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Voorwoord 
 
 
 
Dit rapport bevat de resultaten van het evaluatieonderzoek van het Programma Doel-
matigheid Cardiovasculair Risicomanagement (CVRM), ontwikkeld en uitgevoerd door 
het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) en het Nederlands Huisartsen 
Genootschap (NHG) van 2008 tot medio 2010. Het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (VWS) heeft dit implementatieprogramma gesubsidieerd en heeft het 
NIVEL gevraagd het programma te evalueren. 
 
Voor dit onderzoek is een begeleidingscommissie samengesteld. Hierin hadden de 
volgende personen zitting: de heer P.P Kruger (senior beleidsmedewerker Vergoedingen 
en Doelmatigheid bij het ministerie van VWS/GMT), de heer C. Cucic (coördinator 
implementatie en communicatie bij ZonMw), de heer R. Essink (programmamanager bij 
het IVM), de heer R. Dijkstra (hoofd afdeling Implementatie bij het NHG), de heer M.J. 
van den Berg (post-doc onderzoeker bij het RIVM) en de heer H. van Laarhoven 
(adviseur van De Hart&Vaatgroep). Op deze plaats willen wij hen hartelijk bedanken 
voor hun constructieve bijdragen aan dit onderzoek. 
Daarnaast gaat onze dank uit naar de medewerkers van het IVM en het NHG die ons 
hebben voorzien van alle benodigde data voor dit onderzoek. Ook danken wij Raymond 
Kenens voor het maken van de landkaartjes in hoofdstuk twee en vijf. Tot slot danken wij 
Henrik Ohlsson die de analyses voor hoofdstuk zes heeft uitgevoerd. 
 
 
Utrecht, oktober 2010 
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Managementsamenvatting 
 
 
 
Dit onderzoek evalueert het Programma Doelmatigheid Cardiovasculair Risicomanage-
ment. Dit programma is ontwikkeld en uitgevoerd door het Instituut voor Verantwoord 
Medicijngebruik (IVM) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Het behelst 
een breed implementatietraject voor de richtlijn ‘Cardiovasculair risicomanagement’. In 
het Programma Doelmatigheid CVRM staat medicamenteuze behandeling volgens de 
richtlijn centraal. Het evaluatieonderzoek moest inzicht geven in de uitvoering en het 
bereik van het programma alsmede in de effecten van het programma op het voor-
schrijven. Hierbij was het primaire doel het bevorderen van het voorschrijven van 
simvastatine aan mensen die voor het eerst een statine krijgen voorgeschreven. Een van 
de secundaire doelstellingen was het bevorderen van het voorschrijven van statines aan 
diabetespatiënten. 
 
Meerderheid huisartsen neemt deel aan Programma Doelmatigheid CVRM 
IVM en NHG hebben het Programma Doelmatigheid CVRM vrijwel geheel volgens plan 
uitgevoerd. Het doel van het programma was om 40% van de huisartsen te bereiken. Dit 
doel is gehaald: twee derde van de huisartsen die deelnamen aan de enquête in dit 
onderzoek heeft op enigerlei wijze gebruik gemaakt van de verschillende elementen 
binnen het programma. Behandelen van het onderwerp CVRM in het FTO en het invullen 
van het Programma voor Individuele Nascholing gericht op CVRM zijn de activiteiten 
die huisartsen het vaakst deden in het kader van het programma. Inspanningen van IVM 
en NHG hebben niet geleid tot een actieve betrokkenheid van de tweede lijn.  
 
Meer afspraken simvastatine 40 mg in begeleide FTO-groepen 
Het farmacotherapieoverleg (FTO) was een belangrijk instrument in het programma. Een 
deel van deze groepen werd begeleid door IVM. Van alle FTO-groepen die het onder-
werp CVRM in 2008/2009 behandelden maakte 84% afspraken over het voorschrijven 
van cholesterolverlagers aan nieuwe gebruikers; van de door IVM begeleide groepen was 
dat 100%. De begeleide groepen maakten vaker dan andere groepen afspraken over zowel 
het voorkeursmiddel (simvastatine) als over de voorkeursdosering (40 mg). In bijna de 
helft van alle groepen die CVRM behandelden, zijn de afspraken geëvalueerd met 
prescriptiecijfers. Deze groepen geven aan dat zij vaker volgens de afspraken voor-
schrijven. 
 
Stijging eerste uitgiften simvastatine 
Er is tussen 2005 en medio 2010 een stijgende trend in het percentage patiënten met een 
eerste voorschrift van simvastatine te zien. In 2005 betrof 39% van de eerste uitgiften 
voor statines simvastatine, in het eerste half jaar van 2010 was dat 73%. Dit is lager dan 
de beoogde 80%. Wanneer ook pravastatine in ogenschouw genomen wordt, wordt in 
2010 de 80%-grens bijna bereikt. De variatie tussen regio’s en individuele huisarts-
praktijken is in de loop van de jaren afgenomen. Het Programma Doelmatigheid CVRM 
heeft extra ingezet op regio’s die in 2006 minder goed scoorden op het voorschrijven van 
simvastatine. Deze regio’s  hebben een inhaalslag gemaakt en laten gemiddeld genomen 
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de grote stijging in het voorschrijven van simvastatine tussen 2006 en 2010. Ook in het 
voorschrijven van de dosering 40 mg is een duidelijke stijging te zien: in 2010 betreft 
60% van de eerste uitgiften simvastatine een dosering van 40 mg. Ook hier geldt dat de 
regionale verschillen zijn afgenomen en dat de minder goed presterende regio’s 
gemiddeld genomen meer zijn gestegen.  
 
Begeleide FTO-groepen schrijven niet vaker simvastine voor, wel vaker 40 mg 
Begeleide FTO-groepen halen geen grotere verbetering als het gaat om het aandeel 
simvastatine dan wat landelijk gemiddeld bereikt is. Wel schrijven huisartsen in deze 
groepen vaker de voorkeursdosering van 40 mg voor. 
 
Voorschrijven van statines aan diabetespatiënten vordert gestaag 
De landelijke en regionale trends over de jaren 2005 tot medio 2010 laten ook een 
stijging in het percentage DM2-patiënten dat wordt behandeld met een statine zien: van 
45% in 2005 tot  67% in de eerste helft van 2010. Dit is lager dan de beoogde 80%. Er is 
een afname te zien in de variatie tussen regio’s. Van de patiënten bij wie voor het eerst de 
diagnose diabetes gesteld wordt, krijgt een derde in 2008 binnen een half jaar een statine 
voorgeschreven tegenover 10% in 2003. Tussen 2006 en 2008 is hierin overigens geen 
stijging geweest.  
 
Tot slot 
Het Programma Doelmatigheid CVRM heeft een grote groep huisartsen in Nederland 
bereikt. Gedurende de looptijd van het Programma Doelmatigheid CVRM zijn er diverse 
ontwikkelingen geweest die het voorschrijven van simvastatine bevorderd hebben, waar-
door het effect van het programma lastig te bepalen was. Met name de beperking van de 
vergoeding van statines per januari 2009 heeft ook invloed gehad op het voorschrijven 
van simvastatine. Echter, men zou kunnen verwachten dat begeleide FTO-groepen (de 
meest intensieve implementatieactiviteit) een grotere stijging in het aantal nieuwe 
voorschriften simvastatine laten zien dan de landelijke trend. Dit is echter niet het geval. 
Wel laten deze groepen een grotere stijging zien in het voorschrijven van de voorkeurs-
dosering 40 mg. Omdat dit effect niet  toe te kennen is aan externe invloeden, was het 
Programma Doelmatigheid CVRM in deze succesvol. 
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1 Inleiding 
 
 
 
Dit onderzoek evalueert het Programma Doelmatigheid Cardiovasculair Risicomana-
gement, ontwikkeld en uitgevoerd door het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik 
(IVM) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Dit programma behelst een 
breed implementatietraject voor de richtlijn ‘Cardiovasculair Risicomanagement’, welke 
gericht is op behandeling van patiënten met (een verhoogd risico op) hart- en vaatziekten 
(HVZ). In het programma staat medicamenteuze behandeling volgens de richtlijn 
centraal. 
 
 

1.1 Achtergrond 
 
Risico op hart- en vaatziekten 
Hart- en vaatziekten vormen in Nederland nog steeds een belangrijke oorzaak voor 
overlijden: iets meer dan een derde van de sterfgevallen in Nederland wordt hierdoor 
veroorzaakt (Vaartjes e.a., 2008). Belangrijke risicofactoren zijn diabetes mellitus type 2 
(DM2), een verhoogd cholesterolgehalte, een verhoogde bloeddruk en roken. Voor veel 
Nederlanders geldt dat zij één of meer van deze risicofactoren hebben. Zo rookt 27% van 
de Nederlanders van 15 jaar en ouder en is bijna de helft (47%) van de mensen van 20 
jaar en ouder te zwaar. Eén op de tien volwassen Nederlanders heeft zelfs ernstig over-
gewicht. Een kleine helft van de Nederlanders beweegt onvoldoende.1 Van de 65-plussers 
kwam in 2008 meer dan een derde met een verhoogde bloeddruk bij de huisarts. Van 
mensen tussen de 45 en 65 was dat ruim 15% (Verheij, 2008). Beïnvloeding van deze 
risicofactoren, bijvoorbeeld door verandering van leefgewoonten of door middel van 
medicatie, kan de cardiovasculaire sterfte en morbiditeit doen verminderen. Omdat het 
risico op HVZ afhankelijk is van verschillende factoren, moeten deze factoren ook in 
samenhang worden beoordeeld. In 2006 hebben het NHG en het Kwaliteitsinstituut voor 
de gezondheidszorg (CBO) daarom de afzonderlijke standaarden en richtlijnen 
‘Hypertensie’ en ‘Cholesterol’ vervangen door één richtlijn, te weten de richtlijn 
‘Cardiovasculair Risicomanagement’ (CVRM)2.  
 
NHG-Standaard Cardiovasculair Risicomanagement 
Cardiovasculair Risicomanagement (CVRM) wordt in de richtlijn omschreven als: “de 
diagnostiek en follow-up van risicofactoren voor hart- en vaatziekten (HVZ), inclusief 
leefstijladviezen en begeleiding, bij patiënten met een verhoogd risico van eerste of 
nieuwe manifestaties van HVZ”. Een onderdeel van deze behandeling van patiënten 
bestaat uit medicamenteuze behandeling. Deze wordt individueel en in overleg met de 
patiënt bepaald. Daarbij wordt rekening gehouden met het risico op HVZ, de leeftijd en 

                                                      
1 Cijfers afkomstig van: www.nationaalkompas.nl (geraadpleegd op 26 mei 2010).  
2 De richtlijn is te raadplegen op de website van het CBO (www.cbo.nl) en op de website van het NHG 

(nhg.artsennet.nl). 
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levensverwachting, familie-anamnese, leefstijl en motivatie voor gedragsverandering, 
comorbiditeit, comedicatie en de te verwachten baat van de behandeling (NHG, 2006).  
Wat betreft medicamenteuze behandeling kent de NHG-Standaard CVRM een aantal 
wijzigingen ten opzichte van voorgaande richtlijnen. Deze zijn: 
- Alle patiënten met HVZ en/of DM2 komen in aanmerking voor een behandeling met 

een cholesterolverlager, tenzij het LDL-cholesterol lager is dan 2,5 mmol/l. Als 
streefwaarde wordt niet langer gekeken naar het totaal cholesterolgehalte, maar naar 
het LDL-cholesterolgehalte. 

- Alle patiënten met HVZ en/of DM2 komen bij een systolische bloeddruk vanaf 140 
mmHg in aanmerking voor een antihypertensieve behandeling. Indien bij antihyper-
tensieve behandeling en voldoende therapietrouw de streefwaarde niet wordt bereikt, 
wordt aanbevolen een middel uit een andere farmacotherapeutische groep toe te 
voegen. Pas na een combinatie van drie middelen uit verschillende farmaco-
therapeutische groepen worden de doseringen van de afzonderlijke middelen een voor 
een verhoogd.  

- Een leeftijdsgrens waarboven geen behandeling met een cholesterolverlager meer 
wordt geadviseerd, is vervallen. 

 
Implementatie van richtlijnen 
Huisartsen volgen hun eigen richtlijnen niet altijd optimaal. Uit onderzoek bleek dat huis-
artsen in 68% van de gevallen adviezen over voorschrijven volgen (Braspenning e.a., 
2004). De mate waarin richtlijnen inzake voorkeursmiddelen uit de NHG-Standaarden 
worden aanbevolen, veranderde nauwelijks tussen 2003 en 2006 (Volkers e.a., 2008). 
Bovendien is er grote variatie tussen huisartsen onderling in de mate waarin zij richtlijnen 
opvolgen (De Jong, 2008). De implementatie van richtlijnen is niet altijd eenvoudig 
(bijvoorbeeld Francke e.a., 2008; Grimshaw e.a., 2004; Grol & Grimshaw, 2003; Cabana 
e.a., 1999). Dit geldt met name wanneer een richtlijn nieuw is of recentelijk herzien. Er 
zijn ook verschillen tussen richtlijnen in de mate waarin zij gevolgd worden (Braspenning 
e.a., 2004; Volkers e.a., 2008). Aan deze verschillen kan een variëteit aan oorzaken ten 
grondslag liggen, zoals het gezondheidsprobleem waar de richtlijn over gaat, de manier 
waarop de richtlijn tot stand gekomen is, de inhoud van de aanbevelingen of de partij die 
de richtlijn uitbrengt (Grol & Grimshaw, 2003). Uit onderzoek blijkt dat de implemen-
tatie van richtlijnen gemakkelijker verloopt wanneer de besluitvorming niet te complex is, 
de richtlijn duidelijk is in welke acties gewenst zijn, wanneer er minder vaardigheden 
aangeleerd hoeven te worden en wanneer er niet veel in de organisatie van de zorg 
veranderd hoeft te worden. Uit onderzoek komt naar voren dat verschillende mechanis-
men een bijdrage leveren aan de vraag waarom bepaalde richtlijnen al dan niet gevolgd 
worden. De mate van kennis, sociale beïnvloeding, en organisatorische aspecten zijn 
voorbeelden van factoren die de implementatie van richtlijnen beïnvloeden (Grol 1997; 
Cabana e.a. 1999). Op dergelijke factoren moeten implementatieprogramma’s inzetten. 
Cabana e.a. (1999) tekenen hierbij aan dat interventies om het volgen van richtlijnen te 
bevorderen niet per se te generaliseren zijn omdat barrières om ze te volgen kunnen 
verschillen per setting. Overigens is het zo dat in het geval van richtlijnen, de inzet van 
meerdere interventiemethoden in het algemeen het meest effectief is (Wensing e.a., 1998; 
Francke e.a., 2008). 
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1.2 Het Programma Doelmatigheid CVRM  
 
De richtlijn CVRM wordt niet altijd gevolgd. Een onderdeel van de richtlijn is bijvoor-
beeld het voorschrijven van simvastatine of pravastatine (40 mg) als eerstekeus choleste-
rolverlagers. Uit doelmatigheidsoverwegingen zou simvastatine de voorkeur moeten 
krijgen (IVM 2007). In 2007 kreeg 61% van de nieuwe gebruikers in de huisartspraktijk 
simvastatine voorgeschreven. Er waren hierin grote regionale verschillen te zien (IVM, 
2007). Limburg en Zuid-Holland hadden relatief weinig voorschriften simvastatine, 
terwijl de noordelijke provincies relatief veel voorschriften simvastatine hadden. Van alle 
eerste recepten simvastatine schreven huisartsen in 47% van de gevallen 40 mg voor. Ook 
hierin was veel variatie te zien. Ook op andere onderdelen van de richtlijn zijn verschillen 
te zien. 
 
