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Samenvatting 

In hoofdstuk 1 wordt het onderwerp van dit proefschrift geïntroduceerd: de 

diagnose, prognose en de rol van bloedonderzoek bij patiënten die zich met 

onbegrepen klachten in de huisartsenpraktijk presenteren. Hierbij zijn 

onbegrepen klachten gedefinieerd volgens de richtlijn over bloedonderzoek van 

het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG): die klachten waarbij de 

huisarts geen specifieke diagnose kan stellen na anamnese en lichamelijk 

onderzoek.  

Van de consulten in de huisartsenpraktijk betreft 3-39% onbegrepen klachten, 

en 90% van deze klachten is geen reden voor patiënten om hun huisarts binnen 

een maand opnieuw te bezoeken. In de literatuur wordt dit gegeven 

geïnterpreteerd als dat het klachten zijn die vanzelf overgaan. Omdat 

onbegrepen klachten uiteindelijk de symptomen van veel verschillende 

diagnosen kunnen zijn, induceren ze diagnostische onzekerheid bij de huisarts. 

Deze onzekerheid kan de huisarts triggeren om bloedonderzoek aan te vragen. 

Er zijn echter diverse redenen om voorzichtig te zijn met het aanvragen van 

bloedonderzoek bij deze patiëntengroep.  

In dit hoofdstuk worden tevens de te verwachten voor- en nadelen van twee 

aanvraagstrategieën, namelijk direct bloedonderzoek aanvragen of in eerste 

instantie uitstellen van bloedonderzoek, besproken. Bij een relatief kleine 

voorafkans op een ernstige aandoening, is er een relatief hoog risico op vals-

positieve bloedtestuitslagen. Vals-positieve bloedtestuitslagen zouden kunnen 

leiden tot een cascade van onnodige extra diagnostische testaanvragen, 

verwijzing of behandeling, maar ook tot ongerustheid bij de patiënt en zelfs tot 

somatisatie. Daarom adviseerde het NHG in de richtlijn over bloedonderzoek 

om het aanvragen van bloedonderzoek met vier weken uit te stellen bij 

patiënten die zich voor de eerste keer presenteren met een onbegrepen klacht, 

alsmede om het aantal aangevraagde tests te beperken.  

Er is weinig bekend over patiënten met nieuw gepresenteerde onbegrepen 

klachten in de huisartsenpraktijk. In het bijzonder over de waarde van 

bloedonderzoek bij deze klachten, over de prognose van onbegrepen klachten 

in termen van het persisteren van klachten, over de kwaliteit van leven van 

deze patiëntengroep en de determinanten hiervan is meer onderzoek nodig.  

 

Daarom is het VAgue Medical Problems In REsearch (VAMPIRE) onderzoek 

opgezet, met de volgende vraagstellingen: 

1. Wat zijn de karakteristieken (in termen van demografische gegevens en 

kwaliteit van leven) van patiënten die zich in de huisartsenpraktijk 

presenteren met onbegrepen klachten? 

2. Hoeveel en welke bloedtests worden door huisartsen aangevraagd bij 

patiënten met onbegrepen klachten in de huisartsenpraktijk? 
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3. Wat zijn patiënt- en consultgerelateerde determinanten van de 

beslissingen van huisartsen om direct bloedonderzoek aan te vragen bij 

patiënten met onbegrepen klachten in de huisartsenpraktijk? 

4. Wat is de opbrengst van bloedonderzoek bij patiënten die zich 

presenteren met onbegrepen klachten in de huisartsenpraktijk in termen 

van gestelde diagnosen binnen 12 maanden follow-up. Wat is het 

vòòrkomen van afwijkende testresultaten bij patiënten met deze klachten, 

zowel als bloedonderzoek direct wordt aangevraagd als na uitgesteld 

bloedonderzoek? 

5. Wat is het effect van het vier weken uitstellen van bloedonderzoek op de 

ongerustheid en tevredenheid van patiënten, vergeleken met het direct 

aanvragen van bloedonderzoek? 

6. Wat is het beloop van onbegrepen klachten in termen van de blijvende 

aanwezigheid van klachten in de loop van de tijd en de gestelde klacht-

gerelateerde diagnosen? 

7. Wat zijn de determinanten van patiënten die het risico lopen om blijvend 

onbegrepen klachten te ontwikkelen. Wat zijn de determinanten van het 

beloop van de kwaliteit van leven van patiënten die zich presenteren met 

onbegrepen klachten? 

