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MoeheidMoeheidMoeheidMoeheid

Een visie vanuit de pragmatisch ingestelde internistEen visie vanuit de pragmatisch ingestelde internistEen visie vanuit de pragmatisch ingestelde internistEen visie vanuit de pragmatisch ingestelde internist

Michel BarnasMichel BarnasMichel BarnasMichel Barnas
50 % Algemeen Internist 50 % Algemeen Internist 50 % Algemeen Internist 50 % Algemeen Internist 

50 % Internist50 % Internist50 % Internist50 % Internist----IntensivistIntensivistIntensivistIntensivist----Acute Geneeskunde Acute Geneeskunde Acute Geneeskunde Acute Geneeskunde 

Michel Barnas
Internist-Intensivist-Acute Geneeskunde

50% IC 50% Algemene Interne

58 jaar

Opleiding/VG:

KIM                  Den Helder Onderzeedienst

AMC                 Amsterdam Geneeskunde

UMCU              Utrecht Interne/IC

2001-2009       BovenIJ ziekenhuis

2009-heden     Amstelland Ziekenhuis

Nevenwerkzaamheden:

Adviseur ambulancedienst

Lid RvT Elkerliek Ziekenhuis Helmond

Woonachtig Amsterdam OHG

Kinderen: Naomi 22 Sweder 18

Getrouwd met Lidia= 

kok/huiskamermedewerker Hospice
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Laatste update:Laatste update:Laatste update:Laatste update:

Louise 

Schilder

Hematoloog

Timo 

Roeleveld

Intensivist

Karam

Boparai

MDL arts
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Hoe meer mensen Hoe meer mensen Hoe meer mensen Hoe meer mensen 
in de vakgroep in de vakgroep in de vakgroep in de vakgroep 

hoe minder hoe minder hoe minder hoe minder 
moeheid?moeheid?moeheid?moeheid?

1 kamer, oppervlakte: 7 x 7 1 kamer, oppervlakte: 7 x 7 1 kamer, oppervlakte: 7 x 7 1 kamer, oppervlakte: 7 x 7 mtrmtrmtrmtr,,,,
17 specialisten, 11 bureaus….17 specialisten, 11 bureaus….17 specialisten, 11 bureaus….17 specialisten, 11 bureaus….
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De situatie als U als huisarts een internist belt ...De situatie als U als huisarts een internist belt ...De situatie als U als huisarts een internist belt ...De situatie als U als huisarts een internist belt ...
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MoeheidMoeheidMoeheidMoeheid
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Moeheid:
ONZIN!

Nog vragen?Nog vragen?Nog vragen?Nog vragen?
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MoeheidMoeheidMoeheidMoeheid

Br J Gen Pract. 1994 Sep; 44(386): 413–416. 
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Begin spreekuur huisarts C. Begin spreekuur huisarts C. Begin spreekuur huisarts C. Begin spreekuur huisarts C. 
te O te O te O te O a.da.da.da.d.... Amstel….Amstel….Amstel….Amstel….

PatientPatientPatientPatient X, 58 jaar, moe…..X, 58 jaar, moe…..X, 58 jaar, moe…..X, 58 jaar, moe…..

De huisarts, geconfronteerd met een nieuwe 
episode van moeheid, beleeft dit niet zelden als

een heartheartheartheart----sinkersinkersinkersinker: 
de moed zinkt de huisarts in de schoenen, omdat 
het vaak veel tijd kost en de kans klein is dat er iets 
wordt gevonden of dat de patiënt uiteindelijk 
tevreden is 
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Wel werkgelegenheid Wel werkgelegenheid Wel werkgelegenheid Wel werkgelegenheid 
voor geïnteresseerde internist!voor geïnteresseerde internist!voor geïnteresseerde internist!voor geïnteresseerde internist!
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Gebruik van 
slechts 1 
medicijn!
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Voor alle duidelijkheid: Voor alle duidelijkheid: Voor alle duidelijkheid: Voor alle duidelijkheid: 
dokter Barnas dokter Barnas dokter Barnas dokter Barnas 
is geen is geen is geen is geen 
moeheidsdeskundige!moeheidsdeskundige!moeheidsdeskundige!moeheidsdeskundige!

