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Figuur 1: Grafische voorstelling van subpopulaties binnen bevolking B naargelang de
aan- of afwezigheid van een klacht (K), de aan- of afwezigheid van een bijhorende ziekte
(Z) en het al dan niet hiervoor raadplegen van een huisarts (HA).

Legende:
a1, a2, …, a8 verwijzen naar niet-overlappende deelgroepen van de bevolking B.
De figuur geeft een kwalitatieve indeling van de bevolking. De oppervlakte van een
subpopulatie is dus niet recht evenredig met de omvang van die subpopulatie.
Verder is:
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Hoe stellen artsen een diagnose? (TEKST 1)
De auteur Sackett stelt dat er vier strategieën zijn om een diagnose te stellen. De eerste
is de ‘patroonherkenning’ of de ‘diagnose op zicht’, bv. bij het herkennen van een huidletsel
of bij het herkennen van een spraakafwijking. De tweede strategie noemt hij de
‘beslisboom’. De arts volgt hierbij een pad door het stellen van een aantal ‘ja-neen’ vragen
aan de patiënt en/of het uitvoeren van een aantal onderzoeken (bv. bloeddruk meten). Op
basis daarvan wordt telkens een nieuwe weg ingeslagen, wat uiteindelijk leidt tot de
diagnose. De derde strategie is de ‘exhaustieve methode’, waarbij alle medische gegevens
in verband met een patiënt nauwgezet volgens een standaardpatroon worden
samengebracht, waarna door een nauwkeurige selectie een diagnose wordt gesteld. Ten
slotte is er de ‘hypothetico-deductieve’ strategie, waarbij uitgaande van een aantal
gegevens (de klachten, het antwoord op een aantal vragen …) vrij snel een korte lijst met
een aantal mogelijke diagnosen (‘hypothesen’) wordt opgesteld. Nadien toetst de arts deze
mogelijke diagnosen verder af aan de hand van meer specifieke vragen aan de patiënt
(‘anamnese’), lichamelijk onderzoek (bv. beluisteren van de ademhaling, meten van de
lichaamstemperatuur …) en zo nodig aanvullend technisch onderzoek (bv. bloedanalyse,
het maken van een röntgenfoto …). Door deze bijkomende informatie wordt de lijst met
mogelijke diagnosen ingekort, om tot de uiteindelijke diagnose te komen.
Artsen gebruiken het vaakst de eerste en de vierde strategie bij het stellen van een
diagnose. Wanneer ze de hypothetico-deductieve strategie gebruiken, blijken artsen vrij
snel een aantal hypothesen in hun hoofd te hebben. Hoe ontstaat zo een lijst met
hypothesen? Hiervoor zijn er verschillende bronnen. Het voorkomen van bepaalde ziekten
in de populatie (een ziekte die meer voorkomt, komt gemakkelijker in de lijst), wat de arts
over een bepaalde patiënt weet (de voorkennis), wetenschappelijke informatie (wat bv. in
artikels in wetenschappelijke tijdschriften staat), een aantal ‘arts-gebonden’ factoren (bv.
als een arts onlangs een diagnose heeft gemist, komt die in de daarop volgende periode
sneller in de lijst voor), maar ook wat de arts vroeger met een of andere patiënt heeft
meegemaakt (bv. een ernstige ziekte), zijn elementen die de samenstelling van de lijst
beïnvloeden. Verder spelen de signalen vanuit de patiënt een rol (bv. als de patiënt denkt
dat hij of zij een longontsteking heeft, zal de arts deze ziekte gemakkelijker toevoegen aan
de lijst) en de ernst van de aandoening of de noodzaak tot een snelle interventie. Tot slot:
of de arts een situatie als ‘pluis’ of ‘niet-pluis’ ervaart, zal een invloed hebben op welke
hypothesen op de lijst komen te staan (zie tekst 3).
