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Steeds meer studenten  
overwegen carrière als huisarts

Knieartrose: injectie met  
corticosteroïden in de spier

Coschap huisartsgeneeskunde 
voor geïmmigreerde dokters

Sterfte, ziekte en toegang tot 
zorg bij dak- en thuislozen
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Deze keer een Augustijn met nauwelijks coronaperikelen. 
We zijn terug bij een (bijna) gewoon draaiende samenle-
ving. De straten lopen weer vol. Toch draait in het Erasmus 
MC het Pandemic & Disaster Preparedness Center op volle 
toeren. Laten we hopen dat we dit najaar de expertise van 
het centrum niet nodig hebben.

Over straten gesproken: in deze Augustijn aandacht voor 
straatdokter en huisarts Marcel Slockers, die recentelijk 
is gepromoveerd op de zorg voor dak- en thuislozen. Een 
proefschrift geschreven uit boosheid en verbazing. Zijn 
betrokkenheid bij deze groep kwetsbare mensen spat van 
het artikel af. Hij vraagt aandacht voor de preventieve rol van 
de huisarts: hoe kan deze dakloosheid helpen voorkomen? 
Oftewel: waar moet u op letten?

In de afgelopen maanden is in de pers terecht veel aandacht 
besteed aan de werkdruk bij de huisarts. Deze kan voor 
sommigen zo hoog oplopen, dat ze besluiten te stoppen of 
dat burn-outklachten op de loer liggen. Vanuit de gedachte 
‘Je kunt er maar zo vroeg mogelijk mee beginnen’ (nee, niet 
met een burn-out, maar met de preventie ervan…), is de 
huisartsopleiding gestart met een module voor eerstejaars 
aios om de bewustwording te bevorderen ten aanzien van 
burnout. Annekee Koenraad vertelt u erover.
 
Recent onderzoek van onze afdeling laat zien dat het aantal 
mensen met knie- en heupartrose tweemaal zo groot is als 
aanvankelijk gedacht. In de komende jaren zal de zorgvraag 
voor artrose fors stijgen. Aandacht voor dit onderwerp is 
daarom meer dan terecht. Onze afdeling is enige tijd  
geleden gestart met www.artrosegezond.nl. Dieuwke  
Schiphof maakt u enthousiast om de site te bezoeken en 
vooral aan te bevelen aan uw patiënten met artrose.

Patrick Bindels
Hoofd afdeling Huisartsgeneeskunde Erasmus MC

Colofon
Augustijn is een uitgave van de  
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Gebeurt er iets nieuws-
waardigs op het vlak 
van huisartsenzorg dat 
aandacht verdient in 
Augustijn? Heeft u 
suggesties of vragen? 
Wilt u een adreswijziging 
doorgeven of stelt u geen 
prijs op dit magazine? Mail 
naar augustijn@erasmusmc.nl

Vroeg beginnen



14 Evidence-based medicine
“Evidence-based 
medicine is de basis 
van ons vak”, stelt 
huisarts Jelle Kolkman. 
Het boekje Evidence-
based medicine voor 
de huisartsopleiding 
Rotterdam, geschreven 
door wetenschappelijk 
docent en huisarts 
Michiel Bos, geeft hierbij 
praktische handvatten.
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9 Geïmmigreerde dokters 
De meeste artsen die naar Nederland emigreren 
kunnen niet direct aan de slag, omdat hun 
diploma’s niet automatisch erkend worden. 
Het Erasmus MC biedt deze dokters een 
maatwerkprogramma waarmee zij alsnog 
hun beroep kunnen uitoefenen. Een coschap 
huisartsgeneeskunde is daar vaak onderdeel 
van. 

16 Nieuw licht op slaap
Artsen, behandelaren en onderzoekers zouden 
bij ouderen met een verstandelijke beperking 
meer oog moeten hebben voor slaaphygiëne  
en specifiek de verlichte omgeving.

18 Artrose Gezond
Steeds meer patiënten presenteren zich met 
artroseklachten bij de huisarts. Die kan hun 
wijzen op een nuttige website:  
www.artrosegezond.nl.

20 Vers van de pers
In Rotterdam is hij huisarts, in Griekenland 
olijfboer. “En allebei doe ik met evenveel passie”, 
aldus René Laschet. Over toeval, hard werken en 
eeuwenoude olijfbomen.

VERDER...

Heeft een patiënt voor 
de eerste keer plantaire 
hielpijn? Houd het dan als 
huisarts simpel, adviseert 
Nadine Rasenberg. Haar 
promotieonderzoek wijst 
uit dat verwijzing naar de 
podotherapeut, die inleg-
zolen op maat maakt, vaak 
geen soelaas biedt.

De Rotterdamse straat-
dokter Marcel Slockers 
promoveerde eind 2021 
met zijn proefschrift 
Sterfte, Ziekte en 
Toegang tot Zorg bij 
Dak- en Thuislozen. 
“Dit proefschrift heb ik 
geschreven uit boosheid 
en verbazing.”

6 Straatdokter 12 Knieartrose

17 Burn-out voorkomen
Een burn-out krijgen, het 
kan ook een huisarts over-
komen. Sterker, dit gebeurt 
steeds vaker en er is ook 
steeds meer aandacht voor. 
Een nieuwe module in het 
eerste jaar van de opleiding 
Huisartsgeneeskunde speelt 
in op deze ontwikkeling. 
“De burn-out moet uit de 
taboesfeer.”

Hoe denken Rotterdamse 
geneeskundestudenten 
over het vak huisarts-
geneeskunde? Die vraag 
stond centraal bij een 
onderzoek dat een aan-
tal opvallende én nuttige 
conclusies opleverde. 
“Ons coschap is de beste 
reclame.”

Werkt een injectie met 
corticosteroïden in de 
spier even goed tegen pijn 
bij knieartrose als een 
injectie in het gewricht? 
Qiuke Wang onderzocht 
het als onderdeel van zijn 
promotieonderzoek. Zijn 
advies aan huisartsen: “U 
kunt gerust kiezen voor de 
injectie in de spier.”
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Het was bijzonder, extra leerzaam én het is 
waarschijnlijk voor herhaling vatbaar: aios en 
verpleegkundigen hebben in maart interprofes-
sioneel onderwijs rondom wondzorg gevolgd in 
het Erasmus MC.

Wat zijn jouw mogelijkheden en beperkingen? Wat 
kun jij wél bij wondzorg en waar loop je tegenaan? 
Zet toekomstige huisartsen, medisch specialisten 
en wondverpleegkundigen bij elkaar, en zij krijgen 
automatisch begrip voor de ander en zullen ook 
kennis delen. Dat is het idee achter Interprofessio-
nele wondzorg in het Erasmus MC. In maart was de 
primeur in de vorm van een pilot: in groepjes van 
drie beten dokters en verpleegkundigen zich vast in 
casuïstiek.

Docenten dermatologie en huisartsgeneeskunde 
zijn bij het initiatief betrokken, evenals docenten 
van verpleegkundig specialisten, wondverpleeg-
kundigen en wondconsulenten. Huisarts en docent 
Charlotte van Sassen zegt: “De deelnemers bogen 
zich bijvoorbeeld over een diabetisch ulcus-casus. 
Iedereen keek er steeds naar vanuit een andere 
medische rol. Zo kregen de deelnemers inzicht in 
elkaars (on)mogelijkheden. Denk aan de derma-
toloog in opleiding die zich voortaan niet meer zal 
ergeren of verwonderen dat een huisarts een patiënt 

De secties Studentenonderwijs en PKV (Practicum Klinische Vaardigheden) van de afdeling Huisarts
geneeskunde worden per 1 januari 2023 samengevoegd. Het project bevindt zich in de voorberei
dende fase.
De beoogde samensmelting is mede ingegeven door Erasmusarts 2030, het vernieuwde geneeskun
decurriculum dat van start gaat in september 2023. Een mooi moment om na te gaan hoe de secties 
gezamenlijk nieuw en nog beter onderwijs kunnen ontwikkelen.
Begin april zijn de betrokken medewerkers geïnformeerd over het plan. Dat gebeurde met een 
podcast waarin praktische vragen van collega’s werden beantwoord en tijdens een verbindings
bijeenkomst. Voor november staat een volgende verbindingsbijeenkomst gepland. De hoop is dat 
beide secties na de samenvoeging in het Nagebouw komen te werken.

Gevraagd:  
huisartsopleiders 

Jaarlijks volgen 350 
studenten van het  
Erasmus MC het  
coschap huisarts
geneeskunde. Huis
artsen die coassistenten 
opleiden, laten hen 
opbloeien tot arts en 
mogelijk tot huisarts in 
spe.

Het coschap duurt zes weken. Er staat een  
vergoeding tegenover. Neem voor meer informa
tie contact op met de sectie Studentenonderwijs: 
Murat Coskunsu (secretariaat, tel. 010 704 36 21, 
hag@erasmusmc.nl) of (foto) Sander Koning 
(huisarts, coördinator coschappen,  
s.koning@erasmusmc.nl).

Opleiders coassistenten 

Onderwijs interprofessionele wondzorg 

Samenvoeging studentenonderwijs en PKV

Voelt u iets voor de rol 
van huisartsopleider? 
De Rotterdamse huis
artsopleiding gaat graag 
de samenwerking aan 
met enthousiaste huis
artsen. U heeft minimaal 
drie jaar voltijdservaring 
in de praktijk of min
stens vijf jaar ervaring 
op deeltijdbasis. Verder 
kunt u minstens twee dagen per week een aios 
opleiden. 

Als u vragen heeft en/of geïnteresseerd bent, 
zoek dan contact met het opleiderssecretariaat: 
huisartsopleiders@erasmusmc.nl.  
Op de foto: Marloes Jacobs, huisarts en  
coördinator werving opleiders. Meer informatie: 
https://www.erasmusmc.nl/nlnl/onderwijs/
onderwijsaanbod/huisartsopleiding.

AVG-opleiding  
opnieuw erkend
De erkenning van de opleiding arts voor 
verstandelijk gehandicapten (AVG) is 
verlengd tot 1 september 2024. Dat heeft 
de Registratiecommissie Geneeskundig 
Specialisten (RGS) in maart laten weten.

