Overzicht en toelating vervallen vragen van de
LHK-toets | maart 2021
Bij de bespreking van de LHK-toets maart 2021 door de werkgroep Kennis op 22 april 2021 zijn
onderstaande vragen vervallen. De itemanalyse en het commentaar van de aios op de toetsvragen
zijn bij de toetsbespreking mede bepalend geweest. Bij de toetsbespreking was een vertegenwoordiger van
de LOVAH aanwezig. De vervallen vragen worden niet meegenomen bij de uiteindelijke bepaling van de
toetsresultaten.
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Door overlappende antwoordopties en tegenstrijdig bronmateriaal zijn meerdere antwoorden
bij deze vraag goed te rekenen. De vraag vervalt.
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Zeer recent is de nieuwe NHG-Standaard Maagklachten verschenen. Hierin wordt controle na
eradicatie van H. Pylori alleen geadviseerd bij aanhoudende maagklachten of bij een bewezen
ulcus, erosieve gastrtis of bulbitis. Daarmee komt de vraag te vervallen.

55

Zeer recent is de nieuwe NHG-Standaard Hand- en polsklachten verschenen. Hierin wordt een
terughoudend beleid geadviseerd bij tendovaginitis van De Quervain. Indien er toch behandeling
wordt overwogen, heeft een combinatie-behandeling van spalktherapie en corticosteroïdinjectie
de voorkeur. De vraag komt te vervallen.
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Ofschoon de literatuurbronnen het goede antwoord op deze vraag ondersteunen, vermeldt het
Farmacotherapeutisch kompas dat orale antihistaminica uitslagen van allergietesten wel kunnen
beïnvloeden. Daardoor kan de aios op een verkeerd spoor gezet worden.
De vraag komt te vervallen.
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De NHG-Behandelrichtlijn Fasciitis plantaris is zeer recent herzien. In deze richtlijn wordt een
corticosteroïdinjectie bij fasciitis plantaris niet aanbevolen. De vraagstelling is hierdoor
achterhaald. De vraag komt te vervallen.
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Ofschoon de literatuurbronnen een duidelijke voorkeur uitspreken voor de meest effectieve
voorbeeldzin, is dit onderscheid in de praktijk niet zo duidelijk te maken en zijn er meerdere
antwoorden goed te rekenen. De vraag vervalt.

Vragen met toelichting in de toetsvragenapp
Vragen uit de LHK-toets maart 2021 kunnen verschijnen in de toetsvragenapp van Huisartsopleiding
Nederland, de Huisarts Kennis Quiz. Het gaat dan om vragen waarover veel discussie was, of die door
veel aios fout zijn beantwoord. In de Huisarts Kennis Quiz volgt na beantwoording van de vraag een
literatuurverwijzing en toelichting op het antwoord. De app is beschikbaar in de verschillende appstores
en via de website van Huisartsopleiding Nederland.
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