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Colofon
De kwaliteitscriteria schildklierzorg vanuit patiëntenperspectief is een uitgave van
Schildklierstichting Nederland en Nederlandse Vereniging van Graves Patiënten,
ontwikkeld in het kader van het project Goud in Handen: ervaringskennis effectief inzetten. Het Ondersteuningsburo voor patiëntenorganisaties (HOB) heeft het
project uitgevoerd onder leiding van drs. Cecilia Kalsbeek. Het project is tot stand
gekomen met steun van CIBG van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport, unit fonds PGO.
De criteria zijn geïllustreerd met kunst gemaakt door schildklierpatiënten die hun
aandoening uitbeelden.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd
en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk fotokopie, microfilm of
op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
projectleider.
Tweede druk. Oktober 2012
Schilderij op de cover: Naamloos door Lia Kuijpers
Toelichting van de kunstenaar:
“Dit schilderij doet mij denken aan mijn schildklierprobleem. De losse elementen
staan voor de (rest)klachten, soms is het lastig een andere keer gaat het goed
(de kleur geel). Het netje is symbolisch: de klachten laten zich niet meer vangen.
De zwartje randjes geven aan dat het nooit meer overgaat. Het blauw staat voor
de Thyrax. Zelf heb ik een hypotheriodie, mijn zoon heeft Graves, we zijn er dus
aardig mee bekend. Ik heb dit werk geen titel gegeven, het zijn voor mij de
kleuren die het werk maken voor wat het is.”
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Voorwoord
Het project Goud in Handen, gestart in 2009, heeft onze verwachtingen
overtroffen. We zijn in de eerste plaats heel trots en blij met het resultaat: dit
boekje met acht kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief, waarin concreet
wordt aangegeven wat patiënten verstaan onder goede kwaliteit van zorg.
Hiermee hebben we iets tastbaars in handen, het eerste goud.
Het materiaal werd verzameld via elf focusgroepen, die door het hele land werden
georganiseerd. Onze donateurs hebben massaal gereageerd op onze uitnodiging
om deel te nemen aan de focusgroepen, veel meer dan nodig voor het onderzoek. Het bewees wel dat de behoefte aan (h)erkenning van ervaringskennis
onder schildklier patiënten groot is. Het materiaal van de focusgroepen leverde
een prachtig onderzoeksrapport op. Ervaringsverhalen die stuk voor stuk pareltjes
zijn. Deze verhalen maakten veel indruk op de professionals.
De klankbordgroep (professionals) en de expertgroep (ervaringsdeskundigen) destilleerden hieruit, ook weer onder bezielende leiding van het Ondersteuningsburo,
deze operationele kwaliteitscriteria, waarbij uiteraard de expertgroep het laatste
woord had.
Complimenten en dank voor alle inspanningen zijn daarom hier zeker op zijn
plaats!
Het ervaren lotgenotencontact tijdens de gesprekken deed ons besluiten om
onze vrijwilligers in de regio’s kennis te laten maken met de gespreksmethode
tijdens een reeks extra gespreksgroepen ter compensatie voor niet-gehonoreerde
aanmelders van de focusgroepen. We droegen zo de gespreksmethodiek alvast
over aan onze vrijwilligers. Het lotgenotencontact is in sommige regio’s al
getransformeerd in kenniscafé’s. Zo blijven we ervaringskennis effectief inzetten
en onderhouden de ervaringsdeskundigheid van onze vrijwilligers om die weer
in te zetten tijdens alle contacten.
Na het uitreiken van dit prachtige boekje is het goud delven nog niet klaar,
integendeel!
Het volgende goud is het in samenwerking met professionals en ervaringsdeskundigen inzetten van de criteria in de dagelijkse praktijk. We gaan de criteria
gebruiken bij zelfmanagement van patiënten. Zodat de patiënt de regie over
het eigen leven weer terug krijgt. We kunnen de criteria ook gebruiken voor
het beoordelen van plannen tot het starten met een schildklierpoli. We gaan
behandelaars rechtstreeks benaderen met deze set criteria. Via onze vrijwilligers
informeren wij nieuw gediagnosticeerden over de criteria en daarmee over de
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behandelingsmogelijkheden. Opdat zij weten wat zij kunnen verwachten van de
behandelaars. We leren ze ook feedback te geven aan behandelaars, daardoor
zal de behandeling effectiever worden. Al met al werken we hiermee aan het
verbeteren van de kwaliteit van onze zorg.
Er dienen zich meer nieuwe onderzoeksonderwerpen aan: het een zet het ander
in werking en vormt in feite het begin van een nieuw perspectief voor behandelaars, wetenschap en patiënten samen. Dat SN en NVGP in 2012 hun 25 jarig
jubileum vieren kan geen toeval zijn. Als er al twijfels over bestonden, we hebben
met dit project het nut van patiëntenorganisaties bewezen en stappen graag, in
samenwerking met andere schildklierorganisaties, de toekomst in met nog meer
kwaliteit voor alle schildklier patiënten.
Het boekje is verrijkt met nog méér goud: kunst vanuit de schildklier patiënt.
Het verdient daarom een mooi plaatsje in uw boekenkast of op uw leestafel.
Lees het en laat het lezen!
Namens de besturen danken wij allen die hieraan hebben meegewerkt, voor
dit goud.
Joke van Galen, bestuurslid belangenbehartiging Schildklierstichting Nederland
Niko de Jong, voorzitter Nederlandse Vereniging van Gravespatiënten
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“Mijn Hashimoto Hersenen” door Laurette Rozenkamp

Toelichting van de kunstenaar
“Ik zie, ik zie wat jij niet ziet, Veel beperkingen, veel verdriet. Geen rode maar een
zwarte draad, die zoals je ziet behoorlijk op en neer gaat.”
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Inleiding
Met de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006 hebben patiëntenorganisaties een belangrijke rol toebedeeld gekregen in het zorgstelsel. Als gelijkwaardige
partij, naast zorgaanbieders en zorgverzekeraars, worden zij geacht een bijdrage
te leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg en de belangen te
vertegenwoordigen van de mensen waar het om gaat in de zorg: de patiënt.
Voorwaarde daarvoor is goed te weten wat patiënten willen.
Schildklierstichting Nederland (SN) en Nederlandse Vereniging van Graves Patiënten (NVGP) hebben dat laten onderzoeken en daaraan de opdracht gekoppeld om
de ervaringen en wensen van mensen met een schildklieraandoening te vertalen
in handzame criteria voor hun zorg. Dit is gedaan binnen het project ‘Goud in
Handen, ervaringskennis effectief inzetten’ een samenwerkingsproject met zes
patiëntenorganisaties. SN en NVGP zijn er van overtuigd dat deze kwaliteitscriteria
de kwaliteit van schildklierzorg ten goede zullen komen.
Omvang schildklieraandoeningen
Schildklierziekten komen veel voor. Er wordt geschat dat 800.000 tot 1.000.000
Nederlanders wel of niet bewust een schildklieraandoening hebben1. Er bestaan
verschillende schildklieraandoeningen. Waaronder de ziekte van Hashimoto, hypothyreoïdie, hyperthyreoïdie, struma, schildklierkanker en de oogziekte van Graves.
Deze schildklieraandoeningen worden behandeld met medicijnen, een
operatie en/of radioactief jodium. Per aandoening verschilt de behandeling.
Als een schildklieraandoening onbehandeld blijft, kan dit leiden tot ernstige
gezondheidsproblemen, zoals hart- en vaatziekten, osteoporose, hyperactiviteit
of depressie. Een vroegtijdige diagnose en het zo snel mogelijk overgaan tot
behandeling, zijn belangrijk.
Methode
De methode die in het project is gevolgd om te komen tot kwaliteitscriteria schildklierzorg vanuit patiëntenperspectief bestaat uit een aantal elementen2. Allereerst
is er kwalitatief onderzoek (het “goud”) uitgevoerd onder de naam ‘Praat mee
over Schildklier’3. De uitkomsten van dit onderzoek vormden het fundament voor
het ontwikkelen van de kwaliteitscriteria. Door een klankbordgroep, bestaande
uit professionals uit het veld van schildklierzorg en een expertgroep, bestaande
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uit expert-patiënten, zijn prioriteiten gesteld. Daarna zijn deze geprioriteerde
onderwerpen aan de hand van (het aangepaste)4 AIRE- instrument5 vertaald naar
concrete criteria. In het gehele traject is de adviseur geconsulteerd. Uiteindelijk zijn
kwaliteitscriteria ontwikkeld die evidence based zijn: berustend op resultaten van
wetenschappelijk onderzoek met daarop gebaseerde discussie en aansluitende
meningsvorming.
Criteria vanuit patiëntenperspectief
De criteria in dit document zijn niet volledig dekkend voor de gehele zorg. De
criteria zijn tot stand gekomen op basis van wat patiënten zelf hebben aangegeven. Let wel: de ervaringen van schildklierpatiënten vormen één van de meetlatten
waarlangs zorg gelegd kan worden. Patiëntervaring is nadrukkelijk één van de
criteria, naast uiteraard medische criteria voor goede zorg. Ze vullen elkaar aan.
Patiëntervaring is wel een criterium dat makkelijker over het hoofd wordt gezien,
daarom vinden SN en NVGP het hun taak om juist die meetlat aan te dragen.
De criteria zijn geen weergave van de visie van SN en NVGP in termen van
veiligheid, bejegening, tijdigheid en toegang tot de zorg. Deze criteria geven
weer wat voor patiënten belangrijk is. SN en NVGP willen nadrukkelijk niet op de
stoel van de behandelaar gaan zitten. Zij zien het als hun taak om duidelijk uit te
spreken wat patiënten willen en vinden. Het is vervolgens aan het (zorg)veld om,
in dialoog met de patiënt, te komen tot passende en duurzame oplossingen. Deze
kunnen bijvoorbeeld daarna door de patiëntenorganisatie weer getoetst worden
aan de criteria. Daarom zijn de omschrijvingen in de criteria functioneel en kunnen
de eerste, tweede of derde lijn beslaan.
De patiëntenorganisatie geeft binnen het project geen (waarde) oordeel over
zorgverleners of groepen van zorgaanbieders. Patiënten kunnen uitspraken
hebben gedaan over hun huisarts, specialist of andere behandelaar die niet de
algemene opvatting van SN en NVGP weergeven.

