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Per jaar lopen ongeveer 600.000 Nederlan-

ders een enkeldistorsie op, eenderde van 

hen bezoekt de huisarts. En hoewel het een 

onschuldige blessure lijkt, heeft een groot 

aantal patiënten na een jaar nog klachten 

en krijgt eenderde van de patiënten een 

recidief. Je verwacht dat over de behande-

ling van een dergelijke veelvoorkomende 

aandoening wel voldoende bekend zou 

zijn. De Cochrane Collaboration publi-

ceerde vier reviews over de behandeling 

van de acute enkeldistorsie, maar de vraag 

naar het nuttig effect van oefentherapie 

en/of fysiotherapie was nog steeds niet 

beantwoord. Daarom is het onderzoek van 

Van Rijn et al. (p. 330) interessant. Moeten 

we ‘functionele behandeling onder super-

visie’ voorschrijven, zoals de fysiothe-

rapeuten propageren of houden we ons 

gewoon aan de NHG-Standaard, die stelt 

dat daarvoor geen onderbouwing bestaat? 

Het lijkt allemaal zo eenvoudig, maar ook 

hier is de werkelijkheid weerbarstig.

Evidence
Hoe meer men routinematige behande-

lingen bij veel voorkomende klachten 

onderzoekt, hoe meer men er achter 

komt dat die behandelingen zinloos zijn. 

Bij de behandeling van de enkeldistorsie 

is het effect van chirurgische interventie 

nog steeds onvoldoende bekend, blijken 

alle fysiotherapeutische applicaties inef-

fectief en leidt langdurige immobilisatie 

tot meer klachten. Ontzwelling leek de 

beste behandeling te zijn, gevolgd door 

functionele rehabilitatie, waarbij aan 

een oefentherapeut toegevoegde waarde 

werd toegekend. Die toegevoegde waarde 

zou vooral blijken uit de resultaten op de 

langere termijn. Maar volgens Van Rijn et 

al. blijkt die toegevoegde waarde er niet 

te zijn. En daarmee is de kous af.

Of niet? Konden zij hun conclusies wel 

trekken op basis van het geringe aantal 

patiënten in hun onderzoek? Gezien het 

zeer kleine verschil tussen beide groepen 

patiënten in zowel de intention-to-treat-

analyse als in de per-protocolanalyse, en 

de bijbehorende betrouwbaarheidsin-

tervallen, is het onwaarschijnlijk dat ze 

een klinisch belangrijk verschil misten. 

Belangrijker is wellicht de samenstel-

ling van de onderzochte populatie. Bijna 

de helft van de patiënten had een graad 

1-letsel: een gewone verzwikking, dus 

zonder aanwijzingen voor bandruptuur. 

We kunnen niet uitsluiten dat patiënten 

met een ernstiger letsel meer baat heb-

ben van de behandeling. Dat is jammer, 

want de voorkeur van de patiënten ging 

wel degelijk uit naar een intensievere 

begeleiding door een oefentherapeut.

Wat nu?
In principe is functionele behandeling 

gecombineerd met goede (schriftelijke!) 

voorlichting de behandeling van eerste 

keus. En hoewel we dat niet kunnen base-

ren op uitkomsten van kwalitatief goed 

onderzoek lijkt er geen bezwaar tegen een 

kort oefentherapeutisch consult bij een 

ernstiger letsel (> graad 1). Maar dat moet 

men in een apart onderzoek bekijken. Zo’n 

nieuw onderzoek is nodig omdat Van Rijn 

et al. onvoldoende patiënten hadden om 

de patiënten met ernstiger letsels afzon-

derlijk te kunnen analyseren. Ondanks 

rekrutering op een eerstehulpafdeling en 

in 32 huisartsenpraktijken en ondanks ver-

lenging van de wervingsperiode met een 

jaar konden de onderzoekers slechts 102 

patiënten includeren. We moeten ons als 

beroepsgroep schamen dat we niet in staat 

zijn geweest om voldoende patiënten aan 

te dragen voor een zo relevant onderzoek 

naar een vaak voorkomende aandoening. 

Als we vinden dat onze richtlijnen geba-

seerd moeten zijn op hoogwaardige evi-

dence, hebben we ook de plicht om ons 

steentje bij te dragen aan onderzoek dat 

de lacunes in de evidence opvult.

De redactie

 Redactioneel

Meer niet altijd beter
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Wachten op de dokter

Anti-snack-
programma op 
scholen
Jongeren met overgewicht blijven een 

dankbaar onderzoeksonderwerp. Vooral 

methoden om overgewicht te voorkomen 

of te beperken staan in de belangstelling. 

Als je het aanbod van de gemiddelde 

schoolkantine of automaat bekijkt dan is 

het haast een wonder dat er nog slanke 

jongeren rondlopen. De meeste adoles-

centen brengen veel tijd op school door. 

Het lijkt daarom goed dat scholen pro-

beren om het eet- en beweeggedrag van 

hun leerlingen te beïnvloeden.

Het interventieprogramma DOiT (Dutch 

Obesity Intervention in Teenagers) is 

bedoeld voor eerstejaars VMBO-studen-

ten en heeft als doel om suikerhoudende 

en energierijke consumpties te vermin-

deren. Verder bevordert het programma 

lichamelijke activiteit en bevat het een 

aangepast lesprogramma voor biologie/

verzorging en lichamelijke opvoeding.

Bij een onderzoek naar de effectiviteit van 

de DOiT-interventie verdeelde men 18 

VMBO-scholen met totaal 1108 leerlingen 

willekeurig over een interventie- en een 

controlegroep. De scholen in de inter-

ventiegroep volgden 8 maanden lang het 

DOiT-programma, scholen in de controle-

groep deden niets bijzonders. De onder-

zoekers keken direct na afloop van de 

interventie, na 12 en na 20 maanden naar 

antropometrie (lengte, gewicht, taille- en 

heupomtrek en huidplooimeting), gedrag, 

gedragsbepalende factoren en aërobe fit-

heid. Bij zowel jongens als meisjes mat 

men geen significante verschillen in BMI. 

Wel bleek de huidplooidikte van meisjes 

uit de interventiegroep aan het eind van 

het programma en 1 jaar later minder te 

zijn dan van de meisjes uit de controle-

groep. Bij de jongens was de middelom-

trek kleiner, evenals 3 van de 4 huidplooi-

en. De hele interventiegroep dronk een 

kwart liter minder suikerhoudende dran-

ken per dag en de jongens rapporteerden 

25 minuten per dag minder zittend gedrag 

als televisiekijken en computeren. De 

DOiT-interventie had geen effect op het 

eten van snoep en snacks en de manier 

van transport naar school. De onderzoek-

ster vindt dat interventies zoals DOiT in de 

toekomst meer geslachtsspecifiek moeten 

zijn. (SU)

Singh AS. Effectiveness of a school-based weight gain 

prevention programme [Proefschrift]. Amsterdam: 

Vrije Universiteit, 2008.

Huisartsen krijgen regelmatig gemopper 

te horen van hun patiënten als die een 

paar dagen moesten wachten voordat 

ze een afspraak kregen. Dat is vervelend, 

maar het kan erger. In Canada behoren de 

wachttijden van huisartsen tot de langste 

in de westerse wereld, onder andere door 

het lage gemiddelde aantal huisartsen 

per capita.

Een huisarts in Halifax met een duoprak-

tijk van 4000 patiënten maakte het wel 

wat bont; de wachttijd voor een afspraak 

bij hem liep op tot 6 weken. Het bete-

kende dat bijna iedereen met een ‘lijstje’ 

klachten kwam, opgespaard over de laat-

ste 6 weken, met het gevolg dat consulten 

erg lang duurden en de wachttijd in de 

spreekkamer opliep. De tevredenheid van 

patiënten was natuurlijk ver te zoeken, 

voor het personeel en de huisarts zelf 

verhoogde deze situatie het werkplezier 

ook niet. Om de situatie te doorbreken 

koos de huisarts voor een ommezwaai, 

van consulten volgens afspraak naar een 

‘open access’ systeem, waar patiënten 

dezelfde dag nog een afspraak krijgen. 

Er bleven ongeveer 5 plekken per dag 

gereserveerd voor patiënten met chroni-

sche aandoeningen, maar verder ging de 

agenda open. In 6 weken tijd, de ‘boot 

camp’ periode, werkte de huisarts alle 

nog openstaande afspraken weg en zag 

tegelijkertijd alle patiënten die op de dag 

zelf belden, wat resulteerde in ongeveer 

60 consulten per dag. Na deze periode 

ging het echter stukken beter; patiën-

ten waren veel meer tevreden, het aan-

tal ‘lijstjes’ nam erg af en ook de dokter 

zat beter in haar vel. In Canada wordt nu 

gekeken of deze methode in meer praktij-

ken kan worden toegepast.

Soms is het goed om even over de schut-

ting te kijken, zo slecht doen huisartsen 

in Nederland het niet. (HvW)

Mitchell V. Same day booking, Success in a 

Canadian family practice. Can Fam Physician 

2008;54:379-83.
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Wereldwijd is er de meeste onderzoeks-

aandacht voor ouderen, dikke kinderen 

en hypertensie. Dit valt af te leiden uit 

gegevens naar het gebruik van de Cochra-

ne Library in 2007. Mondiaal gezien ein-

digden reviews naar interventies voor 

valpreventie bij ouderen, preventie van 

obesitas bij kinderen en bètablokkers 

bij hypertensie op de eerste, tweede en 

derde plaats.

De meeste landen in de wereld stellen de 

Cochrane Library gratis ter beschikking 

aan iedere inwoner met toegang tot inter-

net. De Cochrane Library bevat op dit 

moment 3464 reviews en in 2007 maakten 

Valpreventie voor de Nederlanders en pre-operatief 
scheren voor de Belgen

meer dan 4 miljoen mensen gebruik van 

de Library. Er werd 2,6 miljoen keer een 

volledig artikel gedownload. De mondi-

ale beschikbaarheid maakt het mogelijk 

om internationaal te vergelijken. Zo is er 

in Nederland de meeste interesse voor 

de valpreventie en vinden de Belgen het 

al dan niet scheren voor de operatie het 

meest lezenswaardige onderwerp. Uit de 

lijst valt ook af te leiden dat de Cochrane 

Library geen exclusieve aangelegenheid 

is voor generalisten. Zo staat in Duits-

land een review naar granulopoiesis-sti-

mulating factors bij maligne lymfoom op 

de tweede plaats en vind je in Turkije 5 

reviews naar de behandeling van subfer-

tiliteit in de top 20.

De hoogst geplaatste Cochrane-review 

van Nederlandse bodem vinden we op 

een ietwat teleurstellende 33ste plaats: 

oefentherapie voor patellofemorale pijn. 

In eigen land is dit onderzoek goed voor 

de 51ste plaats, maar in Israël, Portugal 

en Zuid-Korea haalt deze review met 

gemak de top 20. (FvdL)

http://www.cochrane.org/top10reviews.htm, bezocht op 

22 april 2008

Bevalt de rugligging goed?
In de westerse wereld bevallen de meeste vrouwen vooral in de rugligging. 

Het proefschrift birthing positions revisited van Ank de Jonge toont aan dat er 

geen goede argumenten zijn om de uitdrijving standaard in de rugligging 

te doen. Uit een meta-analyse blijkt dat instrumentele bevallingen en epi-

siotomieën in rugligging vaker voorkomen dan in andere posities en dat 

vrouwen in de rugligging de pijn heviger ervaren.

De Jonge heeft een grote RCT opgezet in eerstelijns verloskundigepraktij-

ken in Nederland onder vrouwen die spontaan vaginaal bevielen. Uit deze 

RCT bleek dat vrouwen met perineumletsel bij de halfzittende en zittende 

baringshouding meer bloedverlies hadden. Voor vrouwen met een intact 

perineum was dit echter niet het geval. Het extra bloedverlies wordt waar-

schijnlijk veroorzaakt door oedeem dat de veneuze terugstroom belemmert. 

Het is daarom aan te bevelen tijdens de uitdrijving regelmatig van houding 

te wisselen. Om perineumletsel te voorkomen is geen specifieke barings-

houding aan te bevelen. De baringshouding blijkt niet gerelateerd te zijn 

aan de tevredenheid over het verloop van de bevalling achteraf, het gevoel 

van eigenwaarde of het emotioneel welbevinden. Voor de barende is het 

belangrijker om de baringshouding te kunnen beïnvloeden dan de houding 

zelf. Vooral hoogopgeleiden en vrouwen boven de 36 jaar gebruikten vaker 

andere houdingen tijdens de uitdrijving. Een mogelijke verklaring daarvoor 

is dat zij een duidelijker voorkeur hebben of hun voorkeur nadrukkelijker te 

berde brengen. De promovenda pleit er voor dat de opleiding meer aandacht 

besteedt aan het begeleiden van andere baringshoudingen dan de ruglig-

ging. De verloskundigen moeten in hun opleiding ook leren om adequate 

informatie te geven aan alle zwangeren zodat zij een geïnformeerde keuze 

kunnen maken en de autonomie van de barende wordt gewaarborgd. (WS)

De Jonge A. Birthing positions revisited: examining the evidence for a routine practice [Proefschrift]. 

Nijmegen: UMC St. Radboud, 2008. Fo
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De berichten, commentaren en reacties 

in het Journaal richten zich op de weten-

schappelijke en inhoudelijke kanten van 

het vak. Bijdragen van lezers zijn welkom 

(redactie@nhg.org). De bijdragen in deze 

aflevering zijn van Floris van de Laar, 

Wilma Spinnewijn, Susan Umans, Bernar-

dina Wanrooij, Henk van Weert en Tjerk 

Wiersma.

Nieuwe markt voor pillen creëren
In zijn proefschrift Drugs looking for disea-

ses beschreef Rein Vos een kleine twintig 

jaar geleden al dat geneesmiddelen niet 

alleen worden ontwikkeld om ziektes te 

genezen, maar dat er ook ziektes wor-

den uitgevonden omdat er pillen zijn. 

Een treffend voorbeeld betreft osteopo-

rose, een conditie die zijn bekendheid in 

belangrijke mate te danken heeft aan de 

beschikbaarheid van eerst oestrogenen 

en later bisfosfonaten.

Verdere marktuitbreiding ligt in het 

verschiet als men aannemelijk weet te 

maken dat ook voorstadia van osteoporo-

se behandeling behoeven. Op basis van 

secundaire analyses van trials met diver-

se bisfosfonaten, verspreiden farmaceu-

tische industrieën inmiddels propaganda 

in die richting. In een kritische beschou-

wing over deze activiteiten in de British 

Medical Journal wijzen Alonso-Coello en 

de zijnen erop dat deze secundaire ana-

lyses vooral gezien moeten worden als 

wetenschap ten dienste van marketing. 

Dat de relatieve risicoreductie in groe-

pen met pre-osteoporose of osteopenie 

net zo groot is als in groepen met full-

blown osteoporose is heel gewoon en als 

er al verschillen zouden zijn, hadden de 

subgroepanalyses onvoldoende power 

om die aan te tonen. Imposante relatieve 

risicoreducties spelen in de verslagen 

een hoofdrol, terwijl zij corresponderen 

met geringe absolute risicoreducties. 

Vervolgens blijven belangrijke bijwerkin-

gen zoals oesofagusletsel bij gebruik van 

alendronaat in de verslagen onvermeld. 

Saillant is ook dat een aanzienlijk per-

centage van de auteurs van de secundaire 

analyses werkt voor de fabrikant van het 

middel waarover gerapporteerd wordt.

Alles overziend lijkt het erop dat de kos-

ten-batenanalyse van de behandeling 

van pre-osteoporose negatief uitvalt. Dus 

laten we hier vooral geen geld en midde-

len aan gaan spenderen. (TW)

Alonso-Coello P, et al. Drugs for pre-osteoporosis: pre-

vention or disease mongering? BMJ 2008;336:126-9.

Generalisme tijdens palliatieve fase 
toch beter?
Palliatieve zorg heeft zich de afgelopen 

jaren sterk ontwikkeld onder andere door 

onderwijs, onderzoek en ondersteuning 

van hulpverleners en/of patiënten door 

gespecialiseerde hulpverleners. In veel 

westerse landen verlenen gespecialiseer-

de teams, bestaande uit professionals, 

zorg aan patiënten met een terminale 

ziekte en/of coördineren zij deze zorg. In 

een gestructureerd literatuuronderzoek 

beschrijven Zimmerman et al. of het 

effectief is om deze teams in te zetten bij 

vooral patiënten met kanker, al dan niet 

met COPD, chronisch hartfalen en neuro-

logische aandoeningen als comorbiditeit. 

Zij hebben uit 396 artikelen 22 artikelen 

geselecteerd met gerandomiseerd onder-

zoek naar het effect van dergelijke teams 

op de kwaliteit van leven van de patiënt 

of de naaste, op tevredenheid met zorg 

en op kosten van zorg. Het onderzoek is 

gedaan met vragenlijsten. De publicaties 

zijn verschenen tussen 1980 en 2007 en 

beschrijven de inzet van deze teams in 

de thuissituatie, bij poliklinische en kli-

nische patiënten. Het meeste onderzoek 

(16) is gedaan in de VS; 4 publicaties 

komen uit de UK en uit Noorwegen en 

Canada allebei 1.

Uit deze publicaties blijkt dat de gespe-

cialiseerde teams bij palliatieve zorg 

maar een geringe meerwaarde hebben. 

De tevredenheid van de naasten neemt 

toe, maar de kwaliteit van leven van de 

patiënt verbetert niet aantoonbaar en 

de kosten nemen niet af. Het is daarmee 

nog niet gezegd dat er daadwerkelijk geen 

effect is op deze parameters. In een aan-

tal gevallen was er een significant ver-

schil aangetoond voor een enkel aspect 

(bijvoorbeeld de mate waarop dyspnoe 

activiteiten beïnvloedt), maar waren er 

methodologische tekorten in het onder-

zoek. De onderzoekers concluderen dat 

onderzoek naar terminale zorg moeilijk 

is te realiseren. Zij noemen onder andere 

problemen met het randomiseren van 

patiënten en de inclusie van patiënten. 

Dat is natuurlijk geen reden om dan 

maar geen onderzoek te doen, maar in 

dit specifieke veld zal voor beleidsmakers 

niet altijd voldoende empirische onder-

bouwing kunnen worden geleverd om de 

koers te bepalen. Dan zal men het dus 

moeten doen met ervaringen van gebrui-

kers en dat zijn zowel behandelaars als 

patiënten. (BW)

Zimmermann C, et al. Effectiveness of speciali-

zed palliative care. A Systematic review. JAMA 

2008;299:1698-709.
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De hier beschreven analyses zijn uitgevoerd met gegevens uit het Landelijk Informa-

tieNetwerk Huisartsenzorg (LINH), verzameld in 2006 bij 100 huisartsenpraktijken, 

met in totaal 271.509 ingeschreven patiënten en 1.902.902 geregistreerde contacten. 

LINH is een project van NIVEL, WOK, LHV en NHG. Meer informatie over LINH vindt 

u op www.linh.nl.

Gezondheidsproblemen
Bij een groot aantal gedeclareerde e-consulten (73%) was geen 

diagnose geregistreerd. Waar dat wel het geval was blijken ICPC-

hoofdstukken T (stofwisselingziekten als diabetes), W (zwanger-

schap etc.) en Y (mannelijke geslachtsorganen) relatief vaak voor 

te komen. Problemen opgenomen in hoofdstuk K (hart- en vaat-

ziekten), B (bloed) en R (ademhaling) lijken juist minder voor een 

e-consult in aanmerking te komen (figuur 2).

Overig zorggebruik
Gebruikers van e-consulten hebben vaker contact met de huis-

artsenpraktijk dan andere patiënten. De contactfrequentie is 65% 

hoger dan bij overige gebruikers van huisartsenzorg.

Meer dan 40% van de e-consultgebruikers was in de voorafgaande 

14 dagen al eens op het spreekuur geweest, en 33% van de e-con-

sultgebruikers had binnen 8 dagen daarna opnieuw contact met 

de huisarts. Dit zal mede het gevolg zijn van de eis dat er al eerder 

contact moet zijn geweest voor het betreffende gezondheidspro-

bleem, voordat een e-consult mag worden gedeclareerd. Dat sluit 

echter nog niet uit dat er sprake is van substitutie. Het is goed 

mogelijk dat het e-consult inderdaad een bezoek aan de huisarts 

verving. Nader onderzoek moet dat uitwijzen.

Het e-consult: hoe vaak en met wie?
Robert Verheij, Carmen Ton, Kiek Tates

Sinds 1 januari 2006 mag een huisarts een e-mailconsult in reke-

ning brengen, mits dat een spreekuurconsult vervangt. Het tarief 

hiervoor is 4,50 euro. Het e-consult mag niet gedeclareerd worden 

als het gaat over een gezondheidsprobleem waarvoor de arts de 

patiënt nog niet gezien heeft. Volgens een rapport van de Raad 

voor de Volksgezondheid en Zorg uit 2003 zou 75% van de inter-

netgebruikers het internet willen gebruiken om vragen te stellen 

aan hun huisarts. Er lijkt dus een grote belangstelling te zijn voor 

e-consulten bij de huisarts.

Maar hoe vaak wordt er nu feitelijk gebruikgemaakt van e-con-

sulten, door wie en bij welke gezondheidsproblemen? En wat is 

het antwoord op de vraag of e-consulten een spreekuurconsult 

uitsparen?

Hoe vaak?
In ongeveer 30% van de LINH-praktijken is in de loop van 2006 

één of meer e-mailconsulten gedeclareerd. Het gaat daarbij 

relatief vaak om gezondheidscentra. Dat lijkt een aardig aantal, 

maar in de meeste praktijken bleef het beperkt tot minder dan 

25 e-consulten in een jaar. Er zijn echter ook enthousiastelin-

gen: 3 praktijken waren verantwoordelijk voor bijna de helft van 

de in totaal 1159 gedeclareerde e-consulten. In totaal maakten 

777 patiënten gebruik van het e-consult. Bij de meesten van hen 

(74%) bleef het bij één keer.

Demografie van de e-consult gebruiker
Meer vrouwen dan mannen maken gebruik van e-consulten, maar 

dat geldt ook voor andere contacten met de huisarts. Naar ver-

houding is het aantal e-consulten van mannen zelfs hoger. De 

leeftijd van de e-consultgebruikers ligt relatief vaak tussen de 25 

en 44 jaar (zie figuur 1).

Huisartsenzorg in cijfers

Figuur 1 Leeftijdsopbouw gebruikers van e-consulten versus alle gebrui-
kers huisartsenzorg (5-jaars voortschrijdend gemiddeldes)
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Figuur 2 Procentuele verdeling van e-consulten en totaal aan gede-
clareerde contacten naar ICPC hoofdstuk (exclusief contacten zonder 
geregistreerde diagnose)
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Het diagnostisch arsenaal voor de huisarts groeit gestaag. De 

continuous event recording (CER) is er zo een, met M&I tarief! Een 

nieuwe “toy for the boy (and girl)”. De komst van zo’n speeltje 

kan leiden tot ander gedrag van de huisarts, zoals meer in eigen 

beheer doen en beter verwijzen. Het kan echter ook tot onnodig 

gebruik ervan leiden, tot meer medicatie of meer verwijzingen. 

Hoefman e.a. concluderen dat huisartsen op basis van anamnese, 

lichamelijk onderzoek en een standaard ECG de aard van een rit-

mestoornis onvoldoende kunnen voorspellen.1 Een CER kan dan 

een nuttig hulpmiddel zijn.

De studie, opzet en uitkomsten
Vierentwintig van de 127 patiënten (19%) hadden een relevante 

ritmestoornis; bij 14 hiervan schatte de huisarts de voorafkans 

< 50% in. De helft van de patiënten zou dus ten onrechte niet 

behandeld worden. De grote meerderheid van de patiënten (81%) 

had geen relevante ritmestoornis en in dat geval kan registratie 

met behulp van een CER voor patiënten een geruststelling zijn. 

Ook in deze groep kon de huisarts echter niet goed voorspellen.

Wat betekent dit voor de huisarts? 
Het onderzoek gaat om wat de huisarts zou doen bij een eerste 

presentatie van palpitaties en/of lichtheid in het hoofd, en niet 

wat hij feitelijk doet. In de praktijk zal deze klacht vaak in meer 

consulten worden geëxploreerd, zeker waar het ouderen betreft 

met meer comorbiditeit. Dat zou tot een andere risicoschatting 

kunnen leiden. Nauwkeurige anamnese, waaronder nagaan van 

risicofactoren, en verder onderzoek kunnen richting geven aan de 

differentiële diagnostiek, maar de betekenis daarvan is beperkt.2,3 

Het onderzoek van Hoefman is te klein om iets zinnigs over de 

betekenis van patiëntkarakteristieken te kunnen zeggen.

De interpretatie van de CER geschiedde door een cardioloog en 

niet geautomatiseerd, zoals bij ECG-uitslagen vaak gebeurt. Dat 

is fijn want de huisarts heeft waarschijnlijk onvoldoende zicht op 

de relevantie van ritmestoornissen. 

Misschien heeft de huisarts het toch beter gedaan dan de studie 

doet vermoeden. Palpitaties (incidentie 3,7) en/of lichtheid in het 

hoofd (incidentie 3,8) waren redenen voor inclusie; het kan niet 

anders zijn dan dat de huisarts niet alle patiënten heeft geïnclu-

deerd.4 Heeft de huisarts (onbewust) toch een selectie gemaakt 

en juist patiënten bij wie hij twijfelde geïncludeerd? Daarmee ver-

hoogde hij waarschijnlijk de voorafkans op ziekte. Twintig procent 

met een relevante ritmestoornis doet dat wel vermoeden.

Een nuttig speeltje?
Omdat het omgaan met een CER een duidelijke instructie en 

dus tijdsinvestering vraagt, is het te overwegen dit uit te beste-

den. Goede afspraken met een cardioloog uit de regio zijn nuttig, 

omdat hij naast de diagnose ook een advies kan geven en bij vra-

gen kan beantwoorden.

Aanvalsgewijze hartkloppingen of lichtheid in het hoofd zonder 

verklaring voor de klachten ondanks adequaat onderzoek lijken 

indicaties voor eventrecording te zijn, eventueel ter geruststel-

ling van de patiënt. Niet alle patiënten zullen een CER kunnen 

bedienen en er zijn ook contra-indicaties: wegrakingen, pijn op 

de borst of kortademigheid tijdens hartkloppingen. Om een CER 

te gebruiken is vanzelfsprekend de nodige kennis over ritmestoor-

nissen noodzakelijk. Bij rationeel gebruik is een CER een nuttige 

aanvulling op de bestaande eerstelijns diagnostiek.

Literatuur
 1 Hoefman E, Van Weert H, Boer K, Reitsma J, Koster R, Bindels P. 

Huisartsen kunnen de kans op hartritmestoornissen vaak niet goed 
inschatten. Huisarts Wet 2008;51:320-5.

 2 De Jongh TOH, De Vries H, Grundmeijer HGLM. Diagnostiek van 
alledaagse klachten; bouwstenen voor rationeel probleemoplossen. 
Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2005.
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ristics, medical history and symptoms. Fam Pract 1998;15(4):343-53.

 4 Van der Linden, MW Westert GP, De Bakker DH, Schellevis FG. Twee-
de Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartsprak-
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commentaar

Consultatie bij palliatieve zorg
Bregje Thoonsen en Marieke Groot

Consultatie is sinds het Nederlandse stimuleringsprogramma pal-

liatieve zorg (1996-2003) een sleutelbegrip bij de ondersteuning 

van zorgverleners die werken in de palliatieve zorg. Geredeneerd 

vanuit een van de uitgangspunten die de landelijke overheid han-

teert – palliatieve zorg moet zoveel mogelijk onderdeel zijn en 

blijven van de reguliere zorg – vinden wij de mogelijkheid tot con-

sultatie noodzakelijk. Gemiddeld verleent een zorgprofessional 

zorg aan een beperkt aantal (± 4-6) palliatieve patiënten per jaar. 

Het opbouwen van deskundigheid en vaardigheid op alle nood-

zakelijke gebieden is alleen al daarom een moeilijke opgave. De 

vraag dringt zich echter op, getuige het onderzoek van Van Heest 

et al.1 of telefonische consultatie (de weg die de overheid propa-

geert) voldoende voorziet in deze behoefte. De mogelijkheden om 

ook met de patiënt van gedachten te wisselen, bleek in ons eigen 

onderzoek heel duidelijk een verschil te maken wat betreft het 

aantal nieuw-geïdentificeerde problemen.2 Ook het soort advies 

dat werd verstrekt, bleek in 3 van de 4 adviescategorieën (farma-

cologisch advies, informatie verschaffen, zorgverlening en door-

verwijzen) te verschillen van dat bij telefonische consulten.

Kwaliteit
Uit het onderzoek van Van Heest et al. blijkt dat slechts een 

beperkte groep huisartsen meerdere malen een consult vraagt. 

Ondanks de positieve waardering van deze huisartsen blijft het 

speculeren wat de redenen zijn voor het niet, niet vaker en wel-

licht zelfs in een eerder stadium van ziekte inroepen van deskun-

dige ondersteuning. Naast het bevragen van de hulpvrager op 

aspecten van kwaliteitsverbetering, zou ook de patiënt zijn/haar 

mening over de kwaliteit van zorg als gevolg van consultatie kun-

nen geven. Dit is tot op heden nog niet onderzocht.

Een ander aspect van kwaliteitsverbetering in de eerstelijns pal-

liatieve zorg is de ondervertegenwoordiging van andere profes-

sionele disciplines die men kan consulteren. Het lijkt logisch dat 

een multidisciplinair consultteam (in plaats van een consultver-

lenende huisarts) zowel effect heeft op het gegeven advies als 

op de consultvragende disciplines. Uit eigen onderzoek bleek 

de discipline van de consultverlener niet van invloed op nieuw-

geïdentificeerde problemen. Bij de gegeven adviezen lag dit logi-

scherwijze anders. Bespreking van een consultvraag binnen een 

multidisciplinair consultteam alvorens een advies uit te brengen, 

kan dit verschil waarschijnlijk miniseren.

Bij de beëindiging van het landelijk stimuleringsprogramma in 

2004 kregen de Integrale Kankercentra van de minister de taak om 

de palliatieve zorg in Nederland te coördineren, te ondersteunen 

en een specialistische consultatiefunctie ter beschikking te stel-

len voor alle zorgverleners en instellingen die zich bezighouden 

met palliatieve zorg. Ondertussen zijn er meer dan 35 consulta-

tieteams actief. Huisartsen die de kaderopleiding palliatieve zorg 

hebben gevolgd vervullen hierin vaak een belangrijke rol. Het is 

van belang om meer inzicht te krijgen in het functioneren van 

de individuele consultteams om verbeterpunten te formuleren en 

wellicht best practices in beeld te brengen. Zo kan men blijven 

inspelen op de wensen en behoeften van het palliatieve werkveld 

en anticiperen op toekomstige ontwikkelingen om proactieve in 

plaats van reactieve palliatieve consultatie te kunnen brengen.

Een specifiek onderwerp is het al dan niet standaard betrekken 

van een palliatief consulent bij een beslissing tot palliatieve 

sedatie. Volgens de KNMG-richtlijn Palliatieve sedatie is daarvoor 

geen reden, gelet op de aard en inhoud van palliatieve sedatie 

en de in deze richtlijn genoemde indicaties. De discussie spitst 

zich onder andere toe op het al dan niet kunnen benoemen van 

refractaire symptomen door een niet-palliatief deskundige. Bin-

nen consultteams gaan er om die reden stemmen op het besluit 

over te gaan tot palliatieve sedatie te koppelen aan een advies 

van een palliatief consulent. Een standpuntbepaling op basis van 

gedegen onderzoek en afweging lijkt ook hier op zijn plaats.

Toekomst
Palliatieve consultatie heeft haar belangrijke rol in de palliatieve 

zorg duidelijk gemaakt. Voor de toekomst van palliatieve consul-

tatie zijn een nadere plaatsbepaling en consolidatie van belang. 

Door constructief overleg en afstemming kan dan, met nieuw 

elan, ook de komende decennia consultatie één van de pijlers 

blijven waarop de Nederlandse palliatieve zorg is gestoeld.
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Eerder empirisch onderzoek in de huisartsenpraktijk liet zien dat 

de volgende factoren samenhangen met klinisch relevante ritme-

stoornissen: leeftijd, geslacht, gebruik van cardiovasculaire medi-

catie, irregulaire hartkloppingen, en hartkloppingen op het werk, 

tijdens consultatie of tijdens de slaap.3,7 Deze samenhang was 

echter onvoldoende sterk om een diagnose te kunnen stellen.

Eerder gingen wij na welke voordelen de continue eventrecorder 

(CER) heeft in de huisartsenpraktijk.8 Het aantal patiënten bij wie 

de huisarts een diagnose kon stellen bleek te verdubbelen dank-

zij de CER. Bovendien diagnosticeerden huisartsen bij driemaal 

zoveel patiënten een ritmestoornis die behandeling behoefde.

In ons onderzoek volgden we patiënten die de CER een maand 

lang droegen als diagnostisch apparaat. Wij bekeken hoe nauw-

Inleiding
Een huisarts met een gemiddelde praktijk (ongeveer 2300 patiën-

ten) ziet jaarlijks 20 patiënten met hartkloppingen. Minder dan 

de helft van die patiënten heeft een hartritmestoornis en slechts 

een minderheid van hen heeft behandeling nodig. Een nog klei-

ner deel heeft een ernstig probleem, zoals paroxismaal atrium-

fibrilleren, waarbij een gerichte interventie noodzakelijk is.1-3 

Een goede selectie van patiënten die verdere diagnostiek en 

behandeling nodig hebben, is essentieel. Volgens leerboeken en 

empirisch onderzoek zijn de aard van de klacht, de anamnese en 

lichamelijk onderzoek belangrijk voor de diagnostiek.3-7 Bij twijfel 

is een standaard 12-leads elektrocardiogram (ECG) een volgende 

stap. Het standaard ECG verschaft echter alleen duidelijkheid als 

de patiënt tijdens de registratie daadwerkelijk klachten heeft, wat 

meestal niet het geval is.7

Onderzoek

Huisartsen kunnen de kans op hartritme-
stoornissen vaak niet goed inschatten
Emmy Hoefman, Kimberly Boer, Henk van Weert, Kimberly Boer, Johannes Reitsma, Rudolph Koster, Patrick Bindels

Samenvatting
Hoefman E, Boer KR, Van Weert HC, Reitsma JB, Koster RW, 

Bindels PJ. Huisartsen kunnen de kans op hartritmestoornissen 

vaak niet goed inschatten. Huisarts Wet 2008;51(7):320-5.

Doel Palpitaties en duizelingen kunnen wijzen op hartritme-

stoornissen. Een goede diagnostiek bij deze klachten leidt tot 

snelle behandeling en voorkomt onnodige verwijzingen. Met dit 

onderzoek wilden we vaststellen of de huisarts met alleen een 

anamnese en een lichamelijk onderzoek de kans op hartritme-

stoornissen accuraat kan voorspellen.

Methode Voor dit onderzoek beschreven 41 huisartsen hun 

bevindingen bij de anamnese en het lichamelijk onderzoek van 

127 patiënten die zich voor het eerst meldden met palpitaties of 

lichtheid in het hoofd. De patiënten kregen daarna een standaard 

ECG. De huisartsen voorspelden op basis van hun onderzoek de 

kans op hartritmestoornissen bij deze patiënten. Deze inschat-

ting vergeleken we met de diagnose op grond van een continue 

eventrecorder (CER). We inventariseerden de gegevens die de 

huisartsen betrokken bij hun oordeel en stelden vast welke ken-

merken daadwerkelijk bijdroegen aan de kans op een ritmestoor-

nis.

Resultaten We vonden geen correlatie tussen de voorspelling 

van de huisarts en de diagnose op basis van CER. Huisartsen 

voorspelden vooral een ritmestoornis bij patiënten met een car-

diovasculaire voorgeschiedenis (p = 0,006) of met hypertensie 

(p = 0,049), terwijl vasovagale klachten (OR 2,91; 95%-BI 1,1-7,6) 

en bradycardie (OR 4,2; 95%-BI 1,3-14,0) in werkelijkheid samen-

hangen met de kans op een ritmestoornis.

Conclusie Huisartsen kunnen ritmestoornissen niet goed voor-

spellen op basis van alleen een anamnese en lichamelijk onder-

zoek. Voor een efficiënte diagnostiek en verwijzing van patiënten 

met hartkloppingen en/of lichtheid in het hoofd heeft de huis-

artsenpraktijk een laagdrempelige diagnostische faciliteit nodig, 

zoals een eventrecorder.
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stuurden het ECG telefonisch naar het computercentrum. Daar 

beoordeelde een arts de registratie direct. Later herbeoordeelde 

de onafhankelijke cardioloog het ECG. De patiënten gebruikten 

de CER maximaal een maand. Zij stopten eerder als hun klachten 

waren verklaard of als ze driemaal een gewoon ritme bleken te 

hebben tijdens de klachten.