Maximum aan Maximum aan Maximum aan Maximum aan 
aantal patiënten aantal patiënten aantal patiënten aantal patiënten 
van deze categorievan deze categorievan deze categorievan deze categorie

Aantal 
verwijzingen 
moeheid
naar Barnas

Tijd na bekend worden 
programma
Amstellanddagen
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De term "vermoeidheid" kan worden gebruikt om De term "vermoeidheid" kan worden gebruikt om De term "vermoeidheid" kan worden gebruikt om De term "vermoeidheid" kan worden gebruikt om 

moeilijkheid moeilijkheid moeilijkheid moeilijkheid of onvermogen om activiteit of onvermogen om activiteit of onvermogen om activiteit of onvermogen om activiteit te initiëren te initiëren te initiëren te initiëren (subjectief (subjectief (subjectief (subjectief 
gevoel van zwakte) te beschrijven; gevoel van zwakte) te beschrijven; gevoel van zwakte) te beschrijven; gevoel van zwakte) te beschrijven; 

verminderde verminderde verminderde verminderde capaciteit om activiteit capaciteit om activiteit capaciteit om activiteit capaciteit om activiteit te behouden te behouden te behouden te behouden (gemakkelijke (gemakkelijke (gemakkelijke (gemakkelijke 
vermoeidheid); vermoeidheid); vermoeidheid); vermoeidheid); 

of of of of moeite met concentratie, geheugen en emotionele stabiliteit moeite met concentratie, geheugen en emotionele stabiliteit moeite met concentratie, geheugen en emotionele stabiliteit moeite met concentratie, geheugen en emotionele stabiliteit 
(mentale vermoeidheid(mentale vermoeidheid(mentale vermoeidheid(mentale vermoeidheid). ). ). ). 

Wanneer Wanneer Wanneer Wanneer sommige patiënten het woord 'vermoeidheid' sommige patiënten het woord 'vermoeidheid' sommige patiënten het woord 'vermoeidheid' sommige patiënten het woord 'vermoeidheid' 
gebruiken, onthult een zorgvuldige anamnese dat ze verwijzen gebruiken, onthult een zorgvuldige anamnese dat ze verwijzen gebruiken, onthult een zorgvuldige anamnese dat ze verwijzen gebruiken, onthult een zorgvuldige anamnese dat ze verwijzen 
naar slaperigheid of een oncontroleerbare behoefte aan naar slaperigheid of een oncontroleerbare behoefte aan naar slaperigheid of een oncontroleerbare behoefte aan naar slaperigheid of een oncontroleerbare behoefte aan slaapslaapslaapslaap

Patiënten kunnen één of een combinatie van deze symptomen melden Patiënten kunnen één of een combinatie van deze symptomen melden Patiënten kunnen één of een combinatie van deze symptomen melden Patiënten kunnen één of een combinatie van deze symptomen melden 

en ze kunnen alleen of in combinatie met gelokaliseerde klachten en ze kunnen alleen of in combinatie met gelokaliseerde klachten en ze kunnen alleen of in combinatie met gelokaliseerde klachten en ze kunnen alleen of in combinatie met gelokaliseerde klachten 

voorkomen. voorkomen. voorkomen. voorkomen. 

AcuteAcuteAcuteAcute vermoeidheid wordt gedefinieerd als één maand of mindervermoeidheid wordt gedefinieerd als één maand of mindervermoeidheid wordt gedefinieerd als één maand of mindervermoeidheid wordt gedefinieerd als één maand of minder,,,,

subacutesubacutesubacutesubacute vermoeidheid als één tot zes maanden, vermoeidheid als één tot zes maanden, vermoeidheid als één tot zes maanden, vermoeidheid als één tot zes maanden, 

en en en en chronischechronischechronischechronische vermoeidheid als meer dan zes maanden. vermoeidheid als meer dan zes maanden. vermoeidheid als meer dan zes maanden. vermoeidheid als meer dan zes maanden. 

