
‘Losse tests  
zeggen niet veel’
Huisartsen gaan patiënten actief onderzoeken op Hun risico op diabetes, Hart-, vaat- en 
nierziekten. dat is Heel andere koek dan de geldwolverij van commerciële aanbieders, 
vindt Hoogleraar Huisartsgeneeskunde pim assendelft.

Verwijt u commerciële aanbieders van 
gezondheidstests dat ze onrust zaaien of de 
maatschappij op kosten jagen?
‘Jazeker. Op internet circuleren allerlei gezond
heidstests die met een natte vinger in elkaar zijn 
gedraaid en waar geen enkele wetenschappelijke 
onderbouwing voor is. Niet zelden zit daar een 
farmaceut achter die er alleen op uit is om men
sen naar de huisarts te sturen om daar een recept 
te halen voor zijn medicijn. Ook erger ik me aan 
de aanbieders van total body-scans waar met een 
MRI of  echo ‘iets’ wordt gevonden. Iets waarmee 
iemand wellicht prima 100 kan worden, maar een 
ongeruste patiënt die zich met zo’n uitdraai op het 
spreekuur meldt, stuur je als huisarts voor de 
zekerheid toch maar door naar de specialist. Zelfs 
gereputeerde gezondheidsinstituten begeven zich 
steeds vaker op deze markt. Dat werkt nodeloos 
duur onderzoek in de hand en leidt onvermijde
lijk tot dubbel werk. Daarom is het zo belangrijk 
dat huisartsen deze taak op zich nemen. Het is 
eerstelijns gezondheidzorg en daarmee betaal
baar en er is een goede organisatie met prak
tijkondersteuners en andere specialismen.’ 

Wat is uw advies aan mensen die toch kiezen 
voor commerciële gezondheidstests?
‘Doe het niet! Vraag je op zijn minst van tevoren 
goed af  wat je met de uitslag wilt. Als je bijvoor
beeld niet bereid bent je leefstijl te veranderen, 
moet je je niet laten testen. Mensen zijn vaak op 
zoek naar geruststelling en denken vervolgens: 
mijn cholesterol is goed dus kan ik lekker door
roken.

Als je ergens mee zit, als je ongerust bent 
omdat er iets in je familie voorkomt of  als je 
klachten hebt, ga dan naar de huisarts. Die is in 
staat om de samenhang te overzien en daaruit een 

goed risicoprofiel te destilleren. Losse tests zeg
gen meestal niet zo veel. Natuurlijk kun je na een 
keertje onveilig vrijen een anonieme syfilistest 
doen, maar dat is een vrij zeldzame geslachtsziek
te. Een huisarts zal ook – en vooral – testen op de 
meervoorkomende SOA’s.’

Is er wel genoeg wetenschappelijk bewijs om 
nu aan preventief onderzoek te gaan doen? 
Leven we daardoor echt langer en in betere 
gezondheid?
‘Het is bij preventie heel lastig om spijkerhard 
wetenschappelijk bewijs te leveren, vooral omdat 
je vaak lang moet wachten tot je de effecten van 
preventie zichtbaar kunt maken. Preventie is een 
onderwerp met grote getallen: veel mensen moe
ten meedoen om een zieke te kunnen voorkomen. 
Kijk maar naar de borstkankerscreening of  griep
vaccinatie. Gelukkig komt er steeds meer onder
zoek dat uitwijst dat het de moeite waard is. 
Verder zijn bepaalde leefstijlfactoren aan veel 
verschillende aandoeningen gekoppeld, zodat de 
opbrengst ook weer hoger wordt: lichaamsbewe
ging leidt niet alleen tot minder diabetes, maar 
ook tot minder depressie en minder darmkanker. 
Verstandig leven loont dus.’ 

Het is algemeen bekend dat mensen niet altijd 
bereid zijn om hun leefstijl aan te passen of 
adviezen op te volgen, ook al is hun gezondheid 
in het geding. Dan staat de huisarts toch net zo 
goed machteloos?
‘Ja en nee. Als mensen niet meedoen aan een test, 
mogen ze er later niet op aangekeken worden als 
ze wel wat blijken te hebben. Zo’n dwingende 
gezondheidszorg is de verkeerde route. Dat zou 
betekenen dat je straks rokers of  te dikke mensen 
zou kunnen uitsluiten van medische behandeling, 
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Actueel
vanaf april kunnen mensen 
vanaf 45 jaar bij hun huis-
arts terecht voor een 
‘preventie consult cardio-
meta bool’. Hiermee kan de 
opsporing, begeleiding en 
behandeling van mensen 
met een verhoogd risico op 
hart- en vaatziekten, dia-
betes type 2 en nierschade 
worden verbeterd. Het con-
sult is ontwikkeld door de 
beroepsverenigingen voor 
huisartsen en bedrijfsartsen 
in samen werking met de 
neder landse Hartstichting, 
de nierstichting en het 
diabetes fonds.
sinds januari biedt het 
Haagse bronovo-zieken-
huis een veel uitgebreider 
pakket aan, met onder 
meer preventief onderzoek 
naar het risico op veelvoor-
komende vormen van 
 kanker en nog 25 andere 
aandoeningen.
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aan het Leids Univer si
tair Medisch Centrum. 
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richtlijnen van het 
Neder lands Huisartsen 
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teur van het Dutch 
Cochrane Centre. Hij is 
ook voorzitter van de 
regiegroep van het 
PreventieConsult.
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tenzij ze hun ongezonde leefstijl opgeven. Zo’n 
maatschappij willen we toch niet? Gemiddeld 
komen mensen zo’n drie keer per jaar bij de huis-
arts, ouderen zelfs zes keer. Waren ze bij hun eer-
ste bezoek er nog niet aan toe om mee te doen of  
de gevolgen van de 
uitslag onder ogen te 
zien, dan is de moti-
vatie bij het tweede of  
derde bezoek mis-
schien wel groot 
genoeg. Doorgaans 
nemen mensen een 
advies van de huis-
arts serieus.’