Diagnoses

Onder aritmieën vielen alle ritmes onder 60 of boven 100 slagen 

per minuut die we niet als normaal ritme konden beschouwen. 

We onderscheidden klinisch relevante ritmestoornissen, minder 

relevante ritmestoornissen en normaal sinusritme.

Een ritmestoornis was relevant als medische interventie en/of ver-

der onderzoek was geïndiceerd. Hieronder vielen atriale tachycar-

dieën, paroxysmaal boezemfibrilleren (PAF) en andere supraven-

triculaire tachycardieën (SVT). Een minder relevante ritmestoornis 

verklaarde wel de klachten van de patiënt, maar vereiste geen ver-

der onderzoek of behandeling. Hieronder vielen premature slagen 

(atriaal, ventriculair), sinustachycardie en bradycardie.

Statistiek

Een eenvoudig histogram toonde de overeenkomst tussen de 

schatting van de kans op een ritmestoornis door de huisarts en 

de CER-diagnose.

Met univariate analyse bepaalden we welke factoren uit de anam-

nese en het lichamelijk onderzoek de huisarts gebruikte voor zijn 

voorspelling. Een p < 0,05 zagen we als statistisch significant.

De samenhang tussen klinische kenmerken en de feitelijke CER-

diagnose bepaalden we in eerste instantie ook univariaat met een 

Pearson chi-kwadraattest. Bij overschrijding van een drempel (p 

< 0,1) namen we het kenmerk op in een logistisch regressiemo-

del met als afhankelijke variabele: het bestaan van een relevante 

ritmestoornis.

Resultaten
Na randomisatie gebruikten 127 patiënten de CER. De gemid-

delde leeftijd van de patiënten was 50 jaar (SD ± 14); 74% van de 

patiënten was vrouw.

Bij aanvang had 62% van de patiënten dit jaar voor het eerst 

klachten; 28% had de eerste klachten binnen 3 maanden voor het 

begin van het onderzoek. Van alle klachten duurde 60% langer dan 

5 minuten. Bij ruim 65% van de patiënten (83/127) registreerde de 

CER een ritmestoornis; bij in totaal 19% van de patiënten (24/127) 

was dat een relevante ritmestoornis (tabel 2).

De inschattingen van de huisartsen

Hoe verhouden de inschattingen van de huisartsen zich tot de 

diagnose op basis van CER?

– Volgens de huisartsen hadden 4 patiënten 0% kans op een 

ritmestoornis. De CER bleek bij deze 4 wél een ritmestoornis 

te registeren: één relevante ritmestoornis (PAF) en 3 minder 

relevante afwijkingen.

– Volgens de huisartsen hadden 43 patiënten een lage kans op 

keurig de huisartsen voorspelden of patiënten met palpitaties of 

lichtheid in het hoofd een ritmestoornis hadden die verder dia-

gnostisch onderzoek en/of behandeling vereist. De huisarts voor-

spelde dit op grond van de anamnese, lichamelijk onderzoek en 

een niet-diagnostisch standaard ECG.

Verder bepaalden we welke kenmerken van de patiënt, de anam-

nese en het lichamelijk onderzoek de huisarts gebruikte bij de dif-

ferentiaal diagnostiek en welke kenmerken daadwerkelijk samen-

hingen met een klinisch relevante ritmestoornis.

Methode
Tussen oktober 1999 en juni 2002 includeerden 41 huisartsen 253 

patiënten die voor het eerst hartkloppingen en/of lichtheid in het 

hoofd meldden. De huisarts nam bij alle patiënten een uitgebrei-

de en gestandaardiseerde anamnese en lichamelijk onderzoek 

af, en liet een aanvullend 12-kanaals ECG maken. Bij een aantal 

patiënten verklaarde dit ECG de klachten niet. De helft van hen 

ging een CER gebruiken; de controlegroep kreeg de gebruikelijke 

zorg van de huisarts. De groepen zijn at random samengesteld.

Dit artikel gaat over de groep patiënten die een maand lang de 

CER gebruikte (n = 127). De methodologie staat uitgebreider 

beschreven in de oorspronkelijke publicatie in Family Practice.8

Apparatuur/meetinstrumenten

De huisartsen noteerden 17 gegevens uit de anamnese en het 

lichamelijk onderzoek (zie tabel 1). Deze gegevens waren geselec-

teerd op basis van de literatuur.3,5,7,9,10 Na de anamnese en het 

lichamelijk onderzoek gaf de huisarts een inschatting van de kans 

dat de patiënt een ritmestoornis zou hebben. Dit gebeurde op een 

schaal van 0-100%. Verder noteerde de huisarts welke stap hij zou 

zetten als de patiënt niet had deelgenomen aan dit onderzoek.

We gebruikten de CER-diagnose van een onafhankelijk cardio-

loog als referentie. Eerder onderzoek liet zien dat de CER een 

goed diagnosticum is voor patiënten met aanvalsgewijze klach-

ten.11,12 Een CER (card Guard CG-6106) registreert continu een 

tweekanaalsafleiding, maar bewaart de gegevens alleen als de 

patiënt het apparaat handmatig activeert. Het apparaat slaat dan 

de informatie op van 30 seconden voor activering en 2 minuten 

erna. De patiënten activeerden de CER steeds tijdens klachten en 

Wat is bekend?
�  Hartkloppingen en lichtheid in het hoofd ontstaan vaak in aan-

vallen, en zelden tijdens een consult. Het is daarom voor de 

huisarts moeilijk om een diagnose te stellen.

�  Huisartsen baseren de diagnose op bepaalde klachten en 

symptomen van patiënten.

Wat is nieuw?
�  Huisartsen kunnen een relevante ritmestoornis bij een patiënt 

met (paroxysmale) klachten van hartkloppingen niet goed voor-

spellen op basis van anamnese en lichamelijk onderzoek.

�  Met eventrecording kan de huisarts patiënten met hartkloppin-

gen en/of lichtheid in het hoofd efficiënt diagnosticeren.
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Tabel 1 Factoren uit anamnese en lichamelijk onderzoek door de huisarts gebruikt om een relevante ritmestoornis aan te tonen

Aantal 
patiënten

gemiddelde kans
op aritmie (voorspeld 

door ha, in %)

P-waarde* Patiënten met relevante 
aritmie ( n = 24)

P -waarde†

absoluut %
Leeftijd in quartielen 0,533 0,333
– 18-41 33 38 5 15
– 42-48 30 44 3 10
– 49-60 32 44 8 25
– > 61 32 49 8 25

Geslacht 0,494 0,362
– vrouw 94 43 16 17
– man 33 47 8 24

Tijdstip van eerste episode 0,362 0,416
– 1 week - 3 maanden 43 44 6 14
– 3 maanden - 1 jaar 35 38 6 17
– > 1 jaar 49 47 12 25

Aantal episodes laatste maand 0,255 0,180
– 1-7 episodes 40 50 11 28
– 8-30 episodes 56 41 7 13
– > 30 episodes 31 40 6 19

Duur van een typische episode 0,122 0,367
– < 1 minuut 24 35 5 21
– 1-5 minuten 27 50 8 33
– 6 minuten - 1 uur 26 37 5 21
– > 1 uur 24 53 4 17
– variabel 26 43 2 8

Overslaand hart 0,365 0,730
– ja 78 45 14 18
– nee 49 41 10 20

Serie overslagen 0,442 0,235
– ja 82 45 18 22
– nee 45 41 6 13

Presyncope 0,760 0,857
– ja 72 43 14 19
– nee 55 45 10 18

Uitlokkend moment 0,004* 0,703
– ja 52 35 9 17
– nee 75 50 15 20

Hartkloppingen in rust 0,187 0,925
– ja 71 40 13 18
– nee 51 47 9 17

Vasovagale symptomen
(bleek en/of zweten)

0,152 0,027*

– ja 49 48 14 29
– nee 78 41 10 13

Cardiovasculair risico‡ 0,975 0,830
– ja 87 44 71 69
– nee 40 44 16 67

Cardiovasculaire ziekten in voorgeschiedenis 0,018* 0,363
– ja 12 63 1 8
– nee 111 42 21 19

Cardiale medicatie 0,767 0,195
– ja 25 45 7 28
– nee 102 43 17 17

 Abnormale hartfrequentie§ 0,919 0,016*
– ja 17 43 7 29
– nee 110 44 10 10

Body Mass Index 0,774 0,455
– ondergewicht/normaal 61 45 9 15
– overgewicht 50 41 11 22
– obesitas 15 45 4 27

Hypertensie tijdens lichamelijk onderzoek 0,049* 0,976
– ja 42 51 8 19
– nee 85 40 16 19

*ANOVA p < 0,05, † Chi-kwadraat p < 0,05
‡ Cardiale risicofactoren omvatten: roken, alcohol, hypercholesterolemie, familiair risico (graad 1) op hypertensie of diabetes. In individuele univariate analyses waren deze indivi-
duele risicofactoren geen signifi cante voorspellers voor een ritmestoornis.
§ Abnormale hartfrequentie bevat 16 patiënten met bradycardie (HR < 60) en 1 patiënt met tachycardie (HR > 100).
N = niet altijd 127 of 24, indien de huisarts de CRF voor die vraag niet heeft ingevuld.
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Het beleid van de huisarts

We vroegen de huisartsen wat zij zouden doen als de patiënt niet 

had meegedaan aan dit onderzoek (tabel 3). We kijken eerst naar 

de 24 patiënten bij wie dankzij CER een relevante ritmestoornis 

was vastgesteld. De huisartsen zouden bij 13 van hen (54%) ver-

der diagnostisch onderzoek hebben aangevraagd.

De overige 103 patiënten hadden minder relevante of geen rit-

mestoornissen. De huisartsen zouden bij 40 patiënten (39%) ver-

der diagnostisch onderzoek hebben aangevraagd en van die 40 

zouden ze er 28 naar een cardioloog hebben verwezen. Voor 51 

patiënten (49%) kozen de huisartsen een afwachtend beleid en ze 

zouden aan 12 patiënten medicatie tegen ritmestoornissen heb-

ben voorgeschreven.

Voorspellende factoren voor klinisch relevante ritmestoornissen

Huisartsen gaven patiënten met hypertensie 11% meer kans op 

een ritmestoornis dan normotensieve patiënten (p = 0,049). Als 

de patiënt al bekend was met een cardiovasculaire afwijking werd 

de kans op een ritmestoornis 21% hoger ingeschat dan bij patiën-

ten zonder cardiovasculair verleden (p = 0,018), zie tabel 3.

In de univariate analyse bleken twee kenmerken vaker voor te 

komen bij patiënten met een relevante ritmestoornis: vasovagale 

symptomen (transpireren en bleekheid) tijdens de hartkloppin-

gen en bradycardie bij lichamelijk onderzoek (tabel 4). Deze twee 

factoren hebben we in een multivariaat analysemodel getest. Op 

basis van eerder onderzoek en literatuurgegevens voegden we de 

kenmerken leeftijd en cardiale medicatie toe aan dit multivariate 

model.3,7,9,10 Voor leeftijd gold een odds ratio (OR) van 1,01 per 

jaar en een 95%-BI van 0,97-1,05. Voor cardiale medicatie was de 

OR 1,37 en het 95%-BI 0,43-4,37. Beide factoren bleken niet onaf-

hankelijk samen te hangen met de aanwezigheid van een rele-

vante ritmestoornis. Vasovagale symptomen die de patiënt zelf 

aangeeft (OR 2,92; 95%-BI 1,12-7,62) en bradycardie bij onderzoek 

(OR 4,24; 95%-BI 1,28-14,0) verhoogden wel de kans op een rele-

vante ritmestoornis (tabel 4).

De voorspellende waarde van het hele model was echter gering. 

Bijna 30% van de patiënten met een relevante ritmestoornis zou 

zijn gemist omdat zij negatief scoorden op beide voorspellers 

(bradycardie en vasovagale symptomen).

Beschouwing
Met dit onderzoek wilden we vaststellen of huisartsen op basis 

van anamnese, lichamelijk onderzoek en een standaard ECG kun-

nen voorspellen welke patiënten met hartkloppingen of lichtheid 

in het hoofd een hartritmestoornis hebben. Verder onderzochten 

we met welke gegevens huisartsen de kans op een ritmestoor-

nis voorspellen. Ten slotte beoordeelden we welke bevindingen 

de huisarts helpen bij de voorspelling van een klinisch relevante 

hartritmestoornis.

Van alle patiënten met hartkloppingen en/of lichtheid in het hoofd 

zonder aantoonbare afwijkingen op het standaard ECG, had 19% 

een relevante ritmestoornis (vooral PAF en SVT). Op basis van de 

een ritmestoornis (0-20%). In deze groep registreerde CER 4 

relevante ritmestoornissen en 24 minder relevante ritmestoor-

nissen (zie de figuur).

– Volgens de huisartsen hadden 24 patiënten minder dan 50% 

kans op een ritmestoornis. Van hen bleek meer dan de helft 

(14/24) een relevante ritmestoornis te hebben.

– Volgens de huisartsen hadden 8 patiënten 100% kans op een 

ritmestoornis. In werkelijkheid hadden 5 van hen daadwer-

kelijk een ritmestoornis, onder wie 3 patiënten met een rele-

vante ritmestoornis.

Tabel 2 Aantal en soort CER-diagnose*

n %
Ritmestoornissen volgens CER 83 65
- relevante diagnoses 24 29
 • supraventriculaire tachycardieën 12 14
 • boezemfi brilleren 10 12
 • san-exit block 2 2
- minder relevante diagnoses 59 71
 • sinus tachycardie 19 23
 • ventriculaire extrasystolen (< 3/30 sec) 34 41
 • atriale extrasystolen 6 7

Geen ritmestoornissen volgens CER 44 35
- symptomen, geen afwijkingen op het ecg 21 17
- geen symptomen tijdens interventieperiode 21 17
- registratie niet mogelijk 2 2

Totaal aantal patiënten 127 100

Figuur Voorspelling door huisarts van het aantal patiënten met een 
relevante diagnose, ten opzichte van de CER diagnose
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dit niet altijd gebeurd. Dit heeft de 

resultaten mogelijk beïnvloed. Het 

effect op de analyses lijkt echter ver-

waarloosbaar klein omdat de huisart-

sen de inclusies niet hebben geba-

seerd op hun inschatting van de kans 

op ritmestoornissen.

Een andere beperking van dit onder-

zoek was de geringe omvang van 

de patiëntengroep. Dit leidt tot een 

onontkoombaar klein aantal moge-

lijke voorspellers en een geringe sta-

tische power.

Conclusie
Dit onderzoek bevestigt dat huisart-

sen een relevante ritmestoornis bij 

patiënten met (paroxysmale) hartkloppingen niet goed kunnen 

voorspellen op basis van anamnese en lichamelijk onderzoek. 

Vaststelling van vasovagale symptomen en een bradycardie bij 

onderzoek hebben wel een beperkte toegevoegde waarde, net als 

een standaard ECG. Voor een efficiënte diagnosestelling en ver-

wijzing van patiënten met hartkloppingen en/of lichtheid in het 

hoofd heeft de huisarts een laagdrempelige diagnostische facili-

teit nodig, zoals een eventrecorder.
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anamnese en het lichamelijk onderzoek voorspelden huisartsen 

slechts bij de helft van deze patiënten een stoornis, en alleen deze 

patiënten zouden nader onderzocht zijn. Bij de andere helft zou 

de ritmestoornis niet zijn vastgesteld en dus ook niet zijn behan-

deld. Anderzijds zouden de huisartsen 40 van de 127 patiënten 

naar een specialist hebben doorverwezen, van wie 28 patiënten 

(70%) geen aantoonbare ritmestoornissen hadden. Gebruik van 

de CER zou de kans om een relevante ritmestoornis te vinden 

verdubbelen en verminderde het aantal onnodige verwijzingen.

Huisartsen dachten vaker aan een ritmestoornis als de anamnese 

en het lichamelijk onderzoek hypertensie en een cardiale voorge-

schiedenis aantoonden. Volgens de literatuur zijn dit bekende risi-

cofactoren voor hartritmestoornissen.13-15 In ons onderzoek bleken 

deze bevindingen echter niet samen te hangen met ritmestoornis-

sen. Mogelijk speelt het kleine aantal patiënten hierbij een rol. 

Bradycardie bij lichamelijk onderzoek en vasovagale klachten tij-

dens een aanval duiden wel op een relevante ritmestoornis. De 

voorspellende waarde van deze twee bevindingen was echter klein. 

Vertrouwend op deze factoren hadden artsen in dit onderzoek 7 

van de 24 patiënten met een relevante ritmestoornis gemist.

De conclusie dat huisartsen op basis van alleen de anamnese en 

het lichamelijk onderzoek geen nauwkeurige diagnose kunnen 

stellen bij hartkloppingen is niet nieuw.3,7,16 Om accuraat een dia-

gnose te kunnen stellen zal men dus aanvullend onderzoek moe-

ten doen, waarbij de CER een goede keuze lijkt voor mensen met 

aanvalsgewijze klachten. Eerder onderzoek liet zien dat mensen 

met hartkloppingen angstiger zijn en een minder goede kwaliteit 

van leven hebben dan de gezonde populatie. In ons onderzoek 

zagen we geen verschillen in angst of kwaliteit van leven tussen 

patiënten met een eventrecorder en patiënten in de controle-

groep. De huisarts hoeft dus niet bang te zijn voor angstinductie 

bij mogelijk gezonde patiënten.17

Hoewel we huisartsen hadden gevraagd alle patiënten met hart-

kloppingen en/of duizelingen in het onderzoek te includeren, is 

Tabel 3 Beleid huisarts zonder dit onderzoek

Afwachtend 
beleid

Behandeling 
met medicatie

Verwijzing naar 
cardioloog

Anders*

absoluut % absoluut % absoluut % absoluut %
Relevante ritmestoornissen (n = 24) 8 33 3 12 12 50 1 5
Minder relevante of geen 
ritmestoornissen (n = 103)

51 49 12 12 28 27 12 12

*Aanvullende eerstelijns diagnostiek (ECG, lab)

Tabel 4 Voorspellende factoren voor een relevante ritmestoornis versus minder relevante ritmestoornis, 
sinusritme en geen diagnose (logistisch regressiemodel)

 Odds ratio 95%-BI
lager

95%-BI
boven

P-waarde

Leeftijd per 1 jaar toename 1,01 0,97 1,05 0,571
Vasovagale symptomen 2,85 1,11 7,31 0,029*
Abnormale hart frequentie 3,55 1,11 11,4 0,033*
Cardiale medicatie 1,42 0,45 4,47 0,551

*Statistische signifi cantie bij p ≤ 0,05
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Huisarts-consulenten Palliatieve Zorg 
bieden telefonische ondersteuning aan 
collega-huisartsen
Verslag van het Groningse consultatieproject (2000-2003)

Florien van Heest, Ilora Finlay, Renée Otter, Betty Meyboom-de Jong

Inleiding
Achtergrond

In 1998 initieerde de Nederlandse regering een nationaal pro-

gramma om de palliatieve zorg verder te ontwikkelen en te verbe-

teren. Er kwamen zes Centra voor de Ontwikkeling van Palliatieve 

Zorg (COPZ) om scholing, onderzoek en consultatieve mogelijk-

heden te bevorderen.

Het COPZ Groningen en het Integraal Kanker Centrum Noord 

Nederland (IKN) stelden zich primair als doel om huisartsen 

te ondersteunen bij de verlening van palliatieve zorg. Voor het 

merendeel van de patiënten die overleden aan kanker was de 

huisarts namelijk de verantwoordelijke zorgverlener (61% van de 

patiënten in de noordelijke regio overleed thuis).1 In 1999 was er 

in de regio één ‘low-care’ hospice (Groningen), naast voorzienin-

gen voor terminale patiënten bij verpleeg- en verzorgingshuizen. 

Deze laatste boden echter geen specifiek palliatieve zorg, en er 

waren geen officiële specialisten (verpleegkundigen of artsen) op 

het gebied van de palliatieve zorg in de regio. In 2003 was daar 

een aantal voorzieningen bijgekomen (hospices in Sneek, Harlin-

gen en Leeuwarden, palliatieve afdelingen in Zwolle).

Kenmerken van de zorg

De regio van het IKN is een overwegend landelijk gebied met 2,1 

miljoen inwoners, 17 ziekenhuizen waaronder één universiteitszie-

kenhuis en ongeveer 1000 huisartsen (zie figuur 1). Per jaar overlij-

den in deze regio ongeveer 5500 patiënten aan kanker.2 Terminaal 

zieke patiënten, waartoe ook patiën-

ten horen met bijvoorbeeld hart-

falen, neurologische aandoenin-

gen of COPD, brengen het groot-

ste deel van deze periode thuis 

door, ongeacht de uiteindelijke 

plaats van overlijden. Het 

contact met de huisarts 

is vaak intensiever 

dan in andere situa-

ties en de organisa-

tie van de zorg thuis 

is anders dan in de 

intramurale setting. De 

huisarts biedt continuïteit 

van zorg, ook na het overlijden 

van de patiënt, en is gewend om holistisch naar de patiënt en de 

mantelzorg te kijken. Meestal zijn er mogelijkheden aanwezig om 

verpleegkundige zorg thuis te geven, evenals bijvoorbeeld fysio-

therapie, ergotherapie en geestelijke verzorging. Het merendeel 

van de huisartsen beschouwt palliatieve zorg als een waardevol 

en uitdagend, maar soms moeilijk onderdeel van hun werk.3,4

Patiënten

De meeste patiënten met kanker willen thuis sterven.5,6 Veel 

patiënten zijn niet bang voor de dood maar maken zich wel zor-

Het werkgebied van het IKN
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Opzet van het consultatieproject

Het COPZ Groningen en het IKN besloten in de regio werkende 

ervaren huisartsen aan te stellen als consulent (tenminste vijf jaar 

huisarts, naast de eigen praktijk één dag per week werkzaam voor 

het IKN). Deze huisartsen volgden een aanvullende opleiding in 

palliatieve geneeskunde. Aangezien de NHG-kaderopleiding Pal-

liatieve Zorg in 1999 nog niet bestond, behaalden de huisartsen 

het ‘Diploma in Palliative Medicine’ aan Cardiff University, UK. De 

reden om te kiezen voor een huisarts als consulent, en niet voor 

een oncoloog of anesthesioloog, was dat de huisarts-consulent 

in dezelfde extramurale omstandigheden werkt als de huisarts die 

advies vraagt.13,14

In september 1999 werden vier huisarts-consulenten Palliatieve 

Zorg aangesteld voor Groningen, Friesland, Drenthe en Noord-

Overijssel. Deze vier functioneerden als team en overlegden in 

een open sfeer over de voorgelegde vragen en problemen, ook 

met specialisten.

De huisartsen in de regio konden de consulenten rechtstreeks 

telefonisch benaderen, om de consultaties zo snel en efficiënt 

mogelijk te laten verlopen. De consulenten verstrekten de advie-

zen nog tijdens het telefonische contact of zo snel mogelijk daar-

na. Aangezien huisartsenzorg 7×24 uur beschikbaar is, waren ook 

de consulenten continu bereikbaar. Op verzoek van de consultvra-

ger gaf de consulent in moeilijke situaties soms een consultatie 

aan het bed.

Het project bracht de mogelijkheid van consultatie onder de aan-

dacht door aan elke huisartsengroep (Hagro) in de regio een spe-

ciaal ontwikkeld nascholingsprogramma over de behandeling van 

pijn en subcutane medicatie aan te bieden. Binnen twee jaar was 

deze nascholing, die samen met de specialistisch verpleegkun-

dige gegeven werd, aan bijna iedere Hagro gegeven. De docenten 

lieten een visitekaartje achter met de telefoonnummers van de 

huisarts-consulenten. Die nummers werden ook gepubliceerd in 

informatiebladen voor huisartsen, op de website van het IKN en 

in het richtlijnenboekje uitgegeven door het IKN. Na anderhalf 

jaar is deze startfase geëvalueerd.15

Doel van het onderzoek
In het onderhavige onderzoek zijn wij nagegaan hoeveel adviezen 

er zijn gegeven, aan wie en voor wie, welke problemen aan bod 

kwamen, of de adviezen zijn overgenomen en of zij de kwaliteit 

van de palliatieve zorg naar de mening van de consulterende dok-

ter verbeterd hebben.

Methode
Het project ontwikkelde, aan de hand van landelijke registratie-

eisen, aangevuld met eigen vragen en praktische eisen, in eigen 

beheer een registratie- en evaluatieformulier. De consulent regis-

treerde hierop naam en adres van de adviesvrager, gegevens over 

de patiënt (leeftijd, geslacht, verblijfplaats, diagnose, medicatie, 

prognose en therapie, mantelzorg, thuiszorg en functionele sta-

tus), de ingangsvraag, de tijdens het gesprek verhelderde vragen 

of problemen (open schrijfruimte en in categorieën) en het gege-

gen over niet te behandelen symptomen aan het eind van hun 

leven.7 Ze willen graag controle houden.8 Continuïteit van zorg is 

van groot belang voor deze patiënten, ook buiten kantooruren.9-11 

In de vier jaar (2000-2003) dat dit project duurde, veranderde de 

dienstenstructuur voor de huisartsenzorg van kleinschalige huis-

artsengroepen naar grootschalige huisartsenposten. Veel huisart-

sen zijn bij een crisis buiten kantooruren wel persoonlijk bereik-

baar voor de patiënt of mantelzorger.12

Samenvatting
Van Heest F, Finlay I, Otter R, Meyboom-de Jong B. Huisarts-

consulenten Palliatieve Zorg bieden telefonische ondersteu-

ning aan collega-huisartsen. Verslag van het Groningse consul-

tatieproject (2000-2003). Huisarts Wet 2008;51(7):325-30.

Veel patiënten met een chronische ziekte brengen de laatste 

levensfase thuis door. Deze patiënten zijn voor palliatieve zorg 

afhankelijk van hun huisarts. In Noord-Nederland is gedurende 

vier jaar geëxperimenteerd met een nieuwe vorm van ondersteu-

ning bij deze zorg. Het project bood huisartsen die palliatieve 

zorg verlenen de mogelijkheid telefonisch advies te vragen 

aan vier collega-huisartsen die specifiek waren opgeleid op dit 

gebied.

In dit onderzoek evalueren wij de resultaten. In de loop van 

het project, dat liep van 2000 tot 2003, steeg het aantal advies-

aanvragen gestaag. In totaal gaven de huisarts-consulenten 

1385 telefonische adviezen, waarvan 10% buiten kantoortijd. De 

adviesaanvragen kwamen vaak kort voor het overlijden (bij een 

prognose van dagen tot weken) en betroffen in meerderheid 

de bestrijding van fysieke symptomen, al kwamen gaande het 

gesprek ook vaak andere problemen naar boven. De huisartsen 

vonden de gegeven adviezen waardevol; zij namen 85% van de 

adviezen over. Deze vorm van ondersteuning lijkt dus goed aan 

te sluiten bij de behoefte van de huisarts.
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het vierde jaar (zie tabel 1). Van de in totaal 1385 consulten werden 

er 1137 (82%) aangevraagd door een huisarts (inclusief huisartsen 

in opleiding en waarnemers) en 193 (14%) door anderen, zoals 

verpleegkundigen en apothekers. Van 55 consulten (4%) ontbrak 

een ingevuld formulier. De huisarts-consulenten gaven advies aan 

859 individuele hulpverleners (in 19 gevallen ontbreekt identifica-

tie). Aan 223 (26%) hulpverleners gaven zij meer dan één advies 

(tussen 2 en 29). Extrapolatie van de getallen leert dat rond de 

725 verschillende huisartsen gebruikgemaakt hebben van de con-

sultatiemogelijkheid.

Van de consulten was 82% eenmalig. Bij 12% waren er 2 contact-

momenten, bij 3% 3 en bij 2,5% meer dan 3 (tussen 4 en 9). Van 

1056 gesprekken (76%) noteerden de consulenten datum en tijd. 

Het aantal gesprekken buiten kantooruren (10%) en in het week-

end en op feestdagen (5%) bleef constant gedurende de studie-

periode. Gemiddeld duurde een gesprek 15 minuten (tussen 5 en 

60 minuten).

Kenmerken van de patiënten

De gemiddelde leeftijd van de patiënten was 62 jaar (spreiding 

0-100 jaar, mediaan 64 jaar) (zie tabel 2). Mannelijke patiënten 

waren iets in de meerderheid. Van de patiënten verbleef 92% 

thuis, 4% in een verpleeghuis en 4% in een hospice. Vijfennegen-

tig procent van de patiënten beschikte over mantelzorg, een licht 

stijgend percentage (van 76% in 2000 tot 81% in 2003) beschikte 

over verpleegkundige zorg thuis. Achtenveertig procent van de 

patiënten was ‘geheel bedlegerig en afhankelijk’ (ECOG-score 4), 

36% van de patiënten bracht meer dan de helft van de tijd op de 

stoel of in bed door (ECOG-score 3). De levensverwachting van de 

patiënt bedroeg op het moment van het consult nog enige dagen 

(32%) of weken (39%) (zie tabel 3).

ven advies. De functionele status van de patiënt werd gescoord 

met behulp van de ‘Eastern Cooperative Oncology Group perfor-

mance status’ (ECOG-score), een schaal van 1 (niet beperkt) tot 4 

(volledig afhankelijk).16

De consulenten legden elk consult rechtstreeks op het formulier 

vast, of deden dit later op basis van aantekeningen. Een volgen-

de adviesaanvraag met betrekking tot dezelfde patiënt telde als 

nieuw consult wanneer het een nieuw probleem betrof. Waren 

er meerdere adviezen nodig over hetzelfde probleem, dan telden 

deze als meerdere contacten binnen één consult. Vijftien maan-

den na de start van het project zijn de registratieformulieren op 

een paar punten aangepast (aantal contactmomenten binnen één 

consult, uitsplitsing van symptomen).

Twee tot zes weken na het consult stuurde het IKN het evalua-

tieformulier toe aan de consultvrager. Deze kon hierop nadere 

gegevens invullen over zichzelf (functie, geboortejaar, geslacht, 

stads- of plattelandspraktijk, aantal praktijkjaren, solopraktijk 

of maatschap, deeltijd of voltijd) en hoe hij of zij had gehoord 

van de mogelijkheid van consultatie. Daarnaast vroegen wij de 

huisarts het advies te evalueren: hoe was de consulent ingegaan 

op de vraag, was het advies overgenomen, welke waarde had het 

gehad voor de patiënt, had het de kwaliteit van de palliatieve zorg 

beïnvloed? Voor twaalf probleemgebieden kon de respondent op 

een vijfpuntsschaal aangeven of het advies al dan niet geholpen 

had, en tot slot vroegen wij hem eventuele verbeterpunten aan 

te geven.

Medewerkers van het IKN voerden alle registratie- en evaluatie-

gegevens (deels geautomatiseerd) in in de database (SPSS versie 

11.5). Er is geen non-responsonderzoek gedaan.

Resultaten
De consultaties

Het aantal consulten steeg van 120 in het eerste jaar tot 574 in 

Wat is bekend?
�  Veel patiënten met een chronische ziekte brengen de laatste 

levensfase thuis door. Zij zijn voor palliatieve zorg afhankelijk 

van hun huisarts.

�  In 1998 is de overheid begonnen met een nationaal pro-

gramma om de palliatieve zorg verder te ontwikkelen en te 

verbeteren. In dit verband zijn zes regionale Centra voor de 

Ontwikkeling van Palliatieve Zorg opgezet.

Wat is nieuw?
�  Veel huisartsen hebben er behoefte aan iemand te kunnen 

raadplegen met specifieke vragen rondom palliatieve zorg.

�  Rechtstreeks telefonisch contact met een collega die ver-

trouwd is met de werkomstandigheden verlaagt de drempel 

en vergroot de waardering voor de adviezen.

�  Huisartsen zijn geneigd in eerste instantie advies te vragen 

over de bestrijding van fysieke symptomen, maar in een per-

soonlijk gesprek komen vaak ook andere problemen rond de 

palliatieve zorg naar boven. Tabel 1 Aantal consultaties per jaar

2000 2001 2002 2003
Totaal 120 288 403 574
Aan huisartsen 95 219 338 485
Aan anderen 17 60 53 62
Onbekend/ontbrekend 8 9 12 27

Tabel 2 Leeftijdsverdeling van de patiënten

Leeftijdsgroep 2000 2001 2002 2003
0-18 jaar 2 4 12 11
19-49 jaar 26 27 53 61
50-64 jaar 35 100 102 184
65-79 jaar 42 107 137 181
80 jaar en ouder 10 21 44 56
Ontbrekend 5 29 55 81

Tabel 3 Geschatte prognose van de patiënt

2000 2001 2002 2003
Uren 1 5 10 11
Dagen 30 92 128 200
Weken 53 114 161 217
Maanden 23 29 39 60
Jaren 1 5 6 8
Ontbrekend 12 43 59 78
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derende huisartsen had de huisarts-consulent leren kennen via 

de nascholingsactiviteit.

Op de vraag: ‘Heeft u het advies van de huisarts-consulent over-

genomen?’ antwoordden de respondenten in 85% van de gevallen 

bevestigend, 11% van de adviezen hadden ze gedeeltelijk overge-

nomen en 4% niet. Nagenoeg dezelfde percentages gelden voor 

de waarde die het advies had voor de patiënt en voor de kwali-

teit van de palliatieve zorg: de respondenten achtten 86% van de 

adviezen ook in deze opzichten waardevol.

Dit gunstige oordeel gold voor het gehele spectrum van proble-

men: op alle vijfpuntsschalen waren de scores 4 en 5.

Discussie
Dit is het eerste longitudinale, beschrijvende onderzoek naar tele-

fonische consultatie over palliatieve zorg, aan huisartsen gegeven 

door collega-huisartsen.

Dat het aantal consultaties in de loop van het project toenam, 

suggereert dat de voorziening in een behoefte voorziet. Ruim 

zevenhonderd huisartsen, dat is tweederde van alle huisartsen 

uit de regio, maakten er gebruik van.

In opmerkelijk veel gevallen vond het overleg kort voor het over-

lijden plaats: 32% van de patiënten om wie het ging had een 

prognose van enkele dagen. In een vergelijkbaar onderzoek met 

consultatieteams had slechts 13% van de patiënten een derge-

lijke korte prognose.17 Kennelijk hebben huisartsen kort voor het 

overlijden van de patiënt vaak behoefte aan consultatie, en is de 

drempel om een collega-huisarts te raadplegen niet zo hoog.

De ingangsvraag betrof meestal de bestrijding van fysieke symp-

tomen. In vergelijkbare projecten in Nederland17,19 en Engeland20 

was dit ook het geval. Het inventariseren van de problematiek 

tijdens de consultatie bracht echter vaak meer problemen naar 

boven dan de consultvragende huisarts in eerste instantie aangaf. 

Dit laat de meerwaarde zien van rechtstreekse communicatie: als 

de huisarts op het internet was gaan zoeken naar een oplossing 

voor het betreffende fysieke probleem was dit waarschijnlijk niet 

gebeurd. Juist bij het verlenen van palliatieve zorg kunnen moei-

lijke situaties ontstaan voor de behandelend (huis)arts.13,21 Als de 

dokter zelf een probleem heeft of behoefte heeft aan bevestiging, 

kan zoiets eigenlijk alleen in een gesprek aan de orde komen.

De door de huisarts-consulent gegeven adviezen werden in 85% 

van de gevallen overgenomen en 86% van de consultvragers vond 

Aard van de problemen

De meeste consultaties betroffen patiënten met longkanker (15%), 

darmkanker (12%), borstkanker (8%) en andere terminale aandoe-

ningen (13%). In 23% van de registraties ontbrak de diagnose (zie 

tabel 4).

In de meeste gesprekken betrof de ingangsvraag fysieke sympto-

men (70%), in 13% van de gesprekken ging het om het farmacothe-

rapeutisch beleid en in 17% om andere problemen. Minder dan 

de helft van de consultaties bleef uiteindelijk tot één probleem 

beperkt (zie tabel 5); vaak steeg het aantal besproken problemen 

na een verhelderend gesprek met de consulent. Het totale aantal 

ingangsvragen was 1855 (gemiddeld 1,3 probleem per gesprek), 

na verheldering kwamen daar 838 problemen bij, gemiddeld 

1,9 per gesprek. Het aantal fysieke problemen bleef tijdens de 

bespreking ongeveer gelijk, maar vaak kwamen andere problemen 

aan de orde (zie tabel 6). De meest voorkomende fysieke sympto-

men waren pijn (39%), misselijkheid en braken (20%), delier (10%) 

en dyspneu (8%).