Om de navolging van richtlijnen te verbeteren, hebben het IVM en het NHG een actie-
programma ontwikkeld voor nadere implementatie van de betreffende richtlijn: het 
Programma Doelmatigheid CVRM. De doelen van het programma zijn weergegeven in 
onderstaand kader.  
 
 

Doelen Programma Doelmatigheid CVRM (overgenomen uit IVM, 2008) 
 
Primaire doelen: Optimalisatie van voorschrijven van cholesterolverlagers (keuze en dosering) 
bij nieuwe gebruikers door het bevorderen van de deskundigheid van de voorschrijvers en 
afleveraars met betrekking tot cholesterolverlagers en door implementatie van de landelijke 
richtlijn CVRM met betrekking tot het voorschrijven van simvastatine. Deze doelen zijn als 
volgt gekwantificeerd:  
- Op huisarts/FTO-niveau: minimaal 80% van alle nieuwe patiënten die worden behandeld 

met een cholesterolverlager krijgt simvastatine 40mg. 
- Op landelijk/regionaal niveau: 40% van alle huisartsen neemt op enigerlei wijze deel aan dit 

deel van het programma.  
Secundaire doelen: Optimalisatie van secundaire preventie bij patiënten met HVZ of primaire 
preventie bij patiënten met DM2 door bevordering van de deskundigheid met betrekking tot de 
CVRM richtlijn en implementatie van de richtlijn. Deze doelen zijn als volgt gekwantificeerd:  
- Op huisarts/FTO-niveau:  
o Minimaal 80% van alle (nieuwe en bestaande) patiënten met een HVZ of DM2 wordt 

behandeld met een cholesterolverlager.  
o Alle patiënten met een HVZ worden behandeld met een antitromboticum.  
o Minimaal 90% van de patiënten met een HVZ krijgt acetylsalicylzuur 80mg, de overige 

patiënten krijgen een cumarinederivaat (geïndiceerd bij atriumfibrilleren of een struc-
turele hartafwijking) of clopidogrel (geïndiceerd bij overgevoeligheid voor acetylsali-
cylzuur).  

o Kwantitatieve doelstelling rondom antihypertensieve behandeling en therapietrouw is niet 
mogelijk.  

- Op landelijk/regionaal niveau: 20% van alle huisartsen neemt op enigerlei wijze deel aan dit 
onderdeel van het programma.  
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Een belangrijk resultaat dat het Programma Doelmatigheid CVRM beoogt, is een 
verbetering van de farmacotherapeutische zorg aan patiënten met (een verhoogd risico 
op) HVZ. De middelen die IVM en NHG inzetten om dit resultaat te bereiken, is een 
reeks van verschillende implementatieactiviteiten. Een aantal belangrijke implementatie-
activiteiten zijn:  
1) Intensieve begeleiding van groepen bij het farmacotherapieoverleg (FTO) in regio’s 

waarin de huisartsen relatief slecht de richtlijn volgen (i.e. regio’s waar weinig 
simvastatine wordt voorgeschreven) door adviseurs van het IVM; 

2) Het aanbieden van FTO-materiaal voor groepen die zelf aan de slag willen met het 
onderwerp CVRM;  

3) Bijscholing van Erkend Kwaliteits Consulenten (EKC) op het gebied van de richtlijn 
CVRM. EKC-ers zijn belangrijk in FTO-groepen en zij kunnen hun kennis op het 
gebied van CVRM overdragen;  

4) Individuele nascholing van huisartsen (PIN) over het onderwerp CVRM. Via dit 
programma kunnen huisartsen zelf de richtlijn bestuderen middels een schriftelijke 
cursus;  

5) Activiteiten in de tweede lijn, bijvoorbeeld discussierondes/intervisiebijeenkomsten 
en specialistenbezoeken. 

 
 

1.3 Onderzoeksvragen 
 
Dit onderzoek evalueert het Programma Doelmatigheid Cardiovasculair Risicomanage-
ment, een implementatieprogramma dat tot doel heeft het voorschrijven volgens de 
richtlijn CVRM te bevorderen. De centrale vragen die met dit evaluatieonderzoek 
beantwoord moeten worden, zijn:  
• Is de landelijke implementatie van de richtlijn CVRM middels het Programma 

Doelmatigheid CVRM geslaagd? 
• Is de systematiek van het Programma Doelmatigheid CVRM werkbaar voor de 

implementatie van andere richtlijnen?  
 
Het onderzoek moet derhalve inzicht geven in de inzet van de middelen in het Program-
ma Doelmatigheid CVRM (is het gelukt alle geplande activiteiten en instrumenten te 
ontwikkelen en in te zetten?) en het bereikte resultaat (schrijven huisartsen vaker voor 
volgens de richtlijn CVRM?). Hierbij moet gekeken worden naar de mogelijke invloed 
van externe omstandigheden op het voorschrijven. Daarnaast moet het onderzoek voor-
zien in de beantwoording van de vraag of de gekozen opzet ook toepasbaar is voor andere 
richtlijnen. Daartoe worden de volgende deelvragen beantwoord:  
1. In hoeverre is het Programma Doelmatigheid CVRM bruikbaar gebleken voor de 

primaire doelgroepen (met name huisartsen)? 
a. Welke activiteiten uit dit programma hebben het IVM en het NHG uiteindelijk 

aangeboden? Welke regionale verschillen zijn hierin te zien? 
b. In welke mate gebruiken zorgverleners (met name huisartsen) de verschillende 

elementen van dit programma? Welke regionale verschillen zijn hierin te zien?  
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2. In hoeverre hebben de activiteiten die in het kader van het Programma Doelmatigheid 
CVRM zijn ontwikkeld en geïmplementeerd effect gehad op het voorschrijven van 
huisartsen? 
a. In hoeverre hangt het gebruik (van de verschillende elementen) van dit 

programma door huisartsen samen met veranderingen in het voorschrijven van 
cholesterolverlagende middelen aan nieuwe gebruikers (1 - keuze middel en 2 - 
dosering)? Welke regionale verschillen zijn hierin te zien? 

b. En in hoeverre hangt het gebruik van dit programma samen met veranderingen in 
voorschrijven van cholesterolverlagende middelen en antitrombotica aan patiënten 
met HVZ en DM2?  

c. Welke externe omstandigheden hebben zich op landelijk en regionaal niveau 
voorgedaan die invloed kunnen hebben op de bovenstaande twee uitkomsten?  

3. In hoeverre is de aanpak die in het CVRM-programma is gebruikt toepasbaar voor de 
implementatie van andere richtlijnen en NHG-Standaarden? 

4. Wat is het effect van de samenwerking van IVM en NHG op het slagen van het 
programma?  
a. Hoe is de samenwerking tussen IVM en NHG verlopen en heeft de samenwerking 

een potentiërend effect?  
 
Er zijn verschillende dataverzamelingen gehouden binnen dit onderzoek (zie tabel 1). Zo 
zijn er gegevens verzameld middels een schriftelijke vragenlijst onder huisartsen en 
middels een internetenquête onder contactpersonen van het farmacotherapieoverleg 
(FTO) ten behoeve van onderzoeksvraag 1. Het NHG en IVM hebben daarnaast gegevens 
rondom deelname aan implementatieactiviteiten geregistreerd. Data over zowel voor-
geschreven medicatie (uit het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH)) als 
afgeleverde medicatie (via Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK)) is opgevraagd 
ten behoeve van onderzoeksvraag 2. Interviews zijn gehouden met de betrokkenen bij de 
ontwikkeling en uitvoering van het programma ten behoeve van onderzoeksvragen 3 en 4.  
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Tabel 1.1: Overzicht van dataverzamelingen binnen het onderzoek  
 

Databron Betreft Doel 
Vragenlijst  
(papier en internet) 

Individuele huisartsen 
(n=504) 

Inzicht krijgen in welke (combinaties van) activiteiten 
aangeboden binnen het Programma Doelmatigheid 
CVRM door individuele huisartsen zijn ontplooid en 
bepalen van het bereik van het programma. 
 

Vragenlijst  
(internet) 

Contactpersonen FTO-
groepen (n=351) 

Inzicht krijgen in hoeverre het onderwerp CVRM in 
het FTO besproken is, of daarbij gebruik is gemaakt 
van de materialen en begeleiding aangeboden binnen 
het Programma Doelmatigheid CVRM, en welke 
afspraken over CVRM zijn gemaakt binnen de eerste 
lijn en met de tweede lijn. 
 

Aflevergegevens 
medicatie SFK over de 
periode 2005 tot medio 
2010 

Nieuwe gebruikers 
simva-/pravastatine 40 
mg, DM2-patiënten 
met een statine, HVZ-
patiënten met een 
antithromboticum 

In kaart brengen van: 1) landelijke en provinciale 
trend voorschrijfgedrag (gerelateerd aan het 
programma in geheel), 2) regionale verschillen in 
voorschrijfgedrag (gerelateerd aan inspanningen in 
regio), 3) veranderingen in voorschrijfgedrag bij 
FTO-groepen die door IVM begeleid zijn (gerelateerd 
aan landelijke en regionale trend). 
 

Voorschrijfgegevens 
huisartsen LINH over 
de periode 2003 t/m 
2009 

Nieuwe gebruikers 
simvastatine, nieuw 
gediagnosticeerde  
DM-patiënten met een 
statine 
 

In kaart brengen van voorschrijfgedrag op individueel 
huisartsniveau (gerelateerd aan activiteiten van het 
programma waaraan zij hebben deelgenomen). 
 

Interviews IVM, NHG en VWS In kaart brengen van: 1) ervaringen van partijen met 
a) de implementatie van het programma (proces), b) 
de samenwerking tussen de partijen, en 2) ideeën van 
partijen over toepasbaarheid  aanpak voor 
implementatie andere richtlijnen.  

 
 

1.4 Leeswijzer 
 
De resultaten worden per dataverzameling (zoals opgenomen in tabel 1) beschreven in 
afzonderlijke hoofdstukken (2 t/m 7). Er is voor gekozen geen apart methodehoofdstuk 
op te nemen in dit rapport, maar elk hoofdstuk te beginnen met een beschrijving van de 
bijbehorende methode. Het rapport wordt afgesloten met een conclusie en discussie 
(hoofdstuk 8). De volgende bijlagen zijn aan dit rapport toegevoegd: vragenlijst afgeno-
men onder individuele huisartsen (bijlage 1), vragen opgenomen in de LINH-jaarenquête 
(bijlage 2), vragenlijst afgenomen onder FTO-contactpersonen (bijlage 3), extra tabellen 
bij hoofdstuk 2 (bijlage 4), extra tabellen bij hoofdstuk 3 (bijlage 5), landkaart met regio 
indeling (bijlage 6) en extra tabellen bij hoofdstuk 5 (bijlage 7). 
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2 Gebruik van het programma door huisartsen 
 
 
Om inzicht te krijgen in welke (combinaties van) activiteiten aangeboden binnen het 
Programma Doelmatigheid CVRM door individuele huisartsen zijn ontplooid (onder-
zoeksvraag 1b) en om het bereik van het programma te bepalen, is een vragenlijst onder 
huisartsen afgenomen. In dit hoofdstuk worden de resultaten van deze peiling beschreven. 
Allereerst wordt de methode toegelicht (paragraaf 2.1) en de karakteristieken van de 
respondenten beschreven (paragraaf 2.2). Achtereenvolgens wordt beschreven: de 
bekendheid en het gebruik van de NHG-Standaard CVRM (paragraaf 2.3), de mate 
waarin huisartsen gebruikmaken van de verschillende elementen van het programma 
Doelmatigheid CVRM (FTO materiaal, paragraaf 2.4; nascholing, paragraaf 2.5), en hoe 
het cardiovasculair risicomanagement in de dagelijkse huisartspraktijk georganiseerd is 
(paragraaf 2.6). Een primaire doelstelling van het programma was dat minimaal 40% van 
de huisartsen op enigerlei wijze gebruik gemaakt hebben van elementen van het 
programma. In paragraaf 2.7 wordt beschreven in hoeverre deze doelstelling behaald is.  
Tot slot worden de ontplooide activiteiten door de ondervraagde huisartsen vergeleken 
met die ontplooid door huisartsen uit het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsen. 
(paragraaf 2.8). 
 
 

2.1 Methode 
 
Ontwikkeling vragenlijst voor individuele huisartsen 
Onderwerpen in de vragenlijst waren: kennis en gebruik van de NHG-Standaard CVRM, 
bespreking van het onderwerp CVRM in het FTO (gebruikte FTO-modules en eventuele 
begeleiding hierbij), frequentie van meegeven van specifiek voorlichtingsmateriaal rond 
CVRM aan patiënten, gevolgde nascholing betreffende CVRM door huisartsen en prak-
tijkondersteuners, en tot slot het gebruik van overige materialen in de dagelijkse praktijk. 
Ook werden huisartsen gevraagd naar hun oordeel over de aangeboden materialen en 
begeleiding. De vragenlijst bevatte in totaal 41 gesloten vragen (zie bijlage 1 voor de 
vragenlijst). De voornaamste bronnen voor de vragenlijst waren de NHG-Standaard 
CVRM en het projectplan van het Programma Doelmatigheid CVRM opgesteld door 
IVM en NHG waarin alle implementatieactiviteiten en materialen beschreven stonden.  
 
Steekproeftrekking en dataverzameling 
Voor de steekproef van huisartsen is gebruik gemaakt van de NIVEL-Beroepenregistratie. 
Het doel van deze beroepenregistratie is het op continue basis verzamelen van gegevens 
over aantal, samenstelling en spreiding van beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. 
Onder andere van huisartsen wordt de registratie bijgehouden.3 Per januari 2010 stonden 
8.759 huisartsen geregistreerd. De volgende achtergrondgegevens zijn van hen bekend: 
leeftijd, geslacht, functie, praktijkvorm, apotheekhoudend, regio. Uitgaande van een 
respons van circa 30% (gebaseerd op eerdere ervaringen) is een steekproef van 1500 

                                                      
3 Voor meer informatie over de NIVEL-Beroepenregistratie: www.nivel.nl/beroepenindezorg. 
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huisartsen getrokken. Het streven hierbij was een ingevulde vragenlijst retour te ontvan-
gen van 500 huisartsen.  
Het Programma Doelmatigheid CVRM is in regio’s waarin huisartsen minder vaak 
kiezen voor simvastatine 40 mg als eerste keus bij nieuwe gebruikers intensiever ingezet 
(er zijn meer activiteiten ontplooid) dan in andere regio’s. Om deze reden is een gestrati-
ficeerde steekproef van huisartsen getrokken. Er is gekozen voor een oververtegen-
woordiging van huisartsen uit de actievere steden/regio’s, zijnde: Ede, Goes/Zierikzee, 
Maastricht, Zoetermeer, Zuidoost-Brabant (Bergeijk, Cranendonk, Deurne, Eersel, 
Helmond West, Valkenswaard, Waalre, Aalst). In totaal stonden 361 huisartsen in deze 
regio’s geregistreerd in de NIVEL-beroepenregistratie. Besloten is 100 huisartsen uit de 
groep van 361 huisartsen te trekken en 1400 huisartsen uit de groep van (8759-361=) 
8398 huisartsen te trekken. 
 
De vragenlijst is zowel op papier als via internet aangeboden. Eind januari 2010 is een 
eerste brief met papieren vragenlijst en antwoordenvelop aan alle huisartsen toegestuurd. 
Op de vragenlijst kon de huisarts de inloggegevens voor invullen op internet terugvinden 
indien dit de voorkeur had. Na tweeënhalve week is een eerste reminder verstuurd: een 
brief met het verzoek de vragenlijst alsnog op papier of online in te vullen. Na nog eens 
drie weken werd de tweede en laatste reminder verzonden. Deze bestond uit een brief met 
opnieuw een papieren exemplaar van de vragenlijst en antwoordenvelop. 
 