Waarom is een PreventieConsult door huis
artsen zo belangrijk?
‘Nederlanders leven steeds ongezonder. Weinig 
bewegen, slecht eten, roken en drinken zorgen 
voor chronische aandoeningen en het vooruit-
zicht is dat we steeds meer levensjaren met ziekte 
en gebrek voor de boeg hebben. Dat is niet alleen 
onprettig voor de mensen zelf; in combinatie met 
toenemende vergrijzing kan het de hele zorg ont-
wrichten en onbetaalbaar maken. Medici moeten 
dus niet focussen op behandeling en genezing 
maar op het voorkómen van aandoeningen.’

Huisartsen waren altijd sceptisch over de 
gezondheidstests en scans die door commer
ciële instellingen worden aangeboden, wat is er 
veranderd?
‘Die terughoudendheid was terecht. Er zijn 
gezondheidstests op de markt die onbetrouwbaar 
zijn, zoals de test op de ziekte van Pfeiffer, en die 
dus voor onnodige paniek zorgen of  juist gerust-
stellen terwijl er echt iets aan de hand is. 

Wij zoeken nu gericht naar verhoogde risico’s 
op aandoeningen waar artsen wel wat mee kun-
nen, namelijk hart- en vaatziekten, diabetes type 
2 en nierschade. Aandoeningen waarvoor inmid-
dels betrouwbare opsporingsmethodes zijn en 
effectieve begeleiding en behandeling als na zo’n 
consult zou blijken dat je een verhoogd risico 
loopt.’

Hoe werkt het PreventieConsult?
‘Aan de hand van een wetenschappelijk opgezette 
vragenlijst wordt bepaald hoeveel risico je loopt 
op de genoemde ziekten. Bij een licht verhoogd 
risico kijkt de arts vooral of  de leefstijl positief  
kan worden beïnvloed. Bij een verhoogd risico 

nodigt hij de patiënt uit een afspraak te maken 
met de huisarts die in twee consulten het risico-
profiel nauwkeurig in kaart brengt en afweegt of  
medische behandeling met medicijnen aan de 
orde is. De zorgvuldigheid waarmee de lijst is 

opgesteld en de 
manier waarop het 
vervolg in de praktijk 
is geregeld verschilt 
met andere gezond-
heidsrisicotests, zoals 
bijvoorbeeld die van 
het Bronovo-
ziekenhuis.’

Krijg ik automatisch een uitnodiging voor zo’n 
consult?
‘Dat hangt van de betrokken huis- of  bedrijfsarts 
af. Die bepaalt zelf  hoe hij de doelgroep infor-
meert over het bestaan van de test. Waarschijnlijk 
zullen de meesten ervoor kiezen om mensen van 
een bepaalde leeftijdsgroep op te roepen, omdat 
er geen capaciteit is om de hele praktijk in één 
keer te testen.’ 

Wie gaat dat betalen?
‘Daarover wordt nog gedacht en onderhandeld. 
Want hoewel preventie via de huisarts op de lan-
gere termijn geld bespaart, moet er wel op korte 
termijn capaciteit bijkomen. Verzekeraars heb-
ben uiteenlopende opvattingen over preventie en 
de vergoeding daarvan. Opname in het basispak-
ket laat nog op zich wachten. Nu hebben 45-plus-
sers over het algemeen wel een aanvullende 
verzekering, maar die aanvullende pakketten ver-
schillen nogal qua invulling. Het probleem van 
preventie is dat de kost voor de baat uitgaat. Het 
is sowieso moeilijk om rationeel na te denken 
over investeringen in de gezondheidszorg. We 
meten met verschillende maten. Een gewonnen 
levensjaar als gevolg van preventie mag maxi-
maal €5000 kosten. Terwijl met inzet van medi-
sche behandeling de kosten voor een gewonnen 
jaar inmiddels zijn opgelopen tot €80.000! Als het 
om jonge mensen of  dodelijke ziekten als kanker 
gaat, worden alle registers opengetrokken, ook 
als de kosten torenhoog zijn. Dat is vanuit de 
patiënt en de behandelaar heel begrijpelijk. Maar 
met die emotie geven we ook geld uit aan thera-
pieën waarvoor geen spatje bewijs is dat ze daad-
werkelijk helpen. Als je daardoor geen geld meer 
hebt voor preventie – waar je misschien veel meer 
levens mee redt – is het toch ondoelmatige zorg.’ 
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‘NEDErlANDErs  
lEVEN  

sTEEDs ONGEZONDEr’
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