Het Erasmus MC heeft de enige AVGopleiding 
ter wereld. Deze maakt deel uit van de afde
ling Huisartsgeneeskunde. De opleiding is 
in november gevisiteerd. Vanwege corona 
gebeurde dat digitaal. De visitatiecommissie 
keek nadrukkelijk naar de kwaliteitscyclus van 
het opleidingsinstituut. Aandacht ging ook 
uit naar het onderwijs aan aios en opleiders, 
de interne procedures en de participatie van 
alle betrokkenen, vooral die van de praktijk
opleiders en de opleidingsinstellingen door het 
land. En ook: hoe is de opleiding ingebed in 
het Erasmus MC en hoe is de samenwerking 
met de Centrale Opleidingscommissie en de 
opleiding Huisartsgeneeskunde in het Erasmus 
MC?

De visitatiecommissie is positief over onder 
meer de wijze waarop de kwaliteitscyclus is 
vormgegeven en opgeschreven. Ze maakt 
ook melding van de waardering die aios en 
opleiders hebben voor de kwaliteit van het 
onderwijs, de introductie van het interprofes
sioneel leren en onder meer de vele keuze
mogelijkheden en het maatwerk. 

De commissie heeft de AVGopleiding nog 
geen erkenning voor onbepaalde tijd gegeven, 
omdat de kwaliteitscyclus nog net niet lang 
genoeg in uitvoering is. De commissie heeft 
wel het vertrouwen uitgesproken dat dit binnen 
twee jaar helemaal in orde is.

heeft verwezen naar de tweede lijn. De dermatoloog 
in opleiding weet nu dat bepaalde diagnostische 
tests of behandelingen niet beschikbaar zijn in de 
huisartsenpraktijk. Het kwam ook voor dat een 
wondverpleegkundige in opleiding een huisarts in 
opleiding adviseerde over wondmateriaal.”

Het doel van Interprofessionele wondzorg is de 
uitkomsten van de zorg te verbeteren door de  
kwaliteitsstandaard Organisatie van wondzorg  
in Nederland uit 2018 te implementeren in het 
onderwijs. Van Sassen: “Tijdens de pilot is het  
onderwijs aangeboden in het wondzorgblok van 
aios huisartsgeneeskunde. De reacties waren  
positief. Uit een evaluatie moet nu blijken óf, hoe  
en waar we dit onderwijs gaan bestendigen.”
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Als verpleegkundestudenten tijdens de opleiding 
veel last ondervinden van fysieke gezondheids-
klachten, kan dit eraan bijdragen dat zij stoppen 
met hun opleiding of vroegtijdig uit het beroep 
stappen.

Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Jos Kox. 
De docent van Hogeschool Rotterdam heeft voor de 
studie samengewerkt met de onderzoekssectie van 
de afdeling Huisartsgeneeskunde, die veel kennis 
heeft over klachten aan het bewegingsapparaat. Zo 
verrichten bewegingswetenschappers er onderzoek 
naar artrose en andere musculoskeletale klachten. 
Kox: “Dit past goed bij het onderzoeken en de 
preventie van klachten aan het bewegingsapparaat 
bij studenten verpleegkunde.”

Op dinsdag 5 juli verdedigt Kox zijn proefschrift: 
‘Retaining nursing students and novice nurses. The 
role of musculoskeletal symptoms and physical work 
factors.’ Hij is tijdens zijn promotietraject begeleid 
door promotor Sita Bierma-Zeinstra (hoogleraar 
artrose en gerelateerde aandoeningen afdeling  

Huisartsgeneeskunde) en copromotoren Jos Runhaar 
(assistant professor early diagnosis and treatment of 
musculoskeletal disorders in primary care) en Pepijn 

Roelofs (senior onderzoeker Hogeschool Rotterdam 
en assistant professor work and health UMCG).

Prof dr. Sita BiermaZeinstra, hoogleraar Artrose en gerelateerde 
aandoeningen binnen de afdeling Huisartsgeneeskunde, heeft een 
prestigieus onderzoeksvoorstel gefinancierd gekregen. Het gaat om 
een European Research Council Advanced grant van 2,5 miljoen 
euro. Een ERC grant wordt alleen toegekend aan internationaal 
erkende toponderzoekers die vernieuwend, ambitieus en baan
brekend onderzoek gaan uitvoeren. BiermaZeinstra is de eerste 
vrouwelijke onderzoeker in het Erasmus MC die het gelukt is een 
ERC Advanced grant binnen te halen. In de komende vijf jaar kan  
zij met deze financiering een groot onderzoek starten naar de  
mate waarin heupdysplasie aanwezig is op kleuterleeftijd tot de 
jongvolwassen leeftijd, hoe deze nog verandert gedurende deze 
periode en met welke factoren dat samenhangt. 
Meer informatie: erasmusmc.nl/en/research/groups/generalpractice

‘Fysiek weerbare  
studenten verpleegkunde’

ERC grant Sita Bierma-Zeinstra

Projectleider Erasmusarts 2030

Vaccinaties en gezondheids-
advies reizigers

Congres Ontwikkelingen in de Geneeskunde

Gynaecoloog dr. Suzanne Peeters is aan gesteld als 
voorzitter van de werkgroep Erasmusarts 2030. Ze 
volgt dr. Andrea Woltman op. Peeters gaat samen 
met een team de bachelor- en masteropleiding ge-
neeskunde verder doorontwikkelen. Het vernieuw-
de curriculum krijgt de naam Erasmusarts 2030.

Travel Clinic Erasmus MC, gevestigd naast de 
hoofdingang van het ziekenhuisgebouw, heeft 
een regulier spreekuur voor gezonde reizigers 
en een spreekuur voor reizigers met een 
aandoening of ziekte. 
De laatste groep krijgt advies op maat door 
een infectioloog van het Erasmus MC.  
Zo wordt nagegaan of de benodigde reis
vaccinaties samengaan met de aandoening 
of dat alternatieve maatregelen nodig zijn. 
Huisartsen kunnen ook verwijzen voor  
diagnostiek en behandeling van reizigers die 
ziek terugkeren van hun reis. 

Meer informatie: travelclinic.com.

Nadat vorig jaar vanwege Covid19 alleen online sessies mogelijk waren, hopen we elkaar in 2022 
weer fysiek te treffen tijdens het congres ‘Ontwikkelingen in de Geneeskunde’. Huisartsen zijn van 
harte uitgenodigd voor het evenement op donderdag 3 en vrijdag 4 november in De Doelen in  
Rotterdam. U krijgt een gevarieerd programma aangeboden van maar liefst twintig onderwerpen die 
een raakvlak hebben met de dagelijkse huisartspraktijk.
Het congres is een gewaardeerde traditie van de afdeling Huisartsgeneeskunde. Ruim 300 huisartsen 
zijn jaarlijks van de partij. Deskundige sprekers leiden elk onderwerp in, waarna er ruimte is om vragen 
te stellen. Het congres is geaccrediteerd voor tien uur.
Inschrijven? Ga naar www.hetcongresbureau.nl en zoek via de agenda het congres op. Hier vindt  
u de link naar het online registratieformulier en krijgt u – zodra het programma bekend is – meer  
informatie over het congres. Huisartsen betalen 445 euro voor deelname, AIOS 310 euro.  
Na 5 september 2022 is dit respectievelijk 475 en 330 euro. 
Meer informatie kunt u krijgen via Marie Louise Bot: m.bot@erasmusmc.nl.

plantaire hielpijn...

ik verrek van de pijn dokter!
Zo’n tennisballetje helpt voor geen meter!

U moet er ook niet op lópen, 
maar het onder uw voet 

laten rollen!

Foto: Esther Morren

www.erasmusmc.nl/en/research/groups/general-practice
www.travelclinic.com
https://hetcongresbureau.nl/
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De Rotterdamse straatdokter Marcel Slockers promoveerde eind  
2021 met zijn proefschrift Sterfte, Ziekte en Toegang tot Zorg bij  
Dak- en Thuislozen. “Dit proefschrift heb ik geschreven uit boosheid 
en verbazing.”
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Tekst: Annemarie van der Eem

6

ee, hoogleraar heeft hij nooit willen 
worden. “Dat ik ben gepromoveerd, heeft 
niets te maken met wetenschappelijke 

ambities. Dit proefschrift heb ik geschreven uit 
boosheid en verbazing”, vertelt Marcel Slockers (65), 
die sinds 1983 actief is als huisarts en straatdokter 
in Rotterdam. “Toen ik van de huisartsopleiding 
kwam, was er een overschot aan huisartsen. Ik 
begon in nieuwbouwwijk De Esch met nul patiën-
ten. Om mijn hoofd boven water te houden, had ik 
allerlei bijbaantjes. Eén daarvan was straatdokter 
bij CVD Havenzicht, een opvangplek voor dak- en 
thuislozen.”

Bijna veertig jaar later zet Slockers zich nog altijd 
in voor deze kwetsbare groep. Zijn drijfveer? “De 
pure verbazing hoe het in godsnaam mogelijk is dat 
wij een systeem hebben bedacht waarin geen plek 
is voor deze mensen. Zo had ik een onverzekerde 
patiënt met ernstige wonden. Van de verzekeraars 
mochten we hem niet langer opnemen op de 
verpleegbeddenafdeling in Havenzicht, terwijl er 
nog geen plek was in een instelling voor mensen 
met een verstandelijke beperking. Op eigen kosten 
hebben we de patiënt nog langer op onze verpleeg-
beddenafdeling gehouden. Uiteindelijk heeft hij 
toch nog twee weken op straat geleefd. Toen we hem 
weer zagen, zaten zijn wonden vol maden. Maden! 
Puur het gevolg van het feit dat wij een samenleving 
hebben waarin het ontbreekt aan primaire zorg voor 
mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats.”

