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Agressieve behandeling voor PAH

Nieuwe aanpak luchtvervuiling van levensbelang

Triple therapie bij PAH

IPF: onbekend maakt onbemind

Vroegdiagnostiek helpt familiaire longfi brose

Schade bij niet aangeboren hersenletsel

'Meer aandacht voor herbeoordeling na CVA'

Vloeiende beweging van ziekenhuis naar revalidatie

Cardiovasculaire zorg dichter bij patiënt

Meer keuzevrijheid in antistollingszorg

Grote verschuivingen in trombosezorg

Mensen met spataderen weer op de been krijgen

Eerder opmerken co-morbiditeit

‘De virtuele coach is de collega van behandelaar en de buddy van patiënt’

COLUMN

In Nederland lijden ongeveer 1 miljoen mensen 

aan een hartziekte. Vanwege betere behandeling 

van acute hartziekten, waar vroeger veel 

mensen aan overleden, zal het aantal chronische 

hartpatiënten de komende jaren toenemen. De 

chronische hartpatiënt wordt ouder en krijgt 

tevens te maken met andere chronische gebreken, 

zoals longlijden, een beroerte, suikerziekte of 

artrose. Het gaat vaak niet meer om genezen, 

maar veeleer om het voorkómen van complicaties 

die afbreuk doen aan  de kwaliteit van leven.

Om dat mogelijk te maken moet de zorg anders 

worden ingericht. Zoals door het opzetten van 

regionale ketenzorg samen met ziekenhuizen, 

huisartsen, ambulances en verpleegkundigen, 

die de complete cirkel van de 1e tot de 3e lijn 

omvatten. Door een betere communicatie tussen 

verschillende zorgverleners wordt optimale zorg 

op maat geleverd aan de individuele hartpatiënt.

Zorg wordt naar de toekomst echter niet 

alleen in zorgketens van opeenvolgende 

zorgprofessionals geleverd, maar in toenemende 

mate georganiseerd in een zorgnetwerk rondom 

de patiënt. Deze netwerkgeneeskunde neemt 

de behoefte van de patiënt als uitgangspunt 

waarbij verschillende spelers in het netwerk op 

verschillende momenten van toegevoegde waarde 

zijn voor de patiënt. De patiënt voert regie over 

zijn gezondheid met hulp van zorgprofessionals.

Een goedwerkende onderliggende digitale 

infrastructuur is een voorwaarde voor efficiënte 

samenwerking in ketenzorg en netwerken. 

Dit vraagt om een goedwerkend landelijk 

informatiesysteem dat de patiënt in staat 

stelt persoonlijke gezondheidsinformatie te 

verzamelen en te beheren. De patiënt kan 

zorgprofessionals toevoegen aan zijn digitale 

netwerk en toegang geven tot zijn dossier.

De omvang van comorbiditeit bij de Nederlandse 

hartpatiënten vraagt om hervormingen in de 

organisatie van de gezondheidszorg. In de praktijk 

zijn er al verscheidene initiatieven op gang 

gekomen. E-health en anderhalve lijnszorg spelen 

bij deze ontwikkelingen een uiterst belangrijke rol. 

Auteur: Barbara Mulder
Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC)

De hartpatiënt staat centraal
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Fijnstof: je ziet het niet, je ruikt het 
niet, je proeft het niet, maar fijnstof is 

altijd in meer of mindere mate aanwezig 
in de lucht die wij inademen. Uit 
wetenschappelijk onderzoek komt steeds 
meer naar voren wat fijnstof met je doet. 
Fijnstof tast op een serieuze manier de 
kwaliteit van leven aan. Als je woont of 
werkt in een gebied waar een hogere 
fijnstofconcentratie aanwezig is, leef je 
gemiddeld anderhalf jaar korter, zoals 
in vele rapporten wordt geconcludeerd. 
In deze rapporten wordt  gekeken naar 
levensduur, niet naar kwaliteit van leven. 
Dit onderwerp stelt Irene Bruines, Smart 
City manager bij Ziut, ter discussie. “Het 
gaat juist om de kwaliteit van leven, de 
wijze waarop je oud mag worden.”  

Waarom voldoet de huidige visie op de 
gevolgen van fijnstof niet? 
“Fijnstof is een sluipmoordenaar. 
Het is te beperkt om te denken dat 
je alleen maar korter leeft. Veel 
mensen hebben tijdens hun leven al 
last van de gevolgen van fijnstof. Je 
leeft er korter door, én je ondervindt 
negatieve gezondheidseffecten. Je kunt 
tijdens dat kortere leven een aantal 
jaren ziek zijn geweest. Of dusdanige 
gezondheidsklachten hebben ervaren 
waardoor je een deel van je  levensgeluk 
hebt gemist. Luchtvervuiling veroorzaakt 
longkanker, hart- en vaatziekten, 
dementie en vroeggeboorten. Bij 
kinderen schaadt het de ontwikkeling 
van hun longen en hersenen, waar ze 
altijd last van blijven houden, blijkt 
uit onderzoek. Als je kijkt naar wat het 
Longfonds aangeeft dan leven ruim 
één miljoen mensen in Nederland met 
een longziekte en is het doodsoorzaak 
nummer drie in 2020. Maar denk ook 
aan hart- en vaatziekten. Fijnstof 
verhoogt de kans op een hartinfarct, 
slagaderverkalking en een hoge 
bloeddruk, geeft de Hartstichting aan. 
Hoe meer fijnstof er in de lucht is, hoe 
erger de klachten. Het wordt dus hoog 
tijd dat ieder zijn verantwoordelijkheid 
neemt en de drogredenen om niets te 
doen overboord gooit.” 

Over welke drogredenen gaat het dan? 
“Nou, bijvoorbeeld de verwijzingen naar 
het buitenland. Het grootste gedeelte 
komt uit het buitenland en daar hebben we 
toch geen grip op. Dat de bedrijven die het 
veroorzaken het maar moeten oplossen. 
Dat elektrisch rijden dé oplossing zou zijn 
voor het fijnstofprobleem. Dat mensen 
meer moeten gaan fietsen. Daarnaast 
merk ik vaak dat men zich verschuilt 
achter de norm. Zo lang als we onder de 
norm blijven, hebben we zogenaamd 
geen probleem.” 

Wat is er mis met de norm?
“De huidige normen die de overheid 
hanteert zijn inmiddels achterhaald. 
Voldoen aan de normering is een 
schijnveiligheid. Vanuit wereldwijd 
onderzoek is gebleken dat de normen 

zeker gehalveerd moeten worden 
om een gezondere leefomgeving te 
creëren. Bovendien is de norm een 
gemiddelde over een 24-uursperiode. 
In de nacht is er veel minder verkeer 
en daardoor minder fijnstof. Deze 
‘daluren’ helpen om onder de norm te 
blijven. Nu de economie steeds meer 

aantrekt en de mobiliteit volgens het 
CBS ook zal toenemen, ben ik zeer 
benieuwd hoe men dit probleemstuk 
gaat aanpakken.” 

 In welk opzicht heeft mobiliteit invloed 
op de fijnstofconcentratie?
“Verkeer is de grootste vervuiler in de 
steden. Door optrekken, afremmen, in de 
file staan, slijtage van banden en uitstoot 
van roet worden hoge fijnstofwaardes 
gemeten. Smog is niks anders dan hele 
hoge fijnstofconcentraties die blijven 
hangen in de straten. Tot op heden gaat in 
Nederland pas het smogalarm af bij 200 
microgram per kubieke meter. In België 
ligt deze drempel op zeventig microgram 
per kubieke meter. Dat zegt iets over de 
ruimte die de Nederlandse overheid al 
jaren neemt om de doorstroming van 

het verkeer niet te willen hinderen, 
waarbij ze de gezondheidsrisico’s voor de 
burgers voor lief neemt. Met een nieuw 
smogalarm wordt veel inzichtelijker waar 
en wanneer de problemen zich voordoen. 
Als we de Belgische norm zouden 
hanteren, zou niet alleen de Randstad in 
de rode cijfers lopen, maar ook steden 

als Zwolle, Kampen, Leeuwarden, 
Groningen en Arnhem. Ook daar zullen ze 
aanvullende maatregelen moeten nemen, 
die verder gaan dan verkeersomleidingen 
en milieuzones.”

Wat zou dan de juiste aanpak zijn?
“Laten we eerlijk zijn. Op het moment 
dat je verkeer weert uit de stad, komt 
de fijnstof ergens anders in de lucht. Je 
verplaatst het probleem. Dat betekent 
niet dat de huidige maatregelen van 
de overheid, om mensen te stimuleren 
om te gaan fietsen en meer gebruik te 
maken van het openbaar vervoer, niet 
nodig zijn. Ook bronmaatregelen zijn op 
lange termijn goed voor het milieu. Maar 
we hebben nu iets nodig waarmee we de 
luchtkwaliteit kunnen verbeteren. De 
lucht die we nu inademen, heeft direct 

invloed op onze kwaliteit van leven. 
Stoppen met ademhalen is geen optie, 
dus is het belangrijk om met een nieuwe 
aanpak voor schone lucht te komen. Ik ben 
ervan overtuigd dat de fijnstofvangers 
zoals die nu ook geplaatst zijn in Arnhem, 
lokaal kunnen bijdragen aan een betere 
leefomgeving. Deze fijnstofvangers 
bewijzen op meerdere plaatsen hun 
toegevoegde waarde. In de buitenruimte, 
geplaatst op lichtmasten bij verkeer, in 
drukke winkelstraten, op een schoolplein 
of bij een druk station. Begin in de 
openbare ruimte op plekken waar veel 
mensen zijn en veel verkeer. Dan kun 
je denken aan bus- en treinstations, 
winkelstraten en schoolpleinen. Exact 
ditzelfde systeem is effectief gebleken 
in pluimveehouderijen. Daar worden 
momenteel percentages fijnstofafvangst 
van 50 tot 85 procent behaald.” 

Wat maakt dit systeem anders dan de 
bestaande systemen?
“De fijnstofvanger geeft direct resultaat. 
Je hoeft er niet in te zitten en je hoeft 
niet op een knop te drukken om er profijt 
van te hebben. Het haalt fijnstof uit de 
lucht, van ultra fijnstof tot fijnstof. De 
fijnstofvanger Pamares creëert een ‘bel’ 
van schone lucht rondom het systeem 
met een diameter van zeker 12 meter 
in deze buitenluchtsituatie, ongeacht 
de soort en mate van vervuiling. Het 
verbruikt slechts 18 Watt en is dus 
duurzaam. Andere systemen werken 
met een ventilator en verbruiken meer 
energie en zijn niet eenvoudig plaatsbaar 
in het straatbeeld zoals de fijnstofvanger 
op lichtmasten. Het is ook nog eens een 
zeer betaalbaar systeem en makkelijk 
opschaalbaar. Je hoeft niet in een keer 
je hele stad te voorzien, maar je kunt 
beginnen op de locaties met de hoogste 
prioriteit om verbeterslagen ten aanzien 
van luchtkwaliteit te maken.” 

