
 

 

 

 

IMPLEMENTATIE VAN DE GEZONDHEIDSGIDS IN DE 

HUISARTSENPRAKTIJK 

 

 

HANDLEIDING VOOR DE PRAKTIJKONDERSTEUNER 

 

 

 

 

 

 



Inhoudsopgave 
 

Inleiding ................................................................................................................................................... 3 

Het gebruik van de Gezondheidsgids binnen de multidisciplinaire praktijk ........................................ 5 

Uitgangspunten .................................................................................................................................. 5 

Praktische afspraken .......................................................................................................................... 9 

Opbouw van het protocol ................................................................................................................... 9 

Voorbeeldstructuur van een basis-preventieconsult en opvolgconsulten ...................................... 11 

Protocol voor de praktijkondersteuner bij gebruik van de Gezondheidsgids .................................... 14 

LEEFSTIJLFACTOREN – ALCOHOLGEBRUIK ....................................................................................... 15 

LEEFSTIJLFACTOREN – ROKEN .......................................................................................................... 18 

LEEFSTIJLFACTOREN – VOEDING (BMI) ............................................................................................ 20 

LEEFSTIJLFACTOREN – VOEDING (groenten & fruit) ........................................................................ 25 

LEEFSTIJLFACTOREN – BEWEGING ................................................................................................... 28 

VACCINATIESTATUS - TETANUS ........................................................................................................ 30 

VACCINATIESTATUS – INLFUENZA EN PNEUMOKOKKEN ................................................................ 32 

DIABETES ........................................................................................................................................... 34 

CARDIOVASCULAIRE RISICO’S .......................................................................................................... 37 

KANKERSCREENING – COLORECTALE KANKER................................................................................. 39 

KANKERSCREENING – BORSTKANKER .............................................................................................. 42 

KANKERSCREENING – BAARMOEDERHALSKANKER ........................................................................ 45 

VALPREVENTIE .................................................................................................................................. 47 

 

 

 

  



Inleiding 
 

Preventie 

Een bekend spreekwoord zegt: voorkomen is beter dan genezen. In het domein van de 

gezondheidszorg lag de focus heel lang vooral op ziekte en zorg, zeg maar ‘cure’ en ‘care’. Het 

principe dat het beter is gezondheidsschade te voorkomen dan achteraf de brokken te moeten 

lijmen, is echter binnen de gezondheidszorg hoger op de agenda gekomen: succesvolle 

preventie zou immers de behoefte aan cure reduceren. Je zou ook kunnen zeggen dat 

effectieve cure de behoefte aan care vermindert, maar door het stijgende aantal mensen dat 

lijdt aan chronische ziektes, is er van cure vaak geen sprake meer… De verhoudingen tussen 

preventie, cure en care zijn de afgelopen decennia dan ook erg veranderd en de activiteiten 

hierrond zijn meer en meer met elkaar vervlochten.  

In België is de ontwikkeling en uitvoering van een preventiebeleid rond gezondheid een 

regionale bevoegdheid. In Vlaanderen is dit de verantwoordelijkheid van het Agentschap Zorg 

& Gezondheid. 

Preventie heeft als doel ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk gezond blijven, dit door 

enerzijds de gezondheid te bevorderen en anderzijds de gezondheid te beschermen. Hiertoe 

is het nodig om ziekten en aandoeningen te voorkomen, of ze zo vroeg mogelijk op te sporen 

(vb door vaccinatie of screening), dit noemen we ziektepreventie. De voor-en nadelen van 

screenings en vaccinaties moeten echter steeds kritisch worden bekeken. Een voorbeeld over 

hartscreening bij asymptomatische jonge sporters illustreert dit: telkens wanneer een jonge 

sporter plots overlijdt door een hartstilstand, gaan er stemmen op om àlle jongeren die 

sporten een preventieve hartscreening te laten ondergaan. Uit onderzoek van het KCE 1 blijkt 

echter dat er geen betrouwbare wetenschappelijke gegevens zijn die aantonen dat hierdoor 

het risico op vroegtijdig overlijden kan worden vermeden. Bovendien zijn er ook nadelen aan 

zulke screenings: een kwart van de mensen met verhoogd risico wordt door zulke 

onderzoeken gemist en deze onderzoeken veroorzaken vele tienduizenden gevallen van vals 

alarm, met ongerustheid en overbodige bijkomende onderzoeken als gevolg. Uiteindelijk kan 

bij een dergelijke systematische screening niet worden vermeden dat duizenden jonge 

sporters onnodig worden behandeld, wat ook niet zonder risico is, of dat zij het advies krijgen 

om tijdelijk of definitief te stoppen met sporten. Dit terwijl het prijskaartje van zo’n algemene 

systematische screening tussen 66 en 100 miljoen euro per screeningsronde ligt. 

Bij gezondheidsbescherming draait het om het beschermen van de bevolking tegen 

gezondheidsbedreigende factoren (denk bijvoorbeeld aan het verbod op roken in openbare 

ruimtes of de controle van de kwaliteit van het zwemwater). Deze gezondheidsbescherming 

en de handhaving daarvan wordt door de bevoegde overheid vastgelegd in wet-en 

regelgeving. Gezondheidsbevordering betekent het aanleren en in stand houden van een 

gezonde leefstijl in een gezonde fysieke en sociale omgeving. Dit kan zowel collectief worden 

 
1 https://kce.fgov.be/nl/publication/report/moeten-jonge-sporters-een-hartscreening-ondergaan 
 

https://kce.fgov.be/nl/publication/report/moeten-jonge-sporters-een-hartscreening-ondergaan


opgevat (bijvoorbeeld voorlichting over alcoholgebruik op een school) alsook individueel 

(bijvoorbeeld een patiënt met een chronische ziekte die zich afvraagt hoe door aanpassingen 

aan de levensstijl complicaties of verergering van de ziekte kunnen worden tegengegaan). In 

het kader van deze handleiding is het uiteraard dit laatste waarop wij ons zullen toespitsen. 

Er is immers een toegenomen bewustzijn dat de individuele leefstijl een grote invloed heeft 

op de gezondheid. Dit bewustzijn is er niet enkel bij medische professionals. Veel patiënten, 

maar zeker niet iedereen,  hebben wel kennis over bepaalde gezondheidsrisico’s. Dit betekent 

echter niet dat zij daarom ook beseffen dat zij vaak zelf die risico’s in de hand werken of 

vergroten door ongezond gedrag. Meer nog, zelfs als men dit beseft, blijft het een serieuze 

uitdaging om deze ongezonde gedragingen te doen afnemen! Stap voor stap gezonde(re) 

gewoontes aannemen, levert nochtans veel gezondheidswinst op, vooral bij patiënten met 

een erg ongezonde leefstijl. Ook op gebied van preventieve interventies zoals vaccinatie of 

deelname aan bevolkingsonderzoeken valt nog gezondheidswinst te boeken. 

Een mogelijkheid om sterker in te zetten op preventie, is het organiseren van 

preventieconsulten. De organisatie hiervan hoeft niet per definitie een bijkomende werklast 

voor de huisarts te betekenen. Een praktijkondersteuner in een huisartsenpraktijk kan hier 

een belangrijke rol spelen. Het begrip ‘praktijkondersteuner’ mag ruim worden opgevat: het 

kan zowel gaan om een verpleegkundige, een diëtist, een gezondheidscoach, een sociaal 

assistent, een preventiewerker… met andere woorden elke medewerker in de 

huisartsenpraktijk die een ondersteunende rol kan vervullen, zowel naar de arts als naar de 

patiënt toe. In België zijn praktijkondersteuners nog niet zo ingeburgerd, in tegenstelling tot 

bijvoorbeeld in Nederland. Het is uiteraard van groot belang dat er duidelijke regels worden 

vastgelegd over wat een praktijkondersteuner mag en kan doen, en wat niet. Daarom ook 

deze handleiding, waarin een protocol is uitgewerkt over hoe dit er in praktijk kan uitzien. 

Belangrijke opmerking: hou er rekening mee dat dit protocol is opgesteld op basis van de 

risico’s zoals die uit de Gezondheidsgids (GG) komen. Het gaat dus niet om een ‘volledige lijst 

van risico’s’. Zo komen mentale gezondheid of bijvoorbeeld screening van longkanker niet aan 

bod. Dit wil uiteraard niet zeggen dat deze onderwerpen in de praktijk waar jij werkt niet 

besproken mogen worden, maar de vragenlijst van de Gezondheidsgids baseert zich enkel op 

door Cebam (het Belgisch centrum voor evidence-based medicine) gevalideerde richtlijnen, 

en deze bestaan niet voor alle mogelijke onderwerpen. 

 

De Gezondheidsgids van Domus Medica 

De Gezondheidsgids die werd ontwikkeld door Domus Medica is een goed instrument om in 

te zetten als preventiemiddel. De gids kan helpen om het belang van preventie bespreekbaar 

te maken bij de patiënten en kan dienen als basis bij een preventieconsult. Door de vragenlijst 

in te vullen kunnen risico’s op bepaalde aandoeningen worden ingeschat en via een 

persoonlijk preventieplan worden opgevolgd. Door het invullen en het bespreken van de 

resultaten van de vragenlijst worden de patiënten in elk geval geïnformeerd en 

gesensibiliseerd. Indien de patiënt akkoord gaat om de gegevens te delen met het VITO 

(Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) kan hij/zij kennis maken met het lokale 



preventieaanbod via BIBOPP (Burgers in Beweging via Online Preventie Platform). In het ideale 

geval kan het gebruik van de Gezondheidsgids bijdragen tot het motiveren van sommige 

patiënten om concrete stappen te zetten naar levensstijlaanpassingen die de risico’s kunnen 

verlagen. Naargelang de mogelijkheden binnen de praktijk, kan de patiënt die hiervoor open 

staat en bij wie geen gespecialiseerde begeleiding noodzakelijk is, ondersteuning krijgen van 

een praktijkondersteuner bij de inspanningen om tot een gezonde(re) levensstijl te komen. 

 De vragenlijst, die kan worden ingevuld via computer, tablet of smartphone, kan de burger  

vinden op www.gezondheidsgids.be. De risico-inschattingen die volgen op de vragenlijst, 

steunen op wetenschappelijk onderzoek en op door Cebam gevalideerde richtlijnen die 

werden ontwikkeld door Domus Medica zelf of door andere partners. Richtlijnen worden 

regelmatig herzien, de werkgroep Gezondheidsgids zorgt er dan voor dat na herziening de gids 

wordt aangepast wanneer dit nodig blijkt.  

 

 

 

 

 

Het gebruik van de Gezondheidsgids binnen de multidisciplinaire 

praktijk 
 

Uitgangspunten 
Om de Gezondheidsgids in de praktijk te gaan implementeren, is het belangrijk dat er vooraf 

binnen de praktijk enkele zaken verduidelijkt worden. Enkele aspecten om bij stil te staan 

zijn bijvoorbeeld de volgende: 

✓ Bepalen van de algemene visie van de praktijk op het gebruik van de GG 

OPTIE A – beperkt gebruik, vooral op eigen initiatief van de patiënt 

De praktijk is op de hoogte van het bestaan van de digitale gezondheidsgids, informeert de 

patiënten hierover (via affiches, wachtzaalscherm indien aanwezig, eventueel website van 

de praktijk…) en is bereid ermee te werken wanneer de patiënten dit zelf vragen. De praktijk 

gaat echter niet actief bepaalde patiëntenpopulaties aanspreken (zie ook verder bij 

strategie).  

http://www.gezondheidsgids.be/


OPTIE B – actief inzetten van de gids 

De praktijk ziet het gebruik van de gezondheidsgids als geschikt middel om aan preventie te 

doen en een gezonde(re) levensstijl bij de patiënten te bevorderen. De gezondheidsgids 

wordt actief gepromoot, waarbij zowel belang wordt gehecht aan het bespreken van de 

aanwezige risico’s, als aan het motiveren van de patiënt om ook daadwerkelijk iets te doen 

met de resultaten, bijvoorbeeld in het geval dat medicamenteuze behandeling (nog) niet 

nodig is, maar er door leefstijlinterventies heel wat zou kunnen worden verbeterd. De 

huisartspraktijk wil patiënten via het gebruik van de gezondheidsgids niet enkel informeren 

en sensibiliseren over de aanwezige risico’s, maar ze ook aanmoedigen en ondersteunen om 

hun gezondheid in eigen handen te nemen.  

