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Creatief en innovatief
met NVvPO     DOET!
Scholing bij jou in de regio
Innovatie, we hebben er allemaal mee te maken in de huisartsen-

praktijk en gezondheidscentra. Wat is sociale innovatie in de 

eerstelijnszorg? Hoe ziet dat er eigenlijk uit en wat kan je 

ermee? De interactieve workshops van NVvPO DOET! 

hebben als doel om jou inzicht te geven in wat innovatie 

voor jou als eerstelijnsprofessional betekent en hoe 

je dit direct kan toepassen. Hiervoor hebben 

wij de beste trainers gevraagd om je mee te 

nemen met theorieën en voorbeelden 

uit de praktijk. Ontwikkel jezelf, 

innoveer en ontmoet collega’s  

op een informele 

manier tijdens  

NVvPO DOET!

Kom ook, alleen of  

samen met je collega’s! 

Laat je inspireren  

en leer. 

Inschrijven of meer informatie:
www.nvvpo.nl/scholingen/nvvpo-doet

De workshops vinden  

plaats op de volgende data:

3 april 2019 Roosendaal (regio Zuid) 

4 april 2019 IJsselstein (regio Midden) 

10 april 2019 Rotterdam (regio West) 

9 mei 2019 Deventer (regio Oost)

16 mei 2019 Roden (regio Noord) 

VOL=VOL
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Voorwoord
Blij met ons gezamenlijk advies toog ik op 21 januari naar de Woudschoten-conferentie. 

In een zaal met ruim 250 aanwezigen werden de herijkte kernwaarden voor de 

huisartsenzorg gepresenteerd. Naast de drie huidige kernwaarden, waarbij aan 

generalistisch het woord medisch werd toegevoegd, kozen de huisartsen er een vierde 

kernwaarde bij: GEZAMENLIJK.

En omdat gezamenlijk voor mij vanzelfsprekend is, vroeg ik mij af wat er nieuw is aan 

deze specifieke kernwaarde voor de eerstelijnszorg. We doen het toch al gezamenlijk? 

Of hadden wij met de strategie Boeiend & Verbindend in 2018 een vooruitziende blik en 

erkennen nu ook de huisartsen dat we elkaar nodig  hebben. Tijdens het Woudschoten-

debat in ieder geval wel. 

De huisartsenpraktijken en gezondheidscentra zijn de eerstelijns zorg, waar zorgverleners 

zoals jij dagelijks patiënten en cliënten uit heel Nederland ontvangen, ondersteunen, 

doorverwijzen, geruststellen en/of coachen. Waar jij gezamenlijk met de patiënt en 

client kijkt naar de mogelijkheden en misschien ook wel naar de onmogelijkheden in het 

leven. Hoe om te gaan met de klachten en hoe verbetering en/of verandering te kunnen 

bewerkstelligen.

Realiseer jij je eigenlijk wel hoe belangrijk jij bent? Welke bijdrage jij iedere dag weer 

levert aan onze samenleving en hoe bijzonder mooi jouw vak is, jouw rol en jouw kennis 

en kunde? Om daar meer aandacht aan te schenken hebben wij, gezamenlijk met de 

ledencirkel O&O en verschillende samenwerkingspartners NVvPO DOET! ontwikkeld. 

NVvPO DOET! staat voor alles waar de praktijkondersteuner voor staat. Met op maat 

gesneden regionale themabijeenkomsten voorzien we jou en je collega’s van de nodige 

kennis en kunde naast de zorginhoudelijke scholing die je volgt. Uiteraard waarderen wij 

deze vorm van scholing ook door deze te laten accrediteren, zodat jouw kwaliteitsregister 

ook op orde blijft. 

De kernwaarde ‘gezamenlijk’ is voor ons vanzelfsprekend en staat in onze strategie 

als ‘verbindend’ benoemd. Daar waar jij de samenwerking met de patiënt en cliënt 

hebt en de verbinding aangaat met de mantelzorger of iemand anders uit het sociale 

netwerk,  zien wij als beroepsvereniging ons verbindend vermogen terugkomen in onze 

samenwerkingen. Gezamenlijk met onze leden in de ledencirkels en tijdens andere 

ontmoetingen, met de collegae-verenigingen, en de collega’s van het sociaal fonds 

huisartsenzorg (SSFH) en het sociaal fonds gezondheidscentra (SSFG). Samen aan de cao-

tafel en met onze samenwerkingspartners in de ontwikkeling van NVvPO DOET! We doen 

het samen, voor jou en je collega’s. 

Ook in deze POH tref je weer veel voorbeelden van samen, gezamenlijk en verbindend. 

Interessante artikelen geschreven door onze partners en andere partijen die de 

ontwikkeling van jou en de eerstelijnszorg hoog in het vaandel hebben.  

 

Onze redactieraad heeft weer een boeiend magazine voor jou gemaakt. Lees, deel en 

voel je welkom bij onze activiteiten. We doen het voor jou!     

Petra Portengen

Directeur / Voorzitter NVvPO
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Kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg

Samen op zoek
Op 21 januari 1959 stelden huisartsen hun kernwaarden en kerntaken 
vast in conferentieoord Woudschoten te Zeist. Zestig jaar na dato 
herijkten de huisartsen deze, op dezelfde plaats en op dezelfde dag 
tijdens de Woudschoten-conferentie 2019. Andere zorgprofessionals 
in de huisartsenzorg (praktijkondersteuners, doktersassistenten, 
managers)  brachten een advies uit vanuit hun eigen focus.  

Tekst | Sietsche van Gunst

Sinds 1959 zijn de kernwaarden van 

de huisartsenzorg: generalistische, 

persoonsgerichte en continue zorg. 

In de Toekomstvisie tot het jaar 2022, 

opgesteld in 2012, formuleerden de 

beroepsverenigingen van huisartsen een 

reeks ambities om deze kernwaarden in te 

vullen. De Toekomstvisie haalt 2022 niet, 

bijstelling blijkt eerder nodig te zijn. Eén 

van de oorzaken is dat de huisartsenzorg 

sinds 2012 met grote stelselwijzigingen 

te maken heeft gekregen, namelijk in de 

jeugdzorg, de ggz en de ouderenzorg. 

Daaruit vloeit veel werk. Bovendien 

verandert de beroepsgroep van 

huisartsen, met daarbij andere wensen om 

de werkweek in te vullen. Verder komt er 

veel werk vanuit de tweede naar de eerste 

lijn. Tijd om de kernwaarden en kerntaken 

opnieuw te definiëren.

Tijdens denksessies discussieerden 

de huisartsen over onder meer ANW-

zorg, preventie en palliatieve zorg. 

Later volgde nog een enquête onder 

huisartsen. Uit de resultaten stelde 

de commissie (bestaande uit tien 

huisartsen onder leiding van hoogleraar 

huisartsgeneeskunde Henriëtte van der 

Horst) de kernwaarden en een reeks 

kerntaken op die op 21 januari 2019 in 

Conferentieoord Woudschoten werden 

gepresenteerd.  

Niet alleen zaak van huisartsen
Ten opzichte van zestig jaar geleden 

is er nog een belangrijke verandering: 

de huisartsenzorg wordt niet meer 

alleen door de huisarts geleverd, 

maar door een heel team met 

onder meer praktijkondersteuners, 

POH-ggz,  praktijkmanagers en 

doktersassistenten. De initiatiefnemende 

huisartsenorganisaties organiseerden 

de denksessies alleen met huisartsen en 

waren er klankbordgroepen gevormd 

met andere zorgprofessionals in de 

huisartsenzorg.  Niet alle verenigingen 

waren vertegenwoordigd in deze 

klankbordgroepen. De V&VN afdeling 

pvk/poh en de NVvPO zochten 

contact met de bestuurders van de 

beroepsverenigingen van de andere 

zorgprofessionals in de huisartsenzorg, 

en besloten een eigen denksessie te 

organiseren. Vertegenwoordigers van 

het Landelijk Netwerk Managers 1e 

Lijn (LNM1L), de Landelijke vereniging 

POHGGZ (LV POHGGZ), de Nederlandse 

Vereniging van Doktersassistenten 

(NVDA), de Nederlandse Vereniging 

voor Praktijk Management (NVvPM), 

de Nederlandse Vereniging van 

Praktijkondersteuners (NVvPO) en de 

Vereniging van Verpleegkundigen en 

Verzorgenden (V&VN) afd. PVK/POH 

belegden deze op 19 december 2018. 

Deze zorgprofessionals bogen zich over 

de kernwaarden van de huisartsenzorg 

en welke rol zij daarin voor zichzelf zien. 

Uit de resultaten blijkt dat hun visie voor 

een deel overeenstemt met die van de 

huisartsen, maar toch ook op een aantal 

punten afwijkt.  

Huisartsen breiden kernwaarden uit 
Uit de resultaten van de denksessies en 

de enquête onder huisartsen blijkt dat 

de kernwaarden min of meer gelijk zijn 

gebleven aan die uit 1959. Wel voegen de 

huisartsen van nu er ‘gezamenlijkheid’ aan 

toe en wordt ‘generalistisch’ veranderd in 

‘medisch-generalistische zorg’. Dit laatste 

betekent dat de huisarts dus de medische 

invalshoek blijft hanteren, ook bij 

psychosociale kwesties. Sociale problemen 

zijn echter wel van invloed op lichamelijk 

welbevinden en voor de oplossing van 

dergelijke problemen moet de huisarts 

kunnen samenwerken met het sociale 

domein. Daarom zijn de kernwaarden 

uitgebreid ‘gezamenlijk’. De huisarts blijft 

wel de coördinator van het geheel. 

Samenwerken speelt ook een grote rol als 

het gaat om ANW-diensten. 

‘Meer gebruik maken van de expertise van 
zorgprofessionals in de huisartsenpraktijk’
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Huisartsen benoemen de kerntaken van 

de huidige huisartsenzorg als volgt: 

–  Het bieden van medisch-

generalistische zorg

–  Zorgcoördinatie

–  Preventie

–  Terminaal-palliatieve zorg

–  Spoedeisende zorg 

Een aantal kanttekeningen: huisartsen 

vinden primaire, op de populatie 

gerichte preventie geen taak voor 

de huisartsenzorg, geïndiceerde 

en zorggerelateerde preventie wél 

(secundaire preventie). ANW-zorg moet 

alleen beschikbaar zijn voor klachten die 

vanuit medisch perspectief niet tot de 

volgende werkdag kunnen wachten. Er 

moeten goede afspraken zijn met SEH en 

bijvoorbeeld de thuiszorg. 

Focus van de ondersteunende 
professionals in de huisartsenzorg
Tijdens de denksessie van de 

ondersteunende zorgprofessionals in de 

huisartsenzorg zijn de kernwaarden en 

kerntaken van de huisartsenzorg vanuit 

hun focus besproken. De volgende 

thema’s worden belangrijk gevonden in de 

huisartsenzorg van nu en in de toekomst: 

–  Goede arts-patiëntrelatie: dat is de 

basis voorinvulling van goede zorg.

–  Secundaire preventie. Net als de 

huisartsen vindt men primaire 

preventie meer een taak van de 

overheid en welzijnsorganisaties. 

–  Poortwachtersrol: in eerste instantie 

een uitgesproken taak van de 

doktersassistent, maar eigenlijk is 

deze rol van toepassing op elke 

zorgprofessional in de huisartsenzorg.  

–  Het bieden van basiszorg: 

persoonsgericht, generalistisch, 

laagdrempelig, voor iedereen 

toegankelijk, snel, dicht bij huis en op 

basis van gelijkwaardigheid.

–  Werken aan innovatie: vakinhoudelijk, 

persoonlijke ontwikkeling/

loopbaanontwikkeling, technisch en 

maatschappelijk. 

Vergeleken met de kerntaken die de 

huisartsen formuleren, brengen andere 

zorgprofessionals dus hun eigen 

focus aan wat een aanvulling is op de 

visie van de huisartsen. Een delegatie 

van de beroepsverenigingen van de 

ondersteunende zorgprofessionals 

in de huisartsenzorg overhandigde 

het rapport van hun eigen denksessie 

aan de organisatoren tijdens de 

Woudschotenconferentie van 21 januari 

2019. 

Discussie met huisartsen
In de nabije toekomst willen de 

beroepsverenigingen van ondersteunende 

zorgprofessionals in de huisartsenzorg de 

discussie aan gaan met de huisartsen over 

de volgende punten: 

1. De regierol in de huisartsenzorg. 

Ondersteunende zorgprofessionals in 

de huisartsenzorg geven aan dat er 

meer gebruik gemaakt kan worden 

van de expertise en kwaliteit van alle 

zorgprofessionals. In deze visie voert de 

huisarts niet meer alleen de regie, maar 

is zij/hij onderdeel van een professioneel 

team. Het is tevens een oproep aan de 

andere professionals in de huisartsenzorg 

om zich meer te (leren) profileren. 