Nieuwe aanpak luchtvervuiling van levensbelang

INTERVIEW met Irene Bruines

Irene Bruines, Smart City Manager Ziut
026-8001900/06-31667673
www.ziut.nl

Meer informatie

Irene Bruines

“Vanuit wereldwijd onderzoek 
is gebleken dat de normen 
zeker gehalveerd moeten 
worden om een gezondere 
leefomgeving te creëren”

“Je hoeft niet in een keer je 
hele stad te voorzien, maar je 
kunt beginnen op de locaties 
met de hoogste prioriteit om 
verbeterslagen ten aanzien 

van luchtkwaliteit te maken”
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In augustus 2015 kreeg Daphne de Launay (38) de 
diagnose Pulmonale Arteriële Hypertensie (PAH). 
PAH betekent een verhoging van de bloeddruk 

in de longvaten, wat leidt tot fataal hartfalen. 
Dankzij een relatief snelle diagnose en agressieve 
behandeling is de ernstige en zeldzame ziekte nu 
redelijk onder controle. 

Het begon met flauwvallen, soms meerdere keren 
per week. Daphne de Launay had zes jaar eerder 
borstkanker doorgemaakt en haar idee en dat 
van artsen was dat het hart door de chemokuur 
een verminderde pompfunctie had gekregen. In 
combinatie met een lage bloeddruk zou dat tot de 
klachten kunnen leiden. Aanvankelijk kwam Daphne 
bij een neuroloog terecht, maar die verwees haar 
naar de cardioloog. Die zag op het eerste gezicht 
geen heel rare dingen, maar na consultatie van een 
radioloog voor de echografie belde hij een uur later 
op met de mededeling dat het beeld eruitzag als PAH. 
“Ik heb medische biologie gestudeerd, dus ik kon wel 
vertalen dat het met mijn longen en hoge bloeddruk 
te maken had. Maar wat het inhield en hoe ernstig 
het was, dat wist ik toen nog niet”, vertelt Daphne. 
Ze kwam in het expertisecentrum in het Erasmus 
MC te Rotterdam terecht. Een periode van allerlei 
onderzoeken volgde, ook omdat het idee was dat 
de ziekte was ontstaan door embolieën. Later bleek 
dat niet het geval: een duidelijke oorzaak werd niet 
gevonden, maar de chemokuur bleef een belangrijke 
verdachte.

Agressieve behandeling
De diagnose was redelijk snel gesteld door alert 
optreden van de specialisten en snelle verwijzing 
naar een PH-centrum. “Er was veel overleg tussen 
mijn ziekenhuis in Breda en het expertisecentrum in 
Rotterdam. Dat verliep prima”, kijkt Daphne terug. 
Ze kreeg een combinatiebehandeling met twee 

geneesmiddelen. Starten met een behandeling van 
twee middelen blijkt vaak effectief en geeft bovendien 
vaak een betere overleving dan behandeling met één 
geneesmiddel, de zogenoemde monotherapie. Toch 
bleef de rechterhartkamer van Daphne groter dan 
verwacht, reden waarom enige tijd geleden voor een 
extra derde middel werd gekozen. “Ik vind het nu nog 
lastig om te zeggen of het beter gaat, het is een lange 

termijnmedicatie. Maar uit de controles bleek dat mijn 
hart een stuk rustiger was, het ziet er stabiel uit. Ik 
functioneer beter: fietsen en langere stukken lopen. 
Voorheen ging dat niet.” 

Redelijk normaal
“De supermarkt is 400 meter verderop. Als ik daar 
voorheen naar toe moest, hield ik halverwege een 
pauze. Nu kan ik veel verder en werk ook gewoon, vier 
dagen per week. Mijn leven is weer redelijk normaal, af 
en toe moet ik even bijtanken.” Na de diagnose heeft 
Daphne zich niet meer ziek gemeld en ze vertelt haar 
omgeving openlijk over haar ziekte. Ze probeert niet 
te veel stil te staan bij de PAH en haar leven te leiden. 
“Je weet niet hoe het gaat lopen. Met de medicijnen 
proberen we zo lang mogelijk bij de longtransplantatie 
vandaan te blijven. Op deze manier kan ik een goed 
leven hebben.”

Agressieve behandeling voor PAH Van onze redactie
Auteur: Cor Dol

Pulmonale arteriële hypertensie 
(PAH) betekent een verhoging van 

de bloeddruk in de longvaten, met 
fataal hartfalen tot uiteindelijk gevolg. 
Een vroege diagnose en een agressieve 
behandeling zijn van groot belang, stelt 
Dr. Leon van den Toorn. Hij is longarts in 
het Erasmus MC te Rotterdam en vertelt 
over de behandeling van de ziekte.

Waarom is een vroege diagnose bij PAH 
van belang?
“Pulmonale hypertensie (PH) wordt 
onderverdeeld in vijf groepen, 
afhankelijk van de oorzaak. Pulmonale 
arteriële hypertensie is één van deze 
groepen. Het is een progressief dodelijke 
aandoening, met een ernstige prognose. 
Door vroegdiagnostiek en agressieve 
behandeling kan de ziekteprogressie 
vertraagd worden. Verwijzing gebeurt 
meestal vanuit perifere ziekenhuizen 
naar de PH-expertcentra in Nederland. 
Het is belangrijk dat dat zo snel mogelijk 
gebeurt; die boodschap is inmiddels goed 
overgekomen waardoor dat beter gaat 
dan enkele jaren geleden.”

Wat kunt u zeggen over de behandeling?
“PAH kan niet worden genezen, maar 
er zijn verschillende behandelingen 
beschikbaar die de klachten kunnen 
verminderen en verergering van de 
ziekte mogelijk kunnen vertragen. Er zijn 
verschillende middelen beschikbaar. De 
medicijnen die specifiek geregistreerd 
zijn voor de behandeling van PAH zijn 

vanwege hun werkingsmechanismes in 
te delen in drie verschillende groepen. 
Allereerst de endotheline receptor 
antagonisten (ERA’s) en ten tweede 
de fosfodiësterase-(type 5)-remmers 
(PDE-5-remmers). Een derde lijn 
wordt gevormd door prostacycline en 
prostacyclineanalogen. Al deze middelen 
verlagen de weerstand in de longvaten, 

ze verwijden de vaten en hebben een 
positieve werking op het proces in de 
vaatwand. De laatste optie voor patiënten 
met PAH is een longtransplantatie.”

Hoe verhouden de verschillende 
middelen zich tot elkaar?
“We hebben het idee dat PAH 
agressief behandeld moet worden. 

Vaak wordt meteen gestart met een 
combinatiebehandeling van twee 
middelen. Combinatietherapie vertraagt 
de ziekteprogressie.  Er wordt momenteel 
onderzocht of een combinatie van drie 
medicijnen wellicht zelfs beter werkt dan 
twee. We vermoeden van wel, al zal dat 
vooral op de lange termijn zijn. Let wel: de 
therapie is nog altijd niet genezend, maar 
we zijn wel veel beter dan vroeger in staat 
om de ziekte meer chronisch te maken.”

Hoe bepaal je nu welke medicatie een 
patiënt krijgt?
“We gebruiken de zogenoemde 
Europese ESC/ERS PH-richtlijn om 
de precieze diagnose en ernst van de 
situatie te bepalen, om vervolgens te 
komen tot een behandeling op maat. 
Het ene expertisecentrum zal echter 
starten met het ene middel, en elders 
doen ze het andersom. Op basis van 
de eerdergenoemde richtlijn wordt 
nu echter bijna altijd gestart met een 
combinatie van ERA’s en PDE-5 remmers 
en bij voorkeur wordt daaraan dan in 
een zo vroeg mogelijk stadium een derde 
middel toegevoegd.” 

INTERVIEW met Leon van den Toorn

Triple therapie bij PAH

Erasmus Medisch Centrum
010-704 07 04
www.erasmusmc.nl

Meer informatie

Leon van den Toorn

In augustus 2015 kreeg Daphne de 
Launay (38) de diagnose Pulmonale 

Arteriële Hypertensie (PAH). PAH 
betekent een verhoging van de bloeddruk 
in de longvaten, wat leidt tot fataal 
hartfalen. Dankzij een relatief snelle 
diagnose en agressieve behandeling is de 
ernstige en zeldzame ziekte nu redelijk 
onder controle. 

Het begon met flauwvallen, soms 
meerdere keren per week. Daphne de 
Launay had zes jaar eerder borstkanker 
doorgemaakt en haar idee en dat van 
artsen was dat het hart door de chemokuur 
een verminderde pompfunctie had 
gekregen. In combinatie met een lage 
bloeddruk zou dat tot de klachten kunnen 
leiden. Aanvankelijk kwam Daphne bij 
een neuroloog terecht, maar die verwees 
haar naar de cardioloog. Die zag op het 
eerste gezicht geen heel rare dingen, 
maar na consultatie van een radioloog 
voor de echografie belde hij een uur 
later op met de mededeling dat het 
beeld eruitzag als PAH. “Ik heb medische 
biologie gestudeerd, dus ik kon wel 
vertalen dat het met mijn longen en hoge 
bloeddruk te maken had. Maar wat het 
inhield en hoe ernstig het was, dat wist ik 
toen nog niet”, vertelt Daphne. Ze kwam 
in het expertisecentrum in het Erasmus 
MC te Rotterdam terecht. Een periode van 
allerlei onderzoeken volgde, ook omdat 
het idee was dat de ziekte was ontstaan 
door embolieën. Later bleek dat niet het 
geval: een duidelijk oorzaak werd niet 

gevonden, maar de chemokuur bleef een 
belangrijke verdachte.

Agressieve behandeling
De diagnose was redelijk snel gesteld door 

alert optreden van de specialisten en snelle 
verwijzing naar een PH-centrum. “Er 
was veel overleg tussen mijn ziekenhuis 
in Breda en het expertisecentrum 
in Rotterdam. Dat verliep prima”, 
kijkt Daphne terug. Ze kreeg een 
combinatie behandeling met Opsumit® 
(macitentan); dit is een ERA (endotheline 
receptor antagonist) en daarnaast een 
PDE-5-remmer (fosfodiësterase-(type 

5)-remmer). Beide middelen werken 
vaatverwijdend en hebben een positieve 
werking op de vaatwand. Toch bleef de 
rechterhartkamer groter dan verwacht, 
reden waarom voor een derde middel werd 
gekozen. Dit betrof Uptravi® (selexipag), 
een selectieve IP receptor agonist. “Ik 
vind het lastig om te zeggen of het beter 
gaat, het is een lange termijnmedicatie. 
Maar uit de controles bleek dat mijn 
hart een stuk rustiger was, het ziet er nu 
stabiel uit. Ik functioneer beter: fietsen 
en langere stukken lopen. Voorheen 
ging dat niet.” Alle middelen bestaan in 
pilvorm, innemen is voor Daphne routine 
geworden. Het derde middel was tot voor 

kort alleen beschikbaar voor toediening 
met een pomp en werd uitsluitend 
toegepast voor ernstige gevallen. De 
pilvorm maakt toepassing voor veel meer 
PAH-patiënten beschikbaar.

Redelijk normaal
“De supermarkt is 400 meter verderop. 
Als ik daar voorheen naar toe moest, hield 
ik halverwege een pauze. Nu kan ik veel 
verder en werk ook gewoon, vier dagen per 
week. Mijn leven is weer redelijk normaal, 
af en toe moet ik even bijtanken.” Na de 
diagnose heeft Daphne zich niet meer 
ziek gemeld en ze vertelt haar omgeving 
openlijk over haar ziekte. Ze probeert niet 
te veel stil te staan bij de PAH en haar 
leven te leiden. “Je weet niet hoe het gaat 
lopen. Met de medicijnen proberen we zo 
lang mogelijk bij de longtransplantatie 
vandaan te blijven. Op deze manier kan ik 
een goed leven hebben.”

