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Op bezoek bij:

Huisartsenpraktijk Wateringse Veld
Expertgroep POH-ggz:

‘De POH-ggz is bij uitstek een teamspeler’
Mediwiet, taboe of niet?
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Wil jij actief deelnemen aan de ontwikkeling
van de zorg bij huisartsenpraktijken en
gezondheidscentra?
Meld je aan voor de klankbordgroep of voor een van onze ledencirkels. Jouw mening
is medebepalend voor de ontwikkeling van de eerstelijnszorg!
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Principeakkoord cao
Huisartsenzorg 2019
Samen met werkgevers en werknemersorganisaties in de
huisartsenzorg is de NVvPO op 17 april tot een principeakkoord
gekomen voor een nieuwe cao Huisartsenzorg. Tussen 8 en 17 mei kon
je via de mail je stem uitbrengen over dit principeakkoord. Een greep
uit de reacties...

‘Ik vind het alleen
jammer dat de
loonsverhoging
niet in 1 keer wordt
toegekend.’

ook tussentijds met de

‘Ik heb geen kennis

leden van de NVvPO

van deze zaken en

gedeeld worden zodat we

vertrouw op de

‘Dank voor jullie inzet!

weten wat de stand van

NVvPO.’

Ik zou ook zo graag nog willen

zaken is.’

‘Netjes gedaan,
6 procent is niet verkeerd.’

‘Ik hoop dat punt 5-6-7

dat er voor de POH-s een
BIG- registratie kon komen.’

Voorwoord
Competent
Met grote regelmaat kwam ik dit woord in de afgelopen maanden tegen. Wanneer ben je
als praktijkondersteuner competent? Wanneer als POH-ggz, als POH-ouderen of als je als
praktijkondersteuner ook stoppen-met-roken-coach bent? Ook de vraag wie bepaalt of je
voldoende toegerust bent om jouw rol als praktijkondersteuner professioneel op te kunnen
pakken en in te kunnen vullen, puzzelt mij. Is dat je werkgever, je patiënt, de verzekeraar?
Wij krijgen als vereniging verontruste signalen dat zorgverzekeraars ‘bepalen’ dat
praktijkondersteuners een verpleegkundige vooropleiding moeten hebben om aan de
bekostigingseisen te voldoen. Een onwenselijke ontwikkeling, vinden we. Ten eerste
zou een zorgverzekeraar dit niet moeten kunnen bepalen. Wat ons betreft is het aan
de werkgever om – samen met het team – te beslissen welke competenties er nodig
zijn binnen de betreffende praktijk. Samen zijn zij immers verantwoordelijk voor goede
zorg. Ten tweede kennen wij een grote groep professionele praktijkondersteuners
zonder verpleegkundige vooropleiding, waar patiënten en werkgevers bijzonder
tevreden over zijn. Dus zorgverzekeraars, stop met het buitensluiten van professionele
praktijkondersteuners en kijk met een andere blik naar kwaliteit!
Competent zijn… dat kun je natuurlijk aantonen met behaalde diploma’s en certificaten,
die je in het NVvPO kwaliteitsregister kunt uploaden. Blijf dat vooral doen; je toont op
deze wijze aan dat je over de nodige kennis beschikt, nieuwsgierig bent en je graag blijft
ontwikkelen. Ook voor wat betreft de 6 andere competentiegebieden van CanMEDS, die
naast je vakinhoudelijke kennis belangrijk zijn.
Een visie hebben op je vakgebied is ook een belangrijk onderdeel van competent
zijn. Een mooi voorbeeld hiervan lees je in de reportage over praktijkopleiders
Ditteke en Manou van Huisartsenpraktijk Wateringse Veld in Den Haag. Samen met
de doktersassistenten, huisartsen, praktijkmanager en andere interne en externe
zorgcollegae ontwikkelden zij een visie op zorg, die in hun huisartsenpraktijk goed werkt.
Je kunt je ook aansluiten bij een NVvPO-expertgroep of ledencirkel, zoals Mascha,
Jacqueline en Lenneke hebben gedaan. Gezamenlijk schreven zij voor ons een hernieuwde
visie op de rol van de POH-ggz. En Vivian, een van onze eerste leden, formuleert momenteel
een visie op POH-ouderen met de ledencirkel POH-ouderen, die door haar is opgestart. Bij
de NVvPO bepaal je als lid onze visie op ontwikkelingen binnen en buiten het vakgebied.
Wat is volgens jou nodig en hoe kunnen wij daar als vereniging bij ondersteunen?
Competent zijn om je werk op professionele wijze te kunnen doen, heeft wat mij betreft
ook met plezier te maken. Plezier hebben in wat je doet, samen met je collegae en je
patiënten. Er energie door krijgen, met je volle verstand je hart volgen, gehoord en gezien
worden als volledige POH-professional, met of zonder verpleegkundige vooropleiding.
Met veel plezier heb ik de artikelen in deze POH gelezen en raakte ik geïnspireerd door de
verhalen en columns van onze leden en samenwerkingspartners. Ons redactieteam heeft er
samen met onze nieuwe eindredacteur Annemarie Vestering weer een interessant vakblad
van gemaakt.
Lees, deel, leer en inspireer!
Petra Portengen, directeur/voorzitter NVvPO
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Op bezoek bij…

‘Wij willen breed
georiënteerd blijven’
In Huisartsenpraktijk Wateringse Veld in Den Haag krijgen
praktijkondersteuners Ditteke Ernst (28) en Manou van Everdinck
(32) de ruimte om zich te ontwikkelen en eigen ideeën te realiseren.
Dat leidt tot waardevolle initiatieven, zoals de introductie van
anderhalvelijnszorg in de praktijk.
Tekst | Annemarie Vestering

Midden in de ruim opgezette Haagse

haar opleidingen verzorgende IG,

Anderhalvelijnszorg

woonwijk Wateringse Veld is een gelijknamig

verpleegkunde, doktersassistente en

Anderhalvelijnszorg is zorg op het

gezondheidscentrum gevestigd. Het grote

praktijkondersteuner werkt ze inmiddels

grensvlak van complexe of chronische

hoekpand omvat een huisartsenpraktijk,

alweer zes jaar bij de praktijk. ‘Ik studeerde

eerstelijnszorg en eenvoudige

een fysiotherapeutenpraktijk, een apotheek

verpleegkunde maar kon de opleiding

tweedelijnszorg. De ‘anderhalvelijn’

en een ontmoetingscentrum voor

helaas niet voortzetten door de ziekte van

combineert de toegankelijkheid van

ouderen. Ook houdt er een breed scala aan

Crohn. Door een carrièreswitch naar de

de eerste lijn met de specifieke kennis

zelfstandig zorgverleners praktijk, zoals

huisartsenzorg heb ik mijn droom om voor

en diagnostiek van de tweede lijn. Het

een diëtist, een psycholoog, een psychiater,

mensen iets te kunnen betekenen, toch

is een manier om de zorg betaalbaar

een podotherapeut en verloskundigen. De

gerealiseerd,’ vertelt ze. Ook Ditteke volgde

te houden en tegelijkertijd zo dicht

eerste etage biedt ruimte aan een gesloten

eerst de opleiding tot doktersassistent.

mogelijk bij de zorgbehoevende

woonvoorziening voor Alzheimerpatiënten

Omdat ze op zoek was naar meer

te organiseren. Initiatieven in de

en woningen voor hulpbehoevende

verdieping, rondde ze drie jaar geleden

anderhalvelijn worden gestimuleerd

50-plussers.

haar opleiding voor praktijkondersteuner

door overheid en zorgverzekeraars. Er
zijn inmiddels diverse adviesbureaus

‘Alle vier de huisartsen hebben
hun eigen aandachtsgebieden’

die zorgprofessionals kunnen
ondersteunen bij het opzetten van
anderhalvelijnszorg. Ook zijn er
speciale softwareprogramma’s voor
ontwikkeld, waarmee zorgverleners
patiënteninformatie veilig kunnen

‘Ja, je kunt hier terecht in elke fase van het

af, voor ze werd aangenomen bij

leven’, zegt praktijkondersteuner Manou

Wateringse Veld. ‘Als doktersassistent is het

met een knipoog. Samen met haar collega

contact met de patiënt wat vluchtig. Ik vind

Ditteke staat ze me op te wachten bij de

het leuk dat je als praktijkondersteuner

Dat geldt ook voor de verpleegkundig

receptie van Huisartsenpraktijk Wateringse

dieper op zaken kunt ingaan en een band

specialisten, de doktersassistenten en

Veld. Zij geven me vandaag een inkijkje

met de patiënt kunt opbouwen’.

de praktijkondersteuners met allemaal

delen.

hun eigen spreekuren. Op de website

in hun beroepspraktijk, die is opgevallen
door de moderne manier van werken en

Eigen aandachtsgebied

van de praktijk zien patiënten in een

de laagdrempelige zorg.

In de ruime, lichte spreekkamer vertellen

oogopslag wie voor welk aandachtsgebied

de praktijkondersteuners bij een kop

verantwoordelijk is en hoe en wanneer

Carrièreswitch

koffie hoe hun huisartsenpraktijk is

zij deze zorgverlener kunnen benaderen.

Door de lichte gangen lopen we

georganiseerd. Alle vier de huisartsen

‘Doordat ieder zijn eigen specialisatie heeft

naar de spreekkamer van Manou. Na

hebben hun eigen aandachtsgebieden.

kunnen we de patiëntenzorg optimaliseren.’
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‘De verpleegkundig specialisten, doktersassistenten en
praktijkondersteuners nemen ons veel werk uit handen’

V.l.n.r. huisarts Hanneke, Haio Joanne, POH Ditteke, huisarts Michel, POH Manou, huisarts Bas en doktersassistent Mariëlle.
Manou en Ditteke hebben de taken als

voortgangsgesprekken met de

leergesprekken ingepland, waarin de

volgt verdeeld: beiden doen het allround

medewerkers van de praktijk. Er wordt

huisartsen ons bijpraten over nieuwe

spreekuur, maar ieder heeft daarnaast

stilgestaan bij de nascholingsactiviteiten

ontwikkelingen op hun aandachtsgebied.

een eigen specialisatie. Bij Manou is dat

die zijn gedaan of op het wensenlijstje

Die gesprekken zorgen voor verdieping;

complexe diabetes zorg, bij Ditteke hart-

staan. Ditteke bijvoorbeeld volgde

we leren om breder te kijken en blijven

en vaatziekten. ‘Toch willen we ons niet

pas nog een cursus over de Ramadan

bij. Daarnaast doen we aan intervisie,

specialiseren,’ zegt Ditteke. ‘Een patiënt

en suikerziekte en heeft aangegeven

onderling en met de verpleegkundig

met diabetes bijvoorbeeld, kan meerdere

dit jaar de CASPIR (een cursus over

specialisten.’

zorgproblemen hebben. Wij zien zo’n

longfunctiemeting in de eerste lijn, red.)

patiënt vaak terug, en kunnen signaleren

te willen doen. ‘Vaak regelen we het zo dat

Samenwerken met specialisten

dat er meer aan de hand is. Daarom is

ik naar de ene cursus ga en Manou naar

Manou en Ditteke krijgen veel ruimte

het belangrijk om breed georiënteerd

de andere en dat we de kennis delen. Zo

om zich te ontwikkelen, maar ook om

te blijven. Gelukkig krijgen we daar de

blijven we breed geschoold.’

eigen initiatieven te ontplooien. Een mooi
voorbeeld daarvan is de anderhalvelijnszorg,

ruimte voor’.
De praktijkondersteuners vergroten

die zij in de praktijk hebben geïntroduceerd.

Leergesprekken

hun kennis niet alleen middels externe

Manou legt uit: ‘Als we een casus hebben

Bijscholing en ambities zijn een

cursussen; ze leren ook op de werkvloer.

waar we niet uitkomen, bespreken we

vast onderwerp tijdens de jaarlijkse

Ditteke: ‘Per kwartaal worden er

deze met een van de huisartsen. Mocht
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In de leergesprekken praten de huisartsen de POH's bij over nieuwe ontwikkelingen op hun aandachtsgebied.
die het ook niet weten, dan formuleren

De patiënten zijn ermee geholpen, wij

aan de hand namen, maar Manou en

we gezamenlijk een vraag en gaan

kunnen efficiënter zorg leveren en we

Ditteke lieten merken wat hun interesses

wij daarmee naar een specialist in het

leren met elke vraag iets bij.’

en kwaliteiten waren. Ze hadden duidelijk

ziekenhuis. Dat kan bijvoorbeeld een
internist, cardioloog of longarts zijn.’
Deze anderhalvelijnszorg betreft vaak een

Huisartsenprakijk Wateringse Veld

eenmalige vraag, maar het kan ook zijn
dat er een langer durende samenwerking

Huisarts Michel Schuring vestigde in 2005 zijn praktijk in de woonwijk Wateringse

ontstaat met een specialist. Zo begeleidt

Veld in Den Haag. Zijn praktijk groeide snel mee met de omliggende woonwijk en

Manou in samenwerking met een internist

verhuisde in 2007 naar Gezondheidcentrum Wateringse Veld om te kunnen uitbreiden.

bijvoorbeeld een diabetespatiënt. Omdat

Inmiddels zijn er 9.500 patiënten ingeschreven en werken er in de praktijk 4 huisartsen

het een complexe casus betreft, werken de

met een team van 16 medewerkers. Dit team bestaat uit 6 doktersassistenten,

eerste en tweede lijn samen. ‘De internist

1 praktijkmanager, 2 verpleegkundig specialisten, 1 verpleegkundig specialist

is hoofdbehandelaar en ik begeleid de

in opleiding, 1 physican assistant en 1 doktersassistent in opleiding, 1 praktijk-

patiënt bij het maken van de dagcurves

ondersteuner-ggz en 2 praktijkondersteuners. www.huisartsenwateringseveld.nl

en medicatiebegeleiding. De patiënt hoeft
hiervoor niet naar het ziekenhuis, en de
specialist wordt ontlast, terwijl deze wel

Autonomie

meer in hun mars, zijn niet overmoedig

een tarief kan declareren.’