2. Zorgprofessionals kunnen vanuit hun 

expertise een toegevoegde waarde 

hebben op meerdere gebieden. Denk 

hierbij bijvoorbeeld aan de POH’er 

die haar/zijn taken bijvoorbeeld kan 

uitbreiden met het bieden van palliatieve 

zorg of de zorg tijdens ANW-uren. Nu 

worden taken soms uitbesteed terwijl de 

expertise intern aanwezig is. Innovatief 

gebruik van een ieders kennis en kunde 

draagt bij aan organisatieontwikkeling 

van de betreffende huisartsenpraktijk 

of gezondheidscentrum. Doel van de 

discussie over deze (en andere) punten 

is uiteindelijk om een visie op de 

huisartsenzorg te ontwikkelen die door 

het hele team wordt gedragen. 
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Ouder worden met diabetes

Zorg op maat voor ouderen  
met diabetes
Sinds enkele jaren zet de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) actief 
in op een ontwikkeling van standaardzorg naar zorg op maat. Met 
de module ‘Zorg op maat voor ouderen met diabetes’ wil de NDF een 
begin maken met persoonsgerichte zorg voor thuiswonende ouderen 
met diabetes.

Tekst | Pauline Mourits, beleidsmedewerker NDF 

We leven in Nederland steeds langer. 

Met de leeftijd neemt ook de kans op 

diabetes type 2 toe. Ruim de helft van 

de mensen met diabetes in Nederland is 

ouder dan 70 jaar. Van de bijna 2,8 miljoen 

70-plussers heeft 22 procent diabetes: dat 

zijn 625.000 ouderen. Ouderen vormen 

een heterogene groep. Een deel blijft tot 

op hoge leeftijd vitaal, anderen krijgen 

al op relatief jonge leeftijd te maken met 

ziektes en beperkingen. Er is dus een 

groot verschil in vitaliteit, comorbiditeit 

en levensverwachting. Daarom is 

het zo belangrijk dat bij ouderen de 

diabetesbehandeling wordt afgestemd 

op de persoon. De mens staat centraal en 

niet de ziekte. Gezondheid is geen doel 

op zich, maar een middel zodat ouderen 

kunnen blijven doen wat zij belangrijk 

vinden. 

Kwaliteit van leven
De behandeling van diabetes bij ouderen 

is maatwerk. Het behandeldoel verschuift 

met toenemende kwetsbaarheid en 

afnemende levensverwachting van 

het voorkomen van complicaties op 

langere termijn, naar behoud van 

kwaliteit van leven en behoud van 

zelfstandigheid. Volgens zowel kwetsbare 

als niet kwetsbare ouderen (67-90 jaar) 

omvat kwaliteit van leven: een goede 

gezondheid hebben, je goed voelen, 

sociale relaties hebben, actief zijn, andere 

mensen helpen en in een fijn huis in een 

goede buurt wonen. Voor de meeste 

Hulpmiddelen 

Er zijn verschillende instrumenten 

die ouderen kunnen helpen 

bij gesprekken met familie en 

hulpverleners over hun kwaliteit van 

leven. Mijnkwaliteitvanleven.nl is 

een initiatief van Patiëntenfederatie 

Nederland voor mensen met een 

chronische ziekte, ouderen met een 

beperking en hun mantelzorgers. 

Ouderen kunnen twee keer per 

jaar een online vragenlijst invullen 

waarna ze een persoonlijk overzicht 

ontvangen waarmee duidelijk wordt 

wat goed gaat en wat beter kan. Zie 

www.mijnkwaliteitvanleven.nl/

Ook de vragenlijst en het spinnenweb 

van positieve gezondheid kunnen 

door ouderen worden gebruikt om 

in kaart te brengen hoe zij zelf hun 

gezondheid ervaren. Voelen ze zich 

tevreden, gelukkig of juist eenzaam? 

Lukt het om de dagelijkse dingen te 

doen, zoals het huishouden? Ouderen 

kunnen met die uitkomsten in gesprek 

over wat voor hen belangrijk is en  

wat ze zouden willen veranderen.  

Zie https://iph.nl/tools/
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ouderen is diabetes niet het belangrijkste, 

maar wel wat de ziekte betekent voor het 

dagelijks functioneren. Wees je hier van 

bewust bij het gesprek met de oudere, 

vraag wat voor hem of haar belangrijk is.

Gevolgen van veroudering voor diabetes
Ouderdom komt met gebreken, maar niet 

voor iedereen in dezelfde mate. Wel is het 

zo dat bij iedere oudere de fysiologie in 

het lichaam verandert en verschillende 

processen in het lichaam anders kunnen 

gaan verlopen. De nierfunctie gaat 

achteruit, de spiermassa neemt af, ook 

kunnen de zintuigen achteruitgaan. 

Veroudering gaat vaak gepaard met 

verminderde eetlust en gewichtsverlies. 

Deze normale verouderingsprocessen 

kunnen invloed hebben op de diabetes. 

Daarnaast hebben ouderen met diabetes 

(type 2) ook een hoger risico op cognitieve 

beperkingen, depressies en vallen. Allemaal 

aspecten waar rekening mee gehouden 

moet worden bij de diabetesbehandeling.

Cognitieve beperkingen
Een goede cognitie is belangrijk voor 

de zelfredzaamheid. Mensen met 

cognitieve beperkingen kunnen moeite 

krijgen met alledaagse activiteiten, zoals 

boodschappen doen, en het uitvoeren van 

praktische handelingen, zoals aankleden 

en het controleren en verzorgen van de 

voeten. Dit kan grote gevolgen hebben 

voor het zelfmanagement van de ziekte. 

Mensen met dementie kunnen vergeten 

te eten of juist extreem veel (zoet) eten, dit 

kan leiden tot hypo- en hyperglykemieën. 

Mensen met cognitieve beperkingen 

kunnen vergeten hun medicijnen in 

te nemen, te laat innemen, verkeerd 

toedienen of de verkeerde dosering 

nemen. Het zou goed zijn mensen met 

cognitieve problemen vroeg te herkennen 

en daar de behandeling op af te stemmen. 

In de NIV-richtlijn Diabetes mellitus 

type 2 bij ouderen wordt aanbevolen 

ouderen tenminste éénmaal per jaar 

te screenen op de aanwezigheid van 

cognitieve beperkingen met behulp van 

een vraag uit het TRAZAG-instrument: 

Bent u vergeetachtiger dan voorheen? 

Betrek bij deze vraag ook de eventuele 

partner of familie omdat ouderen een 

achteruitgang in het geheugen vaak 

goed weten te verbergen. Denk ook 

aan het vereenvoudigen van zorg- en 

behandelschema’s.

Overbehandeling
Er is geen bewijs dat ouderen baat bij 

hebben bij een strenge glykemische 

regulatie. Wel neemt met een strenge 

behandeling de kans op hypoglykemieën 

toe. Hoewel dit bekend is, en de richtlijnen 

de mogelijkheid geven persoonlijke 

behandeldoelen te stellen, blijkt in 

de praktijk vaak sprake te zijn van 

overbehandeling. In de nieuwe NHG-

standaard diabetes mellitus type 2 wordt 

rekening gehouden met ouderen. De 

streefwaarde van het HbA1c is afhankelijk 

van de leeftijd, behandeling en ziekteduur. 

Bij (kwetsbare) ouderen is de HbA1c-

streefwaarde in het algemeen hoger. 

Patiënten van 70 jaar en ouder die meer 

dan alleen metformine gebruiken en een 

diabetesduur van minder dan 10 jaar 

hebben kunnen een HbA1c 54-58 mmol/

mol nastreven. Is de diabetesduur ≥ 10 

jaar dan wordt een streefwaarde 54-64 

mmol/mol geadviseerd. Voor kwetsbare 

ouderen en mensen met een beperkte 

levensverwachting zijn HbA1c waarden 

tot 69 mmol/mol geaccepteerd.

Hoewel goede onderzoeken naar het 

afbouwen van bloedglucoseverlagende 
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medicatie bij ouderen ontbreken, is in veel 

landen overeenstemming over het minder 

streng behandelen van (kwetsbare) 

ouderen met diabetes type 2. In de 

module Zorg op maat voor ouderen met 

diabetes is een practice-based voorbeeld 

opgenomen van een afbouwschema 

voor de bloedglucoseverlagende en 

bloeddrukverlagende medicatie en 

statines. Kom in overleg met de oudere 

tot individuele streefwaardes voor 

bloedglucose, bloeddruk en cholesterol. 

Uiteraard kan een dergelijk practice-

based schema alleen gebruikt worden in 

combinatie met scholing, mogelijkheid 

tot consultatie en controle op effect. Bij 

hyperglykemische klachten als dorst, 

vermoeidheid en/of wazig zien kunnen er 

goede redenen zijn de glucoseregulatie 

toch weer te intensiveren. 

Hypoglykemie
Hypoglykemieën manifesteren zich 

bij ouderen op een andere manier en 

ouderen voelen een hypoglykemie vaak 

minder goed aankomen. Dat terwijl de 

gevolgen groot kunnen zijn: vallen, een 

heup breken, ziekenhuisopname en 

verlies van zelfstandigheid. Let bij ouderen 

behalve op de gewone hypoverschijnselen 

ook op verwardheid, duizeligheid, 

hoofdpijn en cognitieve problemen. 

Vraag de oudere en zijn mantelzorger 

naar het voorkomen van hypoglykemieën 

maar wees ook zelf alert. Is iemand vaak 

duizelig of slaperig, vertoont hij verward 

gedrag, kijk dan hoe die persoon is 

ingesteld. Wees concreet in de vragen 

die je stelt en benoem wat je wilt weten. 

Vraag bijvoorbeeld bij ouderen die zelf 

hun bloedglucose meten of ze wel eens 

waarden lager dan 4,0 mmol/l meten en 

benoem symptomen die zouden kunnen 

passen bij een hypoglykemie. 

NDF Programma Zorg op maat voor 
ouderen met diabetes
NDF Programma’s zijn bedoeld om 

structureel aandacht te geven aan 

doelgroepen en thema’s die dat nodig 

hebben. Doel van het NDF programma 

Zorg op maat voor ouderen met diabetes 

is om zorgverleners ondersteuning te 

bieden om de zorg voor deze doelgroep 

persoonsgerichter in te richten. Eerste 

resultaat van dit programma is het 

document ‘Zorg op maat voor ouderen 

met diabetes’, een verdiepende module 

als onderdeel van de NDF Zorgstandaard 

diabetes. De module verschijnt 

binnenkort, houd hiervoor de website van 

de NDF in de gaten.

Meer weten over dit NDF programma? 

Of heb je suggesties hoe wij de 

aanbevelingen uit deze module 

kunnen implementeren in de praktijk? 

Neem contact op met Pauline Mourits: 

p.mourits@diabetesfederatie.nl of via  

033-4480845. 

Dit artikel met referenties is voor  

NVvPO-leden terug te lezen op de site  

www.nvvpo.nl. Na inloggen te vinden  

onder ‘Speciaal voor jou’.
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Conclusie: elkaar  
te veel aanvullen

Column
Oscar Aberson

Overbelasting van de mantelzorger wordt 

in de psychotherapie soms verklaard vanuit 

het idee van de collusie. In een (relationele) 

collusie zoeken mensen voortdurend 

bevestiging bij de ander en kunnen zij 

slecht zonder elkaar. Je ziet dit gebeuren 

in complementaire relaties waarin mensen 

elkaar aanvullen, maar bij een collusie zijn 

zij daarin volledig doorgeschoten. Zoals 

Marga en haar moeder.

Marga kwam in eerste instantie met 

pijnklachten bij de huisarts, die vaststelde 

dat er geen duidelijke oorzaak was. Zij 

werd doorverwezen naar de POH-ggz. In 

de eerste gesprekken ging het vooral over 

de pijnklachten. Het verklaringsmodel 

voor chronische pijn, het sensitisatiemodel 

hielp om op een andere manier naar 

haar pijnklachten te kijken. Toen zij 

zich realiseerde dat de pijn niet werd 

veroorzaakt door een defect of kwetsuur 

kwam er meer ruimte om te praten over 

andere zaken. Er waren moeilijkheden met 

haar puberende dochter en de zorgen 

voor haar veeleisende moeder.

Haar moeder voedde haar op met het idee 

dat de ‘buitenwereld’ niet te vertrouwen 

was. Daarom was er geen televisie in huis, 

en de krant moest je niet geloven. Moeder 

hield haar eigen wereld en die van Marga 

klein. Al op jonge leeftijd realiseerde 

Marga zich dat het niet goed ging met 

haar moeder, die in een  isolement terecht 

kwam en financiële problemen kreeg. Op 

haar negentiende verhuisde Marga naar 

haar vriend, de vader van haar dochter.

De relatie met moeder bleef lastig, moeder 

bleef haar bestoken met adviezen. Marga 

wist wel dat wat haar moeder dacht en 

deed niet strookte met de werkelijkheid, 

maar kon het niet over haar hart verkrijgen 

professionele zorg te zoeken. Zo maakte 

Marga zich nooit los van het gevoel voor 

haar moeder te moeten zorgen.

Inmiddels zijn wij in gesprek geraakt over 

de relatie met moeder en de effecten 

daarvan. Ook de problemen die zij weer 

met haar dochter heeft  hebben we 

besproken. Ze realiseert zich dat zij naar 

haar dochter ook weer de neiging heeft 

om overbezorgd te zijn. Nu Marga zich 

hiervan bewust is, probeert zij rekening te 

houden met haar dochter. 

Samen denken we na over hoe verder. De 

pijnklachten zijn in een ander daglicht 

komen te staan, de problemen zijn niet 

opgelost maar Marga ziet weer nieuwe 

mogelijkheden om op een andere manier 

met haar klachten om te gaan. Een vorm 

van therapie of nog een aantal gesprekken 

bij de POH-ggz, dat weet ze nog niet. 

