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Nieuws

HUISARTS EN WETENSCHAP mei 2021

Ook mensen die al een SARS-CoV-2-
infectie hebben doorgemaakt moeten 
worden gevaccineerd. Vooral bij oude-
ren is de natuurlijke immuniteit na een 
eerdere infectie te laag om voldoende te 
beschermen tegen herinfectie. Dat blijkt 
uit een grootschalig Deens onderzoek 
gepubliceerd in de Lancet. 

De onderzoekers volgden 525.339 men-
sen die in de eerste coronagolf (maart-
mei 2020) een PCR-test ondergingen tot 
het einde van de tweede golf (september- 
december 2020). Dat deden zij via de 
Deense nationale COVID-19-database. 
Zij vergeleken het percentage infecties 
in de tweede golf tussen positief geteste 
personen (n = 11.068; 2,11%) en negatief 
geteste personen uit de eerste golf.
Er was gemiddeld 80,5% (95%-BI 75,4 tot 
84,5) bescherming tegen herinfectie in de 
hele populatie: 0,65% positieve SARS-
CoV-2-tests in de tweede golf onder 
mensen met een positieve test in de eerste 
golf versus 3,27% onder mensen die eer-
der negatief hadden getest. Vanaf 65 jaar, 
de risicogroep voor complicaties, was 
deze bescherming echter slechts 47,1% 
(95%-BI 24,7 tot 62,8). Deze bevindingen 
bleven onveranderd in sensitiviteitsanaly-
ses en na correctie voor overige variabe-
len. Wel merkten de onderzoekers op dat 
er geen aanwijzing was voor afname van 
bescherming naarmate de eerdere infectie 
langer dan 6 maanden geleden was.
Dit onderzoek laat zien dat een eerdere 
corona-infectie grotendeels, maar niet vol-
ledig, bescherming biedt tegen herinfectie 
in de eerste 6 maanden. Daarmee sluit het 
onderzoek aan bij Brits onderzoek naar 
het beloop van antistoffen onder zorgme-
dewerkers waarover recent ook een kort 
bericht verscheen van Sanne Dijkhuizen 
op henw.org. Nieuw is dat de mate van be-
scherming afhankelijk blijkt te zijn van de 
leeftijd. Dit onderzoek van hoge kwaliteit 
in een grote database, uit een vergelijkbaar 
land als Nederland, beantwoordt daarmee 

een veelgestelde vraag over coronavaccina-
tie: moet ik mij nog laten vaccineren als 
ik reeds een infectie heb doorgemaakt/
denk te hebben doorgemaakt? Vooral voor 
ouderen lijkt het antwoord daarop op basis 
van dit onderzoek: ja. ■

Hansen CH, et al. Assessment of  protection 
against reinfection with SARS-CoV-2 
among 4 million PCR-tested individuals in 
Denmark in 2020: a population-level obser-
vational study. Lancet 2021;397:1204-12. 
Dijkhuizen S. Antistoffen bieden maanden 
bescherming tegen herinfectie SARS-CoV-2. 
Huisarts Wet 2021;8 februari.

Corona bij ouderen biedt beperkt bescherming 
tegen nieuwe besmetting
Jelle Himmelreich, Ralf Harskamp

Als we iets hebben geleerd van de 
coronapandemie is het hoe ontwrich-
tend gebrek aan kennis kan zijn. 
Dat schrijft hoogleraar Huisartsge-
neeskunde Marjolein Berger in haar 
redactioneel van de speciale ZonMw- 
bijlage bij deze H&W 5. Die bijlage 
zet huisartsgeneeskundig onderzoek, 
met name naar geneesmiddelen, op 
een rijtje. De input van huisartsen is 
daarbij onmisbaar. 

ZonMw erkent het belang van goed, 
onafhankelijk onderzoek in de huisart-
senzorg. Die visie uit zich in onder-
steuning van en subsidies voor tal van 
onderzoeken. Voor de huisartsgenees-
kunde doet ZonMw dat met pro-

grammasubsidies zoals Goed Gebruik 
Geneesmiddelen, Huisartsgeneeskunde 
en Ouderengeneeskunde, en Palliantie. 
Gesubsidieerde onderzoeken bestrijken 
een breed terrein: van een astma-app 
voor adolescenten tot geneesmiddelen-
gebruik van laaggeletterden en het 
afbouwen van benzo’s. En dat is nog 
maar het topje van de ijsberg. 
Er is divers onderzoek gaande en tal 
van nieuwe onderzoeken gaan van 
start. Die onderzoeken hebben gron-
dige input nodig vanuit de huisartsen-
praktijk. ZonMw nodigt u uit om daar-
aan bij te dragen en zo samen kennis te 
vergaren die ertoe doet.
Ter gelegenheid van het congres Goed 
Gebruik Geneesmiddelen, dat plaats-