Er is reeds een bepaalde waarschijnlijkheid op een ziekte Z (bv. een longontsteking) nog
voordat de patiënt een arts heeft bezocht of nog voordat er testen zijn gebeurd. Dit wordt
de ‘voorafkans’ genoemd. Deze varieert naargelang de populatie die men beschouwt. In
principe is de voorafkans gelijk aan het voorkomen van de ziekte in de totale bevolking
(de ‘prevalentie’). Echter, binnen een bepaalde subpopulatie, bv. de mensen met een
bepaalde klacht K (bv. hoesten), is de voorafkans verschillend. De voorafkans op een
longontsteking in deze laatste groep is immers groter dan in de totale bevolking. In figuur
1 worden de verschillende subpopulaties, waarbinnen verschillende voorafkansen op de
ziekte Z gelden, geïllustreerd aan de hand van een schematische weergave. Zo verschilt
de voorafkans op ziekte Z binnen de totale bevolking B (a1-a8) van de voorafkans op de
ziekte Z binnen de subpopulatie van mensen met de klacht K (a2+a3+a5+a7) en ook van
de voorafkans binnen de subpopulatie van mensen met de klacht K die hiervoor een
huisarts raadplegen (a5+a7).
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1. Marcel is een man uit populatie B en heeft diarree. Hij gaat naar de huisarts die
vaststelt dat Marcel tijdens zijn laatste reis besmet is geraakt met een tropische
darmbacterie. Welk veld uit figuur 1 geeft schematisch de situatie van Marcel
weer?
<A> a5
<B> a6
<C> a7
<D> a8

2. Een huisarts krijgt een nieuwe patiënte op raadpleging. Behalve het medisch
dossier van deze patiënte opgemaakt door haar vorige huisarts, weet deze huisarts
niets over deze patiënte. Toch heeft ze vóór het begin van het patiëntencontact
reeds een lijst met hypothesen in haar hoofd. Welk van onderstaande elementen
beïnvloedt deze lijst NIET?
<A> een artikel in een wetenschappelijk tijdschrift
<B> een recent gemiste diagnose
<C> vroegere ziekten van de patiënt
<D> een bevinding bij het lichamelijk onderzoek

3. Het systematisch bevragen van informatie met betrekking tot de verschillende
lichaamsgebieden (hoofd – hals – borstkas – buikholte – ledematen) is een
voorbeeld van volgende diagnostische strategie:
<A> patroonherkenning
<B> beslisboom
<C> exhaustieve methode
<D> hypothetico-deductieve strategie
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4. Wat is de juiste voorstelling van de prevalentie van de ziekte Z in de bevolking
B in figuur 1?
<A> De verhouding van vierhoek Z tot vierhoek B.
<B> De verhouding van vierhoek B tot vierhoek K.
<C> De verhouding van vierhoek K tot vierhoek B.
<D> De verhouding van vierhoek B tot vierhoek Z.

5. Wat is de beste omschrijving van het begrip ‘lichamelijk onderzoek’?
<A> Het bevragen van de lichamelijke ervaringen en klachten van de
patiënt.
<B> Het uitvoeren van testen die enkel binnen de muren van het
ziekenhuis kunnen gebeuren.
<C> Het onderzoeken van de patiënt door een arts om informatie te
verzamelen over het functioneren van organen.
<D> Het onderzoeken van het bloed of andere lichaamsvochten van de
patiënt.
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Figuur 2A: Het nomogram van Fagan dat toelaat om de waarschijnlijkheid op de
aanwezigheid van een bepaalde ziekte vóór en na het uitvoeren van een hiervoor geschikte
test te berekenen. De lijnen in de figuur zijn voorbeelden, waarbij de stippellijn
bijvoorbeeld aantoont hoe bij een likelihood ratio (LR) van 20 de waarschijnlijkheid op een
ziekte stijgt van 10% naar 70%.