Reageren op deze column? 

Mail naar redactie@nvvpo.nl

Oscar Aberson is sociaal psychiatrisch verpleegkundige en relatie-/systeemtherapeut. 

Hij werkt als POH'er GGZ bij een huisartsenpraktijk in Amsterdam. 

‘Haar dochter heeft ook 
de neiging overbezorgd te zijn’
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Multidisciplinaire aanpak bij chronische pijn

Chronische pijn in de eerstelijn
Pijn is de meest voorkomende klacht in de gezondheidszorg. Transcare 
houdt zich bezig met het fenomeen pijn en vooral chronische 
pijn; hoe we tegenwoordig naar pijn als symptoom kijken en 
welke behandelingen geschikt zijn. Welke rol is voor de eerstelijns 
gezondheidszorg en voor de POH-ggz weggelegd? In Amsterdam 
doen twee huisartsenpraktijken mee aan een pilot voor een 
multidisciplinaire aanpak van chronische pijn.

Tekst | Prof. Dr. Paul van Wilgen, Transcare-pijn (www.transcare.nl) , VU Brussel & Pain in Motion en Bob Nijhuis, Bachelor Psychologie, 

Universiteit van Twente.

Pijn is erg beperkend en intens voor 

patiënten. Soms wordt er gesuggereerd 

dat pijn lijden niet zou hoeven. De 

werkelijkheid is dat ongeveer één op de 

vijf mensen in Nederland last heeft van 

vaak terugkerende of lang aanhoudende 

pijn, die niet tot slecht te behandelen is. 

Deze chronische pijn is pijn waarbij geen 

somatische afwijkingen (meer) worden 

gevonden. De directe en indirecte 

kosten in Nederland voor deze klachten 

worden geschat op 20 miljard; meer 

dan de zorg voor hart -en vaatziekten 

en kanker bij elkaar. Toch is er relatief 

weinig belangstelling voor deze klacht, 

zelfs niet vanuit zorgverzekeraars. 

Vreemd, want het is een groep patiënten 

bij wie veel onnodige operaties en 

behandelingen worden uitgevoerd of 

langdurig onnodige medicatie wordt 

voorgeschreven. Sterker nog, vaak 

belanden deze patiënten door dure 

operaties, goed bedoelde behandelingen 

of medicijnen van de regen in de drup! 

Het wordt tijd voor verandering binnen 

de zorg!

De laatste jaren zijn er verschillende 

initiatieven geweest om de zorg anders 

te gaan organiseren. Een voorbeeld 

is het sterk door patiënten gedragen 

initiatief van de zorgstandaard 

chronische pijn (Dutch Pain Society en 

Samenwerkingsverband Pijnpatienten 

naar één stem, 2017). In de zorgstandaard 

chronische pijn staat beschreven 

wat chronische pijn is en hoe dit te 

behandelen is.

Wat is pijn?
Wat gebeurt er als een patiënt met 

pijnklachten bij de huisarts komt? De arts 

stelt een aantal vragen, doet lichamelijk 

onderzoek en zegt dat er niets te vinden 

is. De pijn houdt echter aan. De arts 

wordt nog eens geraadpleegd, net als 

de fysiotherapeut of de oefentherapeut. 

Een MRI laat geen duidelijke afwijkingen 

zien, operaties geven geen verlichting en 

ook medicatie leidt niet tot het gewenste 

effect. Dan maar eens een gesprek met de 

psycholoog of de POH’er. Is deze patiënt 

gek of een aansteller? Wat is pijn nu 

eigenlijk?

Pijn is een sterk aanwezige, meestal 

onplezierige en zeer persoonlijke ervaring. 

Pijn ontstaat door een activering van een 

netwerk in het menselijk brein, dit betreft 

een netwerk van neuronen verspreid 

over verschillende hersengebieden. 

Dit netwerk verschilt per individu en 

‘Netwerk van neuronen is  
net zo uniek als een vingerafdruk’

Kees Willem Venema is (manueel) 

fysiotherapeut en gespecialiseerd in 

psychosomatiek en slaaptechniek. Hij 

heeft zijn eigen fysiotherapiepraktijk 

en werkt in de huisartsenpraktijk 

Meijman en Pijbes in Amsterdam. Via 

de huisartsenpraktijk behandelde hij 

patiënten in de pilot.

“Gezamenlijke pijneducatie is 

belangrijk bij chronische pijnklachten, 

waarbij de combinatie van POH-

ggz en fysiotherapie een ideale 

combinatie is. De huisarts monitort 

de behandeling en heeft een 

belangrijke rol bij de afbouw van 

medicatie. De Transcare-methode 

is geschikt voor patiënten die deze 

uitdaging willen aangaan. Leven met 

pijn is echt een kunst. 

Van de eerste lijn wordt bij deze 

aanpak een koersverandering 

gevraagd van ‘oplossingsgericht 

denken’ naar ‘leren omgaan met pijn’. 

Deze verandering is mogelijk, maar 

kost tijd.”
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'Ik kan nu stressgerelateerde pijn 
onderscheiden van lichamelijke pijn'



14  |  poh  Maart 2019

is even uniek als een vingerafdruk of 

handtekening. Pijn wordt niet bepaald 

door de mate van beschadiging van 

lichaamsweefsels, wel door het gevaar 

dat deze volgens de hersenen lopen. Pijn 

kan dus bestaan zonder fysieke schade, 

daarom maken we voor de diagnostiek 

van pijn onderscheid in drie pijntypen.

Bij nociceptieve pijn is er sprake 

van weefselschade en kunnen er 

alarmsymptomen optreden zoals pijn. Het 

optreden van pijn wordt bepaald door 

ons eerder genoemde pijnnetwerk. Het 

lichaam zelf kan geen pijn ervaren, het 

stuurt slechts boodschappen naar het 

brein dat er schade is ontstaan. Het brein 

bepaalt of er pijn wordt geproduceerd. 

Bij nociceptie zijn pijn en schade vaak 

begrijpelijk gerelateerd. Alhoewel, de 

mate van pijn bij mensen met dezelfde 

mate van nociceptie kan verschillen, en 

soms produceert het brein geen pijn bij 

nociceptie.   

Bij neuropatische pijn is er een 

beschadiging of verandering in het 

alarmsysteem zelf; er is dan schade aan 

zenuwen en of het centrale zenuwstelsel. 

Het derde pijn type betreft een vaak 

langdurige pijnklacht, waar nociceptie 

of neuropathie geen rol (meer) speelt. 

We spreken dan van centrale sensitisatie 

(chronische pijn). Hierbij is sprake van 

een sterk actief pijnnetwerk zonder 

nociceptie. Dit actieve pijnnetwerk kan 

zich perifeer en centraal manifesteren 

met als gevolg een sterke verlaging 

van de pijndrempels, zelfs zo laag dat 

er spontaan pijn ontstaat of dat er pijn 

ontstaat zonder schadelijke prikkel. Deze 

centrale sensitisatie is een fenomeen dat 

nog lang niet is uitgekristalliseerd, maar er 

zijn er duidelijke kenmerken beschreven 

waardoor het goed te herkennen is. 

Centrale sensitisatie als oorzaak voor 
chronische pijn
Hoe kan het dat patiënten een dusdanig 

gesensitiseerd pijnnetwerk hebben dat 

soms een lichte aanraking, streling of 

beweging kan leiden tot pijn. Je kunt het 

vergelijken met het leren van braille als 

je blind zou worden. Het leren voelen 

en onderscheiden van kleine puntjes 

met je vingertoppen is een gevolg van 

het gevoeliger worden van perifere 

maar vooral centrale veranderende 

netwerken in het ruggenmerg en het 

brein. Je voelt dingen die je voorheen 

niet kon voelen, de omstandigheden 

en het gedrag zorgen hiervoor. We 

verklaren sensitisatie voor pijn vanuit 

een biopsychosociaal model. Vanuit dit 

model wordt gekeken welke belangrijke 

onderhoudende factoren of uitlokkende 

factoren deze centrale sensitisatie in de 

hand hebben gewerkt. Belangrijk hierbij 

zijn de interpretatie van de klacht door 

de persoon zelf en zijn omgeving. Deze 

interpretatie van de klacht wordt sterk 

sociaal-cultureel bepaald, met name in 

niet-westerse landen wordt pijn vaak 

gekoppeld aan de angst voor een ziekte 

of aandoening. Verder speelt gedrag een 

rol; hoe gaat iemand met zijn pijn om, 

welke maatregelen neemt de patiënt, 

welke bewegingen doet patiënt wel of 

niet, welke medicatie wordt er geslikt? 

Daarnaast zijn emotionele factoren 

belangrijk, die kunnen zowel uitlokkend 

(PTSS, stress, burn out, depressie) als 

onderhoudend (angst, controle verlies, 

uitzichtloosheid, boosheid) zijn. 

Onnodig naar de tweede en derdelijns 
zorg
De diagnostiek en behandeling 

van deze klacht wordt vanwege het 

biopsychosociale karakter bij voorkeur 

gedaan vanuit een multidisciplinair- of 

transdisciplinair model. In de eerstelijn zijn 

deze teams echter nauwelijks aanwezig, 

waardoor patiënten naar de duurdere 

‘Leven met pijn is 
echt een kunst’
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tweede- en derdelijnszorg moeten worden 

verwezen. Daar worden ze geconfronteerd 

met soms lange wachtlijsten of 

monodisciplinaire specialisten die weinig 

met deze klachten kunnen of de klacht 

onnodig somatiseren. Transcare-pijn 

(www.transcare.nl) heeft in 2010 het 

initiatief genomen om transdisciplinaire 

zorg te organiseren, bij voorkeur in 

de eerstelijn. Transcare-pijn staat voor 

evidence based zorg waarbij de patiënt 

met chronische pijn (en vermoeidheid) 

binnen een transdisciplinair team wordt 

gezien. Transcare zorgt daarbij ook 

voor scholing van de zorgverleners, 

zodat de visie op pijn van zorgverleners 

eensluidend wordt voor patiënten. 

Eenduidigheid is een voorwaarde voor 

een goede behandeling binnen een 

team en om een patiënt met chronische 

pijn gezamenlijk te kunnen analyseren 

en behandelen. Momenteel lopen er 

verschillende initiatieven om zinnige en 

zuinige zorg te organiseren binnen de 

eerstelijn. Vooralsnog is er geen duidelijke 

betaalregeling vanuit zorgverzekeraars. 

Pilot chronische pijn
In 2018 is er op initiatief van verschillende 

partijen, ondersteund door een subsidie 

van ACHMEA, een nieuw initiatief 

gestart voor multidisciplinaire zorg 

binnen de eerstelijn in een pilotproject 

in Amsterdam Osdorp. Aan deze pilot is 

een kwantitatief onderzoek gekoppeld 

om meer inzicht te krijgen in de 

effectiviteit van deze multidisciplinaire 

behandeling. De implementatie en 

het behandelprogramma en het 

onderzoek is opgezet door een aantal 

partijen; Transcare-pijn, ROS-ELAA 

(EersteLijn Amsterdam-Almere) en de 

huisartsenpraktijken van Frederieke Pijbes 

en Gé Bontenbal te Osdorp-Amsterdam. 

Vanuit deze huisartsen zijn twee 

multidisciplinaire teams gemaakt waarin 

een POH-ggz en een fysiotherapeut 

deelnemen. Het longitudinaal onderzoek 

volgt de patiënten voor, na en een half 

jaar na de behandeling. Het onderzoek 

bestaat uit het invullen van een 

vragenlijst gerelateerd aan pijnklachten, 

-geschiedenis, -gewaarwording en 

vragen over de huidige gemoedstoestand 

van de deelnemers. Er wordt hierbij 

gebruik gemaakt van bestaande 

meetinstrumenten; de CSI (Central 

Sensitization Inventory), PCS (Pain 

Catastrophizing Scale), de SF-36 (The 

Short Form-36 Health Survey) en IPQ-B 

(The Illness Perception Questionnaire). Als 

toevoeging op de vragenlijst worden de 

deelnemers individueel uitgenodigd voor 

een interview. 

Behandeling volgens het Transcare-
model
De behandeling volgt het Transcare-

model. Na een multidisciplinaire intake, 

waarbij elke behandelaar – ook de 

huisarts - een uur de tijd heeft voor 

de patiënt, volgt een multidisciplinair 

overleg (MDO) waar de pijnanalyse 

wordt gemaakt. De patiënt krijgt daarna 

twee pijneducatiesessies; één door de 

huisarts en een gecombineerde sessie 

met POH-ggz en fysiotherapeut. Deze 

samenwerking wordt ingezet om de 

pijnklachten volgens het psychosociaal 

model te kunnen analyseren. De 

educatiesessies zijn bedoeld om de 

percepties van de patiënten bij te 

stellen; om pijn niet als een ziekte of 

aandoening te zien maar als een klacht 

die veroorzaakt wordt door veranderingen 

in het pijnsysteem (centrale sensitisatie) 

zelf. Met deze pijneducatie is er een 

duidelijke rationale verklaring voor de 

pijn en voelt de patiënt zich erkend. 

Daarna kan de patiënt aan de slag met de 

onderhoudende en uitlokkende factoren. 