Huisarts Hanneke Janssens-Van Velsen

en doen niets zonder overleg… Dan is

(41) loopt binnen. Ze stelt zich voor en

het leuk om meer autonomie te geven.

Manou en Ditteke zetten de

schuift aan bij het gesprek. Ze werkt

Het houdt wel in dat wij als huisartsen

anderhalvelijns-zorg steeds vaker in;

sinds 2007 in de praktijk. In hoeverre

gemakkelijk te benaderen moeten zijn,

zeker twee keer per week benaderen

stimuleren zij en de andere huisartsen

maar dat is goed haalbaar en maakt het

ze een specialist. ‘Specialisten staan er

de ontwikkeling en ondernemingszin

werk leuker, dus waarom niet?’

steeds meer voor open en het is leuk om

van de praktijkondersteuners? ‘Het is

Manou en Ditteke kunnen de hele dag

vertrouwen te hebben over en weer’, zegt

onbewust zo gegroeid. Hiervoor hadden

door vragen stellen aan de vier huisartsen

Ditteke. ‘Ik ben er heel enthousiast over.

we praktijkondersteuners die we meer

van Wateringse Veld. Ook in de koffie-
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en lunchpauze en het half uur daarna

Ook aan de slag met anderhalvelijnszorg?

waarin geen patiënten zijn ingepland,
is er tijd om te overleggen. Andersom

5 tips van Manou en Ditteke:

lopen de huisartsen aan het einde van

1	Toon initiatief. Schrijf in je verwijsbrief dat je bereid bent om de zorg gedeeltelijk

de ochtend en de middag even bij alle

op je te nemen, laat weten wat je zelf in huis hebt en dat je beschikbaar bent

medewerkers langs om eventuele vragen

voor overleg.

te beantwoorden. Mocht een casus

2

Denk aan de mogelijkheid van teleconsultatie.

ingewikkeld zijn, dan is een afspraak snel

3

Organiseer casuïstiek- en FTO-besprekingen in de praktijk

ingepland. ‘We krijgen de ruimte om zelf

4

Kijk vooral naar de patiënt; wat is er nodig en wat missen we?

over het zorgproces na te denken. Wij

5	Laat je inspireren door de mogelijkheden: misschien kan de specialist in de toekomst

bedenken het proces, zoals een nieuw

in de huisartsenpraktijk een spreekuur draaien voor de complexe patiënt?

geneesmiddel, overleggen dat met de

Tijdens de werkdag is er genoeg ruimte om

De lunch wordt regelmatig benut voor een overleg.

vragen te stellen.
huisarts en koppelen dat terug naar de

als er geen spoedgevallen zijn om 17.00

eigen netwerk op, schrijven jaarlijks een

patiënt. We willen efficiënt werken, snel

uur dicht en kan iedereen naar huis. Dat is

jaarverslag over onze patiëntenpopulatie

schakelen en patiënten tevreden de deur

ook iets waard.’

dat we zelf met de NHG bespreken en zijn

uitsturen,’ zegt Manou.

Die lucht in de agenda in combinatie

bezig om een osteoporose-spreekuur op te

met de ontwikkelingsmogelijkheden in

zetten. Die mogelijkheden om je ambities

Werkplezier en kwaliteit

de praktijk dragen in belangrijke mate

waar te maken en het vertrouwen dat je

Die manier van werken vraagt om een

bij aan het werkplezier en de motivatie

daarbij krijgt, zijn heel motiverend.’

agenda die niet van minuut tot minuut

van de medewerkers. Er is nauwelijks

Hanneke prijst zich gelukkig met Manou

is volgepland. Huisartsenpraktijk

sprake van personeelsverloop en ook de

en Ditteke. Voor we het gesprek afronden,

Wateringse Veld heeft dan ook bewust

praktijkondersteuners peinzen er niet over

zegt ze: ‘Ik kan veel aan ze overlaten

gekozen voor wat meer spreekuurtijd.

om naar een andere baan uit te kijken.

en met hun brede kennis en mooie

‘Bovendien zitten we iets ruimer in ons

Manou: ‘Ik ben nog regelmatig verbaasd

initiatieven voegen ze echt iets toe. Het

personeel,’ zegt Hanneke. ‘Natuurlijk

dat heel hard en relaxt werken zo goed

mes snijdt dus aan twee kanten: door ze

kost dat geld, maar de verpleegkundig

samengaan. Ik word hier gestimuleerd

de ruimte te geven heb ik meer plezier

specialisten, doktersassistenten en

om steeds meer uit mezelf te halen, te

in mijn werk én kan onze praktijk meer

praktijkondersteuners nemen ons veel

leren en mogelijkheden te verkennen.

kwaliteit leveren.’

werk uit handen. Patiënten die tussen 8.00

Ik kan lekker mijn eigen gang gaan en

en 10.00 uur bellen, hebben dezelfde dag

mijn zelfvertrouwen groeit.’‘We hebben

nog een afspraak met een huisarts. En

het gevoel dat we ons eigen tokootje

door het goed te organiseren kunnen we

runnen,’ vervolgt Ditteke. ‘We bouwen ons
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7 criteria om patiënten met hypertensie te screenen op PHA

Als hoge bloeddruk
een ziekte is…
PHA is een secundaire vorm van hoge bloeddruk (hypertensie) die
relatief vaak voorkomt. De uitdaging in de eerste lijn ligt in het
herkennen van patiënten die in aanmerking komen voor verdere
diagnostiek naar PHA. De criteria in dit artikel bieden een handvat voor
de selectie van patiënten voor verwijzing naar een internist.
Tekst | Jaap Deinum

Bij de meerderheid van de patiënten

met specifieke behandeling heel goed iets

het meeste voor; tot bij wel 5 procent

met hypertensie weten we niet wat de

aan gedaan kan worden. Vaak kan deze

van de mensen met hypertensie. Dat

oorzaak is van hun hypertensie. Er zit dan

hypertensie zelfs worden genezen!

is veel meer dan velen denken en
dat komt vrijwel zeker omdat deze

niets anders op dan ze te adviseren om
zo gezond mogelijk te gaan leven (weinig

Vormen van secundaire hypertensie

aandoening bij veel patiënten niet

zout, gewichtsvermindering, voldoende

Er zijn grofweg drie groepen van secundaire

herkend wordt. Ik beperk me in dit

beweging). En, als de bloeddruk erg hoog

hypertensie te onderscheiden, namelijk:

artikel tot deze aandoening.

is, of er een verhoogd risico is op hart- en

–

Zelfveroorzaakte hypertensie door

vaatziekten, om bloeddrukverlagende

gebruik van drop, zoethoutthee, alcohol

Primair hyperaldosteronisme

medicijnen te gaan gebruiken. We

(onderschat!), sommige drugs (met

Een belangrijk regelsysteem van de

beschouwen bij deze mensen de hoge

name cocaïne en XTC) of medicijnen,

bloeddruk in het lichaam is het renine-

zoals middelen tegen ADHD.

angiotensine-aldosteronsysteem (figuur 1).

bloeddruk als risicofactor voor hart- en
vaatziekten. Deze mensen zijn niet echt

–	
Hypertensie als gevolg van nierziekten.

Bij lage bloeddruk gaat de nier renine

ziek, hoewel ze natuurlijk best klachten

Dat is de reden dat bij elke patiënt met

uitscheiden in het bloed. Renine leidt

van hypertensie kunnen hebben, zoals

hypertensie de nierfunctie en de urine

tot de vorming van angiotensine II, een

hoofdpijn of duizeligheid.

gecontroleerd moeten worden.

klein eiwit dat vaatvernauwend werkt
en de bijnier stimuleert tot het maken

‘PHA komt voor bij 5 procent
van de mensen met hypertensie’

van aldosteron. Een hoog renine gaat
normaal gesproken dus samen met een
hoog aldosteron. Aldosteron zorgt er in
de nier voor dat zout wordt vastgehouden
en dat daarmee ook de bloeddruk stijgt.
Bij primair hyperaldosteronisme maakt

Maar stel nu dat een patiënt heel moe

–	
Hypertensie als gevolg van ziekten

de bijnier uit zichzelf veel aldosteron, en

is, spierkrampen heeft of heel veel ’s

van de bijnier. Het gaat daarbij om

ontstaat een hypertensie. Renine is daarbij

nachts moet plassen en daarbij ook een

hormonen die of in de schors van de

niet verhoogd en soms zelfs onderdrukt.

hypertensie heeft. Dan zou het ook kunnen

bijnier worden gemaakt (cortisol en

Omdat voor het vasthouden van zout

dat zo’n patiënt een onderliggende oorzaak

vooral aldosteron), of in het bijniermerg

(natrium) kalium uitgescheiden wordt in

heeft voor de hoge bloeddruk. We noemen

(adrenaline en noradrenaline). De

de urine, hebben deze patiënten soms

dat een secundaire vorm van hypertensie.

diagnoses die hierbij worden gesteld,

een laag kalium (hypokaliëmie), zeker als

Hier is niet alleen sprake van de risicofactor

zijn respectievelijk syndroom van

voor de behandeling van hun bloeddruk

hypertensie, maar ook van een ziekte. Het

Cushing, primair hyperaldosteronisme

een diureticum is voorgeschreven.

is voor een patiënt fijn en belangrijk als

en feochromocytoom. Primair

Opvallend is dat veel patiënten met

zo’n diagnose wordt gesteld, omdat er vaak

hyperaldosteronisme (PHA) komt veruit

PHA klachten hebben van hun spieren,
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van concentratiegebrek, depressie,

Hoe wordt primair hyperaldosteronisme

een adenoom operatief te verwijderen

slaapstoornissen en opvliegendheid. Dit

behandeld?

is de overmaat aldosteron te genezen

leidt tot een aanzienlijke vermindering

Voor de beantwoording van deze vraag is

en verbetert de kwaliteit van leven sterk,

van kwaliteit van leven. Verder is de

het van belang dat PHA twee belangrijke

hoewel patiënten soms nog wel wat

behandeling van PHA van groot belang,

oorzaken heeft: ongeveer de helft van

hypertensie overhouden. De mensen met

omdat patiënten met deze aandoening

de patiënten heeft een adenoom van de

een bilaterale hyperplasie worden met

veel meer en ernstiger complicaties krijgen

bijnierschors, een goedaardige tumor die

spironolacton of eplerenon behandeld.

in de vorm van hartfalen, atriumfibrilleren

aldosteron produceert. De andere helft

Beide zijn aldosteronblokkers en zijn

en CVA’s dan patiënten met essentiële

heeft een overproductie van aldosteron in

erg effectief in het behandelen van de

hypertensie.

beide bijnieren, een zogenaamde bilaterale

hypokaliëmie. Daarnaast brengen ze, soms

bijnierhyperplasie. Door een bijnier met

samen met andere middelen, de bloeddruk
vrijwel altijd onder controle.
Richtlijn
Voor de diagnostiek en behandeling van
PHA bestaat een Engelstalige richtlijn
van de Endocrine Society. Deze beveelt
aan om een stappenplan te volgen in de
diagnostiek en behandeling (figuur 2).
Eerst dient medicatie die metingen van
renine en aldosteron beïnvloedt, gestaakt
te worden. Hier wordt nogal eens tegen
gezondigd uit angst voor oncontroleerbare
hypertensie, maar een analyse zonder
bijvoorbeeld bètablokkers te stoppen
(die ook renine onderdrukken) is zinloos,

Figuur 1. Het renine-angiotensine-aldosteronsysteem

omdat ook bij patiënten met essentiële
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Recent is in de regio Nijmegen
door de huisarts Sabine Käyser een
onderzoek uitgevoerd in een groot
aantal huisartspraktijken, waarbij op
het moment dat hypertensie voor het
eerst geconstateerd werd, een screening
op PHA werd verricht door renine en
aldosteron te meten. Uiteindelijk werd bij
ongeveer 2,5 procent van de patiënten
een PHA gevonden. Hoewel dat niet veel
lijkt, betekent dat gezien het grote aantal
Nederlanders met hypertensie dat er heel
veel patiënten in Nederland zijn met PHA.

Figuur 2. Stappenplan in de diagnostiek van PHA

Het is vrijwel zeker dat bij de overgrote
hypertensie dan de verdenking op PHA

stappenplan kan alleen in het ziekenhuis

rijst. Eerst wordt een screening gedaan bij

worden uitgevoerd.

meerderheid de diagnose niet is gesteld.
Welke patiënten verwijzen?

patiënten die aan bepaalde kenmerken
voldoen (zie criteria verderop) door renine

Vaak gemiste diagnose

De screening van alle hypertensie-

en aldosteron te bepalen. Bij een grote

Uit diverse onderzoeken blijkt dat de

patiënten is een enorme klus, maar uit het

verhouding tussen aldosteron en renine

diagnose PHA vaak pas 6 tot 8 jaar wordt

onderzoek van Sabine Käyser blijkt ook

(hoge aldosteron-renineratio) wordt een

gesteld nadat de hypertensie aan het licht

dat de patiënten die gevonden werden

zogenaamde zoutbelastingtest gedaan

is gekomen. Waarom wordt de diagnose nu

vrij goed voldeden aan de criteria voor
screening op PHA die de richtlijn van de
Endocrine Society hanteert. Deze staan

Criteria om patiënten met hypertensie te screenen op PHA:

vermeld in het kader hiernaast.

1	
patiënten met minstens drie keer een bloeddruk van >150/100 mm Hg (gemeten

Samenvattend gaat het dus om patiënten
met een ernstige of ‘lastige’ hypertensie,

op verschillende dagen)
2	
patiënten met therapieresistente hypertensie (drie middelen voorgeschreven in
adequate dosering, met in ieder geval een diureticum

dat wil zeggen hoge bloeddrukwaarden
en moeilijk onder controle te krijgen

3	
patiënten met een adequaat geregelde bloeddruk met vier middelen

hypertensie, om alle patiënten met een

4	
patiënten met hypertensie en hypokaliëmie (als ze geen diureticum gebruiken)

hypokaliëmie (dus ook bij wie diuretica een

5	
patiënten met hypertensie en slaapapneu

hypokaliëmie zouden kunnen verklaren!)