Oversterfte vrouwen
Zijn woede en verbazing over het systeem uit 
Slockers al jarenlang. In media, richting politiek. 
“Je kunt als straatdokter wel pleisters plakken, maar 
soms moet er meer gebeuren. Als belangenbehar-
tiger verwoord ik wat ik zie binnen de samenleving, 
om te zorgen dat er iets verandert. Daarbij is het ook 
belangrijk dat er wetenschappelijk bewijs is voor 
wat je roept. Daarom heb ik het proefschrift Sterfte, 
Ziekte en Toegang tot Zorg bij Dak- en Thuislozen 
geschreven.” Hierbij werkte Slockers nauw samen 
met de afdelingen Maatschappelijke Gezondheids-
zorg en Huisartsgeneeskunde van het Erasmus MC. 
“Ik ben geen statisticus, dus bij het onderzoek en de 
statistische analyses ben ik geholpen door mensen 
die daar verstand van hebben.”
Een van de opvallendste uitkomsten van het 
onderzoek is dat het sterftecijfer onder dak- en 
thuislozen drieënhalf keer hoger ligt dan bij de 
gemiddelde Rotterdammer. “Daarbij gaat het ook 
vaker om een niet-natuurlijke dood, zoals moord, 
een ongeval of suïcide”, stelt Slockers. “Voor mij is 
die kans 5 procent, voor een dakloze 25 procent.” De 
levensverwachting op 30-jarige leeftijd is bij dak- en 
thuisloze mannen 11 jaar lager dan bij de gemid-
delde bevolking. Bij dak- en thuisloze vrouwen is die 
zelfs 15,9 jaar lager. “Een schokkend resultaat, want 
we kennen geen medische studies waaruit blijkt dat 
vrouwen eerder doodgaan”, aldus Slockers. “Daarom 
is het belangrijk om nog eens goed te kijken naar de 
opvang. Misschien moeten we denken aan een car-

rousel, waarbij vrouwen die problemen geven eerst 
een periode in een andere instelling verblijven. Zo 
kunnen we wellicht voorkomen dat een vrouw op 
straat belandt of in verkeerde handen valt.” 

Kabaal gemaakt
Slockers deed tevens onderzoek naar ziekten onder 
dak- en thuislozen. Over een periode van twaalf jaar 
zijn de zorgbehoeften van patiënten op de Rot-
terdamse straatdokterspreekuren in kaart gebracht. 
Binnen deze groep komen psychische aandoenin-
gen het vaakst voor (43 procent). “Daarnaast zien 
we ‘ouderwetse’ ziektes zoals aids, tuberculose en 
hepatitis C”, aldus Slockers. “Opvallend is de toe-
name van hart- en vaatziekten en kanker. Daklozen 
overlijden niet aan dak- en thuisloosheid, zoals 
bevriezing in het park. Ze overlijden aan vermijd-
bare en behandelbare ziekten zoals kanker, doordat 
ze niet in het zorgsysteem passen.”
Daarmee maakt Slockers een bruggetje naar het 
derde en laatste onderdeel van zijn onderzoek: de 
toegang tot zorg bij dak- en thuislozen. “In 2015 
heeft de Tweede Kamer besloten dat mensen die 
dakloos raken en geen adres meer hebben uit de 
zorgverzekering worden gezet. Als straatdokters 
hebben we hier veel kabaal over gemaakt.” Dit heeft 
bijgedragen aan de komst van een subsidieregeling 
in 2017. “Als je als zorgverlener binnen een week 
melding doet via meldpuntonverzekerdenzorg.nl, 
kun je de geleverde zorg vergoed krijgen. Via dit 
meldpunt wordt overigens ook de medische zorg 
aan vluchtelingen uit Oekraïne geregeld.” De 
regeling, die in de praktijk behoorlijk ingewikkeld 
blijkt, is volgens de straatdokter niet het antwoord. 
“Intensivering van het beleid ter voorkóming van 
dak- en thuisloosheid blijft broodnodig”, zo stelt hij 
in de conclusie van zijn proefschrift.

Rol van de huisarts
Volgens Slockers kunnen huisartsen – “Dit is een 
pleidooi!” – hierbij een preventieve rol spelen. “Als 
huisarts kunnen we dakloosheid vóór zijn. Merk je 
bijvoorbeeld dat een patiënt zijn of haar adres dreigt 
te verliezen? Dan kun je diegene doorsturen naar 
een loket dat elke gemeente heeft. In Rotterdam 
heet dat Centraal Onthaal, waar jaarlijks 3.000 
volwassenen zich melden. Via de gemeente kunnen 
mensen een postadres krijgen, waardoor voor-
zieningen – zoals een zorgverzekering – overeind 
blijven. Of neem die patiënte van 75 jaar, met een 
tijdelijk inwonende verslaafde zoon. Ga tijdig het 
gesprek aan, en betrek eventueel het wijkteam erbij.”

In zijn proefschrift haalt Slockers een ander 
onderzoek aan, waaruit blijkt dat 29 procent van 
de dak- en thuislozen een verstandelijke beperking 
heeft. “De kunst is om als huisarts die beperking te 
herkennen vóórdat iemand in de problemen raakt. 
Zo is er de SCIL-test, die aios in hun tweede jaar 
leren, waarmee je een verstandelijke beperking kunt 
opsporen”, aldus Slockers, die aios en huisartsen 
nog één belangrijke boodschap wil meegeven. “Let 
op syndemie! Bij veel patiënten spelen meerdere 
problemen tegelijk. Bijvoorbeeld diabetes, depres-
sie en armoede. Je kunt denken: voor de diabetes 
schakel ik de praktijkondersteuner diabetes in, 
voor de depressie de praktijkondersteuner-ggz en 
voor de armoede het wijkteam. Maar de patiënt 
is niet gebaat bij drie plannen zonder overleg. Als 
huisarts ben jij degene die de situatie overziet en 
verschillende partijen bijeen kunt brengen voor 
één gezamenlijk plan. Dat geldt niet alleen voor een 
Rotterdamse dakloze, maar óók voor een reguliere 
patiënt in Hellevoetsluis.” •

Pleidooi van een straatdokter
Met bewijs op de barricaden 

https://www.meldpuntonverzekerdenzorg.nl
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‘Daklozen overlijden omdat ze niet  
in het zorgsysteem passen’
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Heeft een patiënt voor de eerste keer plantaire hielpijn? 
Houd het dan als huisarts simpel, adviseert Nadine 
Rasenberg. Haar promotie onderzoek wijst uit dat  
verwijzing naar de podotherapeut, die inlegzolen op 
maat maakt, vaak geen soelaas biedt.

juni 2022 • Augustijn

at was je belangrijkste 
onderzoeksvraag?
“Zijn inlegzolen van een podotherapeut 

een (kosten)effectieve behandeling voor mensen 
met plantaire hielpijn? Dit is pijn rond de achterzijde 
van de voet die toeneemt na het zetten van de eerste 
stappen. We hebben gekozen voor de meer algeme-
ne term plantaire hielpijn, omdat bij deze klachten 
de oorzaak fasciitis plantaris – hielspoor – te beperkt 
is. Er zijn ook andere mogelijke aanleidingen, zoals 
een slijmbeursontsteking of atrofie van de hiel.”
 
Wat was het belang van deze studie?
“Binnen de geneeskunde is plantaire hielpijn de 
meest voorkomende voetklacht. In de huisarts-
geneeskunde wordt het ook vaak gezien; in een 
normpraktijk melden zich jaarlijks gemiddeld acht 
mensen hiermee. Het wordt dikwijls beschouwd 
als een kleine kwaal, maar plantaire hielpijn heeft 
invloed op de kwaliteit van leven. Niet alleen bij 
recreatieve sporters, maar bijvoorbeeld ook bij 
mensen met een staand beroep. Lopen kun je 
nu eenmaal niet vermijden. De interventies voor 
plantaire hielpijn zijn vaak duur. Veel huisartsen 
verwijzen de patiënt bijvoorbeeld voor op maat 

gemaakte inlegzolen naar de podotherapeut. Maar 
wetenschappelijk onderzoek heeft nog geen bewijs 
opgeleverd voor positief effect van deze interventie. 
Een belangrijke aanleiding voor mijn onderzoek 
was dat er geen duidelijk idee bestaat van wat het 
beste is voor deze patiënten.”

Bij wie is het onderzoek verricht?
“Huisartsen uit het hele land hebben 185 mensen 
aangedragen die voor het eerst met plantaire 
hielpijn op het spreekuur kwamen. Zij waren 18 tot 
65 jaar oud. In de buurt van de huisartsenpraktijk 
moest een podotherapeut zijn gevestigd.”

Hoe is de studie gedaan?
“Binnen de STAP-studie (Sole as Treatment 
Against Pain in feet) zijn via loting drie groepen 
van deelnemers samengesteld. De eerste kreeg de 
standaardzorg van de podotherapeut, met op maat 
gemaakte inlegzolen. De tweede groep ging ook 
naar de podotherapeut en ontving zolen die léken 
op inlegzolen, maar die in werkelijkheid zo min 
mogelijk effect hadden. En de derde groep werd niet 
verwezen, maar kreeg reguliere huisartsenzorg. Veel 
huisartsen adviseerden de patiënt kant-en-klare 

siliconenzooltjes aan te schaffen, wat vaak al moge-
lijk is voor een euro of tien. Ook raadden huisartsen 
patiënten aan oefeningen te doen: krachtoefeningen 
voor rondom de enkel en het oprekken van de pees-
plaat door een tennisballetje te laten rollen onder 
de voet. Huisartsen schreven ook pijnmedicatie 
voor. Overigens konden de deelnemers uit de eerste 
en tweede groep eveneens gewone huisartsenzorg 
krijgen, bijvoorbeeld pijnstilling. 
De belangrijkste uitkomstmaat was pijn. Verder 
keken we naar herstel, functie en kosten. We hebben 
de gegevens hierover achterhaald met vragenlijsten. 
De deelnemers hebben zes keer een lijst ingevuld: 
op het moment van randomisering en vervolgens 
twee, vier, zes, twaalf en 26 weken erna.”

