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daardoor hoeven veel minder mensen getest te worden. De vraag 

is echter of een afwachtend beleid haalbaar is voor de huisarts en 

acceptabel voor de patiënt. Patiënten zouden ongerust of onte-

vreden kunnen worden als de huisarts een afwachtend beleid 

voorstelt. Tenslotte kunnen de kosten van de twee diagnostische 

benaderingen onderling verschillen.

Het VAMPIRE-onderzoek (zie kader op pagina 479) evalueerde de 

haalbaarheid en de kosten van een afwachtend beleid bij onbe-

grepen klachten, en de effecten ervan op de tevredenheid en 

ongerustheid van de patiënt. Daarnaast onderzochten we of de 

huisartsen baat hadden bij een systematisch ontwikkelde nascho-

ling om het afwachtende beleid te ondersteunen.

Methoden
Voor de systematische ontwikkeling van de nascholing hanteerden 

we een stappenplan afkomstig uit de Gezondheidsvoorlichting. 

Dit zogeheten ‘intervention mapping’ wordt gebruikt om gedrags-

verandering op het gebied van gezondheid te stimuleren.4,5 Wij 

pasten de methode toe op het aanvraaggedrag van huisartsen.6 

Na de aard en omvang van het gezondheidsprobleem (de fout-

positieve uitslagen en de vele mensen die overbodig worden 

getest) te hebben omschreven, inventariseerden we in twee kwali-

tatieve onderzoeken de knelpunten die de huisarts ondervindt bij 

het aanvragen van bloedonderzoek en vervolgens de verwachtin-

gen die patiënten hebben ten aanzien van bloedonderzoek.7,8 De 

gevonden knelpunten en verwachtingen vertaalden we in ‘veran-

derdoelen’ en daarbij zochten we passende onderwijsvormen. Na 

een aantal verkennende onderzoeken van de verschillende mate-

rialen evalueerden we in het VAMPIRE-onderzoek het effect van 

de nascholing. Tot slot deden we een kwalitatief onderzoek naar 

de knelpunten bij huisartsen tijdens het veranderingsproces.9

Resultaten
De haalbaarheid van afwachtend beleid

De haalbaarheid van een afwachtend beleid onderzochten we 

bij 498 patiënten met onbegrepen klachten (van 63 huisartsen) 

van wie we gegevens hadden over het eerste consult. Van hen 

vielen 229 patiënten in de direct-aanvragengroep, 95 in de uit-

stelgroep en 174 in de groep ‘uitstel met nascholing’ (tabel 1). In 

de direct-aanvragengroep bleek uitstel van het bloedonderzoek 

haalbaar voor 92% van de patiënten, in de uitstelgroep zonder 

nascholing gold dat voor 86%. De nascholing die de huisartsen 

moest ondersteunen bleek niet effectief: in deze groep was uit-

stel haalbaar bij 84% van de patiënten, geen statistisch significant 

verschil. Bij geen van de patiënten uit de direct-aanvragengroep 

Inleiding
Onbegrepen klachten zijn, volgens de definitie uit de inmiddels 

teruggetrokken NHG-Standaard Bloedonderzoek, klachten waar-

bij de huisarts na adequate vraagverheldering, anamnese en 

lichamelijk onderzoek geen diagnose kan stellen.1 Van deze klach-

ten lijkt 90% self limiting: de patiënt komt niet meer terug op het 

spreekuur.2 Toch vragen huisartsen voor bijna 60% van de patiën-

ten met onbegrepen klachten aanvullend bloedonderzoek aan.3 

De kans dat men met zulk bloedonderzoek een ernstige ziekte op 

het spoor komt, is erg klein en het risico op fout-positieve uitsla-

gen is dan ook relatief groot. Aan de uitslag zelf kun je helaas niet 

zien of hij terecht positief is of niet, dus het risico is aanwezig dat 

de arts ten onrechte verder onderzoek of behandeling inzet en dat 

de patiënt extra verontrust wordt.

