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WHAM vragen 
Wie – voor wie is het middel? 
Hoe – lang bestaande klachten? 
Actie – welke actie is al ondernomen? 
Medicatie – welke medicatie gebruikt 
de klant nog meer? 
 



Handreiking samenwerking in de zorg 

‘De cliënt of diens vertegenwoordiger wordt 
intensief betrokken bij de ontwikkeling en 
uitvoering van het zorg- of behandelplan. De 
eigen verantwoordelijkheid van de cliënt in 
relatie tot het zorgproces wordt zoveel mogelijk 
gestimuleerd. Elke zorgverlener bespreekt met 
de cliënt ook diens ervaringen met het 
samenwerkingsverband.’  
 

Bron: Handreiking verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de 
zorg (2010), punt 11 







Wat komt aan bod? 

• zelfmetingen 

• preventief medisch onderzoek 

• zelfbeschikking in optima forma 

• casuïstiek uit de pathologie praktijk 

 

 





Hit of hitje? 

• Effect of tai chi versus aerobic exercise for 
fibromyalgia: comparative effectiveness randomized 
controlled trial (BMJ 2018) 

 

• Stroke Self-Management Support Improves 
Survivors' Self-Efficacy and Outcome Expectation of 
Self-Management Behaviors (Stroke 2018) 

 

• Self-Management of an Inferior ST-Segment 
Elevation Myocardial Infarction (N Engl J Med 2018) 
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Zelfmanagement ++ 

‘He self-cannulated both antecubital fossae for 
intravenous access and self-administered 
aspirin, clopidogrel, sublingual nitroglycerin, 
intravenous heparin, and opiates. Preparations 
were made for thrombolysis with tenecteplase, 
with real-time video interaction with the ETS. 
He attached his own defibrillator pads and 
prepared adrenaline, atropine, and amiodarone. 
After thrombolysis, there was resolution of his ST-
segment elevation and symptoms.’ 



Zelfmetingen – e-Health 



Doelstellingen e-Health (2014) 

1. 80% chr. zieken heeft direct toegang tot 
bepaalde medische gegevens 

2. 40% overige patienten: idem 

3. 75% chr. zieken en kw. ouderen voert zelf 
metingen uit (monitoring op afstand door 
zorgverlener) 

4. Patient kan vanuit huis 24/7 met zorgverlener 
communiceren via beeldscherm (aanvulling: 
gebruik van domotica) 

 

 

 



Zelf informatie opgezocht op internet 



Zelf gezondheidsgegevens bijgehouden 



Zelf gezondheidswaarden gemeten 



Welke gezondheidswaarden? 



Hoe houdt de patiënt de gegevens bij? 



 
 
Quantifier Justin 
 
 
• https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2219489-van-de-350-000-gezondheidsapps-is-

maar-een-deel-betrouwbaar.html 

 

• NeLL – National e-Health Living Lab 

• > 325.000 e-health apps 

• er komen paar honderd apps / dag bij 

• Prof. dr. Chavannes, Leiden 

• 20.000 studenten als testers 

• onafhankelijk keurmerk 
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Medische App Checker KNMG 

• apps die als medisch hulpmiddel moeten worden 
beschouwd 

• apps die het efficiënt bijhouden, opslaan en 
delen van informatie faciliteren (Tracking, 
tracing en monitoring apps) 

• communicatie-apps 

 



Check 1: Gericht zoeken geschikte app 



Check 2: Beoordeling kwaliteit app 

• app met diagnostisch of therapeutisch doel of 
app hoort samen met medisch hulpmiddel te 
worden gebruikt  medisch hulpmiddel = CE 

• reviews  

• functionaliteit  

• inhoudelijke kwaliteit en (klinische) relevantie 

• gebruiksvriendelijkheid 

 



Klinische relevantie en inhoudelijke 
kwaliteit (onderdeel check 2) 