ZonMw steunt onderzoek dat ertoe doet

Foto: Shutterstock
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Bij volwassenen en vooral bij ouderen 
komen klachten als kortademigheid, 
vermoeidheid en vocht vasthouden veel 
voor. Deze klachten horen ten dele bij 
het ouder worden, maar kunnen ook 
duiden op hartfalen. De Hartstichting 
wilde weten hoe mensen met deze klach-
ten omgaan. Gaan ze meteen naar de 
huisarts of niet? Uit een vragenlijston-
derzoek blijkt dat patiënten niet zo snel 
aan de bel trekken. De Hartstichting 
wil mensen nu bewuster maken van de 
risico’s van dit soort klachten.

Het onderzoeksbureau Kantar Public 
nam in 2019 een vragenlijst af bij een 
representatieve steekproef van 1038 Ne-
derlanders > 35 jaar (gemiddelde leeftijd 
56, range 35-92 jaar). Slechts 18% van de 
respondenten kon spontaan beschrijven 
wat hartfalen is. Slechts 24% wist dat 
hartfalen geen verzamelnaam is voor 
verschillende hartaandoeningen. Verder 
gaf 71% aan dat sommige klachten nu 
eenmaal horen bij het ouder worden. Zo 
was het slechts voor 44% van de respon-

denten reden voor een bezoek aan de 
huisarts als zij langer dan 2 à 3 maanden 
last hadden van kortademigheid bij 
inspanning. Voor dikke enkels/voeten 
was dat 35% en voor lang aanhoudende 

vermoeidheid na inspanning slechts 
25%. Belangrijke redenen om hiermee 
niet naar de huisarts te gaan, waren de 
inschatting dat de huisarts het al druk 
genoeg heeft en de gedachte dat als er 
toch niets aan de hand blijkt te zijn de 
huisarts hen een volgende keer niet 
serieus neemt. 
Een beperking van dit vragenlijstonder-
zoek is dat wat mensen zeggen te zullen 
doen niet altijd precies is wat ze daadwer-
kelijk doen. 
Voor de praktijk betekent dit dat er zeer 
waarschijnlijk onderpresentatie is van 
deze klachten. Verder bestaat het risico 
dat huisartsen te snel aansluiten bij de 
eigen overtuiging van patiënten dat de 
klachten nu eenmaal horen bij het ouder 
worden. De Hartstichting concludeert 
dan ook dat een deel van de mensen een 
duwtje in de rug nodig heeft om met dit 
type klachten naar de huisarts te gaan. ■

Hartstichting Professionals. Onderzoek 
naar kennis, houding en gedrag rondom 
hartfalen met als doel: hoe kan men wor-
den aangezet tot snel en adequaat hande-
len? www.hartstichting.nl/hartfalen-eer-
der-herkennen.

Symptomen van hartfalen eerder herkennen
Ineke Nederend, Frans Rutten

vindt in april 2021, heeft ZonMw een 
speciale bijlage gemaakt waarin de 
voortgang en resultaten van een aantal 

projecten voor huisartsen op een rijtje 
is gezet. De bijlage bevat ook een over-
zicht van alle ZonMw-projecten over 
geneesmiddelengebruik in de huisarts-
geneeskunde. Projecten op het gebied 
van hart- en vaatziekten, metabole aan-
doeningen, astma/COPD,  psychische 
problematiek, palliatieve zorg, kinde-
ren, geneesmiddelen algemeen en de 
verzamelrubriek varia. ZonMw laat 
daarmee zien een betrouwbare partner 
te zijn voor de huisartsgeneeskunde, 
voor onderzoek dat ertoe doet voor 
de praktijk van morgen. Doet u ook 
mee? ■

ZonMw. Goed gebruik geneesmiddelen 
in de huisartsgeneeskunde. Huisarts Wet 
2021;64:S1-44.
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Treatable traits 
bij COPD
Lidewij Broekhuizen

Bij de behandeling van COPD stond 
longfunctiemeting lang centraal, maar 
tegenwoordig gaat het om ziektelast en 
treatable traits: behandelbare kenmer-
ken. Patiënten met COPD die naar de 
longarts zijn verwezen hebben gemid-
deld 4 treatable traits in 151 verschil-
lende combinaties. Deze bieden aan-
grijpingspunten voor behandeling in de 
eerste lijn. Dat blijkt uit een Nederlands 
onderzoek.