6	
patiënten met eerstegraadsfamilieleden met PHA

en om patiënten met een bijzondere

7	
patiënten met familieanamnese met hypertensie op jonge leeftijd of CVA onder de

familiegeschiedenis. Dat laatste is omdat
er heel zelden erfelijke vormen gevonden

40 jaar

worden die al op jonge leeftijd hypertensie
of complicaties als een CVA kunnen geven.
om de diagnose te bevestigen. Door een

zo vaak gemist of zo laat gesteld? Dat heeft

Bijzonder is het (onbegrepen) verband

infuus met zoutoplossing hoort namelijk

onder meer te maken met het feit dat de

tussen obstructief slaapapneusyndroom

het aldosteron te dalen en als dat niet

overgrote meerderheid van de patiënten

en PHA, maar OSAS en hypertensie is dus

gebeurt, is aangetoond dat er autonome

met hypertensie in de huisartspraktijk

ook een reden om op PHA te screenen.

aldosteronproductie bestaat. Vervolgens

wordt behandeld. De huisartsrichtlijnen

Niet genoemd in de richtlijn zijn de boven

vindt een subtypering plaats met CT en

bevelen niet aan om routinematig te

al vermelde vagere klachten als depressie,

vaak een bijnieradersampling. Bij die

screenen op PHA (wat mogelijk ook terecht

opvliegendheid en concentratiegebrek.

laatste neemt de radioloog via een dun

is), het ziektebeeld is niet erg bekend onder

Deze komen natuurlijk vaak voor en

kathetertje, ingebracht in de lies, bloed

huisartsen, een hypokaliëmie wordt vaak

worden nogal eens als losstaand gezien of

af uit beide bijnieraders. In dat bloed

toegeschreven aan plastabletten of het

toegeschreven aan medicatie, maar dat is

wordt dan de aldosteronproductie door

verband van hypokaliëmie met PHA is niet

niet altijd terecht. Al met al is het toepassen

de betreffende bijnier bepaald. Als een

bekend en de bepalingen van aldosteron

van de criteria van de richtlijnen goed

adenoom erg klein is en niet zichtbaar

en renine zijn soms niet beschikbaar

mogelijk in de eerste lijn.

op CT, dan kan zo de aanwezigheid van

en vergen ervaring voor een goede

een adenoom toch worden vastgesteld

interpretatie.

en de patiënt worden geopereerd. Dit

12 | poh Juni 2019

De auteur is internist bij het Radboud
universitair medisch centrum in Nijmegen.

Oscar Aberson

Column
Oscar Aberson is sociaal psychiatrisch verpleegkundige en relatie-/systeemtherapeut.
Hij werkt als POH-ggz bij een huisartsenpraktijk in Amsterdam.

Bubbel
Roos komt binnen met ernstige klachten.

is ambitieus, ze rondde haar studie cum

willen graag een kindje. Nu zij 32 is merkt

Sinds een aantal weken heeft ze hevige

laude af en droomde er altijd al van om bij

ze dat de tijd gaat dringen. Volgend jaar

paniekaanvallen. Ze slaapt niet meer en

een prestigieus advocatenkantoor aan de

staat de trouwdag gepland. Al pratende

voelt een constante spanning in haar

Zuidas te werken.

realiseert ze zich dat sinds deze zaken in
haar leven een prominentere plek krijgen,

lichaam. Ook krijgt ze haar ademhaling
maar niet onder controle. Ze is naar de

Al pratend realiseert ze zich dat haar leven

ze is gaan twijfelen aan haar carrière. De

huisarts geweest en twee keer op de eerste

behoorlijk klein is geworden. We bespreken

realiteit is binnen komen druppelen.

hulp terecht gekomen met hartkloppingen

de klachten in het eerste gesprek. Die vindt

en het gevoel dood te gaan. Haar hart leek

ze toch vooral superirritant, zoals ze veel

Een week later is de twijfel verdwenen.

het letterlijk te begeven.

dingen superirritant vindt. De oplossing

Roos oriënteert zich op een andere baan

vindt ze in nog meer investeren. Gewoon

bij een klein advocatenkantoor en er

Inmiddels weet ze dat ze lichamelijk niets

even de schouders eronder of uitblazen

zijn plannen om eindelijk samen te gaan

mankeert. Haar hart functioneert prima

in Grand Café Dickys, waar je lekker kunt

wonen. De stress die zij weken daarvoor

en de symptomen konden niet worden

afgeven op de baas onder het genot van

ervoer en reden was om hulp te zoeken, is

toegeschreven aan een somatische

een borrel.

verdwenen. Toen leek het erop alsof haar
wereld instortte, ze had het gevoel dat ze

aandoening. Ze wilde eigenlijk een

de controle totaal was kwijtgeraakt.

doorverwijzing naar een psycholoog,

Op kantoor is het niet chique om over je

maar de huisarts adviseerde haar eerst een

stress te praten. Je baas geeft het tempo

gesprek met de POH-ggz om de klachten te

aan en je hebt het maar te slikken. ‘Hoe

Roos kijkt na een aantal weken terug op

inventariseren.

doet hij dat? vraag ik. ‘Tja gewoon…’ Ze zou

haar klachten. Ze is niet verwezen naar

het niet weten. ‘Hij is er altijd...’ Zoveel weet

een psycholoog. Ze is niet gek geworden

Roos vertelt dat ze werkt op een

ze eigenlijk niet van hem. Op het kantoor

en ze heeft geen stoornis. De bubbel was

advocatenkantoor aan de Amsterdamse

waar zij werkt is het doel van iedere

geknapt. Ze neemt zich voor om tijdens

Zuidas. Ze schetst een beeld: lange

advocaat om eens zijn partner te worden.

haar opzegtermijn te experimenteren met

dagen, een torenhoge werkdruk en een

‘Iedereen weet dat dit maar voor een

het bewaken van haar grenzen. En al zal

veeleisende baas, die zelf minimaal 10 uur

enkeling is weggelegd, maar je gaat daar

dat waarschijnlijk niet erg op prijs gesteld

per dag werkt en 24/7 bereikbaar is. Het

gewoon in mee, hè.’

worden… Het zij zo.

is. Elke dag van ‘s ochtends 8 uur tot ‘s

De aap komt uit de mouw als ze begint te

Reageren op deze column?

avonds 9 uur op kantoor, gebroken thuis

praten over haar persoonlijk leven, al leek

Mail naar redactie@nvvpo.nl

om tot na 23.00 uur achter het scherm

het er even op dat ze dat niet had. Ze heeft

de laatste mails te weg te werken. Roos

een serieuze relatie en zij en haar vriend

is een bubbel, waarin ze terechtgekomen
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Een normpraktijk telt 60 patiënten met apneu. Herken jij ze?

11 vragen over apneu
In Nederland zijn er zo’n 600.000 mensen met apneu. Twee van de drie
weten niet dat ze het hebben. Terwijl onbehandelde apneu op den duur
de gezondheid kan ondermijnen en werk en gezin kan ontregelen.
Wanneer moet je alert zijn op apneu, hoe herken je het en waar kun je
terecht voor informatie? De ApneuVereniging geeft antwoord.
Tekst | Marijke IJff en Henk Verhagen

1. Wat is apneu?

probleem. Patiënten zien aanvankelijk

4. Wat zijn gevolgen van apneu?

Apneu betekent letterlijk: geen lucht.

geen aanleiding om naar de dokter te

Door ademnood en gebrek aan zuurstof

Bij apneu stopt de ademhaling tijdens

gaan. Gaan ze wel, dan wordt door de

krijgt de patiënt telkens een korte ‘word

de slaap langer dan 10 seconden. De

weinig specifieke klachten vaak niet direct

wakker’-reflex. Dit kan gepaard gaan

stops kunnen langer dan een minuut

aan apneu gedacht. De ApneuVereniging

met een luide snurk. De patiënt merkt

duren en 5 tot ruim 40 keer per uur

gaat ervan uit dat er in een normpraktijk

hier meestal zelf niets van. Door de

voorkomen. Naast apneu bestaat ook

minimaal 60 mensen met apneu zijn

ontwaakreacties komt hij niet in de diepe

hypopneu; een sterk verminderde

(zie kader). De meesten van hen weten

slaapfase. Vooral vrouwen hebben met

ademhaling. Obstructief slaapapneu

het niet. Apneu komt het meest voor

name tijdens de REM-slaap momenten

(OSA) komt het meest voor. De tong en/

bij mannen van 50 jaar en ouder met

dat de luchtweg gedeeltelijk dichtvalt;

of weke delen in de keelholte zakken

overgewicht. Maar ook slanke mensen,

clusters hiervan leiden tot zuurstoftekort.

naar achter en blokkeren de bovenste

baby’s, kinderen, jongeren en vrouwen

Slaaptekort leidt tot klachten, evenals

luchtweg. Een retrograde onderkaak

kunnen apneu hebben.

zuurstoftekort. Dit laatste kan
verschillende organen aantasten.

(overbeet) kan hierbij een rol spelen. Bij
centraal slaapapneu (CSA) ontstaan de

3. Wat zijn symptomen?

Apneuklachten hebben ook effect op het

ademstops door het wegvallen van de

Veel mensen lopen rond met vage

gedrag. Vermoeidheid en prikkelbaarheid

aansturing van de ademhalingsspieren of

klachten. Ze zijn snel vermoeid, voelen

kunnen de relatie met de partner onder

door het niet goed functioneren van de

zich niet lekker en zijn prikkelbaar of

druk zetten, het gezin uit balans brengen

ademhalingsspieren zelf. De keelholte is

hebben zelfs plotselinge woedeaanvallen.

en problemen veroorzaken op het werk.

wel normaal doorgankelijk voor de adem.

Geleidelijk kunnen de klachten erger

Apneupatiënten zijn snel uitgeput,

CSA is vaak het gevolg van aandoeningen

worden. Ochtendhoofdpijn, vaak ’s nachts

waardoor overspannenheid of burn-out

aan hart en bloedvaten. Het komt zelden

plassen, geen energie, slaperig overdag

op de loer liggen.

in zijn zuivere vorm voor, meestal is het

en zelfs in slaap vallen bij het lezen van

gemengd met obstructief apneu.

de krant, tijdens het televisiekijken of het

5. Hoe wordt de diagnose gesteld?
Er zijn in Nederland meer dan 80

‘Door ademnood en zuurstofgebrek krijgt
de patiënt een korte ‘word wakker’- reflex’

slaapcentra voor de diagnose en
behandeling van apneu. Als alleen snurken
de belangrijkste klacht is, wordt meestal
verwezen naar de KNO-arts. Bij ademstops
speelt de longarts de hoofdrol. Andere
slaapstoornissen zijn het domein van

2. Hoeveel mensen hebben apneu?

autorijden. Maar ook concentratieverlies,

de neuroloog. Bij sommige slaapcentra

En wie zijn zij?

geheugenproblemen, moeilijk onder

doet een OSAS-verpleegkundige de

Uit onderzoek blijkt dat er in Nederland

controle te krijgen overgewicht, diabetes,

centrale intake. Met name de start van het

zo’n 600.000 mensen met apneu zijn.

hoge bloeddruk en hartritmestoornissen

apneuzorgpad is niet bij alle slaapcentra

Hiervan worden er ongeveer 250.000

zijn verschijnselen die op apneu kunnen

hetzelfde. Je vindt informatie over het

behandeld. Onderdiagnose is een groot

wijzen.

apneuzorgpad op de websites van de
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slaapcentra. De kern van de diagnose is het

–	
Bij de (nieuwe en dure) behandeling

als hypertensie en/of glucose moeilijk in

slaaponderzoek. Dat gebeurt vaak bij de

met de tongzenuwstimulator wordt

te stellen zijn en bij onvermogen om af

patiënt thuis, of soms in het slaapcentrum.

de tongzenuw door middel van een

te vallen. Eventueel kun je samen met je

Dit onderzoek is niet pijnlijk of belastend.

soort pacemaker gestimuleerd om

patiënt de Philips-apneu-risicotest invullen

Informatie over het slaaponderzoek vind

ademstilstanden te voorkomen. Er

op www.apneuvereniging.nl/heb-ik-

je op www. apneuvereniging.nl/heb-ik-

wordt een klein kastje onder het

apneu, onder ‘Doe de test’.

apneu/slaaponderzoek.

sleutelbeen geïmplanteerd. Een

Het gemiddeld aantal ademstops per uur

elektrode naar de tongzenuw geeft

8. Wat kun je doen bij een vermoeden

tijdens een slaap wordt weergegeven

bij elke ademhalingscyclus een zachte

van apneu?

als AHI (apneu hypopneu index). Als dit

stimulatie. Hierdoor wordt de tong

Een vermoeden van apneu bespreek je

meer is dan 5, wordt het opletten. Bij meer

naar voren gehouden.

met de huisarts. Samen kun je eventueel

dan 15 is er sprake van een aandoening.

–	
En dan zijn er nog diverse KNO-

actie ondernemen. De huisarts kan het

De ernst van de aandoening wordt

ingrepen en kaakoperaties die bij

diagnosetraject inzetten en jij kunt de

mede bepaald door de klachten van de

een kleiner aantal mensen helpend

patiënt informatie geven over het te

patiënt en hoeven niet evenredig te zijn

kunnen zijn.

verwachten onderzoek, indien je op

aan de hoogte van de AHI. De diagnose
is pas compleet met een uitgebreid
anamnestisch gesprek over de klachten.