Patiënten Patiënten Patiënten Patiënten kunnen chronisch vermoeid zijn zonder aan de criteria voor kunnen chronisch vermoeid zijn zonder aan de criteria voor kunnen chronisch vermoeid zijn zonder aan de criteria voor kunnen chronisch vermoeid zijn zonder aan de criteria voor 

chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) te chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) te chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) te chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) te voldoen (later!)voldoen (later!)voldoen (later!)voldoen (later!)
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De arts die wordt geconfronteerd De arts die wordt geconfronteerd De arts die wordt geconfronteerd De arts die wordt geconfronteerd 
met met met met moeheid als nieuwe klacht, moeheid als nieuwe klacht, moeheid als nieuwe klacht, moeheid als nieuwe klacht, 
zal zal zal zal in de eerste plaats moeten nagaan in de eerste plaats moeten nagaan in de eerste plaats moeten nagaan in de eerste plaats moeten nagaan 
of of of of er sprake is van er sprake is van er sprake is van er sprake is van ::::

fysiologische fysiologische fysiologische fysiologische dan wel pathologische dan wel pathologische dan wel pathologische dan wel pathologische moeheid moeheid moeheid moeheid 

Het is de taak van de arts die met moeheid als Het is de taak van de arts die met moeheid als Het is de taak van de arts die met moeheid als Het is de taak van de arts die met moeheid als 
nieuwe klacht wordt geconfronteerd om in de nieuwe klacht wordt geconfronteerd om in de nieuwe klacht wordt geconfronteerd om in de nieuwe klacht wordt geconfronteerd om in de 
eerste plaats op een eerste plaats op een eerste plaats op een eerste plaats op een zo rationeel zo rationeel zo rationeel zo rationeel mogelijk wijze mogelijk wijze mogelijk wijze mogelijk wijze 
belangrijke oorzaken (somatisch of psychisch) uit te belangrijke oorzaken (somatisch of psychisch) uit te belangrijke oorzaken (somatisch of psychisch) uit te belangrijke oorzaken (somatisch of psychisch) uit te 
sluiten, of eventueel aan te tonen.sluiten, of eventueel aan te tonen.sluiten, of eventueel aan te tonen.sluiten, of eventueel aan te tonen.
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Moeheid: determinanten, 

beloop en zorg, NIVEL 

Moeheid: determinanten, 

beloop en zorg, NIVEL 
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Moeheid: determinanten, 

beloop en zorg, NIVEL 

Moeheid: determinanten, 

beloop en zorg, NIVEL 
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Moeheid: determinanten, 

beloop en zorg, NIVEL 

Moeheid: determinanten, 

beloop en zorg, NIVEL 
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Moeheid: 

determinanten, 

beloop en zorg, NIVEL 

Moeheid: determinanten, 

beloop en zorg, NIVEL 
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Moeheid: determinanten, 

beloop en zorg, NIVEL 

Moeheid: determinanten, 

beloop en zorg, NIVEL 
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Dikwijls blijft de Dikwijls blijft de Dikwijls blijft de Dikwijls blijft de klacht onverklaardklacht onverklaardklacht onverklaardklacht onverklaard, wat een , wat een , wat een , wat een 
zorgvuldig afgewogen beleid vraagt. De arts zal dus zorgvuldig afgewogen beleid vraagt. De arts zal dus zorgvuldig afgewogen beleid vraagt. De arts zal dus zorgvuldig afgewogen beleid vraagt. De arts zal dus 
enerzijds serieus moeten overwegen aanvullende enerzijds serieus moeten overwegen aanvullende enerzijds serieus moeten overwegen aanvullende enerzijds serieus moeten overwegen aanvullende 
diagnostiek te doen naar aanleiding van de diagnostiek te doen naar aanleiding van de diagnostiek te doen naar aanleiding van de diagnostiek te doen naar aanleiding van de 
hulpvraag, anderzijds is het belangrijk hulpvraag, anderzijds is het belangrijk hulpvraag, anderzijds is het belangrijk hulpvraag, anderzijds is het belangrijk 
overdiagnostiekoverdiagnostiekoverdiagnostiekoverdiagnostiek en medicalisering of zelfsen medicalisering of zelfsen medicalisering of zelfsen medicalisering of zelfs medicalmedicalmedicalmedical
shoppingshoppingshoppingshopping te voorkomen.te voorkomen.te voorkomen.te voorkomen.

