
GEZONDHEID

U hebt vast wel eens een do-
natie gedaan voor onder-
zoek naar een ziekte. Bij-
voorbeeld door wat geld te 

doen in de collectebus van het Reuma-
fonds of door een bedrag over te maken 
voor kankeronderzoek tijdens de elfste-
denzwemtocht van Maarten van der  
Weijden. Of misschien hebt u zelf een af-
stand gelopen of gefietst om geld in te za-
melen voor de spierziekte ALS. Maar hoe 
vaak gaf u geld voor onderzoek naar win-
tertenen? Of naar wratten? 

Waarschijnlijk nooit. Onderzoeksgeld 
voor dit soort aandoeningen is er dan 
ook nauwelijks. Terwijl ruim de helft van 
de klachten bij de huisarts tot de catego-
rie ‘alledaagse ziekten’ wordt gerekend: 

Naar veelvoorkomende, relatief on-
schuldige aandoeningen wordt wei-
nig onderzoek gedaan. Huisartsen ho-
pen dat te veranderen met een fonds.
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Wintertenen
en ander 
ongemak

ziekten en klachten die niet chronisch of 
levensbedreigend, maar wel erg verve-
lend zijn, en die vaak door de huisarts 
kunnen worden behandeld. Denk aan 
wintertenen of wratten, maar ook aan 
schouderpijn, keelpijn en ingegroeide 
teennagels. 

Bij veel van deze ziekten is geen on-
derzoek gedaan naar wat de beste be-
handeling is. Niet dat huisartsen maar 
wat doen, ze leren vaak van de ervarin-
gen van hun voorganger of van collega’s. 
Maar het zou helpen als het effect van 
een behandeling wetenschappelijk was 
bewezen. ‘Natuurlijk is het goed dat er 
veel onderzoek wordt gedaan naar ern-
stige ziekten. Dat moet ook vooral door-
gaan,’ zegt Just Eekhof (60), ruim twintig 

jaar huisarts in Leiden en daarnaast on-
derzoeker en docent bij het Leids Univer-
sitair Medisch Centrum. ‘Maar ook bij de 
klachten waarvoor mensen het meest 
langskomen, wil de huisarts goed onder-
bouwd advies kunnen geven.’

Het gebrek aan onderzoek naar alle-
daagse ziekten was voor het Nederlands 
Huisartsen Genootschap (NHG), de we-
tenschappelijke vereniging van huisart-
sen, in 1997 aanleiding om een fonds op 
te richten dat geld voor onderzoek inza-
melt. Onderzoeksfinancier ZonMw, dat 
subsidie krijgt van de overheid, nam het 
project over en stelde 3,4 miljoen euro 
beschikbaar. 

Met dat geld werd onderzoek gefinan-
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cierd waaruit bleek dat het destijds 
meest voorgeschreven zalfje bij oogont-
stekingen niet zorgt voor een snellere ge-
nezing. En dat vitamine D3 niet, zoals 
werd gedacht, helpt bij het voorkomen 
van wintertenen. En dat de standaardbe-
handeling bij wratten (ze aanstippen met 
stikstof) alleen effect heeft bij handwrat-
ten. Voetwratten gaan net zo snel vanzelf 
weg.

Het ZonMw-project stopte in 2012, om-
dat de overheid vond dat onderzoeks-
geld, net als bij andere ziekten, moest 
 komen via een farmaceut, via het on-
derzoeksbudget van een universitair zie-
kenhuis of via een collectebusfonds. 
Maar bij ‘alledaagse ziekten’ bleek dat 
nog steeds niet makkelijk voor elkaar te 

krijgen. Farmabedrijven bijvoorbeeld 
vinden deze ziekten commercieel niet in-
teressant. 

Daarom richtte het NHG in 2017 op-
nieuw een fonds op waaraan mensen 
geld kunnen doneren: het Fonds Alle-
daagse Ziekten. Daar stroomt het geld 
nog niet zomaar binnen. ‘Met een collec-
tebus langs de deuren gaan heeft voor dit 
soort onderzoek gewoon geen zin,’ zegt 
Joke Schulkes-van de Pol (72), huisarts 
en voorzitter van het Fonds Alledaagse 
Ziekten. ‘Onze secretaris verwoordde het 
laatst treffend: “Voor schimmelnagels 
krijg je mensen echt de Alpe d’Huez niet 
op.”’

Hoe dan toch aan geld te komen? Het 
fonds werkt aan de eigen bekendheid in 

de hoop meer donaties binnen te krijgen. 
Ook proberen de betrokken huisartsen 
via andere goede doelen en bijvoorbeeld 
via zorgverzekeraars geld beschikbaar te 
krijgen. En er wordt nagedacht over 
crowdfundingacties.

Vorig jaar deed het fonds een eerste 
oproep om onderzoeksvoorstellen in te 
dienen. Er kwamen er elf binnen. Daar-
uit koos het fonds er vier en legde die 
voor aan twee onafhankelijke experts, 
die de voorstellen goedkeurden. Het eer-
ste onderzoek is inmiddels in gang gezet, 
naar het effect van verschillende nagel-
lakken als behandeling voor schimmel-
nagels. Nog niet gefinancierd met dona-
ties maar met een lening van het NHG 
van 50.000 euro.

‘We geven nu vaak pillen, maar die 
hebben bijwerkingen op bijvoorbeeld de 
lever,’ zegt huisarts Eekhof, die het on-
derzoek leidt. ‘Als het kan, behandel je 
liever lokaal, op de nagel zelf.’ Voor het 
onderzoek worden negentig patiënten 
geselecteerd met een relatief milde vorm 
van een schimmelnagel. Zij krijgen één 
van de twee nagellakken met een genees-
middel erin of een placebo-nagellak. 

Inmiddels is er ook voldoende geld 
voor een tweede onderzoek, naar injec-
ties met ontstekingsremmers bij schou-
derklachten. Het geld komt van een 
fonds gelieerd aan zorgverzekeraar Zilve-
ren Kruis. ‘Uiteindelijk hopen we dat de 
vier onderzoeken dit jaar kunnen begin-
nen,’ zegt voorzitter Schulkes-van de Pol. 
Afhankelijk van de resultaten kunnen de 
onderzoeken leiden tot nieuwe behan-
delrichtlijnen voor huisartsen.

Genoeg werk aan de winkel in elk ge-
val. Het NHG heeft met onder anderen 
patiënten gekeken waarnaar nog meer 
onderzoek nodig is in de huisartsprak-
tijk. De teller staat inmiddels op bijna 
achthonderd onderwerpen. Schulkes-
van de Pol: ‘We hopen dit jaar echt flink 
te groeien.’

‘Voor schimmelnagels 
krijg je mensen echt  
de Alpe d’Huez niet op’