Respons 
Van de 1500 verstuurde vragenlijsten kwamen er 44 onbestelbaar retour, waarmee het 
netto aantal verstuurde vragenlijsten op 1456 uitkwam. In totaal hebben 101 huisartsen 
online de vragenlijst ingevuld en hebben 422 huisartsen de papieren versie teruggestuurd. 
Negentien vragenlijsten waren onvolledig ingevuld en konden niet meegenomen worden 
in de analyses. De netto respons komt daarmee op 504/1456 = 34,6%. 
 
Vragen in de LINH jaarenquête 2010 
Ook zijn enkele vragen toegevoegd aan de jaarlijkse enquête die in de periode juni-
augustus onder de huisartsen van het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg 
(LINH) is afgenomen. LINH is een netwerk van 92 huisartspraktijken, die patiënt-
gegevens routinematig vastleggen in het huisartsen informatie systeem (HIS), met meer 
dan 350.000 ingeschreven patiënten (per juli 2008). Het doel van LINH is representa-
tieve, continue, kwantitatieve en kwalitatieve informatie over de door Nederlandse 
huisartsen geleverde zorg te genereren4. Door enkele vragen in de jaarlijkse enquête op te 
nemen kan een inschatting gemaakt worden op bias naar onderwerp in de respons op de 
schriftelijke vragenlijst. Over de volgende onderwerpen zijn vragen opgenomen: 
raadplegen van de NHG-Standaard CVRM, bespreking van het onderwerp CVRM in het 
FTO, gevolgde nascholing voor huisartsen en het gebruik van materialen in de praktijk 
(zie bijlage 2 voor de vragen).  
 
Data analyse 
Er zijn veelal beschrijvende analyses uitgevoerd (frequentieverdelingen en kruistabellen). 
Verschillen in achtergrondkenmerken tussen respondenten en de landelijke 
                                                      
4 Voor meer informatie over LINH: www.nivel.nl/linh  
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huisartsenpopulatie en verschillen in uitkomsten naar achtergrondkenmerken zijn getoetst 
met de chi-kwadraattest. Alle analyses zijn uitgevoerd met STATA, versie 10. 
 
 

2.2 Achtergrondkenmerken en representativiteit 
 
De vragenlijst is ingevuld door 504 huisartsen (respons=34,6%). In tabel 2.1 worden de 
kenmerken van de respondenten weergegeven en vergeleken met de gehele populatie 
huisartsen in Nederland, zoals geregistreerd in de Beroepenregistratie van het NIVEL. 
 
 
Tabel 2.1: Kenmerken van respondenten (n=504) 
 

 Respondenten 
(n=504) 

Populatie huisartsen 
(n=8.875) 

p-waarde 

Geslacht (M); % (n) 45,0 (227) 60,8 (5.393) <0.01 
Leeftijd; gemiddelde (sd) 44,9  (8,9) 48,6     (8,8) <0.01 
Praktijkvorm; % (n)    
- solo 6,6   (33) 19,1 (1.694) <0.01 
- duo 27,4 (138) 28,5 (2.526)  
- groep 66,1 (333) 52,5 (4.655)  
Apotheekhoudend; % (n) 3.6   (18) 7.0    (621) - 

 
 
Uit tabel 2.1 blijkt dat de respondenten van de vragenlijst over cardiovasculair risico-
management niet representatief zijn voor de gehele populatie huisartsen in Nederland. 
Onder de respondenten bevonden zich immers significant minder mannen en is de gemid-
delde leeftijd significant lager dan de gehele populatie huisartsen. Daarnaast bevonden 
zich onder de respondenten meer huisartsen die werkzaam zijn in een groepspraktijk en 
minder huisartsen die werkzaam zijn in een solopraktijk ten opzichte van de gehele 
populatie huisartsen in Nederland. Gezien de ondervraagde groep huisartsen niet 
representatief blijkt te zijn voor de gehele populatie huisartsen in Nederland, kunnen de 
resultaten niet gegeneraliseerd worden. 
 
In tabel 2.2 worden de kenmerken van huisartsen uit regio’s waar veel activiteiten ten 
aanzien van cardiovasculair risicomanagement zijn gerealiseerd en regio’s waar minder 
activiteiten zijn gerealiseerd vergeleken. Zowel ten aanzien van geslacht, leeftijd, en 
praktijkvorm waarin huisartsen werkzaam zijn werden geen significante verschillen 
gevonden tussen huisartsen uit regio’s waar veel activiteiten zijn gerealiseerd en regio’s 
waar weinig activiteiten gerealiseerd zijn. 
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Tabel 2.2: Kenmerken van huisartsen uit regio’s waar veel activiteiten gerealiseerd zijn 
en regio’s waar weinig activiteiten gerealiseerd zijn 

 
 Veel activiteiten 

(n=27) 
Weinig activiteiten 

(n=477) 
p 

Geslacht (M); % (n) 44,4  (12) 45,1 (215) 0.95 
Leeftijd; gemiddelde (sd) 44,7 (8,4) 44,9  (8,9) 0.91 
Praktijkvorm; % (n)    
- solo 7,4    (2) 6,5   (31) 0.74 
- duo 33,3    (9) 27,0 (129)  
- groep 59,3  (16) 66,5 (317)  
 
 

2.3 Bekendheid met en gebruik van de NHG-Standaard CVRM 
 
Vrijwel alle huisartsen (99%) hebben de NHG-Standaard CVRM tot hun beschikking in 
de huisartsenpraktijk. In de meeste huisartsen praktijken (69%) is zowel een papieren als 
een digitale versie aanwezig. Acht procent van de ondervraagde huisartsen heeft alleen 
een digitale versie van de Standaard ter beschikking in de praktijk en 22% geeft aan dat er 
alleen een papieren versie aanwezig is. Van de ondervraagde huisartsen geeft 86% aan de 
NHG-Standaard CVRM wel eens te raadplegen tijdens een consult (tabel 2.3). Slechts 
10% van de huisartsen geeft aan de standaard nooit te raadplegen.  
 
 
Tabel 2.3: Percentage huisartsen dat de NHG-Standaard CVRM raadpleegt tijdens een 

consult 
 
 % n 
Tijdens elk eerste consult met een patiënt met een verhoogd risico op HVZ 25 120 
Tijdens elk consult met een patiënt met een verhoogd risico op HVZ 7 33 
Alleen bij twijfel over de behandeling bij een patiënt met (een verhoogd risico op) HVZ 53 258 
Andere gelegenheid 5 23 
 
 
Tabel 2.4 laat zien welke onderdelen van de NHG-Standaard huisartsen regelmatig raad-
plegen. Huisartsen die aangaven de NHG-Standaard te raadplegen (n = 434) gaven aan 
dat zij met name de risicotabel voor de inschatting van het 10-jaarsrisico op sterfte door 
hart en/of vaatziekten en de richtlijn voor de medicamenteuze behandeling raadplegen. 
Tussen huisartsen uit de regio’s waar veel en regio’s waar minder implementatie-
activiteiten zijn gerealiseerd werden geen verschillen gevonden in de bekendheid en het 
gebruik van de NHG-Standaard CVRM. 
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Tabel 2.4: Gebruik van onderdelen van de NHG-Standaard CVRM 
 

Intensiteit implementatie activiteiten  Totaal 
 

(n = 434) 

 
veel 

(n=23) 
 weinig 

(n=411) 
 p

 % n  % n  % n   
Factoren die het risicoprofiel bepalen 30,9 134  26,1 6  31,1 128  0,61 
Risicotabel voor inschatting 10-jaarsrisico 
van sterfte door HVZ 94,5 410  95,7 22  94,4 388  0,79 
Richtlijnen niet medicamenteuze behandeling 19,1 83  26,1 6  18,7 77  0,38 
Richtlijnen medicamenteuze behandeling 62,7 272  60,9 14  62,8 258  0,85 
 
 
 

2.4 Het onderwerp CVRM in het farmacotherapieoverleg (FTO) 
 
Van de ondervraagde huisartsen nam 89% deel aan een farmacotherapieoverleg (FTO). 
Deelnemende huisartsen zijn gemiddeld ouder dan niet deelnemende huisartsen aan een 
farmacotherapeutisch overleg, namelijk respectievelijk 45,3 (8,8) en 41,5 (9,0) jaar (p = 
0,003). In regio’s met veel implementatieactiviteiten nam 82% deel aan een FTO en in 
regio met weinig implementatieactiviteiten 88.8% (p = 0.24). Van de huisartsen die 
deelnemen aan een FTO gaf 47% (n = 206) aan dat het onderwerp cardiovasculair 
risicomanagement in 2008 en/of 2009 aan de orde is geweest (zie tabel 2.5). 
 
 
Tabel 2.5: Het onderwerp cardiovasculair risicomanagement behandeld in het FTO in 

2008 en/of 2009 
 

Intensiteit implementatie activiteiten  Totaal 
 

(n = 435) 

 
veel 

(n=22) 
 weinig 

(n=413) 
 p

 % n  % n  % n   

CVRM behandeld in 2008 en/of 2009 47,4 206  59,1 13  46,7 193  0,26 
CVRM staat op de agenda voor 2010 18,9 82  9,1 2  19,4 80  0,23 
CVRM niet behandeld en staat niet op de 
agenda voor 2010 33,8 147  31,8 7  33,9 140  0,84 
 
 
Als op provincieniveau gekeken wordt naar het percentage huisartsen dat aangeeft dat het 
onderwerp cardiovasculair risicomanagement behandeld is binnen het FTO in 2008 en/of 
2009  (zie figuur 2.1), dan valt op dat met name huisartsen in Limburg, Zeeland en 
Utrecht dit aangeven.  
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Figuur 2.1: Per provincie, het percentage huisartsen dat aangeeft dat het onderwerp 
CVRM is behandeld in het FTO in 2008 en/of 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huisartsen uit regio’s met veel implementatie activiteiten geven vaker aan dat de CVRM 
behandeld is binnen het FTO dan huisartsen uit regio’s met weinig implementatie activi-
teiten, namelijk respectievelijk 59 versus 47%. Daarnaast gaven huisartsen uit regio’s met 
veel implementatie activiteiten minder vaak aan dat CVRM op de agenda staat voor 2010 
dan huisartsen uit regio’s met weinig implementatie activiteiten. Deze verschillen waren 
echter niet statistisch significant.  
 
Van de huisartsen die deelnemen aan een FTO-groep waarin CVRM behandeld is gaf 
43% aan dat er gebruik gemaakt was van het FTO-materiaal van het IVM. Het FTO-
materiaal van de farmaceutische industrie en andere organisaties werd daarentegen 
weinig gebruikt, respectievelijk 2 en 11% van de huisartsen gaf aan dat hiervan gebruik 
was gemaakt binnen de FTO-groep. Van de huisartsen die deelnemen aan een FTO-groep 
gaf 41% aan dat het onderwerp CVRM behandeld was zonder gebruik te maken van 
specifiek FTO-materiaal.  
 
De FTO-groepen zijn een belangrijk instrument in het programma CVRM. Binnen het 
programma is door het IVM specifiek FTO-materiaal betreffende het onderwerp CVRM 
ontwikkeld en aangeboden. Daarnaast was begeleiding vanuit IVM van FTO-groepen 
mogelijk. Tabel 2.6 geeft de onderwerpkeuze weer binnen de FTO-groepen waarbij 
gebruik gemaakt werd van FTO-materiaal van IVM (n = 97). Daarnaast geeft tabel 2.6 de 
onderwerpkeuze voor begeleide en onbegeleide FTO-groepen weer. Huisartsen die 
deelnamen aan de FTO-groepen waarderen de bruikbaarheid van het FTO-materiaal van 
het IVM gemiddeld met een 7,2 (sd 1,2) op een numerieke tienpuntsschaal, waarbij 0 
staat voor helemaal niet bruikbaar en 10 voor zeer bruikbaar.  
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Tabel 2.6: Onderwerpkeuze binnen  FTO-groepen waarbij gebruik gemaakt werd van 
FTO-materiaal van het IVM (n = 97)1

 
 Ja, zonder IVM 

begeleiding  
Ja, met IVM 
begeleiding  

Niet 
gebruikt 

 % n  % n  % n 
CVRM oriëntatiemodule 30,9 30  14,4 14  54,6 53 
CVRM-vervolgmodule: onderbehandeling van 
preventieve medicatie bij HVZ en DM2 26,8 26  20,6 20  52,6 51 
CVRM-vervolgmodule: Cholesterol, overbehande-
ling bij laagrisicopatiënten 21,7 21  12,3 12  66,0 64 
CVRM-vervolgmodule: Cholesterol, omzetten 
patiënten naar voorkeurmedicatie 21,7 21  18,6 18  59,8 58 
Hypertensie 39,2 38  10,3 10  50,5 49 
 

1 Deze cijfers verschillen van cijfers door IVM geregistreerd rondom begeleiding 
 
 

2.5 Nascholing in het kader van CVRM 
 
In 2008 is aan alle huisartsen het programma voor individuele nascholing (PIN) met het 
onderwerp cardiovasculair risicomanagement toegestuurd. Uit de enquête blijkt dat 23% 
(n=139) van de ondervraagde huisartsen deze PIN CVRM volledig gemaakt heeft, 
waarvan 17% het toetsblad heeft ingestuurd. Daarnaast heeft 6% van de huisartsen de 
PIN gedeeltelijk gemaakt. 
 
Als op provincieniveau gekeken wordt naar het percentage huisartsen dat aangeeft de PIN 
CVRM volledig gemaakt te hebben ongeacht het terugsturen van het toetsblad (zie figuur 
2.2), dan valt op dat huisartsen in Drenthe, Friesland, Flevoland, Utrecht, Zeeland en 
Zuid-Holland minder vaker de PIN CVRM hebben gemaakt. 
 
 
Figuur 2.2: Per provincie, het percentage huisartsen dat aangeeft de PIN CVRM volledig 

gemaakt te hebben 
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De achtergrondkenmerken (geslacht, leeftijd, praktijkvorm, en wel of niet apotheek-
houdend) waren vergelijkbaar voor huisartsen die de PIN CVRM niet gemaakt hebben en 
huisartsen die dit wel gedaan hebben. Van de ondervraagde huisartsen geeft 35% aan dat 
men van plan is de PIN CVRM alsnog in 2010 te maken, 38% geeft aan dat zij dit niet 
van plan zijn. 
 
Van de huisartsen die de PIN CVRM gemaakt hebben (n=139) geeft 22% aan dat zij dit 
gedaan hebben in groepsverband. Huisartsen die het programma voor individuele 
nascholing (PIN) gemaakt hebben is gevraagd om de bruikbaarheid te beoordelen. De 
bruikbaarheid van de informatie in de PIN CVRM voor cardiovasculair risicomanage-
ment in de dagelijkse praktijk werd gemiddeld met een 7,4 (sd 1,3) beoordeeld, op een 
schaal van 0 (helemaal niet bruikbaar) tot 10 (zeer bruikbaar). 
 
Binnen het Programma Doelmatigheid CVRM is door het NHG voor de Erkend 
KwaliteitsConsulent (EKC) een vervolgcursus ‘Hoe implementeer ik een standaard?’ 
ontwikkeld. De EKC is verantwoordelijk voor de coördinatie van nascholing in de eigen 
toetsgroep (bijvoorbeeld het FTO). Van de ondervraagde huisartsen hebben 85 (17%) 
huisartsen aangegeven dat zij geregistreerd zijn als EKC. Tweeëntwintig EKC-ers (26%) 
rapporteren vervolgens dat zij deze vervolgcursus hebben gevolgd. 
 