Ondanks dat moeheid een frequent gepresenteerde Ondanks dat moeheid een frequent gepresenteerde Ondanks dat moeheid een frequent gepresenteerde Ondanks dat moeheid een frequent gepresenteerde 
klacht is, zijn er klacht is, zijn er klacht is, zijn er klacht is, zijn er zeer uiteenlopende opvattingen zeer uiteenlopende opvattingen zeer uiteenlopende opvattingen zeer uiteenlopende opvattingen over over over over 
de diagnostiek en is er betrekkelijk weinig bekend uit de diagnostiek en is er betrekkelijk weinig bekend uit de diagnostiek en is er betrekkelijk weinig bekend uit de diagnostiek en is er betrekkelijk weinig bekend uit 
wetenschappelijk onderzoek in eerstelijnspopulaties.wetenschappelijk onderzoek in eerstelijnspopulaties.wetenschappelijk onderzoek in eerstelijnspopulaties.wetenschappelijk onderzoek in eerstelijnspopulaties.
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DATADATADATADATA

Van Van Van Van de mensen in de algemene Nederlandse bevolking die last hebben de mensen in de algemene Nederlandse bevolking die last hebben de mensen in de algemene Nederlandse bevolking die last hebben de mensen in de algemene Nederlandse bevolking die last hebben 
van moeheid consulteert van moeheid consulteert van moeheid consulteert van moeheid consulteert 6666––––16161616 % % % % hiervoor de hiervoor de hiervoor de hiervoor de huisarts.huisarts.huisarts.huisarts.

MMMMoeheid oeheid oeheid oeheid als als als als contact reden: gemiddeld contact reden: gemiddeld contact reden: gemiddeld contact reden: gemiddeld 57 mensen per 1.000 57 mensen per 1.000 57 mensen per 1.000 57 mensen per 1.000 van de van de van de van de 
praktijkpopulatie per jaar praktijkpopulatie per jaar praktijkpopulatie per jaar praktijkpopulatie per jaar (Transitieproject)(Transitieproject)(Transitieproject)(Transitieproject)

Bij Bij Bij Bij slechts 10slechts 10slechts 10slechts 10 % van de patiënten die zich met moeheid presenteerden als % van de patiënten die zich met moeheid presenteerden als % van de patiënten die zich met moeheid presenteerden als % van de patiënten die zich met moeheid presenteerden als 
nieuwe klacht, was er na 4nieuwe klacht, was er na 4nieuwe klacht, was er na 4nieuwe klacht, was er na 4 weken nog contact met de huisartsweken nog contact met de huisartsweken nog contact met de huisartsweken nog contact met de huisarts, bij 4, bij 4, bij 4, bij 4 % % % % 
was dat langer dan 6was dat langer dan 6was dat langer dan 6was dat langer dan 6 maanden. Desgevraagd maanden. Desgevraagd maanden. Desgevraagd maanden. Desgevraagd blijkt echter na een jaar blijkt echter na een jaar blijkt echter na een jaar blijkt echter na een jaar 
58585858 % van de patiënten nog steeds of opnieuw last van moeheid % van de patiënten nog steeds of opnieuw last van moeheid % van de patiënten nog steeds of opnieuw last van moeheid % van de patiënten nog steeds of opnieuw last van moeheid te te te te 
hebben.hebben.hebben.hebben.

Vrouwen bijna tweemaal zo vaak Vrouwen bijna tweemaal zo vaak Vrouwen bijna tweemaal zo vaak Vrouwen bijna tweemaal zo vaak met deze klacht als mannen met deze klacht als mannen met deze klacht als mannen met deze klacht als mannen 

Kans op moeheid als presenterende klacht Kans op moeheid als presenterende klacht Kans op moeheid als presenterende klacht Kans op moeheid als presenterende klacht stijgt met de leeftijd stijgt met de leeftijd stijgt met de leeftijd stijgt met de leeftijd 
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Moeheid: determinanten, 

beloop en zorg, NIVEL 

Trechtermodel van vermoeidheid: 

36% van de bevolking rapporteert 

vermoeidheid in de afgelopen 2 

weken, 

6% hiervan consulteert de huisarts 

in verband met moeheid. 