De POH-er en de fysiotherapeut nemen 

samen met de huisarts deze behandeling 

op zich. Verwijzing naar de tweedelijn is 

dan niet nodig en onnodige medicatie kan 

afgebouwd worden. Hopelijk leiden dit 

soort initiatieven tot verbetering van de 

zorg voor patiënten met chronische pijn, 

maar ook tot een meer zinnige en zuinige 

zorg. 

‘Met pijneducatie is er een  
rationele verklaring voor de pijn’

Sophie is 28 jaar, werkt in het 

onderwijs en heeft al jaren 

gewrichtsklachten en last 

van slapeloosheid. Na allerlei 

onderzoeken en doorverwijzingen 

naar specialisten werd er geen 

verklaring gevonden voor 

haar klachten. Ze stapte in 

een pijnrevalidatietraject, een 

intensieve periode van 10 weken 

met groepsbijeenkomsten zonder 

gewenst effect. Na een verhuizing 

zocht ze een nieuwe huisarts en 

kwam zo terecht in de pilot.

“Wat voor mij goed werkte, was 

de individuele aanpak. Van mijn 

pijn ben ik niet af, de klachten 

zijn wisselend. Ik heb de pijn 

wel een plek kunnen geven en 

kan nu stressgerelateerde pijn 

onderscheiden van lichamelijke 

pijn. Ik merkte echt dat de 

fysiotherapeut en de POH-ggz 

wisten waar ze het over hadden, 

dat stelde mij gerust. Zij namen 

mijn klachten serieus. Alleen in het 

begin van het traject ben ik bij de 

fysiotherapeut geweest, en onlangs 

heb ik de gesprekken bij de POH-

ggz afgesloten.”
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Herstelbevordering na een hartinfarct

Zelfmanagement in het  
hart van het zorgproces
‘Maatwerk’, inspelen op de persoonlijke doelen van de patiënt, 
vergroot het zelfmanagement van patiënten. En zelfmanagement 
bevordert het herstel na een hartinfarct. Dit zijn de belangrijkste 
conclusies van het project ‘Zelfmanagement in het hart van het 
zorgproces’,  dat geïnitieerd en uitgevoerd werd door Harteraad (voor 
mensen met een hart- en/of vaatziekte), Isala Hartcentrum te Zwolle 
en de Noordwest Ziekenhuisgroep . Vanuit de eerstelijn werkten de 
organisaties Medrie regio Zwolle en HONK Ketenzorg mee.

Tekst | Anne-Margreet Strijbis, beleidsadviseur Harteraad, projectcoördinator en Ilse Eijkmans, coördinator marketing en communicatie 

Harteraad 

Het project ‘Zelfmanagement in het hart 

van het zorgproces’ liep van eind 2015 

tot medio 2018. De stand van zaken met 

betrekking tot zelfmanagement werd 

geïnventariseerd en de effecten van de 

verbeteracties werden geëvalueerd.

“Een mooi resultaat, waarbij bevindingen 

van patiënten het belangrijkst waren,” 

zegt Harteraad-projectleider Anne-

Margreet Strijbis. “Zorgverleners staan 

in beide regio’s positiever tegenover 

zelfmanagement.”

De projectteams
Doel van het project ‘Zelfmanagement in het 

hart van het zorgproces’ was het vergroten 

van zelfmanagement bij patiënten die een 

hartinfarct hebben doorgemaakt. In het 

project werd het zorgpad na een hartinfarct 

bekeken vanuit het perspectief van 

patiënten. Daarom werd gekozen voor een 

lang zorgpad: een zorgpad door lijnen en 

voorzieningen heen waar de patiënt mee te 

maken krijgt na een hartinfarct.

In beide regio’s (regio Zwolle en 

Alkmaar) zijn projectteams opgezet. 

In het projectteam participeren alle 

disciplines die een rol spelen in het 

zorgpad: CCU, afdeling cardiologie, 

polikliniek, hartrevalidatie en eerste 

lijn. Projectleider is de verpleegkundige 

specialist. Ook een cardioloog en een 

patiënt maken deel uit van het team. 

Hiermee wordt een belangrijke stap gezet: 

de onderdelen van het zorgpad worden 

verbonden. Zo leert iedereen elkaar, de 

zorg die een ieder biedt en de ervaringen 

met de aandoening(hartinfarct) en 

de zorg kennen.  De basis voor de 

werkwijze vormden het Generiek Model 

Zelfmanagement (CBO 2014), het model 

voor persoonsgerichte zorg (Boshuizen 

2014) en de kennissynthese van het NIVEL 

over zelfmanagement (Heijmans, 2015).  

Zelfmanagement bekeken vanuit 
zorgverleners
Het project startte met een analyse. Met 

de ‘bril’ van zelfmanagement is gekeken 

wat in het huidige zorgpad de eigen 

inbreng van patiënten stimuleert c.q. 

belemmert. 

Om de kant van de zorgverleners te 

onderzoeken, is gekozen voor de Z-scan, 

een vragenlijst voor zorgverleners over 

het ondersteunen van zelfmanagement. 

Dit is een zelfdiagnose instrument met 

als doel, het geven van handvatten 

‘Zelfmanagement bevordert  
het herstel na een hartinfarct’

Opname

Polikliniek 

verpleeg-

kundig 

specialist

Polikliniek

cardioloog

Verder met gezonde leefstijl. 

Eventueel met aanbod in  

wijk/gemeente.  

Harteraad, -eHealth

Ontslag Hartrevalidatie

Eerstelijn

Cardiovasculair

risicomanagement
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om zelfmanagementondersteuning 

in de eigen zorgpraktijk te verbeteren. 

De Z-scan kent 7 thema’s: Visie en 

attitude, Kennisoverdracht, Coaching, 

Wegwijzen voorzieningen, Beleid 

en organisatie, Zelfmanagement in 

het consult, Omgevingsfactoren en 

randvoorwaarden. Zelf kun je de Z-scan 

invullen via zscan.arkia.nl om inzicht te 

krijgen in hoeverre jij als zorgverlener en/

of als zorginstelling ondersteuning biedt 

bij zelfmanagement van de patiënt met 

een hart- en/of vaatziekte.

(bron: Zwier M. Z-scan: een 

Zelfdiagnose instrument voor 

Zelfmanagementondersteuning voor 

Zorgprofessionals. Utrecht: CBO. 2012)

Observaties van contactmomenten
Belangrijke contactmomenten in het 

zorgpad zijn geobserveerd middels 

schaduwen. ‘Shadowen’ leent zich goed 

voor onderwerpen (in dit geval stimuleren 

en ondersteunen van zelfmanagement) 

die niet op een andere manier meetbaar 

zijn en die het zicht van één persoon of 

één afdeling overstijgen. Er kan goed 

gekeken worden naar coördinatie, 

afstemming, samenhang, continuïteit 

tussen de verschillende zorgonderdelen. 

(bron: Vloed, J. van der Handleiding 

shadowing. Aan de slag met shadowing in 

uw ziekenhuis. Utrecht: CBO. 2007). 

Vanaf de start van het zorgpad zijn 

de volgende contactmomenten 

geobserveerd: het ontslaggesprek, 

poli verpleegkundig specialist, 

intake hartrevalidatie, adviesgesprek 

hartrevalidatie, spreekuur cardioloog, 

CVRM-spreekuur ziekenhuis en het 

CVRM-spreekuur in de eerste lijn. In 

totaal vonden er aan de hand van een 

ontwikkelde aandachtspuntenlijst 30 

observaties plaats door vrijwilligers van 

Harteraad.

Uit de observaties kwamen onder andere 

deze punten naar voren, die bevestigd 

werden door de meting met de Z-scan: 

Zorgpad als geheel: te weinig 
continuïteit/samenhang 
“De afspraken in het ziekenhuis moeten 

meer met elkaar moeten worden 

gecombineerd.”

“Ik kom veel te vaak voor niks. Zie vooral 

assistenten en secretaresses.”

In het begin van zorgpad (opname en 
ontslag) mist informatie 
“Mevrouw vindt dat ze na ontslag uit 

ziekenhuis te weinig info heeft ontvangen 

en heeft ook geen enkele info meegekregen. 

Wat ze vooral vervelend vond is dat haar niet 

verteld is dat ze poosje geen auto mocht 

rijden.” (bij adviesgesprek hartrevalidatie)  

De patiënt heeft geen overzicht over 
het gehele zorgpad. Weet alleen de 
volgende stap en krijgt informatie over 
hartrevalidatie. 
Informatie over bij wie de patiënt terecht 

kan bij klachten en vragen is niet eenduidig/

wisselt 

Belang van zelfmanagement kan meer 
benadrukt worden. 
Er kan nog meer ruimte gegeven worden 
aan wat de patiënt aandraagt.
“Soms zijn gesprekken gehaast en druk.”

Over het algemeen wordt niet gesproken 
in ‘doelen’. Hierdoor krijgt de patiënt minder 

het ‘stuur’ in handen. Dit wordt bevestigd 

met de Z-scan: coaching scoort laag. Doelen 

komen wel aan bod in de hartrevalidatie.  

Patiënt wordt vaak alleen verwezen naar 
voorzieningen uit de ‘eigen marktkraam’ 
van de zorgverlener/organisatie. Dit 

wordt bevestigd met de Z-scan: wegwijzen 

voorzieningen scoort laag. Informeren over 

het aanbod van een patiëntenorganisatie, 

in dit geval Harteraad, vindt niet standaard 

plaats. Een paar praktijkondersteuners gaven 

aan hier totaal niet mee bekend te zijn. 

Hartrevalidatie. Zijn er nog meer 

mogelijkheden voor maatwerk? En meer 

verbinding naar de periode daarna?

Verbinding met de eerstelijn kan 
nog beter zoals terugverwijzing voor 

cardiovasculair risicomanagement in de 

eerstelijn en continuering van het werken 

aan de doelen.

Angela Nieuwveld, verpleegkundig specialist cardiologie Isala Harthuis en 
projecleider Zwolle
“Het project heeft meer kennis opgeleverd over zelfmanagement. Als zorgverleners 

kunnen we de patiënt ondersteunen in het zelfmanagement door uitleg en een 

goed gesprek over wat echt belangrijk is in zijn/haar leven. Bovendien is samen met 

de patiënt duidelijke doelen stellen en evalueren voor zowel patiënt als zorgverlener 

prettig. Voor de patiënt is het heel fijn als alle informatie in een klapper verzameld 

wordt.

Afspraken tussen eerstelijn en tweedelijn over follow-up en samenwerking zorgen 

ervoor dat patiënten verder kunnen werken aan de doelen, die zij zelf gekozen 

hebben.”
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Verbeteracties 
De uitkomst van de analyse liet 

overeenkomsten zien tussen de twee 

regio’s, maar ook verschillen. 

De verbeteracties die de projectteams 

opstelden verschilden daarom ook. Ook 

implementatie is maatwerk! 

Er zijn vele verbeteracties in gang gezet. 

Enkele voorbeelden:

In Alkmaar vindt de intake hartrevalidatie 

nu aansluitend plaats op het polibezoek 

van de  verpleegkundig specialisten. Beide 

vinden ze eerder in de tijd plaats zodat het 

gat na ontslag kleiner wordt.  Verder komt 

er in Alkmaar een telefonisch spreekuur 

voor nietdringende vragen.

In beide regio’s zijn er verbeteracties 

in gang gezet die betrekking hebben 

op voorlichting. Alle verbeteracties 

zijn opgenomen als bijlage in de 

eindrapportage (zie onder).

Het resultaat: meer zelfmanagement!
In het vernieuwde zorgpad zijn 131 

patiënten gevolgd. Op drie momenten 

(ontslag, 4 en 12 maanden na ontslag) 

vulden zij de Patient Activation Measure 

(PAM)-vragenlijst in en beantwoordden 

zij een aantal aanvullende vragen. De 

vragenlijst Patient Activation is een in de 

Verenigde Staten ontwikkelde vragen-

lijst(www.insigniahealth.com). Het NIVEL 

heeft deze lijst vertaald in het Nederlands 

(Rademakers, 2012). De PAM meet de 

kennis, vaardigheden en het vertrouwen 

in het kunnen omgaan met de eigen 

gezondheid of ziekte en bestaat uit 

13 items. De patiënt vult de lijst zelf in 

(zelfrapportage). 

De uitkomsten van deze interventiegroep 

zijn vergeleken met een controlegroep 

(132 mensen): deze patiënten vulden 

de vragenlijst in vóór de invoering van 

de verbeteracties, ook 12 maanden na 

hun hartinfarct. De PAM-score neemt 

significant toe op één locatie. Op de 

vraag “Had u met uw verpleegkundige, 

cardioloog, fysiotherapeut of een andere 

zorgverlener afspraken gemaakt over wat 

u wilt/wilde bereiken met hartrevalidatie?” 

antwoordt in beide regio’s in de 

historische meting 50% van de patiënten 

‘ja’ en de patiënten die het vernieuwde 

zorgpad volgden 75%. Er worden meer 

doelen gesteld samen met de patiënt! Ook 

de scores van de Z-scan verbeteren.

Zelfmanagement helpt!
Dat dit project positieve resultaten laat 

zien op zelfmanagement is vooral terug te 

voeren op het meer ‘op maat’ informeren 

en het samen met de patiënt doelen 

stellen voor behandeling en zorg zodat 

hij/zij meer regie kan nemen over eigen 

zorg en leven. In beide regio’s die zich 

hiervoor hebben ingezet kan dit nog 

meer en beter. Ook eHealth biedt hiertoe 

nieuwe mogelijkheden. 