Per type kanker verschilde de incidentie van symptomen waarover 

advies werd gevraagd. Pijn kwam vaker voor bij longkanker, huid-

kanker en prostaatkanker; misselijkheid en braken bij ovarium-

kanker, maagkanker en colorectale tumoren; delier bij nierkanker, 

longkanker en prostaatkanker; dyspneu bij longkanker, maligne 

lymfoom en borstkanker.

Evaluatie door de huisartsen

Het IKN stuurde in totaal 1389 evaluatieformulieren na aan de 

adviesvragers en ontving er 947 (68%) ingevuld retour. Van de res-

pondenten was 91% huisarts, gemiddeld 12,9 jaar werkzaam in de 

praktijk (van minder dan 1 jaar tot meer dan 35 jaar). Qua leeftijd, 

geslacht, plaats van werken (stad of platteland), type praktijk en 

fulltime of parttime werk waren zij representatief voor de huisart-

senpopulatie in het gebied. Achtenveertig procent van de respon-

Tabel 4 Aantal consultaties per diagnose

Type kanker Totaal aantal
Long 208
Andere bekende oorsprong/oorzaak 185
Colorectaal 170
Borst 111
Prostaat 85
Maag 72
Oesofagus 42
Nier 41
Ovarium 41
Huid 33
Hoofd/hals 27
Blaas 24
Lymfoom 22
Endometrium 7
Ontbrekend/onbekend 317

Tabel 5 Toename van het aantal problemen na vraagverheldering

Aantal problemen Bij ingangsvraag Na verheldering
Vier problemen 0% 10%
Drie problemen 6% 16%
Twee problemen 22% 30%
Eén probleem 72% 44%

100% 100%

Tabel 6 Inhoud van de consultaties

Probleemgebied Aantal bij
ingangsvraag

Aantal na
verheldering

Pijn 509 501
Andere fysieke symptomen 794 859
Farmacotherapie 238 476
Psychische problemen 68 116
Existentiële vragen 20 40
Sociale problemen 25 56
Medisch-technische problemen 70 160
Organisatorische problemen 25 87
Communicatieproblemen 23 78
Planningsproblemen 30 103
Behoefte aan bevestiging 31 142
Probleem van de dokter 22 65
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atie, is de beschikbaarheid van verpleegkundige zorg die op korte 

termijn ingezet kan worden essentieel. Marktwerking in de zorg 

zou op dit gebied verkeerd kunnen uitwerken.

Uit ons onderzoek komt naar voren dat in de nascholing veel 

aandacht besteed moet worden aan de bekendheid met en de 

mogelijkheden van symptoombestrijding – in het algemeen én in 

de thuissituatie. Uiteindelijk moeten alle huisartsen in de regio 

gemotiveerd worden om zo nodig gebruik te maken van consulta-

tie op het gebied van palliatieve zorg. Van groot belang is uiter-

aard ook een goede afstemming tussen eerste en tweede lijn. Dat 

geldt voor de richtlijnen op het gebied van symptoombehande-

ling evenzeer als voor een goede overdracht van de patiënt.

Een zwak punt in de huidige organisatiestructuur is dat er per 

regio maar één consulent is aangesteld. Als er één of twee con-

sulenten uitvallen, wordt het moeilijk om de consultfunctie in de 

huidige opzet voort te zetten. Nader onderzoek naar een optimale 

werkwijze van huisarts-consulenten Palliatieve Zorg (bijvoorbeeld 

wel of niet direct telefonisch bereikbaar, wel of niet in teamver-

band, wel of niet in dienstverband) en verdere evaluatie van hun 

betekenis voor een goed sterfbed in de thuissituatie – zowel op 

het gebied van symptoombestrijding als in de ondersteuning van 

collega’s en het mogelijk voorkomen van ziekenhuisopnames – is 

aangewezen.
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dat de kwaliteit van zorg erdoor verbeterd was. In het onderzoek 

met consultatieteams was dit percentage 65%.17 Kennelijk sluit 

consultatie door een collega-huisarts beter aan bij de mogelijk-

heden van de huisarts. Dit neemt niet weg dat bespreking in een 

team mogelijk effectiever is voor een optimale palliatieve behan-

deling,22 maar dit zal vooral gelden voor intramurale patiënten en 

minder in de thuissituatie. Goede afstemming van de hulpverle-

ners onderling blijft natuurlijk belangrijk.23

De mogelijkheid van consultatie aan het bed werd in ons project 

wel opengehouden maar niet gepropageerd. Per jaar vonden er 

vijf tot tien van zulke consultaties plaats, steeds op uitdrukkelijk 

verzoek van de behandelend huisarts.

Beperkingen van het onderzoek

Helaas is de huisartsen niet gevraagd naar de invloed van het 

advies op de uiteindelijke plaats van overlijden. Mogelijk heeft de 

consultatie in een aantal gevallen een ziekenhuisopname voorko-

men. In een retrospectief Nederlands onderzoek werd de helft van 

de patiënten in de laatste fase van hun leven, vaak korter dan een 

week voor overlijden, nog overgeplaatst naar het ziekenhuis.18 Dit 

eventuele effect is zeker een vervolgonderzoek waard.

Gezien het plattelandskarakter van de regio is onze onderzoeks-

populatie niet representatief voor de Nederlandse situatie. Dat 

95% van de patiënten mantelzorg had, zou in andere regio’s wel 

eens anders kunnen liggen, met alle consequenties van dien voor 

de mogelijkheid om thuis te blijven tijdens de laatste levensfase. 

Ook het feit dat in 2003 mantelzorgers alle zorg verleenden bij 

19% van de patiënten, zonder hulp van thuiszorg, kan streekge-

bonden zijn en voortkomen uit een drang tot zelfredzaamheid.

De mogelijkheid een huisarts-consulent te raadplegen heeft uit-

eindelijk tot doel de kwaliteit van de palliatieve zorg aan het bed 

van de patiënt te verbeteren. Die effecten zou je willen meten 

op patiëntniveau. In onze opzet selecteerden de consultvragers 

echter zichzelf vanwege hun behoefte aan advies, en met een der-

gelijke bias heeft onderzoek op patiëntniveau geen zin.24,25 Wij 

kunnen de vraag in hoeverre ons project objectief gezien heeft 

bijgedragen aan verbetering van de kwaliteit van de palliatieve 

zorg in de thuissituatie dus niet beantwoorden.

Binnen ons project was geen ruimte voor extra onderzoek, zoals 

naar de non-respons bij de evaluatie, of voor het achterhalen van 

ontbrekende registratiegegevens. De huisarts-consulent deed dit 

werk tussen zijn gewone werk door, en de registratie was daardoor 

niet altijd even volledig.

De toekomst

Op palliatief gebied is veel veranderd sinds de start van ons pro-

ject in 2000. Een waardig overlijden thuis is alleen mogelijk onder 

bepaalde voorwaarden: mantelzorg die voldoende ondersteund 

wordt, goede controle van symptomen bij de patiënten en toe-

gewijde huisartsen met voldoende kennis en vaardigheden op 

het gebied van de palliatieve geneeskunde, die zo nodig kunnen 

terugvallen op collega’s met specifieke deskundigheid.26,27 Om 

zulke adequate zorg te kunnen blijven verlenen in de thuissitu-
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Oefentherapie bij volwassenen met een 
acuut lateraal enkeltrauma
Rogier van Rijn, Anton van Os, Gert-Jan Kleinrensink, Roos Bernsen, Jan Verhaar, Bart Koes, Sita Bierma-Zeinstra

Inleiding
Enkeldistorsies zijn een van de meest voorkomende blessures 

aan het bewegingsapparaat. Men schat dat in Nederland jaar-

lijks ongeveer 600.000 mensen een enkeldistorsie oplopen. In de 

Nederlandse huisartsenpraktijk ligt de incidentie op 12,8 enkel-

blessures per 1000 patiënten per jaar.1 Experimentele onderzoe-

ken naar ligamentherstel laten zien dat progressieve oefeningen 

en oefeningen met functionele belasting het herstel stimuleren 

en de ligamenten versterken.2-4 Hoewel letsel aan de ligamenten 

tot een afname van de mechanische stabiliteit van de enkel leidt, 

is het aannemelijk dat er ook neuromusculaire gebreken ont-

staan aan het musculotendineuze weefsel.5-7 Dit kan resulteren 

in een onstabiele enkel en eventueel leiden tot een recidief en 

een gevoel van instabiliteit. Diverse auteurs stellen dat balans-

training als onderdeel van de revalidatie na een enkeldistorsie 

de functionele instabiliteit kan beperken en de controle over de 

houding kan verbeteren.8-10

Verschillende systematische reviews wijzen erop dat de stan-

daardzorg moet bestaan uit vroegtijdige mobilisatie, met mobi-

lisatie-instructies en vroegtijdige belasting gecombineerd met 

of zonder externe ondersteuning.11-16 Van Os et al. concluderen 

in een recente systematische review dat er beperkt bewijs is dat 

de standaardzorg gecombineerd met oefentherapie bij acuut let-

sel aan het laterale ligamentencomplex beter is dan alleen stan-

daardzorg.17 Het is dus niet duidelijk of de standaardbehandeling 

moet worden aangevuld met oefentherapie om op de lange ter-

mijn het gevoel van instabiliteit en, belangrijker nog, het aantal 

recidieven te verminderen. Verschillende systematische reviews 

adviseren om in dit kader een gerandomiseerde, gecontroleerde 

trial op te zetten.12,15,17

In dit prospectieve gerandomiseerde onderzoek vergelijken wij de 

korte- en langetermijneffecten van de standaardbehandeling van 

een acuut lateraal enkeltrauma bij volwassen patiënten met die 

van de standaardbehandeling gecombineerd met oefentherapie 

onder begeleiding van een fysiotherapeut.

Methode
We vroegen volwassenen die zich met een inversietrauma van de 

enkel bij de huisarts of de SEH meldden om deel te nemen aan 

ons onderzoek. De arts voerde een gestandaardiseerd lichamelijk 

onderzoek uit. De aanwezigheid van een zwelling en/of een hema-

toom, de locatie van het trauma en de uitslag van de voorste-

schuifladetest legden we vast. Met betrekking tot de ernst van 

het trauma maakten we onderscheid tussen drie niveaus: graad I 

mild, graad II matig, graad III ernstig.

Vervolgens verdeelden we de patiënten at random over een groep 
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Het programma bestond uit maximaal 9 sessies van 30 minuten, 

gedurende een periode van 3 maanden, en omvatte balansoefe-

ningen, lopen, rennen en springen.

De primaire uitkomstmaten waren herstel en het aantal recidie-

ven na 3 en 12 maanden follow-up. De gegevens werden verkre-

gen door middel van vragenlijsten die we afnamen bij intake, en 

na 4 weken, 8 weken, 3 maanden en 1 jaar na het oplopen van 

het trauma. Drie maanden na het trauma nam een onderzoeker 

die niet wist welke interventie was gegeven een functieonderzoek 

af. Dit bestond uit twee functionele stabiliteitsoefeningen (een 

modificatie van Rombergs test en de one leg hop-test) en een 

actieve ‘range of motion’-test (ROM) van de enkel.

Aanvankelijk wilden we binnen een periode van 1 jaar 158 patiën-

ten in ons onderzoek opnemen, verdeeld over beide behandel-

groepen. We baseerden de berekening van het aantal patiënten 

op een verwachte afname van 20% (van 45% naar 25%) in het 

aantal gerapporteerde recidieven tussen beide behandelgroepen, 

met een power van 80% (1-β) en een eenzijdig significantieniveau 

(α) van 5%. De 20% afname was gebaseerd op een onderzoek van 

Wester et al.,18 waarin bij een vergelijkbare populatie een verschil 

van 29% in het aantal gerapporteerde recidieven werd gevonden.

Resultaten
In totaal deden 107 patiënten mee. Vijf van hen werden te vroeg in 

een groep ingedeeld. Zij gaven op het moment van randomisatie 

aan de baseline-vragenlijst te hebben verstuurd, die echter nooit 

is aangekomen. Daardoor konden we deze patiënten niet mee-

nemen in de analyses. Tijdens het onderzoek waren nog eens vijf 

patiënten ‘lost to follow-up’. Voor dit artikel hebben we gebruik-

gemaakt van hun laatst beschikbaar gegevens door middel van de 

‘carried forward’-methode. De kenmerken bij inclusie zijn weerge-

geven in tabel 1 en laten geen verschillen zien tussen de groepen.

Korte termijn (3 maanden follow-up)

De primaire en secundaire uitkomstmaten na 3 maanden follow-

up zijn weergegeven in tabel 2. We vonden geen significante ver-

schillen tussen de twee behandelgroepen voor subjectief herstel, 

recidief, geobserveerde instabiliteit, zelfgerapporteerde instabili-

teit of ROM.

Er was wel een significant verschil ten aanzien van de waardering 

van de patiënt voor de ontvangen behandeling. Deze viel uit in het 

voordeel van de fysiotherapiegroep (OR 4,69, 95%-BI 1,41-15,5) – 

68% van de patiënten met de standaardbehandeling en 91% van 

de patiënten in de fysiotherapiegroep gaven aan tevreden te zijn 

met de behandeling. Net als in de intention-to-treatanalyse von-

den we in de per-protocolanalyse alleen een significant verschil 

voor de waardering van de ontvangen behandeling in het voor-

deel van de fysiotherapiegroep, OR 3,48 (95%-BI 1,01-12,0).

Lange termijn (1 jaar follow-up)

De primaire en secundaire uitkomstmaten na 1 jaar follow-up zijn 

eveneens te vinden in tabel 2. We zagen geen significante verschil-

len tussen de twee behandelgroepen met betrekking tot subjec-

met standaardzorg en een groep die naast de standaardzorg gedu-

rende de eerste weken na het trauma oefentherapie kreeg van 

een fysiotherapeut. De standaardzorg bestond uit informatie over 

vroegtijdige enkelmobilisatie en adviezen ten aanzien van oefe-

ningen en vroegtijdige belasting. Patiënten in de fysiotherapie-

groep volgden een individueel, progressief en gestandaardiseerd 

trainingsprogramma onder begeleiding van een fysiotherapeut. 

Samenvatting
Van Rijn RM, Van Os AG, Kleinrensink GJ, Bernsen RMD, Ver-

haar JAN, Koes BW, Bierma-Zeinstra SMA. Oefentherapie bij 

volwassenen met een acuut lateraal enkeltrauma. Huisarts Wet 

2008;51(7):330-3.

Inleiding Enkeltrauma’s zijn een van de meest voorkomende bles-

sures aan het bewegingsapparaat. Het is niet duidelijk of de stan-

daardzorg na een inversietrauma moet worden gecombineerd met 

oefentherapie onder begeleiding van een fysiotherapeut.

Methode We vroegen volwassenen met een inversietrauma aan 

de enkel die zich bij de huisarts of bij de SEH meldden deel te 

nemen aan het onderzoek. We verdeelden de patiënten at ran-

dom over een groep met standaardzorg en een groep die naast 

de standaardzorg gedurende de eerste weken na het trauma 

oefentherapie van een fysiotherapeut kreeg. De primaire uit-

komstmaten waren herstel en het aantal recidieven na 3 en 12 

maanden follow-up. We verzamelden de gegevens door middel 

van vragenlijsten, die werden afgenomen bij intake, en 4 weken, 

8 weken, 3 maanden en 1 jaar na het oplopen van het trauma.

Resultaten We verdeelden 102 patiënten at random over de twee 

behandelgroepen. Tussen de twee behandelgroepen vonden we 

geen significante verschillen na 3 en 12 maanden follow-up in 

herstel of het aantal recidieven.

Conclusie Tijdens het eerste jaar na een inversietrauma leidt 

standaardzorg gecombineerd met oefentherapie onder begelei-

ding, vergeleken met alleen standaardzorg, niet tot verschillen in 

herstel en aantal recidieven voor de gemiddelde patiënt met een 

acute laterale enkeldistorsie.
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riode te beëindigen voordat de boogde 158 patiënten waren 

gevonden. Op het gebied van enkeldistorsies en het effect van 

oefentherapie is deze trial echter een van de grootste in omvang.

De verschillen in uitkomsten tussen ons onderzoek en de eerdere 

onderzoeken kunnen worden toegeschreven aan drie factoren: 

specifieke patiëntengroepen,18-21 uiteenlopende settings20,21 en 

verschillende interventies18-20. De laatstgenoemde onderzoeken 

tonen aan dat specifieke patiëntengroepen (sporters) baat heb-

ben bij vroegtijdige enkelmobilisatie gecombineerd met oefen-

therapie. De resultaten van een onderzoek van Verhagen et al.22 

zijn daarmee in overeenstemming: zij concludeerden dat een 

proprioceptief ‘balance-board’-trainingsprogramma geen primair 

preventief effect heeft. Ze denken wel dat het programma een 

rehabiliterend effect heeft, omdat het trainingsprogramma tot 

een lagere incidentie van enkeldistorsies leidt bij volleybalspelers 

met een voorgeschiedenis van enkeldistorsies.

Om in het huidige onderzoek aan te kunnen tonen wat de voorde-

len voor een specifieke patiëntengroep zijn, zouden we subgroe-

panalyses moeten uitvoeren, bijvoorbeeld subgroepen geclas-

sificeerd naar ernst van de distorsie of naar sportniveau. In dit 

onderzoek waren de analyses gebaseerd op kleine patiëntenaan-

tallen, waardoor er geen conclusies getrokken kunnen worden 

met betrekking tot deze subgroepen. Het kan echter waardevol 

zijn een trial als deze in een subgroep uit te voeren.

Dit onderzoek laat zien dat sommige patiënten na één jaar follow-

up nog steeds last hebben van hun eerste enkeldistorsie. Welke 

factoren deze aanhoudende klachten veroorzaken is grotendeels 

onbekend. Daarom moet er onderzoek worden gedaan naar pro-

gnostische factoren voor aanhoudende klachten. De informatie 

uit zo’n onderzoek kunnen we dan gebruiken om hoogrisicogroe-

pen op te sporen, die we vervolgens onderwerpen aan een speci-

fieke interventie.

De resultaten van deze en voorgaande onderzoeken suggereren 

dat het niet nodig is dat de standaardbehandeling bij de gemid-

delde patiënt die de huisarts of de SEH bezoekt vanwege een 

acute laterale enkeldistorsie moet worden uitgebreid met oefen-

therapie onder begeleiding van een fysiotherapeut.

tief herstel, recidief of zelfgerapporteerde instabiliteit. Overeen-

komstig de intention-to-treatanalyse vonden we geen significante 

verschillen in de per-protocolanalyse.

Conclusie
Tussen de twee groepen zijn er na 3 maanden en 1 jaar follow-up 

geen klinisch significante verschillen te zien met betrekking tot 

de uitkomstmaten subjectief herstel en het aantal recidieven. De 

waardering voor de ontvangen behandeling van de patiënten in 

de fysiotherapiegroep was echter groter dan die van de patiënten 

die alleen de standaardbehandeling kregen.

Ons onderzoek kent een aantal beperkingen. Als gevolg van finan-

ciële en tijdsbeperkingen waren we genoodzaakt de inclusiepe-

Tabel 2 Uitkomsten na 3 en 12 maanden follow-up met een univariate analysea

Uitkomst (follow-up) Standaardzorg Oefentherapie Univariate analyse Risico verschil
n (%) n (%) OR (95%-BI) AR (95%-BI)

Recidief (3 maanden) 14 (27) 10 (23) 0,80 (0,31-2,03) -4,2% (-21,5%; 13,1%)
Recidief (12 maanden) 16 (31) 13 (29) 0,91 (0,38-2,19) -1,8% (-20,1%; 16,4%)

Gerapporteerde instabiliteit (3 maanden) 34 (64) 32 (65) 1,05 (0,47-2,37) 1,2% (-17,4%; 19,7%)
Gerapporteerde instabiliteit (12 maanden) 30 (57) 26 (53) 0,87 (0,40-1,89) -3,5% (-22,9%; 15,8%)

Geobserveerde instabiliteit (3 maanden) 26 (57) 18 (45) 0,63 (0,27-1,48) -11,5% (-32,6%; 9,5%)

Volledige waardering behandeling (3 maanden) 32 (68) 40 (91) 4,69 (1,41-15,5)b 22,8% (7,0%; 38,7%)
Gem ± SD Gem ± SD Gem verschil (95%-BI) Effectgrootte (95%-BI)

Subjectief herstel (3 maanden) 7,8 ± 2,4 8,2 ± 2,4 0,33 (-0,60 - 1,27) 0,14 (-0,25 - 0,54)
Subjectief herstel (12 maanden) 8,6 ± 1,9 8,3 ± 2,8 -0,28 (-1,22 - 0,66) -0,12 (-0,51 - 0,28)

ROM-verschil (3 maanden)c 3,7 ± 8,0 1,9 ± 6,1 -1,82 (-4,96 - 1,32) -0,25 (-0,69 - 0,18)

a Primaire uitkomsten zijn vetgedrukt. b p ≤ 0,05. c Aangedane enkel versus niet-aangedane enkel. ROM = range of motion. OR = oddsratio. AR = absoluut risico. Gem = gemid-
deld

Tabel 1 Baselinekenmerken van de onderzoekspopulatie

Kenmerken Standaardzorg
(n = 53)

Oefentherapie
(n = 49)

Leeftijd (jaar), gem ± SD 37,0 ± 11,9 37,0 ± 11,9
BMI (kg/m2), gem ± SD 25,4 ± 4,2 25,1 ± 3,8
Interval tussen blessure en baseline 
(dagen), gem ± SD

4,6 ± 2,4 4,8 ± 2,3

Geslacht, n (%)
– Vrouw
– Man

22 (42)
31 (59)

21 (43)
28 (57)

Ernst blessure, n (%)
– Graad I
– Graad II
– Graad III
– Onbekend

23 (43)
18 (34)
 1 (2)
11 (21)

20 (41)
23 (47)
 3 (6)
 3 (6)

Voorkeur patiënten, n (%)
– Geen voorkeur
– Standaardzorg
– Oefentherapie
– Onbekend

 8 (15)
30 (57)
 9 (17)
 6 (11)

15 (31)
23 (47)
10 (20)
 1 (2)

Enkel aangedaan, n (%)
– Links
– Rechts

26 (49)
27 (51)

22 (45)
27 (55)

Setting, n (%)
– Huisarts
– SEH

33 (62)
20 (38)

31 (63)
18 (37)

Enkelbelasting tijdens werk, n (%)
– Geen
– Licht
– Zwaar
– Onbekend

14 (26)
20 (38)
14 (26)
 5 (9)

11 (22)
20 (41)
17 (35)
 1 (2)

Enkelbelasting tijdens sport/hobby, n (%)
– Geen
– Licht
– Zwaar
– Onbekend

13 (25)
10 (19)
25 (47)
 5 (9)

 8 (16)
16 (33)
22 (45)
 3 (6)
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Onderzoek

niseerde eerstelijnszorgvoorziening wordt samengevat in het 

begrip ‘medical home’. De veronderstelling is dat landen met een 

gezondheidszorgsysteem waar de huisartsen een poortwachters-

functie vervullen beter scoren op dit concept. Als dat zo is moe-

ten Australië, Nieuw-Zeeland, Canada, het Verenigd Koninkrijk 

en Nederland zich onderscheiden van Duitsland en de Verenigde 

Staten.

Methode
In samenspraak met de uitvoerende organisaties en de minis-

teries van volksgezondheid in de deelnemende landen stelt het 

CMWF een onderzoeksprotocol op, waaraan alle landen zich moe-

ten houden. Deze procedure geldt voor zowel de methodiek als 

voor de inhoud van de enquête. De inhoud van de enquête is voor 

het merendeel van de vragen identiek in de deelnemende landen. 

Er is beperkt ruimte voor landspecifieke vragen.

Voor deze enquête namen de onderzoekers telefonische inter-

views af. De ervaringen van burgers met de huisartsenzorg meet-

Inleiding
Het Commonwealth Fund (CMWF) uit de Verenigde Staten doet al 

jaren onderzoek naar de kwaliteit van de gezondheidszorg. Sinds 

2006 neemt ook Nederland deel aan dit kwaliteitsonderzoek. Voor 

deze jaarlijkse enquête kiezen de onderzoekers afwisselend het 

perspectief van zorgverleners, patiënten en zorgverzekeraars. Was 

het in 2006 de visie van de huisarts die centraal stond,1,2 in 2007 

zijn burgers geïnterviewd. Het doel was om in kaart te brengen 

hoe de burger denkt over de kwaliteit van het zorgstelsel in ter-

men van toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van zorg. 

De resultaten van de enquête geven een beeld van de gezond-

heidszorg zoals de zorggebruiker deze ervaart. Daardoor kunnen 

we een internationale vergelijking maken, die duidelijk maakt 

hoe de Nederlandse gezondheidszorg zich verhoudt tot die in de 

andere deelnemende landen. De mogelijkheid om ervaringen tus-

sen landen te vergelijken levert een enorme meerwaarde op.

In dit artikel presenteren we de ervaringen van burgers met 

de huisartsenzorg. Een viertal kerntaken van een goed georga-

De kwaliteit van huisartsenzorg: burgers aan 
het woord in een zevenlandenonderzoek
Marjan Faber, Richard Grol

Samenvatting
Faber M, Grol R. De kwaliteit van huisartsenzorg: burgers 

aan het woord in een zevenlandenonderzoek. Huisarts Wet 

2008;51(7):334-9.

Inleiding Een vergelijking tussen landen geeft inzicht in de sterke 

en zwakke punten van de diverse gezondheidszorgsystemen. De 

kennis die dit oplevert, kan worden gebruikt om de systemen 

te verbeteren. In 2007 is een vergelijking van zorgsystemen in 

zeven landen gemaakt op een breed terrein van de kwaliteit van 

zorg, gezien door de ogen van de zorgconsument. Dit artikel 

presenteert de ervaren kwaliteit van de huisartsenzorg. Een vier-

tal kerntaken van de huisartsenzorg vatten we samen met het 

begrip ‘medical home’.

Methode In de maanden maart tot en met mei 2007 zijn inwo-

ners van Australië, Canada, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, 

Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten en Nederland telefonisch 

geïnterviewd voor de jaarlijkse Commonwealth Fund Internatio-

nal Health Policy Survey. In totaal gaven bijna 12.000 burgers 

hun visie op de kwaliteit van zorg in hun land. De respons was 

gemiddeld 24%; die in Nederland was relatief hoog (65%).

Resultaten In tegenstelling tot de andere landen heeft bijna 

iedereen in Nederland een vaste huisarts of huisartsenpraktijk 

en is het hier relatief goed mogelijk een afspraak met de huis-

arts te maken voor dezelfde of de volgende dag. Een relatief 

groot percentage Nederlandse respondenten geeft aan dat het 

gemakkelijk is om zorg buiten kantooruren te krijgen. Op het 

terrein van de zorgcoördinatie en informatievoorziening is er 

ruimte voor verbetering. Vaak ontbreekt een centraal aanspreek-

punt en de rol van de huisarts hierin is beperkt. De Nederlandse 

huisarts heeft in vergelijking met die van de andere landen een 

beperkte rol in de begeleiding van patiënten bij het veranderen 

van de leefstijl. Op het concept medical home scoort Neder-

land, dat bekendstaat om zijn sterke eerstelijnszorg, gemiddeld. 

Respondenten met een medical home ervaren kwalitatief betere 

zorg.

Beschouwing De huisarts is volgens Nederlanders goed toegan-

kelijk, maar veel andere aspecten kunnen beter. Het medical 

home-concept verdient verdere uitdieping.

UMC St Radboud Nijmegen, IQ Wetenschappelijk Instituut Kwaliteit 

Gezondheidszorg, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen: dr. M. Faber, weten-

schappelijk onderzoeker; prof.dr. R. Grol, hoogleraar.

Correspondentie: m.faber@iq.umcn.nl

Mogelijke belangenverstrengeling: dit onderzoek werd gefinancierd door 

het ministerie van VWS, het IQ Wetenschappelijk Instituut Kwaliteit 

Gezondheidszorg, UMC St Radboud en het Commonwealth Fund, VS. Het 

Commonwealth Fund is een particuliere stichting gevestigd in New York, 

die onafhankelijk onderzoek ondersteunt op het terrein van gezondheid 

en maatschappij. De meningen die in dit artikel gepresenteerd worden 

zijn die van de auteurs en niet die van het Commonwealth Fund.
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en 83% voor respectievelijk steekproef A en B. TNS-NIPO was ver-

antwoordelijk voor het veldwerk.

Er deden zich tussen de landen grote verschillen voor in de steek-

proefgroottes (1000 tot 3000 afgeronde interviews) en respons-

percentages (19-65%). Door selectieve non-respons was de steek-

proef niet helemaal representatief voor de Nederlandse bevolking 

met betrekking tot leeftijd, geslacht en opleidingsniveau. Derge-

lijke afwijkingen waren ook aanwezig in de steekproeven van de 

andere landen. Voor de internationale vergelijking hebben we de 

twee Nederlandse steekproeven A en B gecombineerd. Door mid-

del van een wegingsfactor konden we de oververtegenwoordiging 

van respondenten met een chronische aandoening en afwijkingen 

in representativiteit verdisconteren. We geven de resultaten in dit 

artikel daarom steeds weer als gewogen frequenties.

We hebben vier vragen uit de enquête gebruikt om een samenge-

stelde variabele te berekenen die een operationalisatie van een 

zogenaamd medical home-concept4 oplevert:

1 de respondent heeft een vaste huisarts of vaste huisartsen-

praktijk voor zorg;

2 de huisarts en/of praktijkmedewerkers zijn op de hoogte van 

belangrijke informatie over de medische achtergrond van de 

patiënt;

3 de huisartsenpraktijk is tijdens kantooruren gemakkelijk tele-

fonisch bereikbaar;

4 de huisarts of huisartsenpraktijk helpt bij het coördineren van 

de zorg die de patiënt van andere artsen of zorgverleners ont-

vangt.

De somscore op deze vier items geeft aan in hoeverre iemand 

over een medical home beschikt. De gehanteerde operationalisa-

tie verwijst naar een sterke eerstelijnszorgvoorziening.

De frequentieverdelingen voor de uitkomstmaten vergeleken we 

met chi-kwadraattoetsen. Verschillen tussen Nederland en de 

andere landen zijn in de tabellen op 5-procentsniveau aangege-

ven.

Resultaten
Demografische gegevens

Van de deelnemende respondenten in Nederland is 41% 50 jaar 

of ouder en is 49% man. In vergelijking met de andere landen 

hebben de Nederlandse respondenten een wat lager opleidings-

niveau, zijn ze vaker getrouwd of samenwonend en zijn ze relatief 

vaker geboren in het land waar ze nu wonen.

Uit de vergelijking binnen de Nederlandse steekproef B blijkt 

dat respondenten met een chronische aandoening ouder zijn, 

een lager opleidingsniveau hebben en een lager gezinsinkomen 

hebben in vergelijking met respondenten zonder een chronische 

aandoening.

Gezondheidstoestand en zorgconsumptie

Van de Nederlandse respondenten omschrijft 71% zijn gezond-

heid als ‘goed’, ‘zeer goed’ of ‘uitstekend’ en heeft 45% minimaal 

één chronische aandoening. Nederland scoort wat betreft huisart-

ten zij aan de hand van de volgende thema’s: algemeen kwaliteits-

oordeel, toegankelijkheid, communicatie en zorgcoördinatie.

De steekproef in Nederland

In alle betrokken landen behalve Nederland haalden de onder-

zoekers de respondenten uit het telefoonboek. In Nederland haal-

den we de respondenten uit een database met burgers die heb-

ben aangegeven mee te willen doen aan telefonische interviews. 

Vervolgens stelden we twee steekproeven samen:

– respondenten uit de algemene bevolking, gestratificeerd op 

leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, gezinsgrootte en regio 

(steekproef A);

– respondenten met een zelfgerapporteerde chronische aan-

doening (waaronder astma, COPD, diabetes, hartfalen en 

hypertensie, depressie, kanker, reumatoïde artritis), zonder 

stratificatie (steekproef B).

Voor steekproef A hebben we 1000 en voor steekproef B hebben we 

600 succesvol afgeronde interviews afgenomen. Alle telefonische 

interviews vonden plaats in maart 2007 en werden uitgevoerd in 

het Nederlands. De gesprekken duurden gemiddeld 20 minuten. 

Het responspercentage was 65% voor de totale steekproef en 57% 

Wat is bekend?
�  Internationale vergelijking van zorgsystemen geeft inzicht in de 

sterke en zwakke punten van de diverse systemen.

�  De meningen en ervaringen van burgers over de kwaliteit van de 

aan hen geleverde zorg levert informatie op voor beleidsmakers 

en de medische beroepsgroep.

Wat is nieuw?
�   Volgens de respondenten presteert de Nederlandse huisart-

senzorg relatief goed op de meeste aspecten van toegankelijk-

heid.

�  De huisartsenzorg in Nederland kan in vergelijking met de 

andere onderzochte landen verbeteren op het terrein van de 

zorgcoördinatie en wat betreft de communicatie met en infor-

matievoorziening aan de patiënt.

Commonwealth Fund 2007 International Health Policy Survey

Het Commonwealth Fund uit de Verenigde Staten (www.cmwf.org) 

heeft in Australië, Canada, Duitsland, Nederland, Nieuw-Zeeland, 

het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten in 2007 onder-

zoek verricht naar de kwaliteit van de gezondheidszorg vanuit 

het perspectief van de consument en patiënt. In Nederland is dit 

onderzoek gedaan door het IQ Wetenschappelijk Instituut Kwali-

teit Gezondheidszorg, UMC St Radboud Nijmegen, met financiële 

steun van het Commonwealth Fund en het ministerie van VWS. 

In dit artikel geven we de belangrijkste resultaten weer die betrek-

king hebben op de huisartsenzorg. Voor gedetailleerdere informa-

tie verwijzen we naar het Nederlandstalige rapport (beschikbaar 

op (www.wokresearch.nl) en een internationale publicatie3.
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een afspraak te maken met de eigen huisarts dan in de andere 

landen. Daarentegen geeft een relatief hoog percentage van de 

Nederlandse respondenten aan dat het gemakkelijk is om zorg te 

krijgen buiten kantooruren. Opmerkelijk is echter dat de bereik-

baarheid van zorg buiten kantooruren in Nederland niet bijzonder 

goed scoort. Slechts 40% van de respondenten is van mening of 

heeft ervaren dat de bereikbaarheid goed is. Buiten de openings-

tijden van de praktijk dragen huisartsen de zorg meestal over aan 

huisartsenposten, die 90% van de Nederlandse bevolking berei-

ken.6 Ondanks deze hoge dekkingsgraad geeft maar een relatief 

laag percentage respondenten (39%) in Nederland aan dat de 

huisartsenpraktijk het mogelijk maakt om een arts of verpleeg-

kundige te spreken als de praktijk gesloten is. Driekwart van de 

respondenten gaat overigens buiten kantooruren naar de huisart-

senpost voor medische hulp, terwijl 16% aangeeft dat de huisart-

senpraktijk buiten kantooruren een speciaal spreekuur heeft. Elf 

procent gaat als de praktijk gesloten is naar de SEH.

Communicatie met en informatievoorziening aan de patiënt

De Nederlandse respondenten zijn ten opzichte van die in de 

andere landen vaker van mening dat hun huisarts voldoende tijd 

voor hen heeft (tabel 2). De Nederlandse huisartsenpraktijk geeft 

echter relatief weinig advies of begeleiding met betrekking tot 

leefstijl. Ongeveer 25% van de Nederlandse respondenten zegt in 

de afgelopen 2 jaar dergelijke adviezen te hebben gekregen, terwijl 

dit in sommige andere landen veel vaker het geval is (oplopend 

tot 56% in de Verenigde Staten). Patiënten in Nederland hebben 

verder in beperkte mate toegang tot hun medische dossier in de 

huisartsenpraktijk. Koploper hierin is Duitsland, waar 18% van de 

respondenten toegang tot het dossier heeft. In Nederland is de 

behoefte aan toegang het grootst: van degenen die geen toegang 

hebben, zou de helft wel inzage willen hebben.

senbezoek laag; 22% van de Nederlandse respondenten heeft in 

het voorafgaande jaar geen huisarts bezocht. In vergelijking met 

de andere landen beoordeelt een lager percentage van de Neder-

landse respondenten zijn gezondheidstoestand als uitstekend of 

zeer goed. De prevalentie van chronische aandoeningen in Neder-

land is echter vergelijkbaar met de andere deelnemende landen.