PROFIEL

Agressieve behandeling voor PAH

De meest recente versie van de 
samenvatting van de produktkenmerken 
kunt u vinden op www.ema.europa.eu

Meer informatie
Daphne de Launay

“De supermarkt is 400 
meter verderop. Als ik daar 
voorheen naar toe moest, 
hield ik halverwege een 

pauze”
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Hans Hofstee (63) werd acht jaar geleden 
geconfronteerd met de diagnose IPF: 
idiopathische pulmonale fibrose. Longfibrose 

leidt tot verlittekening van het longweefsel, waardoor 
de elasticiteit van de longen verdwijnt en ze minder 
zuurstof op kunnen nemen. Idiopathisch wil zeggen dat 
de oorzaak onbekend is. Na een aanvankelijk redelijk 
stabiel verloop in de eerste vijf jaar, is de situatie 
van Hans nu iets verslechterd en gebruikt hij een 

ontstekingsremmer.
Vanwege pijn in zijn rug met het vermoeden van een 
longontsteking meldde Hans zich acht jaar geleden 
bij zijn huisarts. Die hoorde een wat krakend, raspend 
geluid, kon het niet direct thuisbrengen en verwees 
Hans naar de longarts, die dacht dat het fibrose zou 
kunnen zijn. Zo kwam Hans in een van de Nederlandse 
expertisecentra voor pulmonale fibrose terecht. 
“Achteraf is het de meest ideale weg geweest, op zich 
ben ik daar blij mee. Het balletje is toen direct gaan 
rollen”, vertelt hij. Aanvankelijk drong de ernst van 
de diagnose nog niet tot Hans door. Hij merkte wel dat 
dagelijkse zaken als traplopen moeizamer gingen en 
veel inspanning kostten. Op zijn werk leidde dat tot 
onbegrip. “Gewoon omdat men het niet weet. Je ziet 
het niet aan de buitenkant en mensen kennen de ziekte 
niet. Zelfs aan mijn vrienden moet ik uitleggen wat het 
is.”

Ontstekingsremmer
Na een relatief stabiele periode gebruikt Hans inmiddels 
een ontstekingsremmer, die de bindweefselvorming 
in zijn longen moet tegengaan. Uit metingen blijkt 
dat het middel aanslaat, maar in de praktijk merkt 
hij dat hij toch iets achteruitgaat. Het is een proces 
dat per persoon verschilt. Bij sommigen gaat het 
snel, bij anderen vrij langzaam, maar progressief 
is de ziekte altijd. Hans heeft inmiddels geen werk 

meer en leeft met de dag. Hij heeft zijn leefstijl 
noodgedwongen aangepast aan zijn ziekte. Dankzij 
de ontstekingsremmer is de ziekte nu weer wat 
constanter; het middel kent bijwerkingen, maar daar 
heeft Hans gelukkig niet zoveel last van. “Het is bij 
mij een kwestie van goed en verantwoord innemen.” 
Goede voorlichting is belangrijk om de patiënt de regie 
in handen te geven om hem zo sterker en weerbaarder 
te maken en de ziekte te leren accepteren. De 
Longfibrosepatiëntenvereniging speelt in dit proces een 
actieve rol.

Vroege diagnose
Longfibrose bestaat in zo’n 120 verschillende soorten, 
die worden onderscheiden op basis van de oorzaak. 
Als de oorzaak wordt gevonden kan de behandeling 
gerichter worden bepaald, maar helaas is het grootste 
deel idiopathisch. Lida Naber is coördinator bij de 
Longfibrosepatiëntenvereniging. Zij legt uit dat het 
verloop per patiënt sterk verschilt en dat het effect van 
de behandeling varieert van goed tot nihil. Belangrijk 
is om de ziekte snel te herkennen. Dat ligt ook aan de 
patiënt zelf. “Als je langdurig hoest is het goed om 
een huisarts te bezoeken. Soms moet iemand door de 
familie op het gehoest gewezen worden. Vervolgens 
moet de huisarts bekend zijn met het typische 
klittenbandgeluid van fibrose.” Hans voegt eraan toe 
dat niet te lang wachten essentieel is. Ga in ieder geval 
naar de huisarts en vraag of het longfibrose kan zijn. 
Veel huisartsen kennen de ziekte niet en dat is hen niet 
kwalijk te nemen, maar je kunt ze wel helpen. Een snelle 
diagnose is belangrijk om de ziekte zo vroeg mogelijk te 
behandelen en het ziekteproces te vertragen.

IPF: onbekend maakt onbemind Van onze redactie
Auteur: Cor Dol

Hans Hofstee
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Longfibrose is een verzamelnaam voor 
een groep zeldzame longziekten die 

gemeen hebben dat ze voor verlittekening 
van het normale longweefsel zorgen. 
Doordat de longen hun elasticiteit 
verliezen, functioneren ze minder en 
neemt de patiënt minder zuurstof op. Als 
er geen oorzaak bekend is, spreken we van 
idiopathische pulmonale fibrose of IPF. 
Met de ontdekking van een genetische 
oorzaak voor pulmonale fibrose is 
vroegdiagnostiek beter mogelijk. Prof. 
dr. Jan Grutters en dr. Coline van Moorsel 
van het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht/
Nieuwegein bespreken de stand van zaken.

Wat heeft het onderzoek naar IPF 
opgeleverd?
Prof. Grutters: “Het blijkt dat ongeveer 
twintig procent van de mensen met IPF 
de familiaire vorm heeft, dus ‘familiaire 
pulmonale fibrose’. Er zijn belangrijke 
stappen gezet in het ontrafelen van een 
oorzaak voor IPF en deze genetische 
variant is daar een resultaat van.”

Dr. Van Moorsel: “In het geval van 
familiaire fibrose kunnen we nu bij 50 
procent van de mensen de oorzaak vinden. 
Diezelfde oorzaak zien we ook in niet-
familiair verband, dus ook bij patiënten 
waarbij geen andere familieleden de 
ziekte hebben. Er zijn twee verschillende 
oorzaken: allereerst de vroegtijdige 
veroudering en bij de tweede oorzaak 
gaat er iets mis met bepaalde stoffen die 
in de longen zelf worden gemaakt.”

Wat is het belang van vroegdiagnostiek?
Prof. Grutters: “Als we weten dat IPF 
familiair is, kunnen we met de huidige 
kennis met de familieleden in gesprek 
over de diagnose. Vroegdiagnostiek wordt 
dan eenvoudiger. Het belang daarvan laat 
zich raden. We weten uit grote studies 
dat de longfunctie bij veel patiënten met 
een derde is afgenomen op het moment 
dat de diagnose wordt gesteld. Met 
vroegdiagnostiek kun je die 30 procent 
afname voor zijn en de longfunctie langer 
behouden met hulp van medicatie. Je 
hebt dan langer profijt van een middel 
dat het ziekteproces afremt.” 

Dr. Van Moorsel: “Familieleden kunnen nu 
kiezen voor een jaarlijkse screening van 
de longen, of voor genetische diagnostiek 
om te bepalen of je drager bent van de 
genmutatie. Als je de mutatie hebt is de 
kans dat je longfibrose krijgt zeer groot, 
alleen de leeftijd waarop staat niet vast.”

Hoe kun je de vroegdiagnostiek verder 
verbeteren?
“Longartsen die patiënten met 
verdenking op longfibrose zien, moeten 
zo snel mogelijk overleggen met 
een expertisecentrum. De diagnose 
moet namelijk nauwkeurig worden 

vastgesteld, er is veel gestructureerd 
speurwerk voor nodig dat om expertise 
en ervaring vraagt. Ook al omdat 
familieleden vaak niet goed op de hoogte 
zijn van de ziektegeschiedenis in hun 
familie. Sinds 1 januari 2016 kunnen we 
in het St. Antonius Ziekenhuis genetische 
diagnostiek doen. Dat kan weer helpen 
om onnodige diagnostiek te voorkomen, 
zoals het wegnemen van longweefsel 
voor onderzoek. Dus een gestructureerde 
diagnostiek met familieanalyse kan zeker 
helpen.”

Kan de ziekte genezen worden?
“Nee. De enige oplossing is een 
longtransplantatie. Er zijn fibrose-
remmers, die de achteruitgang met 
ongeveer de helft remmen. Daarnaast 
is het belangrijk om patiënten te leren 
omgaan met hun ziekte en daarbij 
psychologische en maatschappelijke hulp 
te bieden.”

Deze bijdrage is financieel mogelijk gemaakt door 
Roche.

INTERVIEW met Jan Grutters en Coline van Moorsel

Vroegdiagnostiek helpt familiaire long� brose

St. Antonius Ziekenhuis Utrecht 
088 - 320 30 00
www.antoniusziekenhuis.nl

Meer informatie

Jan Grutters Coline van Moorsel
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Bij niet-aangeboren hersenletsel (NAH) 
kan sprake zijn van een verwijtbare 

situatie waarbij de schade kan worden 
verhaald op de veroorzaker. Belangrijk 
is dat in die gevallen de link kan worden 
gelegd tussen de oorzaak, het ongeval, en 
het gevolg, de klachten. “Dat is niet altijd 
eenvoudig”, vertelt mr. Geertruid van 
Wassenaer, voorzitter van de Vereniging 
van Letselschade Advocaten. “De schade 
aan de hersenen is helaas niet in alle 
gevallen duidelijk zichtbaar.”

In welke gevallen kan sprake zijn van 
een verwijtbare oorzaak?
“Daarbij kun je denken aan een 
arbeidsongeval, iemand die van een 
steiger valt bijvoorbeeld. Of een fietsend 
kind dat wordt aangereden door een auto. 
Als iemand ten val komt doordat de stoep 
of het wegdek niet goed is onderhouden, 
kan de wegbeheerder aansprakelijk 
worden gesteld. Ook kun je denken 
aan iemand die in een supermarkt of 
openbaar gebouw uitglijdt over een pas 
gedweilde vloer. En er is ook een zaak 

geweest van een mevrouw die meedeed 
aan een skeelercursus waarbij de 
organisatoren het dragen van een helm 
niet verplicht hadden gesteld. Zij kwam 
ten val en overleed als gevolg daarvan. 
De rechter heeft de organisator en leider 
toen verantwoordelijk gesteld voor de 
gevolgen van die val.”

Is na een ongeval direct duidelijk of er 
sprake is van NAH?
“Nee, dat is niet altijd het geval. Soms 
zijn de klachten direct merkbaar, maar 
het kan ook zijn dat de klachten zich 
in de dagen of weken na het ongeval 
openbaren. Als deze klachten na een 
rustperiode niet overgaan en chronisch 
worden, spreekt men van NAH. Mensen 
hebben dan last van bijvoorbeeld heftige 
hoofdpijn, gevoeligheid voor geluid of 
licht, tinnitus (oorsuizen) of cognitieve 
functiestoornissen. In ergere zaken kan 
karakterverandering optreden, die vaak 
gepaard gaat met depressiviteit.”