Wat zijn de belangrijkste resultaten?
“Verrassend genoeg zijn de gemiddelde uitkomsten 
het best bij de deelnemers die bij de huisarts zijn 
gebleven. Het gaat om een klein significant verschil 
ten opzichte van de andere groepen; zó klein, 
dat het klinisch niet relevant is. De uitkomsten 
tussen de groep met echte inlegzolen en de andere 
inlegzolen zijn hetzelfde. Wél vond ik in mijn data 
aanwijzingen dat een kleine subgroep baat heeft bij 

op maat gemaakte inlegzolen: mensen met een lage 
BMI en een hoge activiteitsscore hebben minder 
pijn.”

Heb je een advies voor huisartsen?
“Ga niet meteen voor dure interventies als iemand 
zich voor de eerste keer meldt met plantaire 
hielklachten. Podotherapie is niet voor iedereen 
de oplossing in de eerste maanden. Bekijk ook wie 
je tegenover je hebt: de jonge, actieve patiënt met 
een lage BMI is mogelijk wél geholpen met op maat 
gemaakte inlegzooltjes en een patiënt op middel-
bare leeftijd met een lage activiteitsscore en hoge 
BMI niet.”

Nog meer?
“Ik heb ook een cohortstudie gedaan. Het bleek 
dat huisartsen relatief vaak de diagnose fasciitis 
plantaris stelden bij kinderen rond tien jaar. Opmer-
kelijk, want het zijn vooral mensen van middelbare 
leeftijd bij wie deze klachten ontstaan. Wat bleek? 
Veel huisartsen kwamen tot een onjuiste diagnose 
bij deze kinderen. Die hadden de ziekte van Sever: 
irritatie van de groeischijf rond het hielbot.” •

Het effect van 
inlegzolen

Plantaire hielpijn

Tekst: Gerben Stolk
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Naam: Nadine Rasenberg 
Functie:             waarnemend huisarts 

omgeving Ede. Voor-
heen: arts in opleiding tot 
huisarts en onderzoeker 
(aiotho) binnen de afdeling 
Huisartsgeneeskunde.

Gepromoveerd: 22 februari
Promotor:  hoogleraar Artrose en 

gerelateerde aandoenin-
gen Sita Bierma-Zeinstra. 
Copromotor: bewegings-
wetenschapper en universi-
tair hoofddocent Marienke 
van Middelkoop.
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De meeste artsen die naar Nederland emigreren kunnen niet  
direct aan de slag, omdat hun diploma’s niet automatisch erkend  
worden. Het Erasmus MC biedt deze dokters een maatwerk-
programma waarmee zij alsnog hun beroep kunnen uitoefenen.  
Een coschap huisartsgeneeskunde is daar vaak onderdeel van. 
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uitenlandse artsen die hier willen werken 
moeten zich laten registreren in het BIG-
register. Hiervoor dienen ze een taaltoets en 

kennistoets te doen en ondergaan ze een assess-
ment, waarbij gekeken wordt of aanvullingen op 
het buitenlandse diploma noodzakelijk zijn. “In de 
praktijk is dat bijna altijd het geval”, weet Sander 
Koning, huisarts en coördinator coschappen van de 
afdeling Huisartsgeneeskunde. “De buitenlandse 
arts krijgt dan een aanvullend opleidingsprogram-
ma. Vaak hoort daar ook een coschap huisarts-
geneeskunde bij. Op dat moment raken wij als 
afdeling Huisartsgeneeskunde betrokken.”

Taal en cultuur
Koning is ook coassistent-opleider. Hij begeleidde 
verschillende keren buitenlandse artsen in zijn 
huisartspraktijk. Zij werken net als Nederlandse 
artsen in opleiding vier tot vijf dagen per week in 
de praktijk en gaan één keer in de twee weken naar 
een terugkomdag binnen de universiteit, om te 
leren van elkaars ervaringen tijdens de intervisie. 
“Ze krijgen geen speciaal programma aangeboden”, 
zegt Koning. “De opleider bekijkt individueel wat 
nodig is.” 
Tegen welke problemen lopen buitenlandse artsen 
aan tijdens hun coschap huisartsgeneeskunde? 
“Om te beginnen de taal”, zegt Koning. “Ook al heb 
je je taaltoets gehaald, het kan moeilijk zijn om een 
anamnese goed af te nemen in een andere taal dan 

je moedertaal. Daarnaast zijn er natuurlijk cultu-
rele verschillen die een rol spelen. Met name de 
communicatie tussen verschillende hulpverleners 
en de rolverdeling tussen huisarts en specialist kan 
wennen zijn. Mijn ervaring is ook dat het voor de 
buitenlandse artsen lastig kan zijn om van rol te 
wisselen: in hun thuisland zijn ze specialist, nu zijn 
ze leerling. Of de omgang met de patiënt anders is, 
verschilt per land. Ik denk wel dat Nederland relatief 
ver is in shared decision making, dus dat de patiënt 
meedenkt over het medisch beleid, waarbij kwaliteit 
van leven een belangrijk element is. Dat is nog niet 
in alle landen op die manier ontwikkeld.”

Lang traject
In Rotterdam volgen gemiddeld drie buitenlandse 
artsen per jaar een coschap huisartsgeneeskunde 
om hun diploma te laten erkennen. Koning: “De 
artsen die bij mij in de praktijk werkten waren 
toevallig allemaal voor de liefde naar Nederland 
gekomen. Maar er zijn natuurlijk ook vluchtelingen 
bij.” De meeste buitenlandse artsen willen verder 
gaan in hun eigen specialisme, maar dat is een 
langdurig traject. Alleen al de aanvullende opleiding 
tot basisarts kan een paar jaar duren, ook door de 
bureaucratie rond de aanvragen. Koning: “Daar is 
wel kritiek op, op hoe de overheid dat organiseert. 
Veel buitenlandse artsen vinden uiteindelijk een 
baan buiten hun eigen specialisme.” •

Leren van de Nederlandse huisarts
Geëmigreerde dokters

Tekst: Masja de Ree
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Natalia Amoroso (36) is een Argentijnse die zeven jaar geleden naar Nederland kwam.

Ze vertelt: “Ik was toen in opleiding tot gynaecoloog. In Nederland moest ik eerst mijn basisdiploma 
laten registeren en daarvoor een aantal coschappen lopen. Het coschap huisartsgeneeskunde was 
het laatste en superleuk. In Argentinië zit het gezondheidszorgsysteem anders in elkaar. Daar ga 
je direct naar de specialist, zonder verwijzing door de huisarts. Het huisartsvak is daardoor minder 
uitdagend. Dat is hier heel anders. Ik merkte ook dat patiënten in Nederland veel mondiger zijn en zelf 
al meer hebben uitgezocht als ze bij de huisarts komen. Ik leerde daarmee omgaan door steeds te 
denken: wat is de hulpvraag hier? Ik leerde meedenken met mijn patiënten. Voor mij was het coschap 
huisartsgeneeskunde het mooiste coschap, en heel laagdrempelig wat betreft overleg met collega’s. 
Ik heb daar geleerd wat intervisie is en hoe nuttig dat kan zijn. Ik vond dat indrukwekkend omdat ik 
het principe nog niet gewend was. In de tweede lijn was ik nog geen plek tegengekomen waar ik me 
echt thuis voelde. In de huisartspraktijk heb ik gevonden wat ik zocht en inmiddels zit ik alweer in het 
derde jaar van mijn opleiding tot huisarts.”

‘Ik heb hier gevonden wat ik zocht’
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Hoe denken Rotterdamse geneeskundestudenten over het vak  
huisartsgeneeskunde? Die vraag stond centraal bij een onderzoek dat 
een aantal opvallende én nuttige conclusies opleverde. “Ons coschap 
is de beste reclame.”
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Tekst: Annemarie van der Eem
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aten we eens beginnen met het opmerkelijk
ste resultaat van het onderzoek. “In jaar één 
overweegt 22 procent van de Rotterdamse 

geneeskundestudenten een carrière als huisarts. 
Aan het eind van de opleiding geneeskunde is 
dat ongeveer 70 procent. Een opvallende stijging”, 
vertelt David Pols, hoofd studentenonderwijs van de 
afdeling Huisartsgeneeskunde. Hierover later meer. 
Maar eerst: waarom dit onderzoek?
“In september 2023 gaat een vernieuwd cur
riculum geneeskunde van start”, legt Pols uit. “Als 
wij het vak huisartsgeneeskunde steviger willen 
profileren, is dat hét moment. Alleen: we hadden 
geen goed beeld hoe geneeskundestudenten over 
het vak denken. In Nederland is hier nooit uit
gebreid onderzoek naar gedaan. Daarom hebben 
we een subsidieaanvraag gedaan bij de Community 
for Learning & Innovation, dat Erasmusbreed 
onderwijsvernieuwing en onderzoek naar onderwijs 
stimuleert.”

Na een toegekend CLI Fellowship ging het onder
zoek twee jaar geleden van start. “Onze onder
zoeksvraag was: wat is de houding van studenten 
ten opzichte van huisartsgeneeskunde over de 
jaren heen? En wat beïnvloedt de manier waarop 
ze hierover denken? Als je dat laatste weet, kun je 
doelgerichte interventies bedenken om in te zetten 
in het nieuwe geneeskundecurriculum.”

Verkeerde aannames
Pols en zijn collega’s gebruikten een internationale 
vragenlijst, die werd afgenomen bij 781 studenten. 
“Dat deden we bij studenten in jaar één, in jaar drie 
en aan het einde van de master”, aldus Pols. “Dat 
leverde enorm veel data op. De analyse van die data 
is echt vakwerk, waarvoor we de sectie Onderzoek 
hebben gevraagd mee te helpen. Anne Kamps heeft 
– onder supervisie van Jos Runhaar – de analyses 
gedaan, meegedacht en geschreven. Een mooie 
samenwerking binnen de afdeling Huisartsgenees
kunde.” Onderzoeker Anne Kamps knikt. “Absoluut. 
Ik vond het ook gelijk een interessante vraag. Toen 
ik zelf aan de opleiding geneeskunde begon, werd 
ons tijdens het eerste college gevraagd: wat wil je 
worden? Iedereen zegt dan kinderarts of chirurg. Ik 
behoorde tot de kleine groep studenten die huisarts 
wilde worden.” Het onderzoek bevestigt dit beeld. 
Zoals gezegd overweegt ‘slechts’ 22 procent van de 
eerstejaarsstudenten het huisartsenvak. Kamps: 
“Eerstejaars achten de maatschappelijke status van 
de huisarts heel hoog. Het aanzien van de huisarts 
binnen het medisch domein achten ze daarentegen 
erg laag.”
“Eerstejaarsstudenten denken ook dat het weten
schappelijk aanzien van huisartsgeneeskunde niet 
hetzelfde is”, aldus Pols. “Dat komt waarschijnlijk 
mede doordat in de opleiding vooral onderzoeken 
uit de tweede en derde lijn worden gepresenteerd.” 
“Terwijl wij een enorme onderzoeksafdeling heb

ben, die veel groter is dan bij sommige andere speci
alismen”, vult Kamps aan. “We hebben veel fulltime 
onderzoekers, die bezig zijn met allerlei interessante 
onderzoeken. Laat hen een keer les geven aan 
geneeskundestudenten. Bijvoorbeeld over astma bij 
kinderen, artrose of het bewegingsapparaat.” 

