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Voorwoord
Samen

De in 2018 gekozen strategie Boeiend & Verbindend werpt haar vruchten af. Er zijn mooie 

initiatieven en er worden interessante samenwerkingen als dé beroepsvereniging voor 

praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen aangegaan. 

Zo organiseert de NVvPO met de V&VN-pvkpoh en 50 samenwerkingspartners het 

Grote Landelijke POH/PVK/PVH EVENT op 24 september 2020. Ja, je leest het goed. 

50 samenwerkingspartners die aan ons verbonden zijn en zich allemaal inzetten ten 

behoeve van jouw ontwikkeling. Met aandacht voor zowel je professionele en persoonlijke 

ontwikkeling maken we een groots en inspirerend event. Daar moet je echt bij zijn! 

Onder deze 50 partners bevinden zich Arts en Leefstijl, Janneke Wittekoek,  

Keer Diabetes2 Om en sinds kort ook de Bas van der Goor Foundation. Je kent hen 

inmiddels van onze maandelijkse livestreams en andere activiteiten. Ik realiseer mij dat, 

door alleen deze vier te noemen, ik alle andere partners te kort doe. Volg daarom de 

speciale website www.grootlandelijkevent.nl en zie daar welke partijen je zeker gaat 

tegenkomen op het event! En schrijf je in!

Op verzoek van 94% van onze leden, gaan wij samen met de V&VN-pvkpoh en het NHG 

een nieuw Tijdschrift voor Praktijkondersteuners & Praktijkverpleegkundigen uitbrengen, 

genaamd TvPO. In juni verschijnt de eerste uitgave, met drie pagina’s verenigingsnieuws.  

Je gaat per jaar 6 exemplaren ontvangen. Ook ontvang je een link naar het digitale platform 

van het tijdschrift. 

Deze mooie ontwikkeling betekent echter wel dat we stoppen met de POH. Met een 

goed gevoel edoch ook pijn in ons hart, gaat onze dank uit naar alle redactieleden en 

eindredacteuren, columnisten en schrijvers die inhoud aan het blad hebben gegeven.  

En naar Carlo Polman, die het blad vanaf het begin heeft vormgegeven. DANK, DANK en 

DANK! 

Op het gebied van doorlopende leerlijnen, opleidingen, visie op huisartsenzorg, 

arbeidsmarktcampagne, de Cao-app, cao-onderhandelingen en andere ontwikkelingen 

in de huisartsenzorg werken we samen. Naast onze SSFH-bestuurszetel, is er nauwe 

samenwerking met de NVDA, LVPOH-GGZ, V&VN en de NVvPM. Goed om samen op te 

trekken, samen onze toekomstvisie te blijven ontwikkelen om deze vervolgens te delen met 

betreffende huisartsenverenigingen. Men kan niet meer om ons heen! 

In het kader van ‘samen’ hebben ook het ministerie van VWS, de Nza en een aantal 

zorgverzekeraars met ons aan tafel gezeten, naar aanleiding van onze zorgen om de 

bekostiging en de opleidingseisen van de POH-ouderen.

De strategische periode loopt eind 2020 af. Met de stip op de horizon gaan we op 4 april 

2020, na de ALV, met het bestuur en een aantal van onze klankbordleden de volgende 

strategische periode bespreken. Natuurlijk kijken we dan naar de ontwikkeling van de rol van 

de POH, PVK en PVH, alle specialismen en de transformatie van de huisartsenzorg richting 

de toekomst. Juist wij, als professionele beroepsvereniging, moeten jou kunnen informeren 

en ondersteunen in de richting die het opgaat. Met Boeiend & Verbindend hebben we een 

stevige basis gelegd waar we de komende jaren op kunnen blijven bouwen. 

Op naar nog meer mooie samenwerkingen, op naar de kracht van de POH, PVK en PVH! 

Petra Portengen, directeur / voorzitter        
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NVvPO en V&VN werken meer samen 

Samenwerkend sterker
Twee vrouwen zijn geconcentreerd in overleg en lijken niet gestoord 
te kunnen worden. Het zijn voorzitters Gertrud van Vulpen, V&VN 
afdeling Praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners en Petra 
Portengen, NVvPO, die even tijd hebben vrijgemaakt om te vertellen 
over hun samenwerking die in 2017 voorzichtig begon.

Tekst | Ellis van Atten

De samenwerking is gebaseerd op een 

gemeenschappelijk doel: het belang 

van de praktijkverpleegkundigen en 

praktijkondersteuners en de gezamenlijke 

dossiers. Toch is de samenwerking niet 

vanzelfsprekend, want er zijn wel degelijk 

verschillen.

Gertrud: ‘De afdeling V&VN Praktijk- 

verpleegkundigen en praktijkonder-

steuners (pvkpoh) valt onder de 

beroepsvereniging V&VN, die in totaal 

zo’n 105.000 leden telt. De V&VN is er 

voor verpleegkundigen, verzorgenden en 

verpleegkundig specialisten. Onze leden 

zijn, behalve in de huisartsenpraktijk ook 

werkzaam in de zorg voor verstandelijk 

gehandicapten, in verpleeghuizen en bij 

asielzoekerscentra. De V&VN doet niet 

mee aan cao-onderhandelingen met 

werkgevers, wij houden ons meer bezig 

met de inhoud van het vak. Zo denken 

en werken we mee aan verpleegkundige 

richtlijnen, zorgstandaarden en 

protocollen, waaronder de NHG-

zorgstandaarden.’

De pvkpoh-afdeling van de V&VN 

wordt bemenst door vrijwilligers. 

Gertrud is al vanaf 2012 bestuurslid, en 

sinds 2015 voorzitter. Gertrud werkte 

voorheen als praktijkverpleegkundige 

en momenteel als praktijkmanager van 

een huisartsengroep. Hierdoor begrijpt 

zij goed waar de ruim 1.520 leden van 

haar afdeling mee te maken hebben in de 

praktijk. 

Petra vertelt dat de NVvPO een plattere 

organisatie is met ruim 3.300 leden. Er 

zijn betaalde krachten, zoals zijzelf als 

directeur/voorzitter sinds 2017. Het 

voltallige bestuur is bezoldigd, er zijn 

een aantal vaste mensen op kantoor en 

er worden professionals ingehuurd ter 

ondersteuning in bepaalde vakgebieden. 

Daarnaast zijn er leden actief in de 

klankbordgroep, in de verschillende 

ledencirkels en expertgroepen, en bij de 

redactieraad van de POH. 

‘Verder is een groot verschil dat de 

NVvPO een vereniging is voor alle 

praktijkondersteuners, met en zonder 

verpleegkundige achtergrond. Denk 

hierbij ook aan POH-ggz, POH-jeugd en 

POH-ouderen. In die zin hebben wij een 

bredere doelgroep. De NVvPO is met 

nadruk al sinds 2011 wél aanwezig bij de 

cao-onderhandelingen,’ vult Petra aan.

Het begin van ‘samen optrekken’
Al bij hun kennismaking in 2017 spraken 

Petra en Gertrud over de mogelijkheden 

om samen op te trekken bij verschillende 

dossiers en thema’s. In 2018 werd 

er gezamenlijk een stuk geschreven 

naar aanleiding van de visie op de 

huisartsenzorg van de gezamenlijke 

huisartsenverenigingen, waar Petra en 

Gertrud andere beroepsverenigingen 

bij betrokken. En in 2019 stuurden de 

V&VN-pvkpoh en de NVvPO samen een 

brandbrief naar minister De Jonge, waarin 

aandacht gevraagd werd voor de zorgen 

over de inzet en financiering van de 

POH-ouderen. Het resultaat is dat er nu 

gesprekken zijn met zowel het ministerie 

van VWS als de Nederlandse Zorgautoriteit 

(Nza) over de opleidingseisen die de 

verzekeraars willen stellen. De Nza 

controleert of zorgaanbieders en 

zorgverzekeraars zich aan de regels 

houden. Petra: ‘We blijven structureel 

met hen in gesprek over de ontwikkeling 

van de praktijkondersteuners en 

praktijkverpleegkundigen.’

Petra geeft aan dat zij het lastig te 

begrijpen vindt dat zij niet eerder 

betrokken zijn bij de gesprekken met deze 

partijen.  ‘De LHV doet voor de werkgevers 

onderhandelingen met de verzekeraars 

over de eisen en de vergoedingen. Ten 

aanzien van de POH-ouderen hebben zij 

echt steken laten vallen. Er zijn bij ons 

zelfs zorggroepen bekend, die vanwege 

de eisen van Menzis, de POH-ouderen 

moeten gaan bijscholen, omdat ze op 

papier geen hbo-v opleiding hebben. 

Deze professionals doen dit werk al 

jarenlang, hebben een POH-opleiding 

‘Profileren als beroepsgroep is belangrijk’
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en veelal een ouderenmodule afgerond 

en diverse nascholingstrajecten gedaan. 

Onbegrijpelijk dat men niet verder heeft 

gekeken en de consequenties van het 

inkoopbeleid niet heeft overzien.’ Petra 

merkt op dat naast het feit dat deze 

groep POH-ouderen goed geëquipeerd 

is voor de (veelal) hoog-complexe 

zorg, er ook een groot tekort is aan 

professionele praktijkondersteuners. Dus 

naast de hoge werkdruk, moeten deze 

praktijkondersteuners naar school om 

aan te tonen dat zijn hun werk kunnen 

voortzetten. Heel bijzonder, aldus Petra.

Een dergelijk dossier geeft dus aan hoe 

belangrijk het is jezelf te profileren als 

beroepsgroep. De ledencirkel POH-

ouderen is samengesteld met leden van 

zowel de NVvPO en de V&VN-pvkpoh 

en starten in 2020 een vervolgtraject op 

het onderzoek dat in december 2019 is 

afgerond. In februari 2020 worden deze 

onderzoeksresultaten bekend gemaakt via 

verschillende media.

Samen bereik je meer
Het inzicht tot gezamenlijkheid is vanaf 

2017 organisch tot stand gekomen. Niet 

alle wensen zijn uitgekomen, zo bleek een 

gezamenlijk kwaliteitsregister (nog) niet 

haalbaar.

‘Zonder wrijving geen glans,’ zegt 

Gertrud. ‘Dit hoort er ook bij. Op andere 

gebieden boeken wij wel al resultaat 

en dat geeft mij andere energie. Onze 

leden vragen soms meer dan wij, vanuit 

onze afdeling, kunnen doen. Door 

deze samenwerking kunnen we wel de 

‘Zonder wrijving geen glans’
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aandacht genereren van onder meer het 

VWS. Het belang van onze leden, staat 

voor de NVvPO en voor onze afdeling 

voorop. Daardoor kunnen we goed 

samenwerken. Ik heb bewondering voor 

de onderhandelingskracht van Petra.’

‘En jij brengt veel inhoud mee. Daar weet 

ik weer minder van af’,’ vult Petra aan. ‘Ik 

vind dit een leerzaam proces voor ons 

allemaal. We leren anders te kijken naar 

wat we daadwerkelijk te doen hebben 

voor onze leden. Bij ieder gezamenlijk 

dossier maken we vooraf afspraken. En 

tussentijds ervaren we wat nog beter kan.’ 

Gezamenlijk event en tijdschrift
Het grote landelijke event POH/PVK/

PVH dat op 24 september plaats zal 

vinden, is een gezamenlijk initiatief. De 

stuurgroep voor dit event bestaat uit een 

professionele eventmanager Margreet 

van Roest, twee leden van de NVvPO en 

twee leden van de V&VN. Dat het belang 

van de leden voorop staat, blijkt wel 

uit de enquête die verspreid is onder 

de ruim 4.800 praktijkondersteuners 

en praktijkverpleegkundigen om hun 

wensen te inventariseren. Hun input is 

onmisbaar en bepaalt het programma 

en de gasten. Voorheen organiseerden 

de verenigingen los van elkaar een 

congres; de NVvPO was organisator van 

het landelijke POH-congres in mei en 

de V&VN-pvkpoh had in september een 

ledendag. We organiseren nu, met ruim 

40 samenwerkingspartners een groot 

event voor alle praktijkondersteuners 

en praktijkverpleegkundigen. Gertrud 

en Petra zijn enthousiast: ‘Het gaat een 

fantastische dag worden, waar je bij moet 

zijn. Zet de datum alvast in je agenda en 

kom samen met je collega’s!’