 

De hierboven voorgestelde opties zijn ‘minimale’ en ‘maximale’ opties, allerlei tussenvormen 

zijn uiteraard mogelijk, rekening houdende met de praktische omstandigheden en 

mogelijkheden die in elke praktijk anders zijn. Zo is het bijvoorbeeld denkbaar dat een 

praktijk niet proactief bepaalde populaties aanspreekt, maar voor geïnteresseerde patiënten 

wel begeleiding aanbiedt inzake leefstijlacties, terwijl het ook mogelijk is dat het voor een 

praktijk die actief inzet op het gebruik van de gids, in realiteit weinig haalbaar blijkt om ook 

ruimere ondersteuning/begeleiding te bieden bij leefstijlveranderingen.  

 

✓ Bepalen van de regie 

OPTIE A – de huisarts is de hoofdactor 

De praktijk ziet het gebruik van de gezondheidsgids als een zaak tussen patiënt en huisarts 

en behoudt zelf de volledige regie over het gebruik ervan. De huisarts informeert de 

patiënten over de mogelijkheid om de vragenlijst in te vullen, helpt indien nodig de patiënt 

hierbij, bespreekt de resultaten én neemt de rol op zich van begeleider/coach indien 

basisadvies en eenvoudige acties rond leefstijlaanpassingen aan de orde zijn (geeft voedings-

of bewegingsadviezen, doet aan  rookstopbegeleiding, monitoren van middelengebruik…).  

 

OPTIE B – de hele praktijk wordt betrokken: praktijkondersteuners zijn de hoofdactoren en 

slechts in specifieke gevallen wordt doorverwezen naar de huisarts 

De praktijk ziet het gebruik van de gezondheidsgids als mogelijkheid om juist andere 

medewerkers/praktijkondersteuners (vb verpleegkundige, preventiewerker, 

gezondheids/leefstijlcoach…) in te zetten, zodat de huisarts zich in de eerste plaats kan 

blijven focussen op de medische aspecten van gezondheid. Het protocol dat werd uitgewerkt 

binnen deze handleiding, gaat uit van deze optie. 

 

Uiteraard zijn ook hier weer meerdere mogelijkheden. De praktijk kan bijvoorbeeld beslissen 

dat risico’s/resultaten van de vragenlijst altijd tijdens een apart consult worden besproken 



met de huisarts, maar dat het informeren over de mogelijkheid van het invullen van de 

vragenlijst, het aanmelden en het eventueel helpen van patiënten bij het invullen, het 

informeren over het lokaal preventie aanbod en mogelijkheden tot ondersteuning en 

opvolging bij levensstijlaanpassingen etc. gebeuren door praktijkondersteuners. Elke praktijk 

kan zelf het beste inschatten wat realistisch is. 

 

✓ Bepalen van de strategie 

OPTIE A – eerder passief  

Deze optie sluit aan bij de visie van de praktijk waarbij patiënten wel worden geïnformeerd 

over de gezondheidsgids, maar waar het concrete gebruik ervan voornamelijk beperkt blijft 

tot patiënten die daar zelf het initiatief voor nemen.  

De huisartspraktijk kan de mogelijkheid van het invullen van de vragenlijst bijvoorbeeld 

bekend maken door een aankondiging op de website van de praktijk, op affiches of 

schermen in de wachtzaal (met vermelding van de link en bij wie in de praktijk de patiënt 

daarvoor terecht kan). De patiënten die geïnteresseerd zijn, vullen de vragenlijst thuis zelf in 

(thuis, in de wachtzaal…) en vragen op eigen initiatief een preventie-consult aan bij de 

arts/praktijkmedewerker die de resultaten bespreekt en de patiënt verder doorverwijst naar 

het lokale preventie aanbod.  

 

OPTIE B – actief aanspreken van patiënten(groepen) 

Deze optie sluit aan bij de visie waarin het gebruik van de gezondheidsgids actief wordt 

gepromoot en wordt bekeken als mogelijkheid om aan preventie te doen. Het actief 

aanspreken van patiënten, hetzij mondeling, hetzij via oproepingsbrieven, zal een hogere 

responsratio opleveren dan de gids enkel bekend maken via affiches en dergelijke, hiermee 

moet natuurlijk rekening worden gehouden (kan er voldoende tijd worden gevonden om na 

een ‘actie’ rond de gezondheidsgids de patiënten ook binnen een redelijke termijn specifieke 

preventieconsulten aan te bieden?). 

Het actief aanspreken kan zowel gericht zijn op het algemene patiëntenbestand, als op een 

bepaalde doelgroep. Voorbeelden: 

-het invullen van de vragenlijst stimuleren door alle meerderjarige patiënten aan te spreken 

tijdens een consult (ook deze zonder specifiek risicoprofiel) en indien zij hiervoor open staan, 

meteen een afspraak boeken voor een apart preventie-consult rond de gezondheidsgids 

-een ‘actie’ organiseren rond het invullen van de vragenlijst voor een bepaalde doelgroep 

zonder specifiek risicoprofiel (vb alle nieuwe patiënten, alle 18 tot 20-jarigen die in een 

bepaalde periode langskomen, alle 50-jarigen die ingeschreven zijn in de praktijk, enkel 

vrouwen tussen de 30 en 40…) – deze actie kan beperkt zijn (vb de doelgroep wordt 

uitgenodigd voor één specifiek preventie consult waarin de vooraf ingevulde vragenlijst 

wordt besproken en wordt gewezen op het mogelijke preventie aanbod) of, indien de 



mogelijkheid tot begeleiding aanwezig is, kunnen mensen uit de doelgroep zich vrijwillig 

aanmelden voor een begeleidingstraject rond levensstijlaanpassingen waarin meerdere 

preventie consulten over een langere periode zijn voorzien 

-een preselectie maken van patiënten op basis van één of meerdere risicofactoren 

-(…) 

De keuze voor een bepaalde strategie én de timing hangt uiteraard vaak samen met de 

mogelijkheden van de praktijk: beschikbare tijd, beschikbare lokalen, aanwezigheid van 

medewerkers die bepaalde taken op zich kunnen nemen… In een drukke periode zoals het 

griepseizoen in de wintermaanden, is er wellicht minder tijd voor preventieconsulten dan in 

een relatief rustige periode, hiermee kan rekening worden gehouden bij het plannen van de 

acties; of er kan een bepaalde dag of tijdsblok worden voorzien… Bekijk hoe dit in jouw 

praktijk concreet kan worden ingevuld. 

 

✓ Bepalen van een taakverdeling 

Bespreek vooraf in jouw praktijk hoe de taken rond het implementeren van de GG kunnen 

worden verdeeld. Denk bijvoorbeeld na over volgende aspecten: 

-het informeren over de gezondheidsgids: via affiches, via de website, via actieve 

aanspreking van patiënten door de huisarts zelf, door de verpleegkundige, de 

gezondheidscoach…? Is er reeds materiaal aanwezig (affiches, infofolders, tekst op website, 

voorbeeld-oproepingsbrief, promotie op wachtkamerscherm…) ? 

-het invullen van de vragenlijst: wordt de patiënt doorverwezen naar de link en is het de 

bedoeling dat de patiënt de vragenlijst zelf invult en meebrengt naar het preventie consult, 

of worden er momenten voorzien in de praktijk waarbij een medewerker aanwezig is om 

patiënten te helpen bij het invullen van de vragenlijst (wel rekening houden met aanwezige 

mogelijkheden van een ruimte hiervoor, en uiteraard ook beschikking over computer, tablet, 

smartphone…) 

-het gebruik van de gezondheidsgids/registratie 

gezien er op dit ogenblik in het EMD nog geen veld bestaat waarin kan worden aangeduid of 

de vragenlijst van de gezondheidsgids werd ingevuld, is het niet mogelijk om cijfers over het 

aantal ingevulde vragenlijsten rechtstreeks uit het EMD te halen, er moet dus worden 

nagedacht over een eenvoudige manier om cijfers hierover bij te houden en wie dit in 

praktijk opvolgt; denk ook na over wélke gegevens je wil registreren (vb van de 50 patiënten 

aan wie de vragenlijst werd aangeboden hebben er x-aantal deze ingevuld en zijn x-aantal 

nadien effectief op één of meerdere preventieconsulten gekomen, verhouding M/V/X, welke 

leeftijd…) 

-inhoudelijke evaluatie van het gebruik van de gezondheidsgids 

worden er enkel cijfers geregistreerd over hoeveel patiënten de vragenlijst hebben ingevuld, 

of wil jouw praktijk werkelijk nagaan of patiënten ook iets hebben gedaan met de resultaten 



ervan (zo ja: hoe - via kwalitatieve of kwantitatieve bevraging van de patiënten zelf, 

interview/enquête… via het op de agenda zetten van het gebruik van de gids bij 

praktijkoverleg…), wil de praktijk te weten komen welke onderwerpen het meest aan bod 

kwamen tijdens de consulten, welke adviezen werden gegeven…  

-doorgeven van informatie: het is niet de bedoeling bijkomende administratie te creëren – 

stel je de vraag op welke manier informatie vlot kan doorstromen van het preventieconsult 

naar de huisarts (vb doorgeven welke patiënten op (bijkomend) preventieconsult zijn 

geweest, wat de gegeven adviezen waren – zijn er velden voorzien in het 

softwareprogramma dat door de praktijk wordt gebruikt, wordt er een apart typedocument 

voor opgesteld dat ergens wordt geregistreerd…)  

 

Praktische afspraken 
Maak duidelijke praktische afspraken over het gebruik van de GG/aparte 

preventieconsulten. Bijvoorbeeld over:  

-het vastleggen van één of meerdere preventieconsulten: hoeveel preventieconsulten mag 

een patiënt boeken (één of meerdere) en hoe/bij wie moeten ze worden geboekt (via 

secretariaat, via een aparte optie in digitaal afsprakensysteem…)? 

-het vastleggen van de tijdsbesteding: hoe lang mag een preventieconsult duren?    

 

Opbouw van het protocol 
Zoals reeds vermeld in de inleiding is het van groot belang dat binnen de praktijk goed wordt 

afgesproken wat de praktijkondersteuner wel of niet mag/kan doen. Om dit concreet te 

maken, werd een protocol uitgewerkt gebaseerd op de resultaten die tevoorschijn komen na 

het invullen van de vragen van de Gezondheidsgids. De vragen/items van de Gezondheidsgids 

werden geclusterd in 6 thema’s: leefstijlfactoren (alcohol, roken, voeding en beweging), 

vaccinatiestatus (tetanus, influenza, pneumokokken), diabetes, cardiovasculaire risico’s, 

kankerscreening (colorectale kanker, borstkanker, baarmoederhalskanker) en valpreventie. 

Het protocol is opgebouwd uit twee delen, een deel met flowcharts en een tekstgedeelte  

waarin meer achtergrondinformatie wordt gegeven, evenals voorbeelden wat je als 

praktijkondersteuner kan doen bij de types adviezen/acties. 

*Per item zijn er flowcharts beschikbaar die een visuele voorstelling geven van het proces. De 

flowchart bestaat uit verschillende onderdelen, naargelang het onderwerp.  

Van links naar rechts zie je eerst de risico’s zoals die uit de vragenlijst verschijnen: deze kunnen 

groen, oranje, rood of grijs zijn.  

Daarna wordt het niveau vermeld waarop het risico kan worden besproken en/of behandeld. 

In dit protocol worden 3 niveau’s onderscheiden: niveau 1 is de huisarts, niveau 2 de 

verpleegkundige en niveau 3 een praktijkondersteuner. Het onderscheid tussen niveau 3 en 

niveau 2 wordt hier uiteraard gemaakt omdat een verpleegkundige handelingen mag stellen 



die een niveau 3 zoals bijvoorbeeld een gezondheidscoach, niet mag stellen, zoals 

bijvoorbeeld vaccineren, bloed afnemen, bloeddruk meten...  

Opmerking: in dit protocol is niveau 2 een verpleegkundige, maar dit kan eventueel verder verfijnd worden. 