Treatable traits (TT’s) zijn relevante 
kenmerken van een COPD-patiënt die af-
zonderlijk de ziektelast bepalen, meetbaar 
zijn en waarvoor gerichte behandeling 
bestaat. Het goed in beeld brengen van 
TT’s maakt persoonsgerichte COPD-zorg 
in een vroeg stadium mogelijk. Bij som-
mige TT’s kunnen niet-medicamenteuze 
interventies (ook in de eerste lijn) goed 
worden ingezet. Het gaat daarbij om 
roken, inspanningsgebonden dyspneu, 
longaanvallen, ernstige moeheid, sombe-
re stemming, slecht uithoudingsvermo-
gen, laag fysiek activiteitenniveau, slechte 
voedingsstatus en matig zelfmanagement. 
Nederlandse onderzoekers brachten deze 
9 TT’s in kaart bij een groep van 402 naar 
de longarts verwezen patiënten. Zij deden 
dat in de periode van 2014 tot 2018. Ge-
middeld had een patiënt 3,9 TT’s (± 2,0). 
De TT’s kwamen relatief onafhankelijk 
van elkaar voor, in maar liefst 151 unieke 
combinaties. De top 3 van TT’s bestond 
uit ernstige moeheid, matig zelfmanage-
ment en laag fysiek activiteitenniveau. 
Er was een relatie tussen het aantal TT’s 
en de kwaliteit van leven (CCQ) (cor-
relatiecoëfficiënt r 0,58; p < 0,001). De 
TT’s ernstige moeheid (OR 8,8), ernstige 
inspanningsgebonden kortademigheid 
(OR 5,8) en sombere stemming (OR 4,2) 
waren het meest gerelateerd aan een ern-
stig verminderde gezondheidstoestand. 
Een beperking van het onderzoek is dat 
er alleen retrospectief is gekeken naar 
de TT’s en niet naar de reden waarom 

huisartsen patiënten verwezen naar de 
tweede lijn.
De boodschap voor de praktijk is dat er 
bij verwezen patiënten veel TT’s zijn met 
aangrijpingspunten voor niet-medica-
menteuze behandeling die we ook in de 
huisartsenpraktijk kunnen oppakken. Het 
concept TT’s lijkt ook voor de eerste lijn 

mogelijkheden te bieden om persoonsge-
richte zorg vorm te geven. ■

Van ’t Hul AJ, et al. Treatable traits qua-
lifying for nonpharmacological interventi-
ons in COPD patients upon first referral to 
a pulmonologist: the COPD sTRAITosphe-
re. ERJ Open Res 2020;6:00438-2020. 

De Europese richtlijnen over diabetes 
adviseren een ecg te laten maken bij 
mensen met diabetes mellitus type 
2 (DM2) en hypertensie of als er een 
vermoeden is van hart- en  vaatziekten 
(HVZ). In de NHG-Standaard Diabe-
tes mellitus type 2 ontbreekt deze in-
formatie. De NHG-Standaard CVRM 
concludeert op basis van de literatuur 
dat een ecg geen toegevoegde waarde 
heeft bij mensen zonder HVZ, omdat 
een ecg in deze groep niet leidt tot 
een betere cardiovasculaire risico-
schatting. Nederlandse onderzoekers 
vroegen zich af of deze redenering ook 
geldt voor mensen met diabetes.

In het Hoorn Diabetes Onderzoek – 
een prospectief, eerstelijnscohort met 
8068 diabetespatiënten – werd jaarlijks 
een ecg verricht. De onderzoekers ana-
lyseerden data uit 2018 en deden een 
subgroepanalyse onder 6494 patiënten 
zonder HVZ in de voorgeschiedenis. 
Een derde (29%) van de totale popula-
tie had afwijkingen op het ecg, waarvan 
16% milde en 13% ernstige afwijkin-
gen. Van de mensen zonder HVZ had 
15% milde en 9% ernstige afwijkingen 
op het ecg. Bij mensen met hypertensie 
of een hoog risico op HVZ liep dit per-
centage op tot respectievelijk 27% en 
bijna 40%. Dat is bijna dubbel zo hoog 
als in een populatie zonder DM2. Mul-
tivariabele analyse liet een verband zien 

Ecg-afwijkingen bij DM2 nog geen reden 
voor screening
Kim van Wijck
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Recent publiceerde het NTvG een 
praktische handleiding om slimmer en 
beter online te zoeken. Daarin komt van 
alles aan bod: opstellen van een goede 
zoekvraag, kiezen van zoektermen en sy-
noniemen, zoeken in PubMed of Google 
Scholar en gevonden artikelen bewaren 
in zogenoemde Reference Managers. Het 
loont beslist de moeite deze handleiding 
eens te bekijken. 