Zijn de klachten duidelijk te linken aan 
het ongeval?
“Soms wel en soms niet. En dat maakt 
ook dat het niet altijd eenvoudig is om 
de schade vergoed te krijgen. Als schade 
aan de hersenen zichtbaar is op een scan 
en die schade was voor het ongeluk niet 
aanwezig, dan is de oorzaak duidelijk, 
evenals de link met het ongeval. Maar 
als die schade niet zichtbaar is op scans, 
dan zijn de klachten zoals het heet 
medisch niet te objectiveren. Dan is het 

belangrijk aan te tonen dat de klachten 
er voor het ongeluk niet waren en dat de 
klachten reëel zijn en niet gefingeerd. Op 
die manier kun je uiteindelijk vaak toch 
oorzaak en gevolg vaststellen. Maar dan 
moet je wel sterk in je schoenen staan. Bij 
dat traject heb je echt professionele hulp 
nodig.”

Wie kan je daarbij helpen?
“Dan kun je het beste contact 
opnemen met een gespecialiseerde 
letselschadeadvocaat. Die weet welke 
informatie nodig is en welke stappen 
moeten worden gezet om de schade 
te kunnen verhalen. Des te eerder de 
advocaat wordt ingeschakeld, des te 
kleiner ook de kans dat zaken zich oneindig 
lang voortslepen. Door hun kennis en 
ervaring lukt het letselschadeadvocaten 
namelijk in 98 procent van de gevallen 
om tot een goed schaderegelingstraject 
te komen zonder tussenkomst van de 
rechter. Belangrijk is bovendien dat zij, 
behalve bij het verhalen van de schade, 
ook behulpzaam zijn bij het inschakelen 
van bijvoorbeeld een arbeidsdeskundige 
en een herstelcoach die het slachtoffer 
kunnen bijstaan in het herstelproces.”

INTERVIEW met Geertruid van Wassenaer

Schade bij niet-aangeboren hersenletsel

Secretariaat LSA
Postbus 21
3940 AA DOORN
T: 0343-420412 
E: secretariaat@lsa.nl
W: www.lsa.nl

Meer informatie

“Als schade aan de hersenen 
zichtbaar is op een scan en die 
schade was voor het ongeluk 

niet aanwezig, dan is de 
oorzaak duidelijk, evenals de 

link met het ongeval”

Geertruid van Wassenaer

Na een beroerte krijgen mensen 
zowel tijdens als na de revalidatie 

te maken met veel therapeuten. Voor 
motorische problemen krijgt men 
fysio-/oefentherapie, voor problemen 
met spreken komt de logopedist, voor 
problemen met praktische handelingen 
is er de ergotherapeut en voor cognitieve 
problemen kan een neuropsycholoog 
worden ingeschakeld. 

Muziek als aanjager
Met de Ronnie Gardiner Methode (RGM) 
worden hersenproblemen niet gescheiden 
maar gecombineerd aangepakt. RGM 
is een vrolijke, gestructureerde, multi-

sensorische oefenmethode voor de 
hersenen. Daarbij worden ritme en muziek 
ingezet om beweging, spraak en cognitie 
te stimuleren. Muziek wordt tijdens het 
oefenen gebruikt als aanjager. Op de 
maat van zorgvuldig voor de doelgroep 
gekozen nummers worden speciale RGM-
symbolen vertaald naar een (meestal 
tactiele) beweging en wordt de daarbij 
behorende klank uitgesproken. Dit vraagt 
vaak opperste concentratie. Mariken 
Jaspers van RGM Nederland: “De ervaring 
leert dat het ritme van muziek een sterke 
prikkel is om de hersenen te activeren 
waardoor bewegen gemakkelijker 
wordt. De motorische cortex en het taal-
spraakcentrum liggen in de hersenen 
dicht bij elkaar en kunnen elkaar 
versterken. Daardoor zien we ook vaak 
de spraak verbeteren.” Uiteraard worden 
de oefeningen geleidelijk opgebouwd 
van eenvoudig, met één symbool, naar 
gecompliceerder (meer symbolen en/
of muziek met een hoger tempo). RGM 
kan aan alle niveaus worden aangepast, 
afhankelijk van wat de doelgroep aankan. 
Het oefenen kan zittend of staand worden 
gedaan, individueel of in groepsverband.

Groot deel hersenen betrokken
Het effect van de oefeningen is dat de 
conditie van de hersenen verbetert doordat 
tijdens het oefenen veel hersengebieden 
tégelijk actief zijn: de motorische cortex, 
taalspraakcentra (o.a. het gebied van 
Broca), de auditieve- en visuele cortex, de 
hippocampus, de prefrontale cortex en 

het Cerebellum. Hierdoor zal het brein 
zich uiteindelijk aanpassen aan de vraag. 
Er kunnen nieuwe verbindingen ontstaan 
tussen beide hersenhelften en tussen de 
verschillende betrokken hersengebieden. 
Dit kan onder meer zorgen voor een ver-
beterd concentratievermogen, toename 
van energie, verbetering van motorische 
vaardigheden en spraak, verminderde 
prikkel(over)gevoeligheid, afname van 
neglect en verbetering van de stemming. 

Ook kan verbetering van geheugen, 
denksnelheid en het vermogen tot 
uitvoeren van dubbeltaken optreden. 
Opvallend aspect bij de RGM is het plezier 
dat de deelnemers hebben tijdens het 
oefenen. Hoewel het een inspannende 
bezigheid is, kijken veel deelnemers uit 
naar hun wekelijkse RGM-les. 

Verbetering in de chronische fase
Vooral mensen in de chronische fase na een 
beroerte denken vaak dat er weinig meer te 
verbeteren is aan hun ‘restverschijnselen’. 
De ervaring van RGM practitioners is dat 
er nog veel winst te behalen valt. “Zelfs 
als men al lang geleden een beroerte 
heeft gehad zien we vaak verbeteringen 
optreden”, vertelt Jaspers. “RGM daagt de 
hersenen zowel cognitief als motorisch 
uit en dat is een bijzondere combinatie die 
vaak leidt tot mooie resultaten.”

In Zweden, waar de RGM is ontwikkeld, 
wordt de methode al ruim 25 jaar toegepast 
in zowel de revalidatie- als de chronische 
fase na een beroerte.  In Nederland worden 
sinds vier jaar zorgverleners, fysio- en 
oefentherapeuten, logopedisten, muziek- 
en ergotherapeuten en neuropsychologen 
opgeleid tot RGM-practitioners. RGM 
wordt steeds vaker toegepast in zowel 
instellingen als in zelfstandige praktijken. 
Een mooi voorbeeld is SGL, een grote 
zorginstelling in Limburg, waar op alle 
locaties voor dagbesteding RGM wordt 
aangeboden als wekelijkse training. 

ADVERTORIAL

De RGM zet het gehele brein in beweging

• RGM wordt ook succesvol ingezet bij 
andere doelgroepen zoals mensen 
met Parkinson, MS, psychiatrische 
aandoeningen, dementie, gezonde 
ouderen en kinderen (leerproblemen, 
aandachtsstoornis)

• RGM wordt alleen aangeboden door 
certificeerde RGM-practitioners

• RGM Nederland is in Nederland de 
enige opleider tot gecertificeerd 
RGM-practitioner 

• RGM-practitioners zijn te vinden via de 
website 

• www.rgm-nederland.nl 

Meer informatie

“RGM daagt de hersenen zowel 
cognitief als motorisch uit”
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Een snelle diagnose en behandeling bij een acute 
CVA (Cerebro Vasculair Accident, oftewel beroerte) 
zijn van levensbelang. Voor de levenskwaliteit in 

de chronische fase daarna is het minstens zo belangrijk 
om ook gelijk in de acute fase aandacht te besteden 
aan het revalidatietraject. Op dit moment komen 
nog te weinig patiënten na een beroerte terecht in de 
specialistische revalidatie, vindt Monique Lindhout 
van Vereniging Hersenletsel.nl. Onvoldoende aandacht 
voor herstel kan jaren later nog ernstige gevolgen 
teweegbrengen voor overlevers.

Volgens Lindhout worden patiënten na een beroerte 
anno 2017 nog te vaak naar huis gestuurd zonder 
revalidatie. Ongeveer 15 procent van de overlevers, 
een kleine 6.000 mensen, komt terecht in de medische 
specialistische revalidatie. De conclusie ‘te licht, 
kan naar huis’ klinkt nog vaak, terwijl juist mensen 
die aanvankelijk redelijk goed lijken te zijn hersteld 
van een beroerte, later wel degelijk klachten kunnen 
krijgen. Daarnaast zijn er ook patiënten, jong en oud, 
die te ‘slecht’ worden bevonden voor revalidatie. Zij 
verhuizen vaak naar een verpleeghuis. Dat kan in eerste 
instantie misschien de juiste beslissing zijn, meent 
Lindhout, maar zorg er ook voor dat er ruimte is voor 
hertriage/herbeoordeling. “De snelle triage die op dit 
moment plaatsvindt, is met het oog op de doorstroming 
begrijpelijk”, vindt Lindhout. De patiënt zou er volgens 
haar echter bij gebaat zijn als het aanbod continu op 
de vraag wordt aangepast. “Wordt in eerste instantie 
besloten tot plaatsing in een verpleegtehuis, laat dat 
dan niet definitief het eindstation zijn. Geef iemand 
alsnog een kans.”

Vroege diagnostiek
In de eerste fase na thuiskomst overheerst logischerwijs 
nog de blijdschap van het overleven. Wanneer dan na 
een tijdje blijkt dat de patiënt wat prikkelbaarder is dan 
voorheen, of wat minder flexibel op de werkvloer, is 

de drempel om weer naar een arts te stappen vaak wat 
hoger. Hij of zij is allang blij dat het weer goed gaat en 
wanneer hij of zij dan toch uiteindelijk naar een arts 
toestapt, wordt de link niet gelegd met de beroerte. Vaak 
wordt de diagnose burn-out gesteld en komt een patiënt 
in een traject terecht waarin hij of zij helemaal niet 
thuishoort. Een opvolgsysteem zou enorm helpen, stelt 
Annet Wielemaker van de Hersenstichting. “Hierdoor 
blijft de zorgvraag van de patiënt duidelijk in beeld en 
kan passende zorg worden ingezet, want de juiste zorg 
en begeleiding is wel degelijk te verkrijgen.” Goede 
diagnostiek in het voortraject is daarom essentieel om 
te bepalen wie baat heeft bij begeleiding en in welke 
mate, meent Wielmaker.

Leren leven met
Familie en vrienden kunnen een grote steun zijn 
voor een patiënt in het traject na een beroerte. Op de 
‘onzichtbare’ gevolgen als chronische vermoeidheid, 
concentratie- en geheugenstoornissen kun je je huis niet 
aanpassen, zegt Wielemaker. “Voor buitenstaanders zijn 
dit soort gevolgen niet direct zichtbaar. Dit maakt dat 
iemand soms niet begrepen wordt en daarom moeilijker 
met de klachten kan omgaan. Het wordt vanaf een 
bepaald punt ‘leren leven met’, en dat vergt inspanning 
en tijd.” Het is dan ook belangrijk dat iemand goed in de 
gaten wordt gehouden, met name bij een ingrijpende 
gebeurtenis zoals het behalen van een diploma, een 
begrafenis of een trouwerij, vult Lindhout aan. “Vaak 
zie je dat iemand het dan even niet meer weet en een 
steunpilaar nodig heeft waartoe hij of zij zich kan 
wenden voor hulp.” Zodra iemand dan weer op de rit 
geholpen is, kan hij zelf weer verder. Of dit nu door hulp  
van een specialist is of van een naaste. “Kijk vooral naar 
de mogelijkheden en niet naar wat er allemaal niet meer 
kan en wat ingewikkeld is.” 