Meer informatie en tips voor professionals

Eindrapportage, samenvatting, lessons 

learned, Z-scan, model zorgpad acuut 

coronair syndroom (patiëntenversie, 

zorgverlenersversie): zie https://

www.harteraad.nl/kennis-tools/

zelfmanagement/

Met dank aan Helene Voogdt-Pruis 

(metingen, zelfstandig adviseur 

voor Harteraad), Angela Nieuwveld 

(projectleider Zwolle, verpleegkundig 

specialist cardiologie Isala Harthuis), 

Marieke Schoenmakers (huisarts en 

kaderarts hart- en vaatziekten), Geanne 

Fierstra (praktijkconsulent Medrie 

Zwolle), Annemiek Vredenburg-Jimmink 

(projectleider Alkmaar, verpleegkundig 

specialist cardiologie Noordwest 

Ziekenhuisgroep), de projectteams, 

de vrijwilligers van Harteraad en de 

patiënten. 

Dit artikel met referenties is voor  

NVvPO-leden terug te lezen op de site  

www.nvvpo.nl. Na inloggen te vinden onder 

‘Speciaal voor jou’.

‘Positiever over zelfmanagement’
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Boeken en sites

Reisgids Mantelzorg
Mantelzorgers raken regelmatig de weg 

kwijt in het oerwoud van regels, instanties 

en emoties waarmee ze te maken krijgen. 

De Reisgids helpt mantelzorgers snel 

en efficiënt op weg. Naast praktische 

onderwerpen zoals het regelen van 

vervoer voor patiënt en mantelzorger 

is er aandacht voor procesmatige 

onderwerpen zoals (omgaan met emoties 

bij) interactie met de patiënt, familie 

en zorgverleners. Ook de verschillende 

financieringsvormen en zorgwetten 

worden behandeld. Tussendoor biedt 

de Reisgids portretten van zorgverleners  

zoals die van de POH-ouderen.

De POH’er vindt:
De POH’er kan de mantelzorger 

ondersteunen door samen met de 

mantelzorger en oudere een plan te 

maken. Ter voorbereiding op later, op het 

moment dat het niet meer gaat, maar 

ook bij (acute) ziekenhuisopname en/

of bij thuiskomst. De Reisgids staat vol 

met portretten, weetjes en tips en voor 

wie meer verdieping wil zijn er links naar 

handige sites.Voor de POH’er is dit een 

handig overzichtelijk bruikbaar boekje 

wat je uiteraard ook de mantelzorger 

kan aanrader. Op de website www.

reisgidsmantelzorg.nl kun je het boekje 

inzien en bestellen. (Vivian de Kenter)

Productinformatie:
Titel: Reisgids Mantelzorg, wegwijs in de 

wereld van zorg voor ouderen

Auteurs: L. Schmit Jongbloed en D. Riksen

Uitgever: Schmit Jongbloed Advies

ISBN: 9789082364811

Samen leven met psychische klachten
Psychische stoornissen zoals een 

depressie, een angststoornis of een 

burn- out komen veel voor.Door de ziekte 

slaat alles uit het lood: de een is sterk, de 

ander zwak. Partners van mensen met 

een psychische aandoening zijn vaak 

overbelast. Deze groep mantelzorgers wil 

wel ondersteuning, maar kan deze vaak 

niet vinden. Ook rust er nog steeds een 

taboe op psychische ziekten, waardoor 

hulp vragen lastig is. Dit eigentijdse en 

doortimmerde boek biedt (h)erkenning 

en daarnaast praktische informatie en 

toegankelijke tips die deze groep mensen 

verder kunnen helpen.

De POH’er vindt:
Het boek is bedoeld voor partners, 

maar ook voor hulpverleners die in hun 

dagelijkse praktijk te maken hebben 

met naastbetrokkenen van mensen met 

een psychische aandoening. Er is veel 

aandacht voor het enorme effect op een 

relatie en op het leven van partners van 

de patiënt: overbelasting en eenzaamheid. 

Belangrijkste in dit boek is hoe je zelf als 

naaste van een patiënt met psychische 

klachten jezelf op een goede manier 

staande houdt en hoe je je relatie op 

een goede manier vorm kunt geven. Als 

POH-ggz had ik veel aan het onderdeel 

waar het over kinderen van een patiënt 

met psychische klachten gaat. Het helpt 

mij om het systeem beter te kunnen 

ondersteunen. (Saskia Sielias)

Productinformatie:
Titel: Samen leven met psychische 

klachten

Auteurs: I. Schoen en M. van Pagée

Uitgever: Boom uitgevers Amsterdam

ISBN: 9789024414215
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Spirometrie, (ver) voorbij de valkuilen

Wat je niet meet, zie je niet
COPD wordt gekarakteriseerd door een niet volledige reversibele 
luchtwegobstructie die in het algemeen progressief is en wordt 
veroorzaakt door een abnormale ontstekingsreactie van de longen 
op inhalatie van schadelijke deeltjes of gassen. COPD wordt ook 
gekenmerkt door een versnelde longfunctiedaling. Roken is, in onze 
Westerse wereld, dé belangrijkste risicofactor voor het ontwikkelen 
van COPD.

Tekst | Jan-Willem van den Bos

Meneer Geluk (60 jaar, 165 cm, 67 kg) 

komt op het COPD-spreekuur voor zijn 

jaarlijkse verplichte circusnummer, zoals 

hij het noemt. Hij moet netjes opzitten 

en wéér vertellen dat het wel goed gaat. 

Zijn voorgeschiedenis laat zien dat er ook 

sprake is van hypertensie, osteoporose en 

depressie. Hij rookt nog steeds (ongeveer 

20 sigaretten per dag), is niet gemotiveerd 

om hiermee te stoppen en inmiddels tikt 

hij de 40 pack years al aan. Meneer Geluk 

zegt nergens last van te hebben, heeft 

geen inhalatiemedicatie en vraagt zich af 

wat het nut is van deze jaarlijkse controle. 

De POH motiveert hem steeds weer te 

komen voor een spirometrie, maar de 

uitslag bespreken met de huisarts wil hij 

echt niet.

De longfunctie is mijns inziens technisch 

goed afgenomen. Alle pogingen zijn 

goed uitgevoerd: snelle stijging in de FV-

curve, min of meer een ‘piek’, geen hoest, 

voldoende uitademing met vrijwel steeds 

een expiratoir plateau in de VT-curve. Ik 

zou nog een poging hebben toegevoegd 

om een nog mooier expiratoir plateau te 

vinden. Er is geen longfunctie voor en na 

luchtwegverwijding afgenomen, omdat 

de patient al bekend is met COPD en in 

een stabiele fase van zijn aandoening zou 

zijn.

De herhaalbaarheid was meer dan 

voldoende want het verschil tussen de 

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

dan 150 ml (of 0,15L). 

En hoe zou jij de spirometrie inhoudelijk 

willen beoordelen volgens het RROE-

model (Reversibiliteit, Restrictie, 

Obstructie, Ernst obstructie)? 

In het HIS zal waarschijnlijk staan: een 

matig obstructieve longfunctie (FEV1/FVC: 

z-score van -3,23). Omdat er niet voor en 

na luchtwegverwijding is gemeten kan 

de reversibiliteit niet worden beoordeeld. 

Een restrictieve longfunctie kan worden 

uitgesloten omdat de FVC een z-score laat 

zien van 0,49. En hoewel niet gemeten na 

luchtwegverwijding is het beeld toch echt 

wel passend bij COPD. De FEV1%pred van 

72% ligt tussen de 50% en 80% past bij 

een matige luchtwegobstructie, GOLD2. 

Samen met een vastgestelde CCQ van 0,9, 

Samenvatting van alle geblazen tests

FEV1 FVC PEF FEV1/FVC EV Kwaliteit

Base 2,24 3,97 5,46 56% 0,05 Goed geblazen

Base 2,24 4,39 5,01 51% 0,07 Goed geblazen

Base 2,19 4,18 5,35 52% 0,06 Goed geblazen

Base 2,10 4,35 5,16 48% 0,04 Goed geblazen

Base+ 2,24 4,39 5,46 51% - -

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

Index Base %Voorsp. Zscr Post1 %Voorsp. %Chg Zscr [Min. Voorsp. Max.]

FEV1 2,24 l 72% -1,67 2,22 l 3,09 l 3,89 l

FVC 4,39 l 108% 0,49 3,02 l 4,07 l 5,14 l

FEV1/FVC 51% 67% -3,23 62% 76% 88%

PEF 5,46
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een MRC van 1 en geen exacerbaties in het 

afgelopen jaar kwamen de POH’er en de 

huisarts tot de conclusie dat er sprake is 

van een lichte ziektelast. Maar klopt deze 

redenering nu wel?

Hoewel de conclusie een lichte ziektelast 

was, laten de spiro’s over de afgelopen 

vier jaar een daling van de FEV1 zien van 

1000 ml! En als je weet dat een normale 

jaarlijkse achteruitgang bij niet-rokers 

30 tot 35 ml is, is het verval ernstig te 

noemen. Deze daling kan niet los gezien 

worden van de jarenlange rookbelasting. 

Het is meer dan 40 jaar geleden dat de 

beroemde studie van Fletcher en Peto 

(1976) al liet zien dat roken kan leiden tot 

een versnelde longfunctiedaling. Acht 

jaar lang werden iedere zes maanden 

longfuncties gemeten bij 792 rokende 

arbeiders (leeftijd bij aanvang van de 

studie tussen 30 en 59 jaar). 

Een groep rokers liet een versnelde 

longfunctiedaling zien, maar er bleken 

ook rokers te zijn die niet vatbaar waren 

voor een achteruitgang. Ook werd 

aangetoond dat de longfunctiedaling 

werd vertraagd als het roken werd 

gestaakt, maar de aangerichte schade 

bleef bestaan. Omdat de proefpersonen 

bij aanvang van de studie tussen de 30 

en 59 jaar waren, werden er aannames 

gemaakt voor de leeftijdsgroep onder de 

30 jaar en ouder dan 60 jaar. Daardoor 

werd jarenlang gedacht dat de grootste 

longfunctiedaling op latere leeftijd 

plaatsvond, en is er veel aandacht 

geweest voor de behandeling van COPD-

patiënten met een ernstige tot zeer 

ernstige luchtwegobstructie.

Studies van de afgelopen jaren laten 

echter zien dat de snelle achteruitgang 

in longfunctie al in een veel vroeger 

stadium van COPD kan worden 

aangetoond, met name bij GOLD 1 en 

2. Het lijkt logischer om, gebaseerd op 

risicofactoren zoals roken, vroegtijdig 

een luchtwegobstructie aan te tonen. 

In onderstaande grafiek is te zien dat 

de versnelde daling al vroegtijdig kan 

worden aangetoond. Dit signaal kan 

- nee moet - worden gebruikt om de 

verstokte roker, naast alle alle andere 

therapeutische interventies die er zijn, te 

helpen bij het stoppen met roken.

En hoe gaat het met meneer Geluk? 

Doordat de POH’er met regelmaat een 

longfunctie had afgenomen, had de 

huisarts een goede aanleiding om hem 

door te sturen naar de longarts. Bij de 

longarts kan beoordeeld worden wat er 

precies aan de hand is en wat het beleid 

moet zijn. Wordt vervolgd dus. 

Heb jij ook zo’n casus met een snelle 

achteruitgang van de longfunctie en zou 

je deze met mij willen delen? Dat kan. 

Mmail dan naar spiroabc@gmail.com. 

Referenties behorende bij dit artikel zijn 

bij de auteur op te vragen. 

De auteur, van huis uit longfunctielaborant, 

is sinds 2007 werkzaam als Health Care 

Consultant Respiratoir bij Boehringer 

Ingelheim 

Samenvatting van alle onderzoeken

Base Post 1

Datum Tijd VC FEV1 FVC PEF FEV1/FVC VC FEV1 FVC PEF FEV1/FVC

12-10-2018 08:33:58 2,24 4,39 5,46 51%

31-10-2017 08:37:16 2,50 4,39 5,83 57%

21-10-2016 12:39:57 2,77 4,73 5,41 59%

07-10-2015 09:17:53 2,89 4,72 6,86 61%

16-07-2014 11:19:35 3,09 4,83 6,83 64% 3,22 4,99 6,76 65%
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Het Longfonds voor zorgverlener en patiënt

Voorlichting belangrijk  
voor de longpatiënt
Ruim 1,2 miljoen Nederlands hebben een longziekte, waarvan 
600.000 de ziekte COPD. Astma is zelfs de grootste kinderziekte in 
Nederland. Daarnaast zijn er nog duizenden mensen met een zeldzame 
longaandoening. Het Longfonds zet zich, als patiëntenorganisatie, in 
voor deze groep mensen. We doen ons uiterste best om longpatiënten 
te informeren en te ondersteunen in het nemen van beslissingen in het 
omgaan met hun ziekte. Praktijkondersteuners zien regelmatig mensen 
met een chronische longziekte tijdens het spreekuur. Een moment 
waarop de praktijkondersteuner (POH) van grote toegevoegde waarde 
kan zijn voor de patiënt en zijn omgeving.

Tekst | Erika van Wijk, communicatieadviseur Longfonds en Lida Naber, projectmedewerker Longfonds

Een patiënt die onlangs de diagnose 

heeft gekregen heeft vooral behoefte 

aan algemene informatie over de ziekte, 

in een later stadium kan de POH’er hen 

begeleiden in het omgaan met de ziekte. 