10
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Leeswijzer
De kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief zijn in het eerste deel in beschrijvende vorm weergegeven. In het tweede deel zijn de criteria geoperationaliseerd
naar indicatoren. In het derde deel wordt een aantal aanbevelingen gedaan. Het
nawoord is geschreven door de adviseur die een belangrijke rol heeft gespeeld in
het traject. Tenslotte volgt een aantal bijlagen die het proces nader omschrijven en
weergeven wie er hebben meegewerkt aan de totstandkoming van dit boekje.
Voor aanvullende vragen of opmerkingen kunt u terecht bij de projectleider
Drs. C.J.C. Kalsbeek
Het Ondersteuningsburo (HOB)
Email: ckalsbeek@ondersteuningsburo.nl

1
2
3
4
5

Brochure 05 Honderd vragen over schildklieraandoeningen. Schildklierstichting Nederland 2004
De uitgebreide uiteenzetting over de methode staat in de bijlage.
Zie onderzoeksrapport “Goud in Handen; ervaringskennis effectief inzetten”, drs. C.J.C. Kalsbeek en drs. V.J.D.
Platteel, Het Ondersteuningsburo: Amersfoort, maart 2011.
Het instrument is oorspronkelijk ontworpen voor medisch inhoudelijke criteria. Het instrument is aangepast voor
het doel ‘criteria vanuit patiëntenperspectief’.
Appraisal of Indicators through Research and Evaluation: deze richtlijn voor de ontwikkeling van kwaliteitscriteria
is in 2006 ontwikkeld door het AMC in opdracht van de Orde van Medisch Specialisten.
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Halssieraad door Marga van Voorst

Toelichting van de kunstenaar
“Het is een ketting van een binnenband. Het is voor mij, een dame op leeftijd met
Hashimoto, een toepasselijk sieraad. Er zit namelijk nog wel wat rek in de band
maar het is beperkt. Door een aantal kleinere delen aan elkaar vast te binden
wordt het geheel, naar mijn idee, rekbaarder. Een sobere zwart rubberen ring is
af en toe toegevoegd en stelt de thyrax voor. Een noodzakelijk aanvulling.
Als laatste: het blijkt een elegant, modern en zeer draagbaar juweeltje.”

12
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Deel 1
De kwaliteitscriteria in beschrijvende vorm

1. Diagnose
a) Alle mensen met ‘vage klachten’ (zoals omschreven in Brochure 01 De
schildklier en schildklieraandoeningen. Schildklierstichting Nederland 2004)
worden getest op een schildklieraandoening.
b) Alle vrouwen die na een zwangerschap of rondom de overgang met
‘vage klachten’ bij de huisarts komen, worden getest op een
schildklieraandoening.
c) Awareness over schildklieraandoeningen wordt vergroot zodat mensen
eerder bij de arts aan de bel trekken.
d) Behandelaars in de eerste lijn volgen aantoonbaar en met regelmaat
nascholing over schildklieraandoeningen

2. Behandeling
a) De patiënt ontvangt up to date informatie over zijn/haar aandoening
en behandelopties.
b) De ervaren klachten en niet alleen de bloedwaarden staan centraal in
de behandeling.
c) De patiënt en zijn of haar kwaliteit van leven staan centraal in de
behandeling en zijn opgenomen in het persoonlijk behandelplan.
d) Mensen met een hyperthyreoïdie gaan na de diagnose voor behandeling
direct naar een internist-endocrinoloog.
e) Bij het houden van restklachten bij een hypothyreoïdie wordt
doorverwezen naar een internist-endocrinoloog.
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3. Laagdrempelige psychosociale
begeleiding
a) Schildklierpatiënten kunnen baat hebben bij laagdrempelige
psychosociale begeleiding door bijvoorbeeld: een gespecialiseerd
endocrinoloog-verpleegkundige (schildklierverpleegkundige) een
(medisch) klinisch psycholoog of gezondheidspsycholoog
b) Schildklierpatiënten worden gewezen op het nut van lotgenotencontact
in het acceptatieproces en coping.
c) Partners worden, indien wenselijk, betrokken bij de (psychosociale)
behandeling van de schildklierpatiënt.

4. Zwangerschap
a) Vrouwelijke schildklierpatiënten met actieve kinderwens (of zwangerschap)
worden doorverwezen naar een internist-endocrinoloog. Bij de diagnosestelling worden vrouwen hierover geïnformeerd.
b) Het zwangerschapsteam (gynaecoloog of verloskundige) draagt
samen met de internist of endocrinoloog de verantwoordelijkheid voor
een goede zwangerschap en bevalling van de schildklierpatiënt en haar
(ongeboren) kind.
c) Vrouwen worden na twee achtereenvolgende spontane abortussen altijd
op hun schildklier getest via bloedonderzoek.
d) Het eerste jaar na de bevalling wordt er expliciet gevraagd naar klachten
van moeheid en depressie en bij aanwezigheid van deze klachten wordt
de schildklier onderzocht via bloedonderzoek.

5. Behandeling met radioactief jodium
a) De patiënt wordt in staat gesteld d.m.v. informatie om bewust in te
stemmen met behandeling met radioactief jodium en wordt door de
arts gewezen op de voor- en nadelen van wel/niet behandelen.
b) De patiënt wordt voorafgaand aan de behandeling met radioactief
jodium geïnformeerd over het traject en de leefregels.
c) De arts of begeleider vraagt actief aan de patiënt hoe hij/zij de
leefregels thuis gaat toepassen.

14
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6. Schildklierkanker en operaties
a) Schildklieroperaties vinden plaats in een gespecialiseerd behandelcentrum
waar multidisciplinair wordt samengewerkt.
b) Daarbij wordt een volumeregel ingesteld voor schildklieroperaties,
de follow-up en Tg-bepaling.

7. Oogziekte van Graves
a) Patiënten met de oogziekte van Graves krijgen up to date informatie
en adviezen waarbij realistische verwachtingen worden geschapen
over herstel.
b) Patiënten met de oogziekte van Graves worden behandeld in een
gespecialiseerd behandelcentrum waarin:
• verschillende disciplines op elkaar zijn afgestemd in een
gemeenschappelijke spreekuur;
• een hoofdbehandelaar is en de patiënt weet wie dat is;
• rekening wordt gehouden met tijdswinst voor de patiënt
(zo veel mogelijk onderzoeken op één dag);
• de kwaliteit van leven centraal staat.

8. Lotgenoten
a) De patiënt wordt gewezen op het bestaan van patiëntenorganisaties en
wat deze kunnen betekenen.
b) Artsen en patiëntenorganisaties kunnen op regionaal gebied samenwerken
bij het geven van voorlichting.
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“O’ het is je schildklier” door Sandra van Loon

Toelichting van de kunstenaar
“O’ het is je schildklier”
“Maar zoveel onrust in het lichaam, heel naar
Druk om het oog, gewrichten pijn zonder dat je bewoog
Raderen draaien en dan weer verdoofd en watten in je hoofd
Happy of Down, warmte in je lijf of weer koud
Trillend en dan weer zuiver rustig, secuur met behoud
Ritme het gaat vooruit, loop je zo de marathon
of het gevoel dat je het niet eens van een schildpad won.”
16
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Criterium 1: diagnose
“Toen ik in het ziekenhuis kwam voor iets anders, werd mijn bloed pas geprikt. Mijn
huisarts zei tot die tijd: ‘je hebt zo’n gespannen leven door een kind met autisme.
Geen wonder dat je hartkloppingen hebt.’ Dat heb ik misschien wel tien jaar gehad
voordat ik eindelijk geprikt werd.”
“Ik was op een gegeven moment op mijn werk vaak afwezig. Ik zat op kantoor
gewoon een half uur voor me uit te staren en zei niets. Ik ging naar de huisarts. Hij zei:
‘steek je vingers eens uit’, prik,’ oh, je glucose is goed. Nou dan zou het de schildklier
wel zijn’. Hij zette wat kruisjes op een formulier. Na het bloedonderzoek stelde hij de
diagnose. Ik realiseer me dat je daar wel erg afhankelijk van bent. Als de huisarts op
dat moment niet de goede kruisjes zet, ben je de pineut. En als hij ze wel zet is het
simpel. Dus ik kwam drie, vier dagen daarna bij hem terug en hij zei dat er wel iets
aan te doen is.”
“Ik heb het zelf gevraagd aan mijn huisarts om me te laten onderzoeken op mijn
schildklierwaarden, omdat het in mijn familie voorkomt. Ik had dezelfde verschijnselen
die ik al eerder bij mijn twee tantes ook gezien heb. Dus toen ik niet opknapte na een
griep, heb ik zelf gevraagd of er op mijn schildklier geprikt kan worden.”