‘Meer aandacht voor herbeoordeling na CVA’ Van onze redactie
Auteur: Yara Hooglugt
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Een vloeiende overgang van ziekenhuis 
naar revalidatiecentrum kan een 

patiënt helpen sneller op de been te raken 
na een CVA. Geen dubbele handelingen, 
voorkennis bij revalidatiespecialisten en 
een uitgebreid dossier dat voor iedereen 
is in te zien, kunnen enorm helpen het 
traject voorspoediger te laten voorlopen. 
Rob van den Heuvel, fysiotherapeut bij 
Tolbrug paramedische ziekenhuiszorg 
en Neelke van den Heuvel, logopedist 
bij Tolbrug medisch specialistische 
revalidatie, beide Jeroen Bosch 
Ziekenhuis, vertellen hierover. 

Wat kan er in het ziekenhuis al worden 
gedaan in de acute fase?
Rob van den Heuvel: “Vanaf het moment 
dat iemand een CVA doormaakt wil je 
eigenlijk al werken aan het herstel. Een 

fysiotherapeut moet een patiënt die 
binnenkomt met een CVA binnen 24 
uur zien en zo mogelijk mobiliseren. Zo 
kan in een vroeg stadium onderzocht 
worden hoe de patiënt functioneert 
en welk traject afgelegd moet worden. 
Vanaf het moment dat iemand wordt 
gemobiliseerd, wordt al gewerkt aan de 
revalidatie. Te lang in bed blijven liggen 
zorgt voor een tekort aan prikkels en dus 
immobilisatie.”     

Over wat voor tijdsbestek hebben we 
het dan?
Neelke van den Heuvel: “Het streven moet 
zijn om mensen vijf dagen na indicatie 
op de goede plek te hebben. Dat kan een 
centrum zijn voor klinisch of poliklinisch 
revalideren, maar ook een verpleeghuis of 
‘gewoon’ thuis. Wat het scenario ook wordt, 

uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken 
dat intensieve begeleiding vanaf minuut 
één belangrijk is. Wees er als ziekenhuis 
direct bij, voorzie de patiënt van voldoende 
informatie en pas de behandeling aan op 
de eventuele klinimetrie.”

Hoe zou de overgang vanuit het 
ziekenhuis idealiter moeten verlopen?
Rob van den Heuvel: “In een vloeiende 
beweging. Op het moment van opname 
wordt nog geen onderscheid gemaakt 
tussen mensen met lichte en mensen 
met ernstigere gevolgen, maar daarna 
is een schifting wel gewenst. In principe 
kunnen snel herstellende patiënten met 
weinig restverschijnselen direct naar huis 
zonder therapieën. Bij monoproblematiek, 
zoals conditieverlies of lichte arm- of 
handfunctieproblemen, gaat een patiënt 
naar de eerstelijns therapie. Wanneer 
er sprake is van meerdere problemen 
tegelijk moet worden gekozen voor 
revalidatiedagbehandeling. Het is van het 
grootste belang om de omgeving van de 
patiënt bij deze overgang zo veel mogelijk 
te betrekken. Familie en vrienden kunnen 
al vanaf de acute fase veel betekenen voor 
het herstel van de patiënt en waar mogelijk 
helpen bij oefeningen en trainingen.”

Hoe is dit bij jullie ingericht?
Neelke van den Heuvel: “Tolbrug valt 
als afdeling medisch specialistische 
revalidatie onder het Jeroen Bosch 
ziekenhuis, maar is wel een erkend 
revalidatiecentrum. Door constante 

samenwerking tussen de specialisten 
van beide afdelingen streven wij ernaar 
de overgang naar het revalidatietraject 
zo naadloos mogelijk te laten verlopen 
voor de revalidant. We werken met 
één elektronisch patiëntendossier dat 
iedereen kan inzien. Hierdoor is er nooit 
meer sprake van dubbele anamnese en 
hoeven klinimetrie en eventuele eerste 
behandelingen niet twee keer plaats te 
vinden. Een revalidant krijgt dus nooit 
dezelfde vragen, waardoor ook tijdswinst 
wordt geboekt in het traject. Bovendien 
krijgen alle revalidanten een persoonlijke 
informatiemap waarin alle verkregen 
informatie, brochures, gemaakte 
afspraken en behandelingsrapporten 
komen te staan. Zo houdt de revalidant 
de regie. Dit klinkt ook door binnen de 
hele keten: een paar keer per jaar komen 
specialisten per discipline uit de hele 
keten samen voor het bespreken van 
de richtlijnen en het aanscherpen van 
afspraken. Ook dat merkt de patiënt/
revalidant: we streven echt naar 
totaalzorg.”

INTERVIEW met Rob van den Heuvel en Neelke van den Heuvel

Vloeiende beweging van ziekenhuis naar revalidatie

Tolbrug Specialistische Revalidatie is het 
revalidatiecentrum van het Jeroen Bosch 
Ziekenhuis 
Henri Dunantstraat 7 
5223 GZ ‘s-Hertogenbosch 
073 553 56 00 
Info@tolbrug.nl 
www.tolbrug.nl
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Cardiovasculaire zorg wordt, wanneer patiënten 
eenmaal stabiel zijn, in steeds meer gevallen 
overgedragen van de cardioloog naar de huisarts. 

Vanzelfsprekend kan de huisarts bij twijfel altijd 
terugvallen op overleg met de cardioloog en is het 
mogelijk bij veranderingen in de gezondheidssituatie 
terug te verwijzen naar de specialist. Groot voordeel 
voor de patiënt is dat de zorg op deze wijze dichter bij 
huis kan worden gegeven. Voor de gezondheidszorg is 
daarnaast van belang dat de cardioloog meer tijd kan 
besteden aan patiënten met ernstige of urgente hart- en 
vaatklachten.

De ontwikkeling van de tweede naar de eerste 
lijn is afgelopen jaar versneld doordat huisartsen 
voortaan zelf NOAC, een nieuw antistollingsmiddel, 
kunnen voorschrijven. Deze middelen worden in de 
nieuwe richtlijn die cardiologen gebruiken nu als 
voorkeursbehandeling genoemd voor de behandeling 
van boezemfibrilleren. Naar verwachting zullen ook 
de NHG-richtlijnen zoals die voor huisartsen gelden 
worden aangepast. De nieuwe middelen hebben grote 
gevolgen voor de cardiovasculaire gezondheidszorg. 
Het middel heeft een ander werkingsmechanisme 
dan de traditionele antistollingsmiddelen (vitamine 
K-antagonisten ofwel VKA) en een vaste dosering 
waardoor bloedprikken niet meer nodig is.

Nieuwe rol trombosedienst
Dit betekent dat niet alleen de rol van de cardioloog 
en de huisarts verandert maar ook die van de 
trombosedienst. De traditionele trombosedienst 
prikt en begeleidt VKA-patiënten tijdens de 
antistollingsbehandeling. Met de komst van de NOAC 
krijgt de huisarts een centralere rol. Daarnaast zullen 
patiënten overgaan van VKA naar NOAC, en dus 
van specialist naar huisarts, en omgekeerd. “Het is 
belangrijk dat de afstemming tussen alle zorgverleners 

in de keten van antistolling optimaal is georganiseerd”, 
stelt dr. Laura Faber, internist-hematoloog bij het 
Rode Kruisziekenhuis in Beverwijk. In Noordwest 
Nederland gaan de trombosediensten samenwerken 
om de continuïteit van zorg te garanderen en de 
kwaliteit op een hoog peil te houden. “Met hun kennis 
kunnen zij de voorschrijvers van antistollingsmiddelen 
ondersteunen.” 

Intensieve samenwerking
Om de overdracht van specialist naar huisarts 
goed te laten verlopen, zijn goede afspraken nodig. 
Protocollen hoe om te gaan met doorverwijzing, 
geplande en ongeplande operaties en het voorkomen 
van bloedingen zijn momenteel in ontwikkeling. Ook 
worden bijscholingen georganiseerd voor huisartsen 
om hen voor te bereiden op deze taak. De samenwerking 
tussen cardiologen en huisartsen zal, zo verwacht 
cardioloog Giovanni Tahapary, bestuurslid commissie 
kwaliteit van de Nederlandse Vereniging Voor 

Cardiologie, verder geïntensiveerd worden. “Er zijn 
huisartsenpraktijken waar de cardioloog regelmatig 
spreekuur houdt. En in regio Alkmaar heeft het 
ziekenhuis een speciale contactpersoon aangesteld voor 
de praktijkondersteuner huisartsen. Op die manier 
is er altijd direct de mogelijkheid voor intercollegiaal 
overleg.”

Patiëntveiligheid
De patiëntveiligheid staat bij deze ontwikkeling voorop. 
Die is dankzij de beschikbaarheid van de NOAC zelfs 
verbeterd. De medicijnen zijn veiliger dan andere 
antistollingsmiddelen. Dat is ook de reden dat de 
Europese Richtlijn voor cardiologen deze medicijnen 
als voorkeursbehandeling noemt. Voor een optimale 
cardiovasculaire zorg is het tevens van belang dat 
huisartsen en specialisten door de keten heen met 
elkaar samenwerken. Het verschil tussen de eerste en de 
tweede lijn verschuift en zo ontstaat een gezamenlijke 
taakverantwoordelijkheid. In de ene regio zal de nieuwe 
werkwijze sneller worden doorgevoerd dan in de andere. 
“Groot voordeel in onze regio is dat alle huisartsen zijn 
aangesloten bij twee verenigingen”, vertelt Tahapary. 
“Dat maakt dat overleg en kennisoverdracht snel en 
goed kan plaatsvinden.” De patiëntveiligheid is dankzij 
die onderlinge afspraken en intensieve samenwerking 
zoveel mogelijk geborgd.

Cardiovasculaire zorg dichter bij patiënt Van onze redactie
Auteur: Petra Lageman
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Vrijwel alle cliënten van Starlet 
Diagnostisch Centrum kunnen sinds 1 

januari van dit jaar gebruikmaken van de 
vingerprik om hun bloed te laten testen. 
De uitslag van die meting krijgen zij direct. 
Dankzij het zelfmanagementsysteem is 
het daarnaast ook mogelijk geworden 
om thuis zelf de vingerprik uit te voeren. 
“Onze trombosedienst is uitgegroeid tot 
een expertcentrum”, vertelt Jeannette 
Goudriaan, voorzitter van de Raad 
van Bestuur en algemeen directeur 
van Starlet Diagnostisch Centrum. 
“Met onze diensten en onze kennis 
ondersteunen wij patiënten, huisartsen 
en medisch specialisten van de Noordwest 
Ziekenhuisgroep.” 