In het totaal wordt ongeveer 15% 

van deze patiënten door huisartsen 

verwezen naar de tweede lijn. 

Uiteindelijk duurt de vermoeidheid 

6 maanden of langer bij 2,5% van 

degenen die de huisarts bezoeken 

met moeheid. 

Een Een Een Een overweging die overweging die overweging die overweging die pleit voor pleit voor pleit voor pleit voor verwijzingverwijzingverwijzingverwijzing naar naar naar naar 
bijvoorbeeld een internist is dat bijvoorbeeld een internist is dat bijvoorbeeld een internist is dat bijvoorbeeld een internist is dat de de de de eenvoudige eenvoudige eenvoudige eenvoudige 
diagnostiek nog eens overgedaan wordt door een diagnostiek nog eens overgedaan wordt door een diagnostiek nog eens overgedaan wordt door een diagnostiek nog eens overgedaan wordt door een 
collega, wat collega, wat collega, wat collega, wat meer zekerheid meer zekerheid meer zekerheid meer zekerheid geeft. geeft. geeft. geeft. 

Herhaling Herhaling Herhaling Herhaling leidt immers tot hogere leidt immers tot hogere leidt immers tot hogere leidt immers tot hogere 
betrouwbaarheid. betrouwbaarheid. betrouwbaarheid. betrouwbaarheid. 
Het Het Het Het is de vraag of daarvoor een andere huisarts is de vraag of daarvoor een andere huisarts is de vraag of daarvoor een andere huisarts is de vraag of daarvoor een andere huisarts 
niet volstaat.niet volstaat.niet volstaat.niet volstaat.
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Nadelen van verwijzing zijn Nadelen van verwijzing zijn Nadelen van verwijzing zijn Nadelen van verwijzing zijn medicalisering, c.q. medicalisering, c.q. medicalisering, c.q. medicalisering, c.q. 
somatische fixatie, druk op en kosten van somatische fixatie, druk op en kosten van somatische fixatie, druk op en kosten van somatische fixatie, druk op en kosten van 
tweedelijnsvoorzieningen en fouttweedelijnsvoorzieningen en fouttweedelijnsvoorzieningen en fouttweedelijnsvoorzieningen en fout----positieve positieve positieve positieve 
bevindingen. bevindingen. bevindingen. bevindingen. 

Keuze: Mens of maatschappij? Keuze: Mens of maatschappij? Keuze: Mens of maatschappij? Keuze: Mens of maatschappij? 
Dokter of econoom?Dokter of econoom?Dokter of econoom?Dokter of econoom?
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Intermezzo: het 
mijnenveld van 
de chronische 
vermoeidheid

(niet de gemiddelde 
vermoeide 
polipatiënt)



9-3-2020

26



9-3-2020

27



9-3-2020

28



9-3-2020

29



9-3-2020

30



9-3-2020

31



9-3-2020

32



9-3-2020

33



9-3-2020

34

De patiënt en zijn lichaam
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Ter zake
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De “gemiddelde” 
vermoeide patiënt
bij de internist

In verwijsbrief gaarne:In verwijsbrief gaarne:In verwijsbrief gaarne:In verwijsbrief gaarne:

Klacht
Duur
Eigen DD huisarts
Pluis/niet pluis
Reden verwijzing: uitsluiten, aantonen, geruststellen
Terugverwijzen
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De DD op de poli interne:
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Plan van aanpak:Plan van aanpak:Plan van aanpak:Plan van aanpak:

Anamnese Anamnese Anamnese Anamnese 
LOLOLOLO
AO AO AO AO 

Lab (BLB, NF, LF, hormonaal, autoLab (BLB, NF, LF, hormonaal, autoLab (BLB, NF, LF, hormonaal, autoLab (BLB, NF, LF, hormonaal, auto----immuun, MMI)immuun, MMI)immuun, MMI)immuun, MMI)
Urine (soms 24 uurs)Urine (soms 24 uurs)Urine (soms 24 uurs)Urine (soms 24 uurs)
XXXX----thoraxthoraxthoraxthorax
Echo lever/miltEcho lever/miltEcho lever/miltEcho lever/milt
ECGECGECGECG
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Afhankelijk uitslagen beleid:Afhankelijk uitslagen beleid:Afhankelijk uitslagen beleid:Afhankelijk uitslagen beleid:

Handelen naar bevinden

Bij eerste gesprek al “waarschuwen” voor 
resultaat nihil

Benoem “shoppen”

Casuïstiek
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Geachte collega,

Reden van verwijzing:

Niet opknappend, al tijden intermitterend moe, 
kwakkelt. Lusteloos. Herkent zich niet: SOLK?