Prettig werkklimaat
Bekender maakt beminder, daarvan zijn Kamps 
en Pols overtuigd. De toenemende interesse in het 
huisartsenvak bevestigt dit beeld. Kamps: “Wat hier
bij een grote rol speelt is hoe de studenten aankijken 
tegen het werkklimaat in de huisartsgeneeskunde. 
In jaar één denkt ruim 60 procent dat de huisarts
praktijk een prettig werkklimaat is. Aan het eind van 
de master is dat gestegen naar 90 procent. Tijdens 
het coschap hebben studenten kunnen zien hoe het 
er in de huisartspraktijk aan toegaat.” 

“Ons coschap is de beste reclame. Dat is een groot 
compliment voor mijn collega’s en de opleiders”, 
stelt Pols. “Maar het coschap zit pas aan het eind 
van de opleiding. Daarom is het de uitdaging om 
het vak huisartsgeneeskunde al in het begin van 
het curriculum beter voor het voetlicht te brengen. 
Geneeskundestudenten worden nu bijna geheel 
opgeleid door medisch specialisten en veel te 
weinig door huisartsen. Het beeld dat ze hebben 
van arts zijn is gebaseerd op de medisch specialist. 
Zo weten ze bijvoorbeeld niet dat het merendeel 
van de COPDpatiënten wordt behandeld door de 
huisarts en niet door de medisch specialist in het 
ziekenhuis.”

Vooraf verwachtte Kamps dat de mening van de 
medisch specialisten een grote rol zou spelen in hoe 
geneeskundestudenten aankijken tegen huisarts
geneeskunde. “Maar dat bleek niet het geval, tot 
mijn grote verrassing. Studenten gaven aan dat 
vooral de mening van andere studenten en vrienden 
van invloed is op hoe ze aankijken tegen huisarts
geneeskunde. Ook huisartsen met wie ze hebben 
gesproken spelen daarbij een rol.”

Duidelijker rolmodel
De huisartsen die onderwijs verzorgen in de 
opleiding geneeskunde moeten zich in het nieuwe 
curriculum nadrukkelijker profileren als huisarts, 
meent David Pols. “We mogen meer smoel krijgen. 
Dit is wie we zijn, dit is wat we doen en dit is hoe een 
huisarts werkt. Want dit is nog onvoldoende bekend. 
Als de huisarts een duidelijker rolmodel wordt, 
kiezen wellicht meer – en een diversere groep – 
studenten al eerder in hun carrière voor huisarts
geneeskunde.” En dat is hard nodig, gezien de sterk 
toenemende vraag naar huisartsen in de komende 
jaren. “Om aan die vraag te voldoen zullen behoor
lijk wat studenten voor deze specialisatie moeten 
kiezen”, besluit Pols. “Al is het niet ons streven dat 
iedereen huisarts wordt. We vinden het vooral ook 
belangrijk dat studenten de huisarts als een belang
rijke ketenpartner zien in hun latere werk.  
Al worden ze longarts of chirurg.” •

Bekender maakt beminder
Onderzoek onder geneeskundestudenten

‘We mogen meer  
smoel krijgen’
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Werkt een injectie met corticosteroïden in de spier even goed tegen 
pijn bij knieartrose als een injectie in het gewricht? PhD-student 
Qiuke Wang uit China onderzocht het als onderdeel van zijn promo-
tieonderzoek. Zijn advies aan huisartsen: “U kunt gerust kiezen voor 
de injectie in de spier.”

juni 2022 • Augustijn

Tekst: Masja de Ree 
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atiënten met knieartrose en matige klachten 
worden in Nederland meestal behandeld 
bij de huisarts. Tegen de pijn en de stijfheid 

kunnen zij een injectie met corticosteroïden krijgen. 
Over het algemeen wordt de injectie intra-articulair 
toegediend: in het kniegewricht. De veiligheid van 
deze manier van toedienen baart sommige artsen 
zorgen. Een injectie in de spier met hetzelfde mid-
del zou een alternatief kunnen zijn.
Qiuke Wang: “Wij wilden bewijzen dat een injectie 
in de spier niet slechter is dan een intra-articulaire 
injectie. Uit eerdere studies blijkt namelijk dat twin-
tig procent van de huisartsen zich niet competent 
genoeg voelt om die injectie in het gewricht goed uit 
te voeren. Het gevolg hiervan is dat patiënten soms 
onnodig worden verwezen naar de tweede lijn.  
Bovendien blijkt 48 procent van de patiënten zelf een 
voorkeur te hebben voor een injectie in de spier – 
terwijl slechts 18 procent bij een keuzemogelijkheid 
zou kiezen voor een intra-articulaire toediening.”

Pijnscore
Tachtig huisartsen en 145 patiënten met knieartrose 
in het zuidwesten van Nederland deden mee aan de 
trial, geleid door de afdeling Huisartsgeneeskunde. 
De patiënten werden door loting over twee groepen 
verdeeld. De ene groep kreeg een injectie met 
corticosteroïden (40 mg triamcinolonacetonide) in 
het kniegewricht, de andere kreeg dezelfde injectie 

in de spier aan de zijkant van de heup. In de eerste 
groep rapporteerde 44 procent van de patiënten bij-
werkingen. In de tweede groep was dat 33 procent. 
De bijwerkingen waren over het algemeen mild van 
aard: opvliegers of hoofdpijn.

Beide groepen patiënten zijn tot 24 weken na de 
injectie gevolgd door de pijnscore te meten met 
de Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score 
(KOOS), een gevalideerde vragenlijst voor pijn bij 
artrose. Na vier weken ging het iets beter met de 
patiënten die een intra-articulaire injectie hadden 
gekregen. Maar na acht weken werkte de injectie 
in de spier even goed. De klachten bleven in beide 
groepen afnemen tot twaalf weken na de injectie. 
Ook na 24 weken was er geen klinisch relevant 
verschil in effect te zien tussen beide groepen. 
Wang: “De injectie in het gewricht piekt wat werking 
betreft na vier weken, de injectie in de spier na acht 
weken. Op de langere termijn is er geen verschil in 
effectiviteit.”

Advies voor huisartsen
Dit is een belangrijke uitkomst voor de huisartsen 
die verantwoordelijk zijn voor de behandeling van 
deze patiëntengroep. “We concluderen dat op de 
korte termijn een injectie in het gewricht iets beter 
is, maar dat er op de langere termijn geen verschil 
is. De injectie in de spier kan dus gerust gegeven 
worden. Een injectie in de spier is gemakkelijker uit 
te voeren en er is minder kans dat klachten ontstaan 
door verkeerde toediening. Bovendien geeft zoals 
gezegd bijna de helft van de patiënten zelf de 
voorkeur aan een injectie in de spier, terwijl slechts 
krap 20 procent op voorhand kiest voor de intra-
articulaire injectie. De wens van de patiënt kan hier 
dus meewegen.”

Van China naar Rotterdam
Qiuke Wang verhuisde drie jaar geleden van China 
naar Rotterdam. “Ik wilde graag in het buitenland 
promoveren en via mijn universiteit in China kon 
ik een beurs krijgen voor een promotietraject bij de 
Erasmus Universiteit Rotterdam.” Wang volgde in 
de Maassstad ook een jaar lang een aantal vakken 
over onderzoeksmethodologie en analysetechnie-
ken binnen de NIHES-opleiding van het Erasmus 
MC, waardoor hij zich nu klinisch epidemioloog 
kan noemen. “Het verschil tussen de manier van 
onderwijs geven in Nederland en China is enorm. In 
China zit je meestal alleen te luisteren. In Neder-
land wordt van je verwacht dat je zelf vraagstukken 
aandraagt en discussieert met je medestudenten.”
Was dat wennen? “Ik vond het heel erg leuk. 
Maar dat was vóór COVID-19. Na een jaar brak de 
pandemie uit en waren er geen bijeenkomsten op 
de universiteit meer. Dat was heel moeilijk. Ik miste 
de contacten met studenten en onderzoekers en 
ook met mijn familie en vrienden in China, die ik 

door de pandemie al twee jaar niet heb kunnen 
bezoeken.” Wang had steun aan de wekelijkse 
bijeenkomst met de collega-onderzoekers en met 
zijn supervisors van het Erasmus MC, hoewel dat 
contact alleen online was. “En gelukkig heb ik veel 
Chinese vrienden in Rotterdam die ik regelmatig 
ontmoet. Maar ik hoop dat de pandemie snel 
helemaal voorbij is.”