Voorbeeld: in geval dat er een kinesitherapeut werkt als praktijkondersteuner, kan het zijn dat deze op het gebied 

van beweging of valpreventie meer  mag doen dan vb een gezondheidscoach, zoals de patiënt specifieke 

oefeningen aanleren of een valrisico-evaluatie uitvoeren. In zo’n geval kan je het protocol dan aanpassen.  

Vervolgens kan je het type van adviezen/acties zien, deze wijzen vooral op de mate van 

intensiteit van de interventie. Er worden drie types onderscheiden: 

 -bevestigen/informeren van de patiënt (groen): hiermee wordt bedoeld dat de patiënt wordt 

bevestigd in zijn gedrag (voorbeeld: je feliciteert de patiënt dat hij/zij niet rookt, of ermee 

gestopt is), of het gaat om informeren: dit laatste zal in principe altijd gebeuren (voorbeeld: 

je legt uit aan een patiënt die dit niet weet dat er een bevolkingsonderzoek borstkanker 

bestaat, je legt mogelijke voor-en nadelen uit zodat de patiënt zelf een geïnformeerde 

beslissing kan nemen in verband met deelname hieraan). 

-sensibiliseren/motiveren van de patiënt (oranje): hier ga je een stapje verder dan het louter  

informeren, je gaat echt de dialoog aan met de patiënt over bepaalde gevolgen van 

gezondheidsgedrag met het doel de patiënt te motiveren om tot gedragsverandering te 

komen en waarom dit belangrijk is. Voorbeelden: risico’s voor de gezondheid uitleggen aan 

een patiënt met overgewicht. Het spreekt vanzelf dat je dit enkel kan doen als de patiënt 

hiermee instemt en jou toestemming geeft om dit te bespreken. 

-actie (rood): hier kan het zowel gaan om een doorverwijzing naar de arts (niv 1) omwille van 

een specifieke problematiek, of naar de verpleegkundige (niv 2) voor bloeddrukmeting, 

vaccinatie… als om een actie die jij zelf als praktijkondersteuner kan ondernemen zoals 

bijvoorbeeld een beperkte vorm van begeleiding opnemen met een patiënt die aangeeft 

gemotiveerd te zijn voor een poging tot gedragsverandering. Voorbeeld: vragen aan de 

patiënt om gedurende een week een voedingsdagboek bij te houden en daarna tips geven 

over mogelijke aanpassingen; persoonlijke doelen en een actieplan opstellen om de patiënt 

te ondersteunen bij de poging tot gedragsverandering. Verplichte acties worden in de 

flowchart aangeduid met een * gevolgd door een korte omschrijving. 

Aan de rechterkant van de flowchart is, indien van toepassing, een verwijzing naar de lokale 

sociale kaart opgenomen. Onderaan de flowchart kan je ook de wetenschappelijk 

onderbouwde bronnen vinden waarop je je moet baseren wanneer je informatie of advies 

geeft.   

 

De voorbeeld-flowcharts kunnen uiteraard door de praktijk zelf worden aangepast en voor 

gebruik worden uitgeprint, geplastificeerd etc. Het gaat om bepaalde mogelijkheden, het is 

aan te raden de flowcharts samen met alle betrokken in de huisartsenpraktijk verder te aan 

te passen en/of te verfijnen. Acties die verplicht moeten worden uitgevoerd in bepaalde 

gevallen, kunnen best met een * worden aangegeven en regelmatig eens worden 

herbekeken (bijvoorbeeld in geval van gewijzigde richtlijnen, wetgeving…).  



 

*Na de schematische flowcharts volgt dan een aparte tekst met wat verdieping over het item. 

Eerst wordt wat achtergrondinformatie gegeven, bijvoorbeeld op basis van welke criteria de 

risico’s voor alcoholgebruik worden bepaald. Vervolgens volgen er concrete voorbeelden over 

wat jij als praktijkondersteuner kan zeggen of doen bij de verschillende types adviezen/acties. 

Ook hier gaat het slechts om mogelijke voorbeelden, je kan uiteraard binnen jouw praktijk 

over bepaalde zaken àndere afspraken maken. 

 

Voorbeeldstructuur van een basis-preventieconsult en opvolgconsulten 
 

Er wordt best duidelijk afgesproken binnen de praktijk hoe de preventieconsulten inhoudelijk 

zullen worden ingevuld, zodat iedereen op de hoogte is (zowel medewerkers als patiënten) 

en een min of meer uniforme aanpak kan worden bereikt. 

Hieronder volgt een voorbeeld hoe een basis-preventieconsult en mogelijke 

opvolgingsconsulten er kunnen uitzien. Je kan binnen jouw praktijk samen overleggen hoe 

jullie dat concreet willen invullen.  

Vergeet hierbij ook zeker niet te bepalen hoe ver het gesprek tijdens de consulten mag/kan 

gaan. Heeft een opvolgconsult bijvoorbeeld uitsluitend betrekking op gedetecteerde risico’s 

van de vragenlijst van de gids, of kan er in het gesprek ook worden ingegaan op zaken die 

patiënten zelf aanhalen (mentale of sociale problemen, slaapproblemen etc)? Spreek van 

tevoren af welke onderwerpen wel of niet aan bod kunnen komen, of geef in de informatie  

vooraf expliciet aan dat het preventieconsult uitsluitend tot doel heeft in te gaan op de 

gedetecteerde risico’s van de vragenlijst, en dat het dus niet de bedoeling is om andere 

klachten ter sprake te brengen. 

 

Basis-preventieconsult 

➢ Onthaal van de patiënt, toestemming en aankaarten van de gedetecteerde 

risico’s 

-begroeting van de patiënt en korte uitleg over de Gezondheidsgids 

-expliciet vragen of de patiënt akkoord is om samen met de praktijkondersteuner de gids in te 

vullen (indien dit nog niet door de patiënt zelf werd gedaan) en aansluitend te spreken over 

de resultaten (risico’s) van de vragenlijst en over aspecten van levensstijl die hieraan 

gerelateerd zijn  

-overlopen van de risico’s zoals die uit de vragenlijst zijn gekomen 

➢ Informeren 

-de nadruk ligt bij het basisconsult voornamelijk op het informeren van de patiënt, indien de 

patiënt verdere informatie wil over het lokale preventieaanbod en/of  wat meer info over wat 



hij/zij zelf zou kunnen doen om de risico’s te verminderen, kan je hierop ingaan en wat 

praktische tips aanreiken aansluitend bij de wensen en mogelijkheden van de patiënt 

-je kan best registreren welke informatie je hebt gegeven aan de patiënt 

➢ Afsluiten 

- voor sommige patiënten zal dit gesprek voldoende zijn, het is dan verder aan de patiënt om 

al dan niet iets te doen met de verkregen informatie 

 

Opvolgconsulten 

Als uit het eerste gesprek blijkt dat de patiënt overweegt om één of meerdere leefstijlfactoren 

aan te pakken die de risico’s zouden kunnen verminderen, maar hier wat ondersteuning bij 

zou kunnen gebruiken (en uiteraard indien dit binnen de praktijk haalbaar is), kunnen er 

opvolgconsulten worden voorgesteld. De focus van deze opvolgconsulten kan, naargelang de 

noden van de patiënt, eerder liggen op het verhogen van de motivatie van de patiënt of op 

het  ondersteunen/begeleiden via het opstellen van persoonlijke doelen en een actieplan.   

Het verhogen van de motivatie van de patiënt is vooral belangrijk als er bij de patiënt nog veel 

ambivalentie is ten opzichte van het gedrag (contemplatiefase) 2. Je kan ingaan op wat de 

nadelen/voordelen en mogelijke barrières zijn bij het veranderen van het gedrag (gebruik van 

technieken van motivational interviewing/motiverende gespreksvoering). Versterk vooral het 

zelfvertrouwen van de patiënt om zich in staat te achten stappen te zetten naar 

gedragsverandering.  

Een patiënt ondersteunen/begeleiden via een opvolgconsult kan bij patiënten die werkelijk 

gemotiveerd zijn. Dat wil zeggen patiënten die iets willen veranderen (die bereid zijn), die dit 

kunnen (het vermogen hebben) en die klaar zijn om concrete stappen te zetten naar 

gedragsverandering toe op gebied van één of meerdere leefstijlfactoren (het tijdstip moet 

gunstig zijn, een patiënt die bijvoorbeeld volop in een familiale of financiële crisis zit, zal niet 

in staat zijn om in die periode te werken aan gedragsverandering, dat heeft dan echt geen zin 

– wat je wél kan doen, is toestemming vragen aan de patiënt om dit later opnieuw te 

bespreken en hiervoor al een datum voor te stellen). 

Bij het ondersteunen/begeleiden is het meestal een goed idee om eerst meer zicht krijgen op 

de gedragspatronen van de patiënt voordat er doelen worden geformuleerd of een actieplan 

wordt opgesteld. Vraag bijvoorbeeld aan de patiënt om gedurende  een week een dagboek bij 

te houden (over eet-en drinkpatronen, roken, beweging, angstaanvallen etc), dit brengt vaak 

al meer inzicht en bewustwording voor de patiënt. Daarna kan je samen het ingevulde 

dagboek overlopen en bespreken waar hij/zij stappen wil zetten om verandering tot stand te 

brengen. Formuleer samen met de patiënt één of enkele haalbare (tussen)doelen om stap voor 

stap tot gedragsverandering te komen. Voorbeeld: bij een patiënt die slechts 2500 stappen 

per dag zet, is het beter eerst een tussendoel te zetten van 5000 stappen, in plaats van meteen 

10000 stappen als doel voorop te stellen. Het is vooral belangrijk om progressie te stimuleren: 

 
2  Fasen van gedragsverandering – model van Prochaska en Di Clemente 



de weg naar het beoogde doel is soms even belangrijk voor de patiënt dan het behalen van 

het doel zelf. Voor het actieplan bespreek je samen de concrete activiteiten die nodig zijn om 

het doel te bereiken (vb niet ‘ik ga proberen meer te bewegen’, maar wel: ‘in de komende 14 

dagen plan ik elke dag 30 min wandelen in van 17u tot 17.30u’). Bekijk ook samen met de 

patiënt welke hulp hierbij mogelijk is (zowel binnen de eigen sociale omgeving als bijvoorbeeld 

contact met een coach van Bewegen op Verwijzing). 

Maak afspraken in verband met de opvolging. Bijvoorbeeld: de patiënt mag in de maanden na 

het stellen van de doelen nog 2x terug komen voor een opvolgingsconsult, of de patiënt wordt 

in de maanden na het stellen van de doelen nog 2x opgevolgd via een telefonisch gesprek. 

 

 

 

 

  



Protocol voor de praktijkondersteuner bij gebruik van de 

Gezondheidsgids 
 

 

 

 

 

LEEFSTIJLFACTOREN – Alcohol – Roken – Voeding - Beweging 

 

VACCINATIES – Tetanus – Influenza – Pneumokokken 

 

DIABETES 
 

CARDIOVASCULAIRE RISICO’S 
 

KANKERSCREENING – Colorectale kanker – Borstkanker – Baarmoederhalskanker 

 

VALPREVENTIE 
 

 

 

 



LEEFSTIJLFACTOREN – ALCOHOLGEBRUIK 
 

*Achtergrondinformatie voor de praktijkondersteuner 

De risico-inschattingen die uit de vragenlijst komen, zijn gebaseerd op de antwoorden op de 

AUDIT-vragenlijst. In de handleiding voor de huisarts van Domus Medica (downloadbaar via 

https://www.ggids.be/downloads/) kan je op pag. 10-11 de korte (3 vragen) en de lange 

vragenlijst (10 vragen) bekijken en zien hoe de scores leiden tot een bepaalde risico-

inschatting.  

De normen voor alcoholgebruik die worden gehanteerd zijn deze van de richtlijn die werd 

ontwikkeld door de VAD en zijn partners. Je kan deze richtlijn (2 pagina’s) downloaden van de 

website (https://www.vad.be/assets/richtlijn-voor-alcoholgebruik). 

Op de website van de VAD kan je heel veel nuttige informatie vinden over alcohol, preventie 

en hulpverlening (https://www.vad.be/themas/alcohol). 

 

*Type adviezen/acties 

Wat kan je doen als praktijkondersteuner: 

 

 

 

➢ Bevestigen 

-als de patiënt niet (meer) drinkt, kan je hem/haar hierin bevestigen: het is altijd een goede 

keuze om helemaal geen alcohol te drinken! 