Wie zoekt zal vinden en dat geldt zeker 
ook online. Je vindt echter eerder te veel 
dan te weinig. Welke huisarts herkent het 
mechanisme niet: een patiënt heeft vaak 
last van de hik en vraagt om medicatie 
die echt werkt. Je zoekt via Google op 
‘medication for hiccups’ en binnen enkele 
seconden heb je een miljoen pagina’s 
resultaat. Maar zit daar ook de goede 
informatie bij? Waar? En hoe voorkom je 
al die ruis?

De NTvG-handleiding kan hierbij 
behulpzaam zijn. Er staat in hoe je een 

goede zoekvraag formuleert volgens het 
PICO- of PEO-systeem, zoals studenten 
dat nu leren tijdens de opleiding. Of hoe 
je de juiste zoektermen kiest, combineert 
en invoert in een (medische) zoekmachi-
ne als PubMed of Google Scholar. Vaak 
biedt de zoekmachine hierbij zelf al hulp, 
zoals op de homepage van PubMed bij 
‘advanced’. Zo vinden we voor ‘hiccups’ 
AND ‘medication’ in de titel/samen-
vatting van PubMed-artikelen maar 28 
resultaten, waaronder een aantal mooie 
overzichten.
Voor lezers die vaker zoeken en artike-
len graag op een handige manier willen 
bewaren, is het gebruik van een Refe-
rence Manager aan te bevelen. Eenmaal 
geïnstalleerd is het dan heel simpel om 
artikelen toe te voegen, later weer terug 
te vinden en te gebruiken in stukken die 
je zelf schrijft. De NTvG-handleiding zet 
de opties op een rij. Dit geldt ook voor 
de full text finders, plug-ins die helpen bij 
het vinden van de volledige tekst van een 
gevonden artikel. ■

NTvG Academie. Hoe vind ik de beste in-
formatie. https://www.ntvg.nl/academie/
hoe-vind-ik-de-beste-informatie.

Handleiding intelligent medisch zoeken
Annet Sollie

met ecg-afwijkingen voor de volgende 
risicofactoren: hogere leeftijd, man, 
roken, hoger BMI, hoger HbA1c, lager 
nuchter glucose, lager HDL, hyperten-
sie en verlaagd eGFR. 
Een beperking van dit onderzoek is 
dat er niet is gekeken of deze ecg-af-
wijkingen ook leiden tot een betere 
cardiovasculaire risicoschatting, en dus 
tot adequatere behandeling. Door de 
resultaten van dit onderzoek weten we 
nu dat ook een fors deel van de men-
sen met diabetes maar zonder HVZ 

ecg-afwijkingen vertoont. Toch levert 
dit onderzoek geen onderbouwing voor 
het systematisch uitvoeren van een ecg 
bij diabetespatiënten, omdat we nog 
niet weten of die screening ook leidt tot 
een betere risicoschatting en behande-
ling. ■

Harmsa PP, et al. Prevalence of ECG 
abnormalities in people with type 2 
diabetes: The Hoorn Diabetes Care Sys-
tem cohort. Journal of Diabetes and its 
Complications 2021;35:107810.
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Het verband tussen gastro- oesofageale 
reflux en keelklachten wordt vaak 
benoemd, maar het voorschrijven van 
een protonpompremmer (PPI) bij deze 
groep patiënten lijkt niet meer effect te 
hebben op de klachten dan een placebo. 
Dat blijkt uit een groot tweedelijns RCT 
uit het Verenigd Koninkrijk. 

