
 

 

 

Vervallen vragen van de LHK-toets maart 2022 
 
De Landelijke Huisartsgeneeskundige Kennistoets maart 2022 is op 21 april 2022 besproken door de 
landelijke werkgroep in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de LOVAH.   
De toetsbespreking vond plaats aan de hand van de itemanalyse en het commentaar dat aios op de 
toetsvragen hebben gegeven.  
Vier vragen zijn vervallen. De vervallen vragen worden niet meegenomen bij de uiteindelijke bepaling 
van de toetsresultaten. 

 
Toelichting vervallen vragen 
 
39 Het antwoord op deze vraag  is niet terug te vinden in de NHG-Standaard CVRM. Deze patiënt 
 krijgt ook niet een verhoogd risico in de NHG-Standaard CVRM. Het antwoord is wel te vinden in 
 de Praktische  handleiding bij de NHG-Standaard CVRM (wijziging 2020) en in de NHG-Standaard 

 Chronische nierschade. De vraag is slecht gemaakt en vervalt. 
 
55 Zowel het gebruik van immunosuppressieve middelen als de aanwezigheid van actinische  
 keratosen zijn risicoverhogende factoren voor een melanoom. Hierdoor zijn er twee 
 antwoordopties juist en vervalt de vraag. 
 
64 Het antwoord op deze vraag is te vinden in de NHG-Standaard Soa-consult uit 2013. Recent  
 onderzoek toont hoge resistentiepercentages. Inmiddels is diagnostiek naar Mycoplasma 
 genitalium gebruikelijk en is blind behandelen mogelijk niet wenselijk. De vraag vervalt. 
  
110 Het antwoord op deze vraag is te vinden in de NHG-standaard Seksuele klachten (2015). Echter, 
 naar aanleiding van het commentaar van de aios en consensus tijdens de feedbackbespreking is 
 de conclusie dat in de praktijksituatie meerdere verwijsopties (bekkenbodemspreekuur 2e lijn, 
 bekkenbodemfysiotherapeut, gynaecoloog) mogelijk zijn en het één niet prefereert boven het 

 ander. Meer aios hebben de vraag fout dan goed beantwoord. De vraag vervalt. 
  
 

Vragen met toelichting in de toetsvragenapp 
 
Vragen uit de LHK-toets maart 2022 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: 
http://www.huisartsopleiding.nl 

http://www.huisartsopleiding.nl/content.asp?kid=22011127