a) Alle mensen met ‘vage klachten’ worden getest op een
schildklieraandoening.
b) Alle vrouwen die na een zwangerschap of rondom de overgang
met ‘vage klachten’ bij de huisarts komen, worden getest op een
schildklieraandoening.
c) Awareness over schildklieraandoeningen wordt vergroot zodat
mensen eerder bij de arts aan de bel trekken.
d) Behandelaars in de eerste lijn volgen aantoonbaar en met
regelmaat nascholing over schildklieraandoeningen.
Toelichting
Het getuigt van goede kwaliteit van zorg wanneer bij alle mensen, ongeacht
geslacht of leeftijd, bij vage klachten6 en met name het eerste jaar na een
zwangerschap en bij de overgang, een schildklieraandoening wordt vastgesteld
of uitgesloten via tenminste bloedonderzoek.
De arts vraagt bij (vage) klachten naar de familiegeschiedenis: de aanwezigheid
van schildklieraandoeningen en andere auto-immuunziekten in de familie kan
aanleiding geven om hierop te testen.
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Awareness over schildklieraandoeningen kan vergroot worden via landelijke
tv-campagnes en media-aandacht (o.a. door de patiëntenorganisaties) zoals de
internationale week van de Schildklier jaarlijks in mei. In wachtkamers van o.a.
huisartsen hangen informatieposters met symptomen van schildklieraandoeningen, zodat de patiënt zelf de mogelijkheid van een schildklieraandoeningen bij
klachten kan opperen bij de huisarts.
Er zou een bijscholing moeten komen in de eerste lijn (huisarts, doktersassistent,
verpleegkundig overgangsconsulente) en meer aandacht voor schildklieraandoeningen tijdens de basisopleiding. Patiëntenverenigingen kunnen een rol spelen
bij het ontwikkelen van het studiemateriaal.

6

18

‘Vage klachten’ kunnen duidelijke symptomen zijn van een hypo- of hyperthyreoïdie (zoals omschreven in
Brochure 01 De schildklier en schildklieraandoeningen. Schildklierstichting Nederland 2004): vermoeidheid, kouwelijkheid, droge, koude, bleekgele huid, traagheid in denken en handelen, langzame spraak, geheugenverlies
(concentratiestoornissen), psychische klachten zoals depressiviteit en apathie, myxoedeem verdikte huid waarin je
geen ‘putjes’ kan drukken, bijv. rond de ogen en op de onderbenen, spierzwakte, spierpijn en stijfheid, met name
in armen, benen en heupen, gewrichtspijn, carpale tunnelsyndroom: tintelingen in de handen, hartklachten, bros
en uitvallend haar, breekbare, brosse nagels, wenkbrauwuitval, gewichtstoename, kortademigheid (oppervlakkige
ademhaling), benauwdheid, hese, krakende stem, verstopping, doofheid, nervositeit, oogklachten (exophthalmus
bij ziekte van hashimoto), heftige of juist spaarzame menstruaties , hartkloppingen (tachycardie), kortademigheid
bij inspanning, snelle, regelmatige polsslag, struma (vergrote schildklier), last van warmte (overmatig transpireren),
voorkeur voor koude, warme, vochtige handen, trillende handen/vingers, zenuwachtig, nervositeit, gejaagdheid,
angst, bewegingsonrust, spierzwakte (krachtsverlies in spieren), darmklachten, diarree/vaker ontlasting, geheugenzwakte, instabiliteit, geïrriteerdheid, angst, andere psychische klachten, boezemfibrilleren, onregelmatige,
snelle hartslag (fladderen), oogklachten, retractie (terugtrekking) bovenooglid, longembolie.
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Criterium 2: behandeling
“Je houdt dus altijd wel klachten over. Maar je zou zo graag een keer horen welke
klachten normaal zijn. Maar dat zeggen ze niet. Ze zeggen alleen dat je weer beter
wordt en dat je niet moet zeuren omdat je tussen de goede waarden zit.”
“... maar ik weet nog steeds niet bij welke waarde ik me eigenlijk het beste voel.
Ik zou willen dat de artsen wat meer met je meedenken. Ik voel me heel vaak
onbegrepen door al die dokters. Het feit dat de bloedwaarden goed zijn, hoeft niet
te betekenen dat ik me goed voel. Ik hoop dat er eindelijk eens erkenning komt voor
het feit dat bloedwaarden niet alles zeggen.”
“Het is ook heel moeilijk met klachten als vermoeidheid. Iedereen is wel eens moe,
‘ga maar aan sport doen’, zeggen ze dan. Als de diagnose dan eenmaal gesteld is,
verandert dat niet. Je TSH moet binnen bepaalde waarden zijn en dan zouden de
klachten over moeten zijn. Maar dat is dus niet zo, je hebt altijd restklachten. Op een
gegeven moment kreeg ik een huisarts die zei dat ik zelf moest experimenteren met
mijn medicijnen en dat heeft geholpen. Het heeft niets met bloedwaarden te maken.
Als je eenmaal goed ingesteld bent, moet je net zo lang doorgaan tot je je goed voelt.
Je moet zelf experimenteren.”
“Mijn bloedspiegels schommelen heel erg, dus ik heb veel geschoven met mijn medicatie. Het wordt ondertussen wat stabieler en ik heb met de huisarts afgesproken dat
ik bij toenemende klachten, zelf bloed mag laten prikken en zelf mijn medicatie wat
mag wisselen. Ik kan bij de assistente formulieren afhalen om bloed te laten prikken.”

a) De patiënt ontvangt up to date informatie over zijn/haar
aandoening en behandelopties.
b) De ervaren klachten en niet alleen de bloedwaarden staan
centraal in de behandeling.
c) De patiënt en zijn of haar kwaliteit van leven staan centraal in
de behandeling en is opgenomen in het persoonlijk behandelplan.
d) Mensen met een hyperthyreoïdie gaan na de diagnose voor
behandeling direct naar een internist-endocrinoloog.
e) Bij het houden van restklachten bij een hypothyreoïdie wordt
doorverwezen naar een internist-endocrinoloog.
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Toelichting
De schildklierpatiënt krijgt actuele informatie over zijn/haar schildklieraandoening
en behandelmogelijkheden.
Het getuigt van goede kwaliteit van zorg dat de klachten centraal staan en
niet alleen de bloedwaarden. Het gaat om de combinatie van bloedwaarden
en klachten. Naast het behandelen van de schildklieraandoening is het bespreken
van klachten dus onderdeel van de behandeling. Kwaliteit-van-leven-vragenlijsten
kunnen een waardevol instrument zijn bij de behandeling van
schildklieraandoeningen.
Specifieke gevalideerde kwaliteit-van-leven-vragenlijsten, zoals bestaan voor
de oogziekte van Graves, dienen voor de overige schildklieraandoeningen
nog ontwikkeld te worden. In de behandeling worden de uitkomsten van de
kwaliteit-van-leven- vragenlijst besproken met de patiënt en gecombineerd
met bloedwaarden. De behandeling wordt afgestemd op de uitkomst van de
kwaliteit-van-leven- vragenlijst en in de tijd met elkaar vergeleken en weergegeven in een persoonlijk behandelplan. In de behandeling is er aandacht voor
aanvullende (niet medicamenteuze) ondersteuning zoals psychosociale
begeleiding en timemanagement.
Mensen met een primaire hypotheryoïdie kunnen in principe onder behandeling
bij de huisarts blijven. Indien er na enige tijd (rest)klachten blijven bestaan,
wordt er doorverwezen naar een internist-endocrinoloog. Mensen met een
hypertheryoïdie worden direct doorverwezen naar een internist-endocrinoloog.
Wanneer de patiënt goed is ingesteld (en geen restklachten meer heeft) wordt,
in overleg, terugverwezen naar de huisarts. De behandelopties worden met de
patiënt besproken. Uiteindelijk beslist de patiënt. Mensen met schildklierkanker
worden direct doorverwezen naar de tweede lijn.
Het getuigt van goede kwaliteit van zorg wanneer de schildklierpatiënt bij
persisterende (rest)klachten en ondanks adequate T4-subsitutie een consult bij de
internist-endocrinoloog krijgt om te bespreken of de patiënt in aanmerking komt
voor een proefbehandeling met T4 en T3. Andere oorzaken van de restklachten
dienen te worden onderzocht.
Een internist-endocrinoloog heeft idealiter een schildklierverpleegkundige tot zijn
of haar beschikking. Een schildklierverpleegkundige is laagdrempelig, heeft meer
tijd en heeft oog voor de psychosociale aspecten.