 

 

 

 

➢ Bevestigen/informeren 

-verwijs naar de richtlijn en bevestig dat het belangrijk is het alcoholgebruik matig te houden, 

nu en in de toekomst 

-herinner eraan dat alcoholgebruik maatschappelijk aanvaard is, maar dat het geen 

ongevaarlijk product is: alcohol heeft een verdovend effect op de hersenen, voornamelijk die 

delen die het gedrag en de gevoelens controleren 3. Bij een grotere hoeveelheid alcohol 

 
3 https://www.vad.be/themas/alcohol 
 

drinkt nooit 

drinkt met mate 

https://www.vad.be/assets/richtlijn-voor-alcoholgebruik
https://www.vad.be/themas/alcohol
https://www.vad.be/themas/alcohol


vermindert het reactievermogen en nog meer alcohol vermindert ook de controle over de 

bewegingen en het coördinatievermogen. 

 

 

 

 

➢ Informeren 

-verwijs naar de richtlijn en maak de patiënt erop attent dat diens alcoholgebruik toch riskant 

is, dat het beter is voor de gezondheid om minder te drinken ook al is het alcoholgebruik 

binnen aanvaardbare normen  

-herinner eraan dat alcoholgebruik maatschappelijk aanvaard is, maar dat het geen 

ongevaarlijk product is: alcohol heeft een verdovend effect op de hersenen, voornamelijk die 

delen die het gedrag en de gevoelens controleren, bij een grotere hoeveelheid alcohol 

vermindert het reactievermogen en nog meer alcohol vermindert ook de controle over de 

bewegingen en het coördinatievermogen 

➢ Sensibiliseren en motiveren 

-sensibiliseer en motiveer de patiënt om het alcoholgebruik binnen aanvaardbare 

hoeveelheden te houden; de patiënt weet wellicht wel dat alcohol in het verkeer een gevaar 

vormt, maar je kan vb ook wijzen op gezondheidsrisico’s op korte (black-outs, roekeloosheid, 

agressie, slechte invloed op werk/sportprestaties…) en op lange termijn (lever, maag, 

pancreasproblemen, angsten…) en op sociale/maatschappelijke risico’s (gezins-

relatieproblemen, sociaal isolement…) 

 

 

 

 

➢ Informeren 

-wijs de patiënt erop dat diens alcoholgebruik problematisch is en verwijs naar de richtlijn 

(geef aan wat wél aanvaardbare hoeveelheden zijn)  

-wijs de patiënt op de risico’s (op lichamelijk, psychisch, sociaal/maatschappelijk vlak) die op 

korte en/of lange termijn gepaard gaan met een problematisch alcoholgebruik 

-spreek over stoppen met drinken of minderen 

 

➢ Sensibiliseren en motiveren 

aanvaardbaar 

teveel 



-vraag of de patiënt in de laatste weken, maanden, jaren problemen ervaren heeft die gelinkt 

zijn aan het alcoholgebruik 

-tracht de patiënt op een empathische en niet-veroordelende manier aan te zetten tot 

verandering, en hierbij te peilen of de patiënt op dit ogenblik voldoende gemotiveerd is om 

het probleem aan te pakken (vb via technieken van motiverende gespreksvoering) 

-indien de patiënt hiervoor open staat, geef dan concrete tips en info mee over hulp 

 

➢ Actie 

-indien duidelijk is dat de patiënt er klaar voor is om iets aan het alcoholgebruik te doen en 

hij/zij hiervoor hulp wenst, kan je vb de doorverwijsgids van de VAD gebruiken, waarin je info 

kan vinden over vroeg-interventie en hulpverlening (https://www.vad.be/doorverwijsgids) 

 

 

 

 

➢ Actie 

-indien blijkt dat de patiënt alcohol-afhankelijk (verslaafd) is, maak je hiervan melding aan de 

arts via een notitie en maak je een notitie in de probleemlijst van het patiëntendossier 

afhankelijk 

https://www.vad.be/doorverwijsgids


LEEFSTIJLFACTOREN – ROKEN 
 

*Achtergrondinformatie voor de praktijkondersteuner 

De rode risico-inschattingen die uit de vragenlijst komen, zijn gebaseerd op de antwoorden 

op de vragen van de Fagerströmtest. Dit is een test die bestaat uit 6 korte vragen die de 

nicotine-afhankelijkheid meten. Je kan deze vragenlijst o.a. vinden op: 

https://www.tabakstop.be/rokers/hoe-verslaafd-ben-ik/nicotineverslavingstest 

 

*Type adviezen/acties – mate van interventie 

Wat kan je doen als praktijkondersteuner: 

 

 

 

➢ Bevestigen 

Als de patiënt niet rookt, kan je hem/haar hiermee feliciteren en bevestigen dat dit de beste 

preventie is: door niet te roken of meteen te stoppen na een eventuele experimenteerfase, 

kan schade aan de gezondheid worden vermeden. 

 

 

 

 

 

➢ Informeren over de risico’s 

De risico’s situeren zich voornamelijk op het gebied van cardiovasculaire ziekten (je kan dit 

dus ook bij cardiovasculair risico bespreken), bepaalde kankers en de luchtwegen, maar je kan 

vb ook wijzen op invloed op de vruchtbaarheid (kwaliteit sperma vermindert), verminderde 

immuniteit (meer kans op infecties)… 

-uitleggen dat roken één van de belangrijkste vermijdbare risicofactoren vormt voor 

cardiovasculaire risico’s (tromboses, CVA, beroerte, obstructie van slagaders van de onderste 

ledematen) waar je zelf invloed op hebt; roken beschadigt de wanden van de bloedvaten en 

vergroot de kans op vetafzetting aan de wand; bij rokers klitten bloedplaatjes sneller samen 

waardoor makkelijker bloedklonters worden gevormd; rokers hebben bijna dubbel zoveel 

risico op een hartaanval in vergelijking met mensen die nooit gerookt hebben 

rookt niet 

licht 

afhankelijk 

matig 

afhankelijk 

sterk 

afhankelijk 

https://www.tabakstop.be/rokers/hoe-verslaafd-ben-ik/nicotineverslavingstest


-uitleggen dat er een verband bestaat tussen roken en bepaalde kankers zoals vb longkanker, 

keel -mond en slokdarmkanker, huidkanker, blaaskanker… 

-luchtwegen: uitleggen dat de ‘rokershoest’ en kortademigheid kunnen leiden tot de 

longziekte COPD (chronic obstructive pulmonary disease) en chronische rhinitis waarbij er 

sprake is van chronische bronchitis (ontsteking van de luchtwegen) en/of longemfyseem 

(verminderde elasticiteit van de longen en kapotte longblaasjes). Deze ziekte heeft een grote 

impact op de levenskwaliteit. 

-zwangerschap 4: het is belangrijk om te stoppen met roken als men zwanger wil worden; zo 

heb je meer kans om zwanger te raken, heb je minder kans op een miskraam of een 

buitenbaarmoederlijke zwangerschap en heb je minder kans op problemen in de 

zwangerschap of rond de geboorte. 

 

➢ Sensibiliseren/motiveren (+ rookstopadvies) 

-benadrukken dat er geen enkele "minimale drempel" is waaronder roken onschadelijk is, het 

is ALTIJD schadelijk, volledig stoppen met roken is de beste actie om de gezondheid te 

beschermen 

-wijzen op de positieve gevolgen op korte en lange termijn van stoppen met roken: je moet 

minder hoesten en bent minder kortademig, je vingers/handen/tanden zijn frisser, het is beter 

voor je huid en haar 5, je spaart geld uit, en op langere termijn verminder je het risico op 

ziekten (vb na 1 jaar stoppen met roken, is je risico op hart- en vaatziekten al gehalveerd; na 

15 jaar is je risico hetzelfde als bij iemand die nooit heeft gerookt…) 

-wijzen op het feit dat de kans op succes bij het stoppen met roken groter is als men het niet 

helemaal alleen moet doen en dat het normaal is dat er meerdere pogingen nodig zijn om 

volledig te stoppen  

-rookstopadvies: uitleggen dat er meerdere soorten hulpmiddelen mogelijk zijn zoals 

medicatie (zonder voorschrift zoals nicotinepleisters, kauwgom, of met voorschrift zoals vb 

Champix, Zyban – wijs er wel op dat dit geen wondermiddelen zijn, want stoppen met roken 

gaat niet alleen over ontwenning van nicotine, het gaat ook over gedragsverandering en 

motivatie); rookstop apps (vb Tabakstop-App (NL), Stopstone-App (NL), Smoke Free (Engels), 

Kwit (NL), Quit Now! (NL), Flamy (NL, Stoppen Met Roken (NL); rookstopbegeleiding (zie 

verder) 

Je kan ook ademhalingstechnieken aanleren aan de patiënt: deze technieken helpen om het 

ontspannende effect van het roken te vervangen. 

 
4 https://www.thuisarts.nl/stoppen-met-roken/ik-wil-stoppen-met-roken-voordat-ik-zwanger-word 
 
5 https://www.ikstopnu.nl/motivatie/5x-een-mooier-uiterlijk/#tanden 
 

https://www.thuisarts.nl/stoppen-met-roken/ik-wil-stoppen-met-roken-voordat-ik-zwanger-word
https://www.ikstopnu.nl/motivatie/5x-een-mooier-uiterlijk/#tanden


Bijkomende info, ook over de e-sigaret, vapen, waterpijp/shisha, kan je o.a. vinden op: 

https://www.gezondleven.be/themas/tabak 

https://www.tabakstop.be/info-voor-gezondheidsprofessionals/motiveren-tot-rookstop 

-als duidelijk is dat de patiënt voldoende gemotiveerd is om een poging tot rookstop te wagen 

en hierbij begeleiding wenst, kan je actie ondernemen en de mogelijkheden tot begeleiding 

overlopen 

 

➢ Acties (rookstopbegeleiding) 

-zelf rookstopbegeleiding aanbieden (vb door motiverende gespreksvoering; strategie van de 

5 A’s: zie handleiding Domus Medica pag 6-9) 

-doorverwijzen voor begeleiding naar een erkend tabakoloog, rookstopcoach/consulent; info 

op www.vlaanderenstoptmetroken.be  en www.tabakstop.be – op deze sites staat ook info 

over de kosten/terugbetaling 

-indien er een voorschrift nodig is voor een bepaald geneesmiddel: doorverwijzen naar de arts 

 

 

 

LEEFSTIJLFACTOREN – VOEDING (BMI) 
 

VOEDING – BMI & middelomtrek 

*Achtergrondinformatie voor de praktijkondersteuner: 

BMI 

De BMI of Body Mass Index is een internationaal gebruikte maat die laat zien of je een gezond 

gewicht hebt in verhouding tot je lengte. Om de BMI te berekenen, moet je je gewicht (in 

kilo’s) delen door het kwadraat van je lichaamslengte (in meters). Voorbeeld: als je 

bijvoorbeeld 65 kilo weegt en je bent 1,70 meter lang: 65 kilo / (1,70 x 1,70 meter) = 22,5. De 

BMI geeft een inschatting van hoe gezond je lichaamsgewicht is, maar het geldt niet voor 

iedereen: vb voor kinderen, ouderen, zwangeren of heel gespierde mensen is de BMI niet 

geschikt. 

Algemeen liggen de grenzen voor volwassenen van 19 tot 69 jaar als volgt: 

< 18,5: ondergewicht 

tussen 18,5 en 24,9: gezond gewicht 

25-30: overgewicht 

hoger dan 30: obesitas 

https://www.gezondleven.be/themas/tabak
https://www.tabakstop.be/info-voor-gezondheidsprofessionals/motiveren-tot-rookstop
http://www.vlaanderenstoptmetroken.be/
http://www.tabakstop.be/


Middelomtrek 

Ook de middelomtrek is een goede parameter om in te schatten of je gewicht gezond is. Als 

je namelijk veel vet hebt op buikhoogte, is dit een risicofactor voor o.a. hart-en vaatziekten en 

hoge bloeddruk. Vet ter hoogte van dijen en billen is minder gevaarlijk. 