 

De speciale methodologische uitdagingen die het doen van diagnostisch 

onderzoek over patiënten met onbegrepen klachten in de huisartsenpraktijk met 

zich meebrengen, worden beschreven in hoofdstuk 2. De bron van een aantal 

van deze uitdagingen is het concept van een onbegrepen klacht zelf, dat niet 

eenduidig wordt gedefinieerd. Dat creëert moeilijkheden bij het selecteren van 

de juiste studiepopulatie, bij het kiezen van accurate referentietests en bij het 

definiëren van nuttige uitkomstmaten. Hoewel een aantal van deze individuele 

obstakels gelden voor onderzoek naar klachten in het algemeen, is de 

combinatie ervan karakteristiek voor onderzoek naar onbegrepen klachten. Dit 

kan een van de redenen zijn waarom zulk onderzoek schaars is en waarom de 

ontwikkeling van meer adequate methodologie belangrijk is. 

 

Het VAMPIRE onderzoek is opgezet als een gerandomiseerde klinische trial om 

de effecten van direct versus uitgesteld bloedonderzoek bij patiënten met 

onbegrepen klachten in de huisartsenpraktijk te evalueren. Het protocol van de 

trial staat beschreven in hoofdstuk 3. Het onderzoek had drie 

hoofddoelstellingen. Het eerste doel was de accuratesse van bloedonderzoek 

voor patiënten die zich presenteren met onbegrepen klachten te bepalen. 

Tweede doel was om de waarde van het uitstellen van bloedonderzoek te 

bepalen. Het derde doel was om het effect van een kwaliteits-

verbeteringstrategie te evalueren die het uitstellen van bloedonderzoek bij 

huisartsen stimuleerde. Deelnemende huisartspraktijken werden over drie 
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groepen gerandomiseerd. Huisartsen in groep 1 werden geïnstrueerd om direct 

bloedonderzoek aan te vragen, en huisartsen in groep 2 en 3 werden gevraagd 

om het bloedonderzoek uit te stellen. Huisartsen in groep 3 werden 

ondersteund bij het uitstellen van bloedonderzoek door een systematisch 

ontwikkelde kwaliteitsverbeteringstrategie. Deze strategie bestond uit twee 

groepsbijeenkomsten en een praktijkbezoek. Patiënten met onbegrepen 

moeheid, buikklachten, spier- en gewrichtsklachten, gewichtsveranderingen en 

jeuk kwamen in aanmerking voor inclusie. De sets van bloedonderzoek 

omvatten traditionelere en innovatieve tests. Patiënten werden 12 maanden 

gevolgd na hun initiële klachtpresentatie. Het innovatieve aspect van deze trial 

was dat het een klinisch epidemiologische trial en een kwaliteit van zorg 

onderzoek combineerde. Loes van Bokhoven beschrijft het onderzoek van 

doelstelling 3 en delen van doelstelling 2 in een op de Universiteit Maastricht 

parallel geschreven proefschrift. 

 

Voor het daadwerkelijke begin van de trial onderzochten we potentiële patiënt- 

en consultgerelateerde determinanten van de beslissing van huisartsen om 

bloedonderzoek aan te vragen, en het aantal en soort testen van aanvraag 

(hoofdstuk 4). In dit cross-sectionele onderzoek vulden 27 Nederlandse 

huisartsen gestandaardiseerde registratieformulieren in, direct na consulten met 

patiënten die zich presenteerden met onbegrepen klachten. Data van 100 

patiënten konden worden geanalyseerd. Bij 59 patiënten werd tenminste 1 test 

aangevraagd. Het mediane aantal aangevraagde tests was 10 (inner percentile 

range 90 (ipr90) 2-15). Vergeleken met patiënten met buikklachten, was de 

kans dat bloedonderzoek aangevraagd werd voor patiënten met 

vermoeidheidsklachten 5 keer groter (RR 5.2; 95%BI 2.5 tot 6.1). Een duur van 

de klachten van meer dan vier weken vergrootte eveneens de kans op het 

aanvragen van bloedonderzoek (RR 1.6; 95%BI 0.8 tot 2.2). Factoren die 

geassocieerd waren met een lagere kans op het aanvragen van 

bloedonderzoek waren de aanwezigheid van beïnvloedende psychosociale 

factoren (RR 0.4; 95%BI 0.03 tot 1.1) en een syndroom- in plaats van een 

symptoomdiagnose als werkdiagnose van de huisarts (RR 0.5; 95%BI 0.2 tot 

0.9). Op basis van deze resultaten concluderen we dat verbetering mogelijk is 

van de selectiviteit van het aanvraaggedrag van huisartsen. De afwezigheid van 

modificeerbare factoren bij de bevindingen beperkt echter de mogelijkheden tot 

actie. De eindconclusie is dat om het rationele aanvragen van bloedonderzoek 

in de huisartsenpraktijk te kunnen verbeteren, er meer informatie nodig is over 

de toegevoegde waarde van bloedonderzoek in de work-up van patiënten met 

onbegrepen klachten. 