60 apneupatiënten in een huisartsenpraktijk

6. Welke behandelingen zijn er?

De ApneuVereniging schat dat een normpraktijk minimaal 60 patiënten met

Op basis van de diagnose, de fysieke

apneu heeft. De vereniging komt als volgt op dit getal. Een normpraktijk heeft

mogelijkheden en de wensen van de

2.095 patiënten. Ervan uitgaande dat 70 procent boven de 25 jaar is (CBS), zijn

patiënt wordt meestal voor een van de

dat 1.466 volwassenen. Bij de laagste apneu-prevalentiecijfers uit 1993 (Young)

volgende behandelingen gekozen.

komen we op 4 procent volwassen mannen (4 procent van 0,5 x 1.466 = 29) en

–	
De CPAP (continuous positive airway

2 procent volwassen vrouwen (2 procent van 0,5 x 1.466 = 15). Dat komt neer op

pressure) is de meest voorgeschreven

44 apneupatiënten per normpraktijk. Maar we ook uitgaan van de Philipsprevalentie

behandeling. Dit is een apparaat dat

uit 2013. Dan wordt de rekensom 6,4 procent van de volwassenen (m/v) x 1.466 =

de bovenste luchtweg tijdens de slaap

94 patiënten. Minimaal 60 patiënten per praktijk is dus een veilige schatting.

openhoudt. Via de neus (soms neus en
mond) blaast het lucht in de keelholte,
7. Wanneer moet je alert zijn op apneu?

de hoogte bent van het zorgpad in de

Je zult als praktijkondersteuner met name

betreffende slaapkliniek. Je kunt de

apparaat) helpt veel mensen met

alert zijn bij patiënten die aandoeningen

patiënt wijzen op de website van de

matige apneu. Het is een soort beugel,

hebben die vaak samengaan met apneu,

ApneuVereniging en informatiemateriaal

die de onderkaak naar voren en

zoals CVR, diabetes en overgewicht,

meegeven.

daarmee de luchtweg open houdt. Het

astma en COPD. Je kunt gericht vragen

MRA wordt op maat gemaakt door een

naar ‘klassieke’ signalen, zoals snurken,

9. Wat is de ApneuVereniging?

hierin gespecialiseerde tandarts.

ademstops gerapporteerd door de

De ApneuVereniging is een

door een slang aan een masker.
–	
Het MRA (mandibulair repositie

patiëntenvereniging, in de vorm

‘Een vermoeden van apneu
bespreek je met de huisarts’

van een professioneel werkende
vrijwilligersorganisatie. De verenging
heeft rond de 100 vrijwillige medewerkers.
De vereniging telt bijna 9.000 leden,
waaronder 250 zorgverleners. De primaire
taak is om ervoor te zorgen dat mensen

partner, nachtzweten, regelmatig ’s nachts

met een verdenking op apneu een tijdige

Er zijn apneupatiënten die vooral

moeten plassen, ochtendhoofdpijn,

diagnose en een adequate behandeling

ademstilstanden hebben als ze op hun

vermoeidheid en slaperigheid overdag,

krijgen. Daarbij spelen zorgverleners die

rug slapen en nauwelijks wanneer ze

gewrichtspijn, concentratieverlies en

in direct contact staan met deze groep,

op hun zij slapen. Positietherapie helpt

stemmingswisselingen. Het is ook van

een belangrijke rol. De ApneuVereniging

hen via een klein apparaatje op de buik

belang alert te zijn op apneu, als een

ondersteunt hen onder andere met

om op de zij te gaan slapen.

CVR-behandeling niet soepel verloopt,

informatiemateriaal, bijeenkomsten

–	
Positietherapie blijkt ook effectief.
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en een jaarlijks symposium voor

11. Wat kan de ApneuVereniging voor

professionals.

jou betekenen?

ApneuVereniging

De ApneuVereniging biedt informatie

Postbus 134

10. Voor wie en hoe is de

over diverse aspecten van apneu,

3940 AC Doorn

ApneuVereniging actief?

diagnose en behandeling. Zowel voor

www.apneuvereniging.nl

De ApneuVereniging richt zich op het

patiënten als voor jou als professional.

algemene publiek, op de leden en hun

Je kunt een regiobijeenkomst bezoeken

ApneuHelpdesk

betrokkenen. Maar ook op relevante

(agenda op de website) en via de website

Telefonisch bereikbaar op werkdagen

professionals, zoals zorgverleners,

gratis informatie aanvragen. Met vragen

van 8.30 tot 16.30 uur via 0343

zorgverzekeraars, leveranciers en

kun je de ApneuHelpdesk bellen. En

- 413414, of per mail naar info@

fabrikanten. De ApneuVereniging heeft

natuurlijk kun je ook contact opnemen

apneuvereniging.nl.

de website www.apneuvereniging.

wanneer je een spreker zoekt voor een

nl, publiceert maandelijks digitaal het

bijscholingsbijeenkomst over apneu.

ApneuBulletin en driemaandelijks

ApneuForum
www.forum.apneuvereniging.nl

het ApneuMagazine in print. Voor

Marijke IJff is algemeen bestuurslid van de

mensen met vragen over apneu is er de

ApneuVereniging en hoofdredacteur van

ApneuHelpdesk en leden en niet leden

het ApneuMagazine. Henk Verhagen is

kunnen met elkaar in gesprek op regionale

bestuurslid communicatie en marketing van

bijeenkomsten, via ApneuFacebook en

de ApneuVereniging en redacteur van het

ApneuForum.

ApneuMagazine.
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Spirometrie, (ver) voorbij de valkuilen

Wat is dat toch met astma?
Met de huidige beschikbare luchtwegmedicatie kan voor de meeste
vormen van astma een prima controle worden bereikt. Toch is het
tegendeel waar. Slechte astmacontrole gaat ondere andere gepaard
met een verhoogd risico op longaanvallen en afgenomen kwaliteit van
leven. Waarom is het zo moeilijk om astma onder controle te krijgen?
Tekst | Jan-Willem van den Bos

Het verhaal van mijnheer Trykkende
(48 jaar, 178 cm, 78 kg) begint in mei
2017. Hij komt hoorbaar piepend de
spreekkamer van de huisarts binnen en
zegt last te hebben van een kuchje en
kortademigheid bij inspanning. Ook hoort
hij regelmatig een symfonisch orkest
tijdens de ademhaling. Hij niest de hele
dag door en vertelt dat hij vaak aan het
einde van de ochtend met piepende
ademhaling wakker wordt. Voor zijn werk
als accountant heeft hij net voldoende

met de ICPC-code astma die of een ICS

Uitvoering en herhaalbaarheid

energie.

voorgeschreven hebben gekregen,

De longfunctie is mijns inziens technisch

of die frequent een herhaalrecept

goed afgenomen. Alle pogingen zijn goed

De huisarts stelt voor om direct een

salbutamol hebben aangevraagd om

uitgevoerd: snelle stijging in de FV-curve,

spirometrie te laten maken. Zij denkt

hen uit te nodigen voor het spreekuur.

min of meer een ‘piek’, geen hoest, bij alle

natuurlijk aan astma en vraagt de

Mijnheer Trykkende staat uiteraard

pogingen is voldoende lang uitgeademd,

praktijkondersteuner om de spirometrie af

ook op de lijst en hij meldt zich op het

met vrijwel steeds een expiratoir plateau in

te nemen nu mijnheer Trykkende klachten

afgesproken tijdstip op de praktijk. Zonder

de VT-curve. Er is een longfunctie voor en

heeft. Heel verstandig, want astma herken

specifieke reden had hij al weken geen

na luchtwegverwijding afgenomen, omdat

je sneller op slechte, dan op goede

inhalatiemedicatie gebruikt. Hieronder de

de POH twijfelde of de patiënt wel in een

momenten van de patiënt.

resultaten van de spirometrie.

stabiele fase van zijn aandoening was.

De spirometrie toont een lichte obstructie
en een forse reversibiliteit (toename
FEV1 van 39 procent en 640 ml na

Samenvatting van alle geforceerde tests

luchtwegverwijding). Mijnheer had nog
nooit gerookt. De conclusie is astma,
die niet onder controle is. Gestart wordt
met een inhalatiecorticosteroid (ICS) en
salbutamol zo nodig. Na zes weken komt
mijnheer Trykkende ter controle op het
spreekuur van de POH, daarna verdwijnt
hij uit beeld.

Base

FEV1

FVC

PEF

FEV1/FVC

1,72

3,01

3,77

57%

EV

Kwaliteit
Goed geblazen

Base

1,84

2,95

3,84

62%

Goed geblazen

Base

1,76

2,92

3,92

60%

Goed geblazen

Base+

1,84

3,01

3,92

61%

-

ATS/ERS-criteria [2005]: Er is aan de criteria voldaan.
Post1

2,35

3,03

4,89

78%

Goed geblazen

Post1

2,39

3,04

4,79

79%

Goed geblazen

Resultaten tweede spirometrie

Post1

2,40

3,14

4,97

76%

Goed geblazen

Een komt een nieuwe POH op de praktijk.

Post1+

2,40

3,14

4,97

76%

-

Zij maakt een uitdraai van alle patiënten
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ATS/ERS-criteria [2005]: Er is aan de criteria voldaan.

De herhaalbaarheid was meer dan

Onderzoek (REALISE-study, 2014) liet

mijnheer Trykkende zijn astma begon te

voldoende, want het verschil tussen de

zien dat 55 procent van de onderzochte

begrijpen. De klachten van benauwdheid

twee beste FEV1’s en FVC’s is niet meer

groep patiënten met astma klachten

en de piepende ademhaling waren vrijwel

dan 150 ml (of 0,15 l).

had die normale dagelijkse activiteiten

verdwenen. En nog belangrijker, hij was

belemmerden. 52 procent had nachtelijke

weer vol energie en nauwelijks meer

klachten, maar vond wel dat de astma

vermoeid.

RROE-model
Index

Base

%Voorsp.

Zscr

Post1

%Voorsp.

%Chg

Zscr

[Min.

Voorsp.

Max.]

FEV1

1,84 l

54%

-3,57

2,40 l

70%

30%

-2,3

2,22 l

3,09 l

3,89 l

FVC

3,01 l

70%

-1,69

3,14 l

73%

4%

-1,32

3,02 l

4,07 l

5,14 l

61%

76%

-3,09

76%

95%

25%

-0,6

62%

76%

88%

FEV1/FVC
PEF

3,92 l/s

4,97 l/s

27%

Dan nog de beoordeling volgens het

onder controle was. Ik denk dat wij als

Heb je een vraag, wil je een casus

RROE-model (Reversibiliteit, Restrictie,

zorgverlener veel meer moeten proberen

bespreken of heb je suggesties voor

Obstructie, Ernst obstructie). In het HIS zal

de patiënt mee te nemen in zijn of haar

onderwerpen, mail dan naar spiroabc@

staan: een niet obstructieve longfunctie

astma en dat de begeleiding niet een

gmail.com. Referenties behorende bij dit

(FEV1/FVC: z-score van -0,60) met

kwestie is van een geprotocolleerde

artikel zijn bij de auteur op te vragen.

reversibiliteit. Een restrictieve longfunctie

jaarlijkse controle, maar van frequente

kan worden uitgesloten, omdat de FVC

controles voor degene die dat nodig

De auteur, van huis uit longfunctielaborant,

een z-score laat zien van -1,32 en alleen

hebben. Meer maatwerk dus.

is sinds 2007 werkzaam als Health Care

wanneer er een vermoeden is op een

Consultant Respiratoir bij Boehringer

restrictieve longfunctie zal hierover in het

Astma begrijpen

Ingelheim (www.facebook.com/

HIS een opmerking worden geplaatst.

Hoe het is afgelopen met mijnheer

Medclassnascholingen)

Overduidelijk is de gevonden reversibilteit.

Trykkende? De huisarts heeft hem duidelijk

Een verbetering van de FEV1 met 30

gemaakt dat hij zijn astma serieus moet

procent en een toename van 560 ml

nemen en dat zij dat in ieder geval ging

toont overduidelijk aan dat de astma nog

doen. Ze begon met het voorschrijven

steeds niet onder controle is. Mocht je niet

van een combinatie van een ICS en een

overtuigd zijn, dan zal de ACQ van 2,0 en

langwerkende luchtwegverwijder en

een MRC van 4 voldoende moeten zijn

vertelde mijnheer Trykkende dat hij met

om te beseffen dat de astma van mijnheer

de POH moest uitproberen welk device het

Trykkende absolute aandacht nodig heeft.

prettigst voor hem was. Daarnaast vroeg

‘Ook in Nederland is astma is een van de
meest voorkomende chronische ziektes’
Meer maatwerk

zij hem de komende maanden regelmatig

Veel patiënten met astma denken dat

even langs te komen bij de POH om te laten

hun astma onder controle is, ook al

horen hoe het ging en te leren omgaan

ervaren ze klachten of hebben ze een of

met zijn astma. Zo geschiedde. Na ruim

meerdere longaanvallen doorgemaakt.

een half jaar begon het erop te lijken dat
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Onze toekomstvisie op de rol van de POH-ggz
in het huisartsenteam staat zwart op wit

‘De POH-ggz is bij
uitstek een teamspeler’
Begin vorig jaar vroegen we drie POH-ggz leden om een visie te
formuleren op de rol van de POH-ggz in het eerstelijnsteam van de
huisarts. Mascha Mooij-Budel, Lenneke Tielemans en Jacqueline van
de Bilt vormden onze Expertgroep POH-ggz en hebben de opdracht
inmiddels voltooid. Wat is de kern van hun visie en hoe vonden zij het
om daaraan te werken?
Tekst | Annemarie Vestering

De POH-ggz

POH-ggz is een relatief jonge functie,

geschreven was? Het leuke was dat we

die nog volop in ontwikkeling is. Over

allemaal een andere achtergrond hebben

wat de POH-ggz moet weten, kunnen

en in een ander soort praktijk werken.

De functie POH-ggz is in 2007

en doen zijn de meningen onder

Vanuit ons eigen perspectief hebben

ontstaan om de toenemende

huisartsen en verzekeraars verdeeld. Het

we nagedacht over hoe je onze functie

vraag naar hulp bij psychische en

functie- en competentieprofiel uit 2014

zo goed mogelijk kunt uitvoeren. We

psychosociale problemen en stijging

biedt geen uitkomst waar het gaat om

hebben opgeschreven wat wij wenselijk

van kosten van de relatief duurdere

meer eenduidigheid; het is niet volledig

vinden, zonder gehinderd te worden door

tweede lijn op te vangen. POH-ggz

geïmplementeerd en niet meer actueel.

meningen van anderen.’

is geen beroep, maar een functie.