Op welke wijze biedt Starlet onder-
steuning aan huisartsen?
“Wij werken nauw samen met de 250 
tot 300 huisartsen van de twee huis-
artsencorporaties in onze regio. Sinds 
eind vorig jaar mogen huisartsen 
bepaalde antistollingsmiddelen voor-
schrijven die voorheen werden uitge-
schreven door medische specialisten. 
Antistollingsmiddelen, de indicaties en 
de mogelijke contra-indicaties vormen 
complexe materie. De stollingsartsen 
van de trombosedienst zijn vanwege hun 
kennis en ervaring specialisten op dit 
gebied. Wij delen die kennis graag met 
de huisartsen en verzorgen regelmatig 
informatiebijeenkomsten.”

Hoe verloopt de samenwerking tussen 
de stollingsartsen en de medisch 
specialisten?
“Onze medewerkers maken deel uit 
van onder meer het opnameplein van 
Noordwest Ziekenhuisgroep. Zij spelen 
een rol in de advisering met betrekking 
tot antistollingsmiddelen rond en na 
een operatie. Patiënten die een afspraak 
maken voor een operatie komen behalve 
bij de anesthesist en de verpleegkundige 
ook bij de stollingsarts. Vanzelfsprekend 
rapporteert de stollingsarts aan de 
medisch specialist. Op diagnostisch vlak 
is er met de specialisten van Noordwest 
een uitstekende samenwerking.”

Welke rol speelt de trombosedienst bij 
de begeleiding van patiënten?
“Patiënten die zijn aangewezen op de 
traditionele antistollingsmiddelen bieden 
wij een breed scala aan diensten waarbij 
bloedafname via een ader in de arm niet 
meer nodig is. Een vingerprik volstaat. Wie 
naar het centrum kan komen, wordt daar 
eens in de vier tot zes weken geprikt. Wie 
niet in staat is naar het centrum te komen, 
bezoeken wij vanzelfsprekend thuis. Ook 
bieden wij nu een zelfmanagementsysteem. 
Patiënten kunnen, als zij dat willen, zelf een 
vingerprik uitvoeren en de uitslag daarvan 
uitlezen met speciale apparatuur. Het is ook 
mogelijk om vervolgens zelf de dosering te 
verzorgen. Maar natuurlijk kan de uitslag 
ook door onze medewerkers worden 
verzorgd waarna zij een doseervoorschrift 
geven.”

Is Starlet ook betrokken bij multi-
disciplinair overleg?
“Vanzelfsprekend. Er is multidisciplinair 
overleg met huisartsen in onze regio 
en met medisch specialisten binnen 
Noordwest Ziekenhuisgroep. Daarnaast 
nemen wij deel aan het regionaal overleg 
waarbij alle disciplines van de eerste tot 
en met de tweede lijn betrokken zijn. In 
dat overleg kijken wij hoe wij de kwaliteit 
van de zorg verder kunnen verbeteren. 
Daarnaast is er ook nog onze Commissie 
van Advies waarin huisartsen en medisch 
specialisten zitting hebben. Zij adviseren 
ons met betrekking tot het ontwikkelen 
van nieuwe diensten zodat wij de 
artsen in deze regio nog beter kunnen 
ondersteunen. Dat gaat overigens 
verder dan alleen de bloedafname, 
het laboratoriumonderzoek en de 
orale antistollingsbehandeling. Het 
dienstenpakket van Starlet Diagnostisch 
Centrum omvat ook de uitvoering van 
verschillende functieonderzoeken zoals 
hartritmeonderzoek met event recorders 
en fundusfoto’s.”

ADVERTORIAL

Trombosedienst wordt expertcentrum
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Jarenlang waren vitamine K-antagonisten (VKA) de 
aangewezen middelen om trombose te voorkomen 
en te behandelen. Deze middelen laten zich lastig 

instellen en in Nederland ontstond voor de begeleiding 
daarvan een uitgebreid netwerk van trombosediensten. 
Met de komst van nieuwe antistollingsmiddelen, NOAC 
of DOAC genoemd, zijn de kaarten anders komen te 
liggen.

NOAC (non-vitamine K-antagonisten orale 
anticoagulantia), ook wel nieuwe orale anticoagulantia 
of direct werkende orale anticoagulantia (DOAC) 
genoemd, zijn enkele jaren geleden naast de traditionele 
VKA gekomen. NOAC werken doorgaans direct en zijn 
snel uitgewerkt. Dat laatste kan voor een operatie 
bijvoorbeeld een voordeel zijn. Een patiënt kan een 
dag voor de operatie stoppen met de NOAC, terwijl dat 
bij VKA meerdere dagen is en na de operatie aandacht 
nodig is voor het weer goed instellen van de VKA. Omdat 
NOAC eenvoudig in te stellen zijn, is voor het gebruik 
relatief weinig begeleiding en ondersteuning nodig. De 
komst van deze nieuwe middelen heeft zodoende grote 
gevolgen voor de organisatie van de trombosezorg in 
Nederland. De NOAC kennen een vaste dagelijkse dosis 
en bloedcontrole is – wanneer de patiënt de dagelijkse 
medicatie trouw inneemt –slechts in beperkte mate 
nodig, waardoor de trombosedienst in feite geen rol 
meer heeft. 

Breed inzetbaar 
Hans van Laarhoven is teammanager collectieve 

belangenbehartiging bij De Hart & Vaatgroep. Hij volgt 
de ontwikkeling rond NOAC nauwgezet. “Belangrijk is 
dat nu ook huisartsen de NOAC voor kunnen schrijven. 
Dankzij studies zijn er voldoende aanwijzingen voor 
een goede werkzaamheid en veiligheid”, stipt hij 
aan. Patiënten hebben een keuze en hoeven voor 
de onderhoudsdosering en controle van een NOAC 
niet meer langs de specialist. Dit kan via de huisarts 
plaatsvinden en dat betekent meer gemak voor de 
patiënt. Van Laarhoven stelt dat NOAC weliswaar 
duurder zijn dan VKA, maar dat hoge zorgkosten door 
bijvoorbeeld een herseninfarct op langere termijn 
vermeden kunnen worden. Studies tonen aan dat 
NOAC effectiever zijn in het voorkomen van trombose 
en als negatief effect minder ernstige bloedingen 
geven in vergelijking met VKA. Daarnaast is het aantal 
indicatiegebieden uitgebreid. Aanvankelijk werden 
NOAC alleen ingezet na een grote heup- of knieoperatie. 
Daarna ook bij boezemfibrilleren om te voorkomen 
dat een embolie op zou treden. Vervolgens gebeurde 
ook de behandeling van longembolie en bestaande 
trombose met NOAC. Nieuw is de inzet van NOAC na 
het doormaken van een hartinfarct. Het is wel zaak 
om aandacht te besteden aan het zorgvuldig gebruik 
van de middelen; antistolling is altijd een risicovolle 
behandeling.

Huisartsen
“De huisarts krijgt een extra verantwoordelijkheid”, 
vertelt prof. dr. Harry Büller. Hij is hoogleraar 
vasculaire geneeskundige aan het AMC te Amsterdam. 

Waar de trombosezorg voorheen was geconcentreerd 
rondom de trombosediensten, is dat met de introductie 
van de NOAC niet langer nodig. De noodzaak om het 
gebruik nauwgezet te monitoren is verdwenen en zo 
vormt de huisarts het antwoord op de vraag wie of wat 
de trombosezorg bij de hand neemt. Hij constateert 
wel wat koudwatervrees bij de huisarts, maar hij 
trekt de vergelijking met diabetes en het verlenen 
van zorg rondom insuline. “Dat ligt ook allemaal bij 
de eerstelijnszorg. NOAC werken prima, je moet ze 
wel trouw elke dag innemen en één keer per half jaar 
moet de huisarts controleren of alles goed gaat. Die 
organisatie kan de huisarts prima doen.”

Nieuwe patiënten
Als je huisartsen de verantwoordelijkheid geeft, 
moet het ook mogelijk zijn hen het middel te laten 
voorschrijven. Büller meent dat in de praktijk de eerste 
voorschrijving toch vooral door een cardioloog of 
andere specialist zal gebeuren. Zo’n 90 procent van de 
nieuwe patiënten gebruikt nu NOAC, voor mensen met 
veneuze trombose of atriumfibrilleren is dat al bijna 
100 procent. Mensen die soms al jaren VKA gebruiken, 
zouden vaak de keuze kunnen maken om over te 
stappen naar een NOAC. Dat laatste stuk regie ligt 
echter bij de patiënt zelf.

Meer keuzevrijheid in antistollingszorg Van onze redactie
Auteur: Cor Dol
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M et de verschuiving van traditionele 
antistollingsmiddelen naar de 

NOAC is de trombosezorg in Nederland 
flink veranderd. Huisartsen hebben meer 
verantwoordelijkheden gekregen en 
trombosediensten moeten zichzelf opnieuw 
uitvinden, vertelt Dr. Rob Fijnheer, internist-
hematoloog    van Meander Medisch Centrum 
in Amersfoort. 

Wat zijn de grootste verschuivingen 
geweest in de trombosezorg?  
“Naast de overgang van traditionele 
antistollingsmiddelen naar de NOAC is 
het mogelijk geworden dat huisartsen de 
antistollingsmiddelen voorschrijven. Veel 
patiënten blijven onder controle van de 
trombosediensten, maar een behoorlijke 
groep zal behandeld gaan worden met 
de NOAC. Veelal zal de behandeling 
in het ziekenhuis starten, maar de 
meerderheid van de patiënten zal op den 

duur vervolgbehandeling via de eerste lijn 
krijgen. Ook het starten van de behandeling 
bij patiënten met een trombosebeen of 
atriumfibrilleren zal vaker in de eerste lijn 
zijn. Samenwerking tussen huisarts en 
ziekenhuis is dan van levensbelang.”

Wat verandert er voor de patiënt? 
“Het belangrijkste is dat in overleg met 
de huisarts en specialist gekozen kan 
worden welke behandeling het beste past 
bij de patiënt. Dit geeft meer keuzevrijheid. 
Voorheen moest regelmatig bloed geprikt 
worden om de stolling te meten en het 
medicijngebruik te monitoren. De NOAC 
komen in een vaste dosis waarbij geen 
bloed geprikt hoeft te worden. Omdat de 
bloedcontrole bij de NOAC ontbreekt is het 
motoren van therapietrouw zeer belangrijk.”   

En voor de trombosediensten? 
“Die blijven bestaan, maar directe 
patiëntenzorg wordt minder. Mensen met 
nierfalen, kunstkleppen of bijwerkingen van 
NOAC blijven afhankelijk van de traditionele 
behandeling via trombosediensten. De 
trombosediensten zijn daarnaast belang-
rijk om afspraken tussen apotheken, 
specialisten en huisartsen te coördineren 

en te monitoren hoe de zorg met NOAC 
verloopt. Nederlandse trombosediensten 
worden kleiner en gaan samenwerken om 
voldoende patiënten te behouden. Dit zorgt 
voor een kostenbesparing. Maar omdat 
NOAC zelf duurder zijn, is er vooral een 
verschuiving van zorgkosten gaande.”

Wat hebben jullie gedaan om deze 
overgang in goede banen te leiden?
“Het kwam niet onverwacht. Wij zagen deze 
beweging al langer aankomen, ook omdat 
die in andere Europese landen al plaatsvond. 
We hebben geleidelijk naar deze overgang 
toegewerkt door bijvoorbeeld met tijdelijke 
dienstverbanden te werken, personeel om te 
scholen naar andere plekken in het ziekenhuis 
en patiënten zo goed mogelijk voor te bereiden.”    

