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betreft dus zowel de kwaliteit van de vragen die de triagist stelt, als 

de evaluatie van de antwoorden die de patiënt geeft en het zorg-

advies dat de triagist aan het eind van het telefonisch consult for-

muleert. Als we alleen naar het zorgadvies zouden kijken, kunnen 

we niet achterhalen of het vereiste advies door toeval tot stand 

is gekomen. Het kan ook gebeuren dat een triagist niet het juiste 

advies geeft omdat hij de verkregen informatie niet op de juiste 

wijze interpreteert,14 ook al heeft hij de juiste vragen gesteld.

Als de patiënt alleen een telefonisch advies krijgt, moet de tria-

gist een zelfzorg- en vangnetadvies geven. Bij een vangnetadvies 

krijgt de patiënt te horen bij welke klachten hij moet terugbellen. 

Onvoldoende kwaliteit van beide adviezen kan leiden tot uitstel 

van het opnieuw inroepen van medische hulp.15

In de literatuur vonden we geen onderzoek naar de veiligheid van 

telefonische triage tijdens de drie fasen van het zorgproces. Ons 

onderzoek moet in die lacune voorzien. Wij richtten ons op de 

Inleiding
Telefonische triage is het zorgproces waarbij een triagist telefo-

nisch de ernst van een medisch probleem en de bijpassende zorg 

bepaalt.1 Dit proces verloopt in drie fasen: tijdens de eerste fase 

verzamelt de triagist de benodigde informatie, vervolgens schat 

hij de ernst van de situatie en de bijpassende zorg in, om ten 

slotte in fase drie een verslag te maken van wat er is besproken. 

De triagist kan een arts, verpleegkundige of doktersassistent zijn.2 

De medische kennis en de communicatieve vaardigheden van de 

triagist bepalen de kwaliteit van de telefonische triage, waarbij 

het van belang is dat hij de verzamelde informatie op de juiste 

wijze interpreteert.3

De patiëntveiligheid van telefonische triage staat geregeld ter dis-

cussie.4-6 Onderzoek hiernaar richt zich meestal op de uitkomst van 

de triage.7-13 Om de patiëntveiligheid nauwkeuriger te onderzoeken 

moet men echter iedere stap van dit zorgproces onderzoeken. Dit 
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Doel Om de kwaliteit en veiligheid van telefonische triage op 

een huisartsenpost te bepalen moeten we de kwaliteit van de 

verschillende fasen van dit zorgproces onderzoeken. Dit betekent 

dat we niet alleen moeten beoordelen of de triagist het juiste 

urgentieniveau heeft bepaald, maar ook dat we de kwaliteit van 

de medisch inhoudelijke vragen en de inhoud van een zelfzorg- 

en vangnetadvies moeten onderzoeken.

Methode Voor de uitvoering van dit onderzoek belden twaalf 

telefonische simulatiepatiënten (TSP’s) in de periode april 2006 

tot juli 2007 naar zeventien verschillende huisartsenposten voor 

zeven medische problemen. De TSP’s belden iedere huisartsen-

post voor iedere casus driemaal.

Resultaten De triagisten stelden gemiddeld 21% van de verplich-

te vragen die in de standaarden waren vermeld. Gemiddeld 54% 

van alle gestelde vragen behoorde tot de categorie verplichte 

vragen. Niet altijd schatten de triagisten het belang van een ant-

woord op een vraag op de juiste wijze in. Triagisten bepaalden 

voor 58% van alle gesprekken de gewenste urgentie. Voor 41% 

was het urgentieniveau te laag en voor 1% te hoog ingeschat. De 

kwaliteit van de zelfzorg- en vangnetadviezen varieerde sterk per 

casus en was op alle huisartsenposten beperkt.

Conclusie De triagisten formuleerden meestal een zorgadvies 

na het stellen van een zeer beperkt aantal verplichte vragen, 

waardoor ze een mogelijk gezondheidsrisico voor de patiënt 

niet tot het minimum beperkten. Als we de kwaliteit tijdens 

opeenvolgende fasen van het zorgproces van telefonische triage-

onderzoeken, kunnen we vaststellen in hoeverre triagisten de 

juiste urgentie bepalen op basis van voldoende en juist geïnter-

preteerde informatie of dat het toeval daarbij een grote rol heeft 

gespeeld. Om de veiligheid van telefonische triage te bevorde-

ren moeten triagisten niet alleen de juiste vragen stellen en de 

antwoorden correct inschatten, maar ook een volledig zelfzorg- 

en vangnetadvies geven.
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Om consensus te verkrijgen over de inhoud van deze protocol-

len voor de te presenteren klachten legden we ze voor aan een 

panel dat bestond uit huisartsen met ervaring op het gebied van 

telefonische triage. Zij bereikten overeenstemming over de ver-

plichte vragen die moeten worden gesteld en over de inhoud van 

het zelfzorg- en vangnetadvies. We gebruikten deze protocollen 

tijdens het onderzoek als norm.