Een belangrijke ontwikkeling is 

ook het samengaan van de twee 

vakbladen. De NVvPO verspreidt 

viermaal per jaar De POH en de 

V&VN Praktijkverpleegkundigen 

en praktijkondersteuners geeft in 

samenwerking met het NHG zesmaal 

per jaar het TPO de Praktijk uit via 

uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum 

(BSL). Op verzoek van de leden van beide 

verenigingen komt er een gezamenlijk 

blad. De verwachting is dat voor de 

zomer het eerste nummer van het TvPO, 

tijdschrift voor praktijkondersteuners en 

praktijkverpleegkundigen zal verschijnen. 

Door de brede achterban en grotere 

doelgroep zal de inhoud verbreed 

worden voor alle lezers. Leden van de 

NVvPO zullen eens lezen over zorg in 

asielzoekerscentra, verpleeghuizen of 

voor verstandelijk beperkten, leden 

van de V&VN komen meer in aanraking 

met de POH-ggz, cao-ontwikkelingen 

en activiteiten van de SSFH. Zowel 

Gertrud als Petra benadrukken dat het 

tijdschrift gericht is op de eerstelijn en 

dat de inhoudelijke kwaliteit voor beide 

verenigingen belangrijk is en blijft. 

De redactie van het TvPO zal bestaan 

uit leden vanuit de NVvPO en de V&VN-

pvkpoh, en redactieleden van de NHG. Een 

wervingscampagne is inmiddels opgestart.

Grijp jij de kans om op een andere 
manier bezig te zijn met je vak?
Meer info via www.nvvpo.nl en 

vraag via het contactformulier op de 

website het competentieprofiel voor 

de redactie aan. 

‘Het belang van onze leden staat voorop’
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Taal en structuur voor een ander consult 

Positieve gezondheidszorg
Bij het medische model staan oorzaak, gevolg, diagnose en behandeling 
centraal. Bij de oplossingsgerichte aanpak gaat het niet zozeer om 
het ‘waarom’, maar om het ‘hoe’. Positieve gezondheidszorg is een 
combinatie van het medische model en de oplossingsgerichte aanpak, 
die goed blijkt te passen bij het werk van huisartsen en POH’ers.

Tekst |Pieter Jansen en Fredrike Bannink

Les 1 van Simon: Kijk niet waar je níet wilt 
gaan. Kijk altijd waar je wél wilt gaan.
Het was een moeilijk terrein in de 

Dolomieten met steile afgronden, 

grote keien, scherpe bochten en lastige 

sprongetjes. Met een vriendengroep 

maakte ik een mountainbiketocht. Onze 

gids Simon reed met een jaloersmakend 

gemak en zichtbaar plezier voorop. Dat 

wilden wij ook! Ik vroeg: ‘Kun je ons dat 

ook leren?’ Simon, een man van weinig 

woorden, grijnsde en zei: ‘Les 1: Kijk niet 

waar je níet wilt gaan. Kijk altijd waar je 

wél wilt gaan.’

Het medische model is niet voldoende  

Onze gezondheidszorg staat op een hoog 

niveau en dat is voor een groot deel te 

danken aan (medisch-)wetenschappelijk 

onderzoek. De belangrijkste successen 

zijn te vinden bij relatief stabiele en 

voorspelbare zaken waar oorzaak en 

gevolg onderzocht kunnen worden. 

Wanneer de verwekker van een infectie 

gevonden is, biedt dat mogelijkheden 

voor behandeling. Wanneer een ijzer- 

of schildklierhormoontekort de ziekte 

veroorzaakt, dan kan dit gecorrigeerd 

worden. Een kapotte hartklep kan men 

vervangen en een verstopt bloedvat kan 

opengemaakt of omgeleid worden.  

We zien echter veel minder vooruitgang 

bij psychische klachten (depressie, 

burn-out), chronische ziekten (denk 

bijvoorbeeld aan diabetes), SOLK en 

leefstijl-gerelateerde aandoeningen 

(overgewicht). Hierbij is vaak niet 

één oorzaak aan te wijzen en is het 

verloop minder voorspelbaar en minder 

maakbaar. Op deze gebieden zijn we nog 

beginnelingen.

Honderd jaar geleden was de dokter de 

enige expert in de spreekkamer. Aan 

het eind van de 19de eeuw ontstond 

evidence-based medicine. Dit werd de 

nieuwe autoriteit. Nu is het tijd voor het 

toevoegen van de unieke kenmerken, 

competenties en context van de patiënt.

De oplossingsgerichte aanpak 

In de jaren tachtig van de vorige eeuw 

werd de oplossingsgerichte therapie 

ontwikkeld. Het onderzoeken van 

problemen leverde namelijk niet altijd 

het gewenste resultaat voor de cliënten. 

Daarom ontstond er een andere aanpak 

die begon bij het eind: de gewenste 

uitkomst, oftewel het doel van de cliënt. Dit 

is een fundamenteel andere benadering 

dan het medische model, waarbij we 

eerst het probleem onderzoeken, 

een diagnose stellen en daarmee de 

behandeling bepalen, die voornamelijk 

gericht is op klachtvermindering. Bij de 

oplossingsgerichte aanpak zijn onderzoek 

en diagnose vaak niet nodig. Het gaat niet 

om de vraag ‘waarom’, maar om ‘hoe’.  

Cliënten – oplossingsgerichte behandelaars 

spreken liever van cliënten dan van 

patiënten – zijn co-experts: zij kennen 

hun eigen omstandigheden het beste. Ze 

worden uitgenodigd anders te denken, 

hun gewenste toekomst te beschrijven, 

positieve verschillen op te merken en 

vooruitgang te boeken. Onderzoek wijst  

uit dat oplossingsgericht werken minder 

tijd kost dan probleemgericht werken  

– en daarmee meer kosteneffectief is –, 

de autonomie van cliënten goed is 

gewaarborgd, en dat er minder burn-out bij 

behandelaars voorkomt. 

Een man vertelt de huisarts over zijn 

sombere stemming, lusteloosheid 

en slapeloosheid. De NHG-standaard 

Depressie adviseert dan een ‘brede 

klachtexploratie’. De huisarts kiest er 

echter voor geen onderzoek te doen. 

Dat kan zo nodig later. Hij volgt een 

‘stepped diagnosis’ benadering. De 

arts geeft erkenning voor de last die 

de man heeft van de somberheid en 

vraagt wat hij voor de klachten in 

de plaats wil. Deze geeft daarop een 

gedetailleerde beschrijving van zijn 

gewenste toekomst. 

‘De oplossingsgerichte aanpak  
kent het begrip ‘weerstand’ niet’



‘Actietaal, die de cliënt uitnodigt 
om de leiding te nemen’
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Veelgestelde vragen over oplossings-

gericht werken zijn: ‘Wat als de cliënt geen 

doel kan formuleren?’ en ‘Wat als hij niet 

kan/wil veranderen?’ Het antwoord is dat dit 

nu juist de kern is van de oplossingsgerichte 

aanpak. De oplossingsgerichte vragen 

nodigen uit om anders te denken. 

Ze bevorderen de autonomie en 

activiteit van de cliënt. Anders dan bij 

de traditionele psychotherapieën, die 

uitgaan van het medische model, kent 

de oplossingsgerichte aanpak het begrip 

‘weerstand’ niet. Men gaat ervan uit dat 

er altijd samenwerking is (ook als de 

cliënt bijvoorbeeld het advies van de 

behandelaar afwijst, omdat hij daarmee 

juist laat zien dat dit advies niet goed 

past). Als behandelaars weerstand zien, 

kunnen ze geen samenwerking zien; 

als behandelaars samenwerking zien, 

kunnen ze geen weerstand zien. Het 

medische model (probleem, onderzoek, 

diagnose, behandeling) is bekend en 

vertrouwd en hoeft niet losgelaten te 

worden. In een stabiele omgeving geeft 

het goede resultaten. De werkelijkheid 

is echter niet altijd voorspelbaar, maar 

vaak complex en snel veranderend. Een 

combinatie van het medische model 

met het oplossingsgerichte model is dan 

aantrekkelijk. Dat noemen we positieve 

gezondheidszorg  

(www.positievegezondheidszorg.nl).

Oplossingstaal 
Oplossingstaal focust op de gewenste 

toekomst en op wat werkt in het leven van 

de cliënt. Het is een actietaal die de cliënt 

uitnodigt om de leiding te nemen over het 

te volgen traject en het tempo waarin hij 

of zij de gewenste toekomst wil bereiken. 

Het is positief en licht van toon, eenvoudig 

en ter zake. Oplossingstaal sluit zo veel 

mogelijk aan bij de taal van de cliënt.

Een mountainbike-rit als metafoor voor 

het leven met onverwachte wendingen 

en onbekende obstakels. Het leert ons: 

‘Wanneer het leven onvoorspelbaar is, 

kijk dan naar mogelijkheden en niet naar 

moeilijkheden.’

Na de verschijning van ons boek Positieve 

gezondheidszorg. Oplossingsgericht 

werken in de huisartsenpraktijk (Pearson, 

2017) is er veel vraag naar trainingen 

oplossingsgericht werken. Het blijkt goed 

te passen bij het werk van huisartsen en 

POH’ers.  

Over de auteurs
Pieter Jansen is huisarts

Fredrike Bannink is klinisch psycholoog en 

jurist. Ze is een internationaal spreker, trainer 

en auteur van meer dan 40 boeken. 

www.fredrikebannink.com

Een man komt op het diabetes-spreekuur. De uitslagen van de controles zien er niet 

goed uit. Veel streefwaarden worden niet gehaald.  

POH: ‘Wat wilt u er aan doen?’ 

Patiënt: ‘Moeten er weer medicijnen bij?’ 

POH: ‘Dat kan.’ 

Patiënt: ‘Maar dat wil ik niet.’ 

POH: ‘Wat wilt u wel?’ 

Patiënt: ‘Ik wil minder medicijnen.’ 

POH: ‘Daar kunnen we het ook over hebben. Hoe wilt u dat aanpakken?’ 

Patiënt: ‘Dan moet ik zeker afvallen.’ 

POH: ‘Goed idee. Dat zal zeker helpen.’ 

Patiënt: ‘Ik heb het geprobeerd met alleen maar sla eten. Maar dat kan ik niet.’ 

POH: ‘Wat kunt u wel?’ 

Patiënt: ‘Helpt het als ik stop met bier drinken?’ 

POH: ‘Alweer een goed idee. Dat zal zeker helpen.’

Een vrouw die bekend staat als een optimist tot in de kist’, komt op het spreekuur 

omdat ze volkomen uitgeput is. Ze vertelt dat ze al twee jaar extreem somber is en 

nu kan ze de schijn niet meer ophouden. Ze weet niet meer hoe het verder moet. De 

POH-ggz geeft erkenning voor de moeilijkheden: ‘Dat is inderdaad wel heel veel wat 

u op uw bordje heeft.’ Ze bedenkt dat dit niet het moment is om te vragen wat de 

vrouw kan doen om de situatie te verbeteren, daarom vraagt ze: ‘Wat mag er beslist 

niet veranderen?’ Daarop grijpt mevrouw haar man vast en zegt: ‘Hij is mijn grote 

steun.’ Het gesprek gaat vervolgens over hoe haar man haar helpt. 

Client: ‘Na jaren met pillen en 

gesprekken die niet hielpen 

tegen mijn depressie wilden 

ze mij behandelen voor een 

persoonlijkheidsstoornis: er was dus 

blijkbaar nog meer mis met mij. Ik 

voelde me zo’n loser. Toen stelde 

mijn huisarts voor het anders aan 

te pakken: hij verwees me naar een 

psycholoog die niet vroeg naar wat er 

allemaal verkeerd was. Bij haar leerde 

ik te kijken naar wat er wel goed was 

en ontdekte ik mijn sterke kanten.’

Huisarts: ‘Het consult is echt veel 

lichter en leuker, het is minder zwaar 

allemaal. En daar kun je heel vrolijk 

van worden. Patiënten komen vaak 

ook verder; het is dikwijls effectief.’

POH-ggz: ‘U zegt dat u de kalmeringstabletten wilt afbouwen, zodat u weer kunt 

autorijden en uw werk weer kunt oppakken. Hoe zal uw aanpak daarvoor zijn?’

Patiënt: ‘Ik ga een schema maken.’

POH-ggz: ‘Wat een goed idee. Hoe ziet dat schema eruit?’ 

Patiënt: ‘Per week een halve tablet minder. En als eerste in de ochtend.’ 