INTERVIEW met Rob Fijnheer

Grote verschuivingen in trombosezorg

www.meandermc.nl
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Gezien de overlap in risicofactoren (roken, 
weinig bewegen en veroudering) komen 
hartfalen en de chronische longziekte COPD 

vaak gezamenlijk voor. Omdat de symptomen 
(kortademigheid, vermoeidheid) vaak overeenkomstig 
zijn, is het onderscheid in de praktijk lastig. De 
veelvoorkomende co-morbiditeit van deze ziekten blijft 
vaak onopgemerkt. Om diagnostiek en behandeling 
van hartfalen en COPD te verbeteren, is nauwere 
samenwerking tussen huisarts, longarts en cardioloog 
nodig. E-health kan worden ingezet voor monitoring, 
coaching en op den duur screening van deze patiënten.

Co-morbiditeit bij hartfalen en COPD 
Longarts Frits Franssen van het MUMC+ zag veel 
COPD-patiënten bij wie de mate van klachten maar 
gedeeltelijk te verklaren was door hun verminderde 
longfunctie. Bij nader onderzoek bleek zo’n 20 procent 
van de patiënten met COPD ook hartfalen te hebben. 
In hetzelfde ziekenhuis liep cardioloog Hans-Peter 
Brunner-La Rocca tegen ditzelfde probleem aan; hoge 
percentages patiënten met hartfalen bleken ook COPD 
te hebben. Veelal werd dit over het hoofd gezien. Na het 
stellen van de eerste diagnose wordt niet direct gedacht 
aan een andere ziekte met dezelfde symptomen. Dat 
is volgens Franssen de valkuil. “Daarom moet je altijd 
blijven nadenken of klachten overeenkomen met de 
vastgestelde aandoening.” Als inderdaad sprake is van 
co-morbiditeit nemen klachten pas af wanneer beide 

ziekten worden aangepakt. En dat is van groot belang 
voor de patiënten. Brunner-La Rocca: “De kwaliteit van 
leven wordt onevenredig zwaar beïnvloed bij mensen 
met beide aandoeningen.” 

Samenwerken voor betere diagnostiek
De artsen zijn overtuigd van het belang van betere 
diagnostiek. Die taak ligt bij specialisten maar 
ook huisartsen, die volgens Brunner-La Rocca een 
overkoepelende functie kunnen hebben. Het begint met 
bewustzijn en alertheid. Voor de toekomst verwachten 
de artsen heldere richtlijnen, maar vooralsnog 
ontbreekt een protocol voor snellere opsporing van 
co-morbiditeit. De patiënten delen risicofactoren 
als roken, weinig beweging en een hoge leeftijd. 
Ook verhoogt de ene ziekte het risico op de andere. 
Elke hartpatiënt onderzoeken op longafwijkingen of 
vice versa zou echter onbetaalbaar worden. Daarom 
moeten behandelaars vooral de klachten onderzoeken. 
Vaak verklaart de gestelde diagnose niet de ernst of 
combinatie van klachten. Bij vermoedens van co-
morbiditeit is nader onderzoek nodig en moet buiten 
de eigen afdeling gekeken worden, en dat is niet altijd 
gemakkelijk. Soms spelen redenen als tijdgebrek of 
financiële prikkels om niet door te verwijzen. 

Samenwerking is essentieel, maar ligt vooralsnog in 
handen van lokale initiatieven, vertelt Franssen. “Het is 
maar net waar een enthousiaste longarts of cardioloog 
rondloopt.” Breder opgezette en gereguleerde 
samenwerking is het doel voor de toekomst. 
Daarvoor moeten huisartsen, patiëntenverenigingen, 
verzekeraars en specialisten de koppen bij elkaar 
steken. Dit is noodzakelijk volgens Brunner-La Rocca. 
“We hebben het nu over de relatie tussen twee ziekten, 
maar dat kunnen er ook vijf of tien zijn. Multi-
morbiditeit wordt met een vergrijzende bevolking en 
bezuinigingen in de zorg steeds prangender.” 

Virtuele consulten 
Om de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid bij 
patiënten te vergroten en de kosten voor behandeling 
te beperken, wordt e-health ingezet – vooral nog 
complementair aan bestaande zorg. Brunner-La 
Rocca gelooft dat dit pas het begin is van de vele 
mogelijkheden van e-health. Een voorbeeld hiervan 
is een virtuele verpleegkundige, die monitort, coacht 
en feedback geeft. E-health kan ook een deel van de 
screening bij de patiënt leggen en zo bijdragen aan het 
opsporen van aandoeningen. Daarbij moet volgens 
Franssen wel een kanttekening geplaatst worden bij de 
te bereiken doelgroep. “Mensen die gemakkelijk gebruik 
maken van apps of andere toepassingen, zijn vaak al 
goed te bereiken. Je wilt juist de mensen helpen die het 
moeilijkst te managen zijn.” Directe begeleiding van een 
arts zal daarom nodig blijven.

Eerder opmerken co-morbiditeit Van onze redactie
Auteur: Ruby Sanders
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In een online samenleving kiest ook de 
zorg voor de voordelen van internet. 

Online zorg maakt een flinke opmars in 
ons land en de virtuele coach is steeds 
vaker de rechterhand van behandelaars 
en de steunpilaar van chronisch zieken. 
Jan Ramaekers van Sananet vertelt over 
het nut en de noodzaak. 

Voor welke patiënten is online zorg van 
toegevoegde waarde?
“Met name voor chronisch zieken zoals 
mensen met chronisch hartfalen, met 
de ziekte van Crohn, Parkinson of MS, 
of patiënten met longaandoeningen als 
COPD en astma. Deze patiëntgroepen zijn 
vaak langdurig in behandeling en moeten 
leren omgaan met hun aandoening. 
Online zorg draagt bij aan een zo laag 
mogelijke impact van de ziekte en 
behandeling. Zij helpt een patiënt de 
klachten en symptomen in de gaten te 
houden en waar nodig hulp van anderen 
in te schakelen. In de traditionele 
zorg houden specialisten een patiënt 
hiervan op de hoogte, maar kennis en 
informatie kunnen ook virtueel worden 
overgebracht.”

Wat voor rol spelen specialisten bij de 
ontwikkeling van innovaties?
“Het hele medische veld kan in 
multidisciplinaire teams bijdragen 
aan de ontwikkeling van online zorg. 
Behandelaars weten ten slotte wat er 
aan de behandeltafel gebeurt tijdens een 
consult of in een sessie waarbij informatie 

aan een patiënt wordt aangeboden. Zij 
zijn de meest aangewezen deskundige 
om te beoordelen voor wie een product 
geschikt is en hoe een applicatie moet 
worden ingevuld. Vanaf het moment 
dat online zorg wordt ingezet, zijn 
behandelaars bovendien nog steeds 
onderdeel van de behandelcombinatie. 
Als een applicatie namelijk niet meer 
voldoende ondersteuning kan bieden, 
fungeren artsen en verpleegkundigen 
weer als vangnet.”

Wat gebeurt er met de gegevens die de 
patiënt genereert?
“Alle gegevens worden opgeslagen 
op een gecertificeerd en beveiligd 
medisch internetplatform. Ze zijn 
belangrijk om virtuele zorgcoaching zo 
gepersonaliseerd mogelijk te maken. 
Wanneer gebruikgemaakt kan worden 
van individuele data, kan de online zorg 
hierop worden afgestemd. Daarnaast zijn 
de data waardevol voor onderzoek naar de 
verbetering van personalised medicine.”

Wat voor ontwikkelingen kunnen we in 
de toekomst verwachten?  
“De consumentenmarkt heeft eHealth 

ontdekt. Neem bijvoorbeeld de Fitbit, 
een activiteitssensor die je (sportieve) 
bewegingen monitort. De professionele 
e-Health aanbieder gaat steeds meer 
gebruik maken van data die hiermee 
worden gegenereerd. Zo zou in het 
geval van hartfalen, waarbij het gewicht 
van een patiënt van belang is, dit 
gegeven kunnen worden opgevraagd 
bij consumentenapplicaties. Online 
zorg zal in de toekomst steeds meer een 
gemeengoed worden.”

Wat doet Sananet op dit gebied?
“Via ons platform SananetOnline worden 

meerdere applicaties aangeboden op 
het gebied van virtuele coaching voor 
chronisch zieken. Alle apps hebben als 
doel de patiënt optimaal te monitoren 
en te begeleiden. Dat gebeurt in de vorm 
van dialoogsessies waarin patiënten 
als het ware in gesprek gaan met een 
virtuele coach. Deze coach is tevens de 
virtuele collega van de behandelaar. 
Zodra de online coach signaleert dat 
het niet goed gaat met de patiënt, of 
wanneer de medicatie bijvoorbeeld moet 
worden aangepast, krijgt de behandelaar 
een melding en wordt ook de patiënt 
zelf geadviseerd contact te zoeken met 
een verpleegkundige of arts. Al onze 
producten zijn ontwikkeld volgens het 
value based healthcare-principe. We 
zoeken altijd naar wetenschappelijke 
bewijsvoering voor de resultaten van 
onze applicaties. We hopen dan ook dat 
verzekeraars eHealth snel op waarde 
gaan vergoeden.”

INTERVIEW met Jan Ramaekers

‘De virtuele coach is de collega van behandelaar en de buddy van patiënt’

Effect online Coaches Sananet aangetoond: 
- SananetOnline: 82% compliance patiënten 
bij gebruik platform op langere termijn
- Hartfalen: 44% minder ziekenhuisopnames 
en 62% minder heropnames
- IBD (o.a. ziekte van Crohn): 1 consult per 
jaar biedt voldoende veiligheid en 50% 
minder klinische opnames

046 4588001
www.sananet.nl

Meer informatie

Jan Ramaekers

“Wanneer gebruikgemaakt 
kan worden van individuele 

data, kan de online zorg hierop 
worden afgestemd”
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De behandeling van spataderen wordt nog vaak 
als een cosmetische ingreep gezien. Spataderen 
ontstaan sluipend, geven soms weinig 

problemen maar kunnen wel degelijk serieuze klachten 
veroorzaken wanneer behandeling uitblijft. Op tijd de 
juiste diagnose stellen en mensen bewustmaken van de 
mogelijke consequenties is daarom belangrijk. 

Het Nederlandse Huisartsengenootschap (NHG) 
omschrijft spataderen als ‘uitgezette, meestal 
gekronkelde aderen met insufficiënte kleppen en een 
abnormale, retrogade bloedstroom’. Dat wil zeggen, 
aderen waarin de kleppen niet voldoende werken 
waardoor het bloed in tegengestelde richting kan 
stromen. Hierdoor worden afvalstoffen niet afgevoerd 
en neemt de druk in de aderen toe.  