Telefonische simulatiepatiënten

Al jaren maakt men geregeld gebruikt van leken die men als ‘mys-

tery patient’ inzet om de kwaliteit van het werk van medische 

studenten en artsen te onderzoeken. Uit onderzoek is gebleken 

dat dit een valide en betrouwbare methode is om hun medisch 

handelen te beoordelen.22-25

Voor ons onderzoek maakten we gebruik van speciaal opgeleide 

telefonische simulatiepatiënten (TSP’s). Zij ontvingen een scenario 

met daarin gegevens over hun (gefingeerde) naam en woonadres, 

hun logeeradres in de buurt van de te bellen huisartsenpost, het 

medische probleem, hun persoonlijke situatie (bijvoorbeeld dat 

ze ongerust waren) en de antwoorden op verplichte vragen die ze 

kwaliteit van de gestelde vragen, de interpretatie van de antwoor-

den erop, het ingeschatte urgentieniveau en de inhoud van het 

zelfzorg- en vangnetadvies tijdens telefonische triage door tria-

gisten op Nederlandse huisartsenposten.

Methode
Voor de uitvoering van dit onderzoek belden twaalf telefonische 

simulatiepatiënten (TSP’s) naar zeventien verschillende huisart-

senposten voor zeven medische problemen. Ze belden iedere 

huisartsenpost driemaal.

Casuïstiek, protocollen en scenario’s

We stelden de casuïstiek samen op basis van de volgende crite-

ria: het moet om klachten gaan waarvoor patiënten geregeld naar 

huisartsenposten bellen en om praktische redenen mag het zorg-

advies niet uit spoedhulp of een visite bestaan.7,16 Verder moest 

het belang van een goede anamnese en het op de juiste wijze 

interpreteren van de antwoorden bij de casuïstiek altijd aantoon-

baar zijn.

Casus 1 betrof een kind van vijf jaar met koorts. We kozen deze 

casus omdat dit wereldwijd de meest frequente reden voor telefo-

nisch consult buiten kantooruren is. De overige zes casus beston-

den uit sets van twee identieke medische problemen, waarbij de 

betreffende TSP voor iedere set slechts één (verplichte) vraag 

anders beantwoordde. Dit noemden we het discriminerende ant-

woord. Tabel 1 toont per casus de vragen die de triagist verplicht 

was te stellen. Tabel 2 bevat het scenario voor casus 6 en 7, die het 

discriminerende antwoord bevatten. In tabel 3 staan de discrimi-

nerende antwoorden voor casus 2 en 3, en 4 en 5.