POH-ggz: ‘Ik begrijp het. Wanneer komt u mij vertellen dat het gelukt is?’
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Het leven  
is niet eerlijk

Column
Saskia Sielias

‘Het is oneerlijk!’ zegt Wies, die ik nu 

ongeveer een half jaar zie in verband met 

een depressie. Het ging een tijdje goed met 

haar, maar nu wordt ze weer somber. Ze 

baalt daar stevig van, hier was ze toch echt 

wel klaar mee. Wies heeft te kampen met 

lichamelijke ongemakken, en bevindt zich 

in de fase ‘late volwassenheid’ volgens de 

denker Erikson. Ze is 82, en terugblikken 

op het leven en welke persoon ze is 

geweest, hoort daarbij. Dit resulteert vaak 

in het gevoel dat het leven de moeite 

waard was (of niet), maar dat is vandaag 

geen onderwerp van gesprek. Ook de 

existentiële vragen en worstelingen die 

hieruit voort kunnen komen, waren niet 

waar het vandaag over gaat. 

Wies is al vanaf haar 36ste alleenstaand. Daar 

koos ze zelf voor, met haar echtgenoot ging 

het echt niet meer. Alle blikken en (voor)

oordelen liet ze over zich heen gaan. Ze 

scheidde, voedde alleen haar kinderen op 

en ging aan het werk. Tot haar 72ste maar 

liefst. Er was geen sprake van alimentatie en 

extra uitkeringen, en de bijstand wilde ze 

echt niet in. Ze bikkelde, met trots en een 

duidelijk doel: de kinderen groot krijgen en 

ze kansen bieden. Elke dag droeg ze haar 

last op een bewonderingswaardige manier; 

keurig opgemaakt en met de haren in de 

krul! 

Maar wat is er nu niet eerlijk? Niet het feit 

dat Wies hard moest werken, niet dat ze 

zielig is omdat ze alles altijd alleen moest 

doen. Het gaat erom dat Nederland en 

onze sociale structuur geen rekening houdt 

met dit soort mensen, die knokkend een 

bestaan en reserve hebben opgebouwd.  

Wies kwam bij mij in verband met een 

stemmingsstoornis en dan ga je op zoek 

naar ‘zingeving’ buiten de standaard 

van ritme, regelmaat en een gezonde 

leefstijl. We hadden bedacht dat ze, met 

haar toenemende fysieke problemen een 

taxipas kon aanvragen om die zingeving op 

te zoeken. Zo zou ze ook eens bij haar zus, 

die buiten Amsterdam woont, op bezoek 

kunnen gaan. 

Het leek een goed plan, maar helaas is deze 

voorziening alleen voor mensen onder een 

bepaalde inkomensgrens. Dit geldt voor 

haast alles, en eigenlijk wist ik dat wel. Veel 

ouderen leven op (of erg genoeg, vaak 

onder) de armoedegrens omdat ze net 20 

euro boven de huur- en zorgtoeslaggrens 

zitten. Dit geldt dus ook voor vervoer 

in Amsterdam. Als je een beetje hebt 

gespaard als oudere - je moet ook nog 

begraven of gecremeerd worden, tenslotte- 

kom je nergens voor in aanmerking. Men 

kijkt naar wat erin komt en niet wat eruit 

gaat. Ik vind dat triest. 

Voor Wies is het dubbel triest. Wij weten 

en kennen de consequenties, wij sparen 

precies genoeg en houden rekening met 

de grenzen voor subsidies en toeslagen. 

Sommigen stellen zelfs hun werktijden bij 

om onder de subsidiegrenzen te blijven. 

Iets waar ik een gruwelijke hekel aan heb, 

en terecht. Hoezo? Beetje gek om van jezelf 

te zeggen, liever ‘en terecht’ weglaten Met 

een normaal inkomen leefde ik een periode 

onder bijstandsniveau, omdat ik mezelf 

wilde redden. Net als Wies.

Het sociale stelsel is niet ingericht op dit 

soort situaties. En ik voorspel dat er steeds 

meer ouderen gaan komen met deze 

problematiek. Wies heeft gelijk: het leven is 

niet eerlijk. 

Reageren op deze column? 

Mail naar redactie@nvvpo.nl

Saskia Sielias is werkzaam als POH-ggz en praktijkmanager bij huisartsenpraktijk 

Hogeweg in de Amsterdamse Watergraafsmeer. Ze geeft les aan doktersassistenten bij 

ROCTOP en is moeder van twee dochters. Saskia was eerder columniste en redacteur van 

‘de POH’. Van 2013 tot 2017 was ze bestuurslid van de NVvPO. 

‘Hier zou een streamer over twee regels 
wel heel mooi staan’



14  |  poh  Maart 2020

Op bezoek bij…

‘Na mijn opleiding mocht ik 
direct op uitzending naar Irak’
Tessa van der Hoofd-van der Voort (42) is POH bij het Ministerie van 
Defensie. Hoe kwam ze er terecht en hoe is het om er te werken? Op 
bezoek in de Johan Willem Friso Kazerne in Assen. 

Tekst | Annemarie Vestering

Sinds wanneer werk je bij Defensie?
‘Sinds 1997. Ik was 19 jaar en had de 

opleiding MDGO-Activiteiten Begeleiding 

afgerond. Ik voelde me te jong om aan 

een vaste baan te beginnen en had 

behoefte aan uitdaging. Mijn zusje werkte 

al bij Defensie, en haar verhalen spraken 

me aan. Ik heb gesolliciteerd op een 

functie van militair en werd aangenomen. 

Daarbij moest ik aangeven op welke 

plek in de organisatie ik wilde werken. 

Ik koos voor geneeskunde. Er werd me 

toen al snel een opleiding Verpleegkunde 

aangeboden, gekoppeld aan een 

leidinggevende functie. Vervolgens heb 

ik diverse certificaten gehaald bij het 

Defensie Gezondheidszorg Opleidings- 

en Trainingscentrum (DGOTC). In 2004 

was ik klaar met mijn opleiding tot 

Algemeen militair verpleegkundige 

(AMV), en mocht ik direct op uitzending 

naar Irak.’

Zo, was dat niet heel spannend?
‘Dat viel wel mee. Bij Defensie is het 

niet de vraag of, maar wanneer je op 

uitzending gaat. Het is heel normaal. Je 

wordt ervoor opgeleid, je collega’s gaan 

ook, je gaat mee met de flow.’ 

Wat was jouw taak, in Irak?
‘Ik werkte als militair verpleegkundige in 

een mobiel hospitaal op verschillende 

afdelingen: de spoedeisende hulp, de poli 

en de verpleegafdeling. De verwondingen 

waren heel divers.’

Hoe vond je het om in oorlogsgebied te 
verkeren?
‘Wat me raakte, was dat de patiënten die 

binnenkwamen op de spoedeisende hulp 

mijn eigen collega’s waren. Dat was soms 

heftig. We zijn ook wel collega’s kwijtgeraakt. 

Maar aan dreigend gevaar raakte ik gewend. 

Bij een raketaanval rende ik naar de bunker 

en dacht, Oh, het is weer zo ver. En ik had al 

wat ervaring opgedaan; in 2000 was ik een 

halfjaar in Kosovo geweest.’

Oh ja?
‘Ik werkte er in een bataljonshulppost, 

met een team van twee artsen en 

een fysiotherapeut. Mijn werkzaam-

heden bestonden uit eerste hulp, 

wondverzorging, vaccineren. De 

omstandigheden waren redelijk primitief. 

Het was mijn eerste ervaring met 

uitzending. Maar ik was ervoor opgeleid 

en leefde ernaar toe.’

Hoe ervoer je de organisatiecultuur bij 
Defensie?
‘Het is een andere wereld. Al tijdens 

de opleiding leer je: Niet zeuren maar 

doorgaan. Of: Eerst uitvoeren en daarna 

in beklag gaan. En: Aanklikken bij de 

groep en volgen. Je doet vriendschappen 

voor het leven op. De omstandigheden 

zijn soms best zwaar, maar je sleept 

elkaar erdoorheen. En natuurlijk beleef je 

moeilijke momenten, maar je weet dat het 

altijd weer vrijdagmiddag wordt.’ 

Heeft je opleiding bij Defensie je 
veranderd? 

‘Ja, mijn kijk op het leven is er in positieve 

zin door veranderd. Het verbaast me 

soms waarover mensen zich druk kunnen 

maken. Een juf die ziek is, een kliko die 

niet geleegd is… Ik heb geleerd om te 

relativeren en niet te blijven zeuren. Of 

je onderneemt actie, of je accepteert de 

situatie. Dat leer ik mijn kinderen ook. Dat 

lust ik niet, wordt bij ons aan de eettafel 

niet geaccepteerd.’

Nu ben je POH, en ga je niet meer 
op uitzending. Was dat een bewuste 
keuze?
‘Ja. Mijn man is ook militair en we wilden 

graag een gezin. Dat is lastig, als je 

allebei kunt worden uitgezonden. Ik heb 

bij Defensie aangegeven dat ik graag 

een stabielere functie wilde. Toen ben 

ik voor vijf jaar als AMV geplaatst bij de 

Johan Willem Friso Kazerne in Assen. 

‘Ik heb geleerd te relativeren en niet te 
blijven zeuren’



poh  Maart  2020  |  15

De vraag is niet of,  
maar wanneer je op uitzending gaat
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De opleiding voor POH heb ik toen 

civiel gedaan bij de Hogeschool VIAA in 

Zwolle. In 2010 kwam de burgerfunctie 

vrij. Toen ben ik gestopt als militair 

en burgermedewerker geworden. De 

werkzaamheden veranderden niet, maar 

sindsdien hoef ik niet meer op oefening 

of uitzending. Inmiddels hebben we twee 

kinderen. Mijn man werkt in Den Haag, ik 

werk 32 uur per week. Met deze functie 

kan ik werk en privé goed combineren.’  

Met wie werk je samen? 
‘Ik werk samen met een huisarts, 

bedrijfsarts, AMA-arts (Algemeen 

Militair Arts), praktijkassistenten, een 

fysiotherapeut, een praktijkmanager, een 

POH-ggz, en een tandartsengroep. Voor 

bloedprikken kunnen de militairen terecht 

bij een laboratorium in Assen en ’s avonds 

en ’s nachts kunnen zij gebruik maken van 

de civiele huisartsenpost. 

Voor intervisie spreek ik af met de POH’ers 

van andere locaties binnen Defensie.’

Waar gaan de militairen heen voor 
tweedelijns zorg? 
‘In principe zijn ze verplicht gebruik te 

maken van het Centraal Militair Hospitaal 

(CMH) in Utrecht. Defensie beschikt verder 

over een Militair Revalidatie Centrum 

en Militaire Geestelijke Gezondheids 

Zorg. En dan is er nog de militaire 

apotheek in het CMH, waarvandaan we 

de door specialisten voorgeschreven 

medicijnen laten bezorgen. Alle eerste 

keus medicijnen hebben we zelf in huis; 

gezondheidscentra van Defensie zijn 

apotheekhoudend.’

Welke klachten zie je veel, tijdens je 
spreekuur? 
‘Hoge bloeddruk, overgewicht, 

beginnende diabetes… Militairen hebben 

vaak een actief leven gehad. Zodra ze 

fysiek minder zwaar werk gaan doen, zie je 

vaak dat eetgewoonten hetzelfde blijven. 

Maar ik zie ook patiënten met lichte astma, 

beginnende COPD en militairen die willen 

stoppen met roken.’  

Wat zijn jouw toekomstplannen? 
‘Binnenkort ga ik 16 uur in 

Gezondheidscentrum van de Johan Post 

Kazerne in Havelte werken en blijf ik 

16 uur in Assen. Ik wil me graag verder 

ontwikkelen als POH-S en wil mijn 

spreekuur uitbreiden met preventieve 

zorg. Het is mooi als onze militairen de 

dienst gezond kunnen verlaten aan het 

einde van hun hun carrière. Ik wil ze graag 

begeleiden met voorlichting en educatie, 

want op het gebied van voeding en 

leefstijl is nog veel winst te behalen.’  
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Het belang van gezonde darmflora 

Microbioomtherapie:  
een nieuw werkgebied voor de POH’er

De biljoenen bacteriën, virussen en schimmels die onze 
darmen bevolken, worden samen het microbioom genoemd. 
Microbioominterventies kunnen inmiddels worden ingezet door de 
huisarts, maar die kan daarbij niet zonder de POH’er. 