Hoe kan je de middelomtrek meten: 

-patiënt staat met de voeten 25 à 30 cm uit elkaar 

-meet met een lintmeter halverwege het laagste punt van de onderste rib en de bovenkant 

van het bekken 

-noteer het cijfer aan het einde van een normale uitademing, zonder de lintmeter aan te 

spannen 

Wat is een gezonde middelomtrek: 

Een gezonde middelomtrek voor vrouwen is idealiter tussen 68 en 80 cm. Met een 

middelomtrek tussen de 80 en 88 cm loop je als vrouw een verhoogd risico op o.a. hart- en 

vaatziekten. Vanaf 88 cm is dat een stérk verhoogd gezondheidsrisico. Een middelomtrek 

kleiner dan 68 cm geeft dan weer een groter risico op ondervoeding. 

Voor mannen: middelomtrek best tussen 79 en 94 cm. Tussen 94 en 102 cm loop je een 

verhoogd risico op o.a. hart- en vaatziekten en vanaf 102 cm is er een sterk verhoogd risico. Is 

de middelomtrek kleiner dan 79 cm? Dan loop je een groter risico op ondervoeding. 

Opgelet: het meten van de middelomtrek heeft weinig zin bij personen met een BMI van 35 

kg/m² of hoger; de middelomtrek biedt dan nog weinig bijkomende informatie over het risico 

dat met deze ernstige vorm van overgewicht gepaard gaat. 

Extra info: 

https://www.gezondheidenwetenschap.be/richtlijnen/beoordeling-van-zwaarlijvigheid 

 

Je kan doorverwijzen naar diëtisten uit de buurt van de patiënt (deze gegevens staan normaal 

gezien ook op BIBOPP). 

Meer achtergrond over eet-en gewichtsproblemen kan je vinden op www.eetexpert.be: het 

Vlaams kenniscentrum voor eet-en gewichtsproblemen.  

Het vroegtijdig herkennen van eetstoornissen en gewichtsproblemen zorgt voor een betere 

kans op herstel. Het is dan ook belangrijk dat zowel de betrokkene als de omgeving tijdig de 

signalen van een eet- of gewichtsprobleem herkennen. Het gaat hierbij niet om een officiële 

diagnose, maar om signalen die aangeven dat er mogelijk sprake is van een eet- of 

gewichtsprobleem. Deze signalen zijn meestal op te delen in drie niveaus: lichamelijk, 

gedragsmatig en psychosociaal.   

Een fiche met een checklist voor signalen van (een beginnende) eetstoornis en korte 

vragenlijsten voor de eerstelijnspraktijk bij vermoedens van een eetstoornis kan je vinden op: 

https://www.gezondheidenwetenschap.be/richtlijnen/beoordeling-van-zwaarlijvigheid
http://www.eetexpert.be/


https://eetexpert.be/info/vroegdetectie-en-vroeginterventie/vroegdetectie-2/ 

 

*Types van adviezen/acties 

Wat kan je doen als praktijkondersteuner: 

 

 

 

 

➢ Bevestigen/informeren 

-patiënt bevestigen dat hij/zij een gezond gewicht heeft 

-kort gesprek met de patiënt over gezonde voedingsgewoontes, want het is niet omdat het 

BMI binnen de normen is, dat de patiënt ook goede voedingsgewoontes heeft (of genoeg 

beweegt)! 

 

 

 

 

➢ Informeren 

-patiënt erop wijzen dat het BMI duidt op overgewicht, en dat gewicht dus best niet meer 

stijgt, en als het minder kan: nog beter 

-aandacht hebben voor nadruk op gezonde leefstijl (vb niet streng gaan diëten) 

➢ Sensibiliseren en motiveren 

-als de patiënt ervoor open staat, spreken over diens bewegings-en voedingspatronen en 

enkele tips geven om hier kleine veranderingen in aan te brengen (vb gedurende een week 

een voedingsdagboek bijhouden om zich bewuster te worden van hoe/wat men eet, de 

porties verminderen etc) 

-uitleggen dat een gezond gewicht ook belangrijk is voor het psychosociaal welzijn en om het 

risico op comorbiditeiten te verminderen 

➢ Actie 

-indien het BMI te hoog is, kan er bijkomend een middelomtrek-meting gebeuren (waarom: 

zie uitleg bij achtergrondinformatie) 

 

gezond gewicht 

overgewicht 

https://eetexpert.be/info/vroegdetectie-en-vroeginterventie/vroegdetectie-2/


 

 

➢ Informeren 

-patiënt erop wijzen dat het gewicht te laag is volgens de BMI-normen, en het lichaam 

hierdoor mogelijk onvoldoende brandstof heeft en zichzelf beschadigt 

➢ Sensibiliseren/motiveren 

-indien de patiënt hiervoor open staat, het gesprek vragen of er bepaalde oorzaken zouden 

kunnen zijn voor het ondergewicht, of het al lang is etc.  

-bespreken welke verbeteringen mogelijk zijn  

➢ Actie 

-indien BMI te laag is, kan er bijkomend een middelomtrek-meting gebeuren om het risico op 

ondervoeding te bevestigen 

 

 

➢ Informeren 

-patiënt informeren dat een BMI hoger dan 30 betekent dat men obees is, wat verschillende 

gezondheidsrisico’s inhoudt (grotere kans op diabetes, hoge bloeddruk, verhoogde 

cholesterol die dan weer het risico op hart-en vaatziekten verhogen, ook meer risico op 

sommige kankers)  

 

➢ Sensibiliseren/motiveren 

-peilen in hoeverre de patiënt zich werkelijk bewust is van de gezondheidsrisico’s en wat de 

gewichtsgeschiedenis en houding tegenover eten is (ook om in te schatten of er sprake is van 

een eetstoornis zoals vb binge-eten)  

-informatie geven over manieren om tot gedragsverandering te komen via een gezonde(re) 

levensstijl 

-erop wijzen dat gewichtsvermindering ook belangrijk is voor het psychosociaal welzijn en om 

risico's op comorbiditeiten te verminderen  

-zie ook https://www.domusmedica.be/richtlijnen/overgewicht-en-obesitas-bij-

volwassenen-de-huisartsenpraktijk 

 

➢ Actie 

ondergewicht 

obesitas 

https://www.domusmedica.be/richtlijnen/overgewicht-en-obesitas-bij-volwassenen-de-huisartsenpraktijk
https://www.domusmedica.be/richtlijnen/overgewicht-en-obesitas-bij-volwassenen-de-huisartsenpraktijk


-als de patiënt voldoende gemotiveerd is om werkelijk actie te ondernemen en tot 

gewichtsverlies te komen, kan je doorverwijzen naar een diëtist 

-als je vermoedt dat er sprake is van een eetstoornis, kan je indien de patiënt hiermee instemt 

de vragenlijst/fiche van Eetexpert bespreken  

-als op basis van de vragenlijst van Eetexpert de kans groot is dat het om een eetstoornis gaat 

of indien de patiënt de mogelijkheid tot een chirurgische ingreep zou overwegen, wijzen niv 3 

of 2 door naar niv 1  

-zie ook fiche van Eetexpert voor detectie en opvolging van eetstoornissen in de 

huisartsenpraktijk: 

http://www.draaiboeken.eetexpert.be/static/uploads/somatische_opvolging_ES/FLOWCHA

RT_HUISARTS_EETSTOORNIS_Eetexpert_2017.pdf 

 

 

 

 

➢ Informeren 

-patiënt informeren dat diens BMI/middelomtrek heel laag zijn, en dat hier bepaalde risico’s 

aan verbonden zijn 

➢ Sensibiliseren/motiveren 

-met de patiënt het gesprek aangaan over de gewichtsgeschiedenis, de houding tegenover 

eten etc 

-als je vermoedt dat er sprake kan zijn van een stoornis, kan je indien de patiënt hiermee 

instemt de screeningsvragenlijst van Eetexpert afnemen om een eetstoornis te detecteren (zie 

fiche van Eetexpert) 

➢ Actie 

-als op basis van de vragenlijst/fiche van Eetexpert de kans groot is dat het om een eetstoornis 

gaat, verwijzen niv 3 of 2 door naar niv 1 

  

ernstig 

ondergewicht 

http://www.draaiboeken.eetexpert.be/static/uploads/somatische_opvolging_ES/FLOWCHART_HUISARTS_EETSTOORNIS_Eetexpert_2017.pdf
http://www.draaiboeken.eetexpert.be/static/uploads/somatische_opvolging_ES/FLOWCHART_HUISARTS_EETSTOORNIS_Eetexpert_2017.pdf


LEEFSTIJLFACTOREN – VOEDING (groenten & fruit) 
 

*Achtergrondinformatie voor de praktijkondersteuner 

Het eten van voldoende groenten en fruit speelt o.a. een belangrijke rol bij de preventie van 

hart-en vaatziekten. Er zitten ook mineralen in zoals kalium (helpt om de bloeddruk te 

verlagen) en spoorelementen zoals ijzer en ook foliumzuur (voorkomt bloedarmoede).  

 

*Types van adviezen/acties 

Wat kan je doen als praktijkondersteuner: 

 

 

 

 

➢ Bevestigen/informeren 

-patiënt bevestigen dat hij/zij goed bezig is en dat het belangrijk is om dit vol te houden 

 

➢ Sensibiliseren/motiveren 

-indien de patiënt extra advies/informatie vraagt over andere voedingsmiddelen zoals vb vlees 

of melkproducten, kan je de voedingsdriehoek van het Vlaams Instituut Gezond Leven erbij 

halen  

https://www.gezondleven.be/themas/voeding/voedingsdriehoek 

-je kan op de website ook tips vinden over hoe je gezond eten in de praktijk kan toepassen, 

de 7 belangrijkste tips zijn: 

1. Drink vooral (kraan)water 

2. Eet meer groenten en fruit (bij voorkeur van het seizoen) 

3. Kies vaker voor peulvruchten, volle granen en noten 

4. Eet minder vlees en verkies gevogelte, vis en eieren boven rood en bewerkt vlees 

5. Eet en drink zo weinig mogelijk lege calorieën zoals frisdrank, snacks en snoep 

6. Vermijd voedselverlies 

7. Eet niet meer dan je lichaam nodig heeft 

https://www.gezondleven.be/themas/voeding/voedingsdriehoek/gezond-leven-tips-bij-de-

voedingsdriehoek 

eet elke dag 

voldoende 

groenten en fruit 

https://www.gezondleven.be/themas/voeding/voedingsdriehoek
https://www.gezondleven.be/themas/voeding/voedingsdriehoek/gezond-leven-tips-bij-de-voedingsdriehoek
https://www.gezondleven.be/themas/voeding/voedingsdriehoek/gezond-leven-tips-bij-de-voedingsdriehoek


 

 

      

 

 

➢ Informeren 

-de patiënt feliciteren dat hij/zij voldoende fruit/groenten eet, maar erop wijzen dat er nog 

gezondheidswinst te boeken is door de fruit/groenteconsumptie te vermeerderen omdat 

beiden belangrijk zijn voor een vitaal leven en bovendien helpen bij het voorkomen van hart-

en vaatziektes  

 

➢ Sensibiliseren/motiveren 

-de patiënt aanmoedigen om concreet een grotere portie fruit/groenten te voorzien of  

frequenter fruit/groenten op het menu te zetten, vb elke dag 2 stukken fruit klaar maken  

 

 

 

 

➢ Informeren 

-patiënt informeren over het belang van een gezond eetpatroon voor de gezondheid 

 

➢ Sensibiliseren/motiveren 

- aan de patiënt voorstellen om bewust gedurende een week op te schrijven hoeveel 

groenten/fruit hij/zij eet; aangeven dat best wordt gestreefd naar 2 stukken fruit en 

300 gram groenten per dag 

- de patiënt motiveren om een kijkje te nemen op de website van Gezond Leven, waar 

niet alleen de voedingsdriehoek staat, maar ook praktische tips voor het dagelijkse 

leven om te helpen bij het kiezen voor gezonde voeding 

 

 

 

 

 

eet onvoldoende 

groenten maar 

voldoende fruit 

eet onvoldoende 

fruit maar 

voldoende 

groenten 

onbekend 

eet onvoldoende 

groenten en fruit 



➢ Informeren 

-de patiënt informeren dat het eten van voldoende groenten en fruit echt belangrijk is om 

hart-en vaatziektes te voorkomen en dat groenten en fruit eten bijdragen tot een gezonder 

en vitaler leven 

 