Ten tijde van het onderzoek bestonden er Nederlandse vragen-

protocollen voor telefonische triage.17 Aangezien deze op dat 

moment ruim vier jaar oud waren, besloten we deze protocollen 

opnieuw te evalueren. De protocollen bevatten vragen die betrek-

king hebben op mogelijke oorzaken of gevolgen van een bepaald 

symptoom18 en het zelfzorgadvies dat de triagist moet geven als 

de patiënt op korte termijn niet door een arts kan worden gezien 

(bijvoorbeeld met betrekking tot de soort pijnstiller en de dose-

ring). Ten slotte vermelden de protocollen wanneer de patiënt 

moet terugbellen – het vangnetadvies.19-21

Tabel 1 Verplichte vragen en onderwerpen per casus

Casus 1: kind van 5 jaar met koorts
− Hoe gedraagt het kind zich nu?
− Hoogte van temperatuur
− Heeft het kind ergens pijn?
− Heeft het kind stuipen (gehad)?
− Manier van ademhalen
− Heeft het kind hoofdpijn?
− Heeft het kind huiduitslag (vlekjes)?
− Verschijnselen van een stijve nek
− Vochtinname afgelopen 12 uur
− Laatste mictie
− Recent een buitenlandse reis gemaakt
Casus 2 en 3: volwassene met bloedneus
− Begin van bloedneus
− Aantal bloedneuzen afgelopen 48 uur
− Hoeveelheid bloedverlies
− Bloed braken
− Recent trauma aan het hoofd
− Licht gevoel in hoofd
− Vreemd voorwerp in neus
− Last van (recente) blauwe plekken
− Bekend met stollingsstoornis
− Gebruik antistolling
Casus 4 en 5: Volwassene met koorts
− Begonnen met koude rilling
− Hoogte van temperatuur
− Manier van ademhalen
− Verschijnselen van een stijve nek
− Mictieklachten
− Vochtinname afgelopen 12 uur
− Laatste mictie
− Bekend met bepaalde ziekten
− Recentelijk een buitenlandse reis gemaakt
Casus 6 en 7: kind van 5 jaar dat moet overgeven
− Frequentie overgeven afgelopen 6 uur
− Hoe gedraagt het kind zich nu?
− Hoeveelheid overgegeven
− Bloed bij braaksel
− Hoeveel gedronken afgelopen 6 uur
− Wanneer voor het laatst geplast
− Huiduitslag
− Koorts
− Hoofdpijn
− Recent trauma aan het hoofd
− Buikpijn
− Stijve nek
− Pijn bij het plassen
− Lichtschuw
− Inname vergif/overdosis

Wat is bekend?
�  Onderzoek naar de kwaliteit van telefonische triage richt zich 

meestal op de kwaliteit van het urgentieniveau dat de triagist 

heeft vastgesteld.

�  Er is weinig bekend over de kwaliteit van de verschillende 

fasen van het zorgproces van telefonische triage.

Wat is nieuw?
�  Triagisten gaven een zorgadvies op basis van (te) weinig ver-

plichte vragen.

�  Indien ze deze verplichte vragen wel stelden, interpreteerden 

ze het antwoord niet altijd op de juiste wijze.

�  De kwaliteit van het zelfzorg- en vangnetadvies was matig.
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teerde in een zelfzorgadvies.26 Alle huisartsenposten vroegen we 

schriftelijk om informed consent voor deelname aan het onder-

zoek. Van de 98 huisartsenposten die toestemming gaven, kozen 

we er 17. We stelden de geselecteerde huisartsenposten niet op 

de hoogte van het feit dat we ze hadden uitgekozen. Per provincie 

selecteerden we op gerandomiseerde wijze op basis van de bevol-

kingsdichtheid van die provincie een aantal huisartsenposten. Na 

afloop van het onderzoek vroegen we alle 17 deelnemende huis-

artsenposten of zij hadden ontdekt dat ze gedurende de onder-

zoeksperiode door een TSP waren benaderd.

Statistische analyse en beoordeling gesprekken

Naarmate een casus vaker aan dezelfde huisartsenpost wordt aan-

geboden, krijgen we een betere indruk van de kwaliteit van de huis-

artsenpost, althans voor dat type casus. Aan de hand van een gene-

raliseerbaarheidsanalyse27 berekenden we de vereiste frequentie 

waarmee de TSP’s de zeven ontworpen casus moesten aanbieden. 

Hiertoe presenteerden we de zeven casus in eerste instantie vijf-

maal aan vijf van de zeventien geselecteerde huisartsenposten. We 

bepaalden de kwaliteit van een post aan de hand van de gemiddel-

de score voor alle gesprekken (dat wil zeggen in totaal 35 gesprek-

ken per post). Op basis van deze analyse besloten we dat het voor 

het vervolg van het onderzoek voor elk van de twaalf overige posten 

voldoende was als ze per casus driemaal werden gebeld.

Van ieder opgenomen gesprek maakten we een verbatim, dat 

we aan twee medische studenten ter beoordeling voorlegden. In 

totaal werkten vier studenten in wisselende samenstelling aan dit 

onderzoek mee. Zij werkten onafhankelijk van elkaar en gebruikten 

de referentiestandaarden als controlelijst. Zij noteerden: ‘Ja’ (= 1: 

vraag gesteld/advies gegeven) of ‘Nee’ (= 0: vraag niet gesteld of 

advies niet gegeven).

Voor ieder gesprek namen we de volgende variabelen als indica-

toren voor kwaliteit:

– het percentage van de verplichte vragen uit de referentiestan-

daard dat de triagisten daadwerkelijk stelden;

– het percentage items van het zelfzorg- en vangnetadvies uit 

de referentiestandaard dat de triagisten daadwerkelijk ver-

meldden;

– het percentage verplichte vragen onder alle gestelde vragen;

– het percentage van de zorgadviezen in de referentiestandaard 

dat de triagisten daadwerkelijk gaven.

Voor elk van deze variabelen berekenden we het gemiddelde over 

de twee beoordelaars, waarna we deze waarde in alle overige 

analyses gebruikten. We voerden de analyses uit met behulp van 

SPSS, versie 15.

moesten geven als deze werden gesteld. Als de triagist hen zou 

uitnodigen om naar de huisartsenpost te komen, moesten ze naar 

de reden hiervoor vragen.