De onderzoekers includeerden in totaal 
346 verwezen kno-patiënten met > 6 
weken klachten van heesheid, keelpijn, 
globusgevoel, keelschrapen, slijm, hoes-
ten of verslikken. Zij randomiseerden 
deze patiënten tussen 16 weken een hoge 
dosering PPI (lansoprazole 30 mg 2 dd) 
of een placebocapsule 2 dd. De primaire 
uitkomstmaat was verbetering op de Re-
flux Symptom Index (RSI, hogere score 
is meer klachten, range 0 tot 45). Deze 
score beoordeelt, naast reflux en thoraca-
le pijn, ook de eerdergenoemde klachten 
waarop de patiënten werden geïnclu-
deerd. Secundaire uitkomstmaten waren 
onder andere RSI-score op 12 maanden 
en de laryngofaryngeale kwaliteit van 
leven (LPH-HRQL).
De patiënten die in de laatste 12 maanden 
voor inclusie al een PPI gebruikten (27%), 
namen een wash-out van 4 weken in acht 
voor de trial. Na 16 weken en 12 maanden 
hadden beide groepen een betere score 
op de RSI, maar de PPI-behandeling 
leverde geen significant verschil op met 
de controlegroep (verschil 1,9 punten; 
95%-BI -0,3 tot 4,2; p = 0,096). De scores 
op de LPR-HRQL gaven hetzelfde beeld. 
In totaal waren er bij 80 (23%) patiënten 
(milde) bijwerkingen die gelijk waren 
verdeeld over de groepen (42 versus 38).
PPI’s worden bij patiënten met keelklach-
ten regelmatig op proef voorgeschreven. 
De NHG-Standaard Maagklachten geeft 
geen concrete aanbevelingen op dit 
gebied. De standaard benoemt wel dat de 
relatie tussen refluxziekte en chronische 
hoest of heesheid onduidelijk is en dat 
het gebruik van PPI’s hierbij onvoldoende 

met bewijs kan worden gestaafd. Dit on-
derzoek – beduidend beter opgezet dan 
eerdere ongecontroleerde onderzoeken of 
met te weinig power – levert een duide-
lijke onderbouwing voor het advies dat 
een (proef)behandeling met PPI’s geen 
voordeel heeft. ■

O’Hara J, et al. Use of proton pump inhib-
itors to treat persistent throat symptoms: 
multicentre, double blind, randomised, pla-
cebo controlled trial. BMJ 2021;372:m4903.

Geen plaats voor PPI’s bij persisterende 
keelklachten
Aimée Kok-Pigge

Turks- en Marokkaans-Nederlandse 
vrouwen doen relatief weinig mee aan 
het bevolkingsonderzoek baarmoe-
derhalskanker, terwijl deze vorm van 
kanker bij hen juist vaker voorkomt. 
Een kwalitatief onderzoek naar de be-
sluitvorming bij deze vrouwen werpt 
licht op de zaak. De vrouwen bleken 
niet alleen te worden beïnvloed door 
feitelijke informatie, maar vooral ook 
door praktische, emotionele, culturele 
en religieuze aspecten.

De onderzoekers hielden 6 groepsin-
terviews met zowel Turks-Nederlandse 
(n = 24) als Marokkaans-Nederlandse 
(n = 30) vrouwen. Zij includeerden 

eerste- en tweedegeneratiemigranten 
tussen de 30 en 60 jaar oud. De discus-
sies werden thematisch geanalyseerd.

Cervixscreening bij Turks- en Marokkaans- 
Nederlandse vrouwen
Klaartje Olde Loohuis
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‘S WERELDS EERSTE EN ENIGE 
GLP-1 ANALOOG IN EEN PIL

Om de glykemische controle 
te verbeteren bij volwassenen 
met diabetes type 21

NL20RYB00013   Verkorte productinformatie en referentie zie elders in deze uitgave.



Hier stond in het 
gedrukte tijdschrift 

een advertentie



Hier stond in het 
gedrukte tijdschrift 

een advertentie



13mei 2021 HUISARTS EN WETENSCHAP

De NHG-Standaard CVRM ziet COPD 
als een onafhankelijke risicofactor voor 
hart- en vaatziekten. Nederlandse on-
derzoekers bekeken in welke mate het 
cardiovasculaire risico bij deze groep in 
kaart is gebracht en de zorg volgens de 
richtlijn wordt geleverd. Bij de meeste 
patiënten bleek dat het geval te zijn, 
maar bij ruim een derde van hen is er 
nog werk aan de winkel.