Check 3: Privacy en beveiliging  



Check 3: Privacy en beveiliging 





Direct to consumer tests 



Whole genome sequencing 



Preventief medisch onderzoek/health checks 



Richtlijn opgesteld – weer laten vallen 

• 2013: Multidisciplinaire richtlijn Preventief onderzoek  

 focus op: 

• voor- en nadelen 

• betaalbaarheid 

• financiering 

• kwaliteitscontrole 

 

• 2017: conclusie KNMG na evaluatie ‘richtlijn 
beschermt consumenten onvoldoende tegen risico’s’ 



Definitie preventief onderzoek (KNMG 2013) 

‘medisch onderzoek dat bedrijfsmatig wordt 
aangeboden en uitgevoerd wordt zonder dat er bij 
de client sprake is van een concrete 
gezondheidsklacht of van een indicatie voor een 
gezondheidsrisico of – probleem.’ 



Definitie (Nature 2016) 

‘a branch of medicine that aims to identify 
patients at risk of developing a disease, 

thereby enabling either prevention of early 
treatment. 

Either single or more commonly multiple analyses 
are used to identify markers of future disposition 
to a disease.’ 



Komt een test bij de dokter 



• Voor de bespreking van Komt een test bij de 
dokter wil ik u verwijzen naar het boek zelf. Dit 
in verband met publicatierechten 





Zelfbeschikking - filmpje 

• https://www.youtube.com/watch?v=os9W9Dgq
w0A 
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Natriumnitriet 

• nitrieten – ‘poppers’ in vluchtige vorm (bv. amyl- of 
akylnitriet) gebruikt als afrodisiacum 

• oorspronkelijk behandeling angina pectoris 

• NO2  NO  S-nitrosothiolderivaat  guanylcyclase 
activatie  cyclisch GMP vasodilatatie door relaxatie 
gladde spieren  o.a. hypotensie 

• NO2 – (nitriet ion) : hemoglobine (HbFe2+)  
methemoglobine (HbFe3+)  methemoglobinemie 
leidend tot cyanose 



Natriumnitriet (2) 

www.vergiftigingen.info 



Natriumnitriet (3) 

• (100%) zuurstof toedienen, evt. beademen 

• methyleenblauw intraveneus: cofactor NADPH-
afhankelijke reductie methemoglobine 

• wisseltransfusie (G6P dehydrogenase deficientie, 
NADPH-afh methemeglobine reductase 
deficientie, kinderen) 

• symptoombestrijding 
• hypotensie 

• convulsies 

 

 



Natriumazide  

• NaN3 

• conserveermiddel voor waterige vloeistoffen/ 

 reagentia voor laboratoriumgebruik 

• airbags 

• blootstelling door inhalatie (autoindustrie) of 
ingestie (intentioneel) 

• alleen casuistiek in literatuur 

• fataal bij > 700 mg of 10 mg/kg 

 

 



Natriumazide (2) 

• remming mytochondriale stofwisseling leidend tot 
hypotensie en lactaat acidose 
• lijkt op cyanide intoxicatie (anaerobe lactaat prod.) 

• behandeling met natriumnitriet intraveneus + 
thiosulfaat intraveneus 

• theorie is: oxyhemoglobine  methemoglobine  
verdrijft azide uit mitochondrien  gebonden aan 
methemoglobine tot een complex 

• complex bindt aan thiosulfaat  minder toxisch 
complex ontstaat  renale klaring 



Gebruikte bronnen 

• e-Health monitor 2017 (Nictiz/Nivel) 
• Multidisciplinaire Richtlijn Preventief Medisch 

Onderzoek 2013 – standpunt KNMG 2016 
• ‘Komt een test bij de dokter’ (T.A. de Boer e.a.) 

2018 
• www.knmg.nl 
• www.vergiftigingen.info 
• www.toxicologie.org 
• Int J Intox 2003 May-June;22(3):175-86 
• N Engl J Med 2018 Mar 8;378(10):960-962 
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