Een tweede panel huisartsen valideerde de scenario’s en beoor-

deelde ze als realistisch. Zij achtten het niet nodig om vragen 

toe te voegen om de mate van urgentie te kunnen bepalen. Zij 

vonden dat de TSP voor casus 1, 2, 4 en 6 een zelfzorgadvies kon 

ontvangen en dat de TSP voor casus 3, 5 en 7 nog dezelfde avond 

gezien moest worden.

Om de kans te verhogen dat de TSP’s met zo veel mogelijk ver-

schillende triagisten spraken, belden zij steeds op een andere dag 

van de week. Zij belden vanuit huis, deden alsof ze in de buurt van 

een bepaalde huisartsenpost logeerden en namen de gesprekken 

zelf op.

Huisartsenposten

In oktober 2004 waren er in Nederland 105 huisartsenposten. In 

2005 verwerkten zij 3,3 miljoen telefoontjes, waarvan 38% resul-

Tabel 2 Scenario casus 6 en 7 met de te geven antwoorden

De TSP opent het telefoongesprek met de zin: ‘Goedenavond. Ik heb een 
vraagje. Mijn zoontje heeft net moeten overgeven. Ik heb paracetamol 
zetpillen bij me. Mag ik die geven?’
Vragen Antwoorden
Begin 3 uur geleden rond 17.00 uur, om 18.30 uur 

en nu net een half uur geleden
Gedrag kind Hij reageert normaal, hij heeft gewoon 

gespeeld.
Frequentie Hij heeft de afgelopen 6 uur driemaal 

overgegeven.
Bloed in braaksel Nee, er zat geen bloed in het braaksel.
Diarree Nee, hij heeft geen diarree gehad.
Buikpijn Nee, hij klaagt niet over de buik.
Uitdroging
− Drinken Hij heeft na 16.00 uur nog eenmaal gewoon 

gedronken.
Hij heeft een uurtje geleden nog gewoon 
geplast.

− Plassen Het plassen deed geen pijn.
Huiduitslag Nee, hij heeft geen huiduitslag.
Koorts Nee.
Hoofdpijn Nee, hij klaagt niet over hoofdpijn.
Oorpijn Nee.
Stijve nek Nee, hij kan het hoofd goed bewegen.
Lichtschuwheid Nee, hij kijkt gewoon rond. Het kijken doet 

geen pijn aan de oogjes.
Trauma aan het hoofd * casus 6: Nee, hij had geen recent letsel aan 

het hoofd.
* casus 7: Ja, nu u het zegt. Hij is vanmiddag 
bij het spelen gevallen, hij heeft toen fl ink 
gehuild. Er zit ook een buil achterop zijn 
hoofdje.

Verkeerd voedsel Nee, hij heeft niets verkeerds gegeten.
Medisch verleden Hij is altijd gezond.
Huisgenoten Nee, er zijn geen anderen in de omgeving die 

moeten overgeven.
Zelfbehandeling Nog niets zelf geprobeerd

* Discriminerend antwoord voor beide casus

Tabel 3 Discriminerend antwoord voor elke parallelle casus

Casus Leeftijd Medisch probleem Discriminerend antwoord
1 5 jaar Koorts Niet van toepassing
2 volwassene Bloedneus Nee, geen blauwe plekken bemerkt 
3 volwassene Bloedneus Ziet sinds enkele uren verschillende blauwe plekken op de armen 
4 volwassene Koorts Gebruikt geen medicatie, geen recente reis naar buitenland 
5 volwassene Koorts Gebruikt laatste twee weken onregelmatig antimalariatabletten wegens verblijf in malariagebied 
6 5 jaar Overgeven Recent geen hoofdletsel gehad 
7 5 jaar Overgeven Had enkele uren geleden een hoofdletsel
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In 3% van alle gesprekken handelde dezelfde triagist een casus 

af, alle overige gesprekken werden steeds door andere triagisten 

gevoerd. In 2% van de gesprekken verwees de triagist de TSP door 

naar de post uit de regio waar de TSP permanent woonde, zonder 

enige vorm van triage. Geen van de 17 posten gaf aan dat ze had-

den ontdekt dat ze door een TSP waren gebeld. Voor 153 gesprek-

ken was de vereiste urgentie een consult op de post. Dit advies 

werd in 17 gevallen gegeven. In 6 gevallen was de reden van een 

consult het gebruik van antimalariatabletten en in 4 gevallen 

betrof deze een recente reis naar een Afrikaans land. In de overige 

7 gevallen waarin de triagist de TSP verzocht om dezelfde avond 

naar de huisartsenpost te komen, konden we de medische reden 

hiervoor niet vaststellen.