Figuur 2B: Van geruststellingsgebied tot actiegebied
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Van ‘voorafkans’ naar ‘achterafkans’ en de mate van zekerheid (TEKST 2)
Bij het diagnostisch proces moet een arts voortdurend kansen inschatten. Daarbij
verandert de kans telkens wanneer de arts over meer informatie beschikt. Voorbeelden
van informatie zijn: het antwoord op een vraag (bv. ‘Heeft u koorts?’), het resultaat van
een lichamelijk onderzoek (bv. het beluisteren van de longen met de stethoscoop) of van
een aanvullende technische test (bv. een röntgenfoto van de longen). Door deze nieuwe
informatie in rekening te brengen, verandert de ‘voorafkans’ naar een ‘achterafkans’. Deze
verandering in waarschijnlijkheid van de aanwezigheid van een bepaalde ziekte door
toevoeging van nieuwe informatie (hieronder testresultaat genoemd), kan uitgedrukt
worden aan de hand van een getal: de ‘likelihood ratio’ (LR). Dit getal geeft de verhouding
weer van de kans op een bepaald testresultaat (positief of negatief) bij zieken tegenover
de kans op datzelfde testresultaat bij niet-zieken. Meer bepaald geeft de positieve
likelihood ratio (LR+) aan in welke mate een ziekte meer waarschijnlijk wordt bij een
patiënt na het vinden van een positief testresultaat en de negatieve likelihood ratio (LR-)
geeft aan in welke mate een ziekte minder waarschijnlijk wordt bij een negatief
testresultaat. De LR+ is een getal >1; de LR- is een getal <1 (maar >0). Hoe meer de LR
afwijkt van 1, des te sterker de evidentie voor de aan- of afwezigheid van de ziekte. LR’s
>10 of <0,1 worden beschouwd als sterke evidentie voor respectievelijk de aanwezigheid
dan wel de afwezigheid van de ziekte. De verandering in waarschijnlijkheid vóór en na de
test kan geschat worden door gebruik te maken van het nomogram van Fagan (figuur 2A).
Stel dat geweten is dat een man van 79 jaar 2,5% kans heeft om een hartinfarct te krijgen
(ter vergelijking: de kans op een hartinfarct bij een 25-jarige man is ongeveer 0,04%).
Wanneer de huisarts nu een 79-jarige man met pijn op de borst in zijn wachtkamer krijgt,
probeert hij in te schatten hoe waarschijnlijk het is dat deze man een hartinfarct heeft. De
arts kan hiervoor aan de patiënt vragen stellen (de ‘anamnese’). In dit geval zal de arts
vragen of de patiënt ernstige drukkende of toesnoerende pijn heeft op de borst, of deze
pijn uitstraalt naar de hals en de arm, en of deze pijn aanwezig is zonder dat de patiënt
een inspanning doet. Indien deze ‘alarmsymptomen’ aanwezig zijn, dan doet dit de
waarschijnlijkheid op een hartinfarct bij deze man toenemen tot 20%. Een belangrijke
afweging voor de arts vormt de mate van zekerheid die nodig is om een bepaalde beslissing
te nemen. Aan de ene kant is er de drempel om in actie te komen (de ‘actiedrempel’).