Laat maar komen, Laat maar komen, Laat maar komen, Laat maar komen, 
ik ben er klaar voor, ik ben er klaar voor, ik ben er klaar voor, ik ben er klaar voor, 
net cursus gehad!net cursus gehad!net cursus gehad!net cursus gehad!
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SOLKSOLKSOLKSOLK
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11.30 - 12.15 uur Marieke Gielen: SOLK/IM
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Vrouw, 27, met moeder (?!)

Anamnese: aanhoudende klachten van 
verminderde eetlust, futloosheid. 

Al paar jaar. 

Gaat nu inmiddels weer wat beter, eetlust begint 
terug te komen en probeert te sporten. Geen 
slaapproblemen.
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SOLK?

Anamnese uitgedieptAnamnese uitgedieptAnamnese uitgedieptAnamnese uitgediept

Eind van de dag hoofdpijnklachten, zonder 
lichtschuwheid. Moeite met zien?
Spontaan verbeterd.

Extra bepaling?
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Lab verhoogd prolactine:
Onderdrukt TSH en T4 en cortisol…..
Gebeld niet bereikbaar

B/ spoedpoli
MRI hypofyse
hydrocortison 10-5-5mg
levothyroxine 1 dd 25 mcg
cabergoline 2 per week 25 mg
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Clou anamnese:

Gezichtsveld problemen 
Hoofdpijn

Prolactinoom?!

Werkgever:Werkgever:Werkgever:Werkgever:
jjjje moet je e moet je e moet je e moet je niet niet niet niet 
aanstellen …aanstellen …aanstellen …aanstellen …........
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Na 1 jaar

Patiënte als herboren
Prolactine nog steeds verhoogd wel dalend
Gezichtsveld goed

Eeuwige roem dokter Barnas   
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Nieuwe ronde, nieuwe kansenNieuwe ronde, nieuwe kansenNieuwe ronde, nieuwe kansenNieuwe ronde, nieuwe kansen

Geachte collega,Geachte collega,Geachte collega,Geachte collega,

Reden van verwijzing:Reden van verwijzing:Reden van verwijzing:Reden van verwijzing:

Moe, al meer dan 1 jaar. Moe, al meer dan 1 jaar. Moe, al meer dan 1 jaar. Moe, al meer dan 1 jaar. 
Wil graag beoordeling medisch specialistWil graag beoordeling medisch specialistWil graag beoordeling medisch specialistWil graag beoordeling medisch specialist
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Anamnese: geen nieuwe gezichtspunten
Lichamelijk onderzoek: geen nieuwe gezichtspunten
Lab: geen nieuwe gezichtspunten
Urine: geen nieuwe gezichtspunten
ECG: geen nieuwe gezichtspunten
Echo: geen nieuwe gezichtspunten

Vrij naar Shakespeare



9-3-2020

51

Beloop: gerustgesteld, lang gesprek, uitleg

Nog een keer terug geweest, 
na 1 jaar toevallig op gang: 
uiteindelijk self-limiting

Nog maar een casusNog maar een casusNog maar een casusNog maar een casus
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Geachte collega,

Reden van verwijzing:

Moe, heeft veganistisch dieet. Geen deficiënties.

Graag  visie. visie. visie. visie. 
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Moe: niet achter de geraniums!
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De patiëntDe patiëntDe patiëntDe patiënt

Anamnestisch

Moe, geen fut, verricht naast werk ook huishoudelijke taken.

Werkt, aldaar geen stress, geen UWV perikelen……

Dieet veganistisch, wel supplementen vitamine B12

Sport nog steeds!

Grauw gelaat, wallen.