In 6 gevallen belde een huisarts de TSP dezelfde avond terug. Dit 

betrof steeds de casus van een volwassene met koorts (casus 5), 

waarbij de TSP vermeldde Malarone te slikken. In 4 van deze 6 

terugbelgesprekken kreeg de TSP een zelfzorgadvies en in 2 geval-

len vroeg de huisarts de TSP voor verder onderzoek naar de huis-

artsenpost te komen (‘We moeten malaria als oorzaak van uw 

koorts uitsluiten’).

Resultaten
In 58% van de gesprekken adviseerden de triagisten de urgentie 

zoals het panel huisartsen had bepaald. In 41% van de gesprekken 

adviseerde men een te lage en in 1% een te hoge urgentie (zie tabel 

4). Het gemiddelde aantal verplichte vragen dat de triagisten stel-

den, bedroeg 21% van de norm. Dit gemiddelde varieerde van 15 tot 

42%. Op alle huisartsenposten was dit aantal ver beneden de stan-

daard. Ook tussen de casus onderling bestond variatie in het aantal 

verplichte vragen dat men stelde. Er was wel enige variatie tussen 

de casus, maar per casus was ook dit aantal ver beneden de norm.

De inhoud van het zelfzorg- en vangnetadvies kwam in 40% van de 

gevallen overeen met de norm. Er bestond een sterke variatie tus-

sen casus, van 26% voor de casus van een volwassene met koorts, 

tot 56% voor de casus van een volwassene met een bloedneus. 

Ook hier gold dat het gemiddelde voor alle casus en alle huisart-

senposten ver beneden de norm lag.

Tabel 5 laat zien dat 54% van alle vragen die de triagisten stelden, 

tot de verplichte vragen behoorde. Dit aantal varieerde van 32 tot 

73% tussen de casus en van 46 tot 65% tussen de huisartsenpos-

ten. Sommige triagisten stelden veel verplichte vragen, andere 

weinig tot geen. Sommige triagisten gaven bijna 90% van de ver-

eiste zelfzorg- en vangnetadviezen, terwijl andere vrijwel geen 

advies gaven.

Tabel 4 Resultaten per casus (n = 51 gesprekken per casus)

Casus Aantal vragen 
in standaard 

Percentage verplichte 
vragen gesteld ten 

opzichte van standaard

Aantal items in 
standaard

Percentage items 
zelfzorg- en 

vangnetadvies verteld aan 
patiënt ten opzichte van 

standaard

 Percentage verplichte 
vragen gesteld ten 

opzichte van totaal aantal 
gestelde vragen 

Percentage juist 
zorgadvies ten opzichte 
van vereist zorgadvies 

  Gemiddeld SD Gemiddeld SD Gemiddeld  
1 11 30 19 9 36 21 47 100
2 10 19 7 8 56 23 54 96
3 10 21 10 8 53 23 68 2
4 9 16 13 9 26 13 36 94
5 9 17 16 9 26 13 32 22
6 15 24 14 5 41 23 70 96
7 15 19 14 5 43 23 73 2
Totaal  21 14  40 23 54 58

Tabel 5 Resultaten per huisartsenpost (n = 21 gesprekken per huisartsenpost)

Huisartsenpost Percentage verplichte 
vragen gesteld ten 

opzichte van standaard

 Percentage items 
zelfzorg- en 

vangnetadvies verteld 
aan patiënt ten 

opzichte van standaard

 Percentage verplichte 
vragen gesteld ten 
opzichte van totaal 

aantal gestelde vragen

Percentage juist 
zorgadvies ten 

opzichte van vereist 
zorgadvies

Gemiddeld Standaarddeviatie  Standaarddeviatie Gemiddeld  
1 16 13 37 19 52 43
2 15 12 36 23 50 57
3 18 17 36 31 51 48
4 19 11 34 18 57 48
5 42 24 44 23 59 52
6 15 9 40 26 51 57
7 23 15 43 24 58 62
8 28 15 35 20 57 67
9 21 15 36 23 53 52
10 19 10 46 23 46 57
11 22 13 48 21 65 57
12 21 11 44 21 59 52
13 16 12 34 24 55 57
14 17 8 51 20 50 52
15 23 11 45 20 55 54
16 17 9 35 24 47 52
17 22 8 43 24 59 57

Totaal 21 14 40 23 54 58
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vragen stellen en vaak geen protocollen volgen.33-37 Het is bekend 

dat men de veiligheid van elk zorgproces sterk kan bevorderen 

door protocollen te volgen. We weten echter niet in welke mate 

men de veiligheid van telefonische triage hierdoor kan verbete-

ren.