Tekst | Henk Duinkerken, CEO Microbiome Centre

In de wachtkamer zitten André en zijn 

moeder, om met de huisarts te bespreken 

of André misschien ADHD heeft. André 

heeft onlangs drie antibioticakuren gehad, 

maar zij weten niet dat zijn microbioom 

daar ernstig onder geleden heeft, en dat 

er bewezen relaties zijn tussen verstoord 

microbioom en psychische problemen. 

Naast André zit een meneer op leeftijd die 

na een chemokuur nooit meer de oude 

is geworden. Hij is altijd maar moe, zijn 

levenslust lijdt eronder. Hij heeft geen idee 

dat deze toestand ook met zijn darmen te 

maken kan hebben.

Dit zijn twee voorbeelden van hoe een 

huisartsenpraktijk te maken kan krijgen 

met een relatief nieuw werkgebied: het 

microbioom. Het onderwerp is nog relatief 

onbekend, maar het belang van gezonde 

darmflora wordt steeds duidelijker en 

de kans wordt steeds groter dat mensen 

via microbioomtherapie kunnen worden 

geholpen. 

Microbioom
Tot diep in de vorige eeuw zag geen 

enkele wetenschapper of arts iets positiefs 

in micro-organismen; de eencelligen die 

de mens bij zich draagt. De beroemde 

stellingen van de Duitse arts Robert Koch 

(1887) (een aantal regels om te kunnen 

uitmaken of een bepaalde ziektekiem de 

oorzaak van een bepaalde ziekte is, red.) 

hielpen de medische wetenschap aan 

belangrijke inzichten in het proces van 

ziekteverwekking. Zij bepaalden echter ook 

ruim honderd jaar het paradigma dat elk 

mens van binnen steriel was en elk micro-

organisme een ziekteverwekker. Dankzij 

de opkomst van sequencing technieken 

(het bepalen van de opeenvolging van 

de nucleotiden in een stuk DNA, red.) is 

de laatste twintig jaar duidelijk geworden 

dat er ook nuttige micro-organismen zijn; 

heel veel zelfs. Sterker nog, een mens kan 

niet zonder! Het nieuwe paradigma is dat 

elke mens een uniek ecosysteem is van 

menselijke cellen én micro-organismen.

Wist je dat elk individu gemiddeld meer dan 

een kilo micro-organismen bij zich draagt, 

met daarin 100 x méér genetisch materiaal 

dan het lichaamseigen DNA?

We kennen dus nog maar kort het 

onderscheid tussen pathogene en 

commensale micro-organismen: sommige 

zijn ziekteverwekker, maar andere zijn 

juist noodzakelijk. Inmiddels weten we 

dat de laatsten allerlei belangrijke functies 

vervullen in het lichaam: zij helpen 

voedsel verteren tot bouwstoffen die 

het lichaam nodig heeft; zij helpen bij 

het selectief doorlaten van stoffen in het 

lichaam; zij helpen het immuunsysteem 

door het aanmaken van signaalstoffen en 

verdedigingsmateriaal.

Wist je dat er niet alleen micro-organismen 

leven op de huid en in het maag-darmkanaal, 

maar ook in de longen, het bloed, in de 

hersenen en zelfs in de navelstreng van de 

zwangere vrouw?

Deze functies vinden we allemaal terug in 

bijvoorbeeld het darmmicrobioom. In feite 

is de binnenkant van ons maagdarmkanaal 

eigenlijk een ‘buitenkant’ van ons lichaam, 

net als de huid: een raakvlak met de 

buitenwereld, dat daarmee moet kunnen 

samenwerken en dat moet kunnen 

verdedigen tegen wat we niet binnen 

willen hebben. 

Wist je dat het contactoppervlak van de 

darmen in totaal even groot is als twee 

tennisvelden?

Menselijk microbioom is daarbij ook uniek, 

vergelijkbaar met een vingerafdruk. Een 

pasgeborene begint het leven met een 

startpakket aan micro-organismen dat 

wordt verstrekt door de moeder tijdens 

met name de bevalling en de borstvoeding. 

‘Menselijk microbioom is vergelijkbaar  
met een vingerafdruk’
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Met dat als startpunt wordt in de eerste 

levensjaren het immuunsysteem ingeregeld. 

Zo ontstaat het unieke, levende ecosysteem 

van menseigen cellen (geprogrammeerd 

vanuit het eigen genoom) en micro-

organismen (het microbioom).

Doordat het werkgebied nog zo jong 

is vergeleken met andere terreinen van 

medische wetenschap, weten we heel 

veel nog niet. Micro-organismen hebben 

elkaar nodig, maar we weten niet goed 

hoe ze samenwerken als ecosysteem. We 

weten ook niet hoe alle oorzaak-gevolg 

relaties zijn tussen aandoeningen en 

microbioomverstoringen. 

Wat we wél weten is dat microbioom-

verstoring bij vrijwel alle chronische en 

metabole aandoeningen een rol speelt en 

dat een microbioomgerichte interventie 

minimaal klachten helpt reduceren (of 

zelfs de oorzaak wegneemt). De lijst met 

aandoeningen waar een relatie met het 

microbioom is aangetoond, is lang.

Alzheimer

Astma

Atherosclerose (aderverkalking)

Autisme

Auto-immuunziekte

Colitis Ulcerosa

Chronische diarree

Chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS)

Dementie

Depressie

Diabetes 1 en 2

Fibromyalgie

Hart- en vaatziekten

Hoge bloeddruk

Inflammatory bowel disease (IBD)

Longziekten

Metabool syndroom

Multiple sclerosis

Myalgische encefalomyelitis (ME)

Obesitas

Prikkelbare darm, spastische darm (PDS)

Reumathoide artritis

Ziekte van Crohn 

Het duidelijkst zijn de relaties bij gastro-

intestinale aandoeningen zoals PDS, 

IBD, waar de medicus tot voor kort nog 

vaak met lege handen stond en waar 

tegenwoordig microbioominterventies een 

grote kans op verlichting geven. 

Ook is veel onderzocht over het gebruik 

van antibiotica en chemotherapie, omdat 

van beide bekend is dat ze het microbioom 

aantasten (of zelfs vernietigen) waardoor 

microbioomfuncties verzwakken of 

wegvallen. Met als gevolg moeheid, 

buikklachten en metabole aandoeningen. 

Verder is er een snelle kennisgroei over 

de wederzijdse interactie tussen darm en 

brein, wat perspectief biedt bij psychische 

aandoeningen zoals ADHD, autisme, 

depressies en angststoornissen. Mondiaal 

wordt gesproken over de darm-brein as 

vanwege de wederzijdse beïnvloeding; het 

bewijs groeit dat vele signaalstoffen voor 

het brein worden aangemaakt in de darm. 

De darm wordt daarom ook wel second 

brain genoemd.

Behandelmogelijkheden
Je bent wat je eet, en ook je microbioom 

is wat je eet. Vanwege de grote rol in de 

stofwisselingsketen is het microbioom sterk 

afhankelijk van leefstijl en voedingsgedrag. 

Wie aanhoudend stress heeft, veel korte 

koolhydraten eet en nauwelijks vezels 

inneemt, voedt vooral de verkeerde 

organismen en ontwikkelt daardoor een 

ongunstig microbioom.

Als het ingrijpend verstoord is (door 

bijvoorbeeld een flinke kuur) of langdurig 

verstoord (door lange stressperiode of 

verkeerde leefstijl), is aanpassing van de 

voeding doorgaans niet voldoende om 

het microbioom weer in balans te krijgen. 

In dat geval kan een probioticum nodig 

zijn, waarmee een soort ‘reset’ van het 

microbioom wordt gerealiseerd. Of dat 

nodig is en op welke punten, kan met een 

fecesanalyse worden bepaald. Vervolgens 

zijn passende leefstijl en voeding belangrijk 

om de nieuwe balans vast te houden als 

het nieuwe normaal. 

Werkt het?
Omdat het microbioom zo vervlochten is 

met leefstijl, is op de vraag of het helpt, 

méér nodig dan alleen klinische markers. 

De ervaring of buikpijn, moeheid of 

allergie zijn afgenomen, is doorgaans sterk 

vertekend door geheugenmechanismen. 

Op dit punt wordt gebruik gemaakt 

van innovaties in zelfmonitoring en 

single subject statistics. Een eenvoudige 

app kan helpen om relaties te vinden 

tussen subjectieve klachten en 

microbioominterventies. 

De rol van de POH’er
Bij microbioombehandeling kan de 

huisarts eigenlijk niet goed zonder de 

POH’er. Allereerst vanwege de relatie 

met gewoonten in voeding en leefstijl. 

Het in beeld brengen en vooral ook het 

bijsturen daarvan is een zaak van lange 

adem. Daarnaast is de nieuwe manier van 

monitoring voor sommige patiënten even 

wennen. De POH kan de patiënt helpen 

met instructies rondom de fecesanalyse en 

de persoonlijke smartphone monitoring. 

Daar heeft de huisarts de tijd niet voor en 

de POH is daarvoor bij uitstek in positie.

De praktische toepassing is inmiddels 

binnen bereik van de artsenpraktijk. Het 

Microbiome Center heeft een digitaal 

behandelplatform dat behandelingen 

ondersteunt en kennis ontsluit 

(www.microbiome-center.nl). Wie 

microbioominterventies wil kunnen 

inzetten, kan daar terecht voor meer 

informatie. 

Al met al vormt het microbioom als 

veelbelovend behandelgebied een 

verrijking van de POH-functie, zonder veel 

extra werklast voor bijvoorbeeld een POH’er 

die toch al met voeding bezig is. Voldoende 

tijd voor begeleiding levert belangrijke 

meerwaarde voor de patiënt: hulp bij 

therapietrouw en bij effectmeting.

 

‘Je bent wat je eet,
en je microbioom is wat je eet’
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Boeken en sites
Het einde van Alzheimer
Dr. Dale Bredesen wordt internationeel 

erkend als een expert op het gebied van 

de werking van neurodegeneratieve 

ziekten zoals Alzheimer. In het boek Het 

einde van Alzheimer, stelt hij dat de ziekte 

van Alzheimer kan worden voorkomen 

en de ermee samenhangende cognitieve 

achteruitgang kan in veel gevallen worden 

teruggedraaid. 

Op basis van tientallen jaren onderzoek 

naar de neurobiologie van Alzheimer, 

heeft Bredesen RECODE (reversal 

of cognitive decline) als individueel 

protocol opgesteld voor het voorkomen 

en terugdringen van cognitieve 

achteruitgang en Alzheimer. 

Bredesen stelt Alzheimer als een gezonde 

maar ontspoorde beschermingsreactie in 

de hersenen op verschillende chronische 

processen. Op basis van onderzoek 

onderscheidt hij drie subtypen van 

Alzheimer, gebaseerd op metabolische 

en toxische dreigingen. Oorzaken worden 

teruggevoerd naar het verdedigen tegen 

ontstekingen, een tekort aan gunstige 

verbindingen of een toestroom aan 

toxische stoffen. 

RECODE biedt een leefstijlprogramma 

wat volgens Bredesen de dreigingen 

vermindert of verwijdert, en dus het 

cognitieve vermogen stabiliseert of 

zelfs herstelt. Hierin zijn de resultaten 

baanbrekend. Kern van de aanpak is 

het focussen op (een deel van) zeker 36 

factoren in het ontstaan van Alzheimer. 

De belangrijkste focus hierin ligt op 

het gebied van het tegengaan van 

ontstekingen, insulineresistentie, depletie 

van hormonen en ondersteunende 

nutriënten en blootstelling aan toxines. 

De POH vindt: De inzichten van dr. Dale 

Bredesen zijn zeker vernieuwend te 

noemen. De ondertitel van zijn boek 

geeft aan ‘’een leefstijlprogramma’’ aan te 

bieden, het is echter een enerverend boek 

om te lezen. Bredesen geeft een duidelijke 

uitleg met veel wetenschappelijke 

en gespecialiseerde informatie en 

terminologie. Dit geeft een goede 

basis, maar vergt tegelijkertijd flink wat 

concentratie om alle informatie duidelijk 

te krijgen. (Margriet de Keijzer)

Productinformatie
Titel: Het einde van Alzheimer, 

Een leefstijlprogramma om cognitieve 

achteruitgang te voorkomen

Auteur: Dr. Dale Bredesen

Schiedam, Uitgeverij Scriptum
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In de 
praktijk
heb jij het
in de hand.
Mireille is praktijkondersteuner in een 
huisartsenpraktijk. Ze helpt haar patiënten  
in kleine stapjes beter te worden.