Jacqueline van der Bilt (JvdB): ‘We

Deze wordt door verschillende

Met verschillende partijen, waaronder

hebben eerst gekeken naar het

beroepsbeoefenaren vervuld. Het

de Landelijke Vereniging POH-GGZ,

functie- en competentieprofiel 2014

is de werkgever/de verzekeraar die

werken we daarom aan de actualisering

en besproken op welke punten deze

de inhoud van de functie bepaalt en

van het functie- en competentieprofiel.

moest worden aangepast. We waren

verantwoordelijk is voor de kwaliteit

We vinden het belangrijk dat daarbij ook

het erover eens dat het belangrijk is

van de POH-ggz.

de professional zelf aan tafel zit. Daarom

om aan te sluiten bij de huisartsenzorg,

vroegen we onze POH-ggz leden begin

dat is voor ons een logische context.

vorig jaar om mee te denken over de

Toen bij de Woudenbergconferentie in

Hoe zou je jullie visie in een paar zinnen

toekomstvisie op de rol van de POH-ggz in

januari de nieuwe kernwaarden voor de

beschrijven?

het eerstelijnsteam van de huisarts.

huisartsenzorg werden vastgesteld, stelde

Macha Mooij-Budel (MMB): ‘De POHggz is een belangrijk onderdeel in het

‘Samenwerking met andere leden
in het eerstelijnsteam is belangrijk’

huisartsenteam, geen losse functie op zich.
De POH-ggz is bij uitstek een teamspeler,
die structureel samenwerkt met de
huisarts waar het gaat om overleg over
nieuwe en lopende patiënten, belangrijke
gebeurtenissen in levens van patiënten

Hoe zijn jullie toen van start gegaan?

Lenneke voor daarop voort te borduren.

en hun netwerk en het bespreken van

Lenneke Tielemans (LT): Het was eerst een

In het format ervan konden we onze visie

ingewikkelde casussen. De POH-ggz kan

beetje zoeken; wat is precies de opdracht?

goed kwijt.’

bovendien meedenken met de huisarts

Wat wilden we toevoegen aan wat al
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over aanpak en/of verwijzing.’

JvdB: ‘De samenwerking met andere

veel respect voor elkaar en waren we

vaker. Door mijn werk in de expertgroep

leden uit het eerstelijnsteam is belangrijk,

nieuwsgierig naar elkaars argumenten.’

heb ik ingezien dat het werk voor mij
lichter en behapbaarder wordt, als ik vaker

omdat taakgebieden elkaar kunnen
overlappen. Denk aan rouw bij ouderen, of

Heeft dit traject aanleiding gegeven om

collega’s opzoek om mee te denken over

depressieve klachten bij een patiënt met

iets te veranderen in je eigen werk?

een casus. Op die manier zorg ik beter

diabetes mellitus. Behandelprogramma’s

LT: ‘Ik ben me er meer van bewust dat

voor mezelf én voor de patiënt. Goede

zoals ‘Stoppen met roken’ kunnen door

je gezamenlijk zorg levert. Ik werk aan

zorg voor de patiënt begint met goede

verschillende praktijkondersteuners

een betere samenwerking met de

zelfzorg.’

worden opgepakt.’

praktijkondersteuners en de huisartsen

MMB: ‘Ik zag voorheen regelmatig meer

in onze praktijk, bijvoorbeeld door

dan 10 patiënten op een dag. In het

Hoe kijken jullie terug op het

overlegmomenten goed te regelen.

afgelopen jaar heb ik dat teruggebracht

ontwikkelingstraject?

Daarnaast ben ik meer betrokken geraakt

tot maximaal 8 of 9. Daardoor kan ik

MMB: ‘Ik vond het een verrijkende ervaring.

bij de ontwikkelingen in de huisartsenzorg.’

mijn consulten beter voorbereiden en

Ik stond meer stil bij de inhoud van de
functie, tijdens je werk neem je daar
niet bewust de tijd voor. We zijn heel
verschillend, maar de samenwerking

Vier aanbevelingen van de Expertgroep POH-ggz aan het
bestuur van de NVvPO:

verliep vloeiend, over de grote lijn waren
we het eens.’

1	
Profileer de rol van de POH-ggz binnen het huisartsenteam. Ondersteun

LT: ‘Ik vond het inspirerend om van elkaar

POH’ers-ggz bij de naleving van de arbeidsvoorwaarden uit de cao, stimuleer

te horen hoe je dingen doet. Het was

casuïstiek overleg tussen POH’ers-ggz, stimuleer de samenwerking tussen

interessant om op macroniveau naar de
functie te kijken, de ontwikkelingen in
het vakgebied in de gaten te houden

diverse praktijkondersteuners en deel het visiedocument onder POH’ers-ggz.
2	
De huisarts en de POH-ggz hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor
patiënten. Onderstreep het belang van samenwerking.

en daarop te reageren. Mijn ervaring

3	
Vergroot de naamsbekendheid van de NVvPO onder de POH’ers-ggz.

als beleidsmedewerker kwam goed van

4	
Stimuleer de komst van een eenduidig kwaliteitsregister voor de POH-ggz.

pas. Ook heb ik veel geleerd van hoe de
anderen de functie invullen.’
JvdB: ‘Het was leuk om mee te denken.

JvdB: ‘POH-ggz is vaak een eenmanspost;

heb ik meer tijd voor een consult. In mijn

De ideeën over de inhoud van ons werk

voor overleg moet je zelf verbinding

lessen professionele rolontwikkeling aan

verschilden soms. Ondertussen was er

zoeken met je netwerk. Dat doe ik nu

praktijkondersteuners besteed ik meer
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Onze Expertgroep POH-ggz bestond uit:
Jacqueline van de Bilt (51): Opleiding

Mascha Mooij-Budel (37): Master

Algemeen Maatschappelijk Werk,

Klinische Psychologie, 3 jaar werkzaam

7 jaar werkzaam als POH-ggz daarnaast

als POH-ggz, daarbij werkzaam als

eigen praktijk voor coaching, auteur en

zelfstandig trainer in Motivational

docent op het gebied van pijn bij seks.

Interviewing en als docent opleiding
POH/PVK. Achtergrond: persoonlijk
begeleider en projectleider in GGZ.

Lenneke Tielemans (50): HBO-V en
Algemene Sociale Wetenschappen,
3 jaar werkzaam als POH-ggz,
achtergrond als beleidsadviseur,
onderzoeker en verpleegkundige.

aandacht aan samenwerking en het

daarbij kunnen ondersteunen.’

Wat vinden jullie van het resultaat?

aangeven van grenzen bij overbelasting.’

MMB: ‘Ik ben vooral anders over het

LT: ‘Ik ben er blij mee en trots op. Ondanks

belang van scholing gaan denken. Door

onze verschillende achtergronden is

Ben je je eigen rol anders gaan zien?

regelmatige scholing moeten we de

het gelukt om tot een gedeelde visie te

JvdB: ‘Wij leren onze patiënten beter

kwaliteit van onze functie hooghouden.

komen. Een levend document, dat we nu

omgaan met dingen die inherent zijn aan

Daarom staat er in onze visie dat er één

uit handen hebben gegeven. Het is nu aan

het leven, zoals rouw en stress. Wij geven

kwaliteitsregister moet komen en intervisie

anderen er iets van te vinden; ik ben heel

hen tools die ze hun hele leven meedragen.

en tijd voor scholing verplicht moeten

benieuwd.’

Onze functie doet erger voorkomen, heeft

worden.’

JvdB: ‘Ik hoop dat de het visiestuk
wordt meegenomen naar de

een grote impact op mensen en is relatief
niet duur. Het is heel mooi en belangrijk

Hoe was het om op deze wijze samen te

onderhandelingstafels over onze

werk; dat is voor mij nog duidelijker

werken voor de NVvPO?

functie en op het vizier komt te staan

geworden.’

LT: ‘Ik vind het leuk dat de NVvPO op deze

bij huisartsen, detacheringsbureaus,

manier expertise verzamelt over onze

opleidingsinstituten… Onder de

beroepsgroep.’

voorwaarden die we in de visie hebben

JvdB: ‘De vereniging is een belangrijke

beschreven, kunnen we onze functie

partner bij cao-onderhandelingen over

geweldig uitvoeren.’

‘Het is heel mooi en
belangrijk werk’

onze functie. Ik vind het mooi dat ze zoveel
aandacht besteedt aan het vergaren van

Wil je de volledige tekst van het visiedocument

kennis om daarbij goed beslagen ten ijs

inzien? Stuur een mailtje naar info@nvvpo.nl.

LT: ‘Ik zie soms praktijkondersteuners die

te komen, vanuit het perspectief van de

veel ruimte krijgen om zich te profileren.

mensen op de werkvloer.’

Andere POH’ers-ggz wil ik vragen: zeg hoe

MMB: ‘Ik had het gevoel dat ik vanuit mijn

je het hebben wilt. 16 mensen op een dag

achtergrond echt iets bij kon dragen. Het

zien bijvoorbeeld, is niet ok. Wees sterk

heeft me veel voldoening gegeven.’

en bewaak je positie. De NVvPO zou ons
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Boeken en sites
Het Geheimen Protocol
Ik sta met mijn dochter de afwas te doen.

en algemeen het geheim, hoe groter de

een geheim te koesteren, vooral omdat

En zoals altijd, bij dit klusje, staat Michael

kans dat het wordt gedeeld. En vice versa.

mensen snel geneigd zijn de informatie

Jackson aan. Mijn gedachten dwalen af

Een moordenaar zal bijvoorbeeld niet

te delen; zo’n 75 procent van alle sociale

naar deze recensie voor Het Geheimen

snel over zijn moord naar buiten treden;

onthullingen wordt gedeeld.

Protocol en ik bedenk met dat als er één

het is een heel specifiek geheim, dat hij

iemand is die geleefd heeft met geheimen,

hoogstwaarschijnlijk met weinig mensen

De POH-ggz vindt…

het wel deze artiest is geweest. Ik ben

deelt.

Door het Geheimen Protocol kijk ik anders

benieuwd in welke categorie Wismeijer

naar geheimen. Ik realiseer me dat er veel

Jackson zou indelen, als het gaat om hoe

meer mensen zijn, die een geheim met

Jackson met zijn geheim is omgegaan. Ik

zich meedragen en dat dit veel impact kan

vermoed dat hij hem als een uitgesproken

hebben. Maar ik besef ook dat geheimen

self-consealer zou typeren; een wat

functioneel kunnen zijn. Ze kunnen

neurotische persoonlijkheid, die vaak veel

bescherming bieden en nodig zijn om je

spanning ondervindt van het hebben van

identiteit te beschermen.

een geheim.
Als hulpverlener word ik vaak
Koesteren of delen

geconfronteerd met cliënten met

Geheimen zijn een wezenlijk onderdeel

geheimen. Wanneer is het voor hen nu

van ons leven. Kinderen hebben al

beter om openheid van zaken te geven

geheimen en het helpt hen om een eigen,

en wanneer niet? Het helder geschreven

persoonlijke wereld te ontwikkelen.

Geheimen Protocol biedt veel informatie

Immers, als je je eigen psychologische

en inzichten die van pas komen bij het

wereld hebt, word je steeds meer een

zorgvuldig formuleren van een advies en

individu. Anderen kunnen niet in je hoofd

is daarom een handig naslagwerk.

kijken. Kinderen vinden dit spannend en
moeten ermee leren omgaan.
Productinformatie
Het Geheimen Protocol.

‘Door dit boek kijk ik anders
naar geheimen’

De psychologische mechanismen
van geheimhouding
Auteur: Andreas Wismeijer
Uitgever: In eigen beheer
EAN 9789082581201

Bijna iedereen heeft wel een groter of

Wismeijer schrijft dat het hebben van

kleiner geheim. Wismeijer maakt een

een geheim niet eenvoudig is, omdat het

indeling naar vorm en inhoud. Sommige

energie kost. Hoe gaan mensen daar nu

geheimen zijn meer publiek dan andere.

mee om? Je geheim onthullen is niet altijd

Sommige zijn heel algemeen, andere

de beste oplossing, hoewel het je van een

weer heel specifiek. Hoe meer publiek

last bevrijdt. Het kan soms beter zijn om
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Nationaal Preventieakkoord: In 2040 is 5 procent
van de volwassen inwoners van Nederland rookvrij

Op naar een rookvrij
patiëntenbestand
Stoppen met roken leeft. Steeds meer volwassenen zijn zich bewust
van de ongezonde gevolgen van sigaretten, sjag of sigaren. Ook de
overheid gaat het stoppen met roken actief stimuleren. Toch spreek je
waarschijnlijk nog iedere dag rokende patiënten. Hoe begeleid je hen
naar een rookvrij bestaan?
Tekst | Marcel Clarijs

Alliantie
Nederland Rookvrij

Nog altijd sterven er in Nederland meer dan

aanbieden. Volgens de standaard kan

55 mensen per dag aan de gevolgen van

dit het beste via een ‘warme overdracht’,

(mee)roken. Roken zorgt voor aanzienlijk

oftewel actieve verwijzing naar stophulp

meer sterfgevallen dan drugs, alcohol en

en door te benadrukken dat intensievere

NVvPO streeft samen met jou als

verkeersongevallen bij elkaar. Tegelijkertijd

begeleiding leidt tot een effectiever traject.

praktijkondersteuner naar een

raken er iedere week honderden nieuwe

rookvrij Nederland en is daarom

kinderen verslaafd aan roken. Als zij blijven

Maak roken bespreekbaar

toegetreden tot de Alliantie

roken, is de kans meer dan 50 procent dat

Een stopadvies door een zorgverlener

Nederland Rookvrij (ANR). De ANR

zij aan de gevolgen daarvan komen te

verhoogt direct de kans op een rookvrij

is een samenwerkingsverband van

overlijden. Als praktijkondersteuner geef je

leven. Bovendien geeft onderzoek aan

publieke en private organisaties die

standaard aan iedere roker een stopadvies.

dat de meeste patiënten (84 procent) in

als doel hebben om er samen voor

Maar hoe doe je dat precies? En als ze

Nederland er geen probleem mee hebben

te zorgen dat niemand meer (over)

willen stoppen, hoe begeleid je ze dan naar

als hun huisarts roken zou bespreken

lijdt aan de gevolgen van roken.

een rookvrij leven? Of: waar kun je de roker

(Lems, 2006). Uit een onderzoek van het

De ANR wordt gevormd door vele

naartoe verwijzen en hoe doe je dat?