Kwaliteitsoordeel

Ruim de helft van de Nederlandse respondenten beoordeelt 

de kwaliteit van de huisartsenzorg als zeer goed of uitstekend. 

Slechts 6% vindt de kwaliteit van de huisartsenzorg redelijk of 

slecht. Deze cijfers komen overeen met andere onderzoeken naar 

het oordeel van patiënten over de huisartsenzorg in Nederland.5 

In de andere deelnemende landen spreken de respondenten iets 

vaker het oordeel uitstekend of zeer goed uit, maar aan de onder-

kant (redelijk of slecht) liggen de percentages in alle landen tus-

sen de 4 en 9%.

Toegankelijkheid van de huisartsenzorg

In het algemeen ervaren de Nederlandse respondenten de huis-

artsenzorg als goed toegankelijk (tabel 1). Nagenoeg alle Neder-

landers hebben een vaste huisarts of een vaste huisartsenpraktijk. 

In Nederland kan 70% van de patiënten dezelfde of de volgende 

dag bij de huisarts terecht. Dit percentage ligt hoger dan in de 

meeste andere landen, waarbij Canada er met 36% negatief uit-

springt. Het is in Nederland echter moeilijker om de huisartsen-

praktijk telefonisch te bereiken om een gezondheidsprobleem te 

bespreken. Slechts 26% geeft aan dat dit gemakkelijk is, terwijl 

dat percentage in sommige andere landen oploopt tot 57%. De 

openingstijden van de Nederlandse huisartsenpraktijk zijn in de 

ochtend ruimer, maar in de avond veel beperkter in vergelijking 

met de andere landen. In het weekend is het in Nederland lastiger 

Tabel 1 Toegankelijkheid van de huisartsenzorg in procenten

NL
(n = 1557)

AUS
(n = 1009)

CAN
(n = 3003)

DUI
(n = 1407)

NZ
(n = 1000)

UK
(n = 1434)

VS
(n = 2500)

Hebt u een vaste huisarts of vaste huisartsenpraktijk?
– Ja, vaste huisarts
– Ja, vaste praktijk, verschillende artsen
– Nee

92a,b,d,e,f

7b,c,d,f

<1a,b,c,d,e,f

83
5

12

82
2

15

91
<1

8

85
3

11

76
13
11

77
4

18
Kunt u bij uw huisarts een afspraak maken op de volgende 
tijdstippen? (% ja)
– Vroeg in de morgen (voor 8.30 uur)
– In de avonduren (na 18.00 uur)
– In het weekend

63a,b,c,d,e,f

5a,b,c,d,e,f

8a,b,c,d,f

25
37
58

53
39
15

53
39
15

21
26
34

33
25
28

33
25
28

Kon u de laatste keer dezelfde of de volgende dag terecht 
toen u een afspraak maakte bij uw huisarts? 
(% ja) 70a,b,c,e,f 62 36 65 75 58 50
Heeft de praktijk van uw huisarts een regeling waardoor 
patiënten, indien nodig, een arts of verpleegkundige kunnen 
spreken wanneer de praktijk gesloten is? (% ja) 39b,c,f 40 31 83 41 37 31
Is het volgens u gemakkelijk om buiten kantooruren zorg te 
krijgen? (% ja) 40a,b,e,f 28 28 39 41 31 28
Waar gaat u naartoe voor medische hulp buiten 
kantooruren (verschillende antwoorden mogelijk)?
– Huisartsenpost
– Huisartsenpraktijk (speciaal spreekuur)
– SEH

74
16
11

– – – – – –

a Nederland versus Australië p < 0,05; b Nederland versus Canada p < 0,05; c Nederland versus Duitsland p < 0,05; d Nederland versus Nieuw-Zeeland p < 0,05; e Nederland versus 
het Verenigd Koninkrijk p < 0,05; f Nederland versus de Verenigde Staten p < 0,05; - vraag is niet gesteld; NL = Nederland; AUS = Australië; CAN = Canada; DUI = Duitsland; NZ = 
Nieuw-Zeeland; UK = Verenigd Koninkrijk; VS = Verenigde Staten
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de respondenten een huisarts(enpraktijk) die voldoet aan de vier 

kernelementen van een medical home (tabel 4). Nederland scoort 

op het hebben van een vaste huisarts(enpraktijk) bovengemid-

deld goed, maar op zorgcoördinatie minder dan gemiddeld. Vol-

gens de definitie heeft 47% van de Nederlandse respondenten 

daarom een medical home. Alleen in Australië en Nieuw-Zeeland 

ligt dit percentage beduidend hoger.

Beschouwing
De resultaten van de enquête maken het mogelijk een inter-

nationale vergelijking te maken. Het blijkt dat de Nederlandse 

respondenten op verschillende punten veel positiever zijn over 

de gezondheidszorg dan die uit de andere betrokken landen. De 

toegankelijkheid van de Nederlandse huisartsenzorg binnen en 

buiten kantooruren is goed, maar de telefonische bereikbaarheid 

kan beter. De enquête wijst ook uit dat de rol van de huisarts bij 

de coördinatie van de zorg en bij de informatievoorziening aan 

patiënten verbetering behoeft. Op grond van het onderzoek kun-

nen we vaststellen dat de informatievoorziening aan de huisarts 

met betrekking tot de nazorg bij ontslag uit het ziekenhuis hier 

minder goed geregeld is dan elders.

Het oordeel over de kwaliteit van zorg in deze enquête is geba-

seerd op meningen en ervaringen van burgers, die al dan niet 

intensief contact met de zorgverlening hebben gehad. Percepties 

en sociaal-culturele waarden kunnen de beantwoording van de 

vragen sterk beïnvloeden. Hierdoor zijn afwijkingen tussen feite-

lijke informatie en subjectieve beleving mogelijk. Dit zou een ver-

klaring kunnen zijn voor de inconsistentie van een aantal resul-

taten. Zo heeft in Nederland bijna iedereen een vaste huisarts of 

huisartsenpraktijk en is de dekkingsgraad van huisartsenposten 

ruim 90%. Het is dan ook opmerkelijk dat slechts 39% van de 

respondenten aangeeft dat hun huisartsenpraktijk het hen moge-

lijk maakt een arts of verpleegkundige te spreken als de praktijk 

Ruim 20% van de patiënten met een chronische aandoening 

wordt binnen de huisartsenpraktijk ook door andere zorgverle-

ners behandeld, bijvoorbeeld door praktijkverpleegkundigen. 

In een aantal landen, waaronder Duitsland, Nieuw-Zeeland, het 

Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, ligt dit percentage 

beduidend hoger (37-58%). Een minderheid van de patiënten 

met een chronische aandoening ontvangt van een zorgverlener 

een schriftelijk behandelingsplan of aanwijzingen over de wijze 

waarop ze thuis met hun aandoening moeten omgaan. Dit per-

centage varieert van 22% in Duitsland tot 52% in de Verenigde 

Staten; Nederland scoort met 31% gemiddeld.

Zorgcoördinatie

Vrijwel alle antwoorden op vragen over de zorgcoördinatie wij-

zen erop dat deze in Nederland slechter is geregeld dan in de 

andere landen (tabel 3). In alle landen vindt minimaal 75% van de 

respondenten het erg belangrijk een praktijk te hebben waar de 

medische achtergrond bekend is en die voor hen de zorg coördi-

neert. In Nederland zegt een relatief laag percentage (64%) van 

de respondenten ook een dergelijke voorziening te hebben. In lijn 

hiermee geven respondenten in Nederland minder vaak dan res-

pondenten in de andere landen aan dat hun huisarts hen helpt 

met het coördineren van de zorg die ze van andere artsen ontvan-

gen. De Nederlandse huisarts is vergeleken met die in de andere 

landen minder vaak op de hoogte van de geplande nazorg na 

ontslag van de patiënt uit het ziekenhuis. Nederlandse patiënten 

met een chronische aandoening zeggen daarentegen iets minder 

vaak tegenstrijdige informatie van verschillende zorgverleners te 

ontvangen dan de patiënten in de andere landen.

Medical home

Ruim driekwart van de respondenten vindt het belangrijk een 

medical home te hebben. In werkelijkheid heeft 50 tot 60% van 

Tabel 2 Huisarts-patiëntcommunicatie in procenten

NL
(n = 1557)

AUS
(n = 1009)

CAN
(n = 3003)

DUI
(n = 1407)

NZ
(n = 1000)

UK
(n = 1434)

VS
(n = 2500)

Hoe denkt u over het communiceren met uw huisarts via 
e-mail (binnen populatie met internetaansluiting) (% per 
categorie)
−  Kan met huisarts per e-mail communiceren
−  Kan niet met huisarts per e-mail communiceren, 

maar zou het willen
−  Kan niet met huisarts per e-mail communiceren 

en zou het ook niet willen

16b,c,d,f

36b,c

46c,d,f

19

31

47

11

41

46

21

17

60

25

33

40

15

34

49

27

36

35
Hebt u op uw huisartsenpraktijk toegang tot uw medische 
gegevens? (% ja) 7a,c,d,f 12 5 18 11 9 10
Vervolgvraag indien ‘nee’: Zou u toegang willen hebben tot 
uw medische gegevens? (% ja) 49a,c,e,f 35 43 30 44 36 37
Hoe vaak is het volgende van toepassing: Uw huisarts...
–  legt zaken op een begrijpelijke manier uit (% altijd 

of vaak)
–  vertelt u welke behandelmogelijkheden er zijn en 

kiest in overleg met u de beste behandeling (% 
altijd of vaak)

–  neemt voldoende tijd voor mij (% altijd of vaak)

90e

77d,e

90a,b,d,e,f

91

79
86

90

79
80

90

91
87

92

82
85

87

68
76

91

80
79

Heeft uw huisarts u in de afgelopen twee jaar adviezen of 
begeleiding gegeven met betrekking tot uw leefstijl (gewicht, 
voeding, bewegen)? (% ja) 24a,b,c,d,e,f 41 46 37 36 29 56

a Nederland versus Australië p < 0,05; b Nederland versus Canada p < 0,05; c Nederland versus Duitsland p < 0,05; d Nederland versus Nieuw-Zeeland p < 0,05; e Nederland versus 
het Verenigd Koninkrijk p < 0,05; f Nederland versus de Verenigde Staten p < 0,05; NL = Nederland; AUS = Australië; CAN = Canada; DUI = Duitsland; NZ = Nieuw-Zeeland; UK = 
Verenigd Koninkrijk; VS = Verenigde Staten
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met een chronische aandoening dat andere zorgverleners binnen 

de huisartsenpraktijk betrokken waren bij de behandeling van de 

aandoening. Hoewel beide percentages verschillen, zijn ze beide 

relatief laag, hetgeen erop wijst dat er op dit terrein nog veel te 

verbeteren valt. Omdat de groep patiënten met chronische aan-

doeningen groeit,7 is het wenselijk dat huisartsen meer inzetten 

op zorgcoördinatie voor chronische patiëntengroepen. Vijfentach-

tig procent van de huisartsen gaf in 2006 aan hiervoor open te 

staan.

Binnen de Nederlandse populatie ligt het percentage responden-

ten dat de afgelopen 2 jaar van de huisarts adviezen of begelei-

ding heeft gekregen over leefstijl erg laag (25%). Het is de vraag 

of de patiënt openstaat voor adviezen over leefstijl en of de 

Nederlandse huisarts een dergelijke adviserende rol wil hebben. 

gesloten is. Veel burgers beschouwen een huisartsenpost blijk-

baar niet als een regeling van huisartsenpraktijken voor huisart-

senzorg buiten kantooruren.

In de enquête van 2007 was een aantal items opgenomen dat ook 

in 2006 aan huisartsen is voorgelegd.1 Na ontslag uit het zieken-

huis heeft de huisarts volgens de patiënt in 54% van de gevallen 

bericht ontvangen over de geplande nazorg. In 2006 gaf 61% van 

de huisartsen aan dat ze na een verwijzing informatie krijgen. Er 

zijn ook kleine verschillen gevonden tussen de antwoorden van 

huisartsen en burgers. Zo oordeelden beide groepen bijvoorbeeld 

verschillend over het betrekken van andere zorgverleners binnen 

de huisartsenpraktijk bij de zorg voor patiënten met een chroni-

sche aandoening. Terwijl 46% van de huisartsen in 2006 aangaf 

dat dit het geval was, rapporteerde in 2007 22% van de patiënten 

Tabel 3 Coördinatie van zorg in procenten

NL
(n = 1557)

AUS
(n = 1009)

CAN
(n = 3003)

DUI
(n = 1407)

NZ
(n = 1000)

UK
(n = 1434)

VS
(n = 2500)

–  Met betrekking tot de laatste keer dat u 
een specialist bezocht, heeft uw huisarts de 
specialist voorzien van informatie over uw 
gezondheidstoestand of medische probleem? (% 
ja) 63a,b,c,f 79 76 54 70 68 71

–  Was uw huisarts op de hoogte van de geplande 
nazorg na uw ontslag uit het ziekenhuis? (% ja, in 
subgroep die in de afgelopen twee jaar opgenomen 
is geweest in het ziekenhuis) 54a,b,c,e,f 70 67 81 64 67 75

–  Was uw huisarts op de hoogte van de door u 
ontvangen zorg op de SEH-afdeling? (% ja, in 
subgroep die in de afgelopen twee jaar de SEH-
afdeling bezocht heeft) 66a,b,e 53 54 59 56 51 64

–  Hebt u met betrekking tot uw zorg wel eens 
tegenstrijdige informatie ontvangen van 
verschillende artsen, verpleegkundigen of andere 
zorgverleners? (% soms of vaak, in subgroep van 
mensen met een chronische aandoening) 13c,d,e,f 13 15 18 18 18 21

–  Hoe belangrijk is het voor u dat er één medische 
praktijk is waar artsen en verpleegkundigen uw 
medische achtergrond kennen en de zorg kunnen 
geven en coördineren? (% erg belangrijk) 74a,b,e,f 80 78 78 78 84 80

–  Vervolgvraag: hebt u een dergelijke medische 
voorziening? (% ja) 64a,b,c,d,e,f 82 80 74 86 88 77

a Nederland versus Australië p < 0,05; b Nederland versus Canada p < 0,05; c Nederland versus Duitsland p < 0,05; d Nederland versus Nieuw-Zeeland p < 0,05; e Nederland versus 
het Verenigd Koninkrijk p < 0,05; f Nederland versus de Verenigde Staten p < 0,05; NL = Nederland; AUS = Australië; CAN = Canada; DUI = Duitsland; NZ = Nieuw-Zeeland; UK = 
Verenigd Koninkrijk; VS = Verenigde Staten

Tabel 4 Medical home-concept: toegankelijkheid, continuïteit en coördinatie in procenten

NL
(n = 1557)

AUS
(n = 1009)

CAN
(n = 3003)

DUI
(n = 1407)

NZ
(n = 1000)

UK
(n = 1434)

VS
(n = 2500)

–  Hebt u een vaste huisarts of huisartsenpraktijk 
waar u naartoe gaat voor medische zorg? (% ja) 100a,b,c,d,e,f 96 91 94 95 97 90

–  Wanneer u zorg ontvangt van uw huisarts, hoe 
vaak is hij op de hoogte van belangrijke informatie 
over uw medische achtergrond? (% altijd of vaak) 93a,b,d,e,f 87 86 94 89 83 82

–  Hoe gemakkelijk is het om met de praktijk van 
uw huisarts tijdens de openingstijden telefonisch 
contact te hebben over een gezondheidsprobleem? 
(% erg gemakkelijk of redelijk gemakkelijk) 76a,c,d,e,f 87 78 66 88 80 81

–  Hoe vaak helpt uw huisarts of iemand in de 
huisartsenpraktijk u bij het coördineren van de 
zorg die u van andere artsen en op ander plaatsen 
ontvangt? (% altijd of vaak) 54a,b,c,d,f 70 66 67 70 57 69

–  ‘Medical home’: respondent heeft een vaste 
huisarts of praktijk die gemakkelijk telefonisch 
bereikbaar is, waar men op de hoogte is van 
de medische achtergrond en die helpt bij het 
coördineren van de zorg. (% ja) 47a,d,f 59 48 45 61 47 50

a Nederland versus Australië p < 0,05; b Nederland versus Canada p < 0,05; c Nederland versus Duitsland p < 0,05; d Nederland versus Nieuw-Zeeland p < 0,05; e Nederland versus 
het Verenigd Koninkrijk p < 0,05; f Nederland versus de Verenigde Staten p < 0,05; NL = Nederland; AUS = Australië; CAN = Canada; DUI = Duitsland; NZ = Nieuw-Zeeland; UK = 
Verenigd Koninkrijk; VS = Verenigde Staten
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huisartsenzorg hierin een belangrijke rol spelen. We verwachten 

dat dergelijke beleidsmatige keuzen de houding en het gedrag 

van de huisarts op dit terrein veranderen.

Vierenzeventig tot 84% van de respondenten vindt het erg belang-

rijk om een medical home te hebben: een toegankelijke voorzie-

ning die op de hoogte is van de medische geschiedenis en helpt 

bij de zorgcoördinatie. In de praktijk blijkt 50 tot 60% van de res-

pondenten een huisartsenvoorziening te hebben die voldoet aan 

alle vier kernelementen van een medical home. Landen waar de 

huisarts een poortwachtersfunctie vervult blijken niet beter te 

scoren op de samengestelde variabele ‘medical home’. In Neder-

land is de relatief slechte score terug te voeren op de telefonische 

bereikbaarheid en hulp bij de coördinatie van zorg. De kwaliteit 

van zorg die respondenten met een medical home zeggen te ont-

vangen, is echter op veel punten beter dan de kwaliteit van zorg 

die respondenten zonder een medical home ontvangen.3 Dit wijst 

erop dat de moderne huisartsenzorg sterker moet inzetten op de 

pijlers van het medical home-concept.

Samengevat bevestigt het CMWF-onderzoek van 2007 het beeld 

dat de toegankelijkheid van de zorg voldoende is. Op basis van 

de internationale vergelijking wordt duidelijk dat patiënten verbe-

teringen wensen met betrekking tot de zorgcoördinatie, de infor-

matievoorziening over leefstijl en de nazorg na een ziekenhuisop-

name. Australië en Nieuw-Zeeland komen uit dit onderzoek naar 

voren als de best presterende landen.
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Een overgrote meerderheid (80%) van de huisartsen die deelna-

men aan de enquête van 2006 vond dat leefstijladvisering tot de 

primaire taak van de huisarts behoort. In dezelfde enquête gaf 

maar liefst 73% aan niet erg gemotiveerd te zijn om leefstijladvi-

sering te geven omdat patiënten vaak geen gehoor geven aan de 

adviezen.8 In toenemende mate zet de politiek in op preventieve 

zorg binnen de huisartsgeneeskunde, hetgeen is verwoord in de 

preventienota ‘Kiezen voor gezond leven’.9 Preventie is ook een 

van de zes benoemde thema’s in de beleidsagenda 2008 van het 

ministerie van VWS.10 Aan leefstijl gerelateerde preventieve stra-

tegieën worden in toenemende mate opgenomen in het basispak-

ket, indien er bewijs is voor hun effectiviteit.11 Voorbeelden hier-

van zijn ‘Bewegen op recept’ en stoppen-met-roken-begeleiding 

vanuit de huisartsenpraktijk. Volgens het NHG en de LHV moet de 

Abstract
Faber M, Grol R. The quality of GP care: citizens speak out in a 

study covering seven countries. Huisarts Wet 2008;51(7):334-9.

Introduction A comparison of health care systems between diffe-

rent countries provides insight into the strengths and weaknes-

ses of the various systems. The knowledge this provides can be 

used to improve the systems. In 2007 a comparative study was 

made of health care systems in seven countries covering num-

merous quality of care aspects as seen through the eyes of the 

care consumers. This article presents the quality experienced in 

the care given by GPs. We gathered four GP core tasks together 

under the concept of ‘medical home’.

Method In the period from March to May 2007 inclusive, inha-

bitants of Australia, Canada, Germany, the United Kingdom, 

New Zealand, the United States and the Netherlands were 

interviewed for the annual Commonwealth Fund International 

Health Policy Survey. A total of almost 12,000 people gave their 

perception of the quality of health care in their countries. The 

response was an average of 24%, and was relatively high in the 

Netherlands (65%).

Results In contrast to the other countries almost everyone in the 

Netherlands has a regular GP or GP practice and here it is relati-

vely easy to make an appointment with the GP for the same or the 

following day. A relatively large proportion of Dutch respondents 

indicated that it was easy to obtain care outside office hours. But 

there is room for improvement particularly in the areas of care 

co-ordination and the provision of information. There is often no 

central point to which patients can address themselves and the 

role of the GP in this is limited. In comparison to other coun-

tries, the Dutch GP has a limited role in the guidance offered to 

patients where changes in lifestyle are involved. The Netherlands, 

known for its strong primary care, showed an average score for the 

‘medical home’ concept. Respondents with a medical home expe-

rienced qualitatively better care.

Conclusion Dutch respondents stated that the GP is relatively 

easily accessible, but there could be improvements in many 

other aspects. The medical home concept is worth further elabo-

ration.
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Onderzoek

oefening. Voor dit doel ontwikkelt het NHG onder meer standaar-

den. Elke NHG-Standaard richt zich op een bepaalde aandoening, 

klacht of risicofactor en doet duidelijke uitspraken over wat wel 

en niet goed medisch handelen is. Uit de tweede Nationale Stu-

die blijkt dat voorschrijfrichtlijnen van de NHG-Standaarden door 

huisartsen in gemiddeld 68% van de gevallen worden gevolgd. 

Niet elke NHG-Standaard wordt even goed gevolgd. Daarnaast 

bestaat er ook een grote variatie tussen huisartsen: de ene houdt 

zich vaker aan de standaarden dan de andere.1

Het farmacotherapieoverleg (FTO) is een van de manieren om de 

kwaliteit van voorschrijven te beïnvloeden.2 Of het FTO ook leidt 

tot een verbetering van het voorschrijfgedrag zal mede afhankelijk 

zijn van de kwaliteit ervan. Een goed FTO kenmerkt zich door een 

regelmatig en gestructureerd overleg, waarbij de deelnemers door 

middel van terugkoppeling inzicht krijgen in hun voorschrijfge-

drag en waarbij concrete farmacotherapeutische afspraken wor-

den gemaakt.3 Bijna alle huisartsen en apothekers in Nederland 

nemen deel aan een FTO. DGV onderzoekt jaarlijks de kwaliteit van 

het FTO aan de hand van een vragenlijst onder alle FTO-groepen 

in Nederland. Hieruit blijkt dat de kwaliteit van het FTO tussen 

FTO-groepen enorm varieert. Een deel van de FTO-groepen voert 

geen gestructureerd overleg en is vooral gericht op kennisover-

dracht. Er zijn echter ook FTO-groepen die heel gestructureerd 

werken aan verbetering van de kwaliteit van voorschrijven door 

middel van uitgewerkte interventies en toetsing op kwaliteitsin-

dicatoren.4

Uit interventieonderzoeken blijkt dat een of meer FTO-bijeenkom-

sten rond een bepaald onderwerp de kwaliteit van voorschrijven 

verbeteren. De gebruikte interventiestrategie in deze onderzoe-

ken komt overeen met de criteria van een goed FTO. Voorbeelden 

hiervan zijn het terugdringen van chronisch benzodiazepinege-

bruik en het gerichter voorschrijven van antibiotica voor acute 

luchtwegklachten.5,6 Op grond hiervan valt te verwachten dat 

FTO-groepen met een hoog niveau gemiddeld beter voorschrijven 

dan FTO-groepen met een laag niveau. In een regionaal onder-

zoek naar de mate waarin huisartsen de richtlijnen volgen werd 

dit echter niet aangetoond.7 Wel is gebleken dat huisartsen uit 

FTO-groepen met een hoog niveau minder geneigd zijn nieuwe 

geneesmiddelen voor te schrijven en dat de interdoktervariatie 

kleiner is.3,8

In dit onderzoek gaan we na of de kwaliteit van voorschrijven van 

huisartsen samenhangt met de kwaliteit van het FTO waaraan 

deze huisartsen deelnemen. Als maat voor de kwaliteit van voor-

schrijven gebruiken we negen kwaliteitsindicatoren die ontwik-

keld zijn door DGV. Deze indicatoren zijn gebaseerd op de voor-

schrijfrichtlijnen van de NHG-Standaarden.

We stelden twee vragen:

Inleiding
Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) heeft als missie 

het bevorderen van de wetenschappelijk onderbouwde beroepsuit-

Leidt een goed FTO tot beter voorschrijven?
Mariëtta Eimers, Angelie van der Aalst, Ben Pelzer, Martina Teichert, Hans de Wit

Samenvatting
Eimers M, Van der Aalst A, Pelzer B, Teichert M, De Wit H. 

Leidt een goed FTO tot beter voorschrijven? Huisarts Wet 

2008;51:340-5.

Inleiding We onderzochten of de kwaliteit van voorschrijven van 

huisartsen samenhangt met de kwaliteit van het farmacothera-

pieoverleg (FTO) waaraan deze huisartsen deelnemen.

Methode Als maat voor de kwaliteit van voorschrijven gebruiken 

we negen voorschrijfindicatoren die ontwikkeld zijn door DGV, 

Nederlands instituut voor verantwoord medicijngebruik. Deze 

voorschrijfindicatoren zijn gebaseerd op de prescriptierichtlijnen 

van de NHG-Standaarden. De kwaliteit van voorschrijven maten 

we met behulp van apotheekgegevens die verzameld zijn door 

de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK). Het niveau van 

functioneren van FTO-groepen stelden we vast door middel van 

een schriftelijke vragenlijst, die DGV heeft laten afnemen bij 

huisartsen en apothekers. Door middel van multiniveau-analyse 

toetsten we of FTO-groepen met een hoog niveau significant 

beter scoren op kwaliteit van voorschrijven en of de interdokter-

variatie bij deze FTO-groepen verschilt van die van FTO-groepen 

met een laag niveau.

Resultaten Bij goede FTO-groepen is minder vaak sprake van 

onderbehandeling met cholesterolverlagers bij diabetici en met 

inhalatiecorticosteroïden bij astma. Ze schrijven ook meer anti-

biotica van eerste keus voor.

Beschouwing Goed FTO levert een positieve bijdrage ten aan-

zien van een aantal aspecten van kwaliteit van voorschrijven. De 

kwaliteitsverbetering van het functioneren van het FTO verdient 

daarom blijvend aandacht. Wil goed FTO over de hele linie 

leiden tot verbetering van kwaliteit van voorschrijven, dan moe-

ten de deelnemers aan het FTO goede farmacotherapeutische 

afspraken maken, conform de NHG-Standaarden.

DGV, Nederlands instituut voor verantwoord medicijngebruik, Postbus 3089

3502 GB Utrecht: ir. M. Eimers, adviseur; ir. A. van der Aalst, adviseur; Rad-

boud Universiteit Nijmegen: dr. Ben Pelzer, universitair docent; KNMP-

WINAp: M. Teichert, senior projectleider beroepsontwikkeling; Stichting 

Farmaceutische Kengetallen: ir. H. de Wit, datawarehouse-ontwikkelaar.

Correspondentie: m.eimers@dgvinfo.nl
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men van deze afspraken) hebben we de FTO-groepen ingedeeld 

naar niveau van functioneren.4

De vragenlijst is op drie manieren gevalideerd. Ten eerste heb-

ben we een expertonderzoek uitgevoerd om de relevantie van de 

verschillende vragen voor de kwaliteit van het FTO vast te stellen. 

Ten tweede hebben we de interobservervariatie onderzocht door 

de antwoorden van een huisarts en een apotheker van dezelfde 

FTO-groep te vergelijken bij in totaal 141 FTO-groepen. Ten slotte 

vergeleken we bij 36 FTO-groepen de resultaten van de vragenlijst 

met de notulen van de FTO-groepen in datzelfde jaar.4

We onderscheiden vier niveaus van functioneren, conform de 

indeling ontwikkeld door het NIVEL:3

– niveau 1: geen gestructureerd overleg;

– niveau 2: regelmatig overleg zonder concrete afspraken;

– niveau 3: regelmatig overleg met concrete afspraken;

– niveau 4: regelmatig overleg met toetsing van gemaakte 

afspraken.

Voor dit onderzoek maakten we onderscheid tussen FTO-groepen 

met een laag niveau (niveau 1 en 2) en FTO-groepen met een 

hoog niveau (niveau 3 en 4). De reden hiervoor is dat het aantal 

FTO-groepen per niveau door de lage respons te klein zou worden 

om betrouwbare uitspraken te doen.

Uitkomstmaat: kwaliteit van voorschrijven

De uitkomstmaat is de kwaliteit van voorschrijven in 2005. De 

kwaliteit van het voorschrijfgedrag hebben we gemeten aan de 

hand van negen afzonderlijke voorschrijfindicatoren, die ontwik-

keld zijn door DGV voor de ‘Benchmark voorschrijven’.9 Iedere 

indicator is gemeten, afhankelijk van de indicator, op voorschrift-

niveau of patiëntniveau. De waarde van de indicator is 0 (niet vol-

gens NHG-Standaard) of 1 (wel volgens NHG-Standaard). Voor-

schriften van huisartsen die niet deelnemen aan het betreffende 

FTO en voorschriften van specialisten zijn uitgesloten. De indica-

toren betreffen zeven geneesmiddelengroepen. De keuze van de 

geneesmiddelengroepen baseerden we op het voorschrijfvolume: 

het betreft geneesmiddelen die veel worden voorgeschreven. 

Bij de ontwikkeling van de indicatoren zijn steeds twee vragen 

belangrijk geweest:

– Welke indicatoren benaderen het beste de essentie van het 

medicamenteuze advies van de desbetreffende NHG-Stan-

daard?

– Welke indicatoren zijn meetbaar met behulp van de (apo-

theek)gegevens van de SFK?

Experts hebben de indicatoren op face validity beoordeeld. De 

operationele validiteit bepaalden we aan de hand van een aantal 

huisartsinformatiesystemen (HIS), apotheekinformatiesystemen 

(AIS) en gegevens van het Landelijk Informatie Netwerk Huisart-

senzorg (LINH). De indicatoren zijn onder te verdelen in vier groe-

pen: onderbehandeling, geneesmiddelkeuze, overige aspecten 

van kwaliteit (bijvoorbeeld dosering) en doelmatigheid. In tabel 1 

zijn de verschillende indicatoren beschreven.

– Is er een relatie tussen de kwaliteit van het FTO en de kwali-

teit van voorschrijven?

– Is er een relatie tussen de kwaliteit van het FTO en de inter-

doktervariatie?

Methode
Onderzoeksopzet

De kwaliteit van voorschrijven is gemeten aan de hand van apo-

theekgegevens over 2005, die de SFK heeft verzameld. We heb-

ben voor deze gegevens gekozen omdat ze het mogelijk maken 

om de indicatoren op patiëntniveau te berekenen. Het is name-

lijk noodzakelijk om ook informatie te hebben over voorschriften 

van andere huisartsen of specialisten. Deze ontbreekt vaak in 

gegevens die alleen uit de praktijk van de eigen huisarts afkom-

stig zijn. Uit alle FTO-groepen in Nederland is een gestratifi-

ceerde steekproef getrokken: vijftig FTO-groepen per niveau van 

functioneren. We vroegen de apothekers uit deze FTO-groepen 

schriftelijk toestemming om de gegevens uit de FTO-peiling te 

koppelen aan gegevens over de kwaliteit van voorschrijven die 

van de SFK afkomstig zijn. Aan een aantal FTO-groepen namen 

meer apothekers deel, die allemaal benaderd zijn voor mede-

werking. Verder hebben we de apothekers uit de FTO-groepen 

gevraagd om op de website van de SFK op een formulier in te 

vullen welke geanonimiseerde huisartsencodes bij hun FTO-

groep hoorden. Door te werken met geanonimiseerde huisart-

sencodes is het voor de onderzoekers mogelijk om de kwaliteit 

van voorschrijven per huisarts te bepalen, zonder te weten welke 

huisarts het betreft.

Kwaliteit van functioneren van de FTO-groep

Het niveau van FTO-groepen wordt jaarlijks gemeten met behulp 

van een vragenlijst. Voor dit onderzoek hebben we gebruikge-

maakt van gegevens over 2004. Op basis van de antwoorden op 

zes vragen (over het aantal FTO-bijeenkomsten, de duur van de 

FTO-bijeenkomsten, de voorbereiding door een huisarts en een 

apotheker, het werken met voorschrijfcijfers, het vastleggen van 

farmacotherapeutische afspraken en het toetsen van het nako-

Wat is bekend?
�  Huisartsen verschillen onderling in de mate waarin ze zich aan 

richtlijnen houden. De ene NHG-Standaard wordt beter gevolgd 

dan de andere.

�  De kwaliteit van het FTO varieert tussen FTO-groepen.

�  FTO-groepen die een specifiek onderwerp bespreken volgens 

de criteria van goed FTO verbeteren de kwaliteit van voorschrij-

ven ten aanzien van dat onderwerp.

Wat is nieuw?
�  Goed functionerende FTO-groepen scoren beter op een aantal 

aspecten van het voorschrijven: minder onderbehandeling met 

cholesterolverlagers bij diabetici, minder onderbehandeling 

met inhalatiecorticosteroïden bij astma en meer antibiotica 

van eerste keus.

H&W 08 07.indb   341H&W 08 07.indb   341 12-06-2008   13:16:0212-06-2008   13:16:02



342 51(7) juni  2008 H u i s a r t s  &  W e t e n s c h a p

toetsen van de nulhypothese dat de interdoktervariaties van de 

twee functioneringsniveaus aan elkaar gelijk zijn, is ook een wald-

statistic.

Resultaten
In totaal hebben we 200 FTO-groepen benaderd voor medewerking 

aan ons onderzoek. Van 78 FTO-groepen (39%) gaven de apothekers 

een machtiging voor het onderzoek én vulden de apothekers het 

webformulier in. Eén apotheek wisselde in 2004 van computersy-

steem, waardoor de door de apotheker vermelde geanonimiseerde 

huisartsencodes uit zijn FTO-groep niet meer te achterhalen waren. 

Daarnaast bleek dat apothekers van 12 FTO-groepen geen comple-

te gegevenshistorie hadden aangeleverd, waardoor we de indica-

toren niet konden berekenen. Voor de analyse beschikten we over 

gegevens van 65 FTO-groepen met in totaal 75 apotheken en 480 

huisartsen. Van deze groepen zaten er 37 op een laag FTO-niveau 

en 28 op een hoog FTO-niveau (tabel 2).

Zowel de gemiddelde score als de spreiding van de verschillende 

indicatoren voor kwaliteit van voorschrijven varieert tussen de 

indicatoren (tabel 3). De doelmatigheidsindicatoren en de indica-

toren voor onderbehandeling van astma en geneesmiddelkeuze 

van antibiotica scoren gemiddeld hoger dan 80%. Het betrouw-

baarheidsinterval varieert tussen 12 en 25%. De andere 5 indica-

toren scoren tussen de 28 en 65%. Bij de indicatoren voor overige 

aspecten van kwaliteit is de variatie laag (8-12%) en bij de indi-

catoren voor onderbehandeling bij diabetes en voorkeursmidde-

len maagklachten is de variatie hoog (30-39%). FTO-groepen met 

Analysemethode en software

De door ons geanalyseerde gegevens betreffen individuele voor-

schriften of patiënten die al dan niet conform de betreffende 

richtlijn zijn behandeld. Om het effect van het FTO-niveau hier-

op te bepalen kozen we voor een logistische regressieanalyse. 

Omdat per huisarts meer voorschriften dan wel patiënten zijn te 

onderscheiden en één FTO-groep verschillende huisartsen bevat 

spreken we van een hiërarchische gegevensstructuur. Voorschrif-

ten en patiënten van dezelfde huisarts zullen een zekere mate van 

homogeniteit vertonen. Ook de huisartsen binnen een FTO-groep 

zullen een zekere homogeniteit vertonen, omdat artsen elkaar 

onderling kunnen beïnvloeden in het wel of niet volgen van de 

NHG-Standaard. In de analyse moesten we met deze beide typen 

van homogeniteit rekening houden. Om die reden kozen we voor 

een multiniveau-analysetechniek. Deze is uitgevoerd met het 

computerprogramma MLwiN, versie 2.02.

Per indicator berekenden we hoe hoog gemiddeld genomen het 

percentage voorschriften dan wel patiënten conform de richtlijn 

is, en ook hoe groot de spreiding van dit percentage is tussen 

FTO-groepen (geschat 95%-betrouwbaarheidsinterval). De groot-

heid voor het toetsen van de nulhypothese dat de gemiddelde 

percentages van de twee functioneringsniveaus van FTO aan 

elkaar gelijk zijn, betreft een wald-statistic. De waarde daarvan 

heeft onder de nulhypothese een chi-kwadraatverdeling met één 

vrijheidsgraad.