Orthopedisch chirurg
Het artikel dat Wang op basis van de trial schreef, is 
in april gepubliceerd in het wetenschappelijke tijd-
schrift JAMA Network Open. Wang werkt intussen 
verder aan de andere projecten binnen zijn promo-
tietraject. “Prominent daarin is ons internationale 
onderzoek naar een vroege diagnose van artrose, 
dat we onder andere samen met onderzoekers in 
Zweden en Canada uitvoeren. Op dit moment wordt 
artrose nog als een ongeneeslijke ziekte gezien. 
Maar dat komt mogelijk omdat artrose altijd pas laat 
ontdekt wordt. We hopen dat een vroege diagnose 
en dus een vroege start van de behandeling een 
positievere prognose mogelijk maakt (zie ‘ERC grant 
Sita Bierma-Zeinstra’, pagina 5).” Wang heeft nog een 
jaar om zijn promotietraject af te ronden. “Daarna 
ga ik terug naar China en hoop ik in een ziekenhuis 
te gaan werken als orthopedisch chirurg.” •

Van China naar Rotterdam
Corticosteroïden-injectie bij knieartrose

‘Er is geen klinisch  
relevant verschil in effect 
tussen toediening in spier  

en gewricht’

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2790704
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‘Door de pandemie heb ik mijn familie  
twee jaar niet kunnen bezoeken’
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“Evidence-based medicine is de basis van ons vak”, stelt huisarts  
Jelle Kolkman. Het onlangs verschenen boekje Evidence-based 
medicine voor de huisartsopleiding Rotterdam, geschreven door 
wetenschappelijk docent en huisarts Michiel Bos, geeft hierbij  
praktische handvatten.
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ichiel Bos: “De moderne huisarts wordt 
overspoeld met informatie, variërend van 
nieuwe NHG-richtlijnen tot adviezen die 

de patiënt zelf heeft gevonden op internet. Het is 
voor een huisarts belangrijk om die informatie snel 
op de juiste waarde te schatten, zodat je de patiënt 
een goed onderbouwd en juist advies kunt geven. 
De principes van evidence-based medicine (EBM) 
helpen daarbij. EBM stelt je in staat om rationeel 
af te wegen of je een richtlijn wel of niet volgt, of je 
wel of niet meegaat met een nieuw inzicht en om 
te bepalen hoeveel waarde je moet hechten aan de 
conclusies van een studie.” 
Jelle Kolkman: “Ik ben huisarts in de Hoeksche 
Waard en huisartsopleider bij het Erasmus MC. Ik 
leid nu mijn zevende aios op. Tijdens mijn eigen 
opleiding was EBM nog een ondergeschoven kindje 
en best ingewikkeld. In de huidige opleiding is 
EBM veel tastbaarder geworden en heel praktisch 
toepasbaar. De aios van nu is goed onderlegd en 
weet z’n weg te vinden binnen de wetenschappe-
lijke literatuur.”

Snel informatie vinden
Bos: “Met een kernteam van zeven huisartsen, 
bijgestaan door andere docenten en onderzoekers, 
hebben we de laatste jaren het EBM-onderwijs van 
de Rotterdamse huisartsopleiding vormgegeven. 
Het boekje vat kort en bondig de belangrijkste din-

gen samen die je moet weten wanneer je als huisarts 
antwoord zoekt op een wetenschappelijke vraag. 
Je leest bijvoorbeeld hoe je snel informatie kunt 
vinden. Hoe je diagonaal door een artikel heen kunt 
gaan. Hoe je snel kunt zien of de gevonden informa-
tie betrouwbaar is. En ook hoe je moet inloggen in 
de medische bibliotheek of de UpToDate-app. Via 
deze app hebben aios en opleiders direct toegang 
tot een geweldige hoeveelheid overzichtelijke 
medische informatie.”

Kolkman: “Vorig jaar heb ik tijdens de opleiders-
dagen in Renesse als opfrisser de cursus EBM 
gevolgd, die door Michiel werd gegeven. Dit boekje 
is een handige samenvatting van de cursus. Er wordt 
heel compact beschreven hoe je iets kunt opzoe-
ken en welke stappen je moet ondernemen. Hoe 
interpreteer je studies om een zo concreet mogelijk 
antwoord op je vraag te krijgen? Ik denk dat het 
boekje ook ideaal is voor oudere opleiders, die 
tijdens hun opleiding geen EBM hebben gehad.”

Geen heilige graal
Bos: “Tegenwoordig is EBM een wezenlijk 
onderdeel van zowel de studie geneeskunde als de 

EBM uit het boekje
Evidence-based medicine

‘Je snapt beter wat je aan 
het doen bent’

Wetenschappelijk docent 
en huisarts Michiel Bos



Augustijn • juni 2022

Tekst: Annemarie van der Eem
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huisartsopleiding. Daarom ondersteunen we de 
opleiders bij het begeleiden van hun aios op EBM-
gebied. De kracht van EBM is dat wetenschap niet 
als op zichzelf staand wordt gezien, en al helemaal 
niet als heilige graal. Integendeel: de expertise van 
de arts en de ideeën van de patiënt vormen het 
uitgangspunt van ons medisch handelen. Waar 
mogelijk wordt dit handelen wetenschappelijk 
onderbouwd. Huisartsgeneeskunde is een acade-
misch vak. Dit vraagt om een wetenschappelijke 
onderbouwing van wat we doen.”

Kolkman: “Absoluut! Evidence-based medicine 
vormt de basis van ons vak. Het wordt makkelijk 
gemaakt door het NHG, dat een pasklare bijbel heeft 
in de vorm van de NHG-standaarden. Maar er zijn 
ook problemen waarvoor geen richtlijn bestaat of 
situaties waarin je bewust afwijkt van de standaard. 
Het is leuk om hier met je aios over te sparren en 
samen onderzoek te doen. Met behulp van het 
boekje kun je in de literatuur zoeken wat voor 
evidence er te vinden is.” 
Bos: “Door EBM snap je beter wat je aan het doen 
bent.”
Kolkman: “Klopt. Je volgt niet klakkeloos de NHG-
richtlijn, maar denkt goed na: wat ben ik aan het 
doen? Dat maakt je werk leuker.”

Gefundeerd uitleggen
Bos: “Als je een aios opleidt, is dat nog belangrij-
ker. Als jouw aios een kritische vraag stelt, moet je 
gefundeerd kunnen uitleggen waarom je doet wat 
je doet. ‘Zo doe ik het nou eenmaal altijd’ is niet 
voldoende.”
Kolkman: “Aios stellen inderdaad goede vragen. 
Ze gebruiken bijvoorbeeld vaak de UpToDate-app 
om iets snel op te zoeken.” Met een lach: “Om mij 
vervolgens om de oren te slaan met gevonden 
evidence.” 

Bos: “In hun eerste jaar moeten aios een weten-
schappelijke verhandeling – een CAT – houden over 
een bepaalde vraag. Opleiders moeten soms con-
stateren dat de huidige generatie aios beter de weg 
in de wetenschappelijke literatuur kan vinden dan 
zijzelf. Juist met dit boekje wordt het makkelijker én 
leuker voor de opleider om de aios te ondersteunen 
bij het voorbereiden van een CAT. Over wat voor 
onderwerpen spar jij met je aios?” 
Kolkman: “Neem bijvoorbeeld vitamine D. Vanuit 
de NHG-standaard wordt vitamine D-suppletie 
geadviseerd bij ouderen en kinderen tot vier jaar. 
Als je bloed prikt bij deze groepen, is de vitamine 
D-spiegel lager dan de normaalwaarde. Als een 
patiënt wat vermoeid is, hoe relevant is het dan 
om de vitamine D-spiegel te prikken en voor een 
tientje een lab-aanvraag te doen? Dat is een leuke 
vraag. Als een aios zulke vragen aan mij stelt, heb 
ik daar niet altijd zomaar een antwoord op. Het is 
interessant om dat samen op te zoeken. Het boekje 
Evidence-based medicine helpt je om daarbij de weg 
te vinden.” •

‘Ons vak vraagt om weten-
schappelijke onderbouwing’

Huisartsopleiders en aios van het Erasmus MC 
ontvangen het boekje Evidence-based medi-
cine tijdens de EBM-bijeenkomsten. Daarnaast 
is het als pdf te downloaden van de Onder-
wijsbank: hagrotterdam.nl/document/8541. 
Geïnteresseerden kunnen het boekje ook  
aanvragen door te mailen naar:  
huisarts opleiding@erasmusmc.nl. 

Waar te vinden?

Huisarts Jelle Kolkman

www.hagrotterdam.nl/document/8541
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Artsen, behandelaren en onderzoekers zouden bij ouderen met een 
verstandelijke beperking meer oog moeten hebben voor slaaphygiëne 
en specifiek de verlichte omgeving. Dat adviseert Mylène Böhmer na 
promotieonderzoek naar het effect van installaties die daglicht  
verspreiden in zorginstellingen.
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at was je belangrijkste 
onderzoeksvraag?
Böhmer: “Is het verbeteren van de 

verlichting in de woning een effectieve behande-
ling van slaapproblemen bij ouderen met een 
verstandelijke beperking? Het ging om dynamische 
led-verlichting. Specifieker: blauw verrijkt licht waar 
de biologische klok sterk op reageert.”

Wat was de aanleiding voor de studie?
“Dat waren er twee. De eerste: 72 procent van de 
ouderen met een verstandelijke beperking heeft 
slaapproblemen. Dat is bekend uit het onderzoek 
Gezond ouder met een verstandelijke beperking 
(GOUD) van het Erasmus MC, Ipse de Bruggen, 
Abrona en Amarant. Tegelijkertijd zijn er weinig 
slaapinterventies voor deze doelgroep. De tweede 
aanleiding was de bevinding, uit leeronderzoek 
van artsen voor verstandelijk gehandicapten (AVG) 

in opleiding, dat woningen voor GOUD-cliënten 
vaak slecht verlicht zijn, dat er vooral sfeerlicht is. 
Terwijl: we weten vanuit de algemene populatie dat 
licht overdag belangrijk is voor een goed slaap-
waakritme. Dit alles bracht ons tot de vraag wat het 
effect van het verbeteren van de verlichting zou zijn 
bij ouderen met een verstandelijke beperking.”