Uit de analyses van ons onderzoek blijkt dat het aantal verplichte 

vragen dat de triagisten stelden ver beneden de 100% lag. Hoewel 

bekend is dat de norm van een standaard zelden wordt gehaald, 

kunnen we concluderen dat het aantal verplichte vragen dat de 

triagisten op de diverse huisartsenposten stelden veel te laag 

lag om de mate van urgentie te kunnen bepalen. De triagisten 

van één huisartsenpost stelden meer verplichte vragen voor alle 

casus dan hun collegae op andere huisartsenposten. Dit leidde 

echter niet tot een betere urgentiebepaling... De reden hiervoor 

moet nader worden onderzocht.

We geven een voorbeeld van een verkeerde interpretatie van 

een antwoord. Een triagist vertelde op een vrijdagavond aan 

de TSP met een bloedneus (casus 3): ‘Gaat u maandagochtend 

even langs uw huisarts, want u hebt een bloedneus en meerdere 

blauwe plekken. Dat betekent dat er mogelijk iets mis is met uw 

bloed’. Onze bevindingen met betrekking tot misinterpretatie van 

antwoorden door triagisten en huisartsen bevestigen niet alleen 

dat het belangrijk is de juiste vragen te stellen, maar ook dat het 

van belang is dat men de antwoorden op hun waarde weet te 

schatten. De triagisten gaven weinig zelfzorg- en vangnetadvie-

zen. Nader onderzoek is nodig om te bepalen of zij zich bewust 

zijn van het belang van deze adviezen, vooral als ze een zelfzorg-

advies geven.

Conclusie
Het is alsof triagisten een snelle medische screening uitvoerden 

alvorens ze tot een conclusie kwamen, zonder dat ze in voldoende 

mate verschillende relevante oorzaken voor een bepaalde klacht 

of de gevolgen ervan overwegen. Ook al gaven ze het vereiste 

zorgadvies, in bijna alle gevallen moeten we dit als een toevallig 

tot stand gekomen advies beschouwen, aangezien ze zo weinig 

verplichte vragen stelden. Dit onderzoek toont ook aan dat tria-

gisten alleen een zelfzorgadvies mogen geven als zij voldoende 

hebben doorgevraagd. De kwaliteit van het zelfzorg- en vangnet-

advies varieerde sterk, maar was voor alle casus en op alle posten 

te gering.

Verder onderzoek
Telefonische triage moet zich richten op patiëntveiligheid. Men kan 

de veiligheid van triage verbeteren door gebruik te maken van com-

putergestuurde, beslissingsondersteunende programma’s.1,38 Op 

grond van dit onderzoek kunnen we concluderen dat een dergelijk 

programma ten minste protocollen moet bevatten met betrekking 

tot de verplichte vragen, advies omtrent urgentie en de inhoud 

van het zelfzorg- en vangnetadvies. Er is nog weinig bekend over 

het gebruik van dergelijke programma’s.39,40. Daarom is onderzoek 

nodig naar ontwerp en toepassing van dergelijke systemen, ten 

behoeve van een effectieve en veilige telefonische triage.

Discussie
De resultaten van dit onderzoek laten zien dat de praktijk van de 

telefonische triage tekortkomingen kent en bieden aanknopings-

punten voor de opleiding van triagisten. Dit is duidelijk zichtbaar 

in de resultaten met betrekking tot de kwaliteit van fase 1 (vragen 

stellen en de antwoorden op de juiste wijze interpreteren) en fase 

2 (zorgadvies geven) van het zorgproces rond telefonische triage. 

Gemiddeld stelden de triagisten 21% van de verplichte vragen. Ze 

interpreteerden de antwoorden op deze vragen niet altijd juist. 

De kwaliteit van de inhoud van het zelfzorg- en vangnetadvies 

voldeed nergens aan de norm. De triagisten schatten de vereiste 

mate van urgentie in 58% van de gesprekken juist in.

