
 
 

1  Vervallen vragen LHK-toets september 2020  

 

Overzicht en toelating vervallen vragen van de 
LHK-toets | september 2020 
 

Deze Landelijke Huisartsgeneeskundige Kennistoets was samengesteld voor afname in april 2020. Door de 

maatregelen omtrent COVID-19 is de toetsafname doorgeschoven naar september 2020. 

Door het verschijnen van nieuwe literatuur komen twee vragen bij voorbaat te vervallen. 

 

59 Na het maken van deze vraag zijn de richtlijnen aangepast, waardoor diazepam en midazolam 

als een gelijkwaardig alternatief worden beschouwd bij convulsies. 

 

70 In de nieuwe NHG-Standaard Anticonceptie is de overweging om bij vrouwen met overgewicht 

het implantatiestaafje na 2 in plaats van 3 jaar te vervangen, verlaten. Reden hiervoor is dat er 

geen bewijs is voor verminderde betrouwbaarheid bij overgewicht. Het NHG sluit hier dus niet 

aan bij de tekst uit de bijsluiter. 

 

Bij de bespreking van de LHK-toets september 2020 door de werkgroep Kennis op 22 oktober 2020, 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 is een vertegenwoordiger van de LOVAH 

aanwezig. 

 

26 De patiënt in deze casus heeft een systolische bloeddruk van 90 mmHg. Dat is precies de waarde 

waarop nitroglycerine niet meer toegediend mag worden. Vanwege het bevragen van de 

grenswaarde is besloten de vraag te laten vervallen. Nitroglycerine heeft in de 

(behandel)richtlijnen een prominentere rol gekregen bij de behandeling van acuut hartfalen. 

 

100 Hoe lang vitamine B12 gesuppleerd moet worden bij een vitamine B12-deficiëntie is afhankelijk 

van de oorzaak van de deficiëntie. In de beschreven casus wordt de oorzaak onvoldoende 

duidelijk en is de behandelduur dus niet exact vast te stellen. De vraag komt te vervallen. 

 

Bij de uiteindelijke bepaling van de toetsresultaten worden de vervallen vragen niet betrokken. 

 

Vragen met toelichting in de toetsvragenapp 
Vragen uit de LHK-toets september 2020 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 beantwoord zijn. 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. 

 

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