20
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Criterium 3:
laagdrempelige psychosociale begeleiding
“Mijn huisarts heeft me toen naar een psycholoog verwezen en daar heb ik heel veel
baat bij gehad. En daar is me toen eigenlijk duidelijk geworden dat je schildklier het
wapen van je lichaam is, dat alles regelt. Je temperatuur, e.d. Daar had ik nooit eerder
bij stilgestaan. Bij de psycholoog leerde ik dat te accepteren. Maar dat heeft lang
geduurd voordat ik dat echt kon. Toch zeker tien jaar.”
“Ik had de eerste drie jaar niet zo door dat het voor altijd was. Sinds die tijd had ik altijd
periodes van grote frustratie. Dat ik af en toe helemaal boos ben dat vriendinnen dit
en dit wel kunnen en ik het niet kan. Dan doe ik ook gewoon alles en kom ik er achter
dat ik er heel moe van word. Dus ik ben nu op zoek naar een gezondheidspsycholoog
die me kan helpen met het leren omgaan met deze ziekte. Achteraf had het me erg
geholpen als de eerste internist mij meteen er op gewezen had. Als hij had gezegd ‘het
is chronisch en misschien blijf je je prima voelen, maar als je er over wil praten dan kan
je naar die en die’. Dat zou heel wat frustraties voorkomen hebben.”
“Ik moet aan mijn verhaal toevoegen, dat ik wel drie maanden lang consulten heb
gehad met een psycholoog in mijn dorp. Niet zozeer vanwege het psychische en over
hoe ik eruit zag, want daar heb ik weinig moeite mee gehad, maar met name voor de
paniek die ik had over hoe ik het allemaal verder moest gaan doen. Dat was zo verlammend. Daar heb ik veel last van gehad. Ook in mijn hoofd, in mijn ogen, in de drukte,
de stress. Op het moment dat ik het allemaal wat geregeld had en tot rust kwam, dat
heeft het hele herstel, het accepteren en het er mee omgaan beïnvloedt.”

a) Schildklierpatiënten kunnen baat hebben bij laagdrempelige
psychosociale begeleiding door bijvoorbeeld:
• een gespecialiseerd endocrinoloog-verpleegkundige
(schildklierverpleegkundige)
• een (medisch) klinisch psycholoog of gezondheidspsycholoog
b) Schildklierpatiënten worden gewezen op het nut van lotgenotencontact in het acceptatieproces en coping.
c) Partners worden, indien wenselijk, betrokken bij de (psychosociale)
behandeling van de schildklierpatiënt.

Toelichting
Schildklierpatiënten kunnen baat hebben bij laagdrempelige psychosociale
begeleiding zoals bijvoorbeeld door consulten met een gespecialiseerd
schildklierverpleegkundige (endocrinologie-verpleegkundige) of (medisch)
klinisch psycholoog of gezondheidspsycholoog in de 1e of 2e lijn.
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“De kracht van de natuur” door Astrid Stoffels

Toelichting van de kunstenaar
“Als beeldend kunstenaar houd ik mij bezig met krachten, kleuren en vormen van
en in de natuur (aarde, lucht, water, vuur). Deze elementen (landschapimpressies)
zet ik met veel kracht en gevoel op het schilderslinnen.
Tien jaar geleden (na de geboorte van mijn tweede kind) werd ik schildklierpatiënt. Na een hele vervelende tijd gaat het nu, tien jaar later, prima met mij.
Ik ben mij wel heel erg bewust van het leven en van het genieten van de kleine en
mooie dingen om ons heen, vooral op dit moment. Liefde en dood zijn sterk met
elkaar verbonden.
‘De kracht van de natuur’ is een titel die passend is voor mijn visie op het leven,
mijn inspiratie en mijn schilderijen.”
22
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Criterium 4: zwangerschap
“Voor mij was het ook raar om in het Schildklier Magazine te lezen dat als ik ooit
zwanger wil worden dat heel moeilijk kan zijn. Ik heb een verhoogde kans op een
miskraam. Op een gegeven moment heeft een internist daarna dat ook tegen me
gezegd, zonder dat ik er om vroeg. Hij zei ‘ja, mocht je ooit zwanger worden, dan
moet je waarschijnlijk naar een gynaecoloog’. Toen dacht ik ‘dat heeft de eerste
internist nooit tegen me gezegd’. Door de Schildklierstichting wist ik het wel.”
“Als ik eerder had geweten dat ik een schildklierafwijking had, had ik niet door de
medische molen gehoeven om zwanger te worden. Waarom hebben ze dat niet
eerder onderzocht, toen het niet lukte om zwanger te worden?”
“Bij mij is 4,5 jaar geleden ook Hashimoto geconstateerd na een hele beroerde
zwangerschap en bevalling. Achteraf denk je ‘had ik het maar eerder geweten’.
Hoewel ik toch nog steeds niet kan zeggen dat ik goed ingesteld ben, ik heb nog
veel beperkingen. Ik heb nu twee kleine kinderen en ik wil graag blijven werken,
maar die combinatie vergt veel.”

a) Vrouwelijke schildklierpatiënten met actieve kinderwens
(of zwangerschap) worden doorverwezen naar een internistendocrinoloog. Bij de diagnosestelling worden vrouwen
hierover geïnformeerd.
b) Het zwangerschapsteam (gynaecoloog of verloskundige) draagt
samen met de internist of endocrinoloog de verantwoordelijkheid
voor een goede zwangerschap en bevalling van de schildklierpatiënt en haar (ongeboren) kind.
c) Vrouwen worden na twee achtereenvolgende spontane abortussen
op hun schildklier getest via bloedonderzoek.
d) Het eerste jaar na de bevalling wordt er expliciet gevraagd naar
klachten van moeheid en depressie en bij aanwezigheid van deze
klachten wordt de schildklier onderzocht via bloedonderzoek.

Toelichting
Het getuigt van goede kwaliteit van zorg als een vrouw met een schildklierziekte
en een kinderwens wordt doorverwezen naar een internist- endocrinoloog i.v.m.
medicatieadvies. De patiënt krijgt meteen bij de diagnosestelling deze informatie.
Er is tijdens de zwangerschap aandacht voor borstvoeding en medicatie.
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Het getuigt van goede kwaliteit van zorg wanneer er bij een tweede achtereenvolgende spontane miskraam de vrouw standaard op een schildklieraandoening wordt
onderzocht.
Het getuigt van goede kwaliteit van zorg indien het eerste jaar na de bevalling
expliciet gevraagd wordt naar klachten van moeheid en depressie.

24
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Criterium 5:
behandeling met radioactief jodium
“Die slok op zichzelf is natuurlijk pijnloos. Maar het is psychisch wel een klap. Het is
ook die hele rituele toestand. Ik moest eerst verplicht zeven dagen op zolder slapen.
Ik zit in het onderwijs dus mocht ook geen les geven. Daarna ben ik teruggegaan naar
de bedrijfsarts, want ik was te moe om te werken. De medicijnen, Thyrax, had ik drie
maanden niet mogen slikken vanwege die slok, dus die moest ik weer op gaan
bouwen. Die periode was heel intensief en niet prettig.”
“Ik kwam terug want het ging helemaal niet meer. Die dokter zag me, hij zei dat ik
een jodium slok kreeg en gaf me alleen een boekje. Maar ik kon nergens vinden
hoeveel ik zou krijgen en ik raakte steeds meer in paniek. Ik moest in het hok en
moest dat pilletje slikken, maar die dokter kon me niet uitleggen hoeveel ik moest
krijgen. Ik kreeg gewoon een pilletje en te veel was beter dan te weinig, zei hij. Want
anders moest het nog een keer en dat is heel duur. Voor mijn gevoel ging het te snel,
ik kreeg meteen een slok. Ik kon er niet over nadenken. In die jodiumkamer werd
alles uiteindelijk goed uitgelegd. Maar daarvoor kreeg ik geen medicatie en ook
geen bloedcontroles. Het was een verwarrende tijd.”
“Ik kreeg de informatie van de man die me de slok gaf. Ik heb wel goede informatie
gehad over de consequenties van de slok, alleen werd het gebagatelliseerd. Ik weet
nog dat mijn jongste zoontje het doodeng vond, hij was toen 8 jaar, en hij wist niet
hoe hij me moest benaderen. Hij vond het heel eng. We hebben er toen goed over
gepraat en toch stiekem even geknuffeld, maar die magie van eng blijft wel bestaan.”

a) De patiënt wordt in staat gesteld d.m.v. informatie om bewust in
te stemmen met behandeling met radioactief jodium en wordt door
de arts gewezen op de voor- en nadelen van wel/niet behandelen.
b) De patiënt wordt voorafgaand aan de behandeling met radioactief
jodium geïnformeerd over het traject en de leefregels.
c) De arts of begeleider vraagt actief aan de patiënt hoe hij/zij de
leefregels thuis gaat toepassen.

Toelichting
Het getuigt van goede kwaliteit van zorg als de schildklierpatiënt in staat wordt
gesteld d.m.v. informatie om bewust in te stemmen met behandeling met radioactief jodium. De arts wijst op de voor- en nadelen van wel/niet behandelen zoals
mogelijke complicaties en gevolgen van de behandeling.
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Het getuigt van goede kwaliteit van zorg als de schildklierpatiënt die behandeling
met radioactief jodium moet ondergaan, vooraf mondeling en schriftelijk wordt
geïnformeerd over het traject en leefregels en op de mogelijkheid van informatie
inwinnen bij patiëntenorganisaties. Zorgverleners beschikken over de informatiefolders van de patiëntenorganisaties.
Het getuigt van goede kwaliteit van zorg indien de begeleider/behandelend arts
actief vraagt hoe de patiënt de leefregels thuis in de praktijk gaat brengen.
De opgelegde regelgeving door de overheid moet in balans zijn met de risico’s
voor derden (zie deel drie aanbevelingen).