Het NHG adviseerde daarom in de teruggetrokken standaard om 

vier weken af te wachten alvorens bloedonderzoek in te zetten.1 

In die periode zullen de meeste klachten vanzelf verdwijnen en 
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Voor bijna 60% van de patiënten met onbegrepen klachten vragen 

huisartsen al bij het eerste consult bloedonderzoek aan. De kans 

dat ze daarmee een ernstige ziekte op het spoor komen is klein en 

het risico op fout-positieve uitslagen is relatief groot. Huisartsen 

moeten vaker proberen om niet direct bloedonderzoek aan te 

vragen, maar eerst vier weken af te wachten. Dat blijkt ook voor 

de patiënt acceptabel: die wordt daar niet ontevreden of ongerust 

van. Bovendien is afwachten per saldo zeker niet duurder dan 

direct aanvragen. Huisartsen zouden ook vaker moeten exploreren 

hoe de patiënt zélf de ernst van de symptomen inschat, want dit 

komt niet altijd overeen met hun eigen inschatting. Het is deze 

mismatch die ontevredenheid en ongerustheid bij de patiënt 

teweegbrengt, en niet zozeer het uitstellen van bloedonderzoek.
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regressieanalyse uit om de invloed van andere factoren op tevre-

denheid en ongerustheid te kunnen bepalen, voor zover die te 

maken hadden met de huisarts of praktijk, de patiënt en de klach-

ten of het consult.

Patiënten scoorden gemiddeld een 7,3 op tevredenheid met het 

consult. Op ongerustheid scoorden ze gemiddeld een 3,1. De 

nascholing verbeterde deze scores niet (tabel 1). Evenmin was het 

van invloed op de tevredenheid en ongerustheid of de huisarts 

al dan niet bloedonderzoek aanvroeg (tabellen 2 en 3). Patiënten 

waren tevredener over het consult als ze in het algemeen tevreden 

waren over hun huisarts, als ze zich serieus genomen voelden, 

als naar hun mening het al dan niet aanvragen van bloedonder-

zoek was besproken en als ze na het consult het gevoel hadden te 

weten hoe ernstig hun klachten waren. Minder tevreden waren ze 

over jongere huisartsen en als de huisarts dacht dat de klachten 

draaglijk waren voor de patiënt (tabel 2). Voor ongerustheid gold 

een vergelijkbaar patroon. Patiënten waren na het consult onge-

ruster als ze ook al vóór het consult ongerust waren, als ze een 

verwijzing naar een specialist of een bloedonderzoek verwachtten 

en als de huisarts tijdens het consult lichamelijk onderzoek deed. 

Patiënten waren ook ongeruster als de huisarts ervan overtuigd 

was dat er geen sprake was van alarmsignalen, of als hun huisarts 

psychosociale problemen en onbegrepen klachten als interesse-

gebied had. Zij waren minder ongerust als ze hun klachten draag-

lijk vonden, als ze tevreden waren over het consult en als ze na 

het consult het gevoel hadden te weten hoe ernstig hun klachten 

waren (tabel 3). Samengevat is vooral de communicatie tussen arts 

en patiënt van invloed op de ongerustheid en tevredenheid, en 

niet zozeer het al dan niet aanvragen van bloedonderzoek.

Kosten

In dit deel van het VAMPIRE-

onderzoek bekeken we 330 

patiënten van 41 huisartsen, 232 

uit de groep voor wie de arts 

direct bloedonderzoek aanvroeg 

en 98 uit de groep voor wie de 

arts bloedonderzoek uitstelde 

die na vier weken terugkwamen op het spreekuur zou de huisarts 

zelf bloedonderzoek hebben aangevraagd. In de groepen met een 

afwachtend beleid zou bloedonderzoek zijn aangevraagd voor zes 

patiënten.

Tevredenheid en ongerustheid van de patiënt

De tevredenheid en ongerustheid evalueerden we bij dezelfde 

498 patiënten bij wie we de haalbaarheid bekeken. We stelden 

hen daartoe de volgende twee vragen: ‘Hoe tevreden bent u over 

het bezoek dat u zojuist bracht aan uw huisarts?’ en: ‘Hoe onge-

rust bent u na het bezoek dat u zojuist bracht aan uw huisarts?’ 

Patiënten konden dit aangeven op een tienpuntsschaal (0 geheel 

ontevreden c.q. helemaal niet ongerust, 10 zeer tevreden c.q. 

zeer ongerust). We voerden een backwards multilevel logistische 

De kern
�  Het is niet nodig direct bloedonderzoek aan te vragen als 

een patiënt met onbegrepen klachten op het spreekuur komt. 