➢ Sensibiliseren/motiveren 

-de patiënt aanmoedigen om de stap te zetten naar een gezonder voedingspatroon en 

hiervoor enkele concrete tools aanreiken (zie ook hierboven) 

-de patiënt sensibiliseren door te wijzen op het gegeven dat een gezond voedingspatroon ook 

een gunstige invloed heeft op het mentale functioneren en het algemeen welzijn 

 



LEEFSTIJLFACTOREN – BEWEGING  

 

*Achtergrondinformatie voor de praktijkondersteuner: 

Bewegen is goed voor lichaam en geest, op elk leeftijd! De beweegnormen werden vastgelegd 

in de bewegingsdriehoek van Gezond Leven waarvan de hoofdboodschap is: minder zitten, 

meer bewegen: 

 

 

Voor volwassenen en ouderen (vanaf 65 jaar) gelden de volgende aanbevelingen: 

-het grootste deel van de dag licht intensief bewegen 

-minstens 150 min per week matig intensief bewegen, of 75 min hoog intensief (of een 

combinatie van beiden) 

-voor volwassenen 2x per week krachtoefeningen voor de versterking van spieren en botten 

(voor ouderen 3x per week) 

-voor ouderen: ook oefeningen voor evenwicht en lenigheid (met het oog op langer 

zelfstandig te blijven en vallen te voorkomen) 

Deze aanbevelingen kan je in een handige Infographic downloaden: 

https://www.gezondleven.be/files/beweging/aanbevelingen/volwassenen-front-back.pdf 

 

https://www.gezondleven.be/files/beweging/aanbevelingen/volwassenen-front-back.pdf


Het is eveneens van belang om sedentair gedrag tegen te gaan. Het negatieve effect van lang 

stilzitten werk je niet zomaar weg met een portie beweging achteraf: vb de hele dag stilzitten 

aan je bureau en ’s avonds een uur gaan squashen.  

 

*Types van adviezen/acties 

Wat kan je doen als praktijkondersteuner: 

 

 

 

 

➢ Bevestigen/informeren 

- patiënt bevestigen dat hij goed bezig is, dat beweging inderdaad heel belangrijk is voor de 

gezondheid; benadrukken dat bewegingsmix ook belangrijk is, en dat sedentair gedrag zoveel 

mogelijk moet worden tegengegaan 

 

 

 

 

➢ Informeren 

-patiënt informeren dat hij/zij niet voldoet aan de beweegnormen van de Vlaamse overheid 

-patiënt informeren dat voldoende bewegen grote gezondheidsvoordelen biedt: minder kans 

op kankers en dementie, hart- en vaatziekten en diabetes type 2; een betere concentratie én 

beter geheugen, betere bloeddruk, een gezonder gewicht, betere nachtrust, beter in je vel 

zitten, beter immuunsysteem… 

➢ Sensibiliseren/motiveren 

-patiënt aanmoedigen om meer te bewegen in het dagelijkse leven (niet per definitie 

sporten!), want elke stap telt 

-bespreken hoe meer beweging in praktijk kan worden gerealiseerd: concrete tips geven (vb 

vaker de trap nemen, bewust een lunchwandeling of wandelvergadering plannen op je werk, 

wandelen terwijl je belt…) 

➢ Actie 

-je kan doorverwijzen naar het lokaal preventieaanbod rond bewegen, ook Bewegen op 

Verwijzing (hiervoor is wel een voorschrift nodig van de arts) 

beweegt voldoende 

volgens normen 

bewegingsdriehoek 

beweegt 

onvoldoende 

volgens normen 

bewegingsdriehoek 



VACCINATIESTATUS - TETANUS 
 

*Achtergrondinformatie voor de praktijkondersteuner 

Tetanus, ook wel klem genoemd, is een ernstige, levensbedreigende infectie, veroorzaakt 

door de bacterie Clostridium tetani. Deze bacterie scheidt gifstoffen uit die de werking van 

bepaalde zenuwen kunnen blokkeren. Tetanus komt voor bij personen die geen recent 

tetanusvaccin hebben gekregen. 

De tetanusbacterie leeft in de normale darmflora van paarden en andere planteneters. Via 

hun uitwerpselen komt ze in de omgeving (aarde, afval...) terecht. Besmetting gebeurt via 

huidwonden (in 60% van de gevallen via een miniem huidwondje). Vooral diepe, vervuilde 

wonden verhogen het risico. Voorbeelden zijn steekwonden, bijtwonden door een dier of 

mens, wonden na het trappen in een roestige nagel, wonden vervuild door straatvuil, 

brandwonden, diepe splinters of doornen. 

Elke wonde die na 6 uur niet grondig gereinigd en ontsmet is, heeft ook een verhoogd 

risico op besmetting met de tetanusbacterie. 

Na volledige basisvaccinatie worden herhalingsvaccinaties in principe om de 10 jaar 

toegediend. 

Meer info: www.domusmedica.be/hgr-vaccinaties 

 

*Types adviezen/acties: 

Wat kan je doen als praktijkondersteuner: 

 

 

 

 

➢ Informeren 

- kijk naar de datum van de laatste vaccinatie in het dossier, als de vaccinatie < 10 jaar geleden 

was: patiënt informeren dat deze momenteel beschermd is, maar dat een tetanusvaccinatie 

wel om de 10 jaar moet worden herhaald – zet voor het vaccin een datumwaarschuwing klaar 

in het dossier 

 

 

 

 

laatste vaccinatie 

 < 10 jaar geleden 

laatste vaccinatie meer 

dan 10 jaar geleden, 

maar minder dan 20 jaar 

(basisvaccinatie OK) 

http://www.domusmedica.be/hgr-vaccinaties


➢ Informeren 

-de patiënt informeren dat de vaccinatie moet worden hernieuwd en dat hiervoor een 

afspraak bij de verpleegkundige kan worden gemaakt 

 

➢ Actie 

-niv 3 verwijst door naar niv 2 

-niv 2 organiseert de vaccinatie, doet de vaccinatie en registreert de vaccinatie 

 

 

 

 

➢ Informeren 

- de patiënt informeren dat de vaccinatie (3 vaccins) moet worden hernieuwd en dat hiervoor 

een afspraak bij de verpleegkundige kan worden gemaakt 

 

➢ Actie 

-niv 3 verwijst door naar niv 2 

-niv 2 organiseert de vaccinatie, doet de vaccinatie en registreert de vaccinatie 

 

 

 

 

 

➢ Informeren 

-patiënt informeren dat hij/zij niet meer beschermd is tegen tetanus en dat er een schema zal 

worden opgesteld om terug beschermd te zijn, doorverwijzing naar verpleegkundige die dit 

verder zal afhandelen 

➢ Actie 

-niv 3 verwijst door naar niv 2  

-niv 2 stelt een vaccinatieschema op, regelt de afspraken hiervoor, doet de vaccinaties en  

registreert deze 

laatste vaccinatie meer 

dan 20 jaar geleden  

(basisvaccinatie OK) 

laatste vaccinatie meer 

dan 10 jaar geleden 

(basisvaccinatie niet OK) 



 

➢ Informeren 

-de patiënt informeren dat hij/zij niet (meer) beschermd is tegen tetanus en dat er terug een 

basisschema zal worden opgesteld om terug beschermd te zijn, doorverwijzing naar 

verpleegkundige die dit verder zal afhandelen 

➢ Actie 

-niv 3 verwijst door naar niv 2 

-niv 2 stelt een vaccinatieschema op, regelt de afspraken hiervoor, doet de vaccinaties en 

registreert deze 

 

 

VACCINATIESTATUS – INLFUENZA EN PNEUMOKOKKEN 
 

➢ INFLUENZA (=griep) 

Griep (influenza) is een infectieziekte die elk jaar terugkomt, gewoonlijk tijdens het 

griepseizoen (winter). Het wordt veroorzaakt door een virus, het griep- of influenzavirus. 

Er bestaan verschillende soorten griepvirussen, de ernst en de symptomen van de infectie 

kunnen verschillen naargelang het type virus. 

Griepvaccinatie: als de patiënt tot een risicogroep behoort, laat die zich best elk jaar tussen 

midden oktober en eind november vaccineren tegen griep. Dat is belangrijk omdat er elk 

jaar nieuwe varianten van het griepvirus opduiken. Een deel van het vaccin wordt 

terugbetaald voor risicopersonen.  

Meer info: www.domusmedica.be/richtlijn-influenza 

 

 

➢ PNEUMOKOKKEN 

Een pneumokokkeninfectie is een besmetting met een bacterie (de pneumokok of 

Streptococcus pneumoniae) die van mens tot mens overgedragen wordt via fijne 

druppeltjes (hoesten, niezen, enz.). De symptomen kunnen gaan van lichte 

luchtwegeninfecties tot sinusitis, longontsteking, hersenvliesontsteking tot zelfs  

bloedvergiftiging. 

Vaccinatie tegen pneumokokken maakt deel uit van het basisvaccinatieschema bij 

baby’s/jonge kinderen, maar ook volwassen patiënten met een verhoogd risico, 50-

plussers met comorbiditeit die het risico op pneumokokkeninfecties verhoogt (vb 

datum laatste 

vaccinatie 

onbekend - 

heropstart 

http://www.domusmedica.be/richtlijn-influenza


chronische longlijders, nierlijders…) en 65-plussers in goede gezondheid kunnen baat 

hebben bij een vaccinatie. Het is aan de praktijk waar je werkt om de afweging te maken. 

Meer info: www.domusmedica.be/richtlijn-pneumokokken 

 

Indien een griepvaccinatie of pneumokokkenvaccinatie van toepassing is, zal dit altijd 

op niv 2 worden geregeld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.domusmedica.be/richtlijn-pneumokokken


DIABETES 
 

*Achtergrondinformatie voor de praktijkondersteuner 

Diabetes is een chronische aandoening waarbij de bloedsuikerspiegel verhoogd is. Er zijn 

verschillende vormen: type 1, type 2 en zwangerschapsdiabetes. In de vragenlijst van de 

gezondheidsgids gaat het enkel over diabetes type 2, wat de meest voorkomende vorm is.  

Het ontstaan van diabetes type 2 houdt verband met verschillende risicofactoren  en is 

gedeeltelijk te voorkomen. Naast erfelijkheid en leeftijd, wat niet-beïnvloedbare factoren 

zijn, verhogen voornamelijk een ongezonde leefstijl en zwaarlijvigheid het risico op 

diabetes type 2. 