26
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Criterium 6: schildklierkanker en operaties
“Ik ben in december 2008 geopereerd omdat ik aan één kant een gezwel had, wat
kwaadaardig bleek te zijn, papillair. Toen is de andere kant ook verwijderd, maar ik
heb sindsdien altijd problemen gehad. Probleem 1 was dat ik een stembandzenuwbeschadiging had. Jullie vinden mijn stem waarschijnlijk wel meevallen, maar ik ben
muziekdocente dus dat valt me ontzettend zwaar. Ik ben pianodocente, maar ik zong
er altijd bij. Nu kan ik nauwelijks praten, laat staan zingen. Ik kan het er niet over
hebben zonder emotioneel te worden.”

a) Schildklieroperaties vinden plaats in een gespecialiseerd behandelcentrum waar multidisciplinair wordt samengewerkt.
b) Daarbij wordt een volumeregel ingesteld voor schildklieroperaties,
de follow-up en Tg-bepaling.

Toelichting
Schildklieroperaties vinden plaats in een gespecialiseerd behandelcentrum waarin
multidisciplinair wordt samengewerkt (o.a. tussen de endocrinoloog en chirurg).
Het getuigt van goede kwaliteit van zorg indien er een volumeregel voor
schildklieroperaties, follow up en Tg-bepaling, is ingesteld.
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Naamloos door Wilma Kloosterman-Zantingh

Toelichting van de kunstenaar
“Met het schilderij heb ik mijn dubbelzien ten gevolge van de (oog)ziekte van
Graves uit willen drukken. Hoewel de ziekte voor veel narigheid zorgt door slecht
zien en bijwerkingen bij de behandeling zijn er soms ook lachwekkende plaatjes
zoals een knipperend oog ter hoogte van een neusgat of een kwebbelende mond
tussen twee ogen. Daarom heb ik in het schilderij een grapje verwerkt.”
28
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Criterium 7: oogziekte van Graves
“Ik was een generaal thuis... Snauwen en doen. Mijn zoon was toen nog thuis en mijn
man zei tegen hem, dat het helemaal niet goed ging met zijn moeder, dat ik een heel
ander karakter had. Ze kenden mij zo niet. Dat was in die voorfase, dat ik niet mezelf
was. Dat hebben ze als heel vervelend ervaren. Ik wist niet zo goed wat ik daarmee
moest. Toen de diagnose werd gesteld, dacht ik dat het in een rustiger vaarwater zou
komen. Maar op een goede dag, ’s morgen vroeg zei mijn zoon tegen mij, ‘Mam, je
lijkt wel een alien!’. Ik had van die hele grote uitpuilende ogen. Dat had ik zelf nog
niet eens zo in de gaten. Dat vonden ze wel heel erg. Toen ging opeens mijn hele
omgeving in het verleden praten. Daar heb ik ook veel last van gehad. ‘Je was altijd..’
en ‘Je zag er altijd…’, dat ging allemaal over het verleden. Dat voelde ik wel.
Mijn persoon was weg, iemand anders zat er in en had het overgenomen.
Dat gebeurde gewoon.”
“In dat hele traject zou een maatschappelijk werker, of een andere discipline moeten
worden toegevoegd, die zich bemoeit met de veranderende leefomstandigheden. We
ervaren allemaal dat elke vorm van stress een absoluut effect heeft op je welbevinden,
ook op je ogen. Het is zo’n dominant gegeven. Dat in mijn omgeving een paar
mensen in een korte tijd na elkaar overleden, heeft absoluut zijn weerslag op mijn
gezondheid gehad. Je bent heel kwetsbaar. De psycholoog zou ik eigenlijk willen
opnemen in het standaard protocol van internist, endocrinoloog en oogarts.
Maak die drempel lager, zou ik zeggen.”

a) Patiënten met de oogziekte van Graves krijgen up to date
informatie en adviezen waarbij realistische verwachtingen worden
geschapen over herstel.
b) Patiënten met de oogziekte van Graves worden behandeld in een
gespecialiseerd behandelcentrum waarin:
• verschillende disciplines op elkaar zijn afgestemd in een
gemeenschappelijke spreekuur;
• een hoofdbehandelaar is en de patiënt weet wie dat is;
• rekening wordt gehouden met tijdswinst voor de patiënt
(zo veel mogelijk onderzoeken op één dag);
• de kwaliteit van leven centraal staat.
Toelichting
Het getuigt van goede kwaliteit van zorg als een patiënt met de oogziekte van
Graves juiste informatie, voorlichting en adviezen krijgt. Belangrijk hierbij is dat
er realistische verwachtingen worden geschapen. Bijvoorbeeld: ‘het is een lang
proces; je zult misschien niet meer helemaal de oude worden’.
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Het getuigt van goede kwaliteit van zorg wanneer patiënten met de oogziekte
van Graves (m.u.v. milde vormen) worden behandeld in een gespecialiseerd centrum. In dit centrum zijn verschillende disciplines (interne geneeskunde, oogheelkunde en, in het geval van een oogoperatie, oogchirurgie) op elkaar afgestemd
in een gemeenschappelijk spreekuur. Er is sprake van een hoofdbehandelaar en
de patiënt weet wie dat is. Er wordt rekening gehouden met de tijdswinst voor
patiënt: onderzoeken en afspraken worden zoveel mogelijk op een dag achter
elkaar gepland. De wachttijd om behandeling te starten is minimaal. De kwaliteit
van leven van de patiënt staat centraal in de behandeling. Specifieke kwaliteitvan-leven-vragenlijsten voor Graves’oogziekte kunnen hierbij een hulpmiddel zijn.
Bij een slechte kwaliteit van leven wordt doorverwezen naar een gespecialiseerd
begeleider bijvoorbeeld een medisch klinisch psycholoog.
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Criterium 8: lotgenoten
“Ik heb heel goede ervaringen met de patiëntenorganisatie. Bij mij op kantoor dachten
ze ‘wat een kreng, ze is overspannen’. Toen heb ik de vereniging gebeld en er werd
naar mij geluisterd, dat was zo’n openbaring. Dat luisterende oor deed me goed. Ik
ben nu een veel aangenamer mens.”
“Ik vertelde net toen ik de oogziekte van Graves had, ik lid ben geworden van de
vereniging. Toen heb ik ook alle infomateriaal over de ziekte opgestuurd naar de verzekering en de arts die ik toen had, eigenlijk aan alle personen waar ik mee te maken
had. Dat is beter, want zelf kan ik het nooit zo goed uitleggen wat ik heb. Het loste
de discussie op die ik altijd moest voeren over iets wat ik zelf ervaar en voel, maar niet
over kan brengen, omdat er iemand zit die geen idee heeft waar je het over hebt. Met
zo’n verhaal van de vereniging wordt het een stuk duidelijker en dat is makkelijker.”
“Toen ik in een situatie zat waarin ik uiteindelijk door de onmacht en zoekend, blijkbaar niet in staat was om het goed te regelen, ben ik lid ben geworden van de Graves
Vereniging. Al vrij snel in het begin, in 2007. Daar ben ik nog steeds heel erg blij mee,
want zij geven door de artikelen een bepaalde feedback, een motivatie. Dat was het
moment waarop ik zei, dat ik vanuit de Graves Vereniging ook naar de beste oogarts,
endocrinoloog wilde.”

a) De patiënt wordt gewezen op het bestaan van patiëntenorganisties
en wat deze kunnen betekenen.
b) Artsen en patiëntenorganisaties kunnen op regionaal gebied
samenwerken bij het geven van voorlichting.

Toelichting
De patiënt wordt door de behandelend arts gewezen op het bestaan van
patiëntenorganisaties en wat zij voor de patiënt op het gebied van o.a.
informatie, advies en lotgenotencontact kunnen betekenen. Het is aan te
bevelen dat artsen en patiëntenorganisaties regionaal samenwerken op
het gebied van voorlichting.
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Mandala’s door Annelies Mes

Toelichting van de kunstenaar
“In 1988 werd er schildklierkanker
bij mij geconstateerd en een paar
jaar later uitzaaiingen in de longen.
Ik heb in de daaropvolgende jaren
10 behandelingen gehad met radioactief jodium. In die periode heb
ik de mandala “machteloosheid”
gemaakt (afb.1).
De behandeling met radio-actief
jodium heb ik uitgebeeld in de
mandala “dé-jà VU” (afb.2).
De letters vu met een hoofdletter,
want ik word behandeld in het VU
Ziekenhuis te Amsterdam en het was
toen al de achtste keer dat ik die
behandeling moest ondergaan.
In 2009 werd mij de mogelijkheid
geboden bestraald te worden en
die ervaring heb ik vastgelegd in de
mandala “Le premier fois” (afb.3).”
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Deel 2
Kwaliteitscriteria geoperationaliseerd
De kwaliteitscriteria worden geoperationaliseerd om ze meetbaar te maken en
niet alleen beschrijvend. Dit is bijvoorbeeld van belang voor zorgverzekeraars of
bij benchmarking of voor keuzeondersteunende informatie. Voorwaarde is dat
de gegevens worden geregistreerd en gedeeld. Dit vormt een onderdeel van de
implementatie van de kwaliteitscriteria.
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Indicator

Soort indicator

Focus

Zorgproces

Specificatie

Procesindicator

Eerste lijn

Patiënt waar
de diagnose
nog niet is
gesteld.

Teller: het aantal mensen met vage klachten
dat onderzocht wordt
op een mogelijke
schildklieraandoening
in een jaar dat bij de
(huis)arts komt

1a. Diagnose
Wordt bij mensen met
‘vage klachten’
(zoals omschreven in
Brochure 01
De schildklier en
schildklieraandoeningen. Schildklierstichting
Nederland 2004)
getest op een
mogelijke
schildklieraandoening?