Klachten en gevolgen 
“Het gaat om een veneuze ziekte, waarbij een 
ophoping van afvalstoffen in de benen ontstaat”, 
aldus Menno Gaastra, woordvoerder van de 
Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en 
Venereologie (NVDV). Door de mogelijk ernstige 
consequenties is het van belang spataderen wel 
degelijk als serieuze kwaal te zien, vindt hij. Volgens 

de richtlijnen van het NHG is het belangrijk om 
onderscheid te maken tussen spataderen zonder 
klachten en spataderen waarbij wel klachten 
ontstaan. Als die er zijn, gaat het doorgaans om jeuk, 
een zwaar, vermoeid gevoel of pijn en kramp in de 
benen. Spataderen kunnen eczeem of verkleuring van 
de huid veroorzaken. Door verminderde terugstroom 
van het bloed vanuit de benen naar het hart kunnen 
de benen vocht vasthouden, oedeem genoemd. 
Doordat afvalstoffen niet worden weggevoerd, krijgt 
de huid minder bouwstoffen binnen en kan een ‘open 
been’ ontstaan, ofwel een wond die niet geneest. 

Voorkomen of behandelen
“Spataderen zijn voor een groot deel aanleg”, vertelt 
Gaastra. Desondanks kan staand werk, net als 
zwangerschap, een negatieve invloed hebben. In die 
gevallen kan het dragen van elastische kousen helpen. Wel 
op maat gemaakt, met verwijzing van de huisarts, raadt 
Gaastra aan. Deze worden door de meeste verzekeringen 
vergoed. Mensen die overdag last hebben van vermoeide 
benen en ’s nachts van kramp, maar verder (nog) 
geen ernstige klachten ervaren, doen er goed aan deze 
mogelijkheid te onderzoeken. 

In een verder gevorderd stadium zijn verschillende 
behandelingen mogelijk. Huisartsen dienen op 
dat moment door te verwijzen voor een invasieve 
behandeling, stelt het NHG. Om de afvalstoffen 
weer te laten afvoeren, moeten spataderen die niet 
goed werken uitgeschakeld worden, legt Gaastra uit. 
Sommige spataderen kunnen ‘dichtgeplakt’ worden. 
Er wordt dan een chemische vloeistof in de aderen 
gespoten waardoor deze als het ware verlijmen. 
Spataderen kunnen ook operatief verwijderd worden, 
maar dit gebeurt tegenwoordig niet vaak meer. Meest 
voorkomende behandeling is het door middel van laser, 
stoom of elektromagnetische straling verwarmen en 
dichtschroeien van de ader, waardoor die uiteindelijk 
verschrompelt en de afvalstoffen alsnog opgeruimd 
kunnen worden. Om elke patiënt de meest geschikte 
behandeling te kunnen bieden, moeten klinieken en 
ziekenhuizen de benodigde kennis en kunde én de juiste 
technische apparatuur in huis hebben. Volgens Gaastra 
ontbreekt het hier in sommige instellingen nog wel 
eens aan. Daarom heeft patiëntenvereniging de Hart & 
Vaatgroep een keurmerk opgesteld dat aan klinieken kan 
worden gegeven. 

Gedeelde verantwoordelijkheid 
Voordat tot behandeling overgegaan kan worden, is een 
goede diagnose essentieel. Misschien een open deur, 
maar volgens Gaastra niet altijd vanzelfsprekend. Een 

voorbeeld is het open been, dat vaak maandenlang 
verpleegd wordt zonder naar de oorzaak te kijken. 
Zinloos, zegt Gaastra. Hieraan kunnen spataderen ten 
grondslag liggen, maar er zijn legio andere mogelijke 
oorzaken aan te wijzen – zelfs huidkanker.

Voor die juiste diagnose is laagdrempelig contact 
tussen huisarts en dermatoloog onontbeerlijk. Ook goed 
contact met de zorgverzekeraar speelt hierbij een rol. 
Veel behandelingen werden lange tijd niet vergoed en 
daarnaast worden huisartsen om financiële redenen 
geprikkeld niet te snel door te verwijzen. Hier hebben 
volgens Gaastra veel mensen last van gehad. “De groep 
mensen met klachten moet gewoon goed behandeld 
worden.” Een snelle diagnose kan daaraan bijdragen, 
veel ongemak voorkomen en uiteindelijk ook een 
kostenbesparing opleveren. Belangrijke opmerking 
hierbij is dat spataderen vaak niet op hun uiterlijk 
beoordeeld kunnen worden. Om zeker te zijn van de 
ernst van de situatie is echo-onderzoek nodig en dat kan 
de huisarts simpelweg niet uitvoeren. Inmiddels lopen 
gesprekken tussen dermatologen en zorgverzekeraars 
en wordt er gewerkt aan landelijke afspraken tussen 
huisartsen en dermatologen om dit probleem te 
tackelen. 

Mensen met spataderen weer op de been krijgen Van onze redactie
Auteur: Ruby Sanders
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Zorg voor patiënten met spataderen 
kan sneller en patiëntvriendelijker. 

Daarnaast is het van belang om spataderen 
in een vroeg stadium te herkennen, zegt 
dermatoloog Roeland Ceulen.

Waarom moet de zorg voor patiënten 
met spataderen verbeteren? 
“Wanneer de huisarts doorverwijst naar 
het reguliere ziekenhuis moet de patiënt 
vaak weken wachten op een afspraak bij 
de specialist. Tijdens een tweede consult 
vindt echo-onderzoek plaats. Dan moet de 
patiënt opnieuw langskomen om de uitslag 
te bespreken, waarna een afspraak voor 
behandeling volgt; inmiddels het vierde 
of vijfde ziekenhuisbezoek. Ook worden 
symptomen van spataderen niet altijd op 
tijd door huisartsen herkend, waardoor 
patiënten laat worden doorverwezen en 
lang rondlopen met spataderen. Allemaal 
gemiste kansen, dit kan sneller en beter.” 

Waarom is het belangrijk dat spataderen 
eerder herkend worden?  
“Spataderen hebben vaak grote impact op 
de kwaliteit van leven. Niet behandelde 
spataderen leiden vaak tot ongemak zoals 
vermoeide en pijnlijke benen, dikke enkels, 
krampen en soms zelfs tot chronische 
beenzweren. Behandeling hiervan is 
moeizaam en kostbaar. Onlangs voerden 
we een pilot uit waarbij de dermatoloog 
de huisarts traint om eenvoudige 

dermatologische aandoeningen vaker in de 
huisartsenpraktijk te behandelen. Daarbij 
zagen wij dat huisartsen symptomen die 
mogelijk op spataderen wijzen, regelmatig 
niet herkenden. Zo komen mensen pas bij 
een dermatoloog terecht als de problemen 
verergerd zijn.”

Hoe zorgen jullie voor patiëntvriendelijke 
zorg bij spataderen? 
“Bij onze klinieken hoeft de patiënt 
slechts 1 keer te komen. Op die dag vinden 
intake, echo-onderzoek, het bespreken 
van de bevindingen en het opstellen van 
het behandelplan plaats. Alleen voor 
de daadwerkelijke behandeling komt 
de patiënt nog een keertje terug. De 
dermatoloog voert altijd zelf het echo-
onderzoek uit.  In onze klinieken wordt 
voortdurend geïnvesteerd in de meest 
moderne behandelmethoden. Dit geeft de 
patiënt de zekerheid dat altijd de juiste 

behandeling wordt geboden. Wij zien de 
patiënt als een klant met keuzevrijheid, 
naar wie je goed luistert. Ik vind het 
daarom belangrijk dat een patiënt altijd 
dezelfde arts kan zien en binnen enkele 
dagen geholpen wordt. De klinieken 
die aangesloten zijn bij EigentijdseZorg 
voldoen aan deze kernwaarden.” 

De klinieken aangesloten bij Eigen-
tijdseZorg zijn Dermalink Amersfoort, 
Ceulen Huidkliniek Helmond en 
Dermatologisch Centrum Breda. Met 
een verwijzing van de huisarts wordt 
behandeling vergoed vanuit het 
basispakket.

ADVERTORIAL

Patiëntvriendelijkheid voorop bij spataderzorg

Roeland.ceulen@dermcentrum.nl
www.eigentijdsezorg.nl

Meer informatie

Dr. Roeland Ceulen, dermatoloog



Hoofdpijn door het kantoorgebouw
VOC’s zijn organische, vaak giftige fi jnstoffen. Ze komen 
bijvoorbeeld uit printers en kopieermachines. Naarmate 
de concentratie VOC toeneemt, daalt het cognitieve 
vermogen van de mens. Daarnaast veroorzaken VOC’s 
klachten zoals hoofdpijn, huidirritatie en vermoeidheid.

Wat adem jij in op kantoor?
Werken in een omgeving met een goed luchtklimaat is 
dus belangrijk. Maar hoe weet je of het gebouw waarin jij 
werkt het juiste klimaat heeft? Johan Reuvers en Annette 
Schumer, oprichters van het bedrijf Sanaere, doen 
onderzoek naar luchtkwaliteit in kantoorgebouwen. 
Reuvers: “Wij kunnen over een periode van zeven 
aaneengesloten dagen perfect in beeld brengen hoe 
het gesteld is met het luchtklimaat in een gebouw. 
Indien nodig en gewenst, gaan we aan de slag 
met het vervolgtraject: zorgen voor een gezonder 
kantoorklimaat.” 
 
Vul je longen met gezonde kantoorlucht
Een kantoorklimaat kan zeker worden verbeterd. Sanaere 
combineert conventionele oplossingen steeds vaker 
met oplossingen uit de natuur. Denk bijvoorbeeld aan 
planten(wanden) en waterwanden. Reuvers: “Planten 
hebben de prettige eigenschap dat zij VOC’s afvangen 
en er zelf geen last van hebben: ze gaan er niet dood 
aan. Daarnaast beïnvloeden planten de luchtvochtigheid 
in een ruimte.“

Kantoortuin 3.0
Die kantoren in de jaren tachtig waren dus zo gek nog 
niet. De werkruimtes compleet met vijvers, vissen en 
planten hebben we nog vers in het geheugen. Gaan we 
weer terug naar die tijd? Een en ander staat nogal haaks 
op de huidige moderne en strakke kantoren. Schumer: 
“Onderzoek toont aan dat het toevoegen van planten op 
de werkvloer niet alleen effect heeft op de luchtkwaliteit, 
maar ook een boost geeft aan de productiviteit, 
creativiteit en het welzijn van medewerkers. Sanaere zet 
in op de Kantoortuin 3.0 waarbij de plant niet alleen als 
decoratie wordt ingezet, maar vooral als effectief middel. 
Het past uitstekend binnen de duurzaamheidsconcepten 
anno 2017, waarbij we steeds meer de oplossingen van 
Moeder Natuur ter hand zullen nemen.”

Binnenklimaatbedrijf 

Sanaere adviseert

 Kantoortuin 3.0:

V u l  j e  l o n g e n  m e t  g e z o n d e  k a n t o o r l u c h t

Veel kantoormedewerkers hebben er last van. Prikkende ogen, hoofdpijn 

en duizeligheid na een dag werken. Maar liefst 25% van het ziekteverzuim 

in Nederland is gebouw-gerelateerd. Veel mensen reageren namelijk erg 

slecht op onder andere te hoge concentraties Volatile Organic Compounds 

(VOC), oftewel in het Nederlands: Vluchtige Organische Stoffen.

improving indoor climate
sanaere

Meer weten? Benieuwd naar 
het klimaat op jouw kantoor? 
www.sanaere.com 
info@sanaere.com
088 - 180 18 18  