Ten slotte berekenden we voor beide functioneringsniveaus afzon-

derlijk hoe groot de interdoktervariatie is. De grootheid voor het 

Tabel 1 Gebruikte indicatoren voor kwaliteit van voorschrijven

Thema Indicator Defi nitie Opmerkingen
Onderbehandeling Statines bij diabetici Teller: aantal patiënten met diabetesmiddelen 

gecombineerd met statine
Noemer: aantal patiënten met 
diabetesmiddelen

Uitgezonderd patiënten met slechts 1 
voorschrift voor diabetesmiddelen

Inhalatiecorticosteroïden 
bij astma

Teller: aantal patiënten jonger dan 40 jaar met 
inhalatiecorticosteroïden
Noemer: aantal patiënten jonger dan 40 jaar 
met astmamiddelen

Uitgezonderd patiënten met slechts 1 
voorschrift voor astmamiddelen

Geneesmiddelkeuze Voorkeursmiddelen 
antibiotica

Teller: aantal voorschriften voorkeursmiddelen 
antibiotica (geen amoxicilline – clavulaanzuur, 
cefalosporinen en chinolonen)
Noemer: aantal voorschriften antibiotica

Voorkeursmiddelen 
maagklachten

Teller: aantal nieuwe gebruikers van 
maagmiddelen die starten met antacida of H2-
receptorantagonisten
Noemer: aantal nieuwe gebruikers van 
maagmiddelen

Uitgezonderd gebruikers van NSAID’s

Overige aspecten kwaliteit Geriatrische dosering 
temazepam

Teller: aantal voorschriften temazepam 10 mg 
bij patiënten van 75 jaar en ouder
Noemer: aantal voorschriften temazepam bij 
patiënten van 75 en ouder

Niet vroegtijdig stoppen 
antidepressiva

Teller: aantal nieuwe gebruikers antidepressiva 
eerste helft 2005 met meer dan twee 
voorschriften antidepressiva in heel 2005
Noemer: aantal nieuwe gebruikers 
antidepressiva eerste helft 2005

 

Niet langdurig gebruik 
antidepressiva

Teller: aantal gebruikers antidepressiva in 2005 
met in 2003 geen en/of in 2004 niet meer dan 
twee voorschriften antidepressiva
Noemer: aantal gebruikers antidepressiva in 
2005

Uitgezonderd patiënten met slechts 1 of 2 
voorschriften antidepressiva in 2005

Doelmatigheid ‘Oude’ cholesterolverlagers Teller: aantal voorschriften statines zonder 
rosuvastatine
Noemer: aantal voorschriften statines

Generieke SSRI Teller: aantal voorschriften generieke SSRI
Noemer: aantal voorschriften SSRI
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middelen antibiotica voor. We vonden geen relatie met voorkeurs-

middelen voor maagklachten, overige aspecten van kwaliteit en 

doelmatigheid. We konden ook geen samenhang aantonen tus-

sen FTO-kwaliteit en de interdoktervariatie.

Het aanpakken van onderbehandeling vergt een actieve bena-

dering: opsporen van patiënten met mogelijke onderbehande-

ling, evalueren van deze patiënten en eventueel instellen op de 

betreffende geneesmiddelen. Dit werkt het beste als de apotheker 

ondersteuning biedt met voorschrijfcijfers en patiëntenlijsten, er 

een uitgewerkt plan van aanpak wordt gemaakt en de uitvoering 

een hoog niveau scoren significant beter op 3 indicatoren: min-

der onderbehandeling van cholesterolverlagers bij diabetici (5%), 

minder onderbehandeling van corticosteroïden bij astma (3%) en 

meer voorkeursmiddelen antibiotica (2%).

De interdoktervariatie is relatief hoog bij geneesmiddelkeuze 

maagklachten en bij de doelmatigheidsindicatoren (tabel 4). Bij 

FTO-groepen met een hoog niveau is de interdoktervariatie bij 

zeven indicatoren lager dan bij FTO-groepen met een laag niveau, 

waarvan eenmaal significant (geriatrische dosering temazepam). 

Bij FTO-groepen met een laag niveau is de interdoktervariatie bij 

twee indicatoren lager, waarvan eveneens eenmaal significant 

(‘oude’ cholesterolverlagers).

Beschouwing
Goed FTO hangt samen met minder onderbehandeling van cho-

lesterolverlagers bij diabetici en van inhalatiecorticosteroïden bij 

astma. Huisartsen van goed FTO schrijven ook meer voorkeurs-

Tabel 2 FTO-groepen in het onderzoek

FTO-niveau Aantal FTO-
groepen

Aantal huisartsen

Laag niveau Niveau 1 17 148
Niveau 2 20 144

Hoog niveau Niveau 3 12  79
Niveau 4 16 109

Totaal 65 480

Tabel 3 Invloed FTO-niveau op kwaliteit van voorschrijven

Thema Onderwerp Alle FTO-
groepen

(n = 65) in %

FTO-niveau
Laag

(n = 37) in %

FTO-niveau
Hoog

(n = 28) in %

Chi-kwadraat P-waarde

Onderbehandeling Statines bij diabetici 49*
34-64†

46
37-55

51
34-68

5,51 < 0,05

Inhalatiecorticosteroïden bij astma 83
74-90

82
73-88

85
78-91

7,47 < 0,01

Geneesmiddelkeuze Voorkeursmiddelen antibiotica 82
75-87

81
73-87

83
79-87

8,13 < 0,01

Voorkeursmiddelen maagklachten 28
13-52

28
13-50

29
12-55

0,14 NS

Overige aspecten kwaliteit Geriatrische dosering temazepam 62
56-68

62
58-66

62
49-73

0,00 NS

Niet vroegtijdig stoppen 
antidepressiva

65
58-72

66
63-69

64
55-72

1,44 NS

Niet langdurig gebruik antidepressiva 39
35-43

39
34-46

39
39-39

0,22 NS

Doelmatigheid ‘Oude’ cholesterolverlagers 90
76-96

90
78-96

90
72-97

0,00 NS

Generieke SSRI 86
71-94

86
70-94

86
73-94

0,05 NS

* Gemiddelde percentage voorschriften/gebruikers conform richtlijn
† 95%-betrouwbaarheidsinterval

Tabel 4 Invloed van kwaliteit van FTO op interdoktervariatie

Thema Onderwerp FTO-niveau
Laag

(n = 37)

FTO-niveau
Hoog

(n = 28)

Chi-kwadraat P-waarde

Onderbehandeling Statines bij diabetici 0,112*
(0,023)†

0,073
(0,021)

1,56 NS

Inhalatiecorticosteroïden bij astma 0,140
(0,040)

0,091
(0,043)

0,69 NS

Geneesmiddelkeuze Voorkeursmiddelen antibiotica 0,144
(0,016)

0,171
(0,023)

0,89 NS

Voorkeursmiddelen maagklachten 0,409
(0,065)

0,340
(0,068)

0,54 NS

Overige aspecten kwaliteit Geriatrische dosering temazepam 0,073
(0,009)

0,047
(0,008)

4,56 < 0,05

Niet vroegtijdig stoppen 
antidepressiva

0,103
(0,060)

0,046
(0,056)

0,48 NS

Niet langdurig gebruik antidepressiva 0,169
(0,028)

0,101
(0,022)

3,70 NS

Doelmatigheid ‘Oude’ cholesterolverlagers 0,619
(0,065)

1,347
(0,164)

17,03 < 0,001

Generieke SSRI 0,765
(0,079)

0,598
(0,078)

2,25 NS

* Geschatte variantie tussen huisartsen binnen FTO-groepen
† Standaarddeviatie van de geschatte variantie
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nameting wordt uitgevoerd. Niet alle FTO-groepen met een hoog 

niveau hebben een bepaald onderwerp daadwerkelijk besproken 

of daar een afspraak conform de NHG-Standaard over gemaakt. 

Wil FTO op niveau 3 of 4 leiden tot verbetering van kwaliteit van 

voorschrijven op alle onderwerpen, dan zal men met betrekking 

tot die onderwerpen wel farmacotherapeutische afspraken con-

form de NHG-Standaard moeten maken. Of dat in de praktijk ook 

gebeurt, moet nog nader onderzocht worden.

en resultaten van de interventie worden gemonitord. Deze manier 

van werken komt vaker voor in FTO-groepen met een hoog niveau 

dan in FTO-groepen met een laag niveau.

Het zou logisch zijn als ook geneesmiddelkeuze samenhangt met 

de kwaliteit van het FTO. Geneesmiddelkeuze is namelijk een 

veelbesproken aandachtspunt tijdens het FTO. De mate waarin 

de richtlijnen ten aanzien van maagmiddelen werden nagevolgd 

bleek echter niet significant samen te hangen met het niveau van 

FTO. Opvallend is dat het volgen van deze richtlijn het laagste is 

van alle indicatoren en dat de interdoktervariatie relatief hoog is. 

Mogelijk accepteert een aantal huisartsen deze richtlijn niet en 

wijken de FTO-afspraken af van de NHG-Standaard.

De overige aspecten van kwaliteit hangen niet samen met de kwa-

liteit van FTO. Wij vermoeden dat deze aspecten minder vaak tij-

dens het FTO worden besproken.

Ten slotte hangen ook de twee doelmatigheidsindicatoren niet 

samen met de kwaliteit van FTO en zijn er grote verschillen tussen 

huisartsen binnen dezelfde FTO-groep. Mogelijk speelt de invloed 

van de farmaceutische industrie hier een rol. Wanneer huisartsen 

artsenbezoekers ontvangen zullen ze eerder geneigd zijn nieuwe 

geneesmiddelen en/of spécialités voor te schrijven dan huisart-

sen die geen artsenbezoekers ontvangen.

De opzet van dit onderzoek heeft een aantal sterke en zwakke kan-

ten. Uniek aan dit onderzoek is dat we een aselecte steekproef 

hebben getrokken uit alle FTO-groepen in Nederland. Hierdoor 

beperken we ons niet tot een bepaalde regio of tot huisartsen 

die gegevens aan het LINH leveren, zoals bij eerdere onderzoe-

ken het geval was.3,7,8 We kunnen de resultaten dus extrapoleren 

naar heel Nederland. Verder relateren we de uitkomst van ver-

schillende kwaliteitsindicatoren afzonderlijk aan de kwaliteit van 

het FTO. Op die manier kunnen we beter bepalen welke (soort) 

voorschrijfrichtlijnen aan de kwaliteit van het FTO gerelateerd 

zijn. De respons op het onderzoek viel tegen; ongeveer 40% van 

de apothekers gaf toestemming om de apotheekgegevens aan de 

vragenlijst te koppelen én verschafte informatie over welke huis-

artsencodes bij de FTO-groep behoren. We wilden echter vooral 

de verschillen tussen FTO-groepen onderzoeken en niet zozeer de 

(gemiddelde) kwaliteit van voorschrijven van alle FTO-groepen in 

Nederland. Er is geen reden om aan te nemen dat selectiebias 

alleen optreedt bij FTO-groepen van een bepaald niveau. Om te 

mogen concluderen dat er een causaal verband is moeten we aan 

drie voorwaarden voldoen: er moet samenhang zijn, de oorzaak 

moet in tijd het gevolg vooraf gaan en er mogen geen andere 

invloeden zijn die het gevolg veroorzaken. Door de cross-secti-

onele onderzoeksopzet kunnen we geen uitspraak doen over de 

laatste voorwaarde. Daarvoor zou een experimenteel onderzoek 

nodig zijn, waarin huisartsen aselect worden toegewezen aan 

FTO-groepen van verschillende niveaus, waarna de kwaliteit van 

voorschrijven in de tijd gevolgd wordt. Omdat de huisartsen (en 

apothekers) zelf bepalend zijn voor de kwaliteit van de FTO-groep 

is een dergelijk onderzoek in de praktijk niet mogelijk.

De gevonden effecten lijken wellicht klein, zeker in vergelijking 

met interventieonderzoeken waarbij per huisarts een voor- en 

Abstract
Eimers M, Van der Aalst A, Pelzer B, Teichert M, De Wit H. 

Does a good PTAM lead to improved prescribing? Huisarts Wet 

2008;51(7):340-5.

Introduction In the Netherlands, nearly all of the 2,800 phar-

macists and 8,400 GPs attend regular pharmacotherapy audit 

meetings (PTAMs), held several times a year. The aim of the 

meetings is to improve the quality of prescribing. PTAMs are 

organised locally, with an average of twelve participants per 

group. Whether or not PTAMs improve the quality of prescribing 

depends on the attendance, frequency and quality of the mee-

tings. A high-quality meeting is well structured, involves pres-

cription feedback, through which the participants gain insight 

into their own prescribing habits, and leads to tangible (phar-

maco)therapeutical agreements. This study examines whether 

PTAM quality is related to the quality of prescribing and inter-

doctor variability.

Method Nine prescription indicators developed by the Dutch 

Institute for the Proper Use of Medicine were used as indicators 

of the quality of prescribing. These prescription indicators were 

based on guidelines developed by the Dutch College of General 

Practitioners (NHG). Each NHG Practice Guideline reflects the 

‘state of the art’ in medical science for a specific complaint or 

diagnosis.

The indicators have been developed using data from the Foun-

dation for Pharmaceutical Statistics (Stichting Farmaceutische Kenge-

tallen – SFK), a national body that collects dispensing data from 

nearly all pharmacies in the Netherlands. The quality of PTAMs 

was assessed by DGV, the Dutch Institute for the Proper Use of 

Medicine, using questionnaires completed both by general prac-

titioners and pharmacists. Multi-level analysis was used to test 

whether PTAM groups that function on a higher level show bet-

ter quality of prescribing and less inter-doctor variability compa-

red to groups that function at a lower level.

Results A high quality of PTAM correlates with less undertreat-

ment of diabetics with cholesterol-lowering products and less 

undertreatment of asthmatics with inhalation corticosteroids. At 

the same time, high quality PTAM correlates with enhanced use 

of preferred antibiotics.

Discussion A higher quality of PTAM enhances several aspects of 

the quality of prescribing. Improving PTAMs therefore deserves 

ongoing attention. A precondition for improving the overall qua-

lity of prescribing is to make pharmacotherapeutical agreements 

in accordance with NHG Practice Guidelines. 
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Verder gaat het hier om grote aantallen patiënten: in Nederland 

hebben naar schatting een half miljoen mensen diabetes. Wan-

neer we ervan uitgaan dat de helft van hen onder behandeling is 

van huisartsen die deelnemen aan FTO-groepen op niveau 3 of 4 

en dat bij deze diabetici 5% minder onderbehandeling met stati-

nes voorkomt, gaat het om 12.500 diabetici die kwalitatief beter 

behandeld worden.

Bij twee van de drie significante verschillen ligt het gemiddelde 

voor FTO-groepen met een laag niveau al boven de 80%. Men kan 

zich afvragen of de gevonden kwaliteitsverbetering hier nog wel 

relevant is. Ook hier geldt dat het om grote aantallen patiënten 

of voorschriften gaat en verder dat de wenselijke score hoog is 

(85-90%),9 zodat het een grote groep patiënten betreft die in prin-

cipe kwalitatief beter behandeld kan worden.

We kunnen op basis van ons onderzoek concluderen dat het FTO 

op niveau 3 en 4 een positieve bijdrage levert op drie van de 

negen gemeten aspecten van kwaliteit van voorschrijven. Gezien 

de resultaten van gecontroleerde onderzoeken vallen er echter 

wellicht meer en grotere effecten op de kwaliteit van voorschrij-

ven te verwachten als al deze FTO-groepen rond deze onderwer-

pen afspraken maken in het FTO conform NHG-Standaarden.5,6 

Daarnaast blijkt dat de deelnemers van FTO-groepen op niveau 3 

en 4 meer tevreden zijn over het functioneren van hun FTO-groep 

en over de opbrengsten in de vorm van een betere relatie tus-

sen huisarts en apotheker, en betere farmaceutische zorg voor de 

patiënt.10 Het stimuleren en ondersteunen van de kwaliteitsver-

betering door het FTO verdient daarom blijvend aandacht.
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Wij bedanken alle deelnemende FTO-groepen voor hun medewerking. 
Daarnaast gaat onze dank uit naar Katherine Bongaerts (DGV) voor 

Abuis
In de kennistoets van H&W nummer 3 staat een storende fout 

(H&W 2008;51:151 en 160). In vraag 9 worden de begrippen sensi-

tiviteit en specificiteit behandeld. In de stam van de vraag wordt 

gesteld dat om een ziekte aan te tonen de hoge sensitiviteit van 

een test belangrijk is. Dat is onjuist, zoals ook vermeld staat op 

bladzijde 160. De toelichting op het antwoord is echter ook deels 

onjuist.

Om ziekte aan te tonen is het belangrijk dat het aantal fout-posi-

tieven zo klein mogelijk is. Een test met hoge specificiteit (d/b+d) 

kent weinig fout-positieven (cel b) en de kans op ziekte bij een 

positieve test is daarom groot (maar er worden wel vaak veel zie-

ken gemist). Een test met hoge sensitiviteit (a/a+c) kent weinig 

fout-negatieven (cel c) en is daarom geschikt om uit te sluiten 

(maar ten koste van veel fout-positieven). Als de test negatief is 

dan is de kans op ziekte immers klein. Sackett kende daarvoor 

al een mooi acronym: Spin and Snout (specificity rules in and 

sensitivity rules out).

In de gegeven situatie (de huisarts had immers door anamnese 

en lichamelijk onderzoek de voorafkans op ziekte verhoogd) gaat 

het om bevestiging van een klinisch vermoeden (aantonen) en 

daarvoor is dus een hoge specificiteit van belang.

Tabel 

Ziekte + Ziekte-
Test + a b a+b
Test - c d c+d

a+c b+d a+b+c+d
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Klinische les

sterk veranderde lymfeklieren zien, met veel centrale vervloeiing en een 

debrisachtige inhoud. Vanwege deze bevinding, het land van herkomst en 

het klinische beeld denkt men aan tuberculeuze lymfadenitis. Aansluitend 

vindt een punctie plaats. Bij microscopisch onderzoek is de ziehl-neelsen-

kleuring negatief. De auraminekleuring is positief en de PCR tbc-negatief. 

De tbc-kweek toont een Mycobacterium tuberculosis, die gevoelig is voor de 

gebruikelijke tuberculostatica. Het bloedonderzoek laat behalve een BSE 

van 51 mm/uur geen afwijkingen zien. Hiv-serologie is negatief. Er zijn 

geen aanwijzingen voor longtuberculose.

De patiënte krijgt pyrazinamide, ethambutol en een combinatiepreparaat 

dat bestaat uit isoniazide en rifampicine.

Patiëntencasus 2
Meneer Rahman is een man van 47 jaar, afkomstig uit Bangladesh. Hij 

woont al zestien jaar in Nederland, maar gaat geregeld terug naar zijn 

geboorteland om zijn familie te bezoeken. Hij komt op het spreekuur met 

progressieve hogerugpijnklachten. Deze zijn ongeveer zes weken eerder 

begonnen. Hij heeft geen andere klachten. Bij onderzoek doet de thoracale 

wervelkolom, die een lichte kyfose vertoont, pijn als erop gedrukt wordt. 

De huisarts schrijft een NSAID voor en verwijst de patiënt door voor 

fysiotherapie.

Nadat hij enkele weken fysiotherapie heeft gehad komt de patiënt terug 

op het spreekuur. De rugpijn neemt toe. Daarnaast valt het hem op dat 

hij ’s nachts veel transpireert. Hierop laat de huisarts een X-wervelkolom 

thoracaal maken. Ter hoogte van Th. 7 van de wervelkolom is een 

inzakkingsfractuur zichtbaar. Vanwege de leeftijd van de patiënt denkt de 

huisarts aan osteoporose en gezien het transpireren ’s nachts aan de ziekte 

van Kahler. Hij laat een botbiopsie verrichten. Er worden zuurvaste staven 

gevonden die passen bij extrapulmonale tuberculose van de wervelkolom, 

de ziekte van Pott. De patiënt krijgt een behandeling met tuberculostatica: 

isoniazide en rifampicine, ethambutol, pyrazinamide en pyridoxine. Na 

twee maanden komt hij op het spreekuur vanwege tintelingen aan het 

linkerbeen. Dit symptoom past bij een neuropathie als gevolg van een 

vitamine B6-defi ciëntie bij tuberculostaticagebruik. Als hij is gestopt met 

ethambutol en pyrazinamide verminderen de klachten.

Pathofysiologie
De belangrijkste verwekker van tuberculose is M. tuberculosis. Daar-

naast behoren M. bovis en M. africanum ook tot het M. tuberculosis-

complex. Besmetting met tuberculose verloopt voornamelijk via 

de aerogene weg. Primaire infectie met M. bovis vindt plaats via 

het drinken van ongepasteuriseerde melk. Ook de verwonde huid 

of het slijmvlies kan een porte d’entrée vormen bij contact met 

besmet materiaal.

Inleiding
Tuberculose (tbc) komt wereldwijd nog steeds veel voor. Jaarlijks 

worden 8 miljoen personen geïnfecteerd; in 2003 stierven 1,75 

miljoen mensen ten gevolg van tbc.1 In Nederland daalde de inci-

dentie van tbc na de Tweede Wereldoorlog, in tegenstelling tot die 

in ontwikkelingslanden. Opvallend is echter dat onderzoek laat 

zien dat het aantal extrapulmonale tbc-gevallen in Nederland en 

andere westerse landen de laatste jaren weer toeneemt.2 De hiv-

epidemie en het groeiende aantal inwoners met een niet-wester-

se achtergrond in Nederland verklaren deze groei. Afhankelijk van 

de samenstelling van de praktijk ziet de huisarts ook in Nederland 

mensen met tbc. Door de veelal aspecifieke symptomen, die vaak 

leiden tot een vertraging bij het stellen van de diagnose, en de 

proportionele stijging van de incidentie, wordt het steeds belang-

rijker dat de huisarts kennis heeft over extrapulmonale tbc.2

Patiëntencasus 1
Mevrouw Sabandria is een 31-jarige Indonesische vrouw die sinds een jaar 

illegaal in Nederland verblijft. Twee maanden geleden is ze bevallen van 

haar eerste kind. Haar voorgeschiedenis is blanco. Zij heeft rechts in de 

hals een forse, pijnlijke zwelling. Deze zit er nu drie weken en neemt in 

omvang toe. Er is geen sprake van koorts, noch van pulmonale of andere 

klachten.

Bij lichamelijk onderzoek vindt de huisarts een hard aanvoelende 

zwelling van 10 bij 7 cm. Verder lichamelijk onderzoek levert geen andere 

afwijkingen op.

De dag daarop wordt in het ziekenhuis een echo gemaakt. Deze laat 

Niet vergeten: extrapulmonale tbc komt 
steeds vaker voor!
Annick Linders, Arie Knuistingh Neven
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Tuberculose is ook in ons land nog steeds actueel, onder andere 
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sensitiviteit en specificiteit veranderen.5 Van belang is de voor-

spellende waarde van zowel een positieve als een negatieve test. 

Deze hangt af van de prevalentie van de populatie, en daarmee 

van het infectierisico in een specifieke groep. Zowel de kans op 

fout-positieve als fout-negatieve uitslagen moet men proberen te 

beperken. Bij patiënten die bijvoorbeeld immuunstoornissen (hiv) 

hebben of immunosuppressiva gebruiken, moet men daarom een 

afkapwaarde van 5 mm kiezen om de voorspellende waarde van 

een negatieve test te verhogen.5

Klinisch beeld
Vanwege de meestal aspecifieke en uiteenlopende symptomen 

wordt extrapulmonale tbc vaak laat gediagnosticeerd. Patiënten 

vertonen algemene symptomen als koorts, anorexie, nachtzwe-

ten, gewichtsverlies, malaise en vermoeidheid. De meer speci-

fieke verschijnselen hangen samen met het aangedane orgaan. 

Extrapulmonale tbc kan in vrijwel alle organen voorkomen. De 

incubatieperiode van tuberculose varieert van acht weken tot 

levenslang. Na een infectie wordt ongeveer 10% van de mensen 

ziek, van wie 80% in de eerste twee jaar.4

Bij lymfatische tbc heeft de patiënt meestal een niet-pijnlijke, 

gezwollen lymfeklier, die zich vaak in de hals bevindt. Andere voor-

keurslocaties zijn mediastinale of abdominale klieren. De patiënt 

heeft dan vaak dyspneu, respectievelijk buikpijn. Deze vorm komt 

het meest voor bij hiv-patiënten, vrouwen en immigranten.6

De klinische presentatie van pleurale tbc komt overeen met die 

van pulmonale tbc. Men kan onderscheid maken in bovenge-

noemde algemene verschijnselen en meer specifieke verschijn-

selen als hoesten, sputumproductie, hemoptoë, dyspneu en tho-

racale pijn.

Pijn is het belangrijkste symptoom bij tbc in het skelet. De wervel-

kolom (bekend als de ziekte van Pott) en de grote gewrichten zijn 

voorkeursplaatsen, maar bijna elk bot of gewricht kan aangedaan 

zijn. Behalve pijn komen vaak gewrichtszwelling en bewegings-

beperking voor. Bij doorgroei kunnen uiteindelijk neurologische 

afwijkingen, abcessen en/of fistelvorming ontstaan.

Meningeale tbc komt slechts in 3% van de gevallen voor. De klach-

ten zijn hoofdpijn, koorts, overgeven en bewustzijnsverandering. 

Twintig tot dertig procent van de patiënten krijgt een insult of 

uitvalsverschijnselen. Onbehandelde meningeale tbc leidt uitein-

delijk tot een coma en de dood.7

Diagnostiek
Naast de veelal aspecifieke presentatie vormen de beperkte dia-

gnostische mogelijkheden een andere oorzaak voor de vaak voor-

komende vertraging. Bloedonderzoek laat behalve een vaak (licht) 

verhoogde bezinking geen andere afwijkingen zien, ook bij een 

actieve tbc. Een andere moeilijkheid is dat bij extrapulmonale 

tbc, in tegenstelling tot de pulmonale vorm, vaak geen afwijking 

op de thoraxfoto is te zien (behalve bij een TB-pleuritis of peri-

carditis). Het primaire complex op de X-thorax verdwijnt meestal 

snel.

De diagnose tuberculose is definitief als men het M. tuberculosis-

Tuberkelbacteriën komen in de meeste gevallen binnen via de 

longen. Op de plaats van binnenkomst in de long vermenigvul-

digen de bacteriën zich, waarna ze zich via de lymfe naar het 

regionale lymfeklierstation laten voeren. Dit is vaak de hilus. In 

de lymfeklieren in de hilus, of elders in het mediastinum, treedt 

een afweerreactie op, waardoor de lymfeklier groter wordt. Via de 

lymfe- en bloedvaten kunnen ook andere organen besmet raken. 

Het ontstekingsproces noemt men Ghon-focus en wordt geken-

merkt door granuloomvorming waarin na enkele weken een cen-

trale necrose (verkazing) ontstaat. De röntgenologische presenta-

tie van een perifere primaire haard in de long en een gezwollen 

hilusklier heet ‘primair complex’.

De tuberkelbacterie kan na besmetting lange tijd (zelfs een men-

senleven lang) latent aanwezig blijven. Onder gunstige omstan-

digheden, zoals bij immuunsuppressie, kunnen latent aanwezige 

tuberkelbacteriën opnieuw gaan delen en klinische ziekte veroor-

zaken.

In Nederland heeft bijna 40% van de tbc-patiënten de extrapul-

monale vorm. Dit is een aanzienlijk hoger percentage dan de 11% 

die men in de jaren tachtig van de vorige eeuw vond.

De diagnose extrapulmonale tbc wordt vaak gesteld bij patiënten 

die afkomstig zijn uit Somalië, Azië en Marokko.2 Als extrapulmo-

nale tuberculose niet tijdig wordt onderkend is dat een probleem 

voor de individuele patiënt. Deze vorm is echter niet besmette-

lijk.

Screening
Preventief onderzoek naar tbc is voor alle asielzoekers in Neder-

land verplicht vanwege de hoge incidentie van tbc in de landen 

van herkomst. Hiervoor gebruikt men röntgenologisch onder-

zoek van de thorax. Men adviseert gedurende de eerste twee jaar 

van het verblijf in Nederland ieder half jaar vervolgonderzoek te 

doen.3

Of iemand ooit een infectie met de tuberkelbacterie heeft door-

gemaakt, kan men vaststellen met behulp van de mantoux- of 

tuberculinetest. Deze test gebruikt men zowel voor individuele 

diagnostiek (contactopsporing, personen met klachten), als voor 

epidemiologisch onderzoek op populatieniveau. Veel asielzoekers 

zijn in eigen land met het BCG-vaccin gevaccineerd, waardoor een 

mantoux-test een fout-positieve uitslag geeft.4 De mantoux-test 

is vooral van belang om infecties vast te stellen in het kader van 

contactonderzoek (bijvoorbeeld bij ‘open’ tuberculose). Een posi-

tieve reactie bij een contactpersoon betekent dat men met een 

recente infectie rekening moet houden.4 Voor de tuberculinetest 

kan men overigens verschillende afkapwaarden kiezen (gebruike-

lijk is 10 mm, maar men hanteert ook 5 mm of 15 mm), zodat de 

De kern
�  Tuberculose komt in Nederland steeds vaker voor.

�  Extrapulmonale tbc is niet besmettelijk.

�  Extrapulmonale tbc betreft 40% van alle tbc-patiënten.

�  Door de atypische presentatie kan een vertraging optreden bij 

de diagnostiek en de behandeling.
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tieve onbekendheid bij artsen en de aspecifieke manier van pre-

senteren wordt de diagnose extrapulmonale tbc echter vaak pas 

laat gesteld. De twee casussen tonen aan dat huisartsen moeten 

beseffen dat tuberculose in bijna elk orgaan kan voorkomen en 

dus niet alleen in de longen. Bij onbegrepen koorts dient extra-

pulmonale tbc altijd in de differentiële diagnose te staan, zeker 

als het gaat om een patiënt die tot een risicogroep behoort. 

Bedacht zijn op tuberculose is van groot belang voor het bestrij-

den van deze ziekte.
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complex heeft aangetoond door middel van microbiologische, 

cytologische of histologische tests. In principe kunnen alle soor-

ten lichaamsvocht of weefsel worden onderzocht.

Bij verdenking op tuberculose wordt direct microscopisch onder-

zoek gedaan met de ziehl-neelsen-kleuring en/of een auramine-

kleuring. Daarnaast kan men met PCR het specifieke DNA van het 

M. tuberculosis-complex relatief snel aantonen. Hierbij blijkt ook of 

de patiënt resistent is voor isoniazide en rifampicine.4

Behandeling
Extrapulmonale tbc is net als de pulmonale vorm te behande-

len met een combinatie van tuberculostatica. Meestal gaat het 

om isoniazide (INH-toediening), rifampicine, pyrazinamide en 

ethambutol. De behandeling duurt minimaal zes maanden.

In grote delen van de wereld vormt multiresistente tuberculose 

een groot probleem voor de volksgezondheid. Deze ontwikkeling 

zet zich nog steeds voort. Men spreekt van multiresistentie als 

de tuberkelbacterie resistent is tegen ten minste isoniazide en 

rifampicine.8

Bij verdenking op extrapulmonale tbc verwijst men, net als bij de 

pulmonale vorm, naar de longarts of de GGD. De tuberculosearts 

van de GGD houdt zich relatief vaker met moeilijk bereikbare 

patiënten bezig, zoals drugsverslaafden, alcoholisten, asielzoe-

kers en illegalen met tuberculose.

Conclusie
In deze tijd van toenemende immigratie, internationaal reizen en 

urbanisatie neemt de incidentie van tbc toe. Vanwege de rela-
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Massage
Soms verschijnen er onderzoeken over pijnbehandeling die je 

doen fronzen. Onderzoekers van de faculteit der dierkunde in Jai-

pur hebben het effect van yoga op migraine bekeken, bij mensen 

hopelijk. Yoga helpt beter dan niets doen. Logisch, want niets 

doen is thuisblijven in plaats van een uurtje ontspannende gym-

nastiek. Yoga had vergeleken moeten worden met een goede 

migrainebehandeling, of met een boswandeling. Onderzoekers 

uit San Francisco maken dezelfde denkfout bij pijn na een kanker-

operatie. Ze vinden dat massage en acupunctuur (tegelijk?) beter 

helpen dan gebruikelijke zorg. Ik stel me voor dat die gebruikelijke 

zorg bestaat uit een ziekenhuisbed, van waaruit mensen kreunend 

om pijnstillers vragen aan een rennende verpleegkundige die zegt 

dat ze zo komt. Dan wil ik wel geloven dat massage en acupunc-

tuur beter helpen. Het is allemaal van een droevige wetenschap-

pelijke knulligheid.

Wat vergeleken zou moeten worden is het effect van goede pijn-

behandeling met het effect van yoga, acupunctuur of massage. 

Eigenlijk moet je eerst onderzoeken of echte yoga beter werkt 

dan nep-yoga, echte acupunctuur beter dan nepprikken, en goede 

massage beter dan verkeerde. Jammer dat alternatieve hulpverle-

ners zulke slechte wetenschappers zijn. Jammer voor pijnpatiën-

ten, want die hebben niet veel aan ‘geloven dat’. ‘Weten dat’ helpt 

beter.

Nico van Duijn
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Kennistoets

de afdeling Implementatie van het NHG. Correspondentie over de 

vragen is mogelijk via: Secretariaat SVUH, rubriek H&W, Postbus 

20072, 3502 LB Utrecht of per e-mail: secretariaat@svuh.nl.

De toetsvragen zijn afkomstig van de Landelijke Huisartsgenees-

kundige Kennistoetsen van de SVUH. De vragen zijn altijd als 

juist/onjuist geformuleerd. De antwoorden worden verzorgd door 

Vragen 

Tijdens de dienst op de huisartsenpost ziet de huisarts de zes-

jarige Franca. Zij is in de speeltuin gestruikeld en op haar uitge-

strekte linkerarm gevallen. Zij wil sindsdien haar linkerarm niet 

meer bewegen en houdt hem onbeweeglijk tegen haar lichaam. 

Wanneer de huisarts haar lege artis onderzoekt, vindt hij onder 

andere bij inspectie van de arm geen afwijking; asdrukpijn van de 

onderarm; en beperkte supinatie van de onderarm.

De huisarts overweegt een green-stick fracture van de radius of een 

zondagmiddagarmpje (subluxatio capitelli radii).

1. De aard van het trauma past beter bij een zondagmiddagarmpje dan bij 

een radiusfractuur.

2. De leeftijd van Franca valt binnen de voorkeursleeftijdsgrenzen van het 

zondagmiddagarmpje.

3. Een supinatiebeperking past bij een zondagmiddagarmpje.

Mevrouw Stam, 34 jaar, heeft sinds een aantal weken een verve-

lend gevoel bij het aanraken van haar rechterbovenbeen. Uit de 

verdere anamnese bij de huisarts komt naar voren dat het gevoel 

meer hinderlijk dan pijnlijk is en dat het niet altijd aanwezig is. 

Zij is het laatste jaar 15 kilo aangekomen. Bij onderzoek vindt 

de huisarts een plek met verminderde sensibiliteit aan de voor-

zijkant van de rechterdij. De huisarts stelt de diagnose meralgia 

paraesthetica en legt aan mevrouw Stam uit (1) dat de oorzaak 

ligt in toegenomen druk of rek van een zenuw (n. cutaneus femo-

ralis lateralis) in de lies. Hij stelt haar vervolgens gerust door te 

vertellen (2) dat deze aandoening binnen enkele weken herstelt.

4. Stelling 1 is correct.

5. Stelling 2 is correct.

Annet Heymans, 19 jaar, is erg bezorgd over een moedervlek op 

de buigzijde van haar linkeronderarm. Haar moeder is aan een 

melanoom overleden. De huisarts ziet een scherp begrensde en 

asymmetrische bruine macula van ongeveer 1,5 centimeter door-

snede. In dit geval is de kans op een melanoom vergroot door:

6.  - de lokalisatie;

7.  - het voorkomen van een melanoom bij de moeder;

8.  - de asymmetrie van de laesie.

Paul van Os, 47 jaar, is enige keren voor dyspepsieklachten behan-

deld door de huisarts. Omdat de klachten terugkomen, heeft de 

huisarts een endoscopie aangevraagd. Bij die endoscopie is een 

ulcus ventriculi gevonden en waren de genomen biopten Heli-

cobacter-positief. Daarop heeft de huisarts eradicatietherapie 

voorgeschreven volgens het schema van de gastro-enteroloog. 