Ook voor praktijkondersteuners/-verpleegkundigen was binnen het programma 
Doelmatigheid CVRM nascholing ontwikkeld op het gebied van CVRM. Vrijwel alle 
ondervraagde huisartsen (91%) gaven aan dat er binnen de praktijk praktijkondersteuners 
en/of praktijkverpleegkundigen werkzaam zijn. In tabel 2.7 geeft het percentage huis-
artsen weer dat aangeeft dat één of meerdere praktijkondersteuners en/of praktijkver-
pleegkundigen binnen hun praktijk nascholing in het kader van CVRM heeft gevolgd. 
 
 
Tabel 2.7: Percentage huisartsen dat aangeeft dat één of meerdere praktijkondersteuners 

en/of -verpleegkundigen binnen de praktijk nascholing in het kader van 
CVRM heeft gevolgd 

 
 % n 
IVM-nascholing ‘CVRM in de praktijk volgens de NHG-Standaard’ 17 63 
IVM-nascholing ‘CVRM: motiverende gesprekstechnieken’ 15 53 
NHG-Webprogramma ‘Over pillen moet je praten!’ 2 6 
NHG-Webprogramma ‘CVRM’ 6 20 
Andere nascholing 36 109 
Geen nascholing gevolgd 12 54 
 
 

2.6 CVRM in de dagelijkse huisartspraktijk 
 
De NHG-ConsultWijzer is een programma dat huisartsen kunnen gebruiken als naslag-
werk, waarmee huisartsen de beschikking hebben over de elektronische versie van onder 
andere de NHG-Standaarden, Farmacotherapeutische richtlijnen, patiëntenbrieven, en het 
cardiovasculair adviessysteem. Een kwart van de ondervraagde huisartsen (25%) heeft de 
beschikking over de NHG-ConsultWijzer. Van deze huisartsen maakt 74% wel eens 
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gebruik van het cardiovasculair adviessysteem in de NHG-ConsultWijzer tijdens het 
consult met een patiënt met (een verhoogd risico op) HVZ.  
 
De digitale NHG-PraktijkWijzer CVRM ondersteunt de huisartsenpraktijk bij een 
systematische opzet en uitvoering van een spreekuur cardiovasculair risicomanagement. 
Van de huisartsen die beschikken over de NHG-PraktijkWijzer CVRM (18% van de 
ondervraagde huisartsen) geeft het merendeel (71%) aan deze gebruikt te hebben om de 
zorg rond cardiovasculair risicomanagement in de praktijk te organiseren (zie tabel B4.3 
in bijlage 4 voor welke aspecten huisartsen de NHG-PraktijkWijzer hebben gebruikt).  
 
In de NHG-Standaard CVRM wordt aangegeven op welke wijze patiënten met een ver-
hoogd risico geïdentificeerd kunnen worden en hoe de hoogte van dit risico kan worden 
bepaald. Omdat het risico van HVZ multifactorieel is bepaald, moeten de risicofactoren 
in samenhang worden beoordeeld; het opstellen van een zogenoemd risicoprofiel. Tabel 
2.8 geeft per patiëntencategorie weer bij hoeveel patiënten de ondervraagde huisartsen (of 
praktijkondersteuner/ verpleegkundige) het cardiovasculair risicoprofiel in kaart brengen. 
Hieruit blijkt dat de meeste huisartsen bij het merendeel van de patiënten met een moge-
lijk verhoogd risico een risicoprofiel in kaart brengen. 
 
 
Tabel 2.8: Mate waarin huisartsen (of praktijkondersteuners/-verpleegkundigen) een 

risicoprofiel in kaart brengen bij patiënten met een mogelijk verhoogd risico 
op HVZ, % (n) 

 
 Alle 

patiënten  
Meerderheid 

patiënten  
Minderheid 
patiënten  

Nooit 

 % n  % n  % n  % n 
Patiënten met HVZ 52 259  43 213  4 18  1 5 
Patiënten met DM2 78 385  18 89  2 10  2 7 
Patiënten zonder HVZ of DM2, met (moge-
lijk) verhoogd risico 22 109  59 285  16 80  3 13 
Patiënten met een belaste familieanamnese 15 75  59 285  24 116  2 11 
Patiënten met zichtbaar overgewicht 5 26  57 280  34 165  4 17 
 
 
Indien er sprake is van een (mogelijk) verhoogd risico op HVZ kan de huisarts gebruik 
maken van de risicotabel (uit de NHG-Standaard, de NHG-ConsultWijzer of HIS) of de 
SCORE risicometer op www.scoremeter.nl om het individuele risico op HVZ te schatten 
voor patiënten.  Van de ondervraagde huisartsen geeft 82% aan bij de meerderheid van de 
patiënten gebruik te maken van de risicotabel uit de NHG-Standaard, de NHG-Consult-
Wijzer of HIS. De SCORE risicometer op www.scoremeter.nl om het individuele risico 
op HVZ te schatten voor patiënten wordt daarentegen minder gebruikt. Slechts 16% van 
de huisartsen geeft aan de SCORE risicometer te gebruiken bij de meerderheid van de 
patiënten en 77% van de ondervraagde huisartsen geeft aan deze nooit te gebruiken. 
 
In bijlage 4, in tabellen B4.1 en B4.2, is opgenomen in hoeverre huisartsen en/of praktijk-
ondersteuners/-verpleegkundigen NHG-patiëntbrieven of brochures meegeven aan 
patiënten bij wie (een verhoogd risico op) HVZ is vastgesteld. 
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2.7 Doelstelling van het programma CVRM 
 
Een belangrijke vraagstelling van het huidige onderzoek was in hoeverre zorgverleners 
(met name huisartsen) de verschillende elementen van het programma Doelmatigheid 
CVRM gebruiken. De doelstelling was dat minimaal 40% van de huisartsen op enigerlei 
wijze gebruikmaken van elementen van het programma. Dit kan zijn: behandeling van het 
onderwerp CVRM in het FTO (met/zonder begeleiding van het IVM), maken van de PIN 
CVRM, volgen van de EKC-vervolgcursus ‘Hoe implementeer ik een standaard?’ en 
gebruik van de NHG-ConsultWijzer of PraktijkWijzer CVRM. Uit de resultaten van het 
huidige onderzoek blijkt dat 68% van de ondervraagde huisartsen op enigerlei wijze 
gebruik heeft gemaakt van deze elementen van het programma Doelmatigheid CVRM. 
Figuur 2.3 geeft per provincie het percentage huisartsen die op enigerlei wijze gebruik 
heeft gemaakt van elementen van het programma Doelmatigheid CVRM weer. 
 
 
Figuur 2.3: Per provincie, het percentage huisartsen dat op enigerlei wijze gebruik heeft 

gemaakt van elementen van het Programma Doelmatigheid CVRM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de regio’s waar veel implementatieactiviteiten zijn gerealiseerd gaf 74% van de onder-
vraagde huisartsen aan op enigerlei wijze gebruik gemaakt te hebben van elementen van 
het programma, ten opzichte van 68% in de regio’s waar weinig implementatieactiviteiten 
zijn gerealiseerd. Dit verschil was echter niet statistisch significant (p=0,50). In tabel 2.9 
worden de kenmerken van huisartsen die wel en niet op enigerlei wijze gebruik hebben 
gemaakt van elementen van het programma CVRM weergegeven. 
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Tabel 2.9: Kenmerken van  huisartsen die wel en niet op enigerlei wijze gebruik hebben 
gemaakt van elementen van het programma CVRM  (n=504) 

 
Gebruik elementen programma CVRM  

wel niet p 
Geslacht (M); % (n) 48 (165) 37      (62) 0,02 
Leeftijd; gemiddelde (sd) 45,4 (8,8) 43,8  (9,0) 0,07 
Praktijkvorm; % (n)    
- solo 5,9 (20) 7,8   (13) 0,69 
- duo 27,2 (92) 27,7   (46)  
- groep 66,9 (226) 64,5 (107)  
Apotheekhoudend; % (n) 4,1 (14) 2,4     (4) 0,33 
 
 

2.8 Vergelijking met LINH jaarenquête 2010 
 
Deze paragraaf vergelijkt de resultaten van de individuele peiling met de resultaten uit de 
LINH jaarenquête voor de volgende onderwerpen: raadplegen van de NHG-Standaard 
CVRM, bespreking van het onderwerp CVRM in het FTO, gevolgde nascholing voor 
huisartsen en het gebruik van materialen in de praktijk.  
 
Gebruik van de NHG-Standaard CVRM 
Van de LINH-huisartsen geeft 8% aan nooit de NHG-Standaard CVRM te raadplegen, 
tegenover 10% van de huisartsen in de huisartsenpeiling CVRM die in de voorgaande 
paragrafen is beschreven. Indien huisartsen de Standaard raadplegen geven huisartsen in 
beide groepen aan dat vooral de ‘risicotabel voor inschatting 10-jaarsrisico van sterfte 
door HVZ’ wordt geraadpleegd, gevolgd door het onderdeel ‘richtlijn medicamenteuze 
behandelingen’ (tabel 2.10).  
 
 
Tabel 2.10  Gebruik van onderdelen van de NHG-Standaard CVRM door huisartsen die 

NHG-Standaard raadplegen (percentage huisartsen) 
 
Onderdelen NHG-Standaard CVRM LINH 

(N = 56) 
 Individueel 

(N = 434) 
 % n  % n 
Factoren die het risicoprofiel bepalen 64,3 36  30,9 134 
Risicotabel voor inschatting 10-jaarsrisico van sterfte door HVZ 98,2 55  94,5 410 
Richtlijnen niet-medicamenteuze behandeling 48,2 27  19,1 83 
Richtlijnen medicamenteuze behandeling 78,6 44  62,7 272 
 
 
Het onderwerp CVRM in het FTO 
Bijna alle huisartsen in zowel de huisartsenpeiling CVRM (89%) als de LINH jaar-
enquête (95%) nemen deel aan het FTO. Ongeveer de helft  van de huisartsen in zowel de 
huisartsenpeiling CVRM (47%) als de LINH jaarenquête (48%) hebben het onderwerp 
CVRM in 2008 en/of 2009 behandeld binnen het FTO (tabel 2.11). Wel geven meer 
huisartsen in de huisartsenpeiling CVRM aan dat het onderwerp in 2010 op de agenda 
staat. Indien het onderwerp CVRM is behandeld in het FTO, geeft het grootste deel 
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(47%) van de huisartsen in de individuele peiling aan dit onderwerp behandeld te hebben 
met FTO-materiaal van IVM. In LINH ligt dit percentage lager (35%). 
 
 
Tabel 2.11:  Gebruik van onderdelen van de NHG-Standaard CVRM door huisartsen die 

NHG-Standaard raadplegen (percentage huisartsen) 
 
Onderwerp CVRM behandeld in FTO LINH (N = 58)  Individueel (N = 435) 
 % n  % n 
Nee, maar staat op de agenda voor 2010 8,6 5  18,9 82 
Nee, en staat niet op de agenda voor 2010 43,1 25  33,8 147 
CVRM behandeld in 2008 en/of 2009 48,3 33  47,4 206 
 LINH (N = 28)  Individueel (N = 206) 
Geen specifiek FTO-materiaal 57,1 16  40,3 83 
FTO-materiaal andere organisatie 14,3 4  10,7 22 
FTO-materiaal van farmaceutische industrie 7,1 2  2,4 5 
FTO-materiaal van het IVM 35,7 10  47,1 97 
 
 
Nascholing in het kader van CVRM 
LINH-huisartsen en huisartsen uit de peiling in dit onderzoek geven ongeveer even vaak 
aan de PIN te hebben ingevuld: 31% versus 28%. Wel geven LINH-huisartsen vaker aan 
niet van plan te zijn de PIN in te gaan vullen: 57% versus 38% (tabel 2.12). 
 
 
Tabel 2.12:  Maken van het Programma voor Individuele Nascholing (PIN) met 

betrekking tot het onderwerp CVRM door huisartsen (percentage huisartsen) 
 
Maken van PIN LINH 

(N = 61) 
 Individueel 

(N = 502) 
 % n  % n 
Nee, en dat ben ik ook niet van plan 57,4 35  37,5 188 
Nee, maar ik ben van plan deze in 2010 te maken 13,1 8  34,7 174 
Ja, gedeeltelijk gemaakt 9,8 6  5,6 23 
Ja, geheel gemaakt zonder toetsblad in te sturen 4,9 3  6,6 33 
Ja, geheel gemaakt en toetsblad ingestuurd 16,4 10  16,7 84 
 
 
NHG-Consultwijzer 
Een kwart van de huisartsen in de huisartsenpeiling CVRM geeft aan de beschikking te 
hebben over de NHG-ConsultWijzer. In de LINH jaarenquête zegt ruim de helft (54%) 
hierover te beschikken. 
 
 

2.9 Samenvatting 
 
Vrijwel alle ondervraagde huisartsen zijn bekend met de NHG-Standaard Cardiovasculair 
Risicomanagement en raadpleegt deze regelmatig tijdens een consult. Daarnaast blijkt dat 
68% van de ondervraagde huisartsen op enigerlei wijze gebruik heeft gemaakt van 
elementen van het programma Doelmatigheid CVRM. Een belangrijke primaire doel-
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stelling van het Programma CVRM is hiermee bereikt, namelijk meer dan 40% van alle 
huisartsen heeft op enigerlei wijze deelgenomen aan het programma Doelmatigheid 
CVRM. Er zijn geen verschillen aangetoond tussen regio’s waarin veel dan wel weinig 
implementatieactiviteiten zijn gerealiseerd. 
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3 CVRM in het farmacotherapieoverleg 
 
 
 
Het farmacotherapieoverleg (FTO) is een belangrijk instrument in het programma 
Doelmatigheid CVRM. Om inzicht te krijgen in hoeverre het onderwerp CVRM in het 
FTO besproken is, of daarbij gebruik is gemaakt van materialen en begeleiding aan-
geboden binnen het Programma Doelmatigheid CVRM, en welke afspraken over CVRM 
zijn gemaakt, is een internetenquête onder contactpersonen van FTO-groepen afgenomen. 
Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van deze peiling. Het hoofdstuk begint met een 
beschrijving van de methode in paragraaf 3.1. Daarna worden de karakteristieken van de 
FTO-groepen beschreven in paragraaf 3.2. In paragraaf 3.3 wordt weergegeven op welke 
manier het onderwerp CVRM in het FTO is besproken. Vervolgens geeft paragraaf 3.4 
inzicht in de gemaakte afspraken over de zorg rond CVRM binnen de FTO-groepen. Tot 
slot beschrijft paragraaf 3.5 in hoeverre er afstemming is geweest met behandelaars in de 
tweede lijn met betrekking tot farmacotherapeutische afspraken.  
 
 

3.1 Methode 
 
Ontwikkeling vragenlijst 
In de vragenlijst zijn, naast vragen over samenstelling en niveau van de FTO-groep, de 
volgende onderwerpen opgenomen: aantal FTO-bijeenkomsten over CVRM ten tijde van 
het programma, gebruikt FTO-materiaal en eventuele begeleiding door IVM, gemaakte 
afspraken zowel binnen de eerste lijn als met de tweede lijn over: a) leefstijl, b) keuze en 
dosering cholesterolverlagers bij nieuwe gebruikers, c) onderbehandeling met preventieve 
medicatie bij HVZ en/of DM2, d) overbehandeling van laagrisicopatiënten, e) omzetten 
naar voorkeursmedicatie, f) behandeling van hypertensie en g) therapie(on)trouw. In 
totaal zijn 51 gesloten vragen aan de contactpersonen voorgelegd (zie bijlage 3 voor de 
vragenlijst). De NHG-Standaard CVRM, eerdere FTO-peilingen (voor het format) en 
informatie over activiteiten gericht op het FTO uit het projectplan geschreven door NHG 
en IVM vormden voor deze vragenlijst de voornaamste bronnen. 
 