Het Longfonds helpt de patiënt in deze 

verschillende fasen met zowel digitale 

informatie (website en video’s) als folders 

en organiseert ontmoetingspunten 

waar mensen met een longziekte extra 

informatie ontvangen en met lotgenoten 

kunnen praten. 

Voorlichting over COPD, Astma en 
andere longziekten
Een patiënt die hoort dat hij/zij een 

(ongeneeslijke) longziekte heeft kan 

overvallen worden door vragen, angsten 

en twijfels. Een goede uitleg over de ziekte 

en de behandeling geeft antwoorden en 

duidelijkheid. Op de website longfonds.

nl is per longziekte uitgebreide informatie 

beschikbaar. Zo wordt door middel van een 

korte  video in eenvoudige bewoording 

uitgelegd wat in de longen gebeurt bij 

COPD. Bekijk deze uitleg samen met de 

patiënt of verwijs hen ernaar zodat men 

het thuis (terug) kan kijken. In de folder 

‘Alles over COPD’ lees je uitgebreide 

informatie over de aandoening, de 

behandeling en hoe ermee om te gaan. 

Deze informatie kan de patiënt indien 

gewenst thuis doornemen en aan naasten 

laten lezen. Deze gratis folders zijn 

beschikbaar voor diverse longziekten en 

je bestelt ze eenvoudig via onze website. 

Op de website lees je, naast de informatie 

per ziektebeeld, ook algemene informatie 

over het omgaan met een ziekte. Op het 

Longforum stellen mensen hun vragen, 

delen ervaringen en wisselen tips uit. Een 

laagdrempelige manier om contact te 

hebben over allerlei zaken rondom een 

longziekte waar veel mensen gebruik 

van maken. Daarnaast is voor persoonlijk 

advies onze advieslijn telefonisch of per 

e-mail bereikbaar.

Omgaan met een longziekte
Het hebben van een longziekte heeft een 

grote impact op het dagelijks leven. De 

POH’er geeft uitleg over de ziekte en de 

gevolgen ervan, maar ook het begeleiden 

van de patiënt bij het veranderen van 

een levensstijl en medicijngebruik zijn 

aandachtspunten. 

Inhalatiemedicatie
Inhalatiemedicatie is een zeer belangrijk 

onderdeel in de behandeling van long-

patiënten en instructie over het inhaleren 

is van wezenlijk belang. Uit een onderzoek 

blijkt dat patiënten die uitgebreid 

geïnstrueerd worden over het gebruik 

van de medicatie 39% beter presteren 

dan patiënten die geen of onvoldoende 

uitleg krijgen. Deze instructie wordt onder 

andere door de longverpleegkundige, 

de apothekersassistent of de praktijk-

ondersteuner gegeven. Het Longfonds 

ontwikkelde in samenwerking met de Long 

Alliantie Nederland (LAN) diverse online 

inhalatie instructiematerialen,  zowel voor 

patiënten als zorgverleners. De website  

inhalatorgebruik.nl zijn instructiefilmpjes 

te vinden voor zorgverleners en patiënten. 

Omdat in Nederland een grote groep 

longpatiënten, met name met COPD, een 

‘Na diagnose longziekte  
vooral behoefte aan informatie’
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'Positiever voelen  
door lotgenotencontact'
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Turkse of Arabische achtergrond heeft, zijn 

deze filmpjes, behalve in het Engels, ook in 

het Turks of Arabisch beschikbaar.

Naast een uitleg over de inhalatie is 

het belangrijk om de werking van de 

verschillende inhalatiemedicijnen 

uit te leggen. Veel patiënten kennen 

de verschillen tussen kortwerkende 

luchtwegverwijders en langwerkende 

luchtwegverwijders niet. Omdat de 

langwerkende medicijnen niet direct 

verlichting geven stopt men met het 

gebruik ervan. Dat juist de langwerkende 

ontstekingsremmers zo belangrijk zijn, 

is vaak niet duidelijk. Het niet (goed) 

inhaleren van juist deze laatste kan 

ook weer een verslechtering en/of 

longaanvallen veroorzaken. 

Herkennen van een longaanval
Bij een longaanval  (exacerbatie) worden 

de klachten plotseling erger. Als patiënten 

de signalen herkennen en erop reageren 

kan erger (een ziekenhuisopname) worden 

voorkomen.

Het longaanval actieplan is een gebleken 

adequaat middel dat de patiënt samen met 

de zorgverlener invult. Hiermee wordt een 

longaanval eerder herkend, weet de patiënt 

wat hij moet doen en kan zelf actie onder-

nemen. Hiermee zijn ziekenhuisopnames 

te voorkomen en dat is veel winst op de 

kwaliteit van leven voor de patiënt. Het 

longaanval actieplan is door zowel zorg-

verleners als patiënten gratis te bestellen 

via de webshop van het Longfonds.

Stoppen met roken
Roken en meeroken zijn de belangrijkste 

veroorzakers van longziekten zoals 

longkanker en COPD. Patiënten met COPD 

kunnen niet genezen, maar door te stoppen 

met roken kan hun kwaliteit van leven wel 

verbeteren. Het is dus nooit te laat om te 

stoppen! Er zijn diverse hulpmiddelen die 

gebruikt kunnen worden. Via de website 

van het Longfonds kun je folders bestellen 

en vind je diverse links naar bij voorbeeld 

de Stichting Stop Bewust. Hier vindt men 

informatie met onder meer een hulplijn 

en heel veel tips. Er zijn in het hele land 

poliklinieken voor stoppen met roken. 

De kosten van een behandeling worden 

vergoed vanuit de basisverzekering. 

Daarnaast kunnen mensen verwezen 

worden naar het Longforum, waar mensen 

met elkaar kunnen praten en steun zoeken.

Herkennen van mensen met lage 
gezondheidsvaardigheden
Het is belangrijk om te controleren 

of de informatie die de patiënt krijgt 

begrepen wordt. Meer dan 30% van 

de Nederlandse bevolking heeft lage 

gezondheidsvaardigheden. Zij zijn niet 

in staat informatie te begrijpen of toe te 

passen. Vaak kan men niet goed lezen en 

schrijven. Dit kan grote gevolgen hebben 

bijvoorbeeld bij verkeerd medicijngebruik. 

De gezondheid verslechtert wat kan 

leiden tot een longaanval en zelfs een 

ziekenhuisopname. Het is voor de POH’er 

belangrijk om te herkennen dat informatie 

niet begrepen wordt. Dit laten patiënten 

niet altijd duidelijk blijken. 

Naast een training om lage gezondheids-

vaardigheden te herkennen, ontwikkelde 

het Longfonds samen met enkele partners 

een training voor zorgverleners over inhala-

tiemedicatie en gezondheidsvaardigheden. 

Doel van de training is om mensen met 

beperkte gezondheidsvaardigheden op 

heldere manier uitleg te geven over hun 

inhalatiemedicatie en hoe ze het moeten 

gebruiken. In de training ligt de nadruk 

op het herkennen van mensen met be-

perkte gezondheidsvaardigheden en het 

aanpassen van communicatie aan deze 

doelgroep. Momenteel vinden de eerste 

test-trainingen plaats. Vanaf 2020 is deze 

geaccrediteerde training opgenomen in 

het aanbod van Stichting IMIS en Pharos 

(expertisecentrum gezondheidsverschillen, 

pharos.nl). 

Lotgenotencontact via Longpunten
Praten met anderen over ervaringen met 

een longziekte is erg belangrijk. Dat geldt 

ook voor  informatie over bijvoorbeeld 

op vakantie gaan met een longziekte, 

bewegen en goede voeding. Bij zo’n 60 

Longpunten in het hele land kan men 

bijna maandelijks terecht voor informatie 

over longziekten en hoe men hiermee kan 

(leren) omgaan. Het regelmatig bezoeken 

van een Longpunt heeft tot gevolg dat 

bezoekers gezonder gaan leven, meer 

ondernemen, weer wat kunnen betekenen 

voor anderen en zich positiever voelen. 

Goede redenen om jouw patiënten te 

stimuleren een Longpunt te bezoeken. Via 

de pagina Longfonds.nl/uw-buurt ziet men 

waar in de woonplaats of nabije regio een 

Longpunt is.  

Nieuwe ontwikkelingen?
Naast voorlichting en belangenbehartiging 

voor mensen met een longziekte werkt 

het Longfonds mee aan onderzoeken 

naar longziekten en zetten we ons in voor 

schone lucht en een rookvrije generatie.  

Wil je op de hoogte blijven van onze 

ontwikkelingen en activiteiten? Naast de 

nieuwsberichten op onze website delen 

wij dagelijks nieuws, ontwikkelingen en 

activiteiten via onze Social Media. Ook kun 

je je via onze website inschrijven voor de 

maandelijkse digitale e-nieuwsbrief. 

–  Longfonds.nl/copd met een animatiefilm over copd

–  Longfonds.nl/videocopd  waarin vijf korte filmpjes over onderwerpen die spelen 

tijdens en na een longaanval

–  Ikstopnu.nl met telefoonnummers en locaties in de buurt waar je terecht kunt 

voor hulp bij het stoppen met roken

–  longfonds.nl/over-longen/zorgverleners/zorgkaarten waarop de zorgkaart 

‘stoppen-met-roken-poli’s.

‘Na goede instructie over gebruik van 
medicatie presteren patiënten 39% beter’
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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!

Enquête ouderencirkel
Hoe bereiden we ons voor op de steeds 

complexer wordende ouderenzorg? 

De POH-ouderen krijgt steeds meer 

taken in deze zorg. Welke competenties 

zijn daarvoor nodig? Waar moet een 

opleiding en/of module aan voldoen om 

jou toe te rusten voor de ouderenzorg? 

Onze ledencirkel POH-ouderen houdt 

zich hier mee bezig en zal het gesprek 

met de opleidingen aan gaan. Dat kan 

niet zonder jouw kennis en ervaring! 

Meer informatie en de enquête zijn terug 

te vinden op www.nvvpo.nl.

De organisatie herzien: Werkgroep Governance
Sinds jaar en dag kent de NVvPO een Dagelijks Bestuur (DB) en 

een Algemeen Bestuur (AB). Dit staat echter niet in de huidige 

statuten (opgesteld in 2014) beschreven. Met de komst van 

een nieuw bestuur in 2017/2018 is de behoefte ontstaan om 

de vereniging op een andere wijze te besturen. Meer vanuit de 

leden en waarbij de verantwoordelijkheden van de bestuurders 

op een moderne manier kunnen worden vervuld. We ervaren 

dat de statuten en het huishoudelijk reglement niet meer 

toepasbaar zijn en ons tegenhouden in de professionalisering 

van de NVvPO.  

De opdracht aan de werkgroep Governance is te onderzoeken 

op welke wijze een moderne en toekomstgerichte vereniging 

moet worden bestuurd en welke rechtsvorm hierbij hoort. Verder 

ook hoe de managementstatuten aansluiten  bij de ontwikkeling 

en doelen van de organisatie, waarbij de verschillende 

bestuursfuncties en rollen, en ook verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden worden opgenomen. 

De werkgroep bestaat uit:

–  1 persoon uit huidig bestuur 

–  1 beleidsmedewerker/ organisatieontwikkelaar NVvPO

–  3 tot 5 leden van de NVvPO

Om tot een gedegen advies te komen, bieden we de 

nodige training en juridisch advies aan deze werkgroep. We 

verwachten dat de werkgroep twee a drie sessies nodig heeft 

om tot een gedegen advies te komen. Ben je enthousiast en wil 

je graag aan de slag in de Werkgroep Governance?  

Kijk dan voor meer informatie en de selectiecriteria op 

www.nvvpo.nl en stuur voor 22 maart as. je motivatie naar 

brendabaar@nvvpo.nl 
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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!

Hier krijg je punten voor!
Heb jij er wel aan gedacht dat je punten verdient met stagebegeleiding of met 

intervisie? Dit zijn deskundigheidsbevorderende activiteiten, die je in jouw dossier in 

het vernieuwde kwaliteitsregister kunt opvoeren. We zetten ze voor je op een rij:

–  Opzetten patiëntentevredenheidsonderzoek: 1 punt

–  Vakinhoudelijk overleg: 1 punt per bijeenkomst, max. 4 punten per jaar

–  Stage/scriptiebegeleiding: 10 punten voor een jaar begeleiding

–  Deelname aan maatschappelijk gedragen project: 1 punt per project per jaar

–  Bestuurlijk werk: 1 punt per bijeenkomst, max 4 punten per jaar

–  Kwaliteitsmanagementsysteem implementeren: 1 punt per jaar

Op onze site vind je terug aan wat je nodig hebt om deze activiteiten te kunnen 

registreren. Ben je niet zeker of jouw activiteit punten oplevert, neem dan contact op 

via secretariaat@nvvpo.nl.

Kloppen jouw gegevens nog?
Er wordt gewerkt aan onze website! 

Misschien zijn de veranderingen je 

al opgevallen. Ons is opgevallen dat 

niet alle gegevens van NVvPO-leden 

actueel zijn. Daar komen we dan 

‘per ongeluk’ achter, bijvoorbeeld 

doordat mails terug komen. Je kunt 

ons helpen door je eigen gegevens na 

het inloggen te controleren. Gebruik je 

nog dezelfde naam, klopt je mailadres, 

je telefoonnummer, werk je nog op 

dezelfde plek? Via ‘Mijn NVvPO’ kun je je 

gegevens inzien en aanpassen. 