Acties kunnen zijn: een bepaald geneesmiddel voorschrijven, een patiënt doorverwijzen
voor verder onderzoek of dringend laten opnemen in het ziekenhuis. Aan de andere kant
is er de drempel om een ziekte uit te sluiten (de ‘uitsluitingsdrempel’) en dus de patiënt
gerust te stellen omdat een bepaalde aandoening weinig tot niet waarschijnlijk is (zie figuur
2B). Bepaalde contextfactoren (zoals de ernst van de ziekte of de bestaande
behandelingsmogelijkheden) bepalen mee waar de actie- en uitsluitingsdrempel liggen in
een concreet geval. Zo ligt de actiedrempel voor een ernstige diagnose (bv. een hartinfarct,
een mogelijk levensbedreigende aandoening) lager (meer naar links in figuur 2B) dan voor
een verstuiking van de enkel. Bij een hartinfarct zal de actiedrempel voor de huisarts dus
eerder laag zijn (men kan deze drempel leggen op 5% kans op een hartinfarct). Als de
waarschijnlijkheid op een hartinfarct hoger is dan de actiedrempel, zal de arts actie
ondernemen en de patiënt laten opnemen in het ziekenhuis. Daarentegen, voor een minder
ernstige aandoening en waarvan de behandeling mogelijk ernstige bijwerkingen heeft, zal
de arts deze behandeling pas voorschrijven indien er bijvoorbeeld 80% kans is dat het om
deze ziekte gaat. Ook de uitsluitingsdrempel is verschillend naargelang de vermoedelijke
ziekte: een patiënt bij wie de arts een minder ernstige ziekte vermoedt, zal bijvoorbeeld
bij 50% kans op die ziekte worden gerustgesteld. Bij vermoeden van een ernstige ziekte
zal de patiënt pas worden gerustgesteld indien de kans op die ziekte zeer klein is.
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6. Welke bewering is CORRECT?
<A> De voorafkans op een ziekte bij een patiënt met een bepaalde klacht
(bv. hoofdpijn) is onafhankelijk van de ziekte die men bij die patiënt wil
aantonen of uitsluiten.
<B> De achterafkans op een ziekte na het uitvoeren van een test is
onafhankelijk van de voorafkans op deze ziekte.
<C> De voorafkans op een ziekte bij een patiënt met een bepaalde klacht
(bv. hoofdpijn) is onafhankelijk van hoe vaak de ziekte in de populatie
voorkomt.
<D> De voorafkans op een ziekte bij een patiënt met een bepaalde klacht
(bv. hoofdpijn) is onafhankelijk van het feit of de behandeling voor deze
ziekte al dan niet belangrijke bijwerkingen heeft.

7. In verband met de actiedrempel en de uitsluitingsdrempel geldt dat
<A> de actiedrempel lager ligt (= naar links opschuift in figuur 2B) wanneer
de behandeling voor een bepaalde ziekte veel bijwerkingen heeft.
<B> de uitsluitingsdrempel hoger ligt (= naar rechts opschuift in figuur 2B)
wanneer de behandeling voor een bepaalde ziekte weinig bijwerkingen
heeft.
<C> de actiedrempel lager ligt (= naar links opschuift in figuur 2B) wanneer
het om een ernstige aandoening gaat.
<D> de uitsluitingsdrempel hoger ligt (= naar rechts opschuift in figuur 2B)
wanneer het om een ernstige aandoening gaat.

8. Wat is de likelihood ratio van een positief testresultaat (in dit geval het
vaststellen van de genoemde alarmsymptomen van een hartinfarct, zoals in de
tekst beschreven) voor de opsporing van een hartinfarct bij een man van 79 jaar?
<A> 0,15
<B> 2,5
<C> 8
<D> 10
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9. Welk van de volgende beweringen is correct in verband met de noodzaak om
een man van 79 jaar die zijn huisarts contacteert te verwijzen naar het ziekenhuis
wegens risico op een hartinfarct?
<A> De beslissing tot ziekenhuisopname zal afhangen van het resultaat van
bijkomend onderzoek (bv. de resultaten van het nemen van een
elektrocardiogram).
<B> Het feit dat deze man klaagt over de in de tekst genoemde
alarmsymptomen, volstaat om de beslissing tot ziekenhuisopname te
nemen.
<C> Onafhankelijk van de klachten van deze man, moet de huisarts deze
man steeds doorverwijzen naar het ziekenhuis.
<D> Onafhankelijk van de klachten van deze man, moet de huisarts deze
man niet doorverwijzen naar het ziekenhuis.

10. Welke van onderstaande stellingen is JUIST?
<A> Om een ziekte met relatief grote zekerheid uit te sluiten, gebruikt men
best een test met een zo klein mogelijke likelihood ratio.