Steekproeftrekking en dataverzameling 
De dataverzameling voor deze peiling was in handen van het IVM. Dit instituut heeft veel 
ervaring met het afnemen van vragenlijsten onder FTO-groepen en heeft de beschikking 
over de contactgegevens van deze groepen. Van elke FTO-groep is de huisartscontact-
persoon, de apothekercontactpersoon en de Erkend KwaliteitsConsulent (indien aan-
wezig) benaderd. Alle bij IVM bekende FTO-groepen zijn aangeschreven (n=823).  
 
De vragenlijst is via internet aangeboden. Eind februari 2010 is de email met persoonlijke 
link naar de vragenlijst verstuurd aan 1.351 contactpersonen van 823 FTO-groepen. Na 
drie weken is aan 1.053 contactpersonen een reminder per email gestuurd. De respons 
was na deze reminder 40%. Vanwege de hoge werk- en tijdsbelasting om meer respons te 
bereiken, is besloten geen extra reminder meer te versturen. 
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Respons 
Van de 1.351 benaderde contactpersonen van 823 FTO-groepen hebben in totaal 389 
contactpersonen van 351 FTO-groepen de vragenlijst op internet ingevuld. De respons op 
FTO-niveau was hierdoor 351/823 = 42,6%. 
 
Data analyse 
De resultaten zijn op FTO-niveau geanalyseerd. Hiertoe is, van de FTO-groepen waar 
twee contactpersonen de vragenlijst hadden ingevuld, at random een van de twee vragen-
lijsten verwijderd uit het databestand. Zodoende zijn de analyses uitgevoerd op data van 
351 vragenlijsten. Er zijn veelal beschrijvende analyses uitgevoerd (frequentieverdelingen 
en kruistabellen). Verschillen in uitkomst naar wel of niet begeleid door IVM en naar 
niveau van de FTO-groep zijn getoetst met de chi-kwadraattest. Er zijn vier niveaus 
waarop een FTO-groep kan functioneren. Kader 3.1 geeft een overzicht van deze niveaus. 
Alle analyses zijn uitgevoerd met STATA, versie 10. 
 
 
Kader 3.1: Niveaus waarop een FTO-groep kan functioneren 
 
Niveau I Geen gestructureerd overleg 
Niveau II Regelmatig overleg zonder concreet afspraken te maken 
Niveau III Regelmatig overleg met concrete afspraken en gebruik van prescriptiecijfers 
Niveau IV Regelmatig overleg met toetsing van gemaakte afspraken m.b.v. prescriptiecijfers 
 
 

3.2 Karakteristieken FTO-groepen 
 
Tabel 3.1 geeft de karakteristieken van de FTO-groepen weer. In iets meer dan de helft 
(53,1%) van de FTO-groepen zitten tussen de zes en tien huisartsen. Daarnaast zitten in 
ruim negen op de tien (92,2%) FTO-groepen tussen de nul en vijf apothekers. Aan 13,1% 
van de FTO-groepen neemt tenminste één apotheekhoudende huisarts deel.  
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Tabel 3.1: Karakteristieken FTO-groepen (percentage FTO-groepen) 
 
Samenstelling FTO-groepen % n 
Aantal huisartsen (N = 343)  
0-5 13,4 46 
6-10 53,1 182 
11-20 31,5 108 
> 20 2,0 7 

Aantal apothekers (N = 346)   
0-5 92,2 319 
6-10 7,5 26 
> 10 0,3 1 

Aantal apotheekhoudende huisartsen (N = 351)   
Geen 86,9 305 
1-5 9,7 34 
> 5 3,4 12 

Niveau FTO-groepen (N = 351)   
Niveau I 3,1 11 
Niveau II 13,7 48 
Niveau III 38,7 136 
Niveau IV 44,2 155 
Onbekend 0,3 1 
 
 
Van de FTO-groepen geeft 44,2% aan op niveau IV te functioneren, wat inhoudt dat deze 
FTO-groepen regelmatig overleg hebben en gemaakte afspraken getoetst worden met 
behulp van prescriptiecijfers. Hierbij moet worden opgemerkt dat het weergegeven 
niveau in tabel 3.1 het door de FTO-groepen zelf ingeschatte niveau is. Als gevolg hier-
van kan het niveau afwijken van het werkelijke niveau waarop de FTO-groep 
functioneert. 
 
In 96,6% van de FTO-groepen is een geregistreerde Erkend KwaliteitsConsulent 
(EKC’er) aanwezig.5 Indien een EKC’er aanwezig is binnen de FTO-groep, blijkt dat een 
derde (32,2%) van deze consulenten de EKC-vervolgcursus ‘Hoe implementeer ik een 
standaard’ ontwikkeld door het NHG heeft gevolgd.  
 
 

3.3 Het onderwerp CVRM in het FTO 
 
Deze paragraaf geeft inzicht in hoeverre het onderwerp CVRM binnen het FTO be-
sproken is en zo ja, op welke manier. Voor alle resultaten die zijn weergegeven in deze 
paragraaf is gekeken of er verschillen bestaan naar FTO-niveau. Hierbij is onderscheid 
gemaakt tussen FTO-groepen die op hoger niveau functioneren (niveau III/IV) en FTO-
groepen die op lager niveau functioneren (niveau I/II). Alleen indien significante ver-
schillen gevonden werden tussen FTO-groepen op een bepaald kenmerk wordt dit in de 
tekst vermeld. 

                                                      
5 Alleen indien de FTO-contactpersoon huisarts was (n = 206), is gevraagd of er binnen de FTO-groep iemand 

geregistreerd staat als Erkend KwaliteitsConsulent (EKC’er). 
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Het onderwerp CVRM in het FTO 
Een derde (32,2%) van de FTO-groepen zegt het onderwerp CVRM behandeld te hebben 
in 2007, dus in de periode voordat het Programma Doelmatigheid CVRM van start is ge-
gaan. FTO-groepen die op hoger niveau functioneren geven vaker aan het onderwerp 
CVRM behandeld te hebben in 2007 (p < 0,05). Waar 35,1% van deze FTO-groepen dit 
aangeeft, geeft 18,6% aan van de FTO-groepen die op lager niveau functioneren dit aan. 
Het vaakst (41,9%) behandelden FTO-groepen op niveau IV het onderwerp CVRM in 
2007. Meer specifiek zeggen bijna alle (n = 107/113) FTO-groepen het onderwerp 
CVRM tijdens één (n = 66) of twee (n = 41) FTO-bijeenkomsten behandeld te hebben in 
het jaar 2007. 
 
Ruim de helft (54,1%) van de FTO-groepen heeft het onderwerp CVRM behandeld in 
2008 en/of 2009, de jaren dat het Programma Doelmatigheid CVRM werd geïmplemen-
teerd. Van de FTO-groepen die op hoger niveau functioneren zegt 58,1% het onderwerp 
behandeld te hebben in 2008 en/of 2009 tegenover 33,9% van de FTO-groepen die op 
lager niveau functioneren (p = 0,001). Het grootste deel van de FTO-groepen geeft aan 
dat zowel in 2008 (n = 99/190) als in 2009 (n = 101/190) tijdens één bijeenkomst van het 
FTO aandacht is besteed aan het onderwerp CVRM.  
 
Tot slot geeft tabel 3.2 weer in hoeverre er met prescriptiecijfers is gewerkt tijdens de 
FTO-bijeenkomsten over CVRM in 2007 dan wel in 2008 en/of 2009. Meer dan de helft 
van de FTO-groepen zegt tijdens alle bijeenkomsten over CVRM gewerkt te hebben met 
prescriptiecijfers. FTO-groepen die op hoger niveau functioneren geven echter vaker aan 
in zowel 2007 (p = 0,001) als in 2008 en/of 2009 (p < 0,001) tijdens alle bijeenkomsten 
met prescriptiecijfers te hebben gewerkt.  
 
 
Tabel 3.2: Het werken met prescriptiecijfers tijdens FTO-bijeenkomsten over CVRM 

(percentage FTO-groepen die het onderwerp CVRM behandeld hebben) 
 
FTO-bijeenkomsten CVRM 2007  2008 en/of 2009 
 (N = 113)  (N = 190) 
 % n  % n 
Alle bijeenkomsten 53,1 60  59,0 112 
Meerderheid van de bijeenkomsten 14,2 16  15,3 29 
Ongeveer de helft van de bijeenkomsten 6,2 7  6,8 13 
Minderheid van de bijeenkomsten 12,3 14  8,9 17 
Geen van de bijeenkomsten 14,2 16  10,0 19 
 
 
Tabel 3.3 geeft weer met behulp van welk materiaal de FTO-groepen het onderwerp 
CVRM hebben behandeld. Uit deze tabel blijkt dat, indien het onderwerp behandeld is, 
dit zowel in 2007 als in 2008 en/of 2009 vooral is gedaan aan de hand van FTO-materiaal 
van het IVM. In 2007 was het specifieke FTO-materiaal ontwikkeld door het IVM binnen 
het programma nog niet beschikbaar. 
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Tabel 3.3: Gebruikt materiaal om het onderwerp CVRM te behandelen binnen het FTO 
(percentage FTO-groepen die het onderwerp CVRM behandeld hebben) 

 
Materiaal 2007  2008 en/of 2009 
 (N = 113)  (N = 190) 
 % n  % n 
Geen specifiek FTO-materiaal 34,5 39  25,3 48 
FTO-materiaal van het IVM 49,6 56  59,0 112 
FTO-materiaal van de farmaceutische industrie 3,5 4  2,6 5 
FTO-materiaal van een andere organisatie 21,2 24  23,2 44 
 
a)  Telt op tot meer dan 100% vanwege meerdere antwoordmogelijkheden. 
 
 
Begeleiding door IVM 
Aan FTO-groepen die gebruik hebben gemaakt van FTO-materiaal van het IVM in 2008 
en/of 2009 (n = 112), is gevraagd welke door IVM ontwikkelde FTO-modules zijn ge-
bruikt. Ook is gevraagd of de FTO-groep daarbij begeleid is door een FTO-adviseur van 
het IVM. Uit tabel 3.4 blijkt dat vooral de ‘CVRM-oriëntatiemodule (keuze en dosering 
statine)’ is gebruikt (n = 77), gevolgd door de ‘CVRM-vervolgmodule: onderbehandeling 
van preventieve medicatie bij HVZ en DM2’ (n = 74). Een minderheid van de FTO-
groepen zegt de CVRM-vervolgmodules ‘cholesterol, overbehandeling bij laagrisico-
patiënten’ (n = 45), ‘cholesterol, omzetten patiënten naar voorkeursmedicatie’ (n = 50) en 
‘hypertensie’ (n = 47) te hebben gebruikt. Indien een FTO-module is gebruikt, geeft 
alleen bij de ‘CVRM-oriëntatiemodule (keuze en dosering statine)’ het merendeel (n = 
40/74) van de FTO-groepen aan daarbij begeleid te zijn door een adviseur van het IVM 
(zie tabel 3.4).  
 
 
Tabel 3.4: Gebruikte FTO-modules en begeleiding van IVM bij deze modules binnen 

het FTO (percentage FTO-groepen die FTO-materiaal van IVM gebruikt 
hebben, N = 112) 

 
FTO-modules CVRM Met IVM 

begeleiding
 Zonder IVM 

begeleiding 
 Niet 

behandeld 
 % n  % n  % n 
Oriëntatiemodule (keuze en dosering statine) 35,7 40  33,0 37  31,3 35 
Onderbehandeling van preventieve medicatie bij HVZ en DM2 29,5 33  36,6 41  33,9 38 
Cholesterol, overbehandeling bij laagrisicopatiënten 12,5 14  27,7 31  59,8 67 
Cholesterol, omzetten patiënten naar voorkeursmedicatie 17,0 19  27,7 31  55,3 62 
Hypertensie 9,8 11  32,2 36  58,0 65 
 

1 Deze cijfers verschillen van cijfers door IVM geregistreerd rondom begeleiding 
 
 
In totaal zijn 52 FTO-groepen begeleid door een adviseur van het IVM bij een of meer-
dere in tabel 3.4 genoemde FTO-modules. Het merendeel (86,5%; n = 45) van deze FTO-
groepen zegt op niveau III of IV te functioneren, al werden hier geen significante 
verschillen gevonden naar FTO-niveau. Deze door IVM begeleide FTO-groepen is tevens 
gevraagd naar een beoordeling met betrekking tot de inhoudelijke begeleiding van de 
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FTO-adviseur van IVM bij het behandelen van het onderwerp CVRM en in welke mate 
deze begeleiding heeft bijgedragen aan het maken van concrete afspraken over CVRM 
binnen het FTO. Daarnaast is gevraagd naar de bruikbaarheid in het algemeen van 
informatie in de FTO-module(s) van IVM voor CVRM in de praktijk. Aan de begeleide 
FTO-groepen zijn tenslotte twee stellingen voorgelegd over de FTO-module(s). De resul-
taten met betrekking tot bovengenoemde onderwerpen zijn opgenomen in bijlage 5. 
 
 
Tabel 3.5 geeft aan of het onderwerp CVRM (nogmaals) voor 2010 op de agenda van de 
FTO-groep staat. Van de FTO-groepen geeft 45,0% aan dat het onderwerp CVRM 
(nogmaals) op de agenda staat in 2010. Voor het grootste deel van deze FTO-groepen is 
het nog onbekend met welk FTO-materiaal het onderwerp zal worden behandeld. Verder 
zegt 18,0% van de FTO-groepen nog niet te weten of het onderwerp op de agenda zal 
staan in 2010. Tot slot geeft meer dan een derde (37,0%) van de FTO-groepen aan dat het 
onderwerp CVRM niet meer op de agenda staat voor 2010. 
 
 
Tabel 3.5: Onderwerp CVRM in 2010 op de agenda van het FTO (percentage FTO-

groepen, N = 351) 
 

CVRM op de agenda in 2010  % n 
Ja, met FTO-materiaal van het IVM 15,1 53 
Ja, met FTO-materiaal van de farmaceutische industrie 0,3 1 
Ja, met FTO-materiaal van een andere organisatie 3,4 12 
Ja, maar nog onbekend met welk FTO-materiaal 26,2 92 
Onbekend 18,0 63 
Niet op de agenda 37,0 130 

 
 

3.4 Afspraken over de zorg rond cardiovasculair management 
 
In de FTO-peiling is gevraagd naar gemaakte afspraken binnen het FTO over de zorg 
rond CVRM met betrekking tot de onderwerpen: a) leefstijl6, b) keuze en dosering 
cholesterolverlagers bij nieuwe gebruikers, c) onderbehandeling met preventieve 
medicatie bij patiënten met HVZ en/of DM2, d) overbehandeling van laagrisico-
patiënten6, e) omzetten naar voorkeursmedicatie, f) behandeling van hypertensie6 en g) 
aanpak van therapieontrouw6. Om inzicht te krijgen in hoeverre afspraken zijn gemaakt 
binnen het FTO omtrent de onderwerpen die besproken worden in deze paragraaf, is een 
overzicht van gemaakte afspraken weergegeven in tabel 3.6. Meer specifiek geeft de tabel 
ook weer in welke mate afspraken zijn gemaakt door FTO-groepen die wel (n = 52) en 
niet begeleid (n = 299) zijn door IVM bij tenminste één van de FTO-modules uit tabel 3.4 
Een toelichting per onderwerp wordt gegeven in de paragrafen 3.4.1 tot en met 3.5.  
 