Patiënten worden er niet ontevredener of ongeruster van als de 

huisarts eerst vier weken afwacht.

�  Belangrijk is wel dat de huisarts bij onbegrepen klachten explo-

reert welke ideeën de patiënt zélf heeft over de klachten en wat 

deze verwacht van de huisarts. Dit heeft een beter effect op de 

tevredenheid en ongerustheid van de patiënt dan direct bloed-

onderzoek.

�  In de nascholing moet meer zichtbaar worden gemaakt welke 

nadelen het huidige gedrag van huisartsen (direct bloedon-

derzoek aanvragen bij onbegrepen klachten) heeft voor de 

patiënt.

Tabel 1 Haalbaarheid van afwachten, tevredenheid en ongerustheid van patiënten

Direct aanvragen 
(n = 229)

Aanvragen uitstellen 
(n = 95)

Aanvragen uitstellen 
met nascholing 

(n = 174)
Haalbaarheid 210 (92%) 82 (86%)* 147 (84%)*
Tevredenheid† (SD) 7,4 (2,1) 7,4 (1,9) 7,1 (2,1)
Ongerustheid† (SD) 3,1 (2,5) 3,4 (2,7) 2,8 (2,4)

* Odds ratio van beide uitstelgroepen: 0,86 (95%-BI 0,42-1,76).
† Gemiddelde score op tienpuntsschaal (0 = minst tevreden/ongerust, 10 = meest tevreden/ongerust).

Tabel 2 Voorspellers voor tevredenheid van de patiënt na het consult

Variabele Categorieën OR (95%-BI)
Randomisatie 1 direct aanvragen –

2 uitstel 0,84 (0,39-1,82)
3 uitstel met nascholing 0,91 (0,48-1,72)

Tevredenheid met huisarts in het algemeen 1 boven gemiddeld 14,39 (7,63-27,14)
2 onder gemiddeld –

Patiënt voelde zich serieus genomen 1 tenminste voldoende 7,56 (1,88-30,36)
2 onvoldoende/enigszins/onbekend –

Huisarts besprak bloedonderzoek met patiënt, volgens patiënt 1 ja 2,28 (1,28-4,07)
2 nee of onbekend –

Patiënt kende ernst van de klachten na het consult 1 ja 2,07 (1,18-3,63)
2 nee –

Leeftijd huisarts 1 ≤ 46 jaar 0,47 (0,26-0,84)
2 ≥ 47 jaar –

Draaglijkheid klachten volgens huisarts 1 draaglijk 0,30 (0,11-0,78)
2 ondraaglijk –

Intraclustercoëffi cient 2,37 e-7

Multivariate multilevel logistische regressieanalyse. Randomisatie (twee dummies) werd in het model gehouden. BI = betrouwbaarheidsinterval; OR = adjusted oddsratio.
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Wij hielden 24 semigestructureerde kwalitatieve interviews met 

deelnemers aan deze nascholingen om na te gaan wat er met de 

knelpunten ten aanzien van gedragsverandering gebeurde tijdens 

het veranderingsproces. Daaruit bleek dat huisartsen de nadelen 

van direct bloedonderzoek niet of nauwelijks ervaren. Ze zagen 

slechts beperkte voordelen van uitstel maar wel een aantal nade-

len, zoals de tijd en moeite die het kost om te veranderen. Kort-

om, ze misten een gevoel van urgentie om te veranderen.

Beperkingen

De belangrijkste kanttekening bij het VAMPIRE-onderzoek betreft 

de moeizame inclusie van patiënten door de deelnemende huis-

artsen. Het aantal geïncludeerde patiënten was veel lager dan 

gepland. De wet van Lasagna was absoluut van toepassing.10 De 

powercalculatie was echter gebaseerd op een ander onderdeel 

van het onderzoek. Voor de vraagstellingen die we hier zojuist 

besproken hebben, was het aantal van 513 geïncludeerde patiën-

ten voldoende om betekenisvolle conclusies te kunnen trekken.

Een tweede kanttekening is dat de patiënten niet helemaal 

gelijkmatig over de groepen verdeeld waren. De huisartsen in de 

groep ‘uitstel zonder nascholing’ includeerden significant minder 

patiënten dan de huisartsen uit de groepen ‘direct aanvragen’ en 

‘uitstel met nascholing’. Een mogelijke verklaring is dat direct 

aanvragen voor huisartsen makkelijker is dan uitstellen, en dat 

de groep ‘uitstel met nascholing’ juist door de deelname aan de 

nascholing zich beter bewust bleef van het lopende onderzoek.