POH en PVH: de 
stand van zaken
 In juni 2018 is het PVH-competentieprofiel 

door verschillende partijen ondertekend. 

In januari 2019 is onder leiding van 

Stichting Sociaal Fonds Huisartsen (SSFH) 

een implementatiewerkgroep van start 

gegaan en zijn in een eerste bijeenkomst 

onder andere de opleidingswensen van de 

verschillende partijen besproken. Hierbij 

spelen een aantal zaken een rol:

1.  Hoe krijgt de PVH-opleiding vorm? 

Diverse hogescholen bieden 

scholingen aan, maar die leiden nog 

niet op tot de officiële PVH-titel. Hoe 

gaan we daarmee om? 

2.  Veel huidige POH’ers houden zich al 

bezig met multi-complexe zorg en 

geven aan te functioneren als PVH. 

Hoe kunnen zij aantonen dat zij het 

wenselijke PVH-niveau hebben en 

wat hebben zij qua aanvullende 

scholing nodig om aan de PVH-eisen 

te voldoen?

3.  In welke vorm werken de 

zorgprofessionals POH en PVH samen 

aan de complexe en multi-complexe 

zorg?

4.  Hoe motiveren wij instromers 

in de eerstelijnszorg. De 

tekorten aan doktersassistenten, 

praktijkondersteuners (alle 

specialismen) en huisartsen zijn een 

grote uitdaging de komende jaren. 

Ook omdat we een grote groep 

medewerkers hebben die richting 

pensioen gaan. 

Bovenstaande wordt verder uitgewerkt en 

moet voor de zomer 2019 duidelijk zijn. 

Uiteraard zijn wij in de lead en houden we 

jou op de hoogte van de ontwikkelingen.  
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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!

Petra Portengen nieuwe voorzitter SSFH
SSFH staat voor Stichting Sociaal Fonds 

Huisartsenzorg. SSFH stimuleert het 

bieden van stageplaatsen, brengt 

vraag en aanbod bij elkaar voor 

ondersteunende beroepen in de 

huisartsenzorg, werkt aan de verhoging 

van de kwaliteit van opleidingen, doet 

onderzoek naar de arbeidsmarkt nu 

en in de toekomst, biedt werkgevers 

HR-tools en bevordert veilig en gezond 

werken in de huisartsenzorg. SSFH wordt 

bestuurd door de cao-partijen in de 

huisartsenzorg, waaronder de NVvPO.

Het dagelijks bestuur van SSFH 

wordt gevormd door een voorzitter 

en een vicevoorzitter uit een werk-

geversorganisatie en een werknemers-

organisatie. De huidige voorzitter Paulus 

Lips is vanaf 1 april geen bestuurder 

meer van de Landelijke Huisartsen 

Vereniging (werkgeversorganisatie) 

en neemt om deze reden afscheid 

als voorzitter van SSFH. Hij geeft 

het stokje door aan Petra Portengen 

van de NVvPO. Raymond Meenink-

Bouwman is namens CNV Zorg en 

Welzijn (werknemersorganisatie) 

vicevoorzitter van SSFH. Hij geeft het 

stokje door aan Gerben Welling van 

InEen (werkgeversorganisatie) en blijft 

als algemeen bestuurder actief bij SSFH. 

ALV 26 januari: nieuwe bestuursleden
Tijdens de ALV op zaterdag 26 januari 

in Veenendaal werden twee nieuwe 

bestuursleden verkozen: Brenda 

Baar en Erik Boswinkel. Zij worden 

lid van het algemeen bestuur, Erik 

als penningmeester en Brenda als 

secretaris. Bernadette van der Hoff 

nam na jarenlange inzet als bestuurslid 

afscheid. Wij bedanken Bernadette voor 

haar inzet en wensen Erik en Brenda veel 

succes en plezier in hun nieuwe rol in het 

bestuur. 

De begroting voor 2019 werd besproken 

en goedgekeurd door de leden. 

Hiermee kunnen we voortbouwen 

op het fundament dat wij in 2018 

hebben opgebouwd en de plannen 

voor 2019 gaan uitvoeren. Wij danken 

alle aanwezige leden voor het 

vertrouwen, de positiviteit, de ideeën, 

de opbouwende vragen en suggesties. 

Dit sterkt ons in het uitvoeren van 

onze opdracht. Wij kijken terug op een 

boeiende ALV!
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De innovatiekracht van een regio

Health Machine WF:  
een dynamisch traject
Hoe verbeter je de innovatiekracht in de zorg? Verschillende 
zorgorganisaties in de regio Westfriesland startten een traject 
voor de regio: Health Machine WF. Een dynamisch traject waarin 
zorgprofessionals, studenten, gemeenteraadsleden, burgers en 
ondernemers worden uitgedaagd na te denken over innovatieve 
oplossingen. Een jaar na de kick-off wordt er door verschillende 
partijen samengewerkt aan informatievoorziening aan laaggeletterden 
en toegankelijker maken van alle informatie met betrekking tot zorg 
en welzijn in de regio, vertelt initiatiefnemer Joris Arts.

Als bestuurder in de gezondheidszorg 

kwam Arts bij verschillende overleggen, 

waarbij het hem opviel dat er in de regio 

veel innovatieve ontwikkelingen zijn, die 

vaak onbewust niet gedeeld werden. 

Arts: “Soms presenteerde een organisatie 

een innovatieve manier van zorgverlening 

en bleek een andere organisatie daar al 

jaren mee bezig te zijn. Elke organisatie 

stak veel tijd en energie in het uitdenken 

van nieuwe manieren van werken, maar 

de effecten bleven beperkt omdat er altijd 

binnen de muren van de organisatie werd 

gewerkt.” Met Angelique Schuitemaker, 

destijds werkzaam bij Omring en later 

als directeur-bestuurder van ZONH 

(Zorg Optimalisatie Noord Holland), 

ontwikkelde hij in 2017 het plan om 

door samenwerking meer innovatie in 

de zorg te bereiken. Ze besloten het 

plan voor te leggen aan het regionaal 

bestuurlijk overleg, waarbij bestuurders 

van Omring, Wilgaerden, Leekerweide, 

Westfries Gasthuis, GGZ Noord-Holland-

Noord, Geriant, GGD, huisartsenkoepel 

en Gezondheidscentrum Kersenboogerd 

en de verantwoordelijke wethouder 

aanwezig zijn en tweemaal per jaar wordt 

gehouden. Daar werd het plan met open 

armen ontvangen.

Arts: “Met alle Westfriese organisaties 

konden we een plan maken om te 

onderzoeken wat we konden doen om de 

innovatiekracht in de regio te verbeteren. 

Met als resultaat: een initiatief voor een 

innovatie-traject: Health Machine WF.”

Innovatiefestival: Health Machine WF
Om zoveel mogelijk organisaties, 

bedrijven, bestuurders, studenten, 

ondernemers en burgers bij dit traject 

te betrekken, startte het traject met 

een innovatiefestival in januari 2018. 

Organisaties, zoals zorginstellingen en 

scholen werden aangeschreven en ook via 

sociale media en lokale kranten werden 

mensen uitgenodigd. Maar liefst 300 

deelnemers uit de regio waren aanwezig, 

waaronder zorgverleners, studenten, 

beleidsmakers en ondernemers. Zij 

maakten kennis met bedrijven die hun 

innovatieve oplossingen deelden zoals 

een rollatorrobot of een app die je 

herinnert aan je medicijnen. De bezoekers 

namen deel aan workshops waarbij vijf 

zorgvraagstukken werden gepresenteerd 

en de uitdaging was hier creatieve 

oplossingen voor te bedenken. 

Samen werken naar oplossingen
Vanuit de 300 deelnemers werd een 

Club van 100 samengesteld, dat een 

netwerk vormde om de oplossingen die 

uit het innovatiefestival kwamen handen 

en voeten te geven. Deze club legde 

een aantal voorstellen bij het regionaal 



poh  Maart  2019  |  29

bestuurlijk overleg neer, die twee ideeën 

omarmden.

Het eerste vraagstuk was hoe 

informatie kan worden aangeboden 

aan laaggeletterden, een vraagstuk dat 

bij meerdere organisaties speelt en nu 

gezamenlijk wordt aangepakt. GGZ Noord-

Holland-Noord en Gezondheidscentrum 

Kersenboogerd zijn nu bezig met de 

ontwikkeling van een pilot om informatie 

naar behoefte te presenteren aan de 

patiënt. Een pilot die ook interessant 

is voor de andere partners, zoals het 

Westfries Gasthuis.

Een tweede vraagstuk ging over hoe 

alle informatie over zorg en welzijn 

gemakkelijk beschikbaar kan worden voor 

patiënten, zorgverleners en mantelzorgers. 

Doordat elke organisatie eigen kanalen 

gebruikt, is informatie moeilijk te vinden. 

Maar liefst zeven organisaties hebben 

dit vraagstuk opgepakt. Gezamenlijk 

zijn zij op zoek gegaan naar een partij 

die gespecialiseerd is in het zoeken en 

vindbaar maken van informatie. Inmiddels 

zijn er gesprekken gaande met Google 

Nederland.

De toekomst
Dit traject Health Machine WF loopt goed 

dankzij de onderlinge samenwerking 

met alle organisaties. De verschillende 

organisaties maakten mensen vrij om dit 

traject mogelijk te maken, commitment 

die nodig is om tot regionale innovaties 

te komen. De ondersteuning van ZONH, 

die een regio-overstijgende functie heeft, 

droeg bij aan de onderlinge binding. 

Arts: “Health Machine WF is geen 

organisatie op zich, meer een mogelijke 

innovatie-methodiek. Bij het regionaal 

bestuurlijk overleg is Health Machine WF 

een vast agendapunt, waardoor het proces 

wel bewaakt wordt.” Wanneer er weer 

een innovatiefestival komt, weet Arts nog 

niet. Nu zijn organisaties nog druk met de 

huidige vraagstellingen, maar er vinden 

gesprekken plaats met de Gemeente 

Hoorn en organisaties in andere regio’s 

om Health Machine ook hier te laten 

plaatsvinden. Dat wordt waarschijnlijk in 

2020. 
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Familiaire hypercholesterolaemie

Vette pech!  
Erfelijk te hoog cholesterol
Erfelijk te hoog cholesterol heet familiaire hypercholesterolemia(FH). 
In de Westerse landen heeft één op de 250 mensen FH. Daarmee is het 
de meest voorkomende genetische aandoening ter wereld. Vroege 
opsporing en behandeling is van levensbelang. Samenwerkende 
ziekenhuizen en Stichting LEEFH sporen landelijk FH patiënten op 
om ervoor te zorgen dat behandeling met cholesterolverlagende 
medicijnen en leefstijlverandering tijdig ingezet kan worden. 
Zorgprofessionals in de huisartsenpraktijk kunnen hierbij een 
belangrijke rol spelen.

Tekst | Janneke Wittekoek, cardioloog en ambassadeur van LEEFH

Cholesterol heeft zijn bekendheid te 

danken aan zijn sleutelrol bij het ontstaan 

van atherosclerose. Atherosclerose 

kan leiden tot een hartinfarct of een 

herseninfarct. In het algemeen is het 

proces van versnelde atherosclerose 

vaak het gevolg van een combinatie 

van verschillende risicofactoren. Echter, 

bij FH zijn de cholesterolwaarden vaak 

twee tot viermaal hoger dan normaal. 

Onbehandeld is het risico op hart- en 

vaatziekten gemiddeld 8,5 keer hoger 

en verkort het de levensduur aanzienlijk 

(infographic 1). Gelukkig is er een hele 

goede behandeling mogelijk en kan het 

risico, mits de behandeling wordt gestart 

op de kinderleeftijd, gereduceerd worden 

tot normaal. (zie infographic 2).

De vetten
In de huisartsenpraktijk wordt het risico 

op hart- en vaatziekten bepaald door 

het inventariseren van risicofactoren 

zoals hoge bloeddruk, diabetes,roken en 

wordt er gekeken naar het lipidenprofiel. 

We kennen er twee; het cholesterol 

en de triglyceriden. Cholesterol is een 

belangrijke bouwstof voor de aanmaak 

van cellen en hormonen, triglyceriden 

zijn belangrijke brandstoffen. We 

kunnen niet zonder, maar hebben we 

er teveel van dan kan dat leiden tot 

versnelde atherosclerose. Cholesterol 

en triglyceriden zijn slecht oplosbaar 

in bloed en worden, om het toch te 

kunnen vervoeren in onze bloedbaan, 

verpakt in speciale eiwitpakketjes. Deze 

eiwitpakketjes zijn de lipoproteïnen; het 

LDL en het HDL. Dit zijn de lipoproteïnen 

die een belangrijke rol spelen in het 

proces van atherosclerose. De LDL-

deeltjes zijn klein en als er te veel van zijn, 

kunnen ze wegzakken in de vaatwand. 

De HDL-deeltjes zijn groot en in staat 

zijn om weggezakte LDL-deeltjes weer 

‘weg te zuigen’. Het HDL heeft dus een 

beschermend effect op de vaatwanden. 

De triglyceriden die we meten in het 

bloed zitten vaak verpakt in het LDL. Is 

deze waarde te hoog dan heeft dit een 

negatieve invloed op de vaatwand.