                                                      
6 In deze paragraaf worden alleen de onderwerpen beschreven die direct gerelateerd zijn aan de doelstellingen van het 

Programma Doelmatigheid CVRM. Als gevolg hiervan zijn de resultaten met betrekking tot dit onderwerp opgenomen 
in bijlage 5 van dit rapport.  
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Voor alle resultaten in deze paragraaf is gekeken of er verschillen bestaan naar FTO-
niveau, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen hoger (III/IV) en lager FTO-niveau 
(I/II). Tevens is gekeken of er verschillen bestaan naar het wel of niet begeleid zijn door 
IVM bij de specifieke FTO-module behorende bij het onderwerp. Alleen indien signi-
ficante verschillen werden gevonden tussen FTO-groepen op een bepaald kenmerk wordt 
dit in de tekst vermeld.  
 
 
Tabel 3.6: Afspraken over de zorg rond CVRM in het FTO (percentage FTO-groepen) 
 
Gemaakte afspraken met betrekking tot Totaal  Begeleid 

door IVM 
 Niet begeleid 

door IVM
 n = 351  n = 52  n = 299
 % n  %  %
Cholesterolverlagers bij nieuwe gebruikers (keuze en dosering) 84,3 296   100,0   81,6 
- over keuze, niet over dosering 15,4 54  5,8**  17,1**

- over dosering, niet over keuze 2,0 7  1,9**  2,0**

- over keuze en dosering 66,9 235  92,3**  62,5**

Onderbehandeling bij HVZ en /of DM2 met cholesterolverlagers 41,0 144   40,4   41,1 
Onderbehandeling bij HVZ met trombocytenaggregratieremmers 23,4 82   36,5*   21,1*

Omzetten naar voorkeursmedicatie (simvastatine 40 mg) 50,4 177   61,5   48,5 
 
* p < 0,05 en ** p < 0,001. 
 
 

3.4.1 Cholesterolverlagers bij nieuwe gebruikers 
Uit tabel 3.6 blijkt dat bijna 85% van alle FTO-groepen aangeeft dat afspraken zijn ge-
maakt over de keuze dan wel de dosering van cholesterolverlagers bij nieuwe gebruikers 
(n = 296). Meer specifiek geeft het grootste gedeelte (n = 235) van deze FTO-groepen aan 
over zowel de keuze als de dosering afspraken te hebben gemaakt. FTO-groepen die op 
hoger niveau functioneren geven vaker aan afspraken te maken over zowel de keuze als 
de dosering van cholesterolverlagers: waar 73,2% van deze FTO-groepen dit doet, doet 
35,6% van de FTO-groepen die op lager niveau functioneren dit (p < 0,001). FTO-
groepen die op niveau IV functioneren maken het vaakst afspraken over zowel de keuze 
als de dosering (78,7%). FTO-groepen die begeleid zijn door IVM bij de ‘CVRM-
oriëntatiemodule (keuze en dosering statine)’ maken ook vaker afspraken over zowel de 
keuze als de dosering dan niet begeleide FTO-groepen (respectievelijk 92,5% en 63,7%; 
p < 0,01). 
 
 
Tabel 3.7 laat zien welke keuzes de FTO-groepen hebben gemaakt. Indien afspraken zijn 
gemaakt, is de meest gemaakte afspraak die binnen het Programma Doelmatigheid 
CVRM werd nagestreefd: 72,0% van de FTO-groepen heeft afgesproken om aan nieuwe 
gebruikers bij voorkeur simvastatine/ pravastatine 40 mg voor te schrijven. De overige 
FTO-groepen spreken ook vrijwel allemaal af om simvastatine/ pravastatine voor te 
schrijven, dan wel 20 mg dan wel zonder afspraak over de dosering. Er werd hiervoor een 
significant verschil gevonden naar FTO-niveau (p < 0,01). Driekwart (74,7%) van de 
FTO-groepen die op hoger niveau functioneren zegt dat simvastatine/pravastatine 40 mg 
eerste keuze is binnen het FTO, waar de helft van de FTO-groepen die op lager niveau 
functioneren dit zegt. Daarnaast geven FTO-groepen die begeleid zijn door IVM bij de 
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‘CVRM-oriëntatiemodule (keuze en dosering statine)’ vaker aan dat simvastatine/prava-
statine 40 mg eerste keuze is binnen het FTO (85,0% van de begeleide FTO-groepen 
versus 69,9% van de niet begeleide FTO-groepen; p < 0,05). 
 
 
Tabel 3.7: Gemaakte afspraken over voorkeursmedicatie binnen het FTO (percentage 

FTO-groepen die hierover een afspraak maakten, N = 296) 
 
Voorkeursmedicatie % a) n % totaal (N = 351) 
Simvastatine/pravastatine als 1e keuze, geen dosering 18,2 54 15,4 
Simvastatine/pravastatine als 1e keuze, 20 mg 9,1 27 7,7 
Simvastatine/pravastatine als 1e keuze, 40 mg 72,0 213 60,7 
Atorvastatine als 1e keuze 1,0 3 0,9 
Fluvastatine als 1e keuze - 0 - 
Rosuvastatine als 1e keuze - 0 - 
Andere voorkeursmedicatie 4,1 12 3,4 
 
a)  Telt op tot meer dan 100% vanwege meerdere antwoordmogelijkheden. 
 
 
Bijna de helft (47,0%; n = 139) van de FTO-groepen geeft aan dat binnen hun FTO-groep 
gemaakte afspraken met betrekking tot voorkeursmedicatie in 2008 of 2009 zijn 
geëvalueerd, waarvan de meerderheid (n = 129) aangeeft dit gedaan te hebben aan de 
hand van actuele prescriptiecijfers. Logischerwijs is het percentage FTO-groepen dat 
gemaakte afspraken evalueert met prescriptiecijfers het hoogst op niveau IV: 65,5% van 
deze groepen doet dit. Voor FTO-groepen op niveau III is dat 23,9% en voor de FTO-
groepen op de laagste twee niveaus is dat slechts 14,7% (p < 0,001). Ook werd een signi-
ficant verschil gevonden naar het wel of niet begeleid zijn door IVM. FTO-groepen die 
begeleid zijn door IVM bij de ‘CVRM-oriëntatiemodule (keuze en dosering statine)’ 
geven vaker aan gemaakte afspraken geëvalueerd te hebben met behulp van prescriptie-
cijfers (p < 0,01). Uit tabel 3.8 blijkt verder dat een kwart van de FTO-groepen zegt dat 
evaluatie van gemaakte afspraken gepland staat voor 2010.  
 
Indien de afspraken over voorkeursmedicatie zijn geëvalueerd binnen het FTO in 2008 of 
2009 (n = 139), geven negen op de tien (89,2%) FTO-groepen aan dat het resultaat van 
deze evaluatie was dat er meer volgens afspraak werd voorgeschreven. Hierin waren geen 
significante verschillen naar FTO-niveau of naar het wel of niet begeleid zijn door IVM 
bij de ‘CVRM-oriëntatiemodule (keuze en dosering statine)’.  
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Tabel 3.8: Evaluatie en resultaat van evaluatie van afspraken over voorkeursmedicatie 
binnen het FTO in 2008 of 2009 

 
 % n 
Evaluatie (percentage FTO-groepen die hierover een afspraak maakten, n = 296)   
Geëvalueerd, met actuele prescriptiecijfers 43,6 129 
Geëvalueerd, zonder prescriptiecijfers 3,4 10 
Nog niet geëvalueerd, evaluatie gepland in 2010 25,0 74 
Geen evaluatie 28,0 83 
   
Resultaat evaluatie (percentage FTO-groepen die gemaakte afspraak evalueerden, n = 139)   
Meer volgens afspraak voorgeschreven 89,2 124 
Geen verandering in voorschrijfgedrag 9,4 13 
Minder volgens afspraak voorgeschreven 1,4 2 
 
 

3.4.2 Onderbehandeling preventieve medicatie bij HVZ en/of DM2 
Cholesterolverlagers bij patiënten met HVZ en/of DM2 
Een aanbeveling in de NHG-Standaard CVRM is het opsporen van patiënten met HVZ 
en/of DM2 met een LDL > 2,5 mmol/l die niet met een cholesterolverlager behandeld 
worden, met als doel behandeling met een cholesterolverlager te starten. Vier op de tien 
(41,0%) FTO-groepen geven aan dat binnen het FTO afspraken zijn gemaakt om patiën-
ten voor dit doel op te sporen (zie tabel 3.6). FTO-groepen die op hoger niveau functio-
neren geven vaker aan afspraken te maken voor dit doel (p < 0,001). Waar 46,1% van 
deze FTO-groepen dit aangeeft, geeft 17,0% van de FTO-groepen die op lager niveau 
functioneren dit aan. Het vaakst maken FTO-groepen op niveau IV afspraken over 
bovenstaand doel (52,9%). 
 
Iets meer dan de helft (52,8%) van de FTO-groepen die aangeven patiënten op te sporen 
voor bovenstaand doel, zegt zowel patiënten met HVZ als DM2 op te sporen met als doel 
om behandeling met een cholesterolverlager te starten. Verder geeft 43,0% van de FTO-
groepen aan alleen patiënten met DM2 op te sporen voor dit doel (zie tabel 3.9).  
 
 
Tabel 3.9: Gemaakte afspraken over het opsporen van patiënten met onderbehandeling 

van cholesterolverlager (percentage FTO-groepen die hierover een afspraak 
maakten, n = 144) 

 
Patiënten  % n 
Alleen opsporen patiënten met HVZ voor dit doel 1,4 2 
Alleen opsporen patiënten met DM2 voor dit doel 43,0 62 
Zowel opsporen patiënten met HVZ als DM2 voor dit doel 52,8 76 
Opsporen andere patiënten 2,8 4 
 
 
Bijna de helft (47,9%) van de 144 FTO-groepen die in 2008 of 2009 afspraken maakten 
over dit onderwerp hebben deze ook geëvalueerd. Het grootste deel (88,4%) van de FTO-
groepen die geëvalueerd hebben, deed dit met behulp van actuele cijfers (bijvoorbeeld uit 
HIS of AIS). FTO-groepen op niveau III/IV geven vaker aan gemaakte afspraken te 
evalueren dan FTO-groepen op niveau I/II (respectievelijk 44,8% en 10,0%; p < 0,001). 
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Daarnaast zeggen ook FTO-groepen die begeleid zijn door IVM bij de FTO-module 
‘Onderbehandeling van preventieve medicatie bij HVZ en DM2’ vaker dat gemaakte 
afspraken zijn geëvalueerd met actuele cijfers dan FTO-groepen die niet door IVM 
begeleid zijn (respectievelijk 55,6% en 40,5%; p < 0,05). Bijna 30% van de FTO-groepen 
geeft aan dat evaluatie van gemaakte afspraken gepland staat voor 2010. Tot slot geeft 
bijna een kwart (22,9%) van de FTO-groepen aan dat gemaakte afspraken niet zullen 
worden geëvalueerd binnen het FTO (zie tabel 3.10).  
 
Uit tabel 3.10 blijkt ook dat indien gemaakte afspraken zijn geëvalueerd binnen het FTO 
in 2008 of 2009 iets meer dan 90% van de FTO-groepen zegt dat een meerderheid tot alle 
huisartsen binnen hun FTO-groep patiënten hebben opgespoord volgens gemaakte af-
spraken. 
 
 
Tabel 3.10: Evaluatie en resultaat van evaluatie van afspraken over opsporen van 

patiënten met die niet met een cholesterolverlager worden behandeld in het 
FTO in 2008 of 2009 

 
 % n 
Evaluatie (percentage FTO-groepen die hierover een afspraak maakten, n = 144)   
Geëvalueerd, met actuele cijfers 42,4 61 
Geëvalueerd, zonder cijfers 5,5 8 
Nog niet geëvalueerd, evaluatie gepland in 2010 29,2 42 
Geen evaluatie 22,9 33 
   
Resultaat evaluatie (percentage FTO-groepen die gemaakte afspraak evalueerden, n = 69)   
Volgens afspraak patiënten opgespoord   
- alle huisartsen 47,8 33 
- een meerderheid van de huisartsen 43,5 30 
- de helft van de huisartsen 2,9 2 
- een minderheid van de huisartsen 2,9 2 
- geen van de huisartsen - 0 
- onbekend 2,9 2 
 
 
Trombocytenaggregratieremmers bij patiënten met HVZ 
Een tweede aanbeveling in de NHG-Standaard CVRM is het opsporen van patiënten met 
HVZ die niet worden behandeld met een trombocytenaggregatieremmer, met als doel 
behandeling met een trombocytenaggregatieremmer te starten. Iets minder dan een kwart 
(23,4%) van de FTO-groepen geeft aan dat binnen het FTO afspraken zijn gemaakt om 
patiënten voor dit doel op te sporen (zie tabel 3.6). FTO-groepen die op hoger niveau 
functioneren doen dit vaker dan FTO-groepen die op lager niveau functioneren (respectie-
velijk 26,1% en 10,2%; p < 0,01). Ook kan worden opgemerkt dat FTO-groepen die door 
IVM begeleid zijn bij de FTO-module ‘Onderbehandeling van preventieve medicatie bij 
HVZ en DM2’ vaker aangeven afspraken te maken om patiënten voor bovenstaand doel 
op te sporen dan niet door IVM begeleide FTO-groepen (respectievelijk 42,4% en 21,4%; 
p < 0,01). 
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Indien afspraken zijn gemaakt, zeggen vier op de tien (41,5%; n = 34) FTO-groepen het 
effect hiervan te hebben geëvalueerd in 2008 of 2009. Het grootste deel (n = 31/34) van 
deze FTO-groepen geeft aan dat gemaakte afspraken zijn geëvalueerd aan de hand van 
actuele cijfers (bijvoorbeeld uit HIS of AIS). Nog eens 36,6% van de FTO-groepen geeft 
aan dat evaluatie van het effect van gemaakte afspraken staat gepland voor 2010. Daaren-
tegen geeft ruim 20% van de FTO-groepen aan dat het effect niet zal worden geëvalueerd 
binnen het FTO (zie tabel 3.11). Uit tabel 3.11 blijkt ook dat indien gemaakte afspraken 
zijn geëvalueerd ruim 85% van de FTO-groepen zegt dat een meerderheid tot alle huis-
artsen binnen hun FTO-groep patiënten hebben opgespoord volgens gemaakte afspraken. 
 