Ontdek jouw toekomst op 
mijnbaanindepraktijk.nl
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Vervelen mag

Column
Jannie Lambooy

Onlangs volgden mijn man en ik een 

cursus om ons voor te bereiden op ons 

pensioen. Vragen als: ‘Hoe geef je invulling 

aan een leven dat niet langer door werk 

wordt bepaald?’ En: ‘Wat heeft je werk 

voor je betekend?’ passeerden de revue. 

En natuurlijk keken we terug op onze 

loopbanen. 

Zelf begon ik als 17-jarige met 

de inservice-opleiding voor 

verpleegkundigen - kapje op - in het 

Zeewegziekenhuis in IJmuiden. Het is een 

wonder dat ik de opleiding afrondde. Ik 

had veel strijd met de leiding van deze 

door de nonnen bestierde organisatie, 

ging te veel in discussie. Maar in de 

‘zusterflat’ had ik een heerlijke tijd. 

Met mijn man, die ik kende van de 

opleiding, vertrok ik daarna naar 

Amsterdam. Hij moest in dienst, ik ging bij 

het Anthonie van Leeuwenhoekziekenhuis 

werken. Na enige tijd verhuisden we 

naar Zwolle, waar ik een baan kreeg 

bij ziekenhuis De Weezenlanden. De 

verpleging was nog taakgericht; je deed 

verslag aan de hoofdzuster en werd niet 

geacht artsen aan te spreken. Ik kreeg een 

kind en moest ontslag nemen. Het was 

1981: van parttime werken wilde mijn 

leidinggevenden niets weten, crèches 

waren er niet. 

Na de geboorte van nog 2 kinderen 

en 8 jaar moederen -de banen lagen 

niet voor het oprapen- ging ik in onze 

nieuwe woonplaats Lelystad parttime 

in het ziekenhuis aan de slag. De zorg 

bleek behoorlijk veranderd. Artsen 

klaagden steen en been. Wist vroeger 

de hoofdzuster alles, nu moesten ze 

met verschillende verpleegkundigen 

overleggen. 

Vanuit de organisatie kreeg ik de vraag om 

samen met de pijnarts de post-operatieve 

pijnbestrijding te verbeteren. Nederland 

liep daarin achter. Pijn hoort erbij, was de 

gedachte, en iedere patiënt kreeg dezelfde 

behandeling. Met de pijnarts werkte ik 4 

jaar aan een persoonlijker aanpak. Daar 

wilden de artsen en verpleegkundigen in 

ons ziekenhuis aanvankelijk niet aan. Door 

patiënten als medebehandelaar goed voor 

te lichten, hebben we het toch gered. 

De pijnarts en ik participeerden in de 

totstandkoming van de CBO-richtlijn post-

operatieve pijn. We publiceerden erover en 

werden veel uitgenodigd, maar ons eigen 

ziekenhuis negeerde ons te lang. Geen 

makkelijke tijd, maar achteraf ben ik blij dat 

ik de kans heb gekregen om alles uit mezelf 

te halen en heb bereikt wat ik wilde.  

Bij de Heelhoek, waar ik naderhand ging 

werken als POH-s, kwam ik tot rust. Hier 

heb ik 16 fijne jaren gehad. Mijn collega 

en ik kregen veel autonomie, waardoor we 

met de hulp van internisten voorlopers in 

de vernieuwde diabeteszorg konden zijn. 

Het is goed geweest zo. Ik heb veel zien 

veranderen in de zorg en afwisseling 

kunnen aanbrengen in mijn werk, onder 

andere als lid van de redactieraad van 

de POH. Het nieuwe schuilt nu in het 

vrij zijn van werk. Ik kijk rustig wat er op 

me af komt. Want als ik iets op de cursus 

heb geleerd, dan is het wel dat je je niet 

direct moet verliezen in vrijwilligerswerk. 

Vervelen mag!  

Reageren op deze column? 

Mail naar redactie@nvvpo.nl

Jannie Lambooy (64) is POH-S bij huisartsenpraktijk de Heelhoek in Lelystad. In mei gaat 

ze met pensioen.

‘Ik ben blij dat ik de kans heb  
gekregen om alles uit mezelf te halen’
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Spirometrie, (ver) voorbij de valkuilen

‘Maatwerk, maatwerk,  
maatwerk, toch?’
‘Huh, moet ik eerst altijd kiezen voor een poederinhalator?’ Marleen, 
een ervaren en betrokken praktijkondersteuner, reageert verbaasd 
tijdens een bijeenkomst van de zorggroep nadat het nieuwe 
COPD-formularium wordt gepresenteerd. Er staan drie kolommen 
met verschillende groepen devices en als eerste keus wordt de 
droogpoederinhalator (DPI) besproken. 

Tekst | Jan-Willem van den Bos

Het antwoord van één van de 

formulariumcommissieleden is: ‘Dit is 

in verband met de aanwezigheid van 

een teller, en als de patient de 1-teug 

inhalatie beheerst en ook voldoende 

inspiratiekracht heeft, moet een 

poederdevice als eerste worden gekozen.’ 

En vervolgens: ‘Wanneer dit niet mogelijk 

is, of er weinig inspiratiekracht is, dan 

mag een aerosol met voorzetkamer 

worden gekozen.’ En als laatste laat een 

ander commissielid weten: ‘En wanneer 

een 1-teug wel mogelijk is, maar de 

inspiratiekracht onvoldoende, kan een 

ademgestuurde aerosol, of Soft Mist 

Inhaler een optie zijn.’ 

De commissie benadrukte niet over een 

nacht ijs te zijn gegaan. Devices zonder 

teller waren niet opgenomen, en het 

aantal benodigde handelingen was ook 

meegewogen in de keuze. Het resultaat 

mocht er zijn. Van de meer dan honderd 

verschillende mogelijkheden is men 

teruggegaan naar een beperkt aantal 

inhalatoren. 

Marleen was het eens met de 

keuzebeperking, maar niet in de 

volgorde. Aan de aanwezige longarts 

stelde ze haar vraag: ‘Houdt u rekening 

bij het voorschrijven van een inhalator 

met hoe benauwd de patiënt kan zijn?’ ‘Ja’, 

reageerde de verbaasde longarts, ‘dat doet 

toch iedereen? Juist tijdens een slechte 

periode wil je dat de patiënt wat extra 

pufjes neemt en dat dit goed kan worden 

geinhaleerd. Een COPD-patiënt wordt er 

vaak niet beter op, want het is tenslotte 

Samenvatting van alle geforceerde tests

FEV1 FVC PEF FEV1/FVC Kwaliteit

Base 1,37 3,21 214 43% Goed geblazen

Base 1,34 3,16 240 42% Goed geblazen

Base 1,26 3,12 245 40% Goed geblazen

+Base 1,37 3,21 245 43% -

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

Post 1,35 2,94 229 46% Goed geblazen

Post 1,27 3,01 230 42% Goed geblazen

Post 1,25 3,03 242 41% Goed geblazen

+Post 1,02 2,76 205 37% -

ATS/ERS-criteria [2005]: Er is aan de criteria voldaan.
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Index Base %Voorsp. Zscr Post1 %Voorsp. %Chg Zscr [Min. Voorsp. Max.]

FEV1 1,37 l 40% -3,98 1,35 l 40% -1% -4,02 2,56 l 3,40 l 4,24 l

FVC 3,21 l 76% -1,65 3,03 l 72% -6% -1,95 3,22 l 4,22 l 5,22 l

PEF 43% 55% -4,90 45% 57% 4% -4,64 66,1% 77,9% 89,7%

FEV1/FVC 245 l/min 48% -3,62 242 l/min 48% -1% -3,67 389 l/min 508 l/min 628%

een progressieve aandoening.’ En dat was 

de spijker op z’n kop dacht Marleen. De 

meeste aanwezigen hadden hier nooit 

echt rekening mee gehouden.

De longarts gaf aan dat het formularium 

een richting geeft in de keuze van de te 

kiezen inhalator(en), maar dat zij nooit 

altijd als eerste zal starten met een 

droogpoederinhalator. Het is maatwerk, 

iedere patiënt weer. 

In deze boodschap kon Marleen zich 

helemaal vinden en haar gedachten 

dwaalden af naar meneer Asumnoot. Een 

57-jarige man, eigenaar van een groot 

ingenieursbureau, COPD 2B, ex-roker (47 

pack years) en inmiddels alweer een aantal 

jaren bij de huisarts onder behandeling. 

Qua luchtwegmedicatie is het vooral 

inzetten op maximale luchtwegverwijding 

en verder gaat hij regelmatig naar de 

sportschool om daar onder begeleiding te 

trainen. Hij heeft al jaren geen longaanval 

meer gehad. Onderstaand zijn meest 

recente spirometrie.

Hoe beoordeel jij de uitvoering? 
De longfunctie is technisch goed 

afgenomen; snelle stijging in de FV-curve, 

een ‘piek’, geen hoest, geen expiratoir 

plateau in de VT-curve. DeFVC in de uitslag 

is lager dan zou moeten en dus zal de 

FEV1/FVC-ratio wat positiever worden 

getoond. Hier zal in de beoordeling 

rekening mee moeten worden gehouden, 

maar er is wel weer goed terug geademd 

tot het punt van maximale inademing.

Hoe beoordeel jij de herhaalbaarheid?
De herhaalbaarheid was goed, want 

het verschil – na drie technisch goed 

uitgevoerde blaaspogingen – bedraagt 

tussen de twee beste FEV1’s en FVC’s niet 

meer dan 150 ml, of 0,15L. 

En hoe zou jij de spirometrie 
inhoudelijk willen beoordelen volgens 
het ROER-model? (Restrictie, Obstructie, 
Ernst obstructie, Reversibiliteit)? 
Bedenk dat de hoogste waarden meestal 

na verwijding worden gevonden, maar 

dit is niet altijd het geval. In deze casus: 

een ernstige obstructieve longfunctie 

zonder reversibiliteit (NB FEV1/FVC post: 

z-score van –3,62, omdat je de verhouding 

gebruikt van de hoogste FEV1 en de 

grootste FVC. In dit geval is deze voor 

verwijding gevonden). Een restrictieve 

longfunctie kan worden uitgesloten 

omdat de grootste FVC een z-score 

laat zien van -1,65, maar zoals eerder 

al besproken was deze niet maximaal 

gemeten (expiratoir plateau ontbreekt). 

Hoe nu verder?
Meneer Asemnood was zo’n patiënt die 

ooit op een droogpoederinhalator stond. 

De arts dacht dat hij nog wel voldoende 

inspiratiekracht had. In deze spirometrie 

laat hij zien dat hij een goede inspiratoire 

piekflow kan behalen. Maar door schade 

en schande wijs geworden, weten hij én 

de POH’er- dat bij een verkoudheid, of wat 

zwaardere inspanning de kracht wegebt 

en een poeder niet goed kan worden 

geïnhaleerd. Inmiddels gebruikt hij al jaren 

naar tevredenheid een inhalator die hij 

ook goed kan gebruiken als het minder 

goed gaat. Marleen haar slogan bij het 

kiezen van een juiste inhalator is ‘How low 

can you go?’ En: Past het device ook in 

slechte tijden? Het is maatwerk, maatwerk 

en nog eens maatwerk, toch? 

Heb je een vraag, wil je een casus 

bespreken of heb je suggesties voor 

onderwerpen, mail 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 (www.facebook.com/

Medclassnascholingen )
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Reactie Minister De Jonge op brandbrief
Vorig jaar hebben de NVvPO en de V&VN-pvkpoh een brandbrief gestuurd naar het ministerie van VWS. 
De aanleiding van deze brief was de inzet en financiering van praktijkondersteuner-ouderen. Deze brief 
is ook onder de aandacht gebracht bij fractievoorzitters van de Tweede Kamer.

Minister De Jonge heeft gereageerd op de brandbrief en deelt 

de mening dat de POH-ouderen een belangrijke rol speelt bij 

het leveren van goede kwalitatieve zorg dicht bij huis. Ook 

(h)erkent het Ministerie dat de druk op ouderenzorg binnen 

de huisartsenvoorziening toeneemt. Het Ministerie zal begin 

2020 – samen met de LHV – de regio’s, waar knelpunten zijn, 

bezoeken om gezamenlijk te kijken naar passende oplossingen, 

zoals de inzet van doktersassistenten, poh-ouderen en 

praktijkmanagers. 