Trimbosinstituut, het CBS en het RIVM in

organisaties die samen een Rookvrije
Generatie willen realiseren’.

‘Een stopadvies door een zorgverlener
verhoogt de kans op een rookvrij leven’

Kijk voor meer informatie op
www.alliantienederlandrookvrij.nl.

jaarlijks en bij een rookgerelateerde
aandoening vaker. Maak dit stopadvies
Zorgstandaard Tabaksverslaving

2017 blijkt zelfs dat rokers de voorkeur

zo persoonlijk mogelijk en zeg duidelijk

De zorgstandaard Tabaksverslaving die dit

geven aan het advies van zorgverleners

dat stoppen met roken een onmisbaar

voorjaar is gepubliceerd, biedt een goede

boven hulp van familie of vrienden.

onderdeel is van de behandeling van

basis. Daarin staat de volledige zorgketen

Wees dus niet terughoudend om roken

de betreffende aandoening. Dit kan op

beschreven, van adviseren en motiveren

bespreekbaar te maken, maar wees daarbij

verschillende manieren:

tot laagdrempelige zelfhulp en intensieve

wel snel en adequaat.
–	
Vraag naar het huidige rookgedrag

verslavingszorg. Nieuw in deze standaard
is dat wordt afgestapt van het stepped

4 manieren om stopadvies te geven

en leg een link naar de voordelen

care-principe, maar wordt uitgegaan van

De nieuwe zorgstandaard Tabaks-verslaving

van stoppen voor de behandeling:

matched care: direct de best passende

geeft aan dat het belangrijk is om een

‘Ik adviseer u om te stoppen met

intensieve stoppen-met-rokenzorg

stopadvies te geven bij elke roker, minimaal

roken. Dat geeft u een veel grotere
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kans op de genezing van uw wond’.

maar denkt het niet te kunnen.

actieve verwijzing of warme overdracht

Onderzoek wijst uit dat het geven van

Benadruk dat elke stoppoging zinvol

plaatsvindt, neemt de stoppen-met-

een duidelijk stopadvies leidt tot meer

is: het lukt of je leert ervan. Wil je meer

rokenaanbieder actief contact op met de

stoppogingen. Dus blijf dit herhalen,

lezen over motiveren? Een aanrader is

roker, wat de kans op deelname aanzienlijk

zoals je ook het meten van de

het boek ‘Motiveren kun je leren’ van

verhoogt.

bloeddruk telkens opnieuw ter sprake
brengt bij een diabetespatiënt.

Pauline Dekker en Wanda de Kanter.
–	
Een andere manier om stoppen met

Aanmelden bij stoppen-met-

roken onder de aandacht te brengen,

rokenprogramma

het met u over roken hebben?’ Het

is gebruik te maken van de Very Brief

Als de patiënt openstaat voor stoppen,

antwoord is dan meestal ja. 80 procent

Advice-methode (vraag-vertel-verwijs).

kun je direct ingaan op de motivatie en de

van de rokers wil namelijk wel stoppen

Hierbij omzeil je het geven van een

patiënt zelf in behandeling nemen voor

(Karin Hummel). Zegt de roker nee,

stopadvies en vertel je meteen hóe

een stoptraject. Geef je geen begeleiding of

vraag dan of je het er de volgende

iemand kan stoppen: ‘U vertelt dat u

heb je een patiënt al een keer begeleiding

keer over mag hebben. Dan weet

nog rookt, met een goede behandeling

gegeven en is die weer gaan roken, dan

de roker al dat dit besproken gaat

kunt u stoppen. Wilt u hiervoor een

kun je patiënten aanmelden voor een

worden en is de start van het gesprek

nieuwe afspraak maken/is het goed als

stoppen-met-roken-programma. Dat kan

gemakkelijker.

ik u verwijs naar een effectief stoppen-

onder andere bij SineFuma, via www.

–	
Stel de toestemmingsvraag: ‘Mag ik

rookvrijookjij.nl/verwijsformulier. Maar
uiteraard ook bij andere aanbieders, die je
kunt vinden op www.ikstopnu.nl van het
Trimbos.
Over enige tijd komt bovendien de
StopWijzer beschikbaar, die op dit moment
wordt ontwikkeld door Universiteit
Maastricht. Dit is een stoppen-metrokeninterventie voor gebruik in de
huisartspraktijk. De StopWijzer geeft een
kort overzicht van effectieve stopmethodes
en de locaties waar ze worden aangeboden.
Zo kun je de roker helpen om te kiezen uit
het aanbod. Wil je de StopWijzer testen? Ga
dan naar www.stopwijzer.nu.
Meer succes met professionele
begeleiding
Natuurlijk zijn er patiënten die een
stoppen-met-rokenprogramma afwijzen,
en liever op eigen kracht stoppen. Het
is echter goed om te weten dat bij cold
–	
Peil de motivatie van de patiënt om te
stoppen met roken door het stellen van

met-roken-programma?’ Zo weet de

turkey stoppen na een jaar nog maar zo’n

roker dat hulp mogelijk is.

4 procent rookvrij is. Bij begeleiding door
professionals, is direct na de begeleiding 75

schaalvragen, zodat je hier goed op
Actieve verwijzing

tot 80 procent van de deelnemers rookvrij

Roken is een verslaving. Als je een folder

en na een jaar nog zo’n 35 tot 40 procent.

roken voor u? Kunt u dit aangeven

meegeeft aan de patiënt, waarmee deze

Intensieve professionele begeleiding

op een schaal van 1 tot 10 waarbij

zich kan aanmelden voor een traject, zorgt

bij het stoppen zorgt dus voor hogere

0 geen motivatie is en 10 heel veel?’

de verslaving voor uitstelgedrag, met het

succespercentages.

en vervolgens op dezelfde manier:

risico dat de roker zich uiteindelijk niet

‘Hoeveel vertrouwen heeft u dat het

aanmeldt. Dat is zonde, want de patiënt

De auteur werkt als commercieel manager bij

u lukt om te stoppen met roken? Vaak

had wel motivatie om te stoppen op

SineFuma

blijkt de roker wel te willen stoppen

het moment van het gesprek. Als er een

kunt aansluiten in het gesprek:
	‘Hoe belangrijk is stoppen met
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Praktische tips van het Kenniscentrum Sport

Zo krijg je je patiënt
in beweging
Samen met andere leefstijlfactoren speelt bewegen een belangrijke
rol bij het voorkomen van aandoeningen en het verlichten van
de ziektelast. Maar wanneer helpt bewegen bij het voorkomen
van bepaalde aandoeningen en wat kun je doen om je patiënt te
ondersteunen bij het bewegen?
Tekst | Liesbeth Preller en Kirsten de Klein

Bewegen is gezond, maar hoeveel is

praten nog mogelijk is. Voldoende matig

van de spieren te verbeteren. Ze zijn

voldoende? Dat zie je in de beweeg-

intensief bewegen verbetert de hart-long-

ook belangrijk bij het verbeteren

richtlijnen. In 2017 actualiseerde de

functie en allerlei andere mechanismen

van de glucosehuishouding en het

Gezondheidsraad op verzoek van het

die leiden tot gezondheidswinst, zoals

verlagen van bloeddruk. Denk bij

ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en

verlaging van de bloeddruk en verbeterde

deze oefeningen aan hardlopen,

Sport (VWS) de bestaande beweegnormen.

insulinegevoeligheid. De richtlijnen zijn

voetballen, fietsen, fitnessen of

Dat gebeurde naar aanleiding van nieuwe

een ondergrens: meer bewegen is beter.

waveboarden.

wetenschappelijke inzichten, die niet alleen

Maar ook van niet naar iets bewegen geeft

–	
Botversterkende activiteiten bestaan

het belang van bewegen benadrukten,

al gezondheidswinst, ook als de richtlijnen

uit krachttraining en activiteiten

maar ook de negatieve gevolgen van

niet worden gehaald.

waarbij het lichaam met het eigen
gewicht wordt belast, zoals springen,

veel en langdurig zitten. Op basis van de
nieuwe beweegnorm zijn de volgende

Spier- en botversterkende activiteiten

gewichtheffen, traplopen, wandelen,

beweegrichtlijnen opgesteld (zie figuur 1).

Een belangrijke toevoeging in de huidige

hardlopen en dansen. Ze stimuleren

Met bewegen wordt gezondheidswinst

richtlijn zijn de spier- en botversterkende

botopbouw, zorgen voor een

behaald wanneer de beweging minimaal

activiteiten:

gunstiger balans bij het continue

matig intensief is. Als handvat kun je hier-

–	
Spierversterkende activiteiten

proces van botafbraak en -herstel en

voor aanhouden: een verhoogde hartslag

zijn activiteiten om kracht,

en een versnelde ademhaling, waarbij

uithoudingsvermogen en omvang

Jeugd
4 tot 8 jaar

Hoeveel kan ik bewegen
om gezond te blijven?

beperken het risico op fracturen.

Volwassenen
en ouderen

1 uur per dag
matig intensief bewegen

3x per week
spier- en botversterkende
activiteiten

2,5 uur per week
matig intensief bewegen

2x per week
spier- en botversterkende
activiteiten

Matig intensief is als je
ademhaling sneller wordt.

Zoals volleybal, dansen,
buiten spelen en fietsen.

Verspreid het bewegen
over meerdere dagen.

Voor ouderen in combinatie
met balansoefeningen.

Figuur 1. De beweegrichtlijnen.
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‘In 2017 voldeed 47 procent van de Nederlandse
bevolking aan de beweegrichtlijnen’

Kenniscentrum Sport
Kenniscentrum Sport brengt actueel wetenschappelijk onderzoek over sport en
bewegen samen met succesvolle ervaringen uit de praktijk. Het maakt kennis
praktisch bruikbaar voor domeinen zoals de zorg, gemeenten en onderwijs, en
helpt zo professionals bij hun vraagstukken. Kenniscentrum Sport richt zich op
doelgroepen die meer moeite hebben met bewegen, van jong tot oud en met
of zonder aandoening of beperking. Het ministerie van VWS is de belangrijkste
opdrachtgever en financier. Meer informatie? Mail naar info@kcsport.nl.
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Voor ouderen geldt aanvullend het advies

Patiënten bespreken bijvoorbeeld minder

betaalbaar beweegaanbod een reden om

van balansoefeningen om vallen te helpen

makkelijk bepaalde angsten of schaamten

niet door te verwijzen (RIVM, 2019). Toch is

voorkomen. Voorbeelden van oefeningen

en vinden het eenvoudiger om gebrek aan

dat aanbod er vrijwel altijd, al is het soms

zijn op één been staan, voet voor voet

tijd of financiële middelen aan te voeren als

moeilijk vindbaar.

over een lijn lopen en activiteiten als Tai

reden voor te weinig beweging.

Chi en Pilates.
Voorkomen van aandoeningen en
beperkingen
De beweegrichtlijnen zijn opgesteld
om aandoeningen en beperkingen te
voorkomen. Bewegen verlaagt daarnaast
bij veel aandoeningen de ziektelast,
al valt dat buiten de scope van de
beweegrichtlijnen. Figuur 2a laat zien voor
welke aandoeningen en onderliggende
factoren het risico duidelijk lager is bij
voldoende bewegen voor alle volwassenen
inclusief ouderen. Figuur 2b geldt exclusief
voor ouderen. Dit zijn alleen de effecten
waarvoor een ruime hoeveelheid bewijs uit
kwalitatief onderzoek beschikbaar is. Bij
zowel ‘hard bewijs’ als ‘zeer waarschijnlijk’
gaat het om sterke effecten. Het verschil
zit in het soort onderzoek waaruit dit
afgeleid is. Als er bijvoorbeeld alleen
uitkomsten zijn uit cohortonderzoek
waarbij een grote groep langdurig wordt
gevolgd, die niet ondersteund worden
met experimenteel onderzoek, dan is het
verband hooguit zeer waarschijnlijk.
Figuur 2a. Gezondheidseffecten van
Wat kun jij doen?

bewegen bij volwassenen.

Als POH heb je een belangrijke rol bij het

Figuur 2b. Gezondheidseffecten van

ondersteunen van patiënten om meer te

bewegen bij ouderen.

bewegen voor een betere gezondheid.
In tegenstelling tot andere professionals
kun je vrijwel alle patiënten met een

Daarnaast werken artsen en POH’ers soms

De Beweegcirkel

leefstijlgerelateerd gezondheidsrisico

vanuit aannames die niet altijd waar zijn,

Kenniscentrum Sport heeft de Beweegcirkel

bereiken. Bovendien is leefstijladvies bij

of die niet waar zijn voor een specifieke

ontwikkeld; een praktisch instrument

gezondheidsrisico’s onderdeel van je

patiënt. Huisartsen vinden bijvoorbeeld

dat mensen inzicht geeft in hoe ze op

takenpakket en ben je betrouwbaar als

vrijwel alleen patiënten met een Westerse

een eenvoudige manier meer kunnen

afzender van advies.

achtergrond geschikt om door te verwijzen

bewegen. De Beweegcirkel bevat vijf

naar een leefstijlinterventie, blijkt uit

stappen, die gebaseerd zijn op verschillende

Motieven en belemmeringen

recent onderzoek (Bouma, 2018). Verder

gedragstheorieën en -methodieken. Deze

Patiënten stimuleren en motiveren om

worden veel patiënten op basis van eerder

stappen helpen om inzicht te krijgen in

meer te bewegen is lastig, omdat het gaat

genoemde belemmeringen geclassificeerd

wat iemand al doet aan beweging, wat

om een gedragsverandering. Gedrag is

als ‘niet gemotiveerd’, terwijl met

hij leuk vindt, wat er nog meer in zijn dag

hardnekkig; een gezondere leefstijl is alleen

motiverende gesprekken en zorgvuldige

past en hoe dit is aan te pakken en vol te

haalbaar als de patiënt dat ook belangrijk

toeleiding naar laagdrempelig aanbod een

houden. Als praktijkondersteuner kun je

vindt. De kunst is om als POH de werkelijke

deel wel in beweging te krijgen is.

helpen om de stappen te verduidelijken

motieven en belemmeringen te kennen

Als laatste is voor huisartsen en POH’ers

en om persoonlijke doelen te stellen.

en daarbij de beste aanpak te kiezen.

het ogenschijnlijk gebrek aan passend en

Dit om te zorgen dat mensen niet alleen
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starten met bewegen, maar het ook blijven

Ken je dit beweegaanbod al?

volhouden. De Beweegcirkel is gratis aan
te vragen via www.kenniscentrumsport.nl/
beweegrichtlijnen.