Als vervolgbeleid spreekt de huisarts nu met Paul af dat er over 

zes weken endoscopische controle moet plaatsvinden. Paul moet 

gedurende deze zes weken ook de zuurremmende medicatie 

(omeprazol/Losec®) blijven gebruiken.

9. Endoscopische controle is in dit geval geïndiceerd.

10. De duur van de behandeling met zuurremmende medicatie is in dit geval 

correct.

(De antwoorden van deze kennistoets staan op pagina 355.)

Intermezzo
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Ingezonden

Huisartsenposten niet in 
strijd met continue gene-
ralistische zorg

De dankbare nabestaanden van een 

overleden patiënt, zoals Moes beschrijft, 

herken ik uit de eigen praktijk maar ook 

als dienstdoende huisarts op de huis-

artsenpost. Voor terminale patiënten is 

persoonlijke continue 24 uurszorg door 

de eigen huisarts een groot goed.1 Het is 

daarbij niet relevant of deze is aangeslo-

ten bij een waarneemgroep of huisartsen-

post. Kennelijk delen de meeste huisart-

sen deze opvatting, want driekwart van de 

huisartsen is in de ANW beschikbaar voor 

deze patiënten.2

Het bieden van continue en generalisti-

sche zorg is de kernwaarde van het huis-

artsenvak en dat is niet veranderd met de 

komst van huisartsenposten. Uit beschik-

baar onderzoek blijkt de zorg van goede 

kwaliteit, maar er is voldoende ruimte 

voor kwaliteitsverbetering en innova-

tie.3-6 Ook huisartsen zijn tevreden over 

de werkdrukvermindering, de personele 

en technische ondersteuning en het wer-

ken in teamverband.4-6 De kwaliteit en 

continuïteit van de zorg kan verder verbe-

terd worden door training van huisartsen 

en triagisten, inzage in het patiëntendos-

sier en het maken van NHG-spoedstan-

daarden.6

Patiënten willen in spoedsituaties laag-

drempelige, snelle, doeltreffende profes-

sionele hulp en zijn minder gericht op 

persoonlijke zorg door de eigen huis-

arts.7 Spoedzorg vormt een wezenlijk 

onderdeel van de huisartsgeneeskunde, 

juist vanwege de generalistische benade-

ring. Positioneren van huisartsenposten 

voor de SEH om de toenemende stroom 

zelfverwijzers op te vangen is dan ook een 

logische stap.8,9 Daarnaast is het wense-

lijk dat de verschillende ketenpartners 

ambulancedienst, SEH en huisartsen van 

elkaar leren en naar elkaar toegroeien 

door gebruik te maken van dezelfde tri-

age- en behandelingsprotocollen.10

Moes wil wetenschappelijk onderzoek 

met vergelijken van huisartsenposten en 

waarneemgroepen. Mijns inziens heeft 

dit onderzoek geen prioriteit omdat de 

overgrote meerderheid van de huisartsen 

niet terug wil naar waarneemgroepen en 

daarmee is de race gelopen. We kunnen 

ons beter concentreren op wetenschap-

pelijk onderzoek bij huisartsenposten, 

zoals onderzoek naar kwaliteit van triage, 

continuïteit en veiligheid. Ook weten-

schappelijk onderzoek naar de ketensa-

menwerking Huisartsenpost-Ambulan-

cedienst-SEH heeft hoge prioriteit. Ik 

verwacht dat met huisartsgeneeskundige 

inbreng de doelmatigheid, veiligheid en 

patiëntgerichtheid van de keten spoed-

zorg zal doen toenemen.

Paul Giesen

 1 Borgsteede S, Graafland-Riedstra C, Deliens L, 

Francke A, Van Eijk J, Willems D. Goede zorg in de 

laatste levensfase volgens patiënten en hun huisarts. 

Huisarts Wet 2008;51:120-4 .

 2 Giesen P, Terpstra E, Schweitzer B. Terminale zorg 

buiten kantoortijd. Med Contact 2008;63:240-2.

 3 Post J. Grootschalige huisartsenzorg buiten kan-

tooruren [Proefschrift]. Groningen: Universiteit 

Groningen, 2004.

 4 Van Uden C. Studies on general practice out-of-

hours care [Proefschrift]. Maastricht: Universiteit 

Maastricht, 2005.

 5 Moll van Charante EP. Dutch General Practitio-

ners in a time of change – Studies on out-of-hours 

and GP hospital care [Proefschrift]. Universitieit: 

Universiteit Amsterdam, 2007.

 6 Giesen P. Quality of out-of-hours primary care in 

the Netherlands [Proefschrift] Njimegen: Radboud 

Universiteit Nijmegen, 2007.

 7 Wensing M, Giesen P. Spoedeisende genees-

kunde: het patiëntenperspectief. Huisarts Wet 

2000;43:503-6.

 8 Giesen P, Huibers L, Padros Goossens M, Wil-

lekens M. Tussen droom en daad. Toekomstvisie 

huisartsen op hun positie in de spoedzorg. Med 

Contact 2007;15:653-5.

 9 Vermue N, Giesen P, Huibers L, Van Vugt C. 

Samenwerking tussen huisartsenposten en spoed-

eisende hulp: huidige situatie en toekomstplannen 

van huisartsenposten in Nederland. Med Contact 

2007;62:1092-3.

 10 Giesen P, Fraanje W, Klomp M. De rammelende 

keten: afstemming van taken spoedeisende zorg is 

dringend gewenst. Med Contact 2003;48:1810-2.

Antwoord
Met de titel ‘Huisartsenposten niet in 

strijd met continue generalistische zorg’ 

boven de ingezonden brief maakt collega 

Giesen duidelijk dat ook hij veel belang 

toekent aan continue generalistische zorg 

buiten kantooruren. Als hij met deze titel 

ook wil zeggen dat er op alle huisartsen-

posten in Nederland continue generalis-

tische zorg verleend kan worden, kan ik 

het helaas niet met hem eens zijn.

Een belangrijke voorwaarde voor deze 

continuïteit van zorg is immers dat je 

inzage hebt in het EMD van de patiënt 

die hulp vraagt. Juist aan deze voorwaar-

de kunnen nog niet alle huisartsenposten 

voldoen.

Als collega Giesen dit ‘tekortschieten’ 

bedoelt met de tekst ‘er is voldoende 

ruimte voor kwaliteitsverbetering’, dan 

had hij dit wel wat explicieter kunnen 

vermelden.

Maar hebben we nog tijd voor de zorg? 

Hier volgen twee citaten uit de door 

Giesen vermelde literatuur: ‘Er is steeds 

minder tijd beschikbaar voor het contact 

tussen huisarts en patiënt en huisbezoe-

ken worden minder vanzelfsprekend. Bui-

ten kantooruren zullen de huisbezoeken 

meestal worden afgelegd door een arts 

die niet bekend is met de patiënt en de 

familie’.1

Giesen zelf benoemt ook een aantal knel-

punten bij de terminale zorg. ‘In hun rol 

als dienstdoend huisarts geeft 47 procent 

aan dat informatieoverdracht van de eigen 

huisarts ontbreekt of niet up-to-date is. 

Tijdsdruk is een veelgenoemd knelpunt 

tijdens de dienst (42%). Van de huisart-

sen geeft 75 procent aan buiten kantoor-

tijd in principe persoonlijk beschikbaar te 

zijn voor de eigen terminale patiënten.’2

Wat impliceert dit ‘in principe beschik-

baar zijn’? En op welke wijze is deze 

beschikbaarheid geborgd?

Als de situatie van een patiënt plotseling 

verslechtert of als een patiënt onverwacht 

uit het ziekenhuis wordt ontslagen is de 

kans groot dat de eigen huisarts niet in 

de buurt of zelfs helemaal niet bereikbaar 

is. Kan elke huisartsenpost in die situatie 

zorgen voor een goed geïnformeerde ver-

vanger, die ook nog de tijd kan nemen?
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Bovendien moet ook de vraag gesteld 

worden of het gewenst is dat een arts 

gedurende lange tijd 7x24 uur beschik-

baar is voor zijn/haar eigen terminale 

patiënten.3

Als een kleine groep huisartsen als team 

zorgdraagt voor de spoedzorg en de ter-

minale zorg kan dit veel meer zekerheid 

geven op zorg door een huisarts die zowel 

de patiënt als de familie kent.

Op deze wijze kunnen de drie kleinschalige 

huisartsendienstenstructuren in Drenthe 

zorgen voor een optimale beschikbaar-

heid en bereikbaarheid van de huisart-

senzorg buiten kantooruren.4 Niet alleen 

voor de reguliere spoedzorg, maar even-

zeer voor de terminale zorg. Doordat deze 

huisartsen een betrekkelijk geringe werk-

druk per uur hebben, hoeven ze zich niet 

voortdurend te haasten. Dit komt ook de 

terminale zorg ten goede.

Giesen refereert ook aan het proefschrift 

van collega J. Post die bij zijn onderzoek 

naar de transitie van de kleinschalige 

naar de grootschalige zorg in de avond-, 

nacht- en weekenddiensten niet alleen 

positieve maar ook negatieve veranderin-

gen constateerde. Zo daalde de tevreden-

heid over de huisartsenzorg buiten kan-

tooruren significant op het platteland. De 

patiënten waren over kleinschalige dien-

sten meer tevreden. Voor hun gevoel had 

de dokter toen minder haast.5

Het is jammer dat collega Giesen geen 

prioriteit wil toekennen aan een vergelij-

king tussen de nog bestaande kleinscha-

lige huisartsenzorg buiten kantooruren 

met de grootschalige georganiseerde 

zorg. Of is de uitkomst hem op voorhand 

al bekend?

Roelof Moes

 1 Borgsteede S, Graafland-Riedstra C, Deliens L, 

Francke A, Van Eijk J, Willems D. Goede zorg in de 

laatste levensfase volgens patiënten en hun huisarts. 

Huisarts Wet 2008;51:120-4.

 2 Giesen P, Terpstra E, Schweitzer B. Terminale zorg 

buiten kantoortijd. Med Contact 2008;63:240-2.

 3 Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. 

Beslissing in de zaken onder de nummers 2003/053 

en 2003/054, ad 7 en 8 (02/010).

 4 IGZ rapport december 2006, Kwaliteit huisartsen-

posten verbeterd sinds 2003, pagina 26, 27 en 56 

e.v.

 4 Post J. Grootschalige huisartsenzorg buiten kan-

tooruren [Proefschrift]. Groningen: Universiteit 

Groningen, 2004. Hoofdstuk 11.

Een nieuwe modeziekte in 
de kiem gesmoord

Het journaalbericht ‘Een nieuwe mode-

ziekte in de kiem gesmoord’ gaat in op het 

vraagstuk van de chronische of persiste-

rende Lyme-borreliose. Gerefereerd werd 

aan een recente publicatie in het NEJM. 

Op tendentieuze wijze wordt gesteld dat 

chronische Lyme-ziekte niet zou bestaan 

en gesuggereerd dat het om een mode-

ziekte zou gaan. De werkelijkheid is ech-

ter complexer en minder geruststellend.

Het artikel in het NEJM geeft een achter-

haald, simpel, eenzijdig en sterk bevoor-

oordeeld beeld van het Lyme-vraagstuk. 

Onder het mom van objectieve weten-

schap, wordt literatuur eenzijdig gese-

lecteerd en geïnterpreteerd om vooraf 

vaststaande standpunten te legitime-

ren. Deze standpunten worden echter 

volstrekt niet door de objectieve feiten 

gedekt. Over chronische Lyme-ziekte 

zijn de boeken nog lang niet gesloten 

zoals dit artikel ten onrechte suggereert.

Achtergrond is dat er in de VS al tiental-

len jaren een bittere strijd gaande is over 

de diagnostiek en behandeling van Lyme-

borreliose. De informatievoorziening over 

Lyme-ziekte wordt in de VS gedicteerd en 

gemonopoliseerd door een vijftiental zeer 

nauw samenwerkende wetenschappers, 

die hebben nagelaten over hun ‘conflicts 

of interest’ openheid te verschaffen. De 

auteurs van het artikel in het NEJM zijn 

tevens de auteurs van de nieuwe IDSA-

richtlijn. Recent heeft deze IDSA-richtlijn 

tot veel protest geleid, omdat de richt-

lijn een zeer vooringenomen opvatting 

uitdraagt en wetenschappers met afwij-

kende opvattingen ten onrechte werden 

geweerd uit de richtlijnencommissie. 

Vermoed wordt dat andere dan weten-

schappelijke motieven een rol spelen.

Collega J. Jemsek, infectioloog en gespeci-

aliseerd in HIV en Lyme-ziekte, heeft een 

reactie geschreven. Voor een evenwich-

tige beeldvorming verwijs ik naar www.

jemsekspecialty.com/files/NEJM-Respon-

se.pdf. Op deze website (www.lymemed.

nl) voor medische professionals wordt 

genuanceerde en evidence based achter-

grondinformatie over het Lyme-vraagstuk 

geboden.

A.W.B. Klusman

Antwoord
Feder en de zijnen voeren in hun artikel 

een aantal argumenten aan die tegen 

het bestaan van een chronische ziekte 

van Lyme (uitdrukkelijk te onderscheiden 

van late manifestaties van de ziekte van 

Lyme) pleiten. De belangrijkste daarvan 

staan ook in mijn journaaltje vermeld. 

Als collega Klusman van mening is dat 

zij abuis zijn, zou het hem sieren als hij 

dit met feiten staaft. Hij lijkt nu vooral 

de wetenschappelijk integriteit van de 

opponenten in twijfel te trekken en in 

de pdf-file waarnaar hij verwijst, is de 

toonzetting niet essentieel anders. Zelfs 

als het waar is dat wetenschappers bij 

tijd en wijle dissidenten van invloedrijke 

posities weren, is het weinig productief 

om daarover zielig te doen of juridische 

procedures te beginnen. Een vruchtbare 

inhoudelijke gedachtewisseling wordt 

immers op die manier te moeilijk en het 

wetenschappelijke gelijk, dat Klusman 

zich wenst, wordt nimmer behaald.

Tjerk Wiersma
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POEM

model A en het klinisch vereenvoudigd 

model B (de RRS), voorspelden het car-

diovasculaire risico beter dan de ‘ATP III 

risk score’. De parameters in de RRS zijn: 

leeftijd, HbA1c, roken, systolische bloed-

druk, HDL-C, TC, CRP en een hartinfarct 

in de familiegeschiedenis. Op basis van 

de RRS moest 30-45% van de vrouwen 

met een oorspronkelijk matig verhoogd 

cardiovasculair risico gereclassificeerd 

worden. Met model A was dit zelfs in 

40-45% van de gevallen nodig.

Conclusie van de onderzoekers De twee 

ontwikkelde algoritmen voor cardio-

vasculaire risico-inschatting geven een 

reclassificatie van de vrouwen met inter-

mediair risico naar een hogere of lagere 

risicocategorie.

Bewijskracht Cohortonderzoek gevali-

deerd op een enkele populatie (1b).2

Cédric Overman en Arie Knuistingh Neven

 1 Ridker PM, Buring JE, Rifai N, Cook NR. Develop-

ment and validation of improved algorithms for the 

assessment of global cardiovascular risk in women. 

The Reynolds Risk Score. JAMA 2007;297611-9

 2 http://www.infopoems.com/levels.html.

Cardiovasculaire risico’s 
bij vrouwen

Vraagstelling
Is de Reynolds Risk Score (RRS) een betere 

methode om het cardiovasculaire risico bij vrou-

wen in te schatten?

Betekenis voor huisarts en patiënt
Als huisarts moet je het cardiovasculaire 

risico van patiënten kunnen inschatten. 

Dit wordt meestal gedaan aan de hand 

van de welbekende risicofactoren. Erva-

ring laat zien dat dit met name goed toe-

pasbaar is voor mannen. De NHG-Stan-

daard Cardiovasculair risicomanagement 

hanteert de SCORE-risicofunctie, een 

risicomodel aangepast op de West-Euro-

pese situatie. Volgens dit onderzoek is de 

RRS een betere methode om het cardio-

vasculaire tienjaarsrisico in te schatten 

bij vrouwen dan het in de USA gebruikte 

en van het Framingham-onderzoek afge-

leide ATP-III risk score.1 De RRS is geba-

seerd op leeftijd, HbA1c, roken, systoli-

sche bloeddruk, HDL-C, TC, CRP en een 

hartinfarct bij een van de ouders. Het is 

onduidelijk of dit gevolgen zou kunnen 

hebben voor de SCORE-risicofunctie.

Korte beschrijving
Inleiding De cardiovasculaire risicofacto-

ren, te weten leeftijd, hypertensie, roken, 

diabetes en hyperlipidemie zijn afkom-

stig uit het Framingham-onderzoek uit 

de jaren zestig. Het is gebleken dat deze 

risicofactoren aanwezig waren bij 20% 

van de vrouwen met cardiovasculaire 

aandoeningen. Daarnaast heeft men in 

de afgelopen jaren steeds meer inzicht 

gekregen in de pathofysiologie van athe-

rothrombosis. Ondanks deze veranderde 

inzichten is het huidige beschikbare risi-

comodel onveranderd gebleven. In dit 

onderzoek heeft men een nieuw model 

ontwikkeld en gevalideerd om het risico 

op hart- en vaatziekten van vrouwen te 

voorspellen.1

Onderzoeksopzet en patiëntenpopula-

tie Vijfendertig mogelijke risicofactoren 

werden onderzocht onder 24.558 Ame-

rikaanse vrouwen die 45 jaar of ouder 

waren en die bij aanvang van het onder-

zoek geen maligne of cardiovasculaire 

aandoeningen hadden. De onderzoekers 

volgden gedurende tien jaar de inciden-

tie van cardiovasculaire aandoeningen 

binnen deze groep. Met de verzamelde 

gegevens van tweederde van de groep (at 

random geselecteerd, n = 16.400) maak-

ten ze risico-inschattingsmodellen. Deze 

modellen valideerden ze vervolgens met 

gegevens van het resterende deel van de 

groep (n = 8158).

Uitkomstmaat De onderzoekers gebruik-

ten het Bayes Information Criterion (BIC) 

om in het cohort de best passende voor-

spellende modellen te ontwikkelen. Het 

BIC is een wiskundig model om een zo 

nauwkeurig mogelijke voorspelling te ver-

krijgen met zo weinig mogelijk variabelen, 

resulterend in een voorzichtig gebruik van 

de gegevens in een model. In het valida-

tiecohort vergeleken de onderzoekers 

het nieuw ontwikkelde predictiemodel 

(model A), een klinisch vereenvoudigd 

model B (de RRS), en het gangbare pre-

dictiemodel, de ‘Adult Treatment Panel III 

(ATP III) risk score’, met het daadwerke-

lijke tienjaarsrisico.

Resultaten De twee predictiemodellen, 
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Kennistoets

Antwoorden

1. Onjuist
2. Onjuist
3. Juist
Bij een zondagmiddagarmpje is er een traumatische ontwrichting 

van het kopje van de radius. De luxatie komt tot stand doordat er 

aan de gestrekte arm van het kind wordt getrokken. Bij een radi-

usfractuur is het meest voorkomende ongevalmechanisme een 

val op de uitgestrekte onderarm. Afhankelijk van de inwerkende 

kracht ontstaat een green-stick fracture met een intact periost of een 

complete dislocatie.

Een zondagmiddagarmpje komt veel voor bij kinderen onder de 4 

jaar. De voorkeursleeftijd ligt tussen de 1 en 3 jaar.

Bij inspectie houdt het kind meestal de arm in lichte flexie en 

pronatie tegen zich aan; de elleboog is niet opgezet. Passief zijn 

flexie en extensie niet beperkt. Supinatie is beperkt en erg pijn-

lijk.

Eekhof JAH, Knuistingh Neven A, Verheij ThJM, redactie. Kleine kwalen bij 

kinderen. 1e druk. Maarsen: Elsevier Gezondheidszorg, 2005:428-9.

Verhaar JAN, Van der Linden AJ. Orthopedie. 1e druk. Houten: Bohn Stafleu 

van Loghum 2003:181.

4. Juist
5. Onjuist
Bij meralgia paraesthetica ontstaat er door compressie of abnor-

male rekking van de n. cutaneus femoralis lateralis een hinderlijke 

paresthesie of verminderde sensibiliteit aan de voor-buitenkant 

van het bovenbeen. Het kan onder andere veroorzaakt worden 

door adipositas, maar ook door strak zittende riemen, gordels, 

korsetten of kleding. Andere luxerende factoren zijn langdurig 

met de benen over elkaar zitten en herhaalde extensie van het 

bovenbeen (bijvoorbeeld bij schaatsen).

De aandoening heeft een langdurig beloop en gaat niet altijd over. 

Bij tweederde van de patiënten treedt er na 1 à 2 jaar herstel op. Je 

kan de patiënt adviseren om af te vallen als gewichtstoename een 

rol lijkt te hebben gespeeld bij het ontstaan van de klachten.

Kuks JBM, Snoek JW. Klinische neurologie. 16e druk. Houten/Diegem: Bohn 

Stafleu van Loghum, 2007:187.

Eekhof JAH, Knuistingh Neven A, Opstelten W, redactie. Kleine kwa-

len in de huisartspraktijk. 5e druk. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg, 

2007:710-13.

6. Onjuist
7. Juist
8. Juist
De voorkeurslokalisatie van een melanoom is bij vrouwen op de 

onderbenen en bij mannen op de rug. De arm is geen voorkeurs-

lokalisatie.

Risicofactoren die de kans op een melanoom vergroten zijn: 

ultraviolette straling (2 verbrandingen onder 20 jaar, regelmatig 

gebruik van de zonnebank onder 30 jaar); gebruik van immu-

nosuppressiva; meer dan 50 naevi; meer dan 3 atypische naevi; 

bleke sproeterige huid, blond/rossig haar, blank ras, positieve 

familieanamnese.

Bij het klinisch beeld van een melanoom passen: asymmetrische 

groei, pigmentverschuivingen, toename in dikte, jeuk, stekend 

gevoel, ulceratie en bloeding.

Diagnostisch Kompas 2003. Utrecht: College Voor Zorgverzekeringen, 2003: 

311-2.

Sillevis Smitt JH, Van Everdingen JJE, De Haan M. Dermatovenereologie 

voor de eerste lijn. 7e geheel herziene druk. Houten/Diegem: Bohn Stafleu van 

Loghum, 2004:132.

9. Juist
10. Onjuist
Bij een ulcus ventriculi is Helicobacter-diagnostiek aangewezen. 

Patiënten met Helicobacter-negatieve ulcera worden gedurende 

vier weken met een protonpompremmer behandeld. Bij Helico-

bacter-positieve ulcera wordt eradicatietherapie voorgeschreven, 

gevolgd door drie weken nabehandeling met alleen een proton-

pompremmer. Na zes weken is endoscopische controle geïndi-

ceerd bij alle patiënten met een ulcus ventriculi.

Numans ME, De Wit NJ, Dirven JAM, Hurenkamp GLB, Meijer QCM, 

Muris JWM, et al. NHG-Standaard Maagklachten (tweede herziening). 

www.nhg.org. Geraadpleegd april 2008.
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In de praktijk

‘Implementatie’ niet langer in een apart katern:

Afscheid van In de praktijk
Zeseneenhalf jaar geleden kreeg H&W een nieuwe opzet met drie 

onderdelen. Het wetenschappelijk deel, waarin de door een kritische 

redactie bekeken wetenschappelijke artikelen werden gepubliceerd. 

Een deel met ‘verenigingsnieuws’, met daarin de relevante infor-

matie over producten en activiteiten van het NHG, en interviews 

met mensen die veel voor het de vereniging betekenen. En tot slot 

een nieuw deel, waarin onder de kop ‘In de praktijk’ korte, op de 

dagelijkse praktijk van de huisarts georiënteerde artikelen waren te 

lezen. Dit omdat wetenschap en richtlijnen alleen nut hebben voor 

de huisarts als ze ook worden geïmplementeerd!

Toegankelijke artikelen
In het begin is er gezocht naar een goede vorm voor In de praktijk. 

Want wat zijn nu relevante, op de praktijk van de huisarts georiën-

teerde artikelen? Als je praktiserende huisartsen vroeg of ze H&W 

lazen en wat ze daarvan vonden, dan kreeg je vaak antwoorden in de 

sfeer van: ‘Wel moeilijk, hoor!’, ‘Saaie kost!’, ‘Erg wetenschappelijk’ 

en: ‘Wat moet ik ermee in de praktijk?’

Daarom namen we in In de praktijk toegankelijk geschreven artikelen 

op, zoals de belangrijkste wijzigingen in geactualiseerde NHG-Stan-

daarden in de ‘Praktijkgevallen’. We plaatsten artikelen van aios die 

tijdens hun opleiding een differentiatie deden. We hebben congres-

sen bezocht en de relevante workshops en lezingen samengevat. 

We gaven het woord aan huisartsen die in hun praktijk innovaties 

hadden doorgevoerd, vorm hadden gegeven aan hun speciale exper-

tise, of bijzondere samenwerkingsvormen hadden gezocht. Er waren 

series over bijvoorbeeld het ‘landelijk thema’ GGZ, over mishande-

ling, rouwverwerking, de huisartsopleider, kleine ingrepen, commu-

nicatie en attitude, en praktijkaccreditering.

Dit alles is gedaan in de vorm van interviews, verslagen, casuïstiek, 

beschouwingen en zelfs een feuilleton. Een scala aan meer infor-

mele manieren van overdracht dan de protocollaire vorm van een 

wetenschappelijk artikel toelaat. De aandacht van de rubriek werd 

getrokken door op de eerste pagina van het katern te starten met 

een column, eerst van de hand van ‘Iemantsverdriet’, de laatste tijd 

geschreven door Hans van der Voort.

Redactie met luxe
De artikelen werden beoordeeld door een redactie met veel expertise 

op het gebied van nascholing en implementatie. Aan kopij was geen 

gebrek. We hebben de luxe gehad om te kunnen kiezen en ik gun 

iedereen tijdens vergaderingen net zoveel leermomenten en humor als 

wij tijdens de redactievergaderingen hebben gehad. In de praktijk werd 

goed beoordeeld, zeker door de aios. De naam werd zelfs overgeno-

men door de LHV, die haar blad ‘Huisarts in Prakijk’ noemde…

Driedeling niet meer logisch
Maar tijden veranderen. Er kwam een nieuwe redactie van H&W en 

het hele blad werd aan een kritische beschouwing onderworpen. De 

centrale doelstelling van het NHG is het stimuleren van een weten-

schappelijke beoefening van de huisartsgeneeskunde. De missie van 

H&W werd herschreven en luidt nu: het vertalen en praktisch toe-

gankelijk maken voor de gewone huisarts van resultaten van weten-

schappelijk onderzoek.

Met deze nieuwe missie is de driedeling van het blad niet meer zo 

logisch. Immers, de wetenschap en implementatie daarvan komen 

nu nader tot elkaar. Daarom is besloten de rubriek In de praktijk op te 

heffen. Deze maand treft u voor de laatste maal de rubriek achter in 

H&W aan, zij het in een wat ‘dikkere’ uitvoering dan gebruikelijk!

Niet alles verdwijnt
U zult merken dat er in het blad – naast de wetenschappelijke artikelen 

– meer aandacht zal worden besteed aan de praktische toepassing van 

wat er werd onderzocht. Promovendi krijgen de gelegenheid om te ver-

tellen wat collega-huisartsen kunnen hebben aan de bevindingen uit 

hun onderzoek. Er zullen meer nascholingsartikelen worden gemaakt 

over de standaarden en de kennis en kunde zal meer worden aange-

boden in één samenhangend pakket. En gelukkig hoeft u uw maande-

lijkse column niet te missen: Hans van der Voort zal ze blijven schrijven 

en Marcel Jurriëns blijft er zijn geestige cartoons bij tekenen.

Het NHG en H&W staan beide voor onderzoek en wetenschap, 

maar ook voor de vertaling daarvan naar het dagelijks handelen van 

de praktiserende huisarts. Laat ons in de ledenraadpleging weten 

wat u daarvan vindt. Want we willen ervoor blijven zorgen dat u 

– behalve een goed boek – ook H&W meeneemt op vakantie!

Theo Voorn, voormalig redactievoorzitter van In de praktijk

R e d a c t i o n e e l

Onder het mottto ‘H&W gaat voortaan mee op vakantie’ ging In de praktijk 

zeseneenhalf jaar geleden van start met deze cartoon.
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De schone verleidster
Wij wonen thuis één hoog en werken beneden. Als de bel gaat, moet 

je dus kiezen tussen naar beneden lopen of via de intercom vragen wie 

aan de voordeur staat. Mijn vrouw vindt dat laatste te onpersoonlijk 

en draaft wat af. Maar na een schokkende ervaring heb ik mij aan-

gewend die intercom te gebruiken. Meestal is het immers een meneer 

die vraagt of ik stoelen te matten heb, of iemand van het Leger des 

Heils die mij een laatste kans op redding in het vooruitzicht stelt.

De intercom scheelt mij dus veel onnodig geloop. Eén keer echter 

heb ik mij door een aantrekkelijke vrouwenstem laten vermurwen, 

al had de onduidelijkheid over wat ze van me moest mij argwanend 

moeten maken. Om de een of andere, wellicht hormonale, reden 

vergat ik mijn gebruikelijke horkerigheid en verving ik het ‘nee dank 

u’ door een kruiperig ‘ik kom eraan’. Voor de deur trof ik een oudere 

jongedame met een map affreuze tekeningen. Zij hield een betoog 

waaruit ik opmaakte dat ze iets kunstzinnigs studeerde, enkele kin-

deren van een vertrokken onverlaat moest onderhouden én dat ik 

zulke mooie krullen had… Eerst vol mededogen, maar na het com-

plimentje vol gekuip en geslijm, bladerde ik door de kunstwerken, 

die slechts € 150,- (!) kostten. Ik zou ze op de vlooienmarkt voor 

nog geen euro hebben gekocht, maar stond even later toch met zo’n 

kreng in mijn werkkamer. Daar verstopte ik het, uit angst dat mijn 

vrouw mijn feilen zou merken. Toen ik even later de fiets uit de gara-

ge haalde, hoorde ik de betrokken dame met twee collega-venters 

praten. Ze lachten smakelijk om mijn onbenulligheid en wisselden 

nog wat trucs uit om diehards zo’n flutding aan te smeren.

Maandenlang heb ik me geschaamd, want een gestudeerd man 

trapt natuurlijk niet in zulke praktijken… Tot het tv-programma 

Radar een met de verborgen camera opgenomen inkijkje gaf in de 

manier waarop artsenbezoekers worden ‘getraind’ om huisartsen 

leugens, bedrog en dus middelen te verkopen. Als je dat als huisarts 

ziet, zet je toch meteen een bord in je tuin met ‘Onze hond voedt 

zich uitsluitend met artsenbezoekers!!!’?

Huisartsen zeggen misschien – zo leerden de toekomstige charlatans 

tijdens de training – dat de NHG-Standaard een ander middel advi-

seert, maar dat zijn angstige artsen! Die durven zelf niet te beslissen! 

Daar moet je handig op inspelen! Vergeet niet te vragen naar hun 

zieke moeder over wie zij de vorige keer vertelden. Dat soort dingen 

moet je altijd goed bijhouden!

We zagen enkele onherkenbaar gemaakte huisartsen de artsenbezoeker 

binnenhalen alsof het Sinterklaas was (ze had inderdaad achteloos een 

lipgloss in de schoenen van de assistentes laten vallen). Het hoofd van 

de NHG-afdeling Richtlijnontwikkeling merkte (terecht) op het alle-

maal een beetje zielig te vinden, maar mij ging-ie lang niet ver genoeg. 

En ook de altijd strijdbare Hans van der Linden spoog geen vuur.

Maar waar zijn we nou mee bezig? Al jaren zoeken werkgroepen van 

gemotiveerde en ter zake kundige huisartsen, geadviseerd door de 

relevante specialisten, uit hoe een aandoening het best kan worden 

gediagnosticeerd en behandeld. Daarbij wordt ook veel aandacht 

gegeven aan de voor te schrijven medicijnen. Hoe is het dan in gods-

naam mogelijk dat er nog altijd huisartsen zijn die denken het beter 

zelf te kunnen bepalen door naar de gladde, misleidende verhalen 

van artsenbezoekers te luisteren? Het zal patiënten toch niet gebeu-

ren dat hun niet wordt voorgeschreven wat het beste is, maar iets 

wat een of ander dilettanterig gesprekje tussen een verleidster en 

een dwalende ziel heeft opgeleverd? Als het NHG (of ZN?) zijn geld 

nou eens echt héél goed wil besteden, dan stuurt het elke huisarts 

in Nederland een dvd’tje met die gefilmde training van artsenbezoe-

kers toe. Dan zal geen huisarts, anders dan in het holst van de nacht 

misschien, nog zo’n sirene in de praktijk durven ontvangen!

Hans van der Voort
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De rol van de praktijkassistente is in korte tijd enorm veranderd. 

Door de toenemende taakdelegatie worden patiënten niet alleen 

gezien door de huisarts, maar ook door andere in de praktijk werk-

zame disciplines voor wie de assistente de telefonische intake ver-

zorgt. Daarnaast houdt de assistente zelf (telefonisch) ‘consult’ 

met patiënten en geeft ze hun vaak advies. Scholing is voor dit alles 

hard nodig. In de praktijk beschrijft de uitgangspunten van ‘Het zon-

netje in huis’, de betrokkenheid van de huisartsen daarbij en de 

training zelf. Nelleke Gruijters, huisarts en initiatiefneemster tot de 

cursus, heeft in deze aflevering het laatste woord.

Nelleke vertel eens iets over je achtergrond en bezigheden?

‘Na de huisartsenopleiding in Maastricht was ik van 1993 tot 2003 

werkzaam in Gezondheidscentrum Strijp te Eindhoven. Sinds 2003 

werk ik - voor 80 procent - in een duopraktijk in Heeze. De eerste 

tien jaar werkte ik dus in een dienstverband bij een koepelorgani-

satie, daarna als zelfstandig gevestigde huisarts. Ik ben voorzitter 

van de LHV-Huisartsenkring Zuidoost-Brabant, lid van de Raad van 

Toezicht van Synergos - dat zich bezighoudt met medische diagnos-

tiek en faciliteiten in de eerstelijnsgezondheidszorg - en verder ben ik 

actief in nascholing. Van 1997 tot en met 2000 was ik huisartsop-

leider. Bij het NHG ben ik lid en plaatsvervangend voorzitter van de 

Verenigingsraad en lid van de ZonMw-Programmacommissie Alle-

daagse Ziekten. Ik heb bijgedragen aan het document Concretisering 

Toekomstvisie: Huisartsenzorg en Huisartsenvoorziening en was lid van de 

NHG-Congrescommissie 2002.’

Je zit niet stil zo te horen! En ondanks (of juist dankzij?) al die ambities ont-

wikkelde je een cursus?

‘Mijn nevenactiviteiten zijn wel divers maar hebben toch samenhang. 

In de dagelijkse huisartsenwerkelijkheid kijk ik “vanuit de helikopter” 

naar wat nodig is om de zorg van goede kwaliteit te laten zijn. Die 

cursus Instroommanagement dateert al van jaren geleden. De oor-

sprong van het idee voor deze training lag bij onze keuze om in onze 

praktijk meer taken aan de assistentes te delegeren. Om te voorko-

men dat patiënten vervolgens tóch nog op je spreekuur komen met 

de vraag om een uitstrijkje of om hun oren te laten uitspuiten, moet 

de assistente weten waarvoor de patiënt een afspraak wil maken. 

Met de komst van de praktijkondersteuner is die noodzaak tot stu-

ring van de patiëntenstroom alleen maar verder toegenomen.’

Dat is de logische achtergrond, maar wat prikkelt jou om daarvoor een cur-

sus te gaan maken? Deed je al iets aan scholing van assistentes, ben je een 

onderwijsdier?

‘In een vorig beroepsleven ben ik nog eens vormingswerkster geweest. 

Ik heb sociale academie gedaan vóór ik geneeskunde ging studeren. 

Vanuit die achtergrond ben ik geneigd om aandacht te besteden 

aan didactiek en overdracht van kennis. De vaardigheidstraining 

die onze assistentes kregen, bleek plots grote potentie te hebben 

en aanleiding te geven om onze praktijkorganisatie onder de loep te 

nemen. Na een presentatie op een nascholingsdag voor huisartsen 

is het balletje verder gaan rollen.

Toen we bedachten dat we onze assistentes wilden trainen om op de 

juiste manier aan de telefoon te informeren naar de hulpvraag waar-

voor de patiënt een afspraak wil, leek dat erg simpel. Maar het vereist 

dat de assistente aan de telefoon een gestructureerd gesprek voert, 

direct de leiding van het gesprek naar zich toe trekt en op de juiste 

toon met open vragen naar de reden van het contact vraagt. Voor 

assistentes voelde deze vraag gekunsteld. Ze waren bang dat patiënten 

het niet zouden accepteren. En deels was dit ongemakkelijke gevoel 

terecht, want sommige patiënten moesten inderdaad wennen.’