Sterke en zwakke kanten

Om praktische redenen hebben we ons in dit onderzoek beperkt 

tot casus die geen dringende hulp vereisten. Hierdoor zijn de uit-

komsten niet representatief voor alle zorgvragen die patiënten aan 

huisartsenposten stellen. Het is echter bekend dat triagisten snel 

en accuraat reageren op telefonische hulpvragen die dringende 

hulp eisen, terwijl ze niet zo accuraat reageren op minder drin-

gende casuïstiek. De zeven in dit onderzoek gepresenteerde casus 

behoren tot die laatste categorie.28 Onze bevindingen komen 

overeen met resultaten uit andere onderzoeken.12,29-30 Dankzij 

onze onderzoeksopzet, waarin casuïstiek is opgenomen met een 

parallelle casus en een discriminerend antwoord, wordt het dui-

delijk dat we mogelijk verkeerde conclusies over de veiligheid van 

de triage trekken als we de triageuitkomst als enige uitkomstmaat 

nemen, zelfs als de triagist de juiste urgentie bepaalde. Aangezien 

geen van de 17 posten ontdekt had dat er een TSP had gebeld en 

steeds verschillende triagisten 97% van alle gesprekken voerden, 

kunnen we concluderen dat ons onderzoek een representatieve 

weerspiegeling is van de triage op deze huisartsenposten.

Casuïstiek, protocollen en scenario’s

Sommige leden van het panel dat de scenario’s beoordeelde, 

beschouwden casus 2 (volwassene met bloedneus) als een casus 

waarvoor patiënten geregeld naar een post bellen. Zij vonden 

casus 3 (volwassene met bloedneus en blauwe plekken) vrij onge-

bruikelijk. We besloten om deze casus toch te handhaven, omdat 

deze een voorbeeld is van een niet alledaagse, maar toch poten-

tieel levensbedreigende klacht, die een triagist op veilige wijze 

kan afhandelen.31-32

De triagisten in ons onderzoek verzuimden veel verplichte vragen 

te stellen en stelden geregeld vragen die volgens het panel des-

kundigen niet gesteld hoefden te worden om de mate van urgen-

tie te bepalen. Dit betekent dat triagisten de anamnese voor de 

bepaling van de urgentie vaak niet effectief afnamen. Voor de 

casus bloedneus stelden ze bijvoorbeeld vaak de vraag: ‘Bent u 

allergisch of heeft u hoge bloeddruk?’ Hieruit blijkt dat de triagist 

op zoek was naar een mogelijke oorzaak voor de bloedneus, wat 

voor de mate van urgentie van de casus niet relevant is. Vragen 

over blauwe plekken of de mate van bloedverlies stelden ze echter 

niet. Ook uit elders gedaan onderzoek blijkt dat triagisten weinig 
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Inleiding
De NHG-Standaard Niet-traumatische knie-
problemen bij kinderen en adolescenten 
geeft richtlijnen voor de diagnostiek en 
behandeling bij deze patiëntengroepen 
met knieklachten die niet het gevolg zijn 
van een trauma. Deze standaard bestaat uit 
twee delen. In het eerste deel worden de 
standsafwijkingen van de knie besproken, 
die vooral bij jonge kinderen worden gezien. 
In het tweede deel worden de meest voor-
komende oorzaken van pijnklachten van de 
knie bij oudere kinderen en adolescenten 
besproken. Deze standaard vormt samen 
met de NHG-Standaard Traumatische knie-
problemen en de NHG-Standaard Niet-
traumatische knieproblemen bij volwasse-
nen een drieluik over knieproblemen in de 
huisartsenpraktijk (zie tabel 1).1

Het beleid bij heupaandoeningen die knie-
klachten geven, intra-articulaire aandoenin-
gen zoals artritis en osteochondritis dis-
secans, en zeldzame aandoeningen zoals 
rachitis, tumoren en osteomyelitis wordt 
in deze standaard niet of slechts zijdelings 
besproken.
Er zijn patiëntenbrieven beschikbaar over 
standsafwijkingen van de knie, het patello-

femorale pijnsyndroom, de jumper’s knee en 
de ziekte van Osgood-Schlatter.

Achtergronden
Epidemiologie

Knieklachten komen frequent voor in de 
huisartsenpraktijk. De incidentie van trau-
matische en niet-traumatische knieklachten 
bij kinderen van 5 tot 14 jaar is 11 per 1.000 
patiënten per jaar. In de leeftijdscategorie 
15 tot 24 jaar is de incidentie bij jongens 
17 en bij meisjes 13 per 1.000 patiënten per 
jaar. De meest gestelde diagnosen bij kin-
deren en adolescenten zijn aandoeningen 
aan de voorzijde van de knie, zoals de ziekte 
van Osgood-Schlatter of het patellofemo-
rale pijnsyndroom (PFPS).2