–	
Diverse sportverenigingen hebben aanbod specifiek voor ouderen, zoals walking
football, masters trendweken (gymnastiek), of Jeu de Boules.
–	
Biowalking van IVN: wandelen in de natuur voor mensen met een chronische ziekte

De buurtsportcoach

of beperking onder begeleiding van een IVN Natuurgids en een medisch professional.

Als je samen met de patiënt tot de

–	
www.gezondnatuurwandelen.nl: wandelen voor mensen met dementie.

conclusie bent gekomen dat deze

–	
Verpleeghuizen waar activiteiten openstaan voor mensen uit de wijk.

meer zou kunnen bewegen, maar niet

–	
Fitnesscentra met aanbod voor mensen met specifieke aandoeningen, zoals niet

duidelijk is waar hij het best terecht

aangeboren hersenletsel.

kan, kun je contact opnemen met de
buurtsportcoach. Buurtsportcoaches
zijn aanwezig in 95 procent van de
gemeenten. Zij stimuleren bewegen

Nog even alle tips voor de POH op een rij:

en sporten, verbinden verschillende

–	
achterhaal de motieven en belemmeringen van patiënten;

sectoren en werken voor verschillende

–	
help patiënten om in beweging te komen met de Beweegcirkel;

doelgroepen zoals jeugd, ouderen en

–	
werk samen en verwijs door naar de buurtsportcoach;

mensen met chronische aandoeningen.

–	
ondersteun patiënten. Alleen zeggen dat ze meer moeten gaan bewegen zonder

Werkzaamheden van buurtsportcoaches

verdere ondersteuning helpt niet.

worden afgestemd op vragen uit het
veld en op het gemeentelijk sport- en
gezondheidsbeleid.
Uit zeer recent onderzoek van het RIVM

Links naar meer informatie

(2019) blijkt dat veel eerstelijnszorgverleners de buurtsportcoach niet weten

Algemeen

te vinden of niet doorverwijzen. Buurt-

www.kenniscentrumsport.nl

coaches worden ingezet via de gemeente

www.allesoversport.nl

en zijn daar meestal te vinden via de afdeling Sport. Let op: de functiebenaming kan

Beweegrichtlijnen

soms een andere zijn.

www.kenniscentrumsport.nl/ons-aanbod/beweegrichtlijnen
www.allesoversport.nl/artikel/hoeveel-moet-je-bewegen-volgens-de-beweegrichtlijnen

Zo kan de buurtsportcoach jou

www.allesoversport.nl/artikel/spier-en-botversterkende-oefeningen-zo-doe-je-dat

ondersteunen:

www.kenniscentrumsport.nl/ons-aanbod/instrumenten/beweegcirkel

–	
Hij/zij heeft een goed overzicht van de

Op het YouTube kanaal van Allesoversport vind je 24 korte filmpjes met

vele laagdrempelige activiteiten in de

verschillende oefeningen

wijk, kent de kwaliteit van het aanbod
en weet welk aanbod geschikt is voor

Motieven en belemmeringen:

mensen met bepaalde aandoeningen

www.allesoversport.nl/artikel/motieven-en-belemmeringen-om-te-sporten-en-

en beperkingen;

bewegen-naar-levensfase

–	
Hij/zij kan zelf met de patiënt in

www.allesoversport.nl/artikel/wat-beweegt-mensen-met-een-chronische-aandoening

gesprek gaan om te bepalen welk
aanbod het meest geschikt is.
–	
Hij/zij weet welke programma’s

Buurtsportcoaches
www.allesoversport.nl/artikel/factsheet-belangrijkste-inzichten-evaluatieonderzoek-

(interventies) er zijn voor mensen

buurtsportcoaches

waarvoor de stap naar het reguliere

www.allesoversport.nl/artikel/de-3-rollen-van-buurtsportcoaches-die-

laagdrempelige aanbod te groot is.

samenwerken-met-eerstelijnszorg

Bijvoorbeeld erkende interventies bij
een fysiotherapeut, of interventies
–	
Hij/zij kan een inloopactiviteit organise-

Liesbeth Preller en Kirsten de Klein

ren, eventueel samen met een fysiothe-

werken als respectievelijk adviseur

niet aanwezig is, dan kan de

rapeut, waarbij mensen op basis van

en communicatieadviseur bij het

buurtsportcoach helpen nieuw

hun geteste mogelijkheden toegeleid

Kenniscentrum Sport.

aanbod te realiseren.

worden naar passend aanbod.

voor sociaal kwetsbare mensen.
–	
Als bepaald gewenst aanbod

poh Juni 2019 | 29

Boeiend en verbindend
Kijk voor actueel nieuws op onze website, schrijf je in voor onze nieuwsbrief of volg ons op Facebook, LinkedIn, Twitter en Instagram!

Principeakkoord cao
Huisartsenzorg 2019-2020
Op 17 april jl. hebben de cao-partijen

Praktijkmanager is hierdoor officieel

een principeakkoord bereikt over een

in het functiehuis Huisartsenzorg

nieuwe cao Huisartsenzorg 2019-2020.

opgenomen. Het bestuur en de leden

Er is een looptijd van 22 maanden

van de V&VN POH/PVK zijn tussendoor

(1 maart 2019 tot en met 31 december

ook op de hoogte gebracht van de

2020) afgesproken. De lonen worden

ontwikkelingen.

Even voorstellen:
Maartje de Nijs

structureel verhoogd met 6 procent:
3 procent per 1 juli 2019 en 3 procent

Tot slot is er ook een principeakkoord

per 1 april 2020. Het volledige

bereikt voor de groep van ca. 2000

principeakkoord is met een positief

werknemers die overgaan van de

advies van het bestuur aan de NVvPO-

cao Gezondheidscentra naar de cao

leden voorgelegd.

Huisartsenzorg. Dit akkoord is ter
goedkeuring voor-gelegd aan de

Omdat de NVvPO natuurlijk ook

achterbannen van NVDA en FNV

de POH-ggz vertegenwoordigd

Zorg & Welzijn en Ineen. Door een

aan de cao-tafel zijn bestuurders

samenwerking aan te gaan met

van de Landelijke Vereniging

de NVDA heeft de NVvPO in dit

Na de ALV op 26 januari reageerde

POH-GGZ gedurende het gehele

overleg de belangen van de POH’ers

Maartje de Nijs (47) op de vacature

onderhandelingstraject betrokken.

behartigd. Na goedkeuring door

voor het Algemeen Bestuur van

Daarnaast hebben wij op verzoek

alle achterbannen zal de cao

de NVvPO. Maartje begon haar

van de Nederlandse Vereniging voor

Huisartsenzorg vanaf 1 juni

carrière als praktijkondersteuner

Praktijk Management (NVvPM) en

2019 voor deze groep werknemers

(toen nog praktijkverpleegkundige)

het Landelijk Netwerk Managers

van toepassing zijn. Kijk voor meer

in 2002 in Etten-Leur. In 2007

1e Lijn (LNM1L) de praktijkmanagers

informatie op nvvpo.nl/nieuws/

maakte ze een overstap naar

vertegenwoordigd. De functie

principeakkoord.

de farmaceutische industrie. Ze
werkte 8 jaar als rayonmanager,
voornamelijk op het gebied van

NVvPO aanwezig op
Langerhanssymposium

diabetes met een uitstapje naar

Het Langerhanssymposium vindt dit jaar plaats op dinsdag 18 juni in Theater De

Winkel en Wauters in Rijen. Bij de

Spiegel in Zwolle en op donderdag 20 juni in het Beatrixtheater in Utrecht. Dit

NVvPO is ze niet onbekend: sinds juli

grootste diabetesevenement van Nederland viert zijn 15-jarig lustrum met het

is ze lid van de ledencirkel Opleiden

thema ‘Alles hangt met alles samen’ en een gevarieerd programma met topsprekers

en Ontwikkelen. Maartje wordt door

als Wanda de Kanter, Pauline Dekker, Henk Bilo en Helen Lutgers. Het beloven

het bestuur als kandidaat aan de ALV

inspirerende en leerzame dagen te worden en natuurlijk is de NVvPO er ook bij. Dus

(najaar) voorgedragen. Het besluit is

heb je vragen, suggesties of wil je persoonlijk advies? Je bent van harte welkom in

dan aan de ALV.

onze stand!
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luchtwegmedicatie, om 3 jaar
geleden terug te keren als POH.
Nu werkt ze bij Huisartsenpraktijk

Boeiend en verbindend
Kijk voor actueel nieuws op onze website, schrijf je in voor onze nieuwsbrief of volg ons op Facebook, LinkedIn, Twitter en Instagram!

Uitkomst Enquête Ledencirkel POH-ouderen
POH-ouderen krijgen steeds meer taken in de complexer wordende
ouderenzorg. Welke competenties zijn daarvoor nodig? En aan
welke eisen moet een opleiding/module voldoen? Om daar zicht
op te krijgen heeft onze ledencirkel POH-ouderen, die onlangs is
uitgebreid met leden van de V&VN POH/PVK, een enquête gehouden
onder de leden van de NVvPO en de V&VN POH/PVK.

In de regio
Het merendeel van de respondenten
wil het liefst geschoold worden in de
regio. Een mogelijke reden daarvoor
is dat elke regio afhankelijk is van de
zorgverzekeraar die de zorg rondom
kwetsbare ouderen contracteert. Het

De eerste resultaten:
–	
555 respondenten hebben de enquête
ingevuld.

kan ook te maken hebben met het

risico’s en gevolgen van polyfarmacie.

ontwikkelen van inzicht in de sociale kaart

–	
Mogelijke taken met betrekking tot

–	
55 procent van de POH’ers die zich
met ouderenzorg bezighouden heeft
1 tot 5 jaar ervaring (23 procent 6-10
jaar en 18 procent >11 jaar).

mantelzorger en het herkennen van

en de wens om goed samen te werken

palliatieve- en oncologische zorg

met de verschillende zorgverleners in de

blijken niet zo vaak door POH-ouderen

regio. We zien ook dat zorggroepen zelf

te worden uitgevoerd (< 20 procent)

POH-ouderen opleiden. Bij 59 procent

–	
Bij de keuze om de autonomie van

van de ondervraagde POH’ers worden

de ouderen centraal te zetten en het

nascholingen over ouderenzorg door de

zorg bezighouden, heeft 93 procent

maken, coördineren en monitoren van

zorggroep georganiseerd.

de basisopleiding POH gevolgd.

het zorg(leef )plan, geeft 70 procent

–	
Van de POH’ers die zich met ouderen-

aan dit als taken te hebben.

–	
De grootste groep heeft een

Advies
De waardevolle informatie die de

verpleegkundige vooropleiding
(34 procent hbo vpk, 17 procent mbo

Scholing

enquête heeft opgeleverd, wordt nog

vpk, 35 procent doktersassistent,

Ruim de helft van de POH’ers heeft een

nader bestudeerd door de ledencirkel

14 procent anders).

opleiding/module Ouderenzorg eerste

POH-ouderen, voor het wordt

lijn gevolgd bij een hogeschool. Deze

meegenomen bij het formuleren van

Het takenpakket volgens de POH’ers

POH’ers zijn tevreden over deze scholing

een krachtig advies over het landelijke

(> 75 procent):

als het gaat over de aansluiting van de

scholingsbeleid omtrent de zorg voor

–	
Huisbezoeken, signaleren/casefinding,

theorie op de praktijk. Dat rijmt niet

complexe kwetsbare ouderen in de

assessment afnemen, inzetten van

helemaal met de relatief lage cijfers die zij

eerstelijnszorg. We zullen dit advies in

gevalideerde meetinstrumenten,

geven over de kennis die zij bezitten. Ook

ieder geval aanbieden aan het Sociaal

contact/samenwerken zorgpartners,

geven zij aan veel wensen en behoefte te

Fonds Huisartsenzorg (SSFH) en de

signaleren draagkracht en draaglast

hebben aan (na)scholing.

samenwerkende hogescholen.

Fluitend naar het werk
Om organisaties in de huisartsenzorg en

naar het werk’. De eerste prioriteit van

heden en middelen om het werkplezier

de medewerkers zoals doktersassistenten,

het programma is het vergroten van de

te bevorderen. Binnenkort start het pro-

praktijkondersteuners en triagisten verder

bewustwording over duurzame inzet-

gramma met een serie prikkelende inter-

te ondersteunen bij het praktisch vorm-

baarheid. Dat gebeurt onder meer via

views met vakgenoten. Blijf op de hoogte

geven van het thema duurzame inzet-

publicaties, congressen en workshops

via 'de POH' en www.nvvpo.nl.

baarheid, hebben de cao-tafel Huisartsen-

met werkgevers en werknemers. Daar-

zorg en sociaal fonds SSFH hun krachten

naast voorziet het programma in prak-

gebundeld in het programma ‘Fluitend

tische handvatten, scholingsmogelijk-

poh Juni 2019 | 31

Voor de toepassing van medicinale cannabis ontbreekt
vooralsnog een wetenschappelijke basis

Mediwiet, taboe of niet?
Voor de werking van medicinale cannabis ontbreekt vooralsnog een
stevige wetenschappelijke basis. Toch hebben veel patiënten er baat
bij. Hoe kan cannabis toch een plek krijgen in ons zorgstelsel?
Tekst | Heleen Kuijper-Tissot van Patot

De cannabisplant bevat meer dan 400
verschillende werkzame bestanddelen.
Daarvan vallen er zeker 100 onder
de zogenaamde cannabinoïden.
Cannabinoïden zijn de bestanddelen
waaraan de meeste werkzaamheid wordt
toegekend. De bekendste zijn CBD en
THC. CBD (cannabidiol) is vooral bekend
van de CBD-olie die vrij verkrijgbaar is
in de apotheek of bij de drogist. THC
(tetrahydrocannabinol) is de stof die zorgt
voor het hallucinogene effect van cannabis.
Het is het belangrijkste bestanddeel voor
de medicinale toepassing.
Alle bestanddelen die worden gebuikt voor
de medicinale toepassing worden verkregen
uit de gedroogde vrouwelijke bloemtoppen
van de plant. Bij coffeeshops, maar ook

Bedrocan, in opdracht van Bureau

beeld van het aantal patiënten dat in

via illegale kanalen, zijn er honderden

Medicinale Cannabis. Dit bedrijf heeft

Nederland cannabis voor medicinale

cannabisvariëteiten in verschillende

als enige een vergunning voor het telen

doeleinden gebruikt. Een schatting van het

toedieningsvormen verkrijgbaar.

van medicinale cannabis. De gekweekte

aantal patiënten ligt tussen de 8.000 en de

planten voldoen aan hoge kwaliteitseisen

13.000.