Voor wat betreft onze zorgen over het feit dat zorgverzekeraars 

aanvullende eisen stellen aan de functie poh-ouderen geeft 

het Ministerie aan dat zorgverzekeraars hierbij een zelfstandig 

inkoopbeleid voeren. Beide beroepsverenigingen hebben een  

afspraak gemaakt met VGZ en Menzis om te bespreken hoe we 

gezamenlijk oplossingen kunnen vinden voor de inzet van de 

POH-ouderen.

Ook refereert het Ministerie in haar brief aan de Nederlandse 

Zorgautoriteit (NZa). Deze organisatie brengt jaarlijks een 

monitor uit over contractafspraken in de huisartsenzorg. Hierin 

komt ook de inzet van ondersteunend personeel, waaronder de 

POH-ouderen, ter sprake. Tijdens de afspraak met de NZa, die 

onlangs plaatsvond samen met de V&VN-pvkpoh, hebben wij 

onze zorgen gedeeld. We zullen onderzoeken welke stappen 

we moeten zetten om de inzet van de poh-ouderen met en 

zonder verpleegkundige achtergrond te behouden in de 

huisartsenzorg.

Heb jij de Cao-app al?
Hoe zit het met vrije dagen tijdens 
de komende paasdagen, ben ik 
vrij op 5 mei? Waar kan ik een 
vergoeding voor mijn stagiaire 
aanvragen? Hoe hoog is de 
eindejaarsuitkering? 

Allemaal vragen waar werkgevers en 

werknemers eenduidig antwoord op 

willen hebben. Die antwoorden zijn te 

vinden in de cao Huisartsenzorg of op 

de NVvPO website. Maar niet iedereen 

heeft voortdurend het cao-boekje bij 

de hand of  is in de gelegenheid de 

website te raadplegen. Daarom is er  
nu de cao-app Huisartsenzorg!

De app bevat naast de complete cao-

tekst praktische tools en FAQ’s, nuttige 

links naar externe websites en handige 

tools. De app is te downloaden in 

de Apple App- of Google Playstore.
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Aan de cao-tafel: Frits Henstra
Vanaf eind 2018 schuift Frits Henstra, advocaat en mediator aan 
de cao-tafel voor de NVvPO. Zes tot acht keer per jaar zijn er 
vergaderingen met de cao-partijen. Frits doet dit samen met Ine 
Kuilder, praktijkondersteuner en actief NVvPO-lid sinds 2007. 

Frits werkt bijna 25 jaar als advocaat en 10 

jaar als mediator bij Aelan Advocaten in 

Utrecht. Ongeveer de helft van zijn werk 

heeft betrekking op arbeidsrecht en een 

deel  van zijn klanten maken deel uit van 

de gezondheidszorg. Zijn ervaring als me-

diator komt goed van pas bij de huidige 

manier van cao-onderhandelingen doen. 

Vroeger hadden die onderhandelingen 

de vorm van een conflictmodel, nu gaan 

de verschillende partijen meer op zoek 

naar wat hen verbindt.

Aan de cao-tafel
Samen met Ine bereidt hij de cao-

vergaderingen voor. De praktijkervaring 

van Ine geeft Frits meer zicht op de 

werkvloer. Daarnaast is er nauw contact 

met de staf van het bureau en het 

bestuur, zodat hij weet wat er leeft en wat 

de knelpunten zijn. 

Frits: ‘Grote uitdagingen voor de 

komende periode zijn een gezamenlijke 

aanpak van werkdruk  en het  dreigende 

personeelstekort in de huisartsenzorg. 

Verder is er veel aandacht voor duurzame 

inzetbaarheid, scholingsmogelijkheden 

en een goede loonontwikkeling.

Nog dit voorjaar zal er een ledenraad-

pleging plaatsvinden om goed beslagen 

aan de cao-tafel te komen.’

Een mooi resultaat vanuit het nieuwe 

cao-overleg vindt Frits de ontwikkeling 

van de cao-app en de gesprekskaart voor 

‘het goede gesprek’ tussen werkgever 

en werknemer, een meer gelijkwaardig 

gesprek met oog voor werknemer en zijn 

of haar wensen

Vanuit het cao-overleg neemt Frits ook 

deel aan de commissie Functiewaardering 

Huisartsenzorg (FWHZ).  Deze commissie 

houdt zich momenteel bezig met de func-

tiewaardering van de verschillende POH-

functies, nu er naast de POH en POH-GGZ, 

ook andere varianten zijn ontstaan, zoals 

de POH-ouderen, POH-jeugd, de POH-pal-

liatief en de POH-oncologie. Moeten die 

apart beschreven worden? Verschillend 

beloond worden?

Ook is Frits betrokken bij het vernieuwen 

van de werkingssfeer van de CAO. 

Dat is nodig omdat er allerlei nieuwe 

organisatievormen in de huisartsenzorg 

zijn ontstaan en bepaalde groepen 

werknemers buiten het bereik van de 

CAO dreigden te vallen. 

Individueel advies en hulp
‘Leden, die vragen hebben met een link 

naar de cao, kunnen altijd bellen naar 

het kantoor van de NVvPO,’ benadrukt 

Frits. ‘Vaak kan beleidsmedewerker Karin 

de Boer vragen beantwoorden, en als 

het ingewikkelder is kan ik rechtstreeks 

contact opnemen met een NVvPO-lid.’

Bij juridische geschillen, ook als die niet 

direct met de cao van doen hebben, 

kunnen leden  een beroep op Frits doen. 

Leden kunnen juridische vragen eenmalig 

voorleggen en als er een vervolg nodig is, 

krijgen zij een korting op het uurtarief.’

Zoek je een baan, of een nieuwe collega?
Via de homepagina van onze website 

www.nvvpo.nl kun je direct doorklikken 

naar de vacaturebank: de beste plek voor 

jou en je collega’s als je op zoek bent naar 

een nieuwe baan.

Ben jij of is je werkgever op zoek naar 

een (collega) POH? Via een simpel 

invulformulier kun je een advertentie 

plaatsen, met en zonder extra aandacht 

via Social Media. Met een advertentie op 

onze site weet je dat het gelezen wordt 

door je doelgroep. Is jouw werkgever daar 

al van op de hoogte?
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Boeiend

De Gesprekskaart
In 2019 is het programma ‘Goed 

voor elkaar’ gestart met als doel het 

werkklimaat binnen de huisartsenzorg 

te verbeteren. De kernvraag is: Wat 

hebben werknemers nodig om 

gemotiveerd, gezond, vakbekwaam en 

productief aan het werk te blijven en 

hoe kunnen werkgevers daarbij helpen? 

Om hier goed inzicht in te krijgen is 

de gesprekskaart ontwikkeld: een 

handig hulpmiddel voor het voeren 

van een constructief gesprek tussen 

de werknemer en de leidinggevende. 

Ingestoken vanuit een breed perspectief 

om alle factoren bespreekbaar te maken 

die van invloed zijn om professioneel en 

met plezier te kunnen werken.

Keuze uit veel vragen en combineren 
met functioneringsgesprek 

De gesprekskaart bestaat uit een 

overzicht met vragen uit verschillende 

invalshoeken. De vragenlijst is tot 

stand gekomen na overleg met 

vertegenwoordigers uit de verschillende 

doelgroepen en ook door hen getest.

De gesprekskaart kan gebruikt worden 

bij het reguliere functioneringsgesprek 

of jaargesprek, en biedt een verrijking 

van de gespreksonderwerpen. Natuurlijk 

is het voor de medewerker en de 

leidinggevende zaak om vervolgens 

ook echt iets met de uitkomsten van het 

gesprek te willen doen.

Waar vind je de gesprekskaart? 

De gesprekskaart is via de  cao-app te 

downloaden, en is terug te vinden op 

www.nvvpo.nl. 

Advies POH-ouderen 
De ledencirkel POH-ouderen 

van de NVvPO, heeft samen 

met de V&VN-pvkpoh een 

gezamenlijk advies geschreven over 

de functie van de POH-ouderen 

(POH-O). In de afgelopen jaren is deze 

functie ontstaan naar aanleiding 

van toenemende druk op de 

ouderenzorg in de huisartsenzorg. Deze 

praktijkondersteuner houdt zich bezig 

met alle medische en verpleegkundige 

zorg rondom de kwetsbare en co-

morbide ouderen. Deze nieuwe POH-O 

functie kent echter opstartproblemen, 

omdat de competenties en taken vaak 

matig zijn beschreven, opleidingen 

uiteenlopen en de vergoedingen van de 

zorgverzekeraars wisselend zijn. Begin 

2019 heeft de NVvPO en de V&VN-

pvkpoh een enquete uitgedaan onder 

haar leden over de rol en opleiding 

van de POH-O. Deze is door 555 leden 

ingevuld (zie infographic) waardoor er 

inzicht is verkregen in de knelpunten en 

de opleidingswensen.

 

De ledencirkel POH-ouderen heeft de 

besturen van  de NVvPO en de V&VN-

pvkpoh geadviseerd over de knelpunten 

ten aanzien van de opleiding van de 

POH-O,  de competenties en de rol van 

de POH-O. De besturen zullen naar 

aanleiding van dit advies  een visie 

op ouderenzorg (laten) ontwikkelen 

in samenwerking met de Landelijke 

Adviesgroep Eerstelijnsgeneeskunde 

voor Ouderen (LAEGO) Hierin zal onder 

meer het landelijk scholingsbeleid  met 

betrekking tot de zorg voor complexe 

kwetsbare ouderen in de eerstelijns zorg 

worden opgenomen. 

Leden kunnen het advies inzien en 

downloaden via www.nvvpo.nl.

Enquête POH-ouderen

hbo-V 34%

mbo-V
17%

anders 14%

dokters-
assistent 
35%

Wie vulde de enquête in?

555 POH-ers die zich met ouderen 
bezighouden.
55% van hen had 1-5 jaar werkervaring.
93% heeft de basisopleiding POH 
gevolgd. Vooropleidingen varieerden.

Op welke gebieden zou je nascholing willen? Top 3 per vooropleiding

Nascholing: wensen

Nascholing: waar en hoeveel

Variatie in de vooropleidingen resulteert niet 
in een groot ervaren verschil in kennis.

Meer kennis over regelgeving WMO, WGBO, 
wet BIG en zorgverzekeringen werd het vaakst 
genoemd, ongeacht vooropleiding.

Regionale nascholing zorgt voor inzicht in de 
regionale sociale kaart, regionale samenwerkingen, 
en de vergoedingensystemen van de verzekeraars 
(regionaal gecontracteerd). 

De belangrĳkste resultaten

*WMO, WGBO, wet BIG en zorgverzekeringen

Wetgeving van woon-
verblijfsvormen

Vergoedingssystemen

Regelgeving* (51%)

hbo verpleegkunde

Wetgeving van woon-
verblijfsvormen

Vergoedingssystemen

Regelgeving* (58%)

doktersassistent

Vergoedingssystemen

Regelgeving* (46%)

mbo verpleegkunde

Oncologische zorg voor ouderen 
met (doorgemaakte) kanker

POH-ers met verschillende vooropleidingen

89% van de ondervraagden heeft behoefte 
aan nascholing.

0 20 40 60 80 100
Begeleiding ouderen met kanker

Palliatieve zorg
Regelen CIZ aanvraag

Regelen eerstelijnsverblijf
Coachen andere hulpverleners

Herkennen ouderenmishandelnig
Bespreken einde leven behandelwensen

Zorgleefplan
Autonomie ouderen centraal zetten

Onderhouden sociale kaart
Organiseren MDO

Herkennen polyfarmacie
Signaleren draagkracht mantelzorger

Assessment afnemen
Contacten samenwerkingspartners

Signalering en/of casefinding
Inzetten meetinstrumenten

Huisbezoeken

Voor 70% van de respondenten is centraal 
zetten van autonomie van ouderen een 
belangrijke taak. 

Welke taken heb je als POH-ouderen? 

% van de respondenten

Taken

Met name de verpleegkundigen geven 
aan dat ze vaak mantelzorgers en verzor-
genden coachen. 

POH-ers die met ouderen werken kennen 
een breed takenpakket.

Ja 
58,9%

Nee 
29,9%

Weet ik niet 
11,2% 5-8 uur

39,6%

9-12 uur 23,4%

>12 uur
21,1%

1-4 uur 15,5%

Hoeveel uur zou je per jaar aan 
scholing willen besteden?Wordt scholing door jouw 

zorggroep georganiseerd?

79% van de ondervraagden wil scholing in een 
regionale setting.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut 
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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!

Voor in de agenda
Algemene ledevergaderingen en 
digitale ledenraadpleging 

Op 9 januari jl. is tijdens de eerste ALV 

van 2020 de begroting goedgekeurd. 