De incidentie van rachitis, artritis, maligne 
tumoren of osteomyelitis in de knieregio bij 
kinderen en adolescenten is zeer laag.3,4,5

Standsafwijkingen van de knie
Achtergronden

Fysiologie
Er is sprake van een rechte beenstand als 
staand of in rugligging – bij gestrekte benen 
– de mediale femurcondylen en de mediale 
malleoli elkaar raken.6

Kinderen worden geboren met de benen in 
een varusstand (O-benen). Dit is normaal 
tot een leeftijd van twee jaar. Hierna ont-
wikkelt zich een valgusstand van de benen 
(X-benen) met een maximum rond een leef-
tijd van drie jaar, waarna de valgusstand 
afneemt en een stabiele situatie wordt 
bereikt met een rechte of licht valgiserende 
stand vanaf zeven jaar (zie tabel 2).7

Pathogenese
Er is sprake van een standsafwijking als de 
ontwikkeling van de stand van de benen 
afwijkt van het hierboven beschreven 
patroon, of als er sprake is van uitgesproken 
grote kniehoeken. Het onderscheid tussen 
fysiologische en uitgesproken grote knie-
hoeken kan moeilijk zijn. Bij uitgesproken 

grote kniehoeken worden vaker functionele 
problemen, zoals struikelen of een afwij-
kend looppatroon, gezien.
Bij standsafwijkingen van de knie is er in 
een klein percentage van de gevallen sprake 
van onderliggende pathologie.2 Rachitis kan 
bijvoorbeeld de oorzaak zijn van dubbelzij-
dige genua vara.4

Unilaterale standsafwijkingen zijn vrijwel 
altijd pathologisch en kunnen worden ver-
oorzaakt door een afwijking aan één been, 
zoals een fractuur, infectie, groeistoornis, 
tumor of chirurgische ingreep.8

Een versterkte rotatie van de benen kan 
(ten onrechte) bij versterkte endorotatie in 
de heupgewrichten imponeren als genua 
valga, of bij een versterkte endotorsie in de 
tibiae als genua vara. In beide gevallen staan 
de voeten naar binnen als het kind staat 
(intoeing). Beide beelden herstellen meestal 
spontaan: de endorotatie in de heup voor 
het achtste levensjaar, de endotorsie in de 
tibia voor het vierde levensjaar.9

Richtlijnen diagnostiek

De stand van de knieën, het looppatroon of 
frequent struikelen kunnen voor ouders een 
reden zijn om de huisarts te consulteren. 
Soms verwijst de consultatiebureauarts of 
de schoolarts het kind naar de huisarts.

Anamnese
De huisarts besteedt aandacht aan:
– het verloop van de ontwikkeling van de 

NHG-Standaard Niet-traumatische knieproblemen 
bij kinderen en adolescenten
Eerste herziening

Kernboodschappen
– Er is sprake van een afwijkende ontwikke-

ling van de stand van de knieën indien er 
na de leeftijd van twee jaar nog sprake is 
van genua vara, na de leeftijd van zeven 
jaar van genua valga of bij asymmetrie.

– Pijnklachten van de knie bij kinderen en 
adolescenten in de huisartsenpraktijk 
hebben een gunstige prognose.

– Bij pijnklachten van de knie bij kinderen 
en adolescenten wordt geadviseerd om 
activiteiten die pijn uitlokken te vermin-
deren. Dit advies sluit aan bij de gangba-
re praktijk, maar is niet wetenschappelijk 
onderbouwd.

Belangrijkste wijzigingen
De standaard en de noten zijn geactuali-
seerd. De aanbevelingen zijn niet gewijzigd.

Tabel 1 Driedeling NHG-Standaarden over 
de knie

NHG-Standaard Niet-traumatische 
knieproblemen bij volwassenen
–  bursitis prepatellaris
–  tractus iliotibialis frictiesyndroom
–  bakercyste
–  gonartrose

NHG-Standaard Niet-traumatische 
knieproblemen bij kinderen en adolescenten
–  genua vara, genua valga
–  ziekte van Osgood-Schlatter
–  jumper’s knee
–  patellofemorale pijnsyndroom

NHG-Standaard Traumatische 
knieproblemen
–  contusie, distorsie
–  collateraal bandletsel
–  kruisbandletsel
–  meniscusletsel
–  patellaluxatie

Tabel 2 Fysiologische standsontwikkeling 
van de knieën

0 tot 2 jaar genua vara 
(O-benen)

2 jaar rechte beenstand
2 tot 7 jaar genua valga 

(X-benen)
7 jaar en ouder rechte beenstand 

(veelal licht 
valgiserend)
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