In een retrospectief onderzoek includeer-
de onderzoekers 391 patiënten met de 
ICPC-code R95 (COPD) uit de  database 
van het Julius Huisartsen Netwerk 
(43.426 patiënten). Het onderzoek vond 
plaats in de periode van september 2014 
tot september 2019. Op basis van de 
beschikbare gegevens uit het HIS stelden 
de onderzoekers een risicoprofiel op. 
Bij ontbrekende gegevens deelden zij 
gebruikers van cardiovasculaire medica-
tie in de hoogrisicogroep in, de overige 

patiënten in de laagrisicogroep. Uiteinde-
lijk konden zij van 329 (84,1%) patiënten 
het cardiovasculair risico bepalen, van 
wie er 297 (90,3%) een (zeer) hoog en 32 
(9,7%) een matig cardiovasculair risico 

hadden. Van de patiënten met een (zeer) 
hoog cardiovasculair risico kregen er 218 
(73,4%) zorg volgens de NHG-Standaard 
CVRM.
Een beperking van het onderzoek is 
dat het grotendeels plaatsvond voor de 
introductie van de gewijzigde richtlijn. 
Ook is er door missende gegevens mo-
gelijk een overschatting van het aantal 
patiënten bij wie het cardiovasculair ri-
sico al in kaart was gebracht. Verder was 
de prevalentie van COPD in de database 
lager dan landelijk (0,9% versus 1,9%). 
Een mogelijke oorzaak daarvoor is de 
relatief jonge gemiddelde leeftijd van de 
patiënten in de database (32,1 jaar versus 
41,0 jaar). 
De onderzoekers concluderen dat de nieu-
we richtlijn al deels is geïmplementeerd 
(opgesteld cardiovasculair risicoprofiel) bij 
5 van de 6 COPD-patiënten, maar dat bij 
ongeveer een derde de zorg niet volgens 
de standaard wordt geleverd. Het in kaart 
brengen van deze patiënten lijkt het werk 
niet te zijn, de uitdaging is om adequate 
zorg te verlenen bij deze groep. ■

Nies LME, et al. The impact of the new 
Dutch guideline on cardiovascular risk 
management in patients with COPD: a 
retrospective study. BJGP Open 2021 Feb 
23;5:bjgpopen20X101139.

CVRM-zorg bij COPD
Rob Strijkers

Bij beide groepen ontbrak er kennis 
over baarmoederhalskanker en het 
screeningsprogramma, inclusief de 
HPV-zelftests. De vrouwen gaven aan de 
beslissing zelf te nemen, maar noemden 
ook mensen die de keuze konden beïn-
vloeden, zoals de arts of hun partner. Als 
barrières voor screening noemden zij 
een matige beheersing van de Neder-
landse taal, een mannelijke huisarts, 
religieuze opvattingen zoals fatalisme, 
en schaamte en taboe bij baarmoe-
derhalskanker. Ook angst speelde een 
belangrijke rol. Wat betreft de zelftests 
achtte het merendeel van de vrouwen 
zich hiervoor niet capabel genoeg. Als 
bevorderende factoren voor screening 
noemden zij een korte proceduretijd en 
het besef dat het om een ernstige ziekte 
gaat. Ook de religieuze opvatting om zelf 
verantwoordelijk te zijn voor je gezond-

heid – en daarbij opties te gebruiken die 
God aanreikt – bleek een belangrijke 
motivator voor screening te zijn. 
De onderzoekers concluderen dat deze 
vrouwen niet alleen feitelijke medische 
informatie meenemen in hun besluit-
vorming, maar vooral ook praktische, 
emotionele, culturele en religieuze aspec-
ten. Het is dan ook goed als de huisarts 
deze punten in het gesprek integreert. 
Daarnaast kan een vrouwelijke arts of 
assistente die het uitstrijkje verricht 
drempelverlagend werken, evenals infor-
matiefolders in het Turks of Arabisch. ■

Hamdiui N, et al. Decision-making, 
barriers, and facilitators regarding 
cervical cancer screening participation 
among Turkish and Moroccan  women 
in the Netherlands: a focus group 
study. Ethn Health 2021;1-19. DOI: 
10.1080/13557858.2020.1863921 [epub 
ahead of print].
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Optimal balance between prevention of thrombosis and bleeding
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a. 10%    b. 50%    c. 90%    d. Niet bekend

Welk % van ziekenhuisopnames vanwege een ernstige gastro-
intestinale bloeding is geassocieerd met het gebruik van antistolling?

Register
Now!

Wilt u het antwoord hierop weten? 
Volg dan de Engelstalige webcast Treatment with DOACs 
op donderdag 25 mei!
This webcast is sponsored by:
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