De risico’s die als resultaat uit de vragenlijst komen, zijn gebaseerd op de FINDRISC-

vragenlijst, een vragenlijst/screeningstest om het risico op type 2 diabetes te berekenen 

en in kaart te brengen. Er worden 8 parameters meegenomen in de berekening: leeftijd, 

BMI, buikomtrek, groenten&fruit, beweging, bloeddruk, glycemie en erfelijkheid. Bij een 

verhoogd FINDRISC-risico (score hoger of gelijk aan 12) is het dan de bedoeling een stap 

verder te gaan en de nuchtere glycemie (hoger of gelijk aan 126 mg/dl: diabetes type 2; 

als waarde tussen 110 en 126 mg/dl is: reeds gevaar) en het cardiovasculair risico te 

bepalen.  

https://www.gezondheidenwetenschap.be/richtlijnen/diabetes-type-2-wat-na-de-

diagnose 

https://www.gezondheidenwetenschap.be/richtlijnen/diabetes-type-2-behandeling-en-

opvolging 

 

*Type adviezen/acties 

Wat kan je doen als praktijkondersteuner: 

 

 

 

➢ Bevestigen/Informeren 

-bevestigen dat de patiënt momenteel een laag risico heeft op diabetes, benadrukken dat een 

gezonde leefstijl cruciaal is om dit risico laag te houden 

 

 

 

 

laag risico 

volgens FINDRISC 

matig risico 

volgens FINDRISC 

https://www.gezondheidenwetenschap.be/richtlijnen/diabetes-type-2-wat-na-de-diagnose
https://www.gezondheidenwetenschap.be/richtlijnen/diabetes-type-2-wat-na-de-diagnose
https://www.gezondheidenwetenschap.be/richtlijnen/diabetes-type-2-behandeling-en-opvolging
https://www.gezondheidenwetenschap.be/richtlijnen/diabetes-type-2-behandeling-en-opvolging


➢ Informeren 

-de patiënt informeren dat deze momenteel een licht verhoogd risico heeft op diabetes 

 

➢ Sensibiliseren/motiveren 

-de patiënt sensibiliseren en motiveren om actie te ondernemen op vlak van levensstijl 

(gezonde voeding en voldoende beweging) en aanraden om de FINDRISC test over 3 jaar 

opnieuw te doen 

 

 

 

 

 

➢ Informeren 

-de patiënt informeren dat hij/zij een sterk verhoogd risico heeft op diabetes type 2 en dat 

aanpassingen aan de levensstijl noodzakelijk zijn om de hyperglycemie te corrigeren en de 

cardiovasculaire risico's te beperken (nuchtere glycemie hoger of gelijk aan 126 mg/dl) 

➢ Sensibiliseren/motiveren 

- de patiënt sensibiliseren en motiveren om onmiddellijk actie te ondernemen op vlak van 

levensstijl (gezonde voeding en voldoende beweging) 

-de patiënt motiveren om zich aan te melden voor het HALT2Diabetes-programma,  indien dit 

in je regio bestaat, en waarbij personen met een verhoogd risico op diabetes type 2 en 

cardiovasculaire aandoeningen begeleid worden bij het aannemen van een gezonde(re) 

leefstijl  

➢ Actie 

-wanneer het om een nieuw gedetecteerd geval gaat, moet je als niv 3 doorverwijzen naar niv 

2 om een diabetesprotocol op te starten 

 

 

 

 

➢ Informeren 

- de patiënt eraan herinneren dat het belangrijk is suikerziekte goed op te volgen en onder 

behandeling van de arts te blijven 

hoog risico 

volgens FINDRISC 

gekende 

diabetespatiënt 



➢ Sensibiliseren/motiveren 

-de patiënt motiveren om blijvend inspanningen te doen om een gezonde leefstijl na te 

streven om eventuele verwikkelingen van de diabetes te vermijden en ook met het oog op het 

beperken van cardiovasculaire risico's 

 

 

 

 

➢ Informeren 

-de patiënt informeren dat om het risico op diabetes type 2 te bepalen bepaalde gegevens 

nodig zijn die momenteel ontbreken 

➢ Actie 

- de patiënt vragen of deze bereid is om buikomtrek, BMI (gewicht -en lengtebepaling) te laten 

bepalen om deze gegevens verder aan te vullen, dit kan niv 3 zelf doen 

-indien bloeddruk en/of nuchtere glycemie moeten worden bepaald, verwijst niv 3 door naar 

niv 2 die deze handelingen kan uitvoeren 

 

onvoldoende 

gegevens 



CARDIOVASCULAIRE RISICO’S 
 

*Achtergrondinformatie voor de praktijkondersteuner 

De risico’s die uit de vragenlijst komen zijn gebaseerd op de risicoprofielen na het in kaart 

brengen van 6 klinische risicofactoren: leeftijd, bloeddruk, roken, diabetes type 2, een 

persoonlijk ischemisch event en een familiaal ischemisch event. Ischemisch betekent 

‘onvoldoende doorbloeding’, bijvoorbeeld een slagader die verstopt is (trombose, 

embolie, atherosclerose) of het hart dat niet krachtig genoeg klopt (hartfalen). Bekende 

klachten die hier het gevolg van zijn, zijn bijvoorbeeld een hartinfarct of een CVA 

(cerebrovasculair accident: beroerte of ‘attaque’). 

 Deze risicoprofielen leiden vervolgens tot de 4 risicoclassificaties: 

-laag cardiovasculair risico: 0 tot 4% kans om binnen 10 jaar te overlijden aan een 

ischemisch cardiovasculair event 

-laag risico maar bedreigd door roken: dit risico is van toepassing op patiënten die jonger 

zijn dan 50 en naast roken op dit ogenblik (nog) geen andere risicofactoren voor hart-en 

vaatziekten hebben 

-matig cardiovasculair risico: 5 tot 9 % kans om binnen 10 jaar te overlijden aan een 

ischemisch event 

-hoog cardiovasculair risico: meer dan 10% kans om binnen 10 jaar te overlijden aan een 

ischemisch cardiovasculair  event 

 

Belangrijke risicofactoren zijn roken, een hoge bloeddruk, en hoge cholesterol, maar ook 

overgewicht, diabetes en stress kunnen een rol spelen. Hoe meer risicofactoren er zijn, 

hoe groter de kans op een hart- of vaatziekte. Op sommige risicofactoren heb je zelf geen 

invloed: zo neemt het risico toe met de leeftijd, en in sommige families komen hart- en 

vaatziekten vaker voor (erfelijkheid). 

Meer info: 

https://kce.fgov.be/nl/content/focus-op-cardiovasculaire-aandoeningen 

 

*Types adviezen/actie 

Wat kan je doen als praktijkondersteuner: 

 

 

 

➢ Bevestigen/Informeren 

laag 

cardiovasculair 

risico  

https://kce.fgov.be/nl/content/focus-op-cardiovasculaire-aandoeningen


-de patiënt feliciteren met zijn gezond hart, informeren dat het risico op hart-en vaatziekten 

laag is, benadrukken dat een gezonde leefstijl (gezond eetpatroon, voldoende bewegen, niet 

roken…) belangrijk blijft om dit risico laag te houden 

 

 

 

 

➢ Informeren 

-de patiënt informeren dat roken de kans op hart-en vaatziekten verdubbelt en dat stoppen 

met roken het risico aanzienlijk zal verlagen en de gezondheid ten goede zal komen 

➢ Sensibiliseren/motiveren 

-de patiënt sensibiliseren/motiveren om te stoppen met roken (zie onderdeel Leefstijlfactoren 

– Roken) 

 

 

 

 

➢ Informeren 

-de patiënt informeren dat hij/zij een matig risico heeft op hart -en vaatziekten 

 

➢ Sensibiliseren/motiveren 

-de patiënt motiveren om een gezonde(re) leefstijl aan te nemen om het risico te verminderen 

en concrete tips geven over voedingspatroon, het inbouwen van voldoende beweging bij de 

dagelijkse activiteiten etc, verwijzen naar een lokaal aanbod hierrond 

 

➢ Actie 

-niv 3 of 2 verwijzen door naar niv 1 indien er buiten de inspanningen betreffende de leefstijl 

ook mogelijk sprake is van noodzaak aan medicamenteuze behandeling  

 

 

 

 

laag risico maar 

bedreigd door 

roken 

matig 

cardiovasculair 

risico 

hoog 

cardiovasculair 

risico 



➢ Informeren 

-de patiënt informeren dat diens kan op hart-en vaatziekten hoger is dan gemiddeld en dat er 

opvolging vereist is 

➢ Sensibiliseren/motiveren 

-de patiënt motiveren om te werken op de risicofactor waar hij zelf een verantwoordelijk in 

kan nemen, namelijk het aannemen of verder zetten van een gezonde(re) leefstijl 

➢ Actie 

-niv 2 of 3 verwijzen door naar niv 1 voor opvolging (indien dit nog niet werd opgestart) en 

beoordeling of een medicamenteuze behandeling aan de orde is 

 

 

 

 

KANKERSCREENING – COLORECTALE KANKER 
 

*Achtergrondinformatie voor de praktijkondersteuner 

Een ander woord voor colorectale kanker is dikkedarmkanker. Dit is in België de derde 

meest voorkomende kanker bij mannen (na prostaat- en longkanker) en de tweede kanker 

bij vrouwen (na borstkanker). Het risico op dikkedarmkanker verhoogt met de leeftijd, het  

komt vaker voor na 50 jaar, maar ook soms op jongere leeftijd. 

Een ongezonde levensstijl speelt een rol bij het ontstaan van dikkedarmkanker: weinig 

groenten, fruit of vezels, veel verzadigde vetten, alcohol en bewerkt/rood vlees, roken en 

weinig lichaamsbeweging verhogen het risico op deze kanker. 

Er zijn mensen die een hoger risico lopen op dikkedarmkanker zoals bijvoorbeeld mensen 

met langdurige chronische darmontstekingen zoals bij de ziekte van Crohn of colitis 

ulcerosa, of mensen die eerstegraadsfamilieleden hebben met dikkedarmkanker.  

Als de ziekte vroeg genoeg ontdekt wordt, geneest 95% van de patiënten en bovendien  

zal de behandeling ook makkelijker verlopen. Daarom is screening heel belangrijk.  

Meer info: 

https://www.gezondheidenwetenschap.be/richtlijnen/dikkedarmkanker-diagnose-

behandeling-en-opvolging 

 

In Vlaanderen is er een bevolkingsonderzoek naar darmkanker voor personen tussen 50 

en 74 jaar waarbij men vanwege de Vlaamse overheid een uitnodiging ontvangt om zich 

https://www.gezondheidenwetenschap.be/richtlijnen/dikkedarmkanker-diagnose-behandeling-en-opvolging
https://www.gezondheidenwetenschap.be/richtlijnen/dikkedarmkanker-diagnose-behandeling-en-opvolging


om de twee jaar gratis te laten testen op dikkedarmkanker. De schatting is dat door dit 

bevolkingsonderzoek jaarlijks ongeveer 400 overlijdens als gevolg van darmkanker kunnen 

worden voorkomen. De test die hiervoor wordt gebruikt, noemt men ‘FIT’: fecaal 

immunochemische test of ‘iFOBT’: immunochemische fecaal occult bloedtest (occult 

bloed is bloed dat niet met het blote oog kan worden opgespoord) 

Meer over het bevolkingsonderzoek en hoe dat in z’n werk gaat, kan je vinden op de 

officiële website: 

https://dikkedarmkanker.bevolkingsonderzoek.be/ 

 

Patiënten die jonger zijn dan 50 jaar (zeker wanneer deze een familielid hebben met 

darmkanker) of ouder dan 74 die dus niet (meer) onder het  bevolkingsonderzoek vallen, 

maar zich zorgen maken, kan je aanraden om dit bij een volgend consult bij de arts ter 

sprake te brengen, zodat deze kan beoordelen of er eventueel een onderzoek nodig is. 

 

*Types adviezen/acties: 

Wat kan je doen als praktijkondersteuner: 

 

 

 

➢ Bevestigen/Informeren 

-bevestigen dat de patiënt momenteel geen hoger risico loopt, en dat hij/zij vanaf 50 jaar kan 

deelnemen aan het bevolkingsonderzoek naar darmkanker in het kader van preventieve 

screening 

-patiënt informeren dat dikkedarmkanker wel vaker voorkomt bij mensen wiens biologische 

ouders, kinderen, broers/zussen darmkanker hebben gehad, en dat het goed is de arts hiervan 

te verwittigen als dit in de toekomst het geval zou zijn 

 

 

 

 

➢ Informeren 

-de patiënt informeren dat bij een normaal risico een screeningscoloscopie waarvan het 

resultaat niet afwijkend was, slechts na 10 jaar hoeft te worden herhaald; dit betekent dat de 

geen familiaal 

risico 

coloscopie gehad 

zonder familiaal 

risico 

https://dikkedarmkanker.bevolkingsonderzoek.be/


patiënt in de leeftijdsklasse van 50-74 jaar dus pas na 10 jaar (terug) zal worden uitgenodigd 

om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek 

  

 

 

 

➢ Informeren 

-aan de patiënt uitleggen dat dikkedarmkanker vaker voorkomt bij mensen wiens biologische 

ouders, kinderen, broers/zussen darmkanker hebben gehad, en dat hoe jonger dit getroffen 

familielid was, hoe hoger het risico is  

-aanraden aan patiënt om dit bij een volgend consult ter sprake te brengen zodat de arts kan 

beoordelen of er eventueel een vroeger onderzoek dan het bevolkingsonderzoek aan de orde 

is, zeker wanneer de patiënt zich zorgen maakt of zegt bepaalde symptomen te hebben 

(krampen, veranderd stoelgangpatroon) 

 

 

 

 

➢ Informeren 

- de patiënt informeren dat mensen bij wie deze darmziekte meer dan 8 jaar geleden 

gediagnosticeerd werd, een hoger risico lopen op darmkanker; de opvolging gebeurt normaal 

gezien in de tweede lijn 

 

 

 

 

➢ Informeren 

-de patiënt informeren dat indien al een coloscopie werd uitgevoerd omwille van het familiale 

risico, de specialist dit normaal gezien verder opvolgt en beoordeelt of/wanneer een nieuw 

onderzoek nodig is; indien er geen afwijkingen waren moet de screening wellicht pas worden 

hernomen na 10 jaar 

 

 

 

familiaal risico 

ziekte van Crohn 

of colitis ulcerosa 

coloscopie gehad 

en familiale 

belasting 



 

 

 

➢ Geen adviezen/acties vereist tijdens preventieconsult 

-de patiënt vragen naar hoe de opvolging door specialist en huisarts gebeurt 

 

 

 

 

KANKERSCREENING – BORSTKANKER 
 

*Achtergrondinformatie voor de praktijkondersteuner 

Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen, en 75% van de 

borstkankers doen zich voor na de leeftijd van 50 jaar. Borstkanker bij mannen is zeldzamer. 