De rol van de lever
Het totale cholesterol wat we meten in het 

bloed is dus een som van al het cholesterol 

in de verschillende eiwit pakketjes (HDL 

en LDL). Het verpakkingsproces van 

cholesterol in de eiwit pakketjes vindt 

veelal plaats in de lever. Je lever maakt 

zelf cholesterol aan, dat is zo’n 80%. De 

overige 20% wordt gevormd door wat 

je eet. Je lichaam neemt naar behoefte 

cholesterol op, alles wat teveel is wordt 

teruggezonden naar je lever. Daar wordt 

het weer verder verwerkt. Op de lever 

zitten een soort vangnetten receptoren, 

die met name het slechte LDL opvangen 

en verwerken.

Genetische afwijking
Mensen met FH hebben een genetisch 

foutje waardoor de helft van de LDL-

receptoren op de lever niet werkt. 

Hierdoor kan het overtollige cholesterol 

niet worden opgenomen en zal het 

op den duur gaan zitten op plekken 

waar het niet hoort. Bij FH zie je dan 

soms ook afzettingen van cholesterol 

op de strekpezen van de hand of 

de achillespezen, de zogenoemde 

xanthomen. Ook kan het zich ophopen 

in en rond de ogen. De arcus lipoïdes, 

‘Hoog cholesterol is de ‘bad guy’’
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een cholesterol ring rond de iris, 

xanthalasmata (afzettingen rond de ogen) 

en xanthomen zijn zeer typische uiterlijke 

kenmerken van FH. Door vroeg te starten 

met medicatie zien we dit in de praktijk 

niet veel. Wel zijn er nog teveel hart- en 

vaatziekten op jonge leeftijd in families met 

FH. Het overmaat aan cholesterol, soms in 

combinatie met ander risicofactoren, zoals 

bijvoorbeeld roken of hoge bloeddruk, 

leiden tot infarcten op vroege leeftijd. 

Helaas is het nog steeds zo, dat soms de 

eerste uiting van FH het acute hartinfarct 

is. Atherosclerose is een sluipmoordenaar 

omdat je er niets van voelt. Als je weet dat 

je een hoog cholesterol hebt, is het heel 

goed te behandelen.

Diagnose FH
Er kan een vermoeden zijn van FH als er 

een bewezen FH-mutatie in de familie 

is (in de 1ste of 2de lijn), bij een LDL > 

6mmol/l, een sterk positieve familie-

anamnese voor hart- en of vaatziekten 

en/of verschijnselen die op FH wijzen, 

zoals arcus lipoïdes, peesxanthomen en 

xanthalasmata. Om de diagnose zeker te 

stellen, kan er een DNA-onderzoek gedaan 

worden.

Ken de getallen
Voor een gezonde volwassene is de 

normaalwaarde van het totaal cholesterol 

onder de 5 mmol/l, het LDL onder de 3 

mmol/l en het HDL zou minstens 1 mmol/l 

moeten zijn en het liefst nog hoger.

Er zijn twee uitzonderingen wanneer 

er een strengere streefwaarde wordt 

gehanteerd voor het LDL. Deze 

streefwaard eis 1,8 mmol per liter en geldt 

voor mensen met FH en die een hart- en/

of vaataandoening hebben gehad.

Verlaging van het risico bij FH

Vrij snel na verlaging van het 

cholesterolgehalte, in ongeveer één 

tot twee jaar, neemt het risico op 

hart- en vaatziekten af. De eerste 

maatregel bij iedere vorm van een 

hypercholesterolaemie is verandering 

van voeding en leefstijl, Bij FH zijn de 

cholesterolwaarden vaak zo hoog dat ook 

een behandeling met medicijnen nodig is.

Bij de behandeling van een verhoogd 

cholesterolgehalte kunnen vijf soorten 

geneesmiddelen worden gebruikt (zie 

tabel 1). Het verschilt per aandoening 

welk middel het best gebruikt kan 

worden. De HMG-COA -reductaseremmers 

(ook wel cholesterolsyntheseremmers 

of statines genoemd) zijn breed 

inzetbaar bij de behandeling van 

een verhoogd cholesterolgehalte en 

een verhoogd triglyceridengehalte. 

Fibraten worden meestal gebruikt bij 

een verhoogd triglyceridengehalte of 

een verlaagd HDL-cholesterolgehalte 

en ook wel wanneer gebruik van een 

statine alleen niet voldoende is. De 

galzuurbindende harsen worden minder 

vaak voorgeschreven vanwege hun 

onplezierige eigenschappen. Een aantal 
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jaren geleden is er een nieuwe klasse 

cholesterolverlager op de markt gekomen; 

de zogenoemde PCSK9-remmers. Deze 

cholesterolverlagende medicijnen blijken 

het LDL-cholesterol sterker te reduceren 

dan ‘gewone’ statines. De middelen 

worden een tot twee keer per maand met 

een injectie onderhuids toegediend. Ze 

zijn zeer effectief in het verlagen van het 

LDL cholesterol met weinig bijwerkingen, 

maar ze zijn  duur.

Daarom mogen ze alleen worden 

voorgeschreven aan patiënten met een 

erfelijk verhoogd cholesterol (FH) of aan 

patiënten met een hoog risico die al een 

hartinfarct en/of dotterbehandeling 

hebben gehad of een bewezen 

overgevoeligheid voor statines hebben. 

Voor mensen met een erfelijke stoornis 

van de vetstofwisseling geldt dat de 

medicatie in principe levenslang moet 

worden gebruikt. Hoe groter de verlaging 

(in procenten), hoe sneller het risico 

terugloopt. Bij gelijktijdige verhoging 

van het HDL-cholesterol neemt het 

risico nog sneller af. Verlaging van het 

cholesterolgehalte stopt het proces van 

atherosclerose of kan het zelfs doen 

omkeren. Tussen de 20% en 33% van de 

gebruikers meldt spierklachten, die met de 

arts besproken moeten worden. Het goed 

behandelen van FH is maatwerk en vergt 

veel aandacht. Bijna altijd is er een juiste 

combinatie van medicijnen te vinden.

Feiten en fabels
In de media zijn veel tegenstrijdige 

berichten over cholesterol te lezen. Het 

staat echter onomstotelijk vast dat een 

verhoogd LDL-cholesterol gepaard gaat 

met een verhoogde kans op hart- en 

vaatziekten. FH families weten dat maar 

al te goed. Hoog cholesterol is de ‘bad 

guy’ in je lichaam die je hart- en vaten 

laat dichtslibben, medicijnen zijn de 

soldaten die het dichtslibben geen kans 

geven en het cholesterol opruimen. De 

meeste medicijnen leggen een soort anti-

aanbaklaag aan in je vaatwand, andere 

heel gerichte medicijnen zorgen ervoor 

dat je lever minder LDL- cholesterol 

aanmaakt. (tabel 1)

FH in de huisartsenpraktijk
Zorgprofessionals in de huisartsenpraktijk 

spelen een grote rol bij FH:

–  het vroegtijdig herkennen van FH en 

het stellen van een diagnose. 

–  het aanvragen van DNA-onderzoek 

bij een vastgestelde FH-mutatie in de 

familie (in de 1e of 2e lijn)

–  het eenmalig doorverwijzen van de 

patiënt naar een regionaal LEEFH-

centrum in de buurt voor advies, 

behandeling  en voorlichting over het 

familieonderzoek, bij een gevonden 

FH-mutatie

–  juiste behandeling van FH-patiënten

Stichting LEEFH (Landelijk Expertise-

centrum Erfelijkheidsonderzoek Familiaire 

Hart- en Vaatziekten) werkt nauw samen 

met ziekenhuizen in expertisecentra, 

verspreid over het hele land. Na verwijzing 

van de patiënt zal de FH-consulent 

van het ziekenhuis samen met een 

medisch specialist de diagnose, het DNA-

onderzoek, de eventuele behandeling en 

het familieonderzoek coördineren. Meer 

informatie is te vinden op de website 

www.leefh.nl. 



poh  Maart  2019  |  33

Ellis van Atten werkt als praktijkondersteuner bij de Kruispost in Amsterdam en als 

invalkracht. Verder is ze tekstschrijver en eindredacteur van dit blad.

 
Krabben helpt niet!

Column
Ellis van Atten

Om professioneel up-to-date te blijven, 

laat ik me uiteraard goed informeren. 

Ik lees de kranten, volg sites van 

verschillende organisaties in de zorg, 

via LinkedIn zie ik waar collega’s zich 

mee bezig houden en laat me ook 

door mijn collega’s bij de NVvPO op 

de hoogte houden. De zorgen om de 

toekomst van de huisartsen- en andere 

zorg deel ik en ik omarm vernieuwende, 

verfrissende oplossingen. Alleen de 

terminologie! Woorden als zorginnovatie, 

zorgprofessional, zelfmanagement, 

zorgondersteunend, e-health en 

governance; daar krijg ik jeuk van!

En als je jeuk hebt, moet je krabben en/

of de oorzaak aanpakken. Zo simpel 

als het klinkt, zo moeilijk is het soms. 

Krabben kan altijd, ook al ziet het er niet 

uit en maakt het de jeuk vaak alleen 

maar erger. Ik probeer krabben bij mijn 

huidige jeuk – op een intieme plek – te 

voorkomen. De oorzaak aanpakken is 

lastiger. Mijn jeuk wordt veroorzaakt 

door een schimmelinfectie, die weer het 

gevolg is van de anti-bioticakuur, die 

ik moet gebruiken in verband met een 

longontsteking, die ontstond na een griep.  

Waar grijp ik in op de oorzaak? De griep is 

al voorbij, de longontsteking herstellend, 

ik grijp naar de dichtstbijzijnde 

mogelijkheid: een antischimmelcapsule. 

Dan hoef ik in elk geval niet te krabben.

Ik heb jeuk. Door de prachtige woorden, 

maar nog meer door het krabben. 

Want dat is vaak wat er gebeurt in de 

huisartsenpraktijk. De vraag naar zorg 

neemt toe, het aanbod van personeel 

wordt minder, en de werkdruk hoger. De 

telefoon gaat de hele dag, de spreekuren 

zitten vol, de koffiepauze schiet er bij in, 

zo ook de overlegmomenten en ik ken 

praktijkondersteuners die hun telefonisch 

spreekuur doen met een broodje in de 

hand. We werken allemaal een tandje 

harder. Dit levert onvrede op, werkt 

verzuim in de hand en uiteindelijk is de 

patiënt de dupe. Een interventie (ook 

al zo’n woord!) met een mediator kan 

uitkomst bieden, maar dan moeten, na de 

gesprekken, de oorzaken wel aangepakt 

worden. En dat is lastiger.

Deze jeuk wordt mede veroorzaakt 

door de hoge kosten van de zorg, de 

toenemende vergrijzing en het tekort 

op de arbeidsmarkt. Waar grijpen wij, als 

praktijkondersteuners, in op de oorzaken? 

Voor minder geld kunnen wij niet 

werken, de ouderen zijn er nou eenmaal 

en het personeelstekort lossen we ook 

niet op. We kunnen wel grijpen naar de 

dichtstbijzijnde mogelijkheid: onszelf 

aanpakken!

Wij zijn zelf het beste middel dat we in 

kunnen zetten. We zijn professioneel, we 

hebben een netwerk, we zijn gemotiveerd 

en slim. Wat kunnen wij doen om 

kwalitatief goede zorg te leveren én 

plezier te houden in ons werk? 

Welke woorden we daarvoor gebruiken is 

niet belangrijk, die mogen jeuken. Dat we 

wat gaan doen is belangrijk, dan hoeven 

we niet meer te krabben. 

Reageren kan! Mail naar redactie@nvvpo.nl
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Kevser Yasar-Ceylan

Werkt
Bij huisartsenpraktijk Vreeling en Van Lieshout, 
Arnhem (8 uur) en bij huisartsenpraktijk 
Cihanbeyli, Ede (17 uur). Specialisatie: CVRM, 
DM, SMR, Astma en COPD.

Spreekuur met doventolk
Vanuit de huisartsenpraktijk in Ede, houd 
ik spreekuur voor CVRM en Diabetes in de 
Gelderhorst, een centrum en zorghuis voor 
oudere doven. Dit doe ik samen met een 
doventolk. Doordat de zorg en het onderwijs 
vroeger niet goed afgestemd waren op 
dove mensen, hebben veel van hen een 
leerachterstand opgelopen. Daardoor hebben 
zij soms een wat lager ontwikkelingsniveau. 
Ik ga dan terug naar de basis om extra bewust 
maatwerk te leveren aan de patiënt. Ik ga 
bewust om met de non-verbale communicatie 
en de interactie via de tolk.

Trots op
Ik ben er trots op wanneer het lukt om samen 
met de patiënt een doel af te spreken en daar 
in samenwerking naar toe te werken en te 
behalen. Een behaald succes van de patiënt 
geeft mij enorme voldoening. 

Bijzonder
Tijdens de lunchpauze streven we ernaar 
om zowel met de artsen, de assistentes en 
de POH’ers te lunchen. Ik geniet van deze 
gezelligheid.

Tips voor collega’s
Blijf jezelf uitdagen! Onderzoek wie je als 
patiënt tegenover je hebt zitten en op welke 
manier je het beste ondersteuning op maat kunt 
bieden. 

de POH is