 
Tabel 3.11: Evaluatie en resultaat van evaluatie van afspraken over opsporen van 

patiënten die niet met trombocytenaggregatieremmer worden behandel in het 
FTO in 2008 of 2009 

 
 % n 
Evaluatie (percentage FTO-groepen die hierover een afspraak maakten, n = 82)   
Geëvalueerd, met actuele cijfers 37,8 31 
Geëvalueerd, zonder cijfers 3,7 3 
Nog niet geëvalueerd, evaluatie gepland in 2010 36,6 30 
Geen evaluatie 21,9 18 
   
Resultaat evaluatie (percentage FTO-groepen die gemaakte afspraak evalueerden, n = 34)   
Volgens afspraak patiënten opgespoord   
- alle huisartsen 44,2 15 
- een meerderheid van de huisartsen 41,2 14 
- de helft van de huisartsen 5,9 2 
- een minderheid van de huisartsen 2,9 1 
- geen van de huisartsen 2,9 1 
- onbekend 2,9 1 
 
 

3.4.3 Omzetten naar voorkeursmedicatie 
Een doel van het programma was het omzetten van patiënten met cholesterolverlagende 
middelen die niet de voorkeursmedicatie simvastatine 40 mg gebruiken. De helft (50,4%) 
van de FTO-groepen geeft aan dat hierover afspraken zijn gemaakt (zie tabel 3.6). FTO-
groepen die op hoger niveau functioneren geven vaker aan afspraken te hebben gemaakt: 
55,7% van deze FTO-groepen tegenover 25,4% van de FTO-groepen die op lager niveau 
functioneren (p < 0,001). Het vaakst maken FTO-groepen op niveau IV afspraken over 
het omzetten van patiënten naar voorkeursmedicatie (62,6%). Ook werden significante 
verschillen gevonden naar het wel of niet begeleid zijn door IVM bij de FTO-module 
‘Cholesterol, omzetten patiënten naar voorkeursmedicatie’ (p < 0,01). Van de FTO-
groepen die hierbij begeleid zijn door IVM gaf 84,2% aan afspraken te hebben gemaakt 
versus 48,5% van de FTO-groepen die niet begeleid zijn. Verder blijkt uit tabel 3.12 dat 
indien afspraken zijn gemaakt vier op de tien (41,2%) FTO-groepen aangeven dat alle 
patiënten worden omgezet naar voorkeursmedicatie, gevolgd door zowel patiënten met 
HVZ als DM2 (29,4%). 
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Tabel 3.12: Gemaakte afspraken over de omzetting van patiënten naar simvastatine 40 
mg (percentage FTO-groepen die hierover een afspraak maakten, N = 177) 

 
Gemaakte afspraak  % n 
Alle patiënten worden omgezet 41,2 73 
Alleen patiënten zonder HVZ en/of DM2 worden omgezet 0,6 1 
Alleen patiënten met HVZ worden omgezet - 0 
Alleen patiënten met DM2 worden omgezet 1,7 3 
Zowel patiënten met HVZ als DM2 worden omgezet 29,4 52 
Geen van de patiënten wordt omgezet 0,6 1 
Andere patiënten worden omgezet 26,5 47 
 
 
De gemaakte afspraken zijn door 35,0% van de FTO-groepen geëvalueerd in 2008 of 
2009 binnen het FTO, waarbij het grootste deel van de FTO-groepen aangeeft dat 
evaluatie heeft plaats gevonden met behulp van actuele prescriptiecijfers. Een derde 
(33,3%) van de FTO-groepen geeft aan dat het effect van gemaakte afspraken in 2010 zal 
worden geëvalueerd binnen het FTO. Daarnaast geven ruim drie op te tien (31,7%) FTO-
groepen aan dat gemaakte afspraken niet zullen worden geëvalueerd binnen het FTO. Uit 
tabel 3.13 blijkt ook dat bijna driekwart (74,2%) van de FTO-groepen zegt dat het resul-
taat van de evaluatie was dat een meerderheid van de patiënten is omgezet volgens ge-
maakte afspraken binnen het FTO.  
 
 
Tabel 3.13: Evaluatie en resultaat van evaluatie van afspraken over omzetting van 

patiënten naar simvastatine 40 mg in het FTO in 2008 of 2009 
 

 % n 
Evaluatie (percentage FTO-groepen die hierover een afspraak maakten, n = 177)   
Geëvalueerd, met actuele prescriptiecijfers 30,5 54 
Geëvalueerd, zonder prescriptiecijfers 4,5 8 
Nog niet geëvalueerd, evaluatie gepland in 2010 33,3 59 
Geen evaluatie 31,7 56 
   
Resultaat evaluatie (percentage FTO-groepen die gemaakte afspraak evalueerden, n = 62)   
Alle patiënten volgens afspraak omgezet 3,2 2 
Meerderheid patiënten volgens afspraak omgezet 74,2 46 
De helft patiënten volgens afspraak omgezet 9,7 6 
Minderheid patiënten volgens afspraak omgezet 12,9 8 
Geen van de patiënten volgens afspraak omgezet - 0 

 
 

3.5 Afspraken met behandelaars in tweede lijn 
 
Deze laatste paragraaf geeft weer in hoeverre er afstemming is geweest met behandelaars 
in de tweede lijn over farmacotherapeutische afspraken. Voor alle resultaten in deze para-
graaf is gekeken of er verschillen bestaan naar FTO-niveau en naar het wel of niet bege-
leid zijn door IVM bij tenminste één van de in tabel 3.4 genoemde FTO-modules. Alleen 
indien significante verschillen werden gevonden tussen FTO-groepen op een bepaald 
kenmerk wordt dit in de tekst vermeld.  
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Uit tabel 3.14 blijkt dat bijna 85% van de FTO-groepen aangeeft dat er geen afstemming 
is geweest met behandelaars in de tweede lijn. FTO-groepen die op een lager niveau 
functioneren maken minder vaak afspraken met behandelaars uit de tweede lijn: 96,6% 
van deze FTO-groepen versus 81,4% van de FTO-groepen die op hoger niveau functio-
neren (p < 0,01). Indien er al afstemming is geweest met de tweede lijn, geven FTO-
groepen aan dat deze afstemming vooral betrekking heeft op het voorschrijven van 
cholesterolverlagers bij nieuwe gebruikers en het omzetten van patiënten die cholesterol-
verlagende middelen gebruiken naar de voorkeursmedicatie (zie tabel 3.14). FTO-
groepen die op hoger niveau functioneren zeggen vaker afspraken te maken met be-
handelaars uit de tweede lijn over het voorschrijven van cholesterolverlagers bij nieuwe 
gebruikers (p < 0,05). 
 
 
Tabel 3.14: Afstemming met behandelaars in de tweede lijn over farmacotherapeutische 

afspraken (percentage FTO-groepen, N = 351) 
 
Afstemming over  %a) n 
Geen afstemming 84,1 295 
Voorschrijven cholesterolverlagers bij nieuwe gebruikers 9,7 34 
Omzetten patiënten die cholesterolverlagende middelen gebruiken naar voorkeursmedicatie 8,3 29 
Opsporen patiënten met HVZ en/of DM2 die geen cholesterolverlager gebruiken 4,0 14 
Behandeling met antihypertensiva 4,0 14 
Leefstijladviezen 2,9 10 
Opsporen HVZ patiënten die geen trombocytenaggregatieremmer gebruiken 2,3 8 
Opsporen laagrisicopatiënten die cholesterolverlager gebruiken 1,1 4 
 

a)  Telt op tot meer dan 100% vanwege meerdere antwoordmogelijkheden. 
 
 

3.6 Samenvatting 
 
Bijna 85% van de FTO-groepen die het onderwerp CVRM hebben behandeld in 2008 
en/of 2009 hebben afspraken gemaakt over de keuze dan wel de dosering van cholesterol-
verlagers bij nieuwe gebruikers. De door IVM begeleide FTO-groepen maakten overigens 
allemaal afspraken over dit onderwerp en maakten bovendien ook vaker afspraken over 
zowel het voorkeursmiddel (simvastatine) als de voorkeursdosering (40 mg). Deze 
afspraken zijn door IVM begeleide FTO-groepen vervolgens vaker geëvalueerd met 
behulp van prescriptiecijfers dan door niet door IVM begeleide FTO-groepen. Het 
resultaat van de evaluatie was dat meer volgens afspraak werd voorgeschreven. Hierbij 
werd geen verschil gevonden tussen door IVM begeleide FTO-groepen en andere FTO-
groepen.  
Ook betreffende het voorschrijven van preventieve medicatie aan DM2- en HVZ-
patiënten was te zien dat door IVM begeleide FTO-groepen vaker afspraken maakten om 
onderbehandeling aan te pakken. Tot slot maakten begeleide FTO-groepen ook vaker 
afspraken om patiënten naar de voorkeursmedicatie om te zetten dan niet-begeleide FTO-
groepen. 
Weinig FTO-groepen (15%) hebben afstemming gezocht met behandelaars in de tweede 
lijn over farmacotherapeutische afspraken. Hierin werd geen verschil gevonden tussen 
door IVM begeleide FTO-groepen en andere FTO-groepen. 
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4 Registratie van uitgevoerde activiteiten door NHG en 
IVM 
 
 
Het IVM en het NHG hebben samen een projectplan geschreven waarin alle implemen-
tatieactiviteiten binnen het Programma Doelmatigheid CVRM staan beschreven. In dit 
hoofdstuk wordt weergegeven in welke mate activiteiten in het kader van het Programma 
Doelmatigheid CVRM zijn uitgevoerd, zoals dit geregistreerd is door het NHG en het 
IVM. Dit betreft de begeleiding van FTO-groepen (paragraaf 4.1), scholing voor huis-
artsen en praktijkondersteuners/-verpleegkundigen (paragrafen 4.2 en 4.3) overige 
materialen aangeboden binnen dit programma (paragraaf 4.4) en tot slot de tweedelijns 
activiteiten. 
 
 

4.1 Begeleiding van FTO-groepen 
 
Bij het IVM zijn in totaal 817 FTO-groepen bekend. Het streven was om 120 FTO-
groepen binnen het programma te begeleiden, waarvan tenminste 110 groepen het pro-
gramma zouden afmaken. De insteek hierbij was om vooral FTO-groepen te werven uit 
regio’s waarin huisartsen minder vaak simvastatine 40 mg als eerste keus voorschrijven 
aan nieuwe gebruikers.  
 
Over de periode van eind 2008 tot medio 2010 hebben 114 FTO-groepen zich bij het 
IVM aangemeld voor begeleiding. Het IVM rapporteerde dat vijf van deze 114 FTO-
groepen nooit gestart zijn en dat daarnaast 15 FTO-groepen het programma niet hebben 
afgerond. Redenen voor het niet afronden waren: eindmeting niet uitgevoerd7 (11 
groepen), geen SFK historie beschikbaar (twee groepen), geen SFK-groep zijnde (een 
groep) en te weinig patiënten (een groep). In totaal hebben 94 FTO-groepen het 
begeleidingstraject afgemaakt. 
 
Vrijwel alle FTO-groepen hebben zich bezig gehouden met het primaire doel (keuze en 
dosering statine), 80 groepen hebben daarnaast ook gewerkt aan een of meerdere secun-
daire doelstellingen. In tabel 4.1 wordt weergegeven hoeveel FTO-groepen zich met 
welke secundaire doelstellingen hebben beziggehouden. Het vaakst werd de secundaire 
doelstelling ‘onderbehandeling met preventieve medicatie bij DM2- en HVZ-patiënten’ 
gekozen om aan te werken binnen de FTO-groep. 
 
 

                                                      
7 Volgens het IVM wilden deze 11 groepen vanwege de ingevoerde overheidsmaatregelen geen eindmeting meer 

uitvoeren. 
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Tabel 4.1: Overzicht van secundaire doelstellingen waar FTO-groepen aan gewerkt 
hebben 

 
Secundaire doelstelling Aantal groepen 
Onderbehandeling preventieve medicatie bij DM2- en HVZ-patiënten 60 
Hypertensie 11 
Overbehandeling cholesterolverlagers bij laagrisicopatiënten  2 
Combinatie van onderbehandeling en overbehandeling 5 
Combinatie van hypertensie en onderbehandeling 1 
Combinatie van omzetten naar voorkeursmedicatie en overbehandeling 1 
 
 

4.2 Scholing voor huisartsen  
 
Vervolgcursus voor Erkend Kwaliteits Consulenten (EKC-ers) 
Een EKC is een huisarts binnen een FTO of huisartsengroep die verantwoordelijk is voor 
het kwaliteitsbeleid van de groep. Een van de taken van een EKC is het coördineren van 
nascholing binnen de eigen toetsgroep. Het NHG heeft in het kader van het programma 
de vervolgcursus ‘Hoe implementeer ik een standaard?’ ontwikkeld voor EKC-ers, waar-
in zij bijgeschoold worden in belangrijke aspecten van de richtlijn CVRM. Deze bij-
scholing kunnen zij vervolgens overdragen aan de huisartsen in hun toetsgroep. 
 
In totaal zijn volgens de gegevens van het NHG in 2009 in 20 cursusbijeenkomsten 336 
EKC-ers getraind. De cursus werd gegeven in de regio’s Friesland, Twente, Arnhem, 
Apeldoorn, Zutphen, Nijmegen, Eindhoven, Tilburg, West-Brabant, Den Bosch, Oss, 
Uden-Veghel, Midden-Nederland, Almere, Zuid-Holland Zuid, Haaglanden, Noord-
Holland (uitgezonderd Amsterdam) en Oude IJssel. 
 
PIN ‘CVRM’ 
Aan alle huisartsen is het Programma voor Individuele Nascholing (PIN) ‘CVRM’ toe-
gestuurd. Volgens de gegevens van het NHG zijn in totaal 220 toetsbladen voor accredi-
tatie geretourneerd naar het NHG. Dit zegt echter niets over het aantal huisartsen dat de 
PIN wel (geheel of gedeeltelijk) gemaakt heeft, maar daarbij het toetsblad niet heeft 
geretourneerd. 
 
 

4.3 Scholing voor praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen 
 
NHG-Webprogramma ‘CVRM’ 
Voor praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen biedt het NHG individuele na-
scholing aan in de vorm van NHG-Webprogramma’s. Binnen het programma Doelmatig-
heid CVRM is het NHG-Webprogramma ‘CVRM’ ontwikkeld en aangeboden. Volgens 
de gegevens van het NHG hebben in totaal 788 praktijkondersteuners/-verpleegkundigen 
dit Webprogramma gevolgd, waarvan 185 het certificaat hebben behaald. 
 
IVM-groepstrainingen 
Voor praktijkondersteuners en praktijkassistentes heeft het IVM twee groepstrainingen 
ontwikkeld, namelijk 1) ‘CVRM in de praktijk volgens de NHG-Standaard’, welke 
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inhoudelijk ingaat op alle aspecten van de NHG-Standaard en 2) ‘CVRM: motiverende 
gesprekstechnieken’, waarin diverse gesprekstechnieken toegelicht worden om gedrag 
(leefstijl en therapietrouw) van patiënten bespreekbaar te maken en te kunnen veranderen. 
De eerstgenoemde groepstraining is negen keer gegeven en is door 239 praktijkonder-
steuners/-assistentes gevolgd. Ook de tweede groepstraining is negen keer gegeven en 
gevolgd door 120 praktijkondersteuners/-assistentes. 
 
 

4.4 Overige materialen 
 
NHG-ConsultWijzer 
De NHG-ConsultWijzer is een door de huisarts in de spreekkamer te raadplegen pro-
gramma, waarin o.a. de elektronische versie van de NHG-Standaarden, het NHG-
Formularium, de NHG-Farmacotherapeutische Richtlijnen, de NHG-Patiëntenbrieven en 
het NHG-Cardiovasculair Adviessysteem zijn opgenomen.  
Er zijn volgens de gegevens van het NHG in 2008 rond de 1200 abonnementen voor de 
NHG-ConsultWijzer afgesloten. In 2009 lag dit aantal ook rond de 1200. Hierbij moet 
echter opgemerkt worden dat CVRM slechts een onderdeel is van de ConsultWijzer.  
 
NHG-PraktijkWijzer CVRM 
De NHG-PraktijkWijzers zijn een belangrijk hulpmiddel voor de systematische ver-
betering van de praktijkorganisatie rond een bepaald onderwerp. De PraktijkWijzers zijn 
bestemd voor huisartsen en POH-ers. De NHG-PraktijkWijzer CVRM biedt ondersteu-
ning bij de organisatie van de zorg rond CVRM op praktijkniveau. Volgens de gegevens 
van het NHG zijn er in totaal 91 PraktijkWijzers CVRM verkocht.  
 