 

Hoofdstuk 5 beschrijft en vergelijkt de demografische karakteristieken en 

kwaliteit van leven van de deelnemers aan het VAMPIRE onderzoek bij inclusie. 
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Er is weinig bekend over deze karakteristieken van patiënten met nieuw 

gepresenteerde onbegrepen klachten. In dit beschrijvende deel van het 

onderzoek werden de demografische karakteristieken van onze studiepopulatie 

vergeleken met een populatie van patiënten uit Nederlandse huisartsen-

praktijken. De kwaliteit van leven werd gemeten met de RAND-36 en 

vergeleken met een andere populatie van patiënten uit Nederlandse 

huisartsenpraktijken en met patiënten met een depressie. Data van 466 

patiënten waren beschikbaar voor de analyses. De gemiddelde leeftijd was 44 

jaar, en 74% was vrouw, meestal hoger opgeleid. Van alle patiënten 

presenteerde 63% zich met onbegrepen vermoeidheid. Over het algemeen was 

de kwaliteit van leven van onze patiëntenpopulatie slecht (gemiddelde RAND 

domeinscores 37-73), ook in vergelijking met andere groepen. Het hoofdstuk 

sluit af met de conclusie dat toekomstig onderzoek zich moet richten op de 

vraag hoe patiënten met persisterende onbegrepen klachten vroeg 

geïdentificeerd zouden kunnen worden. Alertheid op de potentiële 

aanwezigheid van een slechte kwaliteit van leven bij patiënten met onbegrepen 

klachten zou het beleid van huisartsen kunnen beïnvloeden. 

 

Hoofdstuk 6 beschrijft de opbrengst van het aanvragen van beperkte en 

uitgebreide sets van bloedonderzoek bij patiënten met onbegrepen moeheid. 

We keken naar de relatie tussen gestelde diagnosen en het voorkomen van 

afwijkende testuitslagen bij patiënten met deze klachten, zowel wanneer deze 

tests direct waren aangevraagd als wanneer ze in eerste instantie waren 

uitgesteld. Verder exploreerden we of er consult-gerelateerde determinanten 

waren die de aanwezigheid van afwijkende testuitslagen konden voorspellen. In 

dit cluster-gerandomiseerde deel van de trial werden data van 325 patiënten 

met onbegrepen moeheid geanalyseerd (71% vrouw; gemiddelde leeftijd 41 

jaar). Na de follow-up bleek 8% van de patiënten een lichamelijke aandoening 

te hebben die theoretisch door bloedonderzoek kon worden aangetoond. Het 

aantal vals-positieve test uitslagen nam toe bij uitbreiding van de test set. 

Patiënten kwamen zelden terug op het spreekuur voor hun klachten. Het 

uitstellen van bloedonderzoek veranderde de verdeling van diagnosen en 

afwijkende test resultaten over de 2x2-tabellen niet. Er werden geen consult-

gerelateerde determinanten van afwijkende test uitslagen gevonden. Onze 

bevindingen ondersteunen het advies in de NHG-richtlijn Bloedonderzoek om 

het aantal aangevraagde tests te beperken en bloedonderzoek in eerste 

instantie vier weken uit te stellen bij patiënten met onbegrepen moeheid in de 

huisartsenpraktijk. 

 

Hoofdstuk 7 stuk gaat over de trial-resultaten met betrekking tot patiënt-

tevredenheid en -ongerustheid na het consult in relatie tot het direct aanvragen 

danwel uitstellen van bloedonderzoek. In het totaal vulden 498 patiënten en 63 
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huisartsen vragenlijsten in over demografische karakteristieken, tevredenheid 

met zorg, ongerustheid en aspecten van het consult (o.a. klachten, symptomen 

en communicatie). Verder werden alle aanvraagformulieren voor 

bloedonderzoek verzameld. De gemiddelde tevredenheid met en ongerustheid 

na het consult (op een 10-puntsschaal) was respectievelijk 7,3 en 3,1. Deze 

getallen verschilden niet significant tussen de drie studiegroepen (direct 

aanvragen, uitstel van aanvraag en uitstel van aanvraag gecombineerd met een 

kwaliteitsverbeteringstrategie voor de huisartsen). Factoren die tevredenheid en 

ongerustheid beïnvloedden waren meer gerelateerd aan de arts-patiënt 

communicatie dan aan het aanvraaggedrag. Kennelijk onderschatten huisartsen 

hoeveel ze kunnen bijdragen aan het welzijn van hun patiënten door met hen 

over hun zorgen te praten. 