Deden de assistentes het dan niet goed aan de telefoon?

‘ Nee, ze deden hun werk prima. Maar wel bleken ze wat geneigd om 

méér te vragen dan nodig is. Het doel bij het vragen naar de reden 

van komst is niet om een klacht uit te diepen en bijvoorbeeld alles 

over de hoofdpijn te vragen, maar om slechts die vragen te stellen 

die nodig zijn om de patiënt op het juiste moment een afspraak 

te geven bij de juiste hulpverlener. Een patiënt die bijvoorbeeld al 

maanden regelmatig hoofdpijn heeft, hoeft meestal niet dezelfde 

dag gezien te worden.

De grote valkuil is dat de assistente op de stoel van de dokter gaat 

zitten en tot een diagnose probeert te komen. Dat is niet haar taak. 

We wilden ook niet dat de assistente adviezen geeft waarover geen 

afspraken zijn gemaakt. Haar advies moet het niveau van de tip van 

de buurvrouw overstijgen en dus niet zomaar uit de losse pols gege-

ven worden. Er zijn niet voor niets telefoonkaarten. Het afschermen 

van de dokter kan nooit het doel zijn.

Uiteindelijk leidt het telefoongesprek tot een antwoord op de vraag 

bij wie en op welk moment deze patiënt een afspraak krijgt.

In veel praktijken worden alle patiënten op volgorde van bellen nog 

dezelfde dag ingepland. Dan begint een assistente pas met uitvragen 

als het spreekuur eigenlijk vol zit, of als er verschil van mening is, of 

als de hulpvraag een visite vereist. Kortom: als de patiënt iets anders 

wil dan de praktijk. Dat uitvragen krijgt dan een ander karakter, 

omdat de klacht niet meer het uitgangspunt is maar de agenda. 

Minuten durende onderhandelingen over de tijd vinden soms plaats. 

Onze assistentes kenden dit probleem en dat was een belangrijke 

motivatie voor een nieuwe wijze van afspraken maken.’

De cursus focust ook op de rol van de huisarts. Waarom is dat en hoe kwam 

je op het idee?

‘Als de assistente vraagt naar de reden van komst moet ze daar ver-

volgens ook iets mee kunnen doen. Het vereist dat de assistente 

I n s t r o o m m a n a g e m e n tIn de praktijk 

Intake en triage door de praktijkassistente (slot):

De training ‘Het zonnetje in huis’
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om vaste patronen en eventueel ook sluimerende onvrede te door-

breken.

Het natraject is uitermate belangrijk en één van de huisartsen dient 

dit nadrukkelijk te leiden. Assistentes moeten gestimuleerd worden 

om daadwerkelijk uit te gaan vragen: gewoon op maandagochtend 

starten en bij álle telefoontjes doen! Laat regelmatig de telefoon-

gesprekken opnemen gedurende één uur op een (drukke) ochtend. 

Als de assistente de gesprekken terugluistert, hoort ze meestal zelf 

al wat er wel of niet goed ging. Je kunt haar vragen één gesprek te 

kiezen dat heel goed verliep en één gesprek dat helemaal niet goed 

ging en deze samen bespreken.’

Overspannen patiënten
De praktijkfolder, die bedoeld is om de patiënt te informeren maar 

feitelijk een opsomming van praktijkregels is, blijkt een goed hand-

vat om de praktijkorganisatie aan de orde te stellen.

Je zult het als patiënt maar allemaal moeten onthouden: voor het 

maken van een afspraak moet je bellen tussen 8.00 en 10.00 uur en 

als je voor 9.00 uur belt kun je dezelfde dag terecht (als je om 10.30 

uur buikpijn krijgt, heb je dus pech). Visites moeten voor 10.00 

uur zijn aangevraagd, uitslagen kun je om 12.00 uur opvragen, het 

telefonisch spreekuur is tussen 13.30 en 14.00 uur (de telefoon is 

dan continu in gesprek; morgen nog maar eens proberen). Verder 

is dokter X er maandag, dinsdagochtend, donderdagmiddag en vrij-

dag. Dokter Y is er maandag, woensdag en donderdagochtend. En 

dokter Z is er op dinsdag, woensdag en vrijdagochtend. De praktijk 

is gesloten tussen 12.30 en 13.30 uur. Na 14.00 uur is de praktijk 

alleen voor spoedgevallen bereikbaar. Uw recepten kunt u aanvra-

gen via de receptenlijn. Het wrattenspreekuur is op woensdagmid-

dag. De huisartsen werken op afspraak, de assistentes niet. Voor 

bloeddrukcontroles, oren uitspuiten kunt u ’s ochtends binnen-

lopen. Voor ongevallen (gisteravond de enkel verzwikt) meldt u zich 

bij de assistente. Et cetera…

Wat is het rendement van de cursus?

‘Er is nooit een meting gedaan van de resultaten. Maar de praktijken 

die de training hebben gedaan, geven aan een veranderslag te heb-

ben gemaakt. Het is een basis waarop latere praktijkveranderingen, 

bijvoorbeeld verdergaande taakdelegatie, gemakkelijker plaats kun-

nen vinden.

De assistentes ervaren het als een professionalisering van hun dage-

lijkse werk. Zij wordt de spin in het web van de praktijkorganisatie, 

of positiever: het zonnetje in de praktijk.

Assistentes horen elkaar praten als ze patiënten aan de telefoon 

hebben. Wanneer zij zich onderling veilig genoeg voelen om elkaar 

feedback te geven en te refereren aan wat ze op de training geleerd 

hebben, dan ben je al bijna verzekerd van succes.

Tot slot: als huisarts moet je altijd achter de assistente gaan staan 

als patiënten er commentaar op hebben dat ze doorvraagt aan de 

telefoon. “Dat moet ze van mij”, zeg ik dan altijd.’

Paul Ram, huisarts, hoofd Huisartsopleiding UMC Maastricht

wéét hoe de huisarts het hebben wil. Ze moet weten of een patiënt 

met lumbago op het spreekuur moet komen, wanneer patiënten 

een dubbele afspraak krijgen en welke zaken er volgens “haar” huis-

arts direct gezien moeten worden. Mag de assistente zelf de visites 

aannemen en welke criteria hanteert ze daarbij? Voor welke zaken 

mag ze tijdens het spreekuur de huisarts storen? Welke hulpvragen 

zijn geschikt voor het telefonisch spreekuur? Maar al te gemakkelijk 

wordt verondersteld dat de assistente dat allemaal wel weet. Naar 

mijn smaak blijft er te veel impliciet.

Veel assistentes hebben werkenderwijs, soms intuïtief, gemerkt hoe 

“haar” huisarts het hebben wil. En als ze voor meerdere huisartsen 

werkt, weet ze vaak ook nog dat de een het zus en de ander het zo 

wil.

Het interessante is dat onze training huisartsen ertoe aanzet om 

te expliciteren hoe ze de zaken georganiseerd willen hebben. En 

ook welke zaken ze eigenlijk anders willen. We hebben de training 

Instroommanagement daarom per huisartsenpraktijk aangeboden. 

Voorafgaand aan de vaardigheidstraining van alle assistentes is er 

een avondbijeenkomst voor de huisartsen. Dat biedt een uitgele-

zen gelegenheid om stil te staan bij de vraag wat je kwijt wilt uit je 

spreekuur.’

Wat zijn je ervaringen met de intake, trainingen en het natraject?

‘Wanneer je assistentes de regie wilt laten voeren over bij wie en 

wanneer de patiënt een afspraak krijgt, dan passen sommige zaken 

daar niet bij. Bijvoorbeeld een inloopspreekuur of een telefonisch 

spreekuur zonder tussenkomst van de assistente.

Veel huisartsen wilden graag een training voor hun assistente zodat 

zij de drukte in de praktijk weg zou kunnen vangen. Maar bij vele 

huisartsengroepen ontstond weerstand om de vaste gewoonten los 

te laten. In sommige praktijken krijgen alle patiënten dezelfde dag 

een afspraak, of ze dit nu willen of niet. Dit lijkt patiëntvriendelijk, 

maar is het vaak niet; ook patiënten hebben een agenda. Instroom-

management biedt nou juist de mogelijkheid om piekbelastingen te 

verminderen en de drukte te spreiden. Veel praktijken creëren hun 

eigen piekdrukte. De spreekuren voor de huisartsen zijn op afspraak, 

die voor de assistentes vaak niet.

Een training door iemand van buiten kan de mogelijkheid bieden 
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Hulpvragen over koorts bij kinderen komen erg vaak voor in de huis-

artsenpraktijk, niet alleen overdag maar ook buiten de reguliere werk-

tijden. Met de komst van de huisartsenposten vraagt de beoordeling 

van een kind met koorts extra aandacht, omdat meer personen bij 

het proces betrokken zijn. De herziene NHG-Standaard Kinderen 

met koorts zet een aantal zaken weer op scherp. Aan de hand van 

een casus gaat In de praktijk langs de belangrijkste wijzigingen.

Koorts in het weekend
Op zondagmiddag heeft Jaarsma dienst op de huisartsenpost. 

Mevrouw El Kharchy belt voor haar bijna tweejarige dochtertje 

Zineb, die nu al voor de vierde dag koorts heeft. Vrijdagmiddag had 

haar eigen huisarts Zineb nog thuis onderzocht. Mevrouw El Khar-

chy vertelt dat haar dochtertje al die tijd koorts heeft gehouden (de 

temperatuur is nu 39,1 graden Celsius). Ze is nog net zo ziek als 

twee dagen geleden. Er zijn geen andere symptomen. Haar eigen 

huisarts had gezegd dat het een virusinfectie was en dat Zineb wel 

zou opknappen. Ze moest maar een zetpilletje paracetamol gebrui-

ken als de koorts hoog zou oplopen.

Mevrouw El Kharchy durft eigenlijk niet tot morgen te wachten: ‘Het 

duurt al zo lang.’ Zij wil graag dat er vandaag nog een huisarts komt 

kijken. De triagiste kijkt Jaarsma weifelend aan…

Dat wordt schipperen!
Jaarsma leunt achterover en laat de verschillende aspecten van 

deze hulpvraag de revue passeren. Medisch-inhoudelijk moet Zineb 

gezien worden, maar een visite lijkt niet echt nodig. Dat vraagt om 

een lastig overleg met de moeder. Maar met het oog op de toekomst 

is dat toch nodig, want als Jaarsma nu weer een visite aflegt, zul-

len de ouders daar later ook steeds op aandringen. Het beleid van 

de collega op vrijdagmiddag roept vraagtekens op en vraagt enig 

schipperen. Bij Zineb lijkt sprake te zijn van koorts zonder focus en 

als deze langer bestaat zijn urineonderzoek en een urinekweek aan-

gewezen. Zijn daarvoor materialen aanwezig op de huisartsenpost 

en hoe gaat dat met de uitslag?

Jaarsma vraagt de assistente om hem door te verbinden met 

mevrouw El Kharchy zodat hij kan overleggen. Zijn eerste insteek 

is meer informatie te krijgen over de mate van ziekzijn van Zineb en 

haar moeder te overreden tot een consult.

Signalen en symptomen
In de herziene NHG-Standaard Kinderen met koorts wordt onder-

scheid gemaakt tussen alarmsignalen (gemeld per telefoon) en 

alarmsymptomen (gevonden bij lichamelijk onderzoek).

Jaarsma gaat na hoe ziek het kind is volgens de ouders. Is Zineb 

zieker geworden (slecht drinken, sufheid) en heeft ze er nieuwe 

symptomen bij gekregen, zoals hoesten, snotneus, keelpijn, oorpijn, 

braken, diarree, vlekjes, benauwdheid of mictieklachten?

Zekerheidshalve vraagt Jaarsma de alarmsignalen uit, maar die ont-

breken. Zijn conclusie is dat het gaat om een meisje van bijna twee 

jaar met vier dagen koorts dat gezien moet worden, maar prima 

naar de huisartsenpost kan komen voor beoordeling. Het is zaak de 

moeder daarvan te overtuigen.

Judo met de patiënt
Een gesprekstechniek die van waarde is bij een dwingende vraag 

om een visite die niet direct aangewezen lijkt, is de judotechniek. Die 

houdt in dat Jaarsma in eerste instantie ‘meegeeft’, bijvoorbeeld 

door te zeggen dat een visite mogelijk is, maar dat hij eerst meer 

Koorts bij kinderen:

Huisartsgeneeskunde in optima forma

Alarmsignalen Alarmsymptomen
Ernstig ziekzijn, snelle 
achteruitgang, minder dan 
de helft drinken, sufheid, 
ontroostbaar huilen, tijdens 
koorts ontstane huiduitslag, 
veranderde huidskleur, 
veranderde ademhaling, kreunen, 
periodes van ademstilstand, 
leeftijd jonger dan een maand.

Ernstig zieke indruk, verlaagd 
bewustzijn, aanhoudend 
braken, petechieën, tekenen van 
tachy- of dyspneu, verminderde 
perifere circulatie, bleek 
of grauw zien, meningeale 
prikkelingsverschijnselen.
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informatie wil hebben. De kans is dan groot dat het gesprek over 

de telefoon zich niet meer richt op de strijd over het wel of niet 

komen, maar op de inhoud (wat is er precies aan de hand) en de 

gevoelens van de ouder of verzorger (ongerustheid). Vaak lukt het 

daarna wel om iemand gerust te stellen of om de patiënt langs te 

laten komen. Wil iemand dan toch per se een visite, honoreer dit 

dan. Probeer dan aan het eind van de visite (als het kind nagekeken 

is en het advies wordt gegeven) de zin of onzin van een visite alsnog 

te bespreken. Een volgende keer zou het dan soepeler kunnen gaan. 

Deze benadering werkt vaak goed in de praktijk.

Het lukt Jaarsma mevrouw El Kharchy te overreden om met Zineb 

naar de post te komen en wat urine op te vangen voor onderzoek.

Meningeale zorgen
Jaarsma doet een uitgebreid lichamelijk onderzoek bij Zineb, waar-

voor hij haar helemaal laat uitkleden. Zineb heeft koorts - 39 graden 

Celsius - ze is wat stil, maar maakt goed contact en lacht soms even. 

Jaarsma vindt geen vlekjes op de huid noch afwijkingen bij onder-

zoek van KNO, longen en buik. Mevrouw El Kharchy is bezorgd over 

hersenvliesontsteking, omdat een neefje daar enkele maanden gele-

den met spoed voor is opgenomen. Jaarsma zoekt naar meningeale 

prikkelingsverschijnselen, maar vindt deze niet.

De meegebrachte urine bevat enkele leukocyten en wat eiwit, met in 

het sediment een enkele bacterie per gezichtsveld.

De herziene standaard raadt geen aanvullend bloedonderzoek aan 

en een thoraxfoto alleen als er aanwijzingen zijn voor een luchtweg-

infectie, zoals koorts met hoesten, tachypneu (let dus op de adem-

frequentie), intrekkingen of afwijkingen bij auscultatie.

Tekens en tests
– Meningitis: Nekstijfheid wordt altijd gevreesd en speelt ook bij 

mevrouw El Kharchy. Bij kinderen ouder dan 1 jaar is nekstijf-

heid een betere voorspeller voor meningitis dan bij jongere 

kinderen. Meningeale prikkeling is te testen door het teken van 

Brudzinski (benen reflectoir buigen bij flexie van het hoofd), 

het teken van Kernig (hevige pijn die ontstaat bij het strekken 

van de gebogen knie) of de test van Vincent (recht houden van 

de rug bij zitten met gestrekte knieën). Helaas heeft 25 tot 30 

procent van de kinderen met meningitis geen meningeale prik-

keling en heeft anderzijds ongeveer 25 procent van de kinderen 

zonder meningitis wel meningeale prikkeling. Als er wel menin-

geale prikkeling wordt vastgesteld, is de kans op een bacteriële 

meningitis ongeveer 30 procent.

– Meningokokkeninfectie: Petechiën (niet wegdrukbare puntbloe-

dinkjes) staan bekend als alarmsymptoom van een meningokok-

keninfectie, maar komen pas in een laat stadium van de ziekte 

voor (bij kinderen tussen 1 tot 4 jaar in 82 tot 97 procent van 

de gevallen). Aan het begin van de ziekte kan een maculopapu-

leus exantheem ontstaan dat nog niet hemorragisch is.

– Urineweginfectie: In de herziene standaard adviseert men uri-

neonderzoek te doen bij alle kinderen jonger dan 2 jaar met 

koorts zonder focus, en bij kinderen ouder dan 2 jaar bij koorts 

langer dan 3 dagen zonder focus. (De vorige standaard advi-

seerde om bij koorts langer dan 3 dagen en zonder duidelijk 

focus een urineonderzoek uit te voeren.) Urineweginfecties bij 

jonge kinderen manifesteren zich meestal alleen met koorts, 

vaak met prikkelbaarheid (bij 55 procent van de kinderen tot 

1 jaar), gastro-intestinale verschijnselen (voedingsweigering, 

braken of diarree in 30 procent van de gevallen) of suprapubi-

sche gevoeligheid. Urineweginfecties kunnen bij jonge kinderen 

tot 2 jaar in korte tijd nierschade veroorzaken (bij 5 procent 

van de kinderen die worden verwezen vanwege een urineweg-

infectie) en zijn een reden om direct met antibiotica te starten. 

Bij een afwijkende nitriettest, dipslide of sediment is een urine-

kweek aangewezen. Dat is op de huisartsenpost wel mogelijk, 

maar vraagt organisatorische voorzieningen zoals materiaal, 

instructies voor het afnemen en het ervoor zorgen dat de uitslag 

bij de huisarts komt.

Koortsverlagende middelen
Bij koorts volgt na het uitvragen van de alarmverschijnselen vaak het 

advies om paracetamol te nemen. Maar het is niet nodig om koorts 

met paracetamol te onderdrukken. Bovendien is de temperatuur-

daling nauwelijks significant en klinisch niet relevant. Paracetamol 

mag vanaf de leeftijd van 3 maanden eventueel gegeven worden als 

het kind zich erg naar voelt of last lijkt te hebben van de koorts. 

Zorg dan wel dat een adequate dosering wordt gegeven (zie de stan-

daard) en bedenk dat de reactie op paracetamol niets zegt over de 

ernst van de onderliggende ziekte.

Soms is het argument dat men een koortsconvulsie wil voorkomen. 

Ook dat lukt niet met paracetamol. Overigens werd in de vorige 

versie van de standaard diazepam per os aangeraden ter profylaxe 

van een koortsconvulsie, maar dat is gewijzigd vanwege gebrek aan 

effectiviteit en het benigne karakter van een koortsconvulsie.

Inmiddels is ook ibuprofendrank vrij verkrijgbaar als mogelijk anti-

pyreticum. Mogelijk werkt ibuprofen wat sneller dan paracetamol 

bij het verlagen van de temperatuur, maar na enkele uren is het 

effect vergelijkbaar. Ibuprofen heeft waarschijnlijk meer bijwerkin-

gen en wordt niet aangeraden bij koorts.

Het is van belang om met de praktijkassistente en triagiste, maar 

ook met collega’s door te spreken dat paracetamol niet wordt gead-

viseerd bij koorts.

Epicrise
De herziene NHG-Standaard Kinderen met koorts onderscheidt 

alarmsignalen en alarmsymptomen. Het is belangrijk ouders te 

wijzen op de alarmsignalen. Een apart hoofdstuk vormt koorts bij 

kinderen zonder focus: zij komen eerder in aanmerking voor urine-

onderzoek (onder 2 jaar altijd, boven 2 jaar na 3 dagen koorts).

Ten slotte wordt aanbevolen om kinderen met koorts zonder focus 

na 24 tot 48 uur opnieuw te beoordelen.

Louwrens Boomsma, huisarts, wetenschappelijk medewerker NHG
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De stijgende lijn in de populariteit van de jaarlijkse NHG-Weten-

schapsdag zette zich ook dit jaar weer voort. Meer dan 330 deel-

nemers verzamelden zich in de Doelen te Rotterdam en woonden 

er de workshops, de presentaties van ‘Critically appraised topics’ 

(CAT’s) en de vele voordrachten en posterpresentaties bij. In de 

praktijk bezocht de Wetenschapsdag en brengt voor u verslag uit.

‘Graag heet ik u dit jaar op 

de Wetenschapsdag voor de 

eerste keer welkom in Rot-

terdam’, opent Arno Tim-

mermans. ‘De tweede keer dit 

jaar zal zijn op 15 december, 

want ook het jaarlijkse NHG-

Congres zal hier in De Doelen 

worden gehouden.’ Hij is ver-

heugd dat dit jaar de Weten-

schapsdag wordt gecombi-

neerd met het afscheid van 

Siep Thomas als hoogleraar 

Huisartsgeneeskunde aan het 

Erasmus MC.

De NHG-Wetenschapsdag 

is dit jaar georganiseerd in 

samenwerking met de afdeling Huisartsgeneeskunde van het Eras-

mus MC. Hans van der Wouden – universitair hoofddocent aldaar 

– treedt op als dagvoorzitter en opent het inhoudelijk programma.

Openingslezing: ‘Eventus docet of de onvermijdelijkheid van 
klinisch evaluatieonderzoek’
Patrick Bossuyt, hoogleraar Klinische Epidemiologie AMC-UvA, 

is ‘in mijn vrije tijd zanger in een koor en kan van nu af aan met 

trots zeggen dat ik een solo-optreden heb gedaan in De Doelen!’ 

Hij laat met veel humor aan de hand van tal van voorbeelden zien 

dat wetenschappelijk onderzoek ‘onvermijdelijk’ is. ‘Toen ik psycho-

logie studeerde, verdiepte ik me in de manier van besluitvorming 

bij mensen. Het menselijke redeneren schiet daarbij op vele manie-

ren tekort, omdat we voor waar aannemen wat we hopen te zien. 

Bovendien:

– we zien orde in willekeur: de ‘patronen’ die we waarnemen;

– we gaan op zoek naar bevestiging van die patronen;

– we doen aan geestelijk ‘de hoek afsnijden’;

– we denken in paradigma’s;

– we herinterpreteren bewijs,

– we hebben een selectief geheugen;

– we hebben een ‘wish to believe’;

– we overschatten onszelf.

Darwin stelde: ‘Als ik iets zag wat mijn hypotheses weerlegde, schreef 

ik dat nadrukkelijk op, omdat je de neiging hebt het terzijde te leg-

gen.’ Dat was erg verstandig, volgens Bossuyt, want er helpt maar 

één ding tegen onze bevooroordeelde blik: onderzoek. Hij geeft 

daarvan vele voorbeelden uit de praktijk, waarbij we vooronder-

stellingen zó logisch vonden, dat we ze klakkeloos voor waar aan-

namen. Tot wetenschappelijk onderzoek het tegendeel aantoonde. 

Zo komen we uit bij de ‘rouwverwerking bij voortijdig gesneuvelde 

hypotheses’. Bossuyt stelt: ‘De wereld ziet er volkomen anders uit 

dan je dacht en alleen wetenschappelijk onderzoek toont dat aan.’ 

Een citaat van Bertolt Brecht zet daarbij tot nadenken: ‘De oorzaak 

van armoede in de wetenschap is veelal de ingebeelde rijkdom.’

Jan van Es-prijs nieuwe stijl
Jaarlijks wordt de Jan van Es-prijs uitgereikt, tot dusver altijd voor de 

beste scriptie van een aios. Er is nu een andere opzet: dit jaar wordt 

voor het eerst de prijs gegeven voor een CAT (critically appraised 

topic). De juryleden hebben in een voorselectie vier onderzoeken 

uitgekozen die de aios tijdens een speciale voordrachtensessie zul-

len presenteren. De deelnemers aan de NHG-Wetenschapsdag kun-

nen deze sessie bijwonen en hun voorkeur kenbaar maken, zodat de 

prijsuitreiking volkomen democratisch verloopt!

De genomineerden voor de prijs zijn:

�  Frank Coolen en Sebastiaan van Peer. Behandeling van acute 

jicht, kristalhelder?

�  Katarina Gerber-Erixon. De behandeling van perifere facialispa-

rese: het nut van prednisolon en/of aciclovir.

�  Margreet van Gils. Is methylfenidaat effectief bij depressieve 

klachten bij terminale patiënten?

�  Lara Siebeling. Bell’s palsy; wel of niet behandelen?

De CAT’s zijn alle vier van uitstekende kwaliteit, evenals de presenta-

ties ervan. Wel hebben Gerber-Erixon en Siebeling de handicap dat 

ze beiden hetzelfde onderwerp behandelen en daarbij ook nog eens 

bij dezelfde onderzoeken uitkwamen via hun searches in PubMed en 

Cochrane. Hierdoor krijgt het publiek een forse overlap te horen in 

de presentaties, wat natuurlijk zonde is.

Een samenvatting van de presentaties van de vier CAT’s vindt u 

onderstaand.

CAT: Behandeling van perifere facialisparese: het nut van 
prednisolon en/of aciclovir
Katarina Gerber-Erixon benaderde haar onderzoek vanuit een 

casus (N=1, namelijk zijzelf). ‘Toen ikzelf deze relatief zeldzame 

aandoening kreeg, voelde ik me genoodzaakt de zin of onzin van 

behandelen te overwegen.’ Van de patiënten die de eenzijdige aan-

gezichtsverlamming krijgen, houdt een aantal restverschijnselen. 

Onderzoeken in het verleden leken positieve effecten op de prog-

NHG-Wetenschapsdag 2008:

Het verslag van de dag
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nose aan te tonen zowel bij behandeling met prednisolon als met 

aciclovir.

Via een PICO vond Gerber-Erixon enkele kleine onderzoeken die van-

wege de matige kwaliteit (kleine onderzoekspopulatie, korte follow-

up et cetera) onvoldoende bewijs gaven voor de werkzaamheid van 

prednisolon of aciclovir. In Pubmed vond ze vervolgens een relatief 

goed Schots onderzoek van Sullivan et al. Het was redelijk groot 

(550 goeddeels via de eerste lijn geïncludeerde patiënten) en de fol-

low-up was 9 maanden. De uitkomstmaat was volledige genezing 

zonder restverschijnselen.

Gerber-Erixon vond het onderzoek kwalitatief heel goed en derhalve 

de resultaten ervan representatief. Deze waren:

– behandeling met alleen prednisolon gaf de beste resultaten 

(94,4 procent genezing zonder restverschijnselen).

– Behandeling met een combinatie van prednisolon en aciclovir 

kwam op de tweede plaats, gevolgd door behandeling met 

alleen aciclovir.

Op grond van deze resultaten denkt Gerber-Erixon monotherapie 

met prednisolon te kunnen adviseren in een dosering van 2 dd 25 

mg gedurende 10 dagen, te starten binnen 72 uur. Het NNT is 8; 

de bijwerkingen zijn doorgaans mild. Er is geen toegevoegde waar-

de voor aciclovir. ‘Maar het 

zou goed zijn als er nader 

onderzoek komt met een 

nog grotere groep patiën-

ten’, luidt haar slotconclu-

sie.

Tijdens de discussie met 

de zaal komt de vraag naar 

voren of Gerber-Erixon in 

een nieuwe RCT opnieuw 

‘vier armen’ zou onderzoe-

ken (prednisolon, aciclovir, 

een combinatie van beide 

en placebo). Zij zegt dat 

ze alleen prednisolon versus placebo zou onderzoeken, onder meer 

omdat bij aciclovir de dosering niet duidelijk is (die zou bij een ver-

moedelijke oorzaak van herpes simplex of herpes zoster verschillend 

zijn).

CAT: Behandeling van acute jicht. Kristalhelder?
Elke huisarts ziet met enige regelmaat een patiënt met acute jicht. 

De aandoening is self-limiting en de NHG-Standaard schrijft als 

middel van eerste keuze een NSAID voor, als tweede keuze colchi-

cine en als derde corticosteroïden. Echter, een recent artikel in het 

Geneesmiddelenbulletin meldt dat corticosteroïden even effectief 

zijn als NSAID’s en minder bijwerkingen geven.

Frank Coolen en Sebastiaan van Peer gingen in hun onderzoek uit 

van een casus van een 72-jarige man. Wegens coumarinegebruik kan 

geen NSAID worden voorgeschreven, dus wordt dat colchicine. Na 

een dag heeft de man ernstige diarree. Kan een korte prednisolon-

kuur uitkomst bieden?

Coolen en Van Peer doorzochten PubMed en Cochrane en vonden 

zes bruikbare onderzoeken, die echter veelal van matige kwaliteit 

waren. Deze onderzoeken hebben echter wel gemeen dat de effec-

tiviteit van corticosteroïden en van NSAID’s niet significant lijkt te 

verschillen. Eén van de onderzoeken had als uitkomst dat colchicine 

weliswaar goed helpt, maar dat er bij gebruik van dit middel altijd 

sprake is van misselijkheid.

Op grond van deze bevindingen menen de onderzoekers te kunnen 

stellen dat een prednisolonkuur een goed alternatief biedt voor de 

vaak riskante behandeling met NSAID’s. Wel pleiten ze met klem 

voor meer onderzoek, idealiter in de eerste lijn, waarin de werking en 

bijwerkingen van NSAID’s, colchicine, corticosteroïden en placebo 

worden vergeleken.

Tot die tijd adviseren de onderzoekers om corticosteroïden te over-

wegen bij de behandeling van acute jicht, en dan: prednisolon oraal 

1 dd 30 mg gedurende 10 dagen, of triamcinolon 50 mg IM eenma-

lig. Dit kan naar behoefte worden aangevuld met paracetamol.

CAT: Bell’s palsy, wel of niet behandelen?
Lara Siebeling ziet zich voor de vervelende situatie geplaatst dat zij 

een onderzoek moet presenteren dat heel veel overlap vertoont met 

dat van Katarina Gerber-Erixon. Gelukkig verschilt wel haar benade-

ring, zodat er toch nieuws te vertellen valt.

Bell’s palsy komt niet vaak voor: zo’n 25/100.000 mensen worden 

jaarlijks door de eenzijdige gezichtsverlamming getroffen, en dan 

evenveel mannen als vrouwen en even vaak links als rechts. ‘Maar 

we weten niet echt (bewezen) waardoor het komt’, aldus Siebeling.

Evenals Gerber-Erixon formuleerde ze een PICO en vond ze een aan-

tal onderzoeken van matige kwaliteit en het goede onderzoek van 

Sullivan (zie boven) dat aantoonde dat behandeling met predniso-

lon effectief is. Zij vond echter aanwijzingen in een Japans onder-

zoek dat toevoeging van valaciclovir aan prednisolon wel degelijk 

een positief effect had bij een ernstige parese.

Op grond van haar bevindingen adviseert ook Siebeling een behan-

deling van Bell’s palsy met prednisolon 2 dd 25 mg gedurende 10 

dagen, binnen 72 uur te starten. Zij pleit voor onderzoek met een 

grotere groep patiënten omdat het spontane herstel bij Bell’s palsy 

zo hoog ligt (70 procent). Cochrane stelt dat in een dergelijk onder-

zoek minimaal 1.000 patiënten moeten worden geïncludeerd.

Op een vraag vanuit de zaal antwoordt Siebeling dat de kans op 

spontaan herstel niet kan worden voorspeld, maar dat deze met het 

toenemen van de leeftijd kleiner lijkt te worden.

CAT: Is methylfenidaat effectief bij depressieve klachten bij 
terminale patiënten?
De prevalentie van depressieve klachten is 10-15 per 1.000 patiën-

ten, en dit neemt toe tot 10-45 per duizend patiënten met een 

chronische (terminale) aandoening. In haar opleidingspraktijk zag 
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Margreet van Gils hoe haar opleider methylfenidaat voorschreef aan 

een patiënte met een gemetastaseerd coloncarcinoom die nog twee 

maanden te leven had. Gevraagd naar het waarom antwoordde de 

opleider: ‘Omdat het zo lekker snel werkt!’

Op zoek naar bewijs hiervoor vond Van Gils vijf bruikbare artikelen. 

De betreffende onderzoeken waren echter van matige kwaliteit, met 

kleine patiëntenpopulaties en een korte follow-up. Vier onderzoeken 

waren niet-gecontroleerd. In alle gevallen werd begonnen met 5-10 

mg methylfenidaat per dag.

Vier van de vijf onderzoeken toonden een positief effect aan van 

methylfenidaat op de depressieve symptomen en deze verbetering 

trad ook snel op: binnen een paar dagen. In één onderzoek was 

slechts een klinisch significant effect zichtbaar bij 26,8 procent van de 

patiënten, maar dit betrof een onderzoek onder terminale patiënten. 

Bij 8-28 procent van de patiënten was er sprake van bijwerkingen, en 

die vormden dan vaak een reden om te stoppen met het middel. En 

tot slot leek er een positief effect te zijn op de overlevingsduur.

Al met al stelt Van Gils dat methylfenidaat effectief lijkt te zijn bij 

depressieve klachten bij chronische aandoeningen en dat het effect 

snel optreedt, maar dat er meer en vooral ook beter onderzoek 

nodig is om hier duidelijke uitspraken over te doen. Tot die tijd advi-

seert ze terughoudendheid met het voorschrijven van het middel in 

de praktijk.

Vanuit de zaal komt de vraag of het wel goed is om een depressie 

bij terminale patiënten met medicijnen te onderdrukken. ‘Jazeker’, 

meent Van Gils, ‘want depressie heeft een negatieve invloed op de 

kwaliteit van leven. Maar medicatie moet natuurlijk altijd worden 

gecombineerd met een goede palliatieve zorg.’

Workshop: Aiotho’s: bedreigde diersoort of succesverhaal?
De huisartsenopleiding en wetenschappelijk onderzoek is een lastige 

combinatie. Het is heel belangrijk dat er wetenschappelijk onder-

zoek wordt gedaan in de huisartsenpraktijk, maar veel aios vinden 

het niet leuk om dat uit te voeren. Ook de transfer van uitkomsten 

uit onderzoek naar de dagelijkse praktijk is moeilijk.

Sinds ongeveer tien jaar is het mogelijk om de huisartsenopleiding 

en promotieonderzoek te combineren in een ‘aiotho-traject’ (arts in 

opleiding tot huisarts/onderzoeker). Dit is een internationaal unieke 

mogelijkheid en deze kan het traject dat anders minstens zeven jaar 

zou vergen (drie jaar opleiding en vier jaar promotie) verkorten naar 

zo’n vijf jaar.

De opleidingen zijn eind 2005 benaderd met de vraag hoeveel 

aiotho’s ze hadden. Dit waren er 30 van de totaal 1421 aios. Tien 

aiotho’s hadden toen het traject al afgerond. En er waren geen uit-

vallers!

Het aantal aiotho’s mag dan erg laag zijn, ze boeken wel fraaie 

resultaten: in de afgelopen jaren publiceerden ze 86 internationale 

research-artikelen en 22 nationale. Bovendien blijken deze aiotho’s 

al op jonge leeftijd in allerlei commissies te zitten.

Het lijkt goed te gaan met de Nederlandse aiotho’s. In 2008 is hun 

aantal al gestegen naar 46. Onlangs hielden ze hun eerste natio-

nale bijeenkomst en de internationale aandacht is erg groot. Het 

lijkt dan ook belangrijk om ervoor te zorgen dat ze beslist geen 

bedreigde diersoort gaan worden! Daarvoor zijn enkele aanbevelin-

gen geformuleerd:

– samenwerking tussen de huisartsenopleiding en andere afdelin-

gen;

– subsidiëring van onderzoeksprojecten;

– flexibiliteit in het opleidingstraject;

– ondersteuning van het onderzoek.

Wat daarvoor nodig is bediscussiëren de deelnemers in het vervolg 

van de workshop, opgedeeld in kleine groepen.

Voordracht: Vrouwen met diabetes hebben vaker 
terugkerende urineweginfecties zonder effect op het 
voorschrijfpatroon van de huisarts
Gorter et al. onderzochten het met diabetes geassocieerde risico op 

terugkerende urineweginfecties (uwi’s) en het patroon van de aan 

hen voorgeschreven antibiotica.

Diabetes type 1 en 2 geven beide een aanzienlijk hogere prevalen-

tie van urineweginfecties (uwi’s), zowel als het gaat om ‘relapses’ 

als re-infecties. Maar vooral bij diabetes type 2 – dus de patiënten 

die we het vaakst zien in de spreekkamer – zijn de risico’s op uwi’s 

het sterkst verhoogd. Een langere duur van de diabetes, gebruik van 

Prijsuitreiking Jan van Es
Germa Joppe, die aan het eind van de Wetenschapsdag de Jan van 

Es-prijs uitreikt, gaat in op de geschiedenis. ‘Jan van Es wilde des-

tijds het vak op een hoger niveau brengen. Hij was de eerste hoog-

leraar Huisartsgeneeskunde in Nederland en stond ook aan de wieg 

van de huisartsenopleiding.’