VegawatVegawatVegawatVegawat????
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Lichamelijk onderzoekLichamelijk onderzoekLichamelijk onderzoekLichamelijk onderzoek
((((cocococo----assistentassistentassistentassistent))))
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Lichamelijk onderzoekLichamelijk onderzoekLichamelijk onderzoekLichamelijk onderzoek
((((cocococo----assistentassistentassistentassistent met dokter Barnas)met dokter Barnas)met dokter Barnas)met dokter Barnas)
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Puistjes, ja nou en ….Puistjes, ja nou en ….Puistjes, ja nou en ….Puistjes, ja nou en ….
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Wat is u opgevallen aan de vorige dia?Wat is u opgevallen aan de vorige dia?Wat is u opgevallen aan de vorige dia?Wat is u opgevallen aan de vorige dia?

De De De De éminenceéminenceéminenceéminence grise grise grise grise 
prikt geen lab bij prikt geen lab bij prikt geen lab bij prikt geen lab bij 
vermoeide vermoeide vermoeide vermoeide patientpatientpatientpatient!!!!
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Welke bepaling sluimert in uw achterhoofd?Welke bepaling sluimert in uw achterhoofd?Welke bepaling sluimert in uw achterhoofd?Welke bepaling sluimert in uw achterhoofd?
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Puistjes!Puistjes!Puistjes!Puistjes!

Dermatitis herpetiformis Dermatitis herpetiformis Dermatitis herpetiformis Dermatitis herpetiformis (synoniem(synoniem(synoniem(synoniem: de ziekte van : de ziekte van : de ziekte van : de ziekte van DuhringDuhringDuhringDuhring) ) ) ) 

Huidziekte gekenmerkt door: 

Heftig jeukende papulovesiculeuze eruptie 

Symmetrische verdeling 

Vooral de ellebogen, de strekzijde van de onderarmen, de knieën, de nates, het 
sacrum en het behaarde hoofd. 

Minder vaak afwijkingen op de romp, in de liezen en op het gelaat. 

Sporadisch is ook het mondslijmvlies aangedaan. 
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Gastroscopie

Ter info niet meer bij dokter Barnas….
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Coeliakie/vlokatrofieCoeliakie/vlokatrofieCoeliakie/vlokatrofieCoeliakie/vlokatrofie
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Behandeling

Glutenvrij

Dexa: osteoporose, vitamine D

IJzer

Vitamine B12

Resultaat na 1 jaar

Deed alles weer
Mooie huid
Geen wallen
Veel reizen naar glutenvrije paradijsjes
(Spanje, Portland Oregon etc)
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De laatste casusDe laatste casusDe laatste casusDe laatste casus

Geachte collega,Geachte collega,Geachte collega,Geachte collega,

Reden van Reden van Reden van Reden van verwijzing mevrouw P. 54 jaar:verwijzing mevrouw P. 54 jaar:verwijzing mevrouw P. 54 jaar:verwijzing mevrouw P. 54 jaar:

Moe, lijkt wat grauw.Moe, lijkt wat grauw.Moe, lijkt wat grauw.Moe, lijkt wat grauw.
Onderliggende internistische aandoening uitsluiten Onderliggende internistische aandoening uitsluiten Onderliggende internistische aandoening uitsluiten Onderliggende internistische aandoening uitsluiten 
voordat ander pad wordt bewandeld?voordat ander pad wordt bewandeld?voordat ander pad wordt bewandeld?voordat ander pad wordt bewandeld?
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Anamnese: geen nieuwe gezichtspuntenAnamnese: geen nieuwe gezichtspuntenAnamnese: geen nieuwe gezichtspuntenAnamnese: geen nieuwe gezichtspunten
Lichamelijk onderzoek: Lichamelijk onderzoek: Lichamelijk onderzoek: Lichamelijk onderzoek: gbgbgbgb
Lab: bilirubine verhoogdLab: bilirubine verhoogdLab: bilirubine verhoogdLab: bilirubine verhoogd
Urine: geen Urine: geen Urine: geen Urine: geen nieuwe nieuwe nieuwe nieuwe gezichtspuntengezichtspuntengezichtspuntengezichtspunten
ECG: ECG: ECG: ECG: geen nieuwe geen nieuwe geen nieuwe geen nieuwe gezichtspuntengezichtspuntengezichtspuntengezichtspunten
Echo: Echo: Echo: Echo: geen nieuwe gezichtspuntengeen nieuwe gezichtspuntengeen nieuwe gezichtspuntengeen nieuwe gezichtspunten

