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Bij de bespreking van de Landelijke Huisartsgeneeskundige Kennistoets oktober 2019 door de werkgroep 

Kennis op 24 oktober 2019, zijn onderstaande vragen vervallen. Bij de uiteindelijke bepaling van de 

toetsresultaten worden de vervallen vragen niet betrokken. De itemanalyse en het commentaar van de aios 

op de toetsvragen zijn bij de toetsbespreking mede bepalend geweest. Bij de toetsbesprekingen is een 

vertegenwoordiger van de LOVAH aanwezig. 

 

Vervallen vragen met toelichting 
1  Deze vraag is meer fout dan goed beantwoord. Het meest gekozen antwoord is dat de 

reden niet zwaarwegend genoeg is. Er is dus verwarring ontstaan over of hier wel een 

conflict van plichten is of een zwaarwegend belang. Er zijn veel verschillende 

overwegingen die hierbij een rol spelen en er is onvoldoende informatie om hier een 

oordeel over te geven. De vraag vervalt. 

 

9 Cataract is door de aios vaker gekozen dan maculadegeneratie. De vraag is qua 

symptomen niet toegeschreven naar een van beide beelden. Geen verbetering op de 

stenopeïsche opening pleit voor maculadegeneratie, maar sluit cataract niet uit. Cataract 

heeft een hogere prevalentie. De vraag vervalt omdat er meerdere antwoorden 

verdedigbaar zijn. 

 

25 Er is ruimte voor een andere interpretatie van de vraagstelling. Er wordt bedoeld te vragen 

naar de eerstvolgende vraag in het stappenplan, maar er kan worden begrepen dat 

gevraagd wordt naar een volgende vraag in het stappenplan. Daarvoor zouden de andere 

vragen ook in aanmerking kunnen komen. De vraag vervalt. 

 

57 De NHG-Standaard Zwangerschap en kraamperiode adviseert in het geval van gastrooesofageale 

reflux bij borstvoeding enkele theelepels van een papje met johannesbroodpitmeel toe te 

dienen vóór en na de voeding. In ‘Kleine kwalen bij kinderen’ wordt dit echter ontraden, omdat 

het verdikkingsmiddel zich in de maag niet goed zou mengen met de voeding. Vanwege 

tegenstrijdige literatuur vervalt deze vraag. 

 

Sleutelwijziging 
119 De sleutel van vraag 119 is gewijzigd. Het juiste antwoord is antwoord c: Ja, zowel Tims 

leeftijd als de koorts. 

 

Vragen met toelichting in de toetsvragenapp 
Een aantal vragen uit de LHK-toets oktober 2019 zal verschijnen in de toetsvragenapp van Huisartsopleiding 

Nederland, de Huisarts Kennis Quiz. Het gaat om vragen waarover veel discussie was, of die door veel aios 

fout beantwoord zijn. In de Huisarts Kennis Quiz volgt na beantwoording van de vraag een literatuur-

verwijzing en toelichting op het antwoord. De app is beschikbaar in de verschillende appstores en via de 

website van Huisartsopleiding Nederland. 

https://www.huisartsopleiding.nl/huisarts-kennis-quiz/