Noemer: het aantal
mensen met vage
klachten dat in een jaar
bij de (huis)arts komt

1b.
Wordt bij vrouwen die
met vage klachten na
een zwangerschap of
rondom de overgang
bij de huisarts komen
getest op een mogelijke schildklieraandoening?

Procesindicator

Eerste lijn

Patiënt waar
de diagnose
nog niet is
gesteld.

Teller: het aantal
vrouwen met vage
klachten na een zwangerschap of rondom
de overgang dat in een
jaar dat bij de (huis)arts
komt dat onderzocht
wordt op een mogelijke schildklieraandoening
Noemer: het aantal
vrouwen met vage
klachten na een zwangerschap of rondom
de overgang dat in een
jaar dat bij de (huis)arts
komt

1c.
Is er het afgelopen jaar
nascholing gevolgd op
het gebied van
schildklieraandoeningen?

34

Procesindicator

Eerste lijn
Tweede lijn

n.v.t.

Ja/nee
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Indicator

Soort indicator

Focus

Zorgproces

Specificatie

Procesindicator

Eerste lijn
Tweede lijn

Schildklierpatiënten bij wie
de diagnose is
gesteld

Teller: aantal schildklierpatiënten dat up
to date informatie
heeft ontvangen in het
afgelopen jaar

2a. Behandeling
Heeft de schildklierpatiënt up to date
informatie ontvangen
over de aandoening en
behandelopties?

Noemer: totaal aantal
schildklierpatiënten in
de praktijk
2b.
Wordt er gebruik gemaakt van gevalideerde
kwaliteit van leven
vragenlijst?

Procesindicator

Eerste lijn
Tweede lijn

Schildklierpatiënten bij wie
de diagnose is
gesteld

Teller: het aantal
schildklierpatiënten
waarbij de vragenlijst is
ingevuld en doorgesproken
Noemer: het aantal
schildklierpatiënten in
de praktijk

2c.
Worden mensen met
een hyperthyreoïdie
direct na de diagnose
doorverwezen naar
een internist-endocrinoloog?

Procesindicator

Eerste lijn
Tweede lijn

Schildklierpatiënten met
een hyperthyreoïdie

Teller: aantal schildklierpatiënten met een
hyperthyreoïdie dat na
de diagnose worden
doorverwezen naar
een internist-endocrinoloog in een jaar
Noemer: totaal aantal
nieuwe schildklierpatiënten met een hyperthyreoïdie in een jaar

2d.
Worden schildklierpatiënten met persisterende (rest)klachten
doorverwezen naar een
internist-endocrinoloog
voor een proefbehandeling met T3?

Procesindicator

Eerste lijn
Tweede lijn

Schildklierpatiënten met
persisterende
restklachten

Teller: aantal schildklierpatiënten met
restklachten dat is
doorverwezen naar de
internist-endocrinoloog
in het afgelopen jaar
Noemer: totaal aantal
schildklierpatiënten
met restklachten in de
praktijk
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Indicator

Soort indicator

Focus

Zorgproces

Specificatie

3a. Laagdrempelige
psychosociale
begeleiding

Procesindicator

Eerste lijn
Tweede lijn

Schildklierpa
tiënten

Teller: aantal schildklierpatiënten dat is
doorverwezen voor
psychosociale begeleiding in het afgelopen
jaar
Noemer: totaal aantal
schildklierpatiënten in
de praktijk

3b.
Schildklierpatiënten
worden gewezen op
het nut van lotgenotencontact in het acceptatieproces en coping

Procesindicator

Eerste lijn
Tweede lijn

Schildklierpa
tiënten

Teller: aantal schildklierpatiënten in de
praktijk dat is gewezen
op lotgenotencontact
in het afgelopen jaar
Noemer: totaal aantal
schildklierpatiënten in
de praktijk

3c.
Partners worden (indien
wenselijk) betrokken
bij de behandeling van
schildklierpatiënten

Procesindicator

Eerste lijn
Tweede lijn

Schildklierpa
tiënten

Teller: aantal schildklierpatiënten wiens
partner is meegekomen op consult in het
afgelopen jaar
Noemer: totaal aantal
schildklierpatiënten in
de praktijk

4a. Zwangerschap
Vrouwelijke
schildklierpatiënten
met een zwangerschap
of actieve kinderwens
worden doorverwezen
naar een internist- endocrinoloog

Procesindicator

Eerste lijn
Tweede lijn

Vrouwelijke
schildklierpatiënten met
een actieve
kinderwens of
zwangerschap

Teller: aantal vrouwelijke schildklierpatiënten met zwangerschap
dat is doorverwezen
naar een internistendocrinoloog in het
afgelopen jaar
Noemer: totaal aantal
vrouwelijke schildklierpatiënten met
zwangerschap in
de praktijk
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Indicator

Soort indicator

Focus

Zorgproces

Specificatie

Procesindicator

Eerste lijn
Tweede lijn

Vrouwelijke
schildklierpatiënten in de
vruchtbare
leeftijd waarbij
de diagnose
wordt gesteld

Teller: aantal (nieuwe)
vrouwelijke schildklierpatiënten in de
vruchtbare leeftijd
waarbij de diagnose
wordt gesteld dat geïnformeerd wordt over
zwangerschap in het
afgelopen jaar

4b.
Vrouwelijke schildklierpatiënten in de vruchtbare leeftijd worden
bij de diagnosestelling
geïnformeerd wat te
doen bij zwangerschap

Noemer: totaal aantal
(nieuwe) vrouwelijke
schildklierpatiënten in
de vruchtbare leeftijd
waarbij de diagnose
wordt gesteld in het
afgelopen jaar
4c.
Vrouwen worden na
twee achtereenvolgende spontane abortussen op hun schildklier
getest via bloedonderzoek

Procesindicator

Eerste lijn

Vrouwen met
spontane abortussen

Teller: aantal vrouwen
met twee achtereenvolgende spontane
abortussen bij wie de
schildklierwaarden
zijn onderzocht in het
afgelopen jaar
Noemer: totaal aantal
vrouwen in de praktijk
met twee achtereenvolgende spontane
abortussen in het afgelopen jaar

4d.
Wordt er het eerste jaar
na de bevalling expliciet
gevraagd naar klachten
van moeheid en depressie en bij aanwezigheid van deze klachten
de schildklierwaarden
onderzocht?

Procesindicator

Eerste lijn

Vrouwen die
het afgelopen
jaar zijn bevallen

Teller: aantal vrouwen
met klachten van
moeheid en depressie
na de bevalling bij wie
de schildklierwaarden
zijn onderzocht in het
afgelopen jaar
Noemer: totaal aantal
vrouwen met klachten
van moeheid en depressie na de bevalling
in de praktijk in het
afgelopen jaar
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Indicator

Soort indicator

Focus

Zorgproces

Specificatie

Procesindicator

Tweede lijn

Schildklierpatiënten

Teller: aantal schildklierpatiënten dat
schriftelijke en
mondelinge informatie
heeft ontvangen over
jodiumbehandeling in
het afgelopen jaar

5a. Behandeling met
radioactief jodium
Worden schildklierpatiënten in staat gesteld
dmv schriftelijke en
mondelinge informatie
over jodiumbehandeling om bewust in
te stemmen met de
behandeling?

Noemer: totaal aantal
schildklierpatiënten die
in het afgelopen jaar
een jodium behandeling hebben ondergaan

5b.
Krijgen schildklierpa
tiënten schriftelijke en
mondelinge informatie
over jodiumbehandeling en leefregels?

Procesindicator

Tweede lijn

Schildklierpa
tiënten

Teller: aantal schildklierpatiënten in het
afgelopen jaar dat
schriftelijke en mondelinge informatie heeft
ontvangen over de
leefregels na de jodium
behandeling
Noemer: totaal aantal
schildklierpatiënten dat
in het afgelopen jaar
een jodium behandeling heeft ondergaan

5c.
Vraagt de arts actief
hoe de schildklierpatiënt die geïndiceerd is
voor jodiumbehandeling thuis de leefregels
gaat toepassen?

Procesindicator

Tweede lijn

Schildklierpa
tiënten

Teller: aantal schildklierpatiënten in het
afgelopen jaar waarbij
individueel de leefregels na de jodiumbehandeling is begeleid
Noemer: totaal aantal
schildklierpatiënten dat
in het afgelopen jaar
een jodium behandeling heeft ondergaan
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Indicator

Soort indicator

Focus

Zorgproces

Specificatie

Procesindicator

Tweede lijn

Schildklier
(kanker)
patiënten

Teller: aantal
schildklier(kanker)
patiënten dat voor
een operatie is
doorverwezen naar
een gespecialiseerd
behandelcentrum in
het afgelopen jaar

6a. Schildklierkanker
en operaties
Worden schildklierpatiënten die een operatie
moeten ondergaan
doorverwezen naar een
gespecialiseerd behandelcentrum?

Noemer: totaal aantal
schildklier(kanker)
patiënten dat voor
een operatie is
doorverwezen in het
afgelopen jaar
6b.
Wordt er een volumeregel gehanteerd voor
schildklieroperaties, de
follow-up en Tg
bepaling?

Procesindicator

Tweede lijn

Schildklier
(kanker)
patiënten

Is er een volumeregel?
Ja/Nee
Is er een protocol voor
de follow up en Tg
bepaling?
Ja/Nee

7a. Oogziekte van
Graves
Procesindicator
Krijgen schildklierpa
tiënten met de
oogziekte van Graves
schriftelijke en mondelinge informatie en
adviezen?