 

De transitie van nieuw gepresenteerde naar persisterende, blijvend onbegrepen 

klachten en de risicofactoren daarvan zijn nauwelijks onderzocht. Onze doelen 

in hoofdstuk 8 waren om te bestuderen tot welke diagnosen nieuw 

gepresenteerde onbegrepen klachten leiden, welke proportie van nieuw 

gepresenteerde onbegrepen klachten persisteert en om determinanten daarvan 

te identificeren. Verder bestudeerden we determinanten van het beloop van de 

kwaliteit van leven over de tijd. We benaderden onze studiepopulatie als een 

prospectief cohort. Data werden verkregen uit registratieformulieren, 

patiëntvragenlijsten en elektronisch medische dossiers ten tijde van de inclusie 

en 1, 6 en 12 maanden later. Onze 63 huisartsen includeerden 444 patiënten 

met analyseerbare data (73% vrouw; gemiddelde leeftijd 43), vooral met 

onbegrepen moeheid. We ontdekten dat 43% na 12 maanden nog steeds of 

opnieuw last had van de klachten waarvoor ze geïncludeerd werden. Bijna 60% 

van de nieuw gepresenteerde onbegrepen klachten bleef onbegrepen in de 

loop van de tijd. Blijvend onbegrepen klachten volgden een variabel patroon 

van aan- en afwezigheid in de loop van de tijd. Onder de 40% van de patiënten 

die na follow-up begrepen klachten hadden, werden zowel psychosociale 

(depressie, surmenage) als somatische diagnosen (infecties/ontstekingen en 

artrose/degeneratieve abnormaliteiten) gesteld. Een reeds langere duur van de 

klacht voorafgaand aan het consult was geassocieerd met een kleinere kans 

dat de klacht zou overgaan. Patiënten met nieuwe onbegrepen klachten neigen 

er naar om een slechte kwaliteit van leven te hebben en wij hebben geen sterke 

determinanten gevonden die deze tendens beïnvloeden. Met name het hebben 

van spier- en gewrichtsklachten en het eerder hebben gehad van episodes met 

dezelfde soort klacht waren geassocieerd met een slechter beloop van de 

fysieke kwaliteit van leven. Het longitudinale beloop van de mentale kwaliteit 

van leven werd met name negatief beïnvloed als moeheid de klacht was, als 

patiënten eerder episodes van de zelfde klacht hadden doorgemaakt en als 

psychosociale factoren een rol speelden. Naar onze mening zouden onze 
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bevindingen huisartsen moeten stimuleren om onbegrepen klachten serieuzer 

te nemen vanaf het begin van de klachtepisode. Aandacht geven aan de 

determinanten die wij vonden kan behulpzaam zijn bij het detecteren van 

patiënten met een te verwachten slecht beloop van de klachten en een slechte 

kwaliteit van leven. 

 

Als voorbeeld van hoe nieuwe bloedtests worden geëvalueerd alvorens ze 

worden gebruikt in de praktijk, wordt in hoofdstuk 9 de diagnostische 

accuratesse van carbohydrate deficient transferrin (CDT) systematisch 

gereviewed. Overmatig alcohol gebruik kan één van de (verborgen) oorzaken 

zijn van onbegrepen klachten. Van deze relatief nieuwe bloedtest werd 

verwacht dat hij betere eigenschappen zou hebben om overmatig 

alcoholgebruik te detecteren dan bijvoorbeeld MCV (Mean Corpuscular 

Volume) en GGT (Gamma-Glutamyl Transferase). Wij vonden dat de 

sensitiviteit van CDTect (14 datapunten) varieerde van 20 tot 85%, terwijl de 

specificiteit varieerde van 77 tot 95%. De sensitiviteit van CDTriTIA (4 

datapunten) varieerde van 10 tot 67%, en de specificiteit van 90 tot 100%. De 

heterogeniteit van de resultaten kon niet klinisch verklaard worden. Het 

hoofdstuk concludeert dat de validiteit van CDT als diagnostisch hulpmiddel nog 

steeds een vraagteken is. Als, in de toekomst, de hogere waarden voor 

sensitiviteit die in sommige studies gevonden worden door anderen bevestigd 

zouden kunnen worden, zou het een nuttig hulpmiddel kunnen zijn in 

ongeselecteerde populaties. Voordat hierover echter ferme uitspraken gedaan 

kunnen worden moeten er eerst meer methodologisch gezonde, vergelijkbare 

studies uitgevoerd worden. 

 

In hoofdstuk 10 worden de belangrijkste bevindingen per hoofdstuk besproken 

in een bredere context geplaatst. Daarna wordt ingegaan op het onderwerp van 

onvoldoende participatie en patiënteninclusie bij wetenschappelijk onderzoek in 

de huisartsenpraktijk. Tot slot worden de implicaties van de studie voor de 

dagelijkse praktijk en het wetenschappelijk onderzoek besproken. Voor de 

huisartsenpraktijk zijn de implicaties vooral gerelateerd aan arts-

patiëntcommunicatie. Wetenschappelijk onderzoek in de toekomst zou moeten 

focussen op het ontwikkelen van vroegtijdige interventies om de evolutie van 

nieuwe onbegrepen klachten naar persisterende onbegrepen klachten te 

voorkomen. 

 


