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NHG-Standaard Niet-traumatische knieproblemen 
bij kinderen en adolescenten
Er zijn drie NHG-Standaarden over kniepro-
blemen: op verschillende leeftijden en al 
dan niet voorafgegaan door een trauma. De 
NHG-Standaard Niet-traumatische kniepro-
blemen bij jongeren en adolescenten gaat 
in op standafwijkingen van de knie en een 
aantal zogenaamde ‘voorste knieklachten’, 
namelijk het patellofemorale pijnsyndroom, 
de jumpers knee en de ziekte van Osgood-
Schlatter. Voor de huisarts is het van belang 
dat hij een onderscheid kan maken tussen 
een natuurlijk beloop en mogelijke afwij-
kingen.
Bij standafwijkingen van de knie zijn de leef-
tijden van twee en zeven jaar de kantelpun-
ten: van O via recht naar X en weer terug 
naar recht. De huisarts heeft in deze periode 
vooral een voorlichtende taak. Hij wordt 
daarin ondersteund door de NHG-Patiën-
tenbrief. Voor steunzolen is geen duidelijke 
indicatie te vinden en een injectie met corti-
costeroïden wordt in alle gevallen ontraden. 
Om het verloop van de ontwikkeling van de 
stand van de knieën van het kind na te gaan 
en voor een eenduidig beleid kan het zinvol 
zijn met de jeugdarts te overleggen.

Samenwerking bij jeugdigen
Kinderen staan in de periode 2008-2009 
hoog op de agenda van het NHG. Zo is in 

2009 met jeugdartsen een aantal LESA´s 
gestart over verschillende thema’s, bijvoor-
beeld groei en ontwikkeling, heupdysplasie 
en herkenning van kindermishandeling.
Standafwijkingen van de knie kunnen gere-
lateerd zijn aan rachitis, een ziekte die 
volgens de standaard in Nederland weinig 
voorkomt. Een tweedelijnsonderzoek in de 
regio Amersfoort heeft echter uitgewezen 
dat ernstige vitamine-D-deficiëntie voor-
komt bij ruim de helft van de niet-westerse 
allochtone zwangeren en hun pasgebore-
nen, tegen ongeveer 6% van de autochtone 
bevolking.1 Deze bevolkingsgroepen verdie-
nen dus extra aandacht. De huisarts kan 
zich scholen met het Onderwijsmateriaal 
in toetsgroepen dat onder meer ingaat op 
rachitis en standafwijkingen.2

‘Voorste knieklachten’
Bij de ‘voorste knieklachten’, het patellofe-
morale pijnsyndroom, de jumpers knee en de 
ziekte van Osgood-Schlatter kan de huisarts 
het beleid grotendeels in eigen beheer uit-
voeren. Steunzolen hebben misschien in het 
begin, maar op langere termijn geen toege-
voegde waarde; oefentherapie is te overwe-
gen bij instructie over het terugvoeren van 
(sport)belasting; het gebruik van een patel-
labandje is mogelijk als gedoseerde rust 

of fysiotherapie onvoldoende effect heeft, 
ofschoon het effect gering is.
Verwijzing naar een orthopedisch chirurg is 
zelden nodig. Ook een sportarts heeft een 
beperkte waarde, aangezien bij een eer-
stelijnsonderzoek bleek dat zowel de huis-
arts als de sportarts een correcte diagnose 
stelt en de uitkomsten van de behandeling 
dezelfde zijn. De sportarts informeert en 
activeert de patiënt wel meer dan de huis-
arts. Daar ligt dus een taak voor de huisarts. 
Hij wordt daarin ondersteund door een drie-
tal patiëntenbrieven (via www.nhg.org/ken-
niscentrum/voorlichting). Behalve bestaand 
Onderwijsmateriaal voor toetsgroepen 
(standafwijkingen en samenwerking met 
de fysiotherapeut) verschijnt bij deze stan-
daard eind 2009 ook een programma voor 
individuele nascholing (PIN).
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Triage kan beter
Uit het artikel van Derkx et al.1 blijkt dat 
assistenten bij triage op de huisartsen-
post ongeveer de helft van de vragen bij 
de betreffende klacht, zoals staat aange-
geven in de NHG-TelefoonWijzer, niet stel-
den. Bovendien sloten veel van hun vragen 
onvoldoende aan bij het stappenplan zoals 
dat in de TelefoonWijzer wordt aangegeven. 
Dat leidde er onder meer toe dat de triagist 
in meer dan 41% van de gevallen de urgentie 
te laag inschatte. Er werd dan geen consult 
aangeboden, maar een zelfzorgadvies dat 
inhoudelijk ook niet klopte. Er valt dus wel 
wat te verbeteren aan de triage op de dok-
terspost. Dat zal niet veel anders zijn in de 
dagpraktijk, zij het dat men daar te maken 
heeft met de eigen, meer bekende popula-
tie. Een kanttekening hierbij is wel dat dit 
onderzoek is gehouden toen scholing in tri-
age nog geen gemeengoed was.