Het is nieuw dat dit jaar de prijs niet wordt toegekend voor de beste 

scriptie van een aios maar voor een CAT. Ook nieuw is dat aan het 

begin van de dag nog niet bekend was wie de prijswinnaar was. Het 

publiek had namelijk dit jaar stemrecht.

Hier trad echter onverwacht een fenomeen op dat ons welbekend 

is van de Eurovisie Songfestivals… ‘Wie uit Rotterdam kwam, vond 

onderzoek uit die stad het best. Wie uit Nijmegen kwam stemde op 

Nijmeegs onderzoek.’

Dat kon dus de doorslag niet geven.

‘De jury vond alle vier de presentaties goed en de onderwerpen kli-

nisch relevant.’ Een kritische noot gaat ernaar uit dat de meeste 

onderzoekers vooral in PubMed terecht kwamen. ‘Er zijn wel plaat-

sen waar sneller antwoorden te vinden zijn.’ Opmerkelijk is ook dat 

alle vier de onderzoekers als conclusie hadden dat er meer onderzoek 

moest komen naar hun onderwerp. ‘Dat is dus een oproep voor de 

aanwezigen hier. Doe mee aan wetenschappelijk onderzoek!’

Uiteindelijk heeft de jury de prijs toegekend aan degene ‘die het zich 

het moeilijkst heeft gemaakt’. Margreet van Gils neemt de legpen-

ning en het geldbedrag in ontvangst voor haar CAT over het effect 

van methylfenidaat bij depressieve klachten bij terminale patiënten.
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orale antidiabetica of insuline en retinopathie verhoogden de inci-

dentie eveneens.

Deze gegevens hebben echter geen invloed op het voorschrijfgedrag 

van de huisarts. Die volgt wel de richtlijnen uit de NHG-Standaard, 

maar de behandelingsadviezen zijn daarin niet duidelijk onderschei-

dend. ‘We schrijven bij vrouwen bij wie het middel van eerste keus 

niet hielp een ander antibioticum voor. Maar daarbij maken we géén 

onderscheid tussen al dan niet aanwezigheid van diabetes’, aldus 

workshopleider Kees Gorter.

Er wordt wel gesteld dat we zouden moeten handelen als bij een 

gecompliceerde uwi (met rillingen en braken), maar daarvan is geen 

sprake. Er is volgens Gorter dan ook nader onderzoek nodig naar 

zowel relapses als re-infecties van uwi’s bij vrouwen met diabetes en 

of wij bij hen wel de juiste behandeling instellen. Daarbij gaat het 

om een juiste keuze voor een antibioticum én om de behandelings-

duur. Een dergelijk onderzoek wordt momenteel voorbereid.

Voordracht: Koemelkeliminatie bij huilbaby’s. Een 
systematische review
Onder huilbaby’s worden verder gezonde zuigelingen verstaan die 

aanvalsgewijs excessief huilen, aldus Karin van Eijk aan het begin 

van haar presentatie. Daarbij wordt vaak de ‘regel van drie’ gehan-

teerd. Excessief huilen is:

– meer dan drie uur per dag,

– gedurende meer dan drie dagen per week,

– gedurende meer dan drie weken.

Excessief huilen is een ‘reproduceerbaar symptoom’ van voedselover-

gevoeligheid. De voor de hand liggende vraag is dus wat er gebeurt 

als je voedselallergenen uit het dieet verwijdert. In een systemati-

sche review van gerandomiseerde onderzoeken is daarom het effect 

nagegaan van koemelkeliminatie uit de voeding (van de moeder) 

gedurende minimaal drie dagen.

Na selectie bleven zes trials over, die echter vaak een matige kwali-

teit hadden (slecht beschreven patiëntenselectie, kleine patiënten-

populatie, matige methodiek). Wel lieten alle onderzoeken positieve 

resultaten zien en met name de koemelkeliminatie uit flesvoeding 

lijkt bewezen succesvol. Er is echter meer onderzoek nodig naar het 

effect van koemelkeliminatie uit het dieet van de moeder alsmede 

naar de invloed van een positieve gezinsanamnese voor atopie.

De zaal heeft nog wel enkele vragen naar aanleiding van deze pre-

sentatie. Bijvoorbeeld over het natuurlijk beloop. ‘Na vier tot vijf 

maanden gaat het excessief huilen over het algemeen vanzelf over’, 

stelt Van Eijk. Desgevraagd vertelt ze dat er ook onderzoeken zijn 

gedaan naar andere interventies bij huilbaby’s (bijvoorbeeld naar 

inbakeren), maar dat koemelkeliminatie toch de sterkste verbetering 

te zien geeft.

‘Ga je dit nu aan alle moeders met excessief huilende baby’s in je 

eigen praktijk aanraden?’, wordt gevraagd. Van Eijk zal dat zeker 

doen ingeval van flesvoeding. ‘Maar bij borstvoeding is dat veel 

ingewikkelder en koemelkeliminatie heeft voor de moeder heel veel 

consequenties. Alleen als ze het zelf graag wil, zal ik een moeder 

daartoe dus adviseren.’

Voordracht: Interventies bij partnergeweld
Gert-Jan Prosman heeft eerder deze dag al verteld over het onder-

zoek van Sylvie Lo Fo Wong. Daaruit blijkt dat de huisarts mis-

handelde vrouwen nauwelijks herkent, terwijl die wel (veel!) meer 

gebruik maken van de gezondheidszorg. Deze presentatie gaat over 

wat je moet doen als je het partnergeweld wél hebt geconstateerd.

De prevalentie van partnergeweld bij vrouwen tussen 16 en 65 jaar 

wordt geschat op 37 tot 41 procent. Deze vrouwen verkeren vaak in 

een sociaal isolement en vinden de kloof naar de reguliere hulpver-

lening te groot. Een bijkomend probleem is dat kinderen die getuige 

zijn van geweld een sterk vergrote kans hebben op psychische klach-

ten, vaak zelfs nog meer dan wanneer ze zelf geweldslachtoffer zijn.

In Rotterdam is een pilot ‘Mentormoeders voor Steun en Advies’ 

(MEMOSA) van start gegaan. Deze mentormoeders hebben een 

speciale training ontvangen en bezoeken wekelijks de vrouwelijke 

slachtoffers van partnergeweld gedurende zestien weken. Tijdens 

dit traject worden de moeders gecoacht.

Onderzocht is of deze bezoekjes effect hebben. De nulmeting is 

gedaan door het laten invullen van wetenschappelijk gevalideerde 

vragenlijsten over de psychische klachten van de patiënten. De eind-

meting is gedaan met dezelfde lijsten.

De aantallen geïncludeerde patiënten (alle via de huisarts) zijn erg 

laag: van de 23 vrouwen die worden bezocht door mentormoeders 

hebben er pas 7 het hele traject doorlopen. Maar de uitkomsten zijn 

wel zeer veelbelovend: bij 70 procent is het partnergeweld gestopt 

(57 procent woont nog bij de partner) en de depressieve klachten 

daalden met 40 procent.

De zaal is vooral verbaasd over het stoppen van het geweld. ‘Wisten 

de partners dan van de MEMOSA-begeleiding?’ Dat blijkt niet het 

geval; de partners wisten wel dat hun vrouw bezoek kreeg vanuit de 

huisartsenpraktijk, maar niet dat dit over het geweld ging.

De vraag is natuurlijk wat het effect op langere termijn is. De ver-

In drie ‘moderated posterwalks’ kregen onderzoekers de gelegenheid om hun 

posters nader toe te lichten.
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wachtingen daarover zijn positief, omdat de mentormoeders ook 

een brug vormen naar de GGZ. Nu al is een deel van de vrouwen uit 

het onderzoek bij de GGZ terechtgekomen.

Consultatiesessie: Optimaliseren van COPD-zorg: ‘Voor 
zilver of voor goud gaan’
Bij deze voordracht gaat Mirjam Warnier in op haar onderzoek 

onder 720 COPD-patiënten. ‘Aangezien roken de belangrijkste risi-

cofactor vormt en stoppen-met-roken dan de enige echt zinvolle 

“behandeling” is – maar bepaald geen populair onderwerp in de 

spreekkamer – proberen we een optimale interventie te vinden.’ 

Daarvoor onderscheidt Warnier twee onderzoeksarmen:

– care as usual,

– de optie tussen ‘zilver en goud’.

‘Goud’ betekent hierbij dat de huisarts gemotiveerde patiënten 

intensief begeleidt: er wordt een contract getekend en regelmatig 

samen met de patiënt geëvalueerd hoe het gaat. ‘Zilver’ is in dit 

onderzoek het benaderen van roken als een verslavingsziekte en het 

aanbieden van de ‘keuze voor goud’. De primaire uitkomstmaat 

is – uiteraard – hoeveel patiënten blijvend stoppen (langer dan 24 

maanden); secundaire uitkomstmaten zijn abstinentie na zes en 

twaalf maanden, kwaliteit van leven, depressiviteit, ziekteperceptie, 

longfunctie et cetera.

In de huidige studieopzet wordt gerandomiseerd op praktijkniveau: 

binnen één stad zijn er twaalf huisartsen die de ‘zilver-of-goud’-

methode toepassen, en twaalf die care as usual bieden. Het risico is 

volgens Warnier dat hierdoor ‘contaminatie’ optreedt. Het alterna-

tief (praktijken uit verschillende steden) geeft weer het probleem dat 

je dan wellicht situaties krijgt die niet goed vergelijkbaar zijn.

Allereerst vinden aanwezigen dat de ‘zilver’-situatie wel erg veel lijkt 

op care as usual: ‘Je biedt toch altijd wel begeleiding aan bij stop-

pen-met-roken.’ Wat betreft het randomisatieprobleem denkt het 

publiek dat contaminatie niet altijd valt te voorkomen, omdat zelfs 

een plaatselijke actie of berichtgeving in een lokaal blad nog invloe-

den kan hebbenop je uitkomsten. ‘Zorg dat je je definities helder 

hebt en doe een goede nulmeting. Dan zit je altijd goed. Want als 

dan in de controlegroep eveneens verbetering zichtbaar is, is dat óók 

een effect van je interventie!’

Consultatiesessie: Preventie van dementie door intensieve 
vasculaire zorg (pre-DIVA)
Onderzoeken hebben aangetoond dat er een relatie is tussen athe-

rosclerose en dementie, óók bij Alzheimer. Risicofactoren zijn hyper-

tensie, roken, overgewicht, diabetes mellitus en hypercholesterol-

emie. Eerder onderzoek toonde aan dat een langdurige behandeling 

van hoge bloeddruk een significant verschil gaf.

In dit onderzoek wil Esther van den Heuvel bepalen of intensieve 

cardiovasculaire zorg de kans op dementie kan verkleinen.Daartoe 

worden 3.700 patiënten (70-78 jaar) uit verschillende praktijken en 

diverse steden geïncludeerd, die worden verdeeld in twee groepen; 

de follow-up is zes jaar. De pre-DIVA-groep wordt elke vier maanden 

door de praktijkondersteuner gezien en ontvangt zorg gericht op 

reductie van de cardiovasculaire risico’s; de controlegroep ontvangt 

care as usual. Primaire uitkomstmaat is dementie; secundaire uit-

komsten zijn invaliditeit, mortaliteit, depressie en vasculaire eind-

punten. De verwachting is dat de interventiegroep op alle uitkomst-

maten beter zal scoren dan de groep die reguliere zorg ontvangt.

Bij inclusie wordt bij de patiënten lichamelijk en labonderzoek 

gedaan. Aanvankelijk was het de bedoeling om alleen de ‘niet 

bekende gevallen’ in kaart te brengen (bijvoorbeeld de door deze 

screening ontdekte patiënten met diabetes mellitus type 2). Op die 

manier wordt alleen de ‘meeropbrengst’ zichtbaar. Omdat echter 

nu een zo groot aantal patiënten gedurende een zo lange tijd wordt 

gevolgd, ontstaat de vraag of niet de totale baseline-prevalentie in 

kaart moet worden gebracht van alle betreffende aandoeningen, dit 

ook met het oog op de generaliseerbaarheid van de uitkomsten.

Het is een vraag dit in het vervolg van de discussie geen definitief 

antwoord krijgt, maar de belangstelling voor de uitkomsten van het 

onderzoek is groot!

Slotlezing: Wetenschap in de huisartsenpraktijk, een 
nieuwe toepassing

Siep Thomas neemt afscheid als hoogle-

raar Huisartsgeneeskunde. Op zijn eigen 

verzoek krijgt dat gestalte door zijn afslui-

ting van deze NHG-Wetenschapsdag 

2008. Hij doet dat op de voor hem zo 

kenmerkende wijze met een geheel nieuw 

voorstel voor verbetering van het huis-

artsenvak. Als het aan hem ligt zullen de 

NHG-Standaarden in de toekomst wor-

den uitgebreid met een ‘vignet’ waarin wordt beschreven wat bij 

de betreffende aandoeningen de therapeutische mogelijkheden zijn 

in de tweede lijn en waneer het goed, zinvol of wenselijk is om te 

verwijzen.

De gehele tekst van de lezing zal in het julinummer van H&W worden 

opgenomen.

Arno Timmermans bedankt Siep Thomas voor de ‘inspirerende en 

uitdagende lezing, zoals altijd in de loopbaan van Siep.’ Thomas 

is niet alleen van groot belang geweest voor het vak als hoogleraar 

Huisartsgeneeskunde. ‘Ook het NHG heeft zeer veel aan hem te 

danken gehad. Vroeger, als penningmeester en lid van het Dagelijks 

Bestuur, later als hoofd van de Afdeling Standaardenontwikkeling.’ 

Timmermans vindt het dan ook jammer dat Thomas enkele jaren 

geleden al is benoemd tot Lid van Verdienste van het NHG, ‘want 

nu sta ik een beetje met lege handen.’

Daarmee is een einde gekomen aan de NHG-Wetenschapsdag. Na 

ook de organisatoren van de Wetenschapsdag te hebben bedankt, 

sluit Timmermans de dag af.

Ans Stalenhoef, eindredacteur In de praktijk
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Wetenschap en 
huisarts
Tijdens de NHG–Wetenschapsdag is weer 

veel wetenschappelijk huisartsgeneeskun-

dig onderzoek gepresenteerd. Dit gebeurt 

steeds meer door jonge, enthousiaste art-

sen die hun opleiding tot huisarts combi-

neren met een opleiding tot onderzoeker. 

In de afgelopen jaren nam de kwaliteit van 

het wetenschappelijk onderzoek én van de 

presentaties daarvan merkbaar toe. Daar-

mee werd de Wetenschapsdag ook inte-

ressant voor huisartsen die zelf niet actief 

bezig zijn met wetenschappelijk onderzoek 

maar wel geïnteresseerd zijn in de ontwik-

kelingen in hun vak.

Die jonge onderzoekers-van-nu zullen in de 

toekomst het kader vormen en de voortrek-

kers zijn van de beroepsgroep-van-straks. 

Hun ontwikkeling in die richting moet door 

het kader en de voortrekkers-van-vandaag 

worden gestimuleerd.

Gelukkig gebeurt dit ook. Een van de mar-

kante figuren uit de huisartsgeneeskunde-

van-vandaag heeft tijdens de Wetenschaps-

dag zijn afscheidsrede gehouden: professor 

Siep Thomas, Lid van Verdienste van het 

NHG. Hij stimuleerde vele jeugdige huis-

artsen in hun ontwikkeling en we hopen 

dat zich onder hen collega’s bevinden die 

net zo’n grote bijdrage aan de wetenschap-

pelijke onderbouwing van de huisartsge-

neeskunde en aan het NHG zullen leveren 

als Siep Thomas heeft gedaan.

Twee nieuwe NHG-cursussen

NHG-Agenda 2008 (aanvangs)datum
Cursus ‘Starten met stoppen’ 18 september

Asklepion-Leergang ‘Ken je standaard’ 16 september

Asklepion-Leergang ‘Op weg in je praktijk’ 9 oktober

Asklepion-Leergang ‘Ervaren in de praktijk’ november

Algemene Ledenvergadering 3 december

NHG-Congres ‘Kijk op kids’ 12 december

Meer informatie over deze activiteiten vindt u op www.nhg.org.

Wereldgriep, wat nu?
Weet u wat u moet doen bij het uitbre-

ken van een pandemie? Hoe bereidt u zich 

daarop voor? En wat doet u dan eigenlijk 

met uw inloopspreekuur gezien het besmet-

tingsgevaar?

Het zijn maar enkele van de vragen waar-

mee u actief aan de slag gaat in de cursus 

‘Wereldgriep, wat nu?’ U ervaart vooral zelf 

het realistische beeld en perspectief bij de 

uitbraak van een wereldgriep. En vanzelf-

sprekend wordt ook de samenwerking met 

andere professionals uitgebreid besproken.

Een wereldgriep komt eens in de tien tot 

vijftig jaar voor. De laatste uitbraak was in 

1968. De schatting is dat wereldwijd een 

op de drie mensen ziek wordt bij uitbraak 

van een wereldgriep.

Huisartsen, assistentes en praktijkonder-

steuners, maar ook triagistes op de huis-

artsenposten zullen veel vragen op zich 

af krijgen zodra een pandemie Nederland 

bereikt.

In de cursus ‘Wereldgriep, wat nu?’ leert u 

daarom vooral praktisch om te gaan met 

de gevolgen van de uitbraak van een pande-

mie. Een goede voorbereiding in de frontli-

nie van de eerste lijn is het halve werk!

De cursus omvat één dagdeel en is geaccre-

diteerd voor drie uur. De kosten bedragen 

€ 125,- per persoon.

Problem solving treatment en technieken
Deze nieuwe cursus is speciaal ontwikkeld 

voor de huisarts en de GGZ-medewerker 

in de eerste lijn. Aan de wieg ervan stond 

Evelyn van Weel-Baumgarten (UMC St 

Radboud).

U leert in deze cursus hoe u patiënten kunt 

ondersteunen bij het zélf plannen en uit-

voeren van gedragsverandering. Hierbij 

motiveert u hen om actief aan de slag te 

gaan met hun eigen problematiek, zodat ze 

ook de positieve werking van deze zelfstu-

ring ervaren. U daagt uw patiënten uit om 

naar oplossingen te kijken die buiten hun 

eerste directe aandachtsfeer liggen. Met de 

toepassing van problem solving treatment 

(PST) levert u een duidelijke bijdrage aan 

‘patient empowerment’.

Tijdens het programma leert u de zeven 

verschillende fasen van PST adequaat toe 

te passen in reguliere consulten met patiën-

ten met psychosociale problemen en/of 

depressie. Deze fasen zijn: verband leggen 

tussen klachten en problemen, problemen 

definiëren, haalbare doelen stellen, brain-

stormen, kiezen van een oplossing, verwe-

zenlijking van de oplossing, evalueren van 

de effecten van de uitvoering.

De cursus omvat twee dagen verspreid over 

twee maanden en is geaccrediteerd voor 

zestien uur. Tussentijds voert u ook prak-

tijkopdrachten uit. De kosten bedragen 

€ 790,- per persoon.

Wie de techniek volledig wil beheersen 

heeft aanvullende feedback op PST nodig. 

Dit kan in overleg met het NHG worden 

georganiseerd.

U kunt zich voor de cursussen inschrijven 

via de nascholingsagenda op www.nhg.

org. Als u zich wilt inschrijven als groep, 

dan is de prijs afhankelijk van de groeps-

grootte en de locatie.

Arno Timmermans
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Carrièreplanning van jonge huisarts/

onderzoekers, samenwerking met het hbo 

in de huisartsenopleiding, en verbreding 

van de Universitaire Netwerken Huis-

artsgeneeskunde naar de eerste lijn: dat 

waren drie van de negen topprioriteiten 

tijdens een Invitational Conference over 

maatschappelijke opgaven op 20 maart. 

Met deze en meer voornemens willen het 

Interfacultair Overleg Huisartsgeneeskun-

de (IOH) en het NHG het ministerie van 

VWS ondersteuning bieden bij de vorming 

van beleid, in het bijzonder op het gebied 

van eerstelijnszorg en zorg voor chronisch 

zieken.

De maatschappelijke opgaven
Het ministerie van VWS heeft een vijftal 

‘maatschappelijke opgaven volksgezond-

heid en gezondheidszorg’ geformuleerd1 en 

is daarover een dialoog aangegaan met het 

veld (onder andere de Nederlandse Federa-

tie van Universitair Medische Centra). De 

vijf grote thema’s zijn:

�  Anticiperen op een groeiende en veran-

derende zorgvraag.

�  Langer leven in gezondheid.

�  Houdbare kwaliteit en patiëntveiligheid.

�  Grenzen aan zorg en omgaan met 

schaarste en risico’s.

�  Versnellen van ontwikkeling en toepas-

sing van innovatieve medische produc-

ten.

Een belangrijk onderwerp bij de eerste 

maatschappelijke opgave is integrale zorg 

en de multidisciplinaire keten, met onder 

meer aandacht voor het ontwikkelen, 

onderzoeken en implementeren van nieu-

we zorgmodellen, in het bijzonder in de 

eerste lijn.

Bijdragen van IOH en NHG
Vertrekpunt voor de bijdragen van IOH 

en NHG vormt de Toekomstvisie Huisart-

senzorg 2012.2 Het met het ministerie van 

VWS ingezette traject kan daaraan een 

nadere invulling geven. De universitaire 

afdelingen Huisartsgeneeskunde kunnen 

bijdragen aan de maatschappelijke opga-

ven met huisartsgeneeskundig wetenschap-

pelijk onderzoek, studentenonderwijs, 

huisartsenopleiding en deskundigheidsbe-

vordering, en met de inzet van de Universi-

taire Netwerken Huisartsgeneeskunde. Het 

IOH-rapport bevat een keur aan voorbeel-

den, ook van multidisciplinaire eerstelijns 

zorgmodellen.

Topprioriteiten ter verdere uitwerking
De in het rapport genoemde prioriteiten 

werden tijdens de conferentie onderschre-

ven. De volgende negen topprioriteiten zijn 

ter verdere uitwerking meegegeven:

�  Voor het huisartsgeneeskundig wetenschap-

pelijk onderzoek: carrièreplanning jonge 

huisarts/onderzoekers, internationali-

sering en netwerkvorming.

�  Voor het studentenonderwijs, de huisart-

senopleiding en deskundigheidsbevordering: 

samenwerking met het hbo prioriteit 

van de huisartsenopleiding, NHG-

Kaderopleidingen en NHG-Standpun-

ten in onderwijs, opleiding en nascho-

ling.

�  Voor de Universitaire Netwerken Huisarts-

geneeskunde: verbreding naar de eerste 

lijn, relatie tussen eerste lijn en public 

health, en landelijke afstemming.

Randvoorwaarden
Realisering van de prioriteiten is alleen 

mogelijk als aan een aantal randvoorwaar-

den wordt voldaan:

�  Voor de uitvoering van een onderzoeks-

programma gericht op maatschappelij-

ke opgaven dient adequate financiering 

te komen.

�  Het is raadzaam om een deel van de 

subsidies te reserveren voor een ‘vrije 

ruimte’; een soort onderzoeksdurf-

kapitaal waarmee veelbelovende ideeën 

zonder veel sturing de kans krijgen om 

zich verder te ontwikkelen.

�  De Universitaire Netwerken Huisartsge-

neeskunde hebben dringend structurele 

financiering nodig voor het duurzaam 

onderhouden, verder ontwikkelen en 

regelmatig renoveren van de netwer-

ken.

Het idee is geopperd voor een omvang-

rijk ZonMw-programma ‘Eerste lijn’ met 

aandacht voor chronische aandoeningen 

(inclusief GGZ), veelvoorkomende alle-

daagse aandoeningen en de ontwikkeling 

van multidisciplinaire zorgmodellen. (RH)

1. Ravensbergen J. Maatschappelijke Opgaven en 

Volksgezondheid en Gezondheidszorg. Leidmotief 

voor de kennis- en innovatieagenda voor de gezond-

heidssector. Den Haag: Ministerie van Volksge-

zondheid, Welzijn en Sport, 2006.

2. NHG/LHV. Toekomstvisie Huisartsenzorg 2012. 

Utrecht: NHG/LHV, 2002.

Maatschappelijke opgaven volksgezondheid en gezondheidszorg:

Wat dragen het IOH en NHG daaraan bij?

Tijdens de conferentie ontving de directeur-ge-

neraal Volksgezondheid, ir. J.I.M. de Goeij, een 

rapport over de bijdragen van de universitaire af-

delingen Huisartsgeneeskunde en het NHG. De 

conclusies, prioriteiten en randvoorwaarden wor-

den de komende maanden verder uitgewerkt.
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stage. Het academisch netwerk moet 

daarbij gericht worden betrokken.

�  Introduceer in de praktijk de huisarts-

censor (of -sensor) die in wetenschap-

pelijke methoden wordt onderwezen. 

Organiseer periodieke praktijk-ijking. 

En stel een Praktijk-ijkcommissie in 

(naar het voorbeeld van een weten-

schapscommissie). Deze ziet erop toe 

dat de vraagstelling van voorgenomen 

onderzoek relevant is, dat het onder-

zoek liever simpel is dan complex, en 

dat het niet anders dan in de huisart-

senpraktijk kan plaatsvinden. Ook initi-

eert zo’n commissie eerst een explora-

tie van het huidige beleid voordat een 

RCT wordt opgezet.

‘Onderzoek en praktijk kunnen niet zonder 

elkaar’, concludeert hij. Maar de relatie is 

er niet vanzelf, die moet worden georga-

niseerd. Na aanzwengeling is het een zelf 

regenererend proces, dat beide kampen 

inspireert. ‘Wrijving geeft warmte, en dat 

is maar goed ook.’

‘Wetenschap? Ook dat nog!’
De invalshoek van Henk de Vries en Eddy 

Houwaart (VUmc) is het onderwijs. Eerst 

de theorie: het is essentieel dat de (huis-)

arts academicus is. De arts-academicus 

is onderzoeker (methodologie), criticus 

(informatie beoordelen), beslisser (EBM; 

omgaan met onzekerheid), kennisverwer-

ver (CME; zoeken van informatie) en leraar 

(informatie delen). Maar ook in het basis-

curriculum en de huisartsenopleiding is de 

praktijk niet eenvoudig. Wetenschappe-

lijke vorming komt in alle fasen aan bod, 

maar studenten waarderen de ‘beslisser’ 

pas goed in de laatste fasen van de (huis-)

artsopleiding. En de ‘onderzoeker’ wordt 

weliswaar in alle fasen opgeleid, maar dat 

betreft slechts een selecte groep. De Vries 

en Houwaart concluderen dan ook dat bij 

wetenschappelijke vorming timing en con-

text cruciaal zijn. Ze pleiten voor herinvoe-

ring van kennismaking met wetenschaps-

leer en voor wetenschappelijke vorming 

Op 11 april sprak Henriëtte van der Horst 

haar oratie ‘Over de huisartsgeneeskunde’ 

uit bij haar aanvaarding van het ambt van 

hoogleraar Huisartsgeneeskunde aan het 

VUmc.1 Voorafgaand daaraan was er een 

minisymposium getiteld ‘De weerbarstige 

relatie tussen theorie en praktijk’. Een onder-

werp dat het NHG na aan het hart ligt.

Het ideaal van de wetenschap2

Wetenschappelijk bewezen… die claim 

doet het goed in onze samenleving. Of het 

nu gaat om gezonde margarine, een haar-

groeimiddel of de behandeling van suiker-

ziekte, voor minder dan wetenschappelijk 

aangetoonde effectiviteit doen we het niet. 

Huisartsen (en het NHG) vormen een voor-

hoede met hun standaardenbeleid. Weten-

schappelijk onderzoek doen is een manier 

om de werkelijkheid in kaart te brengen, 

om te achterhalen hoe fenomenen als 

ziekte en gezondheid in elkaar zitten en te 

beïnvloeden zijn. Een wetenschappelijke 

houding is een van de basiscompetenties 

van artsen: observeren en het geobserveer-

de toetsen aan het eigen referentiekader, 

maar ook nieuwe kennis en inzichten incor-

poreren in dat referentiekader. Huisartsen 

leren tijdens hun opleiding waar mogelijk 

wetenschappelijke inzichten toe te passen 

in de zorg die ze aan hun patiënten leveren, 

rekening houdend met hun context, zorgen 

en verwachtingen. Maar de praktijk blijkt 

niet zonder problemen!

Wrijving geeft warmte
Joan Boeke (VUmc) illustreert aan de hand 

van eigen onderzoek de vaak problemati-

sche relatie tussen praktijk en onderzoek. 

‘Twee werelden met hun eigen regels 

en dynamiek die uit elkaar groeien, met 

nadelige gevolgen voor beide.’ De praktijk 

hunkert naar toepasbare evidence. Een 

(wetenschaps)beleid is nodig dat de twee 

werelden bijeenbrengt. Hij geeft daarvoor 

enkele suggesties:

�  Toon als onderzoeker betrokkenheid 

bij de huisarts in de praktijk; loop daar 

van klinische docenten. De ervaringen in 

het Honours Programma kunnen voor ver-

betering van het kerncurriculum worden 

benut.

Innovatie via routine
Trisha Greenhalgh (University College Lon-

don) vertelt over haar zoektocht hoe evi-

dence in praktijk te brengen. Ze sluit aan bij 

de organisatiesociologie. Innovaties kun-

nen alleen ‘business as usual’ worden wan-

neer je de organisatie van de praktijk daar-

op instelt. De route loopt via adoptie van 

innovatie door individuele medewerkers en 

assimilering door de organisatie, naar het 

tot routine maken van de innovatie. Maar 

gemakkelijk gaat dat niet!Routines kunnen 

helpen bij het introduceren van innovaties, 

mits ze zorgvuldig zijn gestructureerd, met 

gebruikmaking van tijd, ruimte en docu-

menten. Omdat nieuwe routines vaak over-

lap vertonen met al bestaande routines – 

en die dan in de war sturen –, zijn ze vaak 

stressvol en middelenintensief. Het succes 

van een routine is altijd afhankelijk van de 

motivatie en vaardigheid van mensen om 

ze uit te voeren en te verfijnen. De belang-

rijkste kansen voor innovatie berusten in de 

praktijk vaak bij de medewerkers ‘aan de 

voordeur’.

Om best practices in organisaties tot rou-

tines te laten uitgroeien, is het nodig dat 

de gewenste routine eerst wordt ontwor-

pen en gefaciliteerd. Medewerkers – vooral 

de ‘junioren aan de voordeur’ – moeten 

worden getraind en hun creativiteit bij 

het creëren en verfijnen van routines moet 

worden beloond. Het is beter niet te pre-

tenderen dat innovaties in software slechts 

‘plug in’-technologieën’ zijn. Er moet goed 

op worden gelet welke bestaande routines 

zij zullen verstoren en welke nieuwe zij zul-

len vereisen. (RH)

1. Zie ook het interview met Henriëtte van der Horst 

in H&W van april 2008 (pag. nhg-44).

2. Deze alinea is een korte samenvatting van een deel 

van de symposiumfolder.

Symposium bij de inauguratie van Henriëtte van der Horst:

De weerbarstige relatie tussen theorie en praktijk
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Marijke Labots werkt sinds juni 2007 bij 

het NHG als wetenschappelijk medewerker 

bij de sectie LESA’s/LTA’s. Daarnaast is zij 

bestuurslid van de Commissie Wetenschap-

pelijk Onderzoek (CWO). De CWO heeft 

binnenkort haar 500e vergadering, en de 

leden zullen daar feestelijk bij stilstaan.

Waarom ben je bij het NHG komen werken?

‘Ik ben vanuit mijn wetenschappelijke inte-

resse al jaren lid van de CWO. Daar leerde 

ik Wim Verstappen kennen, die een aantal 

jaren bij het NHG heeft gewerkt. Hij vond 

dat ook echt iets voor mij. In eerste instan-

tie was ik terughoudend, maar na een 

gesprek met Sander Flikweert van de sectie 

LESA’s/LTA’s, besloot ik om een sollicita-

tiebrief te schrijven. En Wim had gelijk, ik 

vind het inspirerend om bij het NHG te 

werken. Ik ben bezig met de ontwikkeling 

van wetenschappelijk verantwoorde lande-

lijke samenwerkingsafspraken die op lokaal 

niveau kunnen worden geïmplementeerd. 

Je ziet een tastbaar resultaat. Dat er een 

goed, wetenschappelijk onderbouwd pro-

duct ligt, vergemakkelijkt de lokale invoe-

ring. Al blijft het natuurlijk de verantwoor-

delijkheid van de zorgverleners zelf om de 

samenwerkingsafspraken op te pakken en 

in praktijk te brengen.’

Wat doe je zoal voor de CWO?

‘Ik ben secretaris van de CWO. Het begon 

destijds met het bijwonen van een CWO-

weekend; dat zal in ’94 of ’95 zijn geweest. 

Ik was daarover zo enthousiast dat ik me 

aanmeldde als lid. De CWO is een kleine 

club - tussen de tien en twintig leden – van 

in wetenschap geïnteresseerde huisartsen, 

die zo’n tien keer per jaar bijeenkomen. 

De bijeenkomsten staan in het teken van 

scholing en intervisie. Een groot aantal 

CWO’ers zijn na verloop van tijd gestart 

met promotieonderzoek. Ze gebruiken de 

feedback die zij op hun onderzoeksvoorstel 

krijgen van de collega-leden om de onder-

zoeksvraag scherper te formuleren en de 

opzet van het onderzoek of de methodolo-

gie te verbeteren. De CWO geeft ook advies 

aan niet-leden/huisartsen die onderzoek 

willen gaan doen. Dat loopt uiteen van het 

beoordelen van de onderzoeksopzet tot 

het bemiddelen bij een onderzoeksplaats.’

Wat houdt het ‘CWO-weekend’ in?

‘De CWO organiseert jaarlijks een twee-

daagse, die je kunt zien als themagerichte 

scholing met inschakeling van deskundigen. 

Dit jaar was het thema “Het voordeel van 

de zoekende dokter: zoeken naar evidence 

voor en in de praktijk”. Huisartsen kregen 

een handreiking om op een eenvoudige 

manier te zoeken naar vragen die tijdens 

het spreekuur opkomen. De weekends zijn 

eigenlijk altijd een succes. Ook, of misschien 

wel juist, voor huisartsen die wat minder 

afweten van wetenschappelijk onderzoek.’

Is iedereen bij de CWO gepromoveerd?

‘Nee, maar wel veel van de leden en oud-

leden. Die hebben intensief met de com-

missie overlegd tijdens hun hele promotie-

traject. Maar zelf ben ik bijvoorbeeld niet 

gepromoveerd. Ik ben wel een onderzoek 

gestart naar het premenstrueel syndroom in 

de huisartsenpraktijk, maar het is er niet van 

gekomen dat af te ronden. Naast mijn baan 

bij het NHG praktiseer ik nog twee dagen 

en ook regel ik van alles voor de praktijk. 

Als de praktijk in rustiger vaarwater komt, 

hoop ik het onderzoek weer op te pakken. 

Promotie of niet, in elk geval blijf ik bij de 

CWO betrokken. Ik vind de wetenschappe-

lijke onderbouwing van het huisartsenvak 

erg belangrijk. Het is zorgwekkend dat zorg-

verzekeraars daar minder oog voor lijken te 

hebben dan voor doelmatigheid en kosten-

beheersing. Ze zouden juist wetenschappe-

lijk onderzoek in de huisartsenpraktijk moe-

ten stimuleren!’ (AC)

Interview met Marijke Labots:

‘Stimuleer huisartsgeneeskundig onderzoek!’

Wat is de CWO?
De NHG-Commissie Wetenschappelijk 

Onderzoek heeft primair als doel huisartsen 

te stimuleren en te begeleiden bij het beoor-

delen, opzetten en uitvoeren van weten-

schappelijk onderzoek. Ook niet-leden kun-

nen voor advies bij de CWO terecht.

Iedere huisarts met interesse in weten-

schappelijk onderzoek kan lid worden van 

de CWO. Tijdens de maandelijkse vergade-

ringen is er aandacht voor scholing. Verder 

rapporteren de leden over eigen onderzoek 

en krijgen ze daarbij feedback en steun.

Op verzoek wordt de cursus ‘Kritisch Lezen’ 

gegeven, bijvoorbeeld aan hagro’s. Ook 

stelde de CWO ‘De Vraagbaak’ samen: een 

werkboek waarin methodologische onder-

werpen kort worden belicht.

Zie voor meer informatie de NHG-website 

(www.nhg.org → over het NHG → orga-

nisatie → commissies en werkgroepen → 

CWO).
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