<B> Om een ziekte met relatief grote zekerheid uit te sluiten, gebruikt men
best een test met een likelihood ratio van 1.
<C> Om een ziekte met relatief grote zekerheid aan te tonen, gebruikt men
best een test met een zo klein mogelijke likelihood ratio.
<D> Om een ziekte met relatief grote zekerheid aan te tonen, gebruikt men
best een test met een likelihood ratio van 1.
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Figuur 3: Hieronder worden de resultaten van een onderzoek bij 366 patiënten
gerepresenteerd. De Y-as geeft het aantal patiënten weer bij wie de huisarts een 'nietpluis'-gevoel had op basis van de triggers die op de X-as vermeld staan. Het percentage
patiënten dat na drie maanden kanker bleek te hebben, wordt telkens boven de balk
vermeld.
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Denkprocessen bij het stellen van een diagnose en de plaats van intuïtie (TEKST
3)
In de psychologische wetenschappelijke literatuur worden twee soorten denkprocessen
beschreven. Het ‘snelle systeem’ (type 1-processen) verloopt automatisch, onbewust en
met weinig inspanning, terwijl het ‘trage systeem’ (type 2-processen) bewust en
gecontroleerd gebeurt en inspanningen vergt. Type 1 staat voor ‘associatief’ en
‘heuristisch’. Heuristiek is de wetenschap, de leer of de kunst van het vinden. Type 2 staat
voor ‘reflectief’ en ‘analytisch’. Reflectie is het proces waarbij ervaringen worden omgezet
in betekenis. Type 1-processen kunnen worden beschouwd als het maken van een
rechtstreekse associatie tussen een nieuw gegeven en een analoog voorbeeld in iemands
geheugen. Dat gebeurt duizenden keren per uur, bv. telkens we sensorische informatie
(beelden, geluid, tastprikkels,…) interpreteren (bv. dit object met vier poten is een stoel).
De kans op het herkennen van iets gelijkaardigs hangt samen met de sterkte van de
associatie. Die wordt beïnvloed door een aantal factoren, zoals het aantal keren dat iemand
de associatie in het verleden heeft gehad, het aantal voorbeelden dat opgeslagen is in
iemands geheugen, het aantal gemeenschappelijke kenmerken, de recentheid of
levendigheid van het analoog voorbeeld. Dit kan echter ook soms tot fouten leiden. Type
2-processen zijn gebaseerd op berekeningen in iemands ‘werkgeheugen’, bv. nagaan
hoeveel kenmerken van een bepaalde diagnose aanwezig zijn bij een patiënt en op basis
daarvan de kans op het hebben van een bepaalde ziekte inschatten. Deze processen zijn
abstract en gebruiken logische regels. Ze belasten het ‘werkgeheugen’ sterk en kunnen
aanleiding geven tot rekenfouten. Bij het stellen van een diagnose moet men type 1- en
type 2-processen combineren.
Volgens sommige auteurs is er naast de type 1- en type 2- processen een derde weg bij
het diagnostisch redeneren: het ‘pluis’- of ‘niet-pluis’-gevoel. Bij sommige raadplegingen
is er los van enige redenering, een gevoel dat het probleem van de patiënt rustig zijn
beloop kan krijgen (‘pluis’), terwijl bij andere er eerder een alarmgevoel optreedt (‘nietpluis’). Een ‘pluis’-gevoel zal de actie- en uitsluitingsdrempel verhogen, een ‘niet-pluis’gevoel zal de actie- en uitsluitingsdrempel verlagen. Rond deze derde weg is nog weinig
wetenschappelijk onderzoek verricht. Recent werd in 44 huisartspraktijken in Nederland
aan de huisartsen gevraagd om, wanneer ze bij een patiënt een ‘niet-pluis’-gevoel hadden
in verband met de mogelijkheid van kanker, een vragenlijst in te vullen na de raadpleging.