Doel triage
Bij triage gaat het niet zozeer om het stellen 
van een diagnose als wel om het inschatten 
van de urgentie: hoe snel moet het contact 
met de arts tot stand komen? Voor de triage 
in de huisartsenpraktijk of de dokterspost 
geeft de NHG-TelefoonWijzer handvatten, 
maar bij scholingen blijkt regelmatig dat de 
huisartsen (in opleiding) daarin de weg niet 
weten. Het laat zich raden wat er gebeurt 

als de TelefoonWijzer beschikbaar wordt 
gesteld aan praktijkassistenten, zonder ver-
der overleg. Dat is niet de bedoeling, want 
de huisarts moet zijn assistenten aansturen 
bij de triage en is verantwoordelijk voor hun 
werkwijze.
Het NHG heeft een cursus Triage in de dag-
praktijk ontwikkeld die een tot drie dagde-
len kan duren. Daarin komen aan de orde: 
achtergronden en communicatieve aspec-
ten van telefonische triage en de kwaliteits-
borging bij triage door het systematisch 
nabespreken van triagegesprekken door 
praktijkassistenten en huisarts(en). Hier-
bij wordt gebruikgemaakt van casuïstiek, 
geluidsfragmenten en rollenspelen. Het 
minimum aantal deelnemers is zes, maar 
praktijken of gezondheidscentra kunnen 
zich samen inschrijven De eerste ervarin-
gen van de deelnemers waren zeer positief. 
U kunt meer informatie opvragen bij Sylvia 
Vroman, s.vroman@nhg.org.

Triagesystemen
Ziekenhuizen (eerstehulpposten) maken 
gebruik van andere triagesystemen dan 
huisartsen, zoals het Manchester en Boston 
Triage Systeem. Daarnaast zijn er nogal wat 
verschillen in de plaats waar de triagesyste-
men worden toegepast en de doelstellingen 
van de triage. Dat is verwarrend.

Het Nederlands Triage Systeem streeft naar 
een eenduidige uitkomst van triage, onaf-
hankelijk van de plaats waar de patiënt 
zich meldt. In het NTS wordt niet alleen 
de urgentie bepaald, maar ook het vervolg-
traject. Dit is dan toepasbaar op de gehele 
keten van de acute zorg. Het NTS kent de 
volgende stappen:
�  Is er levensgevaar (volgens het ABCD-

schema)?
�  Wat is de hulpvraag (‘reason for encoun-

ter’)?
�  Kies de ingangsklacht.
�  Bepaal de urgentie.
�  Indiceer het vervolgtraject.
�  Evalueer het contact: het doorspreken 

van triage en advies met de patiënt of 
diens omgeving.

Het wetenschappelijk onderzoek naar de 
plaats van het NTS kan binnenkort worden 
afgerond, waarna het NHG scholings- en 
ondersteuningsmateriaal kan maken. Overi-
gens hebben inzichten uit het NTS nu reeds 
hun weg gevonden naar de door het NHG 
aangeboden triagetrainingen.
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Prostaatlijden
Een Europees onderzoek, waarbij bijna 
35.000 mannen uit de regio Rotterdam 
waren betrokken, geeft antwoord op de vraag 
of prostaatkankerscreening in de algemene 
bevolking kan leiden tot sterftereductie. Er 
werd een significant (relatief) sterfteverschil 
van 20% bereikt, met dien verstande dat om 
één sterfgeval van prostaatkanker te voor-
komen 1410 mannen in de leeftijd van 55 
tot 69 jaar moesten worden gescreend, bij 
wie (ten opzichte van de controlegroep) in 
48 extra gevallen prostaatkanker werd vast-
gesteld en behandeld. Het NHG vindt dat 
de uitkomsten van dit onderzoek geen aan-
leiding zijn om prostaatkankerscreening op 

dit moment in te voeren.1

Huisartsen die zich willen nascholen op het 
gebied van bemoeilijkte mictie bij mannen, 
prostaatscreening en diagnostiek van pros-
taatkanker kunnen kiezen uit individueel 
nascholingsmateriaal (PIN) en Onderwijs-
materiaal voor toetsgroepen. Om de voor-
lichting over bemoeilijkte mictie te oefenen 
kan men een rollenspel doen, er is een vaar-
digheidstraining catheteriseren en een inte-
ressante module over de berekening van 
kansen op prostaatkanker bij een afwijkend 
Rectaal Toucher (RT) of een PSA-bepaling 
bij toetsgroepen.2

Als patiënten vragen hebben over het al dan 

niet bepalen van het PSA kunnen zij meer 
informatie vinden op www.kiesbeter.nl. Daar 
wordt uitgelegd wat de voor- en nadelen 
zijn van de PSA-meting, welke gevolgen een 
positieve en negatieve test heeft en wat te 
doen als er inderdaad prostaatkanker wordt 
vastgesteld.
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