Op de ALV van 4 april 2020  leggen 

we de jaarrekening 2019 voor aan 

onze leden.  De plannen voor 2021 

en de concept-begroting worden 

aangeboden tijdens de ALV van 7 

november 2020.  Tussentijds worden 

onze leden digitaal geraadpleegd over 

de verschillende verenigingsthema’s en 

cao-onderwerpen. 

Accreditatie voor post-bachelor Verlieskunde
Bij HBO Drechtsteden in Dordrecht start 

tweemaal per jaar de post-bachelor 

Verlieskunde. In veel beroepen is het 

kunnen begeleiden van mensen, die 

een verlies meemaken, een belangrijke 

competentie. Ook POH’ers krijgen veel 

te maken met verlies. Hoeveel patiënten 

verliezen niet hun partner? Of werk? Of 

hun gezondheid? De opleiding is geschikt 

voor alle praktijkondersteuners en 

praktijkverpleegkundigen.

Voor praktijkondersteuners is de opleiding 

bij de NVvPO geaccrediteerd voor 12 

punten. De opleiding wordt verzorgd door 

Stéphanie Beijnes, rouw en verlies-expert, 

die op 11 februari te zien was in onze 

maandelijkse livestream. Terugkijken kan 

via het YouTube-kanaal van de NVvPO.

Meer info: www.hbodrechtsteden.nl

Arbeidsmarktcampagne - Mijn baan in de praktijk
Jouw collega’s in de huisartsenzorg werkten mee aan de arbeidsmarktcampagne “Mijn baan in de 
praktijk”, waaronder praktijkondersteuners Kubra, Mireille, Nasreen, Nicolet, Jolanda, Sümiyye en 
Desiree. Heb jij ze al gezien? 

De SSFH is deze campagne gestart 

om mbo- en hbo-studenten en ook 

zij-instromers te attenderen op hoe 

waardevol en leuk het is om te werken 

in de huisartsenzorg. Via unieke 

en persoonlijke videoportretten 

van praktijkondersteuners, 

praktijkverpleegkundigen, 

doktersassistenten en triagisten benadrukt 

de campagne de unieke én leuke kanten 

van het vak. ‘Laten we aan de buitenwereld 

tonen dat huisartsenzorg prachtig en 

zinvol is en een mooi carrièreperspectief 

biedt,’ zegt Petra Portengen, in haar rol als 

voorzitter van de SSFH.

Op de site https://mijnbaanindepraktijk.nl/ kun je alle verhalen vinden. Om te bekijken én om te delen. Zo kun jij ook meewerken 

aan deze campagne!
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Nazorg na een bariatrische ingreep

Lichter leven na bariatrie
Op dit moment lijden maar liefst 100.000 mensen in Nederland 
aan morbide obesitas. En we weten allemaal: ‘morbide’ betekent 
dodelijk. De verwachting is dat in 2040 maar liefst 50 procent van de 
Nederlanders obees zal zijn. Obesitas kan worden aangepakt met 
een bariatrische ingreep, een verkleining van de maag. In Nederland 
ondergaan ruim 12.000 personen deze ingreep in 2020.  Na de bariatrie 
verandert er veel in hun leven; welke rol kunnen ziekenhuis, huisarts, 
praktijkondersteuner en/of gespecialiseerde coach spelen?

Tekst| Esther Slockers en Floor van der Steen

De dikke dame in de wachtkamer…
Wie kent haar niet? De extreem dikke 

vrouw in de wachtkamer. Je roept haar en 

ze kan met moeite uit haar stoel komen. 

Je hoort haar zuchten, steunen en haar 

ademhaling is versneld. Mevrouw Waarts 

komt al jaren bij jou voor haar halfjaarlijkse 

check-up. Je weet dat ze dingen moet 

veranderen om een gelukkig, gezond 

en duurzaam leven te leiden. Maar hoe 

spreek je haar aan als je zelf blaakt van 

gezondheid, en je zelf vanochtend ‘maar’ 

5 kilo te zwaar bleek te zijn. Je voelt aan 

dat als je dit aankaart, de patiënt zichtbaar 

rode adertjes in haar gezicht krijgt en 

tranen in haar ogen. Want het onderwerp 

is TE confronterend. 

Wij zijn Esther Slockers en Floor van 

der Steen, respectievelijk trainer/coach 

en  psychiatrisch verpleegkundige. Wij 

begeleiden mensen voor en na een 

bariatrische ingreep, ieder vanuit haar 

eigen praktijk. Onze cliënten melden 

zichzelf aan, en worden ook doorverwezen 

door (huis)artsen. Bovendien weten wij 

hoe het voelt om die dikke vrouw te zijn, 

en hoe het voelt om daarop aangesproken 

te worden want wij ondergingen beiden 

een maagverkleining. 

Eigen schuld, DIKKE bult?
De tijd dat we dachten dat overgewicht 

enkel kwam doordat mensen te veel eten 

en te weinig bewegen, begint achter ons te 

raken. Natuurlijk speelt voeding een grote 

rol en als je enige activiteit uit ‘Netflixen’ 

bestaat, dan verbrand je natuurlijk veel 

te weinig calorieën. Een disbalans in eten 

en bewegen is weliswaar nog steeds de 

grootste oorzaak, maar de werkelijkheid is 

vaak complexer. De wetenschap ontdekt 

steeds meer oorzaken voor overgewicht en 

factoren die het in stand houden. 

Hormonen spelen een grote rol bij 

het ontstaan en in stand houden van 

het overgewicht. Zo heeft slaaptekort 

bijvoorbeeld invloed op twee belangrijke 

hongerhormonen: ghreline en leptine. 

De eerste geeft een hongergevoel, de 

tweede remt dit juist af. Bij te weinig 

slaap, daalt het leptineniveau en stijgt 

het ghrelineniveau en krijg je honger. 

Dit effect treedt al op na een nacht te 

‘De wetenschap ontdekt steeds meer 
oorzaken van overgewicht’

De 2 meest voorkomende  
bariatrische ingrepen

Gastric sleeve

Bij de sleeve wordt een gedeelte 

van de maag weggehaald, waardoor 

de patiënt nog maar een kleine 

hoeveelheid voeding tot zich kan 

nemen.

Gastric bypass

Bij de gastric bypass wordt de maag 

ook kleiner gemaakt en wordt 

tevens een deel van de dunne darm 

omgeleid. Ook dit heeft tot gevolg 

dat de patiënt kleinere hoeveelheden 

kan eten en de voeding die gegeten 

wordt, wordt sneller verteerd

De arts bepaalt samen met de patiënt 

welke operatie het beste is. 
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Esther Slockers
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weinig slapen! Ook een continu verhoogd 

cortisol, een stresshormoon, zorgt voor 

vetopslag, met name rond de buik.

Van medicatie, zoals cortisteroïden, anti-

epileptica, pijnstillers, antidepressiva, 

antipsychotica en bètablokkers weten we 

inmiddels dat zij het gewicht kunnen doen 

toenemen.

Streng diëten veroorzaakt overgewicht
Met de boodschap ‘minder eten en 

meer bewegen’ is de zwaarlijvige patiënt 

vaak niet geholpen. Sterker nog; door (te 

streng) te diëten, is de kans groot dat het 

overgewicht eerder toe- dan afneemt. Elke 

keer dat het lichaam tekorten oploopt als 

gevolg van diëten, gaat ze de volgende 

keer dat wat ze binnen krijgt, meer 

vasthouden. Zo ontstaat het zogenaamde 

jojo- effect. En met het jojo-effect wordt 

de patiënt zwaarder en zwaarder en ook 

steeds gefrustreerder. Jarenlang diëten kan 

er zelfs voor zorgen dat afvallen op een 

gegeven moment helemaal niet meer lukt. 

Naast de frustratie over het overgewicht, 

groeit vaak ook de schaamte bij de 

patiënt. Die schaamte is een drempel 

voor het zoeken en aanpakken van het 

onderliggende probleem. Want dat vereist 

dat de patiënt eerlijk naar zichzelf kijkt, 

Medicatie na bariatrische chirurgie
Slow Release preparaten
Na een gastric bypass is het op theoretische 

gronden aannemelijk dat slow release 

preparaten (SR) mogelijk minder goed 

worden opgenomen. De dunne darm 

wordt immers ingekort, waardoor de 

absorptie-oppervlakte kleiner wordt. In 

Nederland is vooralsnog geen eenduidig 

advies omtrent het omzetten van een SR-

preparaat in een andere preparaatvorm. 

Geadviseerd wordt om patiënten die SR-

preparaten gebruiken extra te monitoren 

en zo nodig de medicatie aan te passen 

door overzetting op een preparaat met een 

niet-vertraagde beschikbaarheid.

Bisfosfonaten
Deze medicijnen kunnen slokdarm- 

en duodenumulcera veroorzaken bij 

bemoeilijkte passage. Voorbeelden 

hiervan zijn risedroninezuur (Actonel) en 

alendroninezuur (Fosamax). Daarnaast 

is de biologische beschikbaarheid na 

bariatrische chirurgie waarschijnlijk 

aanmerkelijk lager dan normaal. De 

effectiviteit van orale bisfosfonaten is dan 

ook onzeker na bariatrische ingrepen. 

Het advies is om bisfosfonaten NIET voor 

te schrijven. Als alternatief kan gekozen 

worden voor eenmaal per jaar intraveneuze 

toediening van zolendroninezuur of 

subcutane toediening van denosumab elke 

6 maanden.

Metformine
Metformine is het middel van eerste 

keus bij patiënten met type 2 diabetes 

mellitus. Bij verbetering van de glucose 

regulatie na bariatrie dient het dan ook als 

laatste te worden afgebouwd of gestaakt. 

Bij misselijkheid, braken of diarree is 

de kans op nierfunctiestoornissen met 

metformine intoxicatie sterk verhoogd en 

dient metformine onmiddellijk gestaakt te 

worden.

Levothyroxine
Inname liefst ’s ochtends op lege maag 

half uur voor ontbijt met wat water. 

Levothyroxine kan een interactie aangaan 

met ijzerpreparaten. Geadviseerd wordt om 

levothyroxine apart van de multivitaminen 

en van andere medicatie in te nemen. Een 

alternatief is de levothyroxine ‘s avonds 

voor het slapen in te nemen, maar dan wel 

op een lege maag.

Orale anticonceptie
In de literatuur zijn onvoldoende studies 

van goede kwaliteit beschikbaar om 

met zekerheid te concluderen dat orale 

anticonceptie voldoende bescherming 

bieden na bariatrische chirurgie. 

Geadviseerd wordt om over te stappen 

op een andere vorm van anticonceptie, 

bijvoorbeeld een spiraaltje. De ‘prikpil’ 

(Depo-Provera) wordt ontraden, omdat 

deze de kans op osteoporose vergroot.

Insuline
Postoperatief neemt de insulinebehoefte 

onmiddellijk sterk af, waardoor de kans op 

hypoglycemieën in hoge mate toeneemt. 

Bij patiënten met type 2 diabetes mellitus 

en voldoende ß-cel functie dient de 

insuline dagdosis vanaf de dag van de 

ingreep sterk te worden verlaagd, meestal 

met 50-75 procent. Bij patiënten met type 

2 diabetes en ß-cel falen of patiënten met 

type 1 diabetes mellitus mag de initiële 

insuline dosisverlaging niet groter zijn dan 

50 procent, ter preventie van ketoacidose. 

Gedurende de eerste maanden na een 

bariatrische ingreep wordt intensieve 

begeleiding door een ervaren 

diabetesteam sterk aanbevolen.

NSAID’s
Deze kunnen na bariatrische chirurgie 

eerder aanleiding geven tot klachten 

(irritatie maagslijmvlies, ontstaan van 

ulceraties). Geadviseerd wordt deze 

medicatie NIET voor te schrijven. In nood, 

alleen op strikte indicatie en dan altijd 

samen met een protonpompremmer.

Wanneer het pijnbestrijding betreft, wordt 

als eerste paracetamol geadviseerd; bij 

onvoldoende effect kan voor Zaldiar of 

Tramadol worden gekozen.