In Vlaanderen is er een bevolkingsonderzoek borstkanker waarbij vrouwen tussen de 50 en 69 

jaar tweejaarlijks een gratis screeningsmammografie kunnen laten uitvoeren.  

Er wordt buiten het bevolkingsonderzoek ook vaak aan individuele vroege opsporing gedaan 

via een echo (dit is een geheel onschadelijk onderzoek om het verschil te zien tussen een cyste 

met vocht en een tumor) of een klinisch borstonderzoek (een fysiek onderzoek van de borsten 

en omliggende lymfeklieren).  

Neutrale informatie over de voor-en nadelen van borstkankerscreening kan je vinden op de 

website van het federaal kenniscentrum: https://kce.fgov.be/nl/content/focus-op-

borstkanker 

of op:  

https://www.gezondheidenwetenschap.be/richtlijnen/vroegtijdige-opsporing-van-

borstkanker-screening 

 

*Types adviezen/acties 

Wat kan je doen als praktijkondersteuner: 

 

 

 

patiënt heeft 

darmkanker 

geen familiale 

belasting 

https://kce.fgov.be/nl/content/focus-op-borstkanker
https://kce.fgov.be/nl/content/focus-op-borstkanker
https://www.gezondheidenwetenschap.be/richtlijnen/vroegtijdige-opsporing-van-borstkanker-screening
https://www.gezondheidenwetenschap.be/richtlijnen/vroegtijdige-opsporing-van-borstkanker-screening


➢ Informeren 

- bevestigen dat wanneer er in de familie geen borst-of eierstokkanker voorkomt, er geen 

verhoogd risico aanwezig is (wat uiteraard niet wil zeggen dat borst-of eierstokkanker niet kan 

voorkomen) 

-de patiënt informeren dat er vanaf 50 jaar tweejaarlijkse screening mogelijk is via het 

bevolkingsonderzoek (gezien het risico dan stijgt) 

-de patiënt informeren dat indien bepaalde symptomen zouden optreden (vb zwelling in een 

oksel, tepel waaruit waterige vloeistof komt, ingetrokken tepel), best de arts wordt 

geconsulteerd 

 

 

 

➢ Informeren 

- patiënt aanmoedigen om te blijven deelnemen aan het bevolkingsonderzoek 

-patiënt informeren dat wanneer er abnormaliteiten aan de borsten worden vermoed (vb 

zoals hierboven), advies te vragen aan de arts 

 

 

 

➢ Informeren 

- patiënt informeren dat als borstkanker in de naaste familie voorkomt, de patiënt zelf een 

matig tot verhoogd risico loopt 

➢ Sensibiliseren/Motiveren 

-de patiënt aanraden op een volgend consult met de arts hierover te spreken om te 

beoordelen of er een andere opvolging nodig is dan het bevolkingsonderzoek 

-de patiënt aanraden de arts te consulteren wanneer er abnormaliteiten aan de borsten 

worden vermoed 

 

 

 

 

 

datum laatste 

mammo < 2 

jaar geleden 

familiale 

belasting 

datum laatste 

mammografie 

onbekend 



➢ Informeren 

- de patiënt informeren dat er mogelijkheid is om tweejaarlijks gratis een mammografie te 

laten uitvoeren via het bevolkingsonderzoek en dat dit een goede keuze is  gezien afwijkingen 

vroeg kunnen worden opgespoord  

➢ Sensibiliseren/motiveren 

-patiënt motiveren om (terug) deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek en erop wijzen dat 

ook de arts eventueel een screeningsmammografie kan voorschrijven 

  

 

 

 

➢ Informeren 

- patiënt die ouder is dan 69 jaar, niet meer onder het bevolkingsonderzoek valt en toch 

symptomen/klachten heeft: informeren dat dit best bij een volgend consult bij de arts wordt  

vermeld zodat kan worden bekeken of een mammografie aangewezen is 

 

 

 

 

➢ Informeren 

- wijs de patiënt op het belang van tweejaarlijkse deelname aan het bevolkingsonderzoek 

gezien afwijkingen hierdoor vroeg kunnen worden opgespoord 

 

➢ Sensibiliseren/motiveren 

- patiënt motiveren om terug deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek en erop wijzen dat 

ook de arts eventueel een screeningsmammografie kan voorschrijven 

 

 

 

 

 

 

vrouw ouder 

dan 69 jaar 

datum  laatste 

mammografie  

> 2 jaar geleden 



KANKERSCREENING – BAARMOEDERHALSKANKER 
 

*Achtergrondinformatie voor de praktijkondersteuner 

Baarmoederhalskanker treft vooral vrouwen tussen 30 en 70 jaar. 

Aan baarmoederhalskanker gaan enkele stadia vooraf. In een aantal gevallen zullen deze 

voorstadia ook vanzelfd verdwijnen. Het gaat om letsels die nog geen kanker zijn en de 

behandeling van die voorstadia kan het ontstaan van kanker voorkomen. 

De voorstadia zijn niet dodelijk, maar als de aandoening pas in een zeer laat stadium wordt 

ontdekt, is de kans op overleven kleiner dan één op vijf. 

Screening is ook hier erg belangrijk: door om de drie jaar een uitstrijkje te laten nemen, kan 

de aandoening al in een vroeg stadium worden opgespoord en behandeld. De behandeling is 

dan ook minder zwaar en je herstelt sneller. 

Er is in Vlaanderen een bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker dat vrouwen van 25 tot 

en met 64 jaar de kans geeft om elke drie jaar een uitstrijkje te laten nemen. Het onderzoek 

van het uitstrijkje zelf (afname en beoordeling) is gratis, enkel het remgeld voor de consultatie 

van huisarts of gynaecoloog is verschuldigd.  

Meer informatie over het bevolkingsonderzoek kan je vinden op de officiële website: 

https://baarmoederhalskanker.bevolkingsonderzoek.be/ 

Vrouwen bij wie de baarmoeder werd verwijderd, hoeven geen screeningsuitstrijkjes meer te 

laten nemen. 

Extra info:  

https://www.gezondheidenwetenschap.be/richtlijnen/vroegtijdige-opsporing-van-

baarmoederhalskanker 

https://kce.fgov.be/nl/publication/report/welke-screening-voor-baarmoederhalskanker 

 

*Type adviezen/acties 

Wat kan je doen als praktijkondersteuner: 

 

 

 

 

➢ Bevestigen/Informeren 

laatste uitstrijkje 

 < 3 jaar geleden 

https://baarmoederhalskanker.bevolkingsonderzoek.be/
https://www.gezondheidenwetenschap.be/richtlijnen/vroegtijdige-opsporing-van-baarmoederhalskanker
https://www.gezondheidenwetenschap.be/richtlijnen/vroegtijdige-opsporing-van-baarmoederhalskanker
https://kce.fgov.be/nl/publication/report/welke-screening-voor-baarmoederhalskanker


-de patiënt informeren dat indien er een uitstrijkje zonder afwijkingen was en er geen klachten 

zijn, één uitstrijkje om de 3 jaar voldoende is 

 

 

 

 

➢ Informeren 

-de patiënt informeren over het bevolkingsonderzoek en het belang van het nemen van een 

uitstrijkje om de drie jaar 

 

➢ Sensibiliseren/motiveren 

-de patiënt motiveren om opnieuw deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek, je kan 

opzoeken op de website www.mijngezondheid.be/vitalink wanneer het laatste uitstrijkje was 

 

 

 

 

 

 

➢ Informeren 

-de patiënt informeren over baarmoederhalskanker en het belang van vroegtijdige opsporing, 

informeren over het bevolkingsonderzoek 

➢ Sensibiliseren/motiveren 

-de patiënt motiveren om een afspraak voor een uitstrijkje vast te leggen  

 

 

 

 

 

 

 

datum laatste 

uitstrijkje 

onbekend 

datum laatste 

uitstrijkje > 3 jaar 

geleden( of nooit 

uitstrijkje gehad) 

http://www.mijngezondheid.be/vitalink


VALPREVENTIE 
 

*Achtergrondinformatie voor de praktijkondersteuner 

Ongeveer één op drie 65-plussers komt minimum 1 keer per jaar ten val. Van deze ouderen 

valt bijna de helft meerdere keren per jaar. Het risico op een valpartij stijgt met de leeftijd. 

Ouderen met dementie lopen zelfs nog een groter risico. Bovendien wordt het probleem 

onderschat, omdat vele ouderen de valpartij niet melden. 

Zowel persoons- als omgevingsgebonden factoren kunnen aan de basis liggen van een val. 

Voorbeelden van persoonsgebonden valrisicofactoren: verminderde spierkracht, problemen 

met evenwicht, voetproblemen, verminderd zicht… Voorbeelden van omgevingsfactoren: 

rondslingerende draden/snoeren, drempels, losse tapijten… Het is zelden één enkele factor 

die de val veroorzaakt, vaak spelen meerdere factoren tegelijk een rol.  

Meer informatie over valpreventie bij thuiswonende ouderen kan je o.a. vinden op de 

volgende websites: 

https://www.gezondheidenwetenschap.be/richtlijnen/valpreventie-bij-thuiswonende-

ouderen 

Vlaams Expertisecentrum val-en fractuurpreventie:  www.valpreventie.be 

Vlaamse richtlijn Valpreventie bij thuiswonende ouderen: via website valpreventie.be 

In sommige praktijken is er ook een eigen Protocol Valpreventie. 

 

*Types adviezen/acties 

Wat kan je doen als praktijkondersteuner: 

 

 

 

➢ Bevestigen 

-is de patiënt nog nooit gevallen: bevestigen dat de patiënt nog goed op eigen benen staat 

-indien het om een éénmalig valincident ging: de oorzaak bespreken, en als de patiënt toch 

problemen zou merken in de toekomst, deze aanmoedigen om dit te melden aan de huisarts 

 

 

 

 

niet/max 1x 

gevallen het 

afgelopen jaar 

meer dan 1x 

gevallen het 

afgelopen jaar 

https://www.gezondheidenwetenschap.be/richtlijnen/valpreventie-bij-thuiswonende-ouderen
https://www.gezondheidenwetenschap.be/richtlijnen/valpreventie-bij-thuiswonende-ouderen
http://www.valpreventie.be/


➢ Informeren 

-de patiënt erop attent maken dat indien hij/zij al meer dan één keer is gevallen, er een 

verhoogd risico bestaat om terug te vallen, wat ernstige gevolgen kan hebben 

➢ Sensibiliseren en motiveren 

-motiveren van de patiënt om te bekijken wat hij/zij zelf kan doen om het risico te 

verminderen – voorbeelden: fit en actief blijven, het huis veiliger maken (geen loshangende 

snoeren, schuivende tapijten…), zorg voor de voeten (onaangepast schoeisel, op kousen 

lopen…), ogen laten nakijken indien nodig, op medicatiegebruik letten, extra opletten 

wanneer men snel duizelig is 

➢ Actie 

-als praktijkondersteuner moet je doorverwijzen indien het vallen problematisch lijkt, zodat 

op niv 2 of 1 acties kunnen worden ondernomen om het valrisico te evalueren en te kijken 

welke multidisciplinaire opvolging aangewezen is 

 

 

 

 

 