Tweede lijn

Schildklierpa
tiënten met de
oogziekte van
Graves

Teller: aantal schildklierpatiënten met de
oogziekte van Graves
dat in het afgelopen
jaar schriftelijke en
mondelinge informatie
heeft ontvangen over
hun aandoening
Noemer: totaal aantal
schildklierpatiënten
met de oogziekte
van Graves dat in het
afgelopen jaar onder
behandeling is
geweest
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Indicator

Soort indicator

Focus

Zorgproces

Procesindicator

Tweede lijn

Schildklierpa
tiënten met de
oogziekte van
Graves

Specificatie

7b.
Worden schildklierpa
tiënten met de
oogziekte van Graves
doorverwezen naar een
gespecialiseerd behandelcentrum?

Teller: aantal schildklierpatiënten met de
oogziekte van Graves
dat is doorverwezen
naar een gespecialiseerd behandelcentrum
in het afgelopen jaar
Noemer: totaal aantal
schildklierpatiënten
met de oogziekte van
Graves dat is doorverwezen in het afgelopen jaar

8a.
Lotgenotencontact
Procesindicator
Wordt de patiënt gewezen op het bestaan
van patiëntenorganisaties en wat zij kunnen
betekenen?

Eerste lijn
Tweede lijn

Schildklierpa
tiënten

Teller: aantal nieuwe
schildklierpatiënten
dat in het afgelopen
jaar is gewezen op het
bestaan van patiëntenorganisaties
Noemer: totaal
aantal nieuwe
schildklierpatiënten
in de praktijk

8b.
Werken artsen
regionaal samen met
patiëntenorganisaties
op het gebied van
voorlichting?

Procesindicator

Eerste lijn
Tweede lijn

Schildklierpa
tiënten

Is er het afgelopen jaar
samengewerkt met
patiëntenorganisaties
op het gebied van
voorlichting?
Ja/Nee
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Deel 3
Aanbevelingen
Uit het onderzoek onder patiënten en het vervolgtraject om te komen tot
kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief is een aantal aanbevelingen
naar voren gekomen.
1. Awareness schildklieraandoeningen creëren
Het grote publiek zou moeten worden geïnformeerd over schildklieraandoeningen
en bijhorende symptomen via o.a. landelijke tv-campagnes, posters voor in de
wachtkamer e.d. Op deze manier kan patient delay worden voorkomen en kunnen patiënten meer zelf het initiatief nemen om zich nader te laten onderzoeken.
2. Bijscholing eerste lijn
Er zou een bijscholing voor de eerste lijn moeten komen (huisarts, doktersassistent, praktijkondersteuner). Daarnaast zou er meer aandacht voor schildklieraandoeningen moeten komen tijdens de opleiding tot basisarts.
3. Regionale samenwerking patiëntenorganisaties en zorgaanbieders
Er zijn positieve ervaringen van patiëntenorganisaties en zorgaanbieders bekend
die regionaal samenwerken op het gebied van voorlichting. Zoals gezamenlijke
voorlichtingsavonden in ziekenhuizen. Het is dan ook aan te bevelen dat dit meer
wordt gedaan.
4. Ziektespecifieke Kwaliteit van Leven Vragenlijsten
Het ontwikkelen van een specifieke kwaliteit-van-leven-vragenlijst voor mensen
met een schildklieraandoening, zoals die bestaat voor Graves’oogziekte dient
ook te worden ontwikkeld voor de overige schildklieraandoeningen. Alleen dan is
inzichtelijk in kaart te brengen hoe te patiënt zich voelt. Het instrument kan
worden ingezet bij de behandeling, zoals dat ook bij diabetes- of COPD-patiënten
gebeurt.
5. Schildklieralliantie
Het is aan te bevelen dat er een landelijke “schildklieralliantie” wordt opgericht,
waarin de schildklier patiëntenorganisaties en de vertegenwoordigers van
zorgaanbieders hun krachten bundelen, vergelijkbaar met de Longalliantie.
De vertegenwoordigers van fysiotherapeuten zouden hier ook aan moeten
deelnemen omdat vaak klachten van moeheid en spierkrachtverlies bij hen
terecht komen. Zij kunnen een belangrijke schakel zijn in het wijzen op de
mogelijkheid van het hebben van een schildklieraandoening.
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6. Toegang tot zorg
Schildklierpatiënten dienen volledig toegang te hebben tot zorg. Dit houdt o.a.
in dat Gravespatiënten ooglidcorrecties vergoed moeten krijgen en schildklierkankerpatiënten thyrogeninjecties.
7. Misstanden melden bij Inspectie voor de Gezondheidszorg
Misstanden in de zorg voor schildklierpatiënten, die de patiëntenorganisaties te
horen krijgen via o.a. de vrijwilligerstelefoon, dienen te worden gemeld aan de
Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Pas dan kan er ook iets veranderen.
8. Suggesties voor verder onderzoek
Vanuit de leesgroep werden nog enkele suggesties voor aanvullende
onderzoek genoemd:
• De aanwezigheid van gewrichtsproblemen bij mensen met een
schildklieraandoening;
• De relatie tussen het hebben van een schildklieraandoening en andere
auto- immuunziekten;
• De relatie tussen voeding en schildklieraandoeningen;
• De regelgeving vanuit de overheid rondom behandeling met radioactief jodium
voor schildklierpatiënten dient te worden herzien, zodat beperkingen voor de
patiënt in balans zijn met mogelijke risico’s voor derden. Hiervoor is in eerste
instantie een literatuurstudie nodig om het probleem zichtbaar te maken.
• Meer wetenschappelijk onderzoek naar wat de schildklier functie inhoudt ivm
diversiteit van “vage” klachten.
• Er zijn aanwijzingen dat met name antiTPO antistoffen belangrijk zijn o.a.
voor het houden van klachten, en ook een grotere kans geven op miskraam
of vroegtijdige geboorte; de vraag is of dit door stoornis van de schildklier
komt, of een ander syndroom is, niet gerelateerd aan de hoogte van de
schildklierhormoon spiegel.
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“Ruime blik” door Arlinda Lima

Toelichting van de kunstenaar
“Ik heb al meer dan 20 jaar geen (werkende) schildklier meer en ben vanaf het
eerste uur lid van de schildkliervereniging. Mijn beleving van deze situatie heb
ik in dit schilderij proberen weer te geven: Je vermoeidheid, teleurstelling,
spierpijn, vergeetachtigheid en ga zo maar door kan je niet naar buiten
meedragen. Dus moet je naar de buitenwereld vaak een ander gezicht tonen.
Het schilderij heeft meerdere gezichten en heet dan ook: ruime blik.”
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“(Niet) als nieuw” door Marry op ‘t Hof-Lindhout

Toelichting van de kunstenaar
“De quilt behandelt in zeven panelen de gang van kilte en chaos naar stabiliteit en
warmte. De dagen lijkt overwonnen door het duister, maar gaandeweg krijgt alles
opnieuw zijn eigen plek.”
(Niet) als nieuw
Ik leef als een schaduw. Nodus, waarden, verwarring,
‘slok’ en afzondering.
De zon lijkt ten onder.
Nachten lang, dagen hyposomber. Ik heb het steeds koud.
Licht verdrijft het duister.
Langzaam lacht de levenszon me toe. Ik ben hypomoe.
Bloemen bloeien open.
Vissen, vogels, zon, water en wind. Ik, die mijzelf hervind.
Het is nooit als ervoor.
Pak kansen en goede dagen. Ik sla me er door.
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Nawoord van prof. dr. W.M. Wiersinga
Het project “Goud in Handen: ervaringskennis effectief inzetten” vind ik fantastisch. Patiënten die zelf ondervonden hebben wat het betekent een schildklierziekte te hebben, en waar je tegenaan kunt lopen in het hele medische traject,
zijn echt ervaringsdeskundig. Vanuit dat perspectief kunnen zij ook heel goed
aangeven waaraan het schort in diagnose, behandeling, bejegening en logistiek,
en daarmee preciseren waar de zorg beter kan.
Opmerkelijk vind ik dat het rapport en de daarin opgenomen aanbevelingen op
een wetenschappelijk verantwoorde wijze tot stand zijn gekomen. De gekozen
methodiek is die van het kwalitatief onderzoek, waarbij door gerichte interviews
met patiënten knelpunten in de zorgketen worden geïdentificeerd, en teruggekoppeld naar zorgverleners voor commentaar. Voor veel artsen is deze aanpak
nieuw, gewend als we zijn aan puur kwantitatief onderzoek. Gaandeweg ben ik
onder de indruk gekomen van de kracht van kwalitatief onderzoek, en de zorgvuldigheid waarmee de wetenschappelijke benadering tijdens het proces is bewaakt.
Cecilia Kalsbeek en Vanesse Platteel hebben laten zien hoe goed ze zijn in dit
soort onderzoek.
De klankbordgroep was breed samengesteld uit verschillende disciplines,
omdat schildklierziekten vaak een multidisciplinaire aanpak vereisen. Een
vertegenwoordiging vanuit de huisartsgeneeskunde werd echter node gemist.
De discussies in de klankbordgroep over de resultaten van het onderzoek en de
daaruit voortvloeiende aanbevelingen waren intens, diepgaand, en niet altijd even
eenvoudig. Ik denk dat onze discussies hebben bijgedragen aan de haalbaarheid
de aanbevelingen daadwerkelijk te kunnen implementeren in de praktijk.
Samenvattend, met dit project is een wezenlijke bijdrage geleverd aan verbetering
van de zorg voor schildklierpatiënten. En dat is een gelukwens aan de Nederlandse Vereniging van Graves’ Patiënten en de Schildklierstichting Nederland meer
dan waard.
Prof. dr. W.M. Wiersinga
Emeritus hoogleraar endocrinologie, Universiteit van Amsterdam
Voorzitter klankbordgroep
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“Gevangen in moeheid” door Hetty Gosen