We hebben geprobeerd een non-inclusieanalyse uit te voeren, 

maar dat bleek lastig omdat ‘onbegrepen klachten’ niet als zoda-

nig herkenbaar zijn in de patiëntendossiers. Pogingen om niet-

geïncludeerde patiënten uit de dossiers te selecteren door te 

zoeken naar mensen met een diagnose op klachtniveau of naar 

mensen met dezelfde werkdiagnoses als die werden gesteld bij 

wel geïncludeerde patiënten, lieten zien dat er geen verschillen 

waren in sekse en leeftijd. Verdere analyse bleek niet mogelijk. 

Het verschil in aantal geïncludeerde patiënten bleek vooral ver-

zonder nascholing. Bij de analyses kozen we voor een ‘intention 

to postpone’-analyse.

Het ligt voor de hand om te denken dat uitstel van bloedonder-

zoek de kosten verlaagt omdat per saldo veel minder mensen wor-

den getest. Men kan zich echter ook het tegendeel voorstellen: 

huisartsen geven aan dat ze tests nodig hebben om de patiënt 

gerust te stellen en dat ze bloedonderzoek gebruiken als ‘wissel-

geld’ voor de diagnostische tests of voor een verwijzing waar de 

patiënt om vraagt. Dat zou betekenen dat direct bloedonderzoek 

ook kosten kan besparen, want ook afwachten kan leiden tot sub-

stitutie van zorg, bijvoorbeeld in de vorm van een snellere verwij-

zing, een bezoek aan complementaire genezers, of het gebruik van 

zelfzorgmedicatie.

In het onderzoek bleken de kosten van tests in de groep die direct 

bloedonderzoek aanvroeg gemiddeld € 13 per patiënt hoger dan 

in de groep die een afwachtend beleid voorstelde. Er bleek geen 

substitutie van zorg op initiatief van de patiënt op te treden in de 

vorm van bezoek aan complementaire genezers of aanschaf van 

zelfzorgmedicatie. Ook huisartsen pasten, als ze bloedonderzoek 

uitstelden, geen andere zorg toe als alternatief.

In totaal waren de kosten in de groep die direct bloedonderzoek 

aanvroeg ruim € 64 per patiënt hoger dan in de groep die een 

afwachtend beleid voorstelde. Dit verschil was overigens niet sta-

tistisch significant (p = 0,24).

Discussie
Belangrijkste bevindingen

Als huisartsen het proberen, lukt het ze om bloedonderzoek uit 

te stellen. Dat is ook voor de patiënt acceptabel: zij worden er 

niet ontevreden of ongerust van. Veel belangrijker blijkt het dat 

huisartsen exploreren welke ideeën patiënten hebben over hun 

klachten en wat zij verwachten van hun huisarts. Bovendien is 

afwachten zeker niet duurder dan direct aanvragen van bloed-

onderzoek. Waarom passen huisartsen deze strategie dan niet 

massaal toe, zelfs niet na een speciaal ontwikkelde nascholing? 

Tabel 3 Voorspellers voor ongerustheid van de patiënt na het consult

Variabele Categorieën OR (95%-BI)
Randomisatie 1 direct aanvragen –

2 uitstel 2,25 (1,09-4,60)
3 uitstel met nascholing 1,12 (0,64-1,97)

Ongerustheid patiënt vóór het consult 1 boven gemiddeld 6,83 (4,15-11,25)
2 onder gemiddeld –

Patiënt verwachtte verwijzing naar een specialist 1 ja 2,64 (1,52-4,57)
2 nee of weet niet –

Huisarts voelde zich zeker dat er geen alarmsignalen waren 1 boven mediaan 2,37 (1,02-5,51)
2 onder mediaan –

Huisarts had speciale belangstelling voor psychiatrie/psychosomatiek/onbegrepen klachten 1 ja 2,21 (1,13-4,31)
2 nee –

Huisarts deed lichamelijk onderzoek 1 ja 2,03 (1,11-3,72)
2 nee of onbekend –

Patiënt verwachtte bloedonderzoek 1 ja 1,84 (1,07-3,20)
2 nee of onbekend –

Patiënt vond de klachten draaglijk 1 draaglijk 0,56 (0,32-0,97)
2 ondraaglijk –

Patiënt was tevreden met het consult 1 boven gemiddeld 0,53 (0,32-0,88)
2 onder gemiddeld –