Hoe is het onderzoek verricht?
“Door lichtinstallaties op te hangen in zes wonin-
gen van zorginstelling Middin. 54 ouderen met 
een verstandelijke beperking werden zo tussen 
zeven uur ’s morgens en zeven uur ’s avonds 
blootgesteld aan een lichtintensiteit van 1000 lux 
op ooghoogte, te vergelijken met zonlicht buiten op 
een bewolkte dag. De belangrijkste uitkomstmaat 
was het slaap-waakritme: verbeterde dit dankzij 
de verlichting? Tussen oktober 2017 en mei 2018 
hebben de deelnemers zes keer een week lang een 

Actiwatch gedragen. Dit is een valide meting die 24 
uur per dag iemands beweeggedrag bijhoudt. Zo 
kun je ook inschatten hoe iemand slaapt, hoe láng 
iemand slaapt en of hij slaapproblemen heeft. De 
andere uitkomstmaat was stemming en gedrag. We 
vroegen begeleiders vragenlijsten in te vullen: hoe 
vaak signaleerden zij bij de deelnemers depressieve 
klachten, prikkelbaarheid, somberheid, terug-
getrokken gedrag en gebrek aan eetlust?”

Wat zijn de belangrijkste resultaten?
“De verlichting had positieve gevolgen voor stem-
ming en gedrag, althans tijdens de eerste veertien 
weken na plaatsing. In de weken zonder de nieuwe 
verlichting rapporteerden de begeleiders depressieve 
klachten bij bijna een kwart van de deel nemers, 
in de weken met de nieuwe verlichting bij tien 
procent. Ook werden lethargie en prikkelbaarheid 
minder vaak gesignaleerd. We hebben geen verschil 
in waak-slaapritme kunnen aantonen tussen de 
negen weken met de oude verlichting en de veertien 
weken met de nieuwe verlichting. Op de lange 

termijn was er evenmin een effect. Dat zagen we 
tijdens een meting, weer een week lang, exact een 
jaar na plaatsing van de nieuwe verlichting.”

Nog meer?
“Ik heb slaapdata van GOUD vergeleken met 
slaapdata van ERGO, het bevolkingsonderzoek van 
het Erasmus MC onder een algemene populatie 
van ouderen in Rotterdam-Ommoord. Het bleek 
dat slaapproblematiek onder ouderen met een 
verstandelijke beperking omvangrijker en ernsti-
ger is dan bij senioren uit de algemene populatie. 
Dit onderstreept de problematiek. Ouderen met 
een verstandelijke beperking worden ook aan te 
weinig licht blootgesteld om het slaapwaakritme 
te reguleren. Er is meer aandacht nodig voor slaap, 
slaaphygiëne en slaapinterventies bij deze groep. 
In de algehele populatie is slaap super hot, maar 
bij ouderen met een verstandelijke beperking in 
een zorginstelling weten de begeleiders vaak niet 
of de cliënten wel goed slapen. Daardoor is er veel 
onderdiagnostiek en onderbehandeling.” •

Nieuw licht op slaap
Bright-onderzoek

Tekst: Gerben Stolk
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Naam: Mylène Böhmer
Functie:             senior onderzoeker ADHD bij PsyQ ADHD; voorheen promovendus bij leerstoel 

geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten (GVG), onderdeel van de afdeling 
Huisartsgeneeskunde van het Erasmus MC

Gepromoveerd: woensdag 1 juni 
Promotors:  Patrick Bindels (hoogleraar huisartsgeneeskunde, Erasmus MC) en Eus van Some-

ren (bijzonder hoogleraar humane hersenactiviteit van slaap, rust en vigilantie, Vrije 
Universiteit Amsterdam). Copromotors: Dederieke Festen (universitair hoofddocent 
GVG, Erasmus MC) en Alyt Oppewal (universitair docent GVG, Erasmus MC).
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Een burn-out krijgen, het kan ook een huisarts overkomen. Sterker, 
dit gebeurt steeds vaker en er is ook steeds meer aandacht voor. Een 
nieuwe module in het eerste jaar van de opleiding Huisartsgenees-
kunde speelt in op deze ontwikkeling. “De burn-out moet uit de 
taboesfeer.”

Augustijn • juni 2022

en cursus tijdmanagement was er al, vertelt 
gedragswetenschappelijk docent Annekee 
Koenraad. In die module hielden aios in 

het eerste jaar een week lang bij hoe ze hun tijd 
indeelden, hoe lang de spreekuren waren, wanneer 
de koffiepauze was, et cetera. “Zij bespraken dit 
onderling en dat leverde nuttige inzichten op. Zo 
werd duidelijk dat aios hun spreekuur op verschil-
lende manieren inrichtten en dat opleiders en 
praktijkhouders onderling anders omgingen met het 
borgen van pauzes. Met de nieuwe module – met de 
veelzeggende naam Van hard werken is nog nooit 
iemand… – gaan we een stap verder.” 

Omgeving veranderen
Het doel van de module is tweeledig. Koenraad: 
“Ten eerste willen we het onderwerp burn-out uit 
de taboesfeer halen. Heel lang was de gedachte dat 
je als arts niet moest zeuren, gewoon doorgaan, er 
maar tegen kunnen als het druk was. Daar willen 
we van af. Ten tweede blijkt uit onderzoek dat een 
burn-out lang niet altijd aan je coping-strategie ligt 
en dat het meeste effect behaald wordt als factoren 
in de omgeving worden aangepast. De dokter hoeft 
dus niet op mindfulness-training. Hoe je dat doet, 
omgevingsfactoren aanpassen, dat leren studenten 
tijdens de module.”
Bij verandering van omgevingsfactoren doelt Koen-
raad bijvoorbeeld op het weghalen van bepaalde 
zorg bij de huisarts, zoals jeugdzorg of ouderenzorg. 

Of een spreekuur invoeren waarbij je vijftien minu-
ten per patiënt rekent. Koenraad: “Of dat laatste in 
de praktijk werkt, wordt nog onderzocht. Potentieel 
is het een goede ingreep omdat het de stress voor de 
huisarts vermindert. Bovendien komt het de kwaliteit 
van zorg ten goede. Meer aandacht voor de patiënt 
kan ertoe leiden dat die minder vaak terugkomt.” 

Bewustwording bevorderen

De module, die op dit moment nog als pilot draait 
en de module tijdmanagement vervangt, bestaat 
uit een aantal onderdelen. Eerst vullen alle stu-
denten de zogenoemde Maslach in, een burn-out 
inventory scale. Koenraad: “Daarmee kunnen ze 
zien hoe hoog zij scoren op zaken als emotionele 
uitputting, persoonlijke effectiviteit en depersonali-
satie (de mate waarin iemand ongevoelig reageert op 
patiënten, red.). Daarnaast bekijken ze hoe tevreden 
ze zijn over hun werk en de verdeling tussen werk en 
vrije tijd. De uitkomsten worden in groepjes bespro-
ken, om de bewustwording te vergroten.”
Vervolgens is er een theoretisch deel, waarin aios 
onder meer informatie krijgen over mogelijkheden 
om omgevingsfactoren te beïnvloeden. Het laatste 

deel bestaat uit een wandeling waarbij aios in 
groepjes aan de hand van kaartjes over stellingen 
praten. Koenraad: “Dan bespreken ze bijvoorbeeld 
de manier waarop in de praktijk pauzes geborgd 
worden in de agenda en wat het betekent als je 
minder patiënten ziet dan je collega. En hoe kun je 
ervoor zorgen dat je collega geen burn-out krijgt? 
Het gaat niet om pasklare antwoorden of oplossin-
gen. Het gaat erom dat aios samen bij het onder-
werp stilstaan.”
Wordt deze bewustwording ook gestimuleerd bij  
opleiders? Koenraad: “De aios worden uitgenodigd 
het onderwerp te bespreken met hun opleider. 
Tijdens de maandelijkse terugkomdag voor de 
opleiders is er na het uitwisselen van ervaringen 
een didactisch uur. Ik heb inmiddels een groep 
opleiders het programma aangeboden. Dat werd 
goed ontvangen. Het zit nog niet standaard in het 
curriculum, maar ik vind het een goed idee om dit 
erin op te nemen.”

Op tijd ingrijpen
Aios reageren tot nu toe positief op de aangeboden 
stof. “Ze merken dat je in dialoog met de ander tot 
nieuwe inzichten komt”, zegt Koenraad: “Daarna 
is het ook weer de verantwoordelijkheid van de 
aios zelf om voor haar of zijn gezondheid te waken. 
Maar we kijken wel hoe de module landt: het kan 
namelijk confronterend zijn als uit de Maslach of 
gesprekken blijkt dat de nood al hoog is.”
Koenraad heeft nog een tip: “Als aios merken dat 
het niet goed gaat óf dit zien bij een collega of 
studiegenoot, is het belangrijk om daar niet aan 
voorbij te gaan. Wees niet te streng voor jezelf of de 
ander en maak belastbaarheid zelf laagdrempelig 
bespreekbaar, ook als de belasting van korte duur 
is. Kijk samen met je omgeving hoe je de druk kunt 
verlagen. Op tijd ingrijpen is het allerbelangrijkst.”

SBOH/Schola Medica verzorgt de eendaagse PIT-
stopcursus over preventie, balans en zelfzorg. Zie: 
scholamedica.nl/cursussen/aios/pit-stop-1-daagse. 
De cursus is bedoeld voor aios die al met klachten 
kampen, maar ook ter voorkoming daarvan. Tijdens 
de module worden aios hier actief op geattendeerd.