Iets vergeten?Iets vergeten?Iets vergeten?Iets vergeten?
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Moeheid: determinanten, 

beloop en zorg, NIVEL 

Moeheid: determinanten, 

beloop en zorg, NIVEL 
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Anamnese: Anamnese: Anamnese: Anamnese: 
bij keuringen ook altijd wat minimaal verhoogde bij keuringen ook altijd wat minimaal verhoogde bij keuringen ook altijd wat minimaal verhoogde bij keuringen ook altijd wat minimaal verhoogde 
bloeddrukbloeddrukbloeddrukbloeddruk
FF aankijken …….FF aankijken …….FF aankijken …….FF aankijken …….

ABPM: -91% geslaagde metingen
-24 uur: 139/85 mmHg
-Dag: 143/87 mmHg
-Nacht: 129/80 mmHg
-Dip: -10/-9%

C/ Onbehandelde hypertensie 
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CV risico en diastolische bloeddruk

Diastolische BD  (mmHg)

76 84 91 98 105

4.0

3.0

2.0

1.0

CVA

Relatieve Risico

Diastolische BD  (mmHg)

76 84 91 98 105

4.0

3.0

2.0

1.0

MI

Relatieve Risico

De halveringsregel ‘compliceert’

50% 

gediagnosticeerd

50% 

gediagnosticeerd

50% 

behandeld

50% 

behandeld

50% goed onder 

controle

50% goed onder 

controle

HypertensieHypertensie

50% niet 

behandeld

50% niet 

behandeld

50% slecht 

onder controle

50% slecht 

onder controle

50% niet 

gediagnosticeerd

50% niet 

gediagnosticeerd
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Beloop: normalisatie bloeddrukBeloop: normalisatie bloeddrukBeloop: normalisatie bloeddrukBeloop: normalisatie bloeddruk
onder ACE/HCT/Calciumantagonistonder ACE/HCT/Calciumantagonistonder ACE/HCT/Calciumantagonistonder ACE/HCT/Calciumantagonist

Moeheid verdwenenMoeheid verdwenenMoeheid verdwenenMoeheid verdwenen
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De praktijk:De praktijk:De praktijk:De praktijk:

Bij Bij Bij Bij slechts 10slechts 10slechts 10slechts 10 % van de patiënten die zich met % van de patiënten die zich met % van de patiënten die zich met % van de patiënten die zich met 
moeheid presenteerden als nieuwe klacht, was er moeheid presenteerden als nieuwe klacht, was er moeheid presenteerden als nieuwe klacht, was er moeheid presenteerden als nieuwe klacht, was er 
na 4na 4na 4na 4 weken nog contact met de weken nog contact met de weken nog contact met de weken nog contact met de huisarts,huisarts,huisarts,huisarts,
bij bij bij bij 4444 % was dat langer dan 6% was dat langer dan 6% was dat langer dan 6% was dat langer dan 6 maanden.maanden.maanden.maanden.

Take home: zeer vaak geen diagnose Take home: zeer vaak geen diagnose Take home: zeer vaak geen diagnose Take home: zeer vaak geen diagnose 
(mijn voorbeelden zijn witte raven)(mijn voorbeelden zijn witte raven)(mijn voorbeelden zijn witte raven)(mijn voorbeelden zijn witte raven)

Gijs Bleijenberg, 

klinisch psycholoog

Pieter Barnhoorn, 

huisarts

Jim Faas,

verzekeringsarts, 

jurist

Tegenstellingen of overeenkomsten? 
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The The The The incredibleincredibleincredibleincredible
Dr Saheed KhanDr Saheed KhanDr Saheed KhanDr Saheed Khan

Moeheid: Moeheid: Moeheid: Moeheid: 
nog kracht voor vragen?nog kracht voor vragen?nog kracht voor vragen?nog kracht voor vragen?
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