Patiënt kende de ernst van de klachten na het consult 1 ja 0,45 (0,25-0,79)
2 nee –

Intraclustercoëffi cient 2,53 e-7

Multivariate multilevel logistische regressieanalyse. BI = betrouwbaarheidsinterval; OR = adjusted oddsratio.
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punt zijn om de diagnostische mogelijkheden en beperkingen 

van bloedonderzoek uit te leggen. Patiënten denken vaak dat een 

niet-afwijkende uitslag de zekerheid biedt dat er geen ziekte is. 

Huisartsen staan hier voor een dilemma: enerzijds gebruiken ze 

niet-afwijkende uitslagen vaak als ‘magisch middel’ om patiënten 

gerust te stellen. Anderzijds kan een patiënt pas goed meebeslis-

sen als deze voldoende geïnformeerd is en dus ook de beperkin-

gen van diagnostiek kent. Er komen immers steeds meer tests 

beschikbaar en steeds meer commerciële initiatieven bieden 

allerlei diagnostiek aan. Slecht geïnformeerde patiënten worden 

kwetsbaar voor overmatige diagnostiek.

Huisartsen zouden ook vaker moeten exploreren hoe de patiënt 

zélf de ernst van de symptomen inschat, want dit komt niet altijd 

overeen met hun eigen inschatting. Deze mismatch is gerelateerd 

aan ontevredenheid en ongerustheid bij de patiënt.
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klaard te worden doordat een aantal huisartsen niemand had 

geïncludeerd. De groep ‘uitstel zonder nascholing’ was voor de 

deelnemende huisartsen mogelijk de minst interessante om aan 

deel te nemen, zodat andere zaken – zoals de introductie van 

huisartsenposten en praktijkondersteuners die destijds speelde – 

mogelijk meer prioriteit kregen dan deelname aan het onderzoek. 

We hebben geen aanwijzingen dat huisartsen in de uitstelgroe-

pen alleen patiënten includeerden van wie zij vooraf inschatten 

dat een afwachtend beleid acceptabel zou zijn. Een alternatieve 

methode van inclusie, namelijk op patiëntniveau in plaats van op 

praktijkniveau, was geen optie vanwege de kans op contaminatie. 

Het is voor huisartsen nauwelijks mogelijk om het geleerde tij-

dens de nascholing bij de ene patiënt wél toe te passen en bij de 

andere patiënt niet.

Betekenis voor de praktijk

Huisartsen zouden patiënten met onbegrepen klachten vaker een 

afwachtend beleid moeten voorstellen. Als ze tests aanvragen om 

de patiënt tevreden te stellen of duurdere aanvullende diagnos-

tiek te voorkomen, zouden ze dat moeten heroverwegen. Boven-

dien is uit ons onderzoek gebleken dat een klein aantal tests vol-

doende is (zie H&W 10;52:482-6).

Ons onderzoek laat zien dat de vraagverheldering door huisart-

sen beter kan. Huisartsen zouden de verwachtingen van patiënten 

ten aanzien van verdere diagnostiek, behandeling en verwijzing 

moeten exploreren. Als patiënten aanvullend beleid verwachten, 

kan dat een signaal zijn van ongerustheid. Dit kan een vertrek-

Abstract
Van Bokhoven MA. Blood tests for unexplained symptoms: 

is delayed testing acceptable to patients? Huisarts Wet 

2009;52(10):483-6.

General practitioners order blood tests at the first visit for nearly 

60% of patients with unexplained symptoms. The chance of 

detecting a serious disorder in this way is small and the risk of 

a false-positive result is relatively large. GPs should try to avoid 

ordering blood tests immediately and first wait 4 weeks. This 

approach would appear to be acceptable to patients, who are 

not dissatisfied or worried by the delay. Moreover, this approach 

is not more expensive than ordering the tests immediately. GPs 

should also try more often to establish how serious patients 

perceive their symptoms to be. GPs and patients often differ in 

their evaluation of the seriousness of symptoms, and it is this 

mismatch that makes patients dissatisfied and worried, rather 

than the delay in blood testing.
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