Burn-out voorkomen
Maak het bespreekbaar

Tekst: Masja de Ree
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‘De dokter  
hoeft niet op 
mindfulness- 

training’

www.scholamedica.nl/cursussen/aios/pit-stop-1-daagse
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Steeds meer patiënten presenteren zich met artroseklachten bij  
de huisarts. Die kan hun wijzen op een nuttige website:  
www.artrosegezond.nl. De site vertelt onder andere hoe je het  
best kunt omgaan met de aandoening én betrekt de bezoeker bij 
wetenschappelijk onderzoek van het Erasmus MC.
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ijna anderhalf miljoen Nederlanders hebben 
volgens het RIVM dagelijks last van artrose. 
Vanwege de vergrijzing en de risicofactor 

overgewicht stijgt dit aantal in de komende jaren. 
Sterker, nú al blijken meer mensen artrose te heb
ben dan het RIVM heeft becijferd. Dat komt naar 
voren uit twee recente wetenschappelijke publi
caties over onderzoeken van de afdeling Huisarts
geneeskunde (zie kader ‘Kijken naar vrije tekst’). 
De eerste, in Arthritis Care & Research, wijst uit dat 
knieartrose twee keer zo vaak voorkomt als gedacht. 
En de prevalentie van heupartrose is anderhalf tot 
tweemaal hoger dan werd aangenomen, zo blijkt uit 
het tweede artikel, in Osteoarthritis and Cartilage. 
Van beide publicaties is Ilgin Arslan de eerste 
auteur. 
www.artrosegezond.nl, dat onder meer vanwege de 
oefeningen voor handartrose kan worden gezien 
als aanvulling op thuisarts.nl, is dus bepaald geen 
overbodige luxe. De afdeling Huisartsgeneeskunde 
heeft de website ontwikkeld en – in mei 2020 – 
gelanceerd. “We hebben daarmee verschillende 
drijfveren”, vertelt Dieuwke Schiphof, projectleider 
Artrose Gezond. De eerste houdt verband met het 
wetenschappelijk onderzoek naar artrose in de 
eerste lijn, waarmee de afdeling internationale faam 
geniet. Schiphof: “Wij willen meer in contact komen 
met mensen die artrose hebben. Waar lopen ze 
tegenaan in het dagelijks leven? Met welke factoren 

zouden onderzoekers rekening kunnen houden? Zo 
moeten onze studies nóg relevanter worden voor 
de patiënt. Want wij kunnen wel allemaal mooie 
en ambitieuze onderzoekideeën bedenken, maar 
het gaat er uiteindelijk om dat die zo goed mogelijk 
aansluiten bij mensen met artroseklachten.”

Ook buiten Rijnmond
Corona gooide aanvankelijk roet in het eten, maar 
het streven is dat onderzoekers met regelmaat een 
groep van negen tot vijftien patiënten ontmoeten. 
“De afgelopen twee jaar hebben ons geleerd dat 
online bijeenkomsten ook nuttig en inspirerend 
zijn, dus in de toekomst zullen we zowel fysieke als 
online ontmoetingen organiseren”, vertelt Schiphof. 
“De online optie is mede handig nu we ons sinds 
begin dit jaar niet alleen richten op artrosepatiënten 
in het Rijnmondgebied, maar ook op de rest van 
Nederland, mensen dus die op grotere afstand van 
het Erasmus MC wonen.”
Tijdens een bijeenkomst praten onderzoekers 
patiënten bij over beoogde studies. Hoe oordelen 
de deelnemers over de ideeën? Worden wellicht 

belangrijke zaken uit het dagelijks leven van een 
patiënt over het hoofd gezien en is het raadzaam 
de onderzoeksopzet hier en daar aan te passen? 
Schiphof: “We streven naar betrokkenheid en 
wederkerigheid. Wat betreft dat laatste: we zorgen er 
tegenwoordig veel meer voor dat studiedeelnemers 
ook kunnen kennisnemen van de onderzoeks
resultaten. Die zijn in eenvoudige en begrijpelijke 
taal te vinden op de website en in onze digitale 
nieuwsbrief. De site wordt maandelijks 450 keer 
bezocht en op de nieuwsbrief zijn ruim 600 mensen 
geabonneerd. Een voorbeeld van betrokkenheid 
is dat mensen met artrose aan mij vragen kunnen 
doorgeven voor experts die zijn uitgenodigd voor 
een bijeenkomst. Denk onder meer aan een ortho
peed of aan adjunctdirecteur Corné Baatenburg de 
Jong van ReumaNederland. De antwoorden verwerk 
ik tot een interview op de website.”

Zelf klachten verlichten
Enthousiast vertelt Schiphof over een huisarts die 
haar onlangs aansprak. “Deze dokter vertelde me 
mensen met artrose altijd de link van de website 
te geven, omdat er zoveel nuttige informatie is te 
vinden. Dat is precies wat wij destijds óók beoogden 
met de ontwikkeling van de site. We willen mensen 
vertellen hoe je het beste omgaat met artrose én wat 
manieren zijn waarop ze zelf hun klachten kunnen 
verlichten. In die zin ondersteunt de website de 
huisarts.”

Op de site is bijvoorbeeld informatie over leefstijl 
te vinden. Schiphof: “Een belangrijk advies is dat 
je ondanks je pijn in beweging moet blijven. Doe 
lichamelijke oefeningen. De dag na de eerste keer 
oefeningen doen zul je meer pijn hebben dan 
normaal, maar op den duur worden de oplevingen 
van pijn steeds minder hoog. Een andere tip is dat 
mensen met een te hoge BMI er goed aan doen 
minimaal vijf kilo af te vallen, omdat overgewicht 
een risicofactor is en je met een lager gewicht 
artroseklachten tegengaat. Bezoekers lezen ook over 
de verwachtingen na een operatie. Denk niet dat je 
na een kunstknie of heup klachtenvrij bent. Blijf 
bewegen om het gewricht en de spieren eromheen 
op peil te houden. Zo kun je de pijn verminderen en 
de functie van het gewricht verbeteren.” 

Oefentherapie
Begin dit jaar heeft de afdeling Huisartsgenees
kunde twee nieuwe onderzoeken opgezet. Schiphof: 
“Net als we met knie en heupartrose hebben 
gedaan (zie kadertekst ‘Kijken naar vrije tekst’, red.), 
willen we bekijken of handartrose vaker voorkomt 
in de huisartspraktijk dan altijd is gedacht. Aiotho 
Onur Kaya voert dit onderzoek uit. De andere 
nieuwe studie gaat over oefentherapie bij mensen 
met vroege knieartrose. Het is wetenschappelijk 
bewezen dat oefentherapie positieve effecten heeft 
op de pijn en functie bij mensen met matige tot ern
stige knieartrose. Maar wat is het resultaat bij vroege 
knieartrose? Vermindert het dan ook klachten? En 
kan oefentherapie de artroseklachten uitstellen? 
Junioronderzoeker Tessa Steenbakkersvan der 
Pol voert dit jaar een kleinschalig pilotonderzoek 
uit dat moet uitwijzen of het haalbaar is een groter 
onderzoek te doen.”

De algemene informatie over artrose op www.
artrosegezond.nl komt grotendeels overeen met die 
op thuisarts.nl. De inhoud is ook gebaseerd op richt-
lijnen van de Federatie Medisch Specialisten en het 
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiothera-
pie. De gegevens worden regelmatig aangevuld met 
nieuwe informatie uit wetenschappelijk onderzoek 
van de afdeling Huisartsgeneeskunde. •

Artrose Gezond
Betrokken en wederkerig

‘De website onder-
steunt de huisarts bij de 

patiëntvoorlichting’

Niet bijna 750.000, maar twee keer zoveel  
Nederlanders hebben knieartrose. Onderzoe-
kers van de afdeling Huisartsgeneeskunde  
hebben dit achterhaald door in het HIS niet 
alleen te kijken naar de ICPC-code L90. Zij  
gingen ook na hoe vaak huisartsen die verbon-
den zijn aan de IPCI-database, termen als ‘knie-
artrose’ of ‘waarschijnlijk knieartrose’ noteerden 
bij de vrije tekst in het HIS. Op soortgelijke wijze 
is vastgesteld dat heupartrose anderhalf tot twee 
keer zo vaak voorkomt als gedacht.

Kijken naar vrije tekst

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/acr.24861
https://amazingerasmusmc.nl/huisartsgeneeskunde/huisarts-stelt-twee-keer-vaker-heupartrose-vast/
https://www.oarsijournal.com/article/S1063-4584(22)00674-4/fulltext
www.thuisarts.nl
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In Rotterdam is hij huisarts, in Griekenland  
olijfboer. “En allebei doe ik met evenveel passie”, 
aldus René Laschet (61). Over toeval, hard werken 
en eeuwenoude olijfbomen.

oe een Rotterdamse huisarts olijfboer wordt in Griekenland? “Door 
toeval”, aldus René Laschet, werkzaam bij Huisartsen Kop van Zuid. 
“Toeval brengt je vaak op de mooiste stekjes in de wereld.” In dit geval: 

de Peloponnesos. “Op zoek naar een vakantiehuis belandden mijn vrouw en 
ik op het Griekse schiereiland, waar we een prachtig huis op een berg vonden. 
Daar zat een groot stuk grond bij met tachtig olijfbomen, sommige wel honderd 
jaar oud. In het begin dacht ik: wat moeten we ermee? Maar ik ben echt van die 
bomen gaan houden. Ze stonden er al voor ik was geboren – en over 500 jaar 
staan ze er nog.” 

Iedere vakantie is Laschet in Griekenland te vinden. Daar combineert hij een  
andere hobby – golfen – met het werk in de olijfgaard. “In maart maai ik bijvoor-
beeld het hele land kaal, met de hand. En in november is het oogsttijd. Dat is 
een hele belevenis, als we meer dan duizend kilo olijven oogsten. Die worden 
vervolgens in de lokale persfabriek gewassen, gezuiverd en geperst. Het mooiste 
moment is als ik de pers zie lopen. Dan denk ik: zo, dat was weer een jaar hard 
werken.” Dan, met een lach: “Al moet ik bekennen dat mijn vrouw het meeste 
doet.”

De olijfgaard van de Laschets levert jaarlijks zo’n 250 liter extra vierge olijfolie 
op. “Vers van de pers. Heerlijk met peper, zout en een stuk brood. Wij bottelen 
de olie in kleine flesjes, die we gedurende het jaar weggeven aan vrienden. 
Ook neem ik vaak wat mee naar de praktijk. Ik heb veel collega’s die van koken 
houden.” Is de olie ook te gebruiken voor oren die moeten worden uitgespoten? 
“Jazeker”, lacht Laschet. “Ik zeg altijd: je kunt daar alle olie voor gebruiken, 
behalve motorolie.”

Inmiddels is Laschet zes jaar parttime-olijfboer. “En ik werk al 26 jaar als 
huisarts. Ook begeleid ik coassistenten en ben ik huisartsopleider bij het 
Erasmus MC. Ik vind het mooi om jonge collega’s te begeleiden en kennis over 
het huisartsenvak over te dragen. De passie voor mijn vak is net zo groot als voor 
olijfolie maken.” •

Vers van de pers
De passie van René Laschet
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