Verkrijgbaarheid

en bevatten constante percentages van de

Behandeling met cannabis wordt ingezet

In Nederland zijn cannabisproducten

werkzame stoffen.

bij een diversiteit van aandoeningen,

verkrijgbaar via coffeeshops en op

Medicinale cannabis is geen geregistreerd

zoals multipele sclerose, kanker, reuma en

recept via de apotheek. Elke apotheek in

geneesmiddel. Verstrekking via de

chronische pijn. Veel patiënten gebruiken

Nederland kan cannabis flos (de gedroogde

apotheek vermindert de kans op

medicinale cannabis als zelfmedicatie

bloemtoppen) op recept leveren. Deze kan

misbruik en biedt de mogelijkheid tot

naast hun reguliere therapie. Onderzoek in

worden toegediend via een verdamper, of

medicatiebewaking van andere medicijnen

diverse landen toont aan dat de toepassing

door er thee van te maken. De Transvaal

die worden gebruikt. Omdat cannabis

van cannabis – onder toezicht van de

Apotheek in Den Haag en Clinical Cannabis

THC bevat, moet het recept voldoen aan

deskundigheid van zorgprofessionals – van

Care in Breukelen bereiden medicinale

de eisen van de opiumwet. Medicinale

toegevoegde waarde kan zijn als aanvulling

cannabisolie voor individuele patiënten.

cannabis wordt niet meer vergoed vanuit

op bestaande behandelingen.

De cannabisolie is gemakkelijk in gebruik

de basisverzekering.

Behandeling met medicinale cannabis
komt in aanmerking als de gangbare

en kan heel precies gedoseerd worden.
Medicinale cannabisolie wordt bereid uit

Gebruik en toepassing

behandelingen en geregistreerde

een zestal medicinale cannabissoorten.

Omdat cannabis ook verkrijgbaar is via

geneesmiddelen niet voldoende helpen

Deze planten worden gekweekt door

coffeeshops, bestaat er geen compleet

of te veel bijwerkingen geven. Voor zover
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bekend speelt medicinale cannabis geen

bij de behandeling. Eigenlijk is er geen

cannabis te bemoeilijken. Het gebruik zal

rol bij de genezing van aandoeningen,

standaarddosering. Behandelaars en

waarschijnlijk nog meer buiten het zicht

maar kan het de klachten verminderen.

patiënten moeten samen op zoek naar

van de zorg gaan plaats vinden in plaats

Ook kan medicinale cannabis de

de juiste persoonlijke dosering met het

van afnemen.

doseringen en bijwerkingen van andere

gewenste effect.

Met de huidige kennis over de effectiviteit
van medicinale cannabis is dit niet alleen

medicatie verminderen. Het is aan de arts
om te bepalen in welke situatie en bij welke

Werking en effectiviteit

een gemis voor de individuele gebruiker,

aandoening medicinale cannabis een

Hoewel cannabis al eeuwen wordt

maar ook voor de totale gezondheidszorg.

geschikte keuze is voor een patiënt.

gebruikt, zijn de cannabinoïden pas

Een optimale maar zeker ook veilige

ontdekt in de jaren 60. Nog eens decennia

integratie van medicinale cannabis is

Dosering

later, eind jaren 80, zijn er receptoren voor

gebaat bij open en transparant gebruik.

Als medicinale cannabis wordt gebruikt,

deze stoffen aangetoond in het CZS en

De communicatie tussen patiënt en

is het verstandig een aantal simpele

het immuunsysteem. Daarop volgde de

zorgverlener is hierbij cruciaal en een

aanwijzingen op te volgen:

ontdekking van endogene (lichaamseigen)

belangrijk onderdeel van professioneel

Het is beter om gedurende de dag een

cannabinoïden. Wetenschappelijk

handelen.

aantal kleinere doseringen te gebruiken,

onderzoek naar de werking van het

dan te experimenteren met één grote dosis.

endocannabinoïdesysteem is dus pas eind

Kennisasymmetrie

Iedere patiënt kan anders reageren op

jaren 90 opgestart. Daarbij is ontdekt dat

In de gezondheidszorg zijn we ons

cannabis. Wacht tot het effect (indien

cannabinoïden op verschillende receptoren

bewust van de kennisasymmetrie die er

aanwezig) optreedt. Het is het beste

aangrijpen.

bestaat tussen patiënt en zorgverlener.

eenzelfde (lage) dosering een aantal dagen

Recent onderzoek geeft ook inzicht

Dit plaatst de patiënt in een afhankelijke

te gebruiken en eventuele effecten bij te

in de combinatie van verschillende

positie en vraag om veel vertrouwen van

houden.

cannabinoïden. THC en CBD vertonen

de patiënt bij de meeste behandelingen.

Na een paar dagen kan de patiënt de

onderling interacties als beiden, na elkaar

Bij de behandeling met cannabis is dat

dosering langzaam opvoeren. Neem na

of gelijktijdig, worden ingenomen. CBD

anders. Op dit moment staan de meeste

iedere verhoging een paar dagen de tijd

kan, bijvoorbeeld, het psychotrope effect

zorgverleners met 0-1 achter ten opzichte

om de vooruitgang te kunnen observeren.

van THC afzwakken of voorkomen.

van de patiënt.

Op deze wijze kunnen patiënten in

Cannabinoïden hebben niet alleen

Om een goede zorg te waarborgen voor de

1 tot 2 weken hun eigen optimale

verschillende aangrijpingspunten in het

patiënt die baat kan hebben bij cannabis

dosering bepalen, die zoveel mogelijk

lichaam, de manier van inname is ook

en om te voorkomen dat het illegale circuit

medicinale voordelen biedt met minimale

bepalend voor de effectiviteit. Olie wordt

oftewel coffeeshops de plek is waar deze

bijwerkingen.

vaak onder de tong ingenomen, met een

patiënt naar moeten uitwijken, is het aan

werking binnen 30 minuten. Inhalatie laat

de zorg om kennis op te doen over het

al een effect zien binnen 5 minuten.

gebruik van medicinale cannabis en open

Ervaringskennis

te staan voor de ervaring van gebruikers.

Voor de toepassing van cannabis voor
medicinale doeleinden, ontbreekt een

Professioneel handelen

Beschikbare documentatie en

stevige wetenschappelijke basis. Er is nog te

Het schrijven van professionele

hulpmiddelen kunnen hierbij

weinig wetenschappelijke kennis over het

standaarden en richtlijnen is doordrongen

ondersteunen. Bijvoorbeeld de

werkingsmechanisme en de effectiviteit.

van grondig wetenschappelijk onderzoek

keuzehulp voor voorschrijvers van Clinical

Maar omdat cannabis al eeuwenlang zowel

en onweerlegbare bewijzen. Hoe kan

Cannabis Care, met daarin informatie

recreatief als medisch wordt gebruikt,

cannabis – waarbij juist ervaring een basis

over aandoeningen, doseringen en

is er wel veel ervaringskennis aanwezig.

is voor het toepassen – dan een plek krijgen

opbouwschema’s. Ook zijn er diverse

Dit is van grote waarde voor het huidige

binnen ons zorgstelsel?

e-learnings en FTO-materialen beschikbaar

wetenschappelijke onderzoek dat er

De ervaringsdeskundige gebruiker zou een

over medicinale cannabis, bijvoorbeeld

gedaan wordt.

grotere rol moeten spelen bij het tot stand

bij het IVM (Instituut Verantwoord

Deze gebruikerservaring is niet alleen

komen van een richtlijn en het versterken

Medicijngebruik).

belangrijk voor de lopende onderzoeken,

van het professioneel handelen van de

maar ook voor de individuele behandeling.

zorgverlener.

De auteur is apotheker bij Clinical Cannabis

Door de lange historie met het

Standaarden, zoals de NHG, waarin

Care.

toepassen van cannabis is bekend dat

cannabisgebruik in eerste instantie wordt

er grote interindividuele effecten zijn

afgeraden, lijken de juiste toepassing van
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Ellis van Atten

Column
Ellis van Atten is praktijkondersteuner, schrijver en schrijfdocent en neemt
– voor nu – afscheid van de zorg en van de redactie van ‘de POH’.

Uit het oog is
niet uit het hart!
Liefde kun je nooit te veel geven en nooit

Op dit moment krijg ik vlinders in mijn

Ik ga dat doen in de wereld van

genoeg van krijgen. Als je maar eerlijk

buik van de poëzie, het schrijven, de

woordkunst en neem met deze column

bent tegenover jezelf en tegenover je

woordkunst, van het lesgeven, van de

afscheid van de zorg, van de NVvPO en

partner(s). Dat is mijn mening, ik houd niet

mooie projecten. Ik wil er alles van weten,

van jullie. Voor nu, tenminste. Want als

van stiekem. Ik moet toegeven dat ik niet

alles voor doen en kan aan niks anders

de verliefdheid een goed huwelijk met

weet of dat in een relatie werkt, in de 27

denken. Iedereen die verliefd is geweest,

een stevige basis is geworden, heb ik vast

jaar samen heb ik mijn oog nooit op een

kent dat gevoel. Je houdt van je ouders,

tijd en zin om vreemd te gaan. Misschien

ander laten vallen. In mijn werk wel en dat

van je vrienden en van je werk, maar je

werkt het dan wel!

werkt niet. Nu niet, tenminste.

kunt alleen aan die nieuwe liefde denken.
Zo heb ik nu even geen tijd voor de zorg.

Ik houd van de patiëntenzorg! Ik houd

Dus nam ik in januari afscheid van mijn

van de organisatie van zorg! Ik houd

werk bij de Kruispost, afscheid van de

van mijn collega’s in de zorg! Van de

intervisiegroep en eind maart nam ik

ontwikkelingen! Deze liefde deel ik

afscheid van de redactie van ‘de POH’. Met

met collega’s op de werkvloer, met de

weemoed, een beetje liefdesverdriet en

collega’s in de redactie van dit blad en

veel dankbaarheid.

Reageren kan! Mail naar redactie@nvvpo.nl

met jullie, via deze column. Wie mij iets
beter kent, weet dat ik ook van schrijven
houd. Ik schrijf sinds mijn kinderjaren,
heb al jaren een blog met stukjes tekst
en gedichten, schrijf voor verschillende

‘Ik houd van de patiëntenzorg!
Ik houd van de organisatie van zorg! ’

opdrachtgevers en onlangs kwam mijn
eerste gedichtenbundel uit. Deze liefde
deel ik nu vooral met cursisten, die

Wat heeft het werken in de zorg me veel

bij mij leren schrijven. En met andere

gebracht! Iedereen die in de zorg werkt,

schrijvers en kunstenaars in verschillende

herkent dat. Naast alle vakkennis die je

projecten. Door de twee liefdes werd ik

opdoet, leer je organiseren, samenwerken,

hier columnist en werd ik gevraagd de

improviseren, reflecteren, relativeren

eindredactie voor dit blad te doen. Door

en doe je een schat aan mensenkennis

deze twee liefdes kom ik tijd te kort, en

op. Iedereen zou een periode in de zorg

komen beide liefdes aandacht te kort. Ik

moeten werken, je leert er vaardigheden

moet kiezen!

die je overal kunt inzetten!
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de POH is
Vivian Kenter-Hupkes
Werkt bij
’30 uur per week bij Medisch Centrum Oost, de
huisartsenpraktijk in Oosterblokker. Daarnaast
werk ik als zzp’er voor andere opdrachtgevers.’
Is gespecialiseerd in…
‘Ik ben een echte all-round POH. Tijdens mijn
spreekuur begeleid ik patiënten met astma,
COPD, DM, CVRM, SMR en osteoporose en
doe ik valanalyses en ouderenzorg. Maar voor
mijn opleiding tot praktijkondersteuner heb
ik Geriatrie Verpleegkunde gestudeerd, dus ik
noem mezelf soms POH-geriatrie.’
Daarnaast…
‘Doe ik de kwaliteitscoördinatie in het kader van
de NPA, en groepsconsulten met een POH-ggz
voor mantelzorgers van dementerenden. Naast
mijn werk als POH werk ik voor de Zorgkoepel
Westfriesland als consulente ouderenzorg,
en ben ik projectleider van de ledencirkel
POH-ouderen van de NVvPO. Deze gaat advies
uitbrengen over het landelijke scholingsbeleid
ten aanzien van de zorg voor kwetsbare
ouderen in de huisartsenzorg.’
Is NVvPO-lid sinds…
‘2007! Wist je dat ik een van de eerste 10 leden
was van de vereniging?’
Adviseert collega’s…
‘Om je sociale kaart goed te kennen en te weten
wat ieder kan betekenen voor de patiënt.
Bouw een netwerk op rondom en met een
patiënt, zodat je de zorg goed met elkaar kunt

‘Ik was een van de eerste
leden van de NVvPO!’

afstemmen.’
Heeft als favoriete website…
‘LinkedIn. Ik vind het leuk om te lezen waar
mijn connecties mee bezig zijn en blijf onder
andere door hun bijdragen op de hoogte van de
ontwikkelingen.’
En kreeg kippenvel toen…
‘Een kwetsbare oudere mij naar mijn auto
bracht en uitgebreid uitzwaaide, terwijl wij
beiden wisten dat zij er de volgende dag niet
meer zou zijn.’