(Geen toelichting)
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Bijlage 1: Gebruikte methoden
Deze bijlage geeft een beknopte toelichting op de gebruikte onderzoeksmethode
en het gevolgde proces om te komen tot de kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief zoals beschreven in dit document.
Uitgangspunt evidence based criteria
Het uitgangspunt is om evidence based criteria schildklierzorg vanuit patiëntenperspectief te ontwikkelen. Zoals gedefinieerd door het kwaliteitsinstituut CBO: “De
evidence based (richtlijn) berust op wetenschappelijk onderzoek met daarop discussie en aansluitende meningsvorming, gericht op het expliciteren van doeltreffend
handelen.” In het project is wetenschappelijk verantwoord onderzoek uitgevoerd
onder mensen met een schildklieraandoening. Door middel van een zorgvuldig
doorlopen traject en met discussie met het zorgveld is uiteindelijk tot concrete
criteria gekomen.
Onderzoeksvraag
De belangrijkste vraag waarop Schildklierstichting Nederland en Nederlandse
Vereniging van Graves Patiënten antwoord wilden hebben was: wat vinden
schildklierpatiënten belangrijk bij behandeling voor hun schildklieraandoening?
Kwalitatief onderzoek is een goede methode om hierop antwoord te krijgen.
Kwalitatief onderzoek
Kwalitatief onderzoek is gericht op het verkrijgen van informatie over wát er
leeft onder een bepaalde doelgroep en waaróm. Deze vorm van onderzoek geeft
diepgaande informatie door in te gaan op achterliggende motivaties, meningen,
wensen en behoeften van de doelgroep. Het gaat in op het waarom van heersende
meningen en bepaalde gedragingen. Daarbij worden bewuste motivaties van de
doelgroep besproken, maar ook onbewuste motivaties kunnen worden achterhaald.
In het kader van de ontwikkeling van kwaliteitscriteria wil je weten waarom mensen
niet tevreden zijn. Je wilt doorvragen. Wat is het effect hiervan op de patiënt e.d.
Daarom is er in dit onderzoek voor gekozen voor kwalitatief onderzoek.
Focusgroepen
Een focusgroep is een gestructureerde discussie onder een kleine groep van
patiënten (gemiddeld 6 personen), begeleid door een ervaren gespreksleider
die wordt bijgestaan door een assistent. De gespreksleider laat de groep zo veel
mogelijk spontaan onderwerpen aandragen en houdt met name in de gaten of
de focus op de onderzoeksvraag blijft, doorvraagt daar waar nodig en eventueel
onderwerpen aandraagt van een vooraf opgestelde topiclijst als deze nog niet
spontaan naar voren zijn gekomen. De uitvoering van het onderzoek en de werving
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zijn nadrukkelijk patiëntvriendelijk opgezet. Er zijn 11 focusgroepen, ingedeeld per
schildklieraandoening, gehouden op verschillende plaatsen in Nederland.
Werving
Alle leden van de Nederlandse Vereniging van Graves Patiënten en een deel van de
leden van Schildklierstichting Nederland zijn via een persoonlijke brief uitgenodigd
om deel te nemen aan de focusgroepen. In totaal hebben 1.048 mensen zich
hiervoor opgegeven.
Analyse
De focusgroepen zijn letterlijk uitgewerkt tot transcripten. Alle data zijn geanalyseerd met behulp van codering. Codering is een methode waarbij alle informatie
eerst veelvuldig wordt doorgelezen. Uit de data worden dan belangrijke thema’s
van de topiclijst benoemd. Vervolgens zijn er verbanden tussen verschillende
thema’s te leggen. Per thema wordt informatie gegroepeerd om als onderbouwing
te dienen bij de bevindingen.
Concrete criteria: discussie en meningsvorming
Om uiteindelijk te komen tot kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief,
zijn er verschillende stappen genomen. Ten eerste werd er kwalitatief onderzoek
uitgevoerd. De volgende stap was het prioriteren van de uitkomsten. Dit is gedaan
door de klankbordgroep en de expertgroep. Vervolgens zijn de geprioriteerde
onderwerpen omgezet naar concrete kwaliteitscriteria. Deze omzetting werd
uitgevoerd aan de hand van (een bewerking op) het AIRE-instrument7. Om de
discussie in het proces te versnellen is de AIRE-werkgroep in het leven geroepen.
Klankbordgroep
De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van zorgprofessionals,
zorginstellingen, zorgverzekeraars en onderzoeksinstellingen die betrokken zijn bij
zorg voor schildklieraandoeningen. De klankbordgroep geeft (medisch) inhoudelijke
input en feedback op met name de uitkomsten van het onderzoek en de ontwikkelde conceptcriteria. Daarnaast heeft de klankbordgroep als doel: het creëren van
draagvlak en het betrekken van het veld bij de implementatie.
Expertgroep
De expertgroep bestaat uit ervaringsdeskundigen (mensen met een schildklieraandoening). Mensen die kunnen putten uit een brede kennis van de aandoening
vanuit patiëntenperspectief. In de praktijk zijn dit vaak actieve leden van de patiëntenorganisatie. Bijvoorbeeld contactpersonen die naast hun eigen ervaring kunnen
putten uit de ervaring van vele andere patiënten. Het doel van de expertgroep is om
het patiëntenperspectief te bewaken. Zij komen bijeen na de klankbordgroep en
reageren ook op de uitkomsten van de klankbordgroep. De expertgroep heeft een
doorslaggevende stem.
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Leesgroep
De leesgroep bestaat uit de deelnemers van de klankbordgroep, expertgroep en
AIRE-groep. De leesgroep is niet fysiek bij elkaar gekomen, maar reageert in de
laatste fase per e-mail op de concept kwaliteitscriteria.
Adviseur
De adviseur, prof. dr. W.M. Wiersinga, heeft een belangrijke rol gespeeld in
het gehele traject. Hij is verschillende malen om advies gevraagd en hij heeft het
projectteam bijgestaan in het maken van keuzes, het leggen van contacten en
het geven van informatie. De adviseur heeft de bijeenkomsten van de
klankbordgroep voorgezeten.

7

AIRE staat voor: Appraisal of Indicators through Research and Evaluation: deze richtlijn voor de ontwikkeling van
kwaliteitscriteria is in 2006 ontwikkeld door het AMC in opdracht van de Orde van Medisch Specialisten. Voor het
doel van dit project is hierop een bewerking gemaakt.
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Bijlage 2: Deelnemers
Aan de totstandkoming van de kwaliteitscriteria voor mensen met een
schildklieraandoening vanuit patiëntenperspectief hebben meegewerkt:
De 61 mensen die hebben deelgenomen aan de 11 focusgroepen verspreid
over Nederland.
De expertgroep, bestaande uit:
Mw. B. van den Bosch
ervaringsdeskundige
Mw. I. Guijt-Bouman
ervaringsdeskundige
Mw. E. Koppes
ervaringsdeskundige
Dhr. F. van Loenen Martinet
ervaringsdeskundige
Mw. K. Luteijn-de Bue
ervaringsdeskundige
Mw. E. Porrenga
ervaringsdeskundige
Mw. L. van Reijen
ervaringsdeskundige
De klankbordgroep8, bestaande uit:
Prof. dr. W.M. Wiersinga
internist-endocrinoloog, voorzitter klankbordgroep
Prof. dr. L.P. Links
internist-endocrinoloog
Dr. L. de Heide
internist-endocrinoloog
Dr. W.R. Bijlsma
oogarts en chef de policlinique
Mw. W. Koppenol
schildklierverpleegkundige
Prof. dr. B.L.F. van Eck - Smit nucleair geneeskundige
Dhr. F. Hiddema
directeur Het Oogziekenhuis Rotterdam
De AIRE-groep bestaande uit:
Mw. drs. C.J.C. Kalsbeek
Projectleider en gespreksleider
Mw. drs. V.J.D. Platteel
Projectmedewerker en gespreksleider
Dhr. drs. E. Thier
Directeur Het Ondersteuningsburo,
vervangend projectleider
De leesgroep bestaat uit de deelnemers van de klankbordgroep, expertgroep,
AIRE- groep en prof. dr. B.H.R. Wolffenbuttel, internist-endocrinoloog.
Het Onderzoeksteam:
Het Ondersteuningsburo (HOB): drs. C.J.C. Kalsbeek, drs. V.J.D. Platteel en W.A.M.
van Leeuwen MSc.
Projectleiding:
Het Ondersteuningsburo (HOB): drs. C.J.C. Kalsbeek en drs. E. Thier, vervangend
projectleider.
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Opdrachtgever:
Schildklierstichting Nederland en Nederlandse Vereniging van Graves Patiënten
met gedelegeerden mw. J. van Galen en dhr. N. de Jong.

8

Er zijn verscheidene pogingen gedaan om een huisarts te vinden. Een drietal individuele huisartsen zijn gevraagd
en de huisartsengenootschap is benaderd met het verzoek. Uiteindelijk is het niet gelukt en heeft er geen huisarts deelgenomen aan de klankbordgroep.
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