Antibiotica
Sommige antibiotica, zoals tetracyclines 

(bv. doxycycline) kunnen irritatie 

van oesophagus- en maagslijmvlies 

veroorzaken. Tevens zijn er aanwijzingen 

voor een verminderde opname van 

doxycycline, omdat het duodenum 

‘gebypassed’ wordt (dit geldt alleen na 

een gastric bypass operatie). Ook hebben 

sommige antibiotica een interactie met 

calcium- en ijzerpreparaten. Advies is om 

multivitaminen en calcium preparaten 

minstens 2 uur gescheiden in te nemen van 

de antibiotica.
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Psychofarmaca en anti-epileptica
De plasmaspiegel van deze middelen 

in het lichaam is van groot belang voor 

het therapeutisch effect. De opname van 

deze middelen kan zoals eerder genoemd 

veranderen na een bariatrische ingreep. 

Extra plasmaspiegel controle zowel 

pre-operatief als post-operatief wordt 

aanbevolen. Zo nodig dient de dosering te 

worden aangepast.

Middelen bij anemie
Indien er sprake is van een 

ijzergebreksanemie is het advies in eerste 

instantie een preparaat als ferrofumaraat 

voor te schrijven, 200 mg 2 tot 3 maal 

daags, in te nemen tijdens de maaltijd. 

Als dit onvoldoende helpt kan een 

vorm gebruikt worden die makkelijker 

in oplossing gaat, zoals ferrogluconaat 

bruistablet (losferron), en daardoor beter 

geabsorbeerd wordt. Als orale suppletie 

niet effectief is kan intraveneuze toediening 

overwogen worden.

Kaliumsuppletie
In het algemeen is er een zeer beperkte 

plaats voor het oraal aanvullen van kalium. 

Kaliumtabletten kunnen laesies geven 

in oesophagus, maag en duodenum 

(ontsteking, erosies, ulcera) en worden 

daarom sterk ontraden. Wanneer 

na bariatrie toch kaliumsuppletie is 

geïndiceerd, dan heeft kaliumchloride in 

opgeloste vorm met water of vruchtensap, 

de voorkeur.

Diuretica
Na een bariatrische ingreep is er een 

verhoogd risico op dehydratie ten gevolge 

van een te geringe vochtinname. Daarom 

adviseren wij terughoudend te zijn met 

het gebruik van diuretica na bariatrische 

ingrepen, en deze bij voorkeur te staken. 

Indien er toch een duidelijke medische 

indicatie bestaat voor het gebruik van 

diuretica, bijvoorbeeld hartfalen, adviseren 

wij deze medicatie in de eerste week 

na de ingreep te halveren, en dan te 

beslissen met welke dosering verder te 

gaan. Het gebruik van Thiazide-diuretica 

wordt ontraden vanwege de verhoogde 

kans op hypokaliaemie, onder andere 

veroorzaakt door verminderde intake 

van groente en fruit. Een kaliumsparend 

diureticum heeft de voorkeur. Bij patiënten 

met diabetes mellitus kan de combinatie 

diuretica met metformine in geval van 

slechte vochtintake resulteren in ernstige 

nierfunctiestoornissen en metformine 

intoxicatie met lactaat acidose.

Trombocytenaggregatie-remmers
Bij gebruik van acetylsalicylzuur 80 mg 

of carbasalaatcalcium 100 mg wordt 

geadviseerd een protonpompremmer voor 

te schrijven. Bij het gebruik van clopidogrel 

of prasugrel is een protonpompremmer 

niet nodig.

Orale antidiabetica
Zoals sulfonylureum derivaten, 

thiazolidinedionen, DPP-4 remmers 

en SGLT-2 remmers: ons advies is deze 

medicamenten te staken vanaf de 

dag van operatie, en na een week te 

beoordelen of en in welke dosering 

hervatting noodzakelijk is. Op theoretische 

gronden wordt het gebruik van SGLT-

2 remmers (osmotische diurese) na 

bariatrische ingrepen ontraden, echter 

wetenschappelijk bewijs ontbreekt.

Vitamine K –antagonisten 
(Fenprocoumon en Acenocoumarol)
Wijziging van de vitamine K status door 

veranderde darmflora, voedselinname en 

absorptie kan de werking van vitamine K 

antagonisten aanmerkelijk beïnvloeden. 

Ook bevatten multivitamines vaak vitamine 

K, meestal in lage doseringen. Daarom 

wordt aanbevolen dat een geplande 

bariatrische ingreep vóóraf door de patiënt 

gemeld wordt bij de trombosedienst, zodat 

de monitoring tijdelijk geïntensiveerd kan 

worden. Wij adviseren intensivering van de 

monitoring gedurende een periode van 

3 maanden na de ingreep, en daarna op 

indicatie.

Middelen bij obstipatieklachten
Kort na een bariatrische ingreep hebben 

sommige patiënten obstipatieklachten, 

mede doordat de inname van voeding 

en vocht beperkt is. Om deze klachten 

te verlichten kan magnesiumoxide 

voorgeschreven worden.

Het voordeel hiervan is dat patiënten 

minder extra vocht hoeven in te nemen 

zoals noodzakelijk is bij gebruik van 

middelen als psylliumzaad of Movicolon. 

Een alternatief is lactulose of bisacodyl, 

echter gezien hun bijwerkingen profiel 

(winderigheid en darmkrampen) zijn deze 

middelen minder geschikt.

Bronvermelding: Nederlandse 

Obesitaskliniek Amsterdam

hulp durft te vragen en aan zijn schaamte 

voorbij gaat. Alleen dan kan een duurzaam 

gezonder gewicht behaald worden. Met of 

zonder bariatrische ingreep. 

Bariatrische ingreep
De meeste patiënten met overgewicht 

hebben wel gehoord over maagverkleining 

als mogelijke oplossing. Hoewel deze 

oplossing voor overgewicht aantrekkelijk 

klinkt, kunnen patiënten er veel twijfels en 

vragen over hebben. Twijfels in de vorm 

van ‘je gaat niet snijden in een gezond lijf’, 

over de risico’s die de operatie met zich 

meebrengt, ‘kan ik nog wel uit eten na deze 

ingreep?’ of  ‘ik houd toch veel vel over’. 

Vragen die wij ook hadden voordat we de 

stap zetten. Veel informatie inwinnen is 

belangrijk, bijvoorbeeld via internet, het 

ziekenhuis en ervaringsdeskundigen. Het 

besluit neemt de patiënt uiteindelijk met 

de specialist. 

Nazorg
De eerste (vijf ) jaren valt de patiënt in 

een nazorgtraject van het ziekenhuis, 

dat verschillende vormen kan hebben. 

Vijf jaar na de operatie wordt de patiënt 

doorgaans ‘losgelaten’. Daarnaast kiezen 

patiënten soms voor een privékliniek, 

al dan niet in het buitenland. Dan is er 

helemaal geen nazorg.
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Wat zien wij in onze praktijk?
Na een bariatrische ingreep verandert 

er in korte tijd heel veel. Mensen gaan 

anders naar je kijken, relaties veranderen, 

je lijf verandert en meestal daarmee ook 

de beleving van intimiteit en seksualiteit. 

Daar moet de patiënt aan wennen en mee 

om leren gaan. Het psychische aspect 

is vaak groter dan men denkt. Wij zien 

mensen voor de ingreep, mensen die 

twijfelen aan een maagverkleining of geen 

maagverkleining willen maar wel een 

gezondere levensstijl. Wij zien mensen 

binnen enkele weken na de ingreep tot 

jaren (lees: 10 jaar na de ingreep). Wij 

bieden individuele en groepstrainingen.

Als de patiënt gewend was emoties en stress 

‘weg te eten’ en geen andere manier heeft 

gevonden om daarmee om te gaan, levert 

dit problemen op na de operatie. Het gevaar 

terug te vallen in het oude voedingspatroon 

of een andere verslaving, zoals alcohol, ligt 

op de loer. Het is belangrijk dat de patiënt 

weet wat hij/zij wil ‘verdoven’ met eten. Dat 

kan van alles zijn, bijvoorbeeld financiële 

problemen, slecht kunnen ontspannen, 

problemen op het werk, enzovoorts. Wij 

gebruiken motiverende gesprekstechnieken, 

maar starten met de vraag: ‘Wie ben jij en 

wat zou je precies anders willen?’ Vaak zien 

de mensen door chaos en stress niet meer 

waar ze moeten starten. En ook niet HOE. 

Samen met hen starten we met het invullen 

van het ‘levenswiel’, waarin alle facetten van 

het leven voorkomen. Voor ons is dat een 

belangrijke tool om doelen aan te koppelen. 

Nadat de schaamte van tafel is geveegd, 

is er ruimte voor mooie en transparante 

gesprekken, waarmee de patiënt 

geholpen wordt. Dat gunnen wij jou, als 

praktijkondersteuner ook. 

Rol van de praktijkondersteuner
Het bespreken van overgewicht kan 

bij veel patiënten de gevoelige snaar 

raken. Ze weten wel dat ze meer moeten 

bewegen en anders moeten eten. Kijk 

samen met de patiënt welke factoren 

een rol spelen bij het voedings- en 

beweegpatroon, zoals hormonen, stress 

en ook medicatie. 

Als POH’er is het belangrijk te weten of 

je te maken hebt met een bariatrische 

patiënt. Een bariatrische ingreep kan effect 

hebben op de werking van medicatie. 

Sommige medicatie is ook niet geschikt 

voor bariatrische patiënten (zie kader).

Daarnaast is het van belang om bij 

signalen van terugval, dit bespreekbaar te 

maken bij de patiënt. Het is verstandig om 

de patiënt levenslang in beeld te blijven 

houden, omdat het gevaar bestaat dat 

er ernstig vitaminegebrek kan ontstaan 

als gevolg van de operatie. Het is daarom 

sowieso van belang dat de patiënt de rest 

van zijn leven speciale vitaminetabletten 

neemt. Wij slikken zelf de vitamines van Fit 

for me, deze zijn speciaal gemaakt voor de 

bariatrische patiënt. 

Esther en Floor geven voorlichting aan 

zowel patiënten als aan professionals. 

Ze bieden on- en offline trainingen aan 

professionals, met thema’s als: ‘Hoe bespreek 

je obesitas in de praktijk?’ en ‘Verslaving na 

een maagverkleining. Verder geven zij ook 

lezingen. Meer weten, neem gerust contact 

op via onze site.

www.metesther.nl

www.floorvandersteen.nl

www.ebookmaagverkleining.nl

‘Kan ik nog wel uit eten na deze ingreep?’

Floor van der Steen
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Marianne van der Heide 
Is POH-jeugd...
‘Ik werkte lang bij de Bascule als trainer en 

speltherapeut op verschillende afdelingen en binnen 

het speciaal onderwijs. Daarna werkte ik vanuit mijn 

eigen kinder- en jeugdpraktijk. Vorig jaar heb ik de 

opleiding POH-ggz afgerond. Ik werk alleen nog als 

POH-jeugd vanuit SUPPOHRT, een jonge organisatie 

die POH’ers uitzet in huisartspraktijken.’

Is er voor...
‘De huisarts kan ouders, kinderen en jongeren 

naar de POH-jeugd doorsturen bij verschillende 

vragen of zorgen; denk aan zorgen over gedrag 

of over de ontwikkeling van kind naar jongere, 

problemen bij de opvoeding, boosheid, (faal)angst, 

stress of lichamelijke klachten zonder aanwijsbare, 

medische oorzaak. Ik kijk samen met de ouders en 

het kind/de jongere wat de hulpvraag is en waar 

de hulp het beste kan worden geboden. Binnen de 

huisartsenpraktijk kan de POH-jeugd voorlichting of 

advies geven en/of kortdurende begeleiding bieden. 

Als er andere hulp nodig is, kan er gericht worden 

doorverwezen.’

Werkt samen met...
‘Ik werk veel samen met de huisartsen en daarnaast 

ook met de wijkteams, centra voor Jeugd en Gezin en 

ketenpartners. Eens per 6 weken heb ik intervisie met 

collega POH’ers-jeugd, dat is heel fijn en waardevol.’

Is trots op...
‘Ik vind mijn werk ontzettend leuk en doe het met 

veel enthousiasme en plezier. Ik vind het fijn om op 

een laagdrempelige manier bereikbaar te zijn voor 

patiënten en iets voor ze te kunnen betekenen. Door 

de komst van de POH-jeugd kunnen patiënten sneller 

geholpen worden op een meer vertrouwde plek.’

Vind moeilijk...
‘De lange wachtlijsten in de SGGZ vind ik moeilijk, 

patiënten moeten daardoor te lang wachten op de 

nodige zorg.’

Over 10 jaar...
‘Dan hoop ik dat er in iedere huisartsenpraktijk, naast 

de POH-ggz, er ook een POH-jeugd werkzaam is.’

de POH is