Wat bleek? Van de 366 gerapporteerde patiënten had 35% na 3 maanden kanker als
diagnose. Figuur 3 vat de belangrijkste conclusies van het onderzoek samen:
gewichtsverlies, het zelden bezoeken van de huisarts en de duur van de klachten waren
het vaakst door de huisarts gerapporteerde triggers voor een ‘niet-pluis’-gevoel. Bij deze
triggers werd bij ruim een kwart van de patiënten (25% tot 28%) na 3 maanden de
diagnose kanker gesteld. Bij een ‘niet-pluis’-gevoel getriggerd door een zwelling,
abnormale testuitslagen of een medische voorgeschiedenis (bv. kanker in de
voorgeschiedenis van patiënt) werd na 3 maanden het vaakst de diagnose kanker gesteld
(39% tot 48%). De onderzoekers besluiten dat het ‘niet-pluis’-gevoel een waardevol
diagnostisch instrument is, met een hoge voorspellende waarde (d.w.z. dat de
achterafkans groter is dan de voorafkans). Deze voorspellende waarde neemt toe met de
leeftijd van de patiënt, met de leeftijd van de huisarts en met de tijd dat de huisarts de
patiënt kent. Indien de huisarts de patiënt langer dan 10 jaar kende, bleek 41% van de
patiënten waarbij de huisarts een ‘niet-pluis’-gevoel had, de diagnose kanker te hebben.
Dit is 13% meer dan de groep patiënten die de huisarts minder dan 10 jaar kende en
waarbij de huisarts een ‘niet-pluis’-gevoel had.
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11. Welk van de volgende uitspraken illustreert het best een type 2-denkproces?
<A> ‘Als ik dit geluid hoor, doet dit mij onmiddellijk denken aan een koekoek’.
<B> ‘De manier waarop deze vogels in groep vliegen is voor mij typisch voor
een vlucht wilde eenden’.
<C> ‘Deze kleurencombinatie voldoet aan de kleurkenmerken van een vink’.
<D> ‘Dit lied associeer ik met dat van een vink’.
12. Welk van de volgende uitspraken illustreert het best een type 1-denkproces?
<A> ‘De dame die ik net gesproken heb, gaf een depressieve indruk’.
<B> ‘Op basis van deze zeven criteria stel ik de diagnose van depressie’.
<C> ‘Het slaappatroon van deze man vertoont geen enkel teken van depressie’.
<D> ‘Wanneer ik alle kenmerken op een rijtje zet, interpreteer ik dit eerder als
een beeld van depressie.’
13. Het ‘pluis’ of ‘niet-pluis’-gevoel bij de diagnosestelling
<A> vormt een argument om huisartsen zo lang mogelijk met dezelfde
patiënten te laten werken.
<B> is een gevoel waar men beter niet op vertrouwt.
<C> is uitvoerig door wetenschappelijk onderzoek onderbouwd.
<D> maakt gebruik van berekeningen in iemands ‘werkgeheugen’.

14. Uit figuur 3 kan men besluiten dat
<A> vooral zwelling huisartsen triggert tot een ‘niet-pluis’-gevoel.
<B> wanneer roken de trigger vormde voor het ‘niet-pluis’-gevoel, 1 op 3 van
deze patiënten kanker bleek te hebben na 3 maanden.
<C> het zelden de huisarts bezoeken de trigger vormde voor een ‘niet-pluis’gevoel in 1 geval op 4.
<D> bij 28% van de 366 patiënten de duur van de klachten voor de huisarts
de trigger vormde voor een ‘niet-pluis’-gevoel.
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15. Uit het vermelde onderzoek rond het ‘niet-pluis’-gevoel met betrekking tot
kanker blijkt dat
<A> de voorspellende waarde lager is bij jongere huisartsen.
<B> de voorspellende waarde lager is bij oudere patiënten.
<C> de sterkte van het ‘niet-pluis’-gevoel leidt tot een hogere voorspellende
waarde.
<D> 13 % van de patiënten die de huisarts minder dan 10 jaar kende na 3
maanden een diagnose van kanker had.
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