IVM-patiëntenfolder ‘ Cholesterolverlagers, vragen en antwoorden’  
Deze patiëntenfolder werd via de apotheek aan patiënten verspreid. In setjes van 50 
exemplaren is deze folder door het IVM aan alle openbare apotheken verstuurd. Volgens 
de gegevens van het IVM hebben 70 apotheken de folder daarna nog bijbesteld. 
 
 

4.5 Tweedelijns activiteiten 
 
Via de FTO-groepen die door hen begeleid zijn, heeft het IVM forse inspanningen 
geleverd om tweedelijnsbijeenkomsten te organiseren rondom het onderwerp CVRM. 
Deze inspanningen heeft het IVM geregistreerd. Uit deze registratie bleek dat het IVM 18 
groepen/regio’s benaderd heeft om een bijeenkomst met de tweede lijn te organiseren. Er 
zijn uiteindelijk vier bijeenkomsten in verschillende regio’s gehouden. Het IVM heeft 
diverse redenen opgetekend waardoor de tweedelijnsbijeenkomsten geen doorgang 
hadden. Zo bleek uit de gegevens van het IVM dat er veelal bij het eerste contact wel 
interesse voor een bijeenkomst te bestaan. Intensieve vervolgcontacten mondden echter 
veelal uit op niets: er bestaat volgens de gegevens van het IVM te weinig animo onder 
huisartsen en specialisten om een dergelijke tweedelijnsbijeenkomst te organiseren. Voor 
enkele groepen lijkt het voorstel een bijeenkomst te organiseren te vroeg te komen (zij 
hebben de prioriteiten op dat moment elders liggen), onder andere groepen blijkt er 
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volgens de gegevens van het IVM te weinig draagvlak te zijn voor een dergelijke 
bijeenkomst vanwege gevoeligheden rondom vergoeding. Bij enkele groepen heeft het 
IVM aangetekend dat huisartsen wel interesse hebben, maar dat deze huisartsen vrezen 
dat specialisten niet voor openstaan voor overleg over voorschrijfgedrag. 
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5 Trends in voorschrijven door huisartsen: een analyse van 
afgeleverde medicatie 
 
 
De Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) beschikt over cijfers over afgeleverde 
medicatie van ruim 1.805 van de 1.960 openbare apotheken in Nederland8. Dit betreft 
zowel voorschriften van de huisarts als van de medisch specialist. Met behulp van deze 
cijfers is het mogelijk om trends in het voorschrijven van bepaalde medicatie in kaart te 
brengen. In dit hoofdstuk wordt, om antwoord te geven op onderzoeksvraag 2 (effecten 
van het programma op het voorschrijven), het voorschrijfgedrag betreffende statines aan 
de hand van deze SFK-cijfers bekeken. Het Programma Doelmatigheid CVRM was met 
name gericht op huisartsen, daarom wordt alleen het voorschrijfgedrag van de huisarts 
onderzocht. Tijdens de looptijd van het programma zijn er een aantal externe factoren 
geweest die een mogelijke invloed hebben gehad op het voorschrijfgedrag van huisartsen. 
Deze externe invloeden worden besproken in paragraaf 5.2. Vervolgens wordt de trend in 
het voorschrijven van simvastatine 40 mg aan nieuwe gebruikers (de primaire doelstelling 
van het programma) in kaart gebracht (paragraaf 5.3). Tevens wordt de trend in het 
voorschrijven van statines aan DM2- en HVZ-patiënten en de trend in het voorschrijven 
van antithrombotica aan HVZ-patiënten in kaart gebracht (twee secundaire doel-
stellingen) in paragraaf 5.4.  
 
 

5.1 Methode 
 
Trendcijfers op landelijk, provinciaal en regionaal niveau 
Om de trend in het voorschrijven van simvastatine 40 mg aan nieuwe gebruikers in kaart 
te brengen zijn aflevergegevens van de betreffende medicatie over de periode van 2005 
tot en met medio 2010 bij de SFK opgevraagd. Enerzijds is nagegaan wat de trend in 
voorschrijven van simvastatine 40 mg was voor de start van het programma (over de 
jaren 2005 – 2007), anderzijds of er sinds de start van het programma een (sterkere) 
stijging te zien was in dit voorschrijfgedrag (trend over de jaren 2008 – medio 2010). 
Deze trend is op drie niveaus in kaart gebracht: op landelijk, provinciaal en regionaal 
niveau. Een regio is hierbij gedefinieerd als een tweecijferig postcodegebied (deze regio 
indeling is opgenomen in bijlage 6) 9. De landelijke trend geeft informatie over het bereik 
van het programma. De provinciale trend geeft tevens informatie over het bereik van het 
programma, maar daarnaast worden deze cijfers ook gelinkt aan de resultaten uit de 
individuele huisartsenpeiling (gebruik van specifieke elementen van het programma door 
huisartsen, zie hoofdstuk 2). Het programma is sterker ingezet in regio’s waar huisartsen 
relatief weinig kozen voor simvastatine 40 mg als eerste keus bij nieuwe gebruikers. Om 
deze reden zijn de verschillen in voorschrijven tussen de regio’s gerelateerd aan de 
implementatieactiviteiten.  
                                                      
8 Zie voor meer informatie: www.sfk.nl  
9 SFK heeft als voorwaarde gesteld dat er minimaal 10 apotheken per gebied aanwezig moeten zijn zodat de data niet terug 

te herleiden zijn. Om deze reden zijn een aantal postcodegebieden samengevoegd, namelijk: 40 en 66; 42 en 49; 43 en 
44; 82 en 83; 84 en 85; 86, 87, 88, 90 en 91; 93, 98 en 99; 94 en 95. De resultaten in dit hoofdstuk en de tabellen in 
Bijlage 7 zijn dan ook gebaseerd op 78 regio’s. 
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Naast de primaire doelstelling worden twee secundaire doelstellingen van het programma 
in dit hoofdstuk bekeken: 1) DM2- en HVZ-patiënten worden behandeld met een statine, 
en 2) HVZ-patiënten worden behandeld met een antithromboticum. Om de trend in het 
voorschrijven van statines aan DM2- en HVZ-patienten en de trend in het voorschrijven 
van antithrombotica aan HVZ-patiënten in kaart te brengen, zijn ook hiervoor afleverge-
gevens van de betreffende medicatie over de periode van 2005 tot en met medio 2010 bij 
de SFK opgevraagd. Deze trends zijn ook op landelijk, provinciaal en regionaal niveau in 
kaart gebracht.  
 
Cijfers uit begeleide FTO-groepen 
Een van de implementatieactiviteiten binnen het programma was de begeleiding van 
FTO-groepen bij het bespreken van het onderwerp CVRM. Deze begeleiding was in 
handen van een adviseur van het IVM. Met name FTO-groepen in regio’s waarin huis-
artsen relatief weinig kozen voor simvastatine als eerste keus kwamen voor deze 
begeleiding in aanmerking: in deze regio’s zijn FTO-groepen actief geworven. In totaal 
hebben 114 FTO-groepen zich aangemeld bij het IVM, waarvan 94 groepen het 
begeleidingstraject hebben afgemaakt. 
 
De FTO-groepen konden kiezen tussen twee verschillende SFK-webrapportages bij het 
bespreken van het onderwerp CVRM in het FTO: de SFK-webrapportage Antilipaemica 
en de SFK-webrapportage CVRM. Deze laatste werd gratis binnen het programma 
aangeboden. Beide webrapportages bevatten overzichten met eigen apotheekgegevens, 
vaak gespiegeld aan landelijke kengetallen. Ook bevatten deze webrapportages gerichte 
informatie over de voorschrijfcijfers van de huisartsen binnen het verzorgingsgebied van 
de apotheek. Wel bestaan er een aantal essentiële verschillen tussen de twee webrap-
portages (zie tabel 5.1). Deze verschillen maken dat de cijfers uit de webrapportages niet 
direct vergelijkbaar zijn. De resultaten behaald door de FTO-groepen betreffende de 
primaire en secundaire doelstellingen van het programma worden om deze reden per 
webrapportage beschreven. 
 
 
Tabel 5.1: Verschillen tussen de SFK-webrapportages Antilipaemica en CVRM 
 
SFK-webrapportage Antilipaemica SFK-webrapportage CVRM 
- rapportageperiode: half jaar - rapportageperiode: één jaar 
- absolute aantallen - percentages 
- betreffende indicator ‘dosering statine’:     
  wel onderscheid tussen eerste voorschriften   
  simvastatine 40 mg en eerste voorschriften   
  pravastatine 40 mg 

- betreffende indicator dosering statine’:  
   geen onderscheid tussen eerste voorschriften   
   simvastatine 40 mg en eerste voorschriften  
   pravastatine 40 mg 

 
 
Wat betreft de indicator ‘keuze statine’ zijn er overigens geen verschillen tussen de twee 
webrapportages, door beide webrapportages wordt een onderscheid gemaakt tussen eerste 
voorschriften simvastatine en eerste voorschriften pravastatine. 
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De meeste FTO-groepen (n=58) hebben gebruikt gemaakt van de SFK-webrapportage 
Antilipaemica. Van 39 FTO-groepen waren data betreffende de primaire doelstelling 
(voorschrijven van simvastatine 40 mg aan nieuwe gebruikers) beschikbaar voor analyse. 
Data betreffende de secundaire doelstellingen waren niet beschikbaar. Door 20 FTO-
groepen is gebruik gemaakt van de SFK-webrapportage CVRM voor het bespreken van 
het onderwerp CVRM in het FTO. Van 19 FTO-groepen waren data betreffende de 
primaire doelstelling beschikbaar voor analyse. Twaalf groepen hadden daarnaast ook 
gewerkt aan een of meerdere secundaire doelstellingen. Deze data waren ook beschikbaar 
voor analyse.  
De overige 16 FTO-groepen hadden andere cijfers dan SFK-cijfers gebruikt. Dit betrof 
veelal cijfers van IMS Health of cijfers uitgedraaid uit het eigen systeem (bijvoorbeeld 
via Promedico in FTO-groepen bestaande uit apotheekhoudende huisartsen). Van vijf 
groepen waren geen data beschikbaar.  Van de overige 11 groepen is wel data 
aangeleverd, echter vanwege de verschillen in de manier waarop de cijfers gegenereerd 
zijn (eerste uitgiften versus alle voorschriften, cijfers over alleen simvastatine versus 
simva- en pravastatine samen, alleen cijfers op FTO-niveau niet op huisartsniveau, 
verschillen in periodes waarover de voor en nameting zijn berekend, etc.) zijn deze cijfers 
niet meegenomen in de analyses.  
 
Het IVM heeft alle data geanonimiseerd aan de onderzoekers aangeleverd. Aan de hand 
van deze cijfers zijn veranderingen in voorschrijfgedrag bij FTO-groepen die begeleid 
zijn in kaart gebracht en kan wordt dit vergeleken met de landelijke en regionale trend.  
 
 

5.2 Externe invloeden op het voorschrijven van statines door huisartsen 
 
Er zijn een aantal externe factoren die een mogelijke invloed kunnen hebben gehad op het 
voorschrijfgedrag van huisartsen betreffende statines. Figuur 5.1 geeft een tijdlijn over 
2005 – 2010 waarin deze mogelijke externe invloeden weergegeven worden. 
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Figuur 5.1: Tijdlijn externe invloeden op voorschrijfgedrag huisartsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toelichting op de tijdlijn: 
Zorgverzekeraars zijn verplicht, van alle door de Minister van VWS aangewezen 
geneesmiddelen, per werkzame stof tenminste één geneesmiddel aan te wijzen waarop 
hun verzekerden aanspraak hebben. Door middel van het preferentiebeleid bepalen 
zorgverzekeraars dat van een aantal geneesmiddelen die uit precies dezelfde werkzame 
stof bestaan alleen het (de) aangewezen geneesmiddel(en) wordt(en) vergoed aan hun 
verzekerden. Verzekerden hebben geen recht op vergoeding van geneesmiddelen met een 
zelfde werkzame stof van een andere fabrikant dan het preferent verklaarde geneesmiddel 
tenzij de desbetreffende arts behandeling met een als preferent aangewezen geneesmid-
del, medisch niet verantwoord acht10,11. Sinds 2005 wordt een landelijk preferentiebeleid 
gevoerd door de zorgverzekeraars Agis, CZ, De Friesland, Delta Lloyd/Ohra, Menzis en 
Uvit (Unive, VGZ, IZA, Trias). Dit wordt gedaan voor drie geneesmiddelen: 
simvastatine, pravastatine en maagzuurremmer omeprazol12.  
 
Het NHG heeft in maart 2006 de NHG-Standaard Diabetes Mellitus type 2 uitgebracht. In 
deze standaard is, ter behandeling van andere risicofactoren voor hart- en vaatziekten, als 
aanbeveling opgenomen om een statine, en wel simvastatine of pravastatine 1 dd 40 mg, 
voor te schrijven aan diabetespatiënten. In november 2006 wordt de NHG-Standaard 
CVRM uitgebracht door het NHG. Deze standaard vervangt de NHG-Standaarden 
Hypertensie (uit 2003) en Cholesterol (uit 1999). In de NHG-Standaard CVRM wordt 
aanbevolen om aan HVZ-patiënten, DM2-patiënten en patiënten zonder HVZ of DM2 
maar met een verhoogd risico op HVZ een cholesterolverlager voor te schrijven, en wel 
simvastatine (40 mg) of pravastatine (40 mg). 
 

                                                      
10 Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Monitor extramurale farmacie 2010. 
11 Brief Minister van VWS aan Tweede Kamer, 1 juli 2008, Preferentiebeleid Geneesmiddelen, GMT-CB-U-2855134. 
12 Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Monitor Werking Farmaciemarkt 2008.  
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Met ingang van 1 juli 2008 is een aantal zorgverzekeraars, Agis, CZ, Menzis en Uvit, 
gestart met individueel preferentiebeleid, naast het reeds langer bestaande gezamenlijke 
preferentiebeleid. Individueel in de zin dat zij verschillende (aantallen) geneesmiddelen 
aanwijzen en verschillende preferente perioden hanteren13. 
 
Vanaf 1 januari 2009 worden statines uitsluitend uit de basisverzekering vergoed als de 
verzekerde een verhoogde kans heeft op cardiovasculaire aandoeningen en daardoor is 
aangewezen op behandeling met statines. Deze behandeling moet overeenkomstig zijn 
met de richtlijnen die in Nederland door de desbetreffende beroepsgroepen zijn aanvaard, 
dat betekent dat de behandeling moet beginnen met simvastatine of pravastatine in de 
dosering 40 mg. Andere statines, zoals atorvastatine en rosuvastatine, worden enkel na 
een artsenverklaring (machtiging) door de zorgverzekeraar vergoed14. Met name de eerste 
drie maanden na invoering van deze maatregel is hier door zorgverzekeraars sterk op 
gecontroleerd, wat een piek in het voorschrijven van simvastatine veroorzaakte. 
 
 

5.3 Primaire doelstelling 
 
Voorschrijven van simvastatine 40 mg aan nieuwe gebruikers. 
Resultaatdoelstelling: 80% van de nieuwe gebruikers krijgt simvastatine 40 mg. 
 
In deze paragraaf wordt per niveau (landelijk, provinciaal en regionaal) achtereenvolgens 
de trend weergegeven in 1) eerste uitgifte simvastatine, 2) eerste uitgifte simvastatine of 
pravastatine, en 3) eerste uitgifte simvastatine 40 mg. De paragraaf eindigt met het 
voorschrijven van simvastatine (40 mg) in begeleide FTO-groepen. 
 

5.3.1 Landelijke trend 
Figuur 5.2 geeft de landelijke trend weer van het percentage patiënten dat een eerste 
uitgifte (EU) van een statine heeft gehad, waarbij dit een EU van simvastatine betrof. Uit 
deze figuur is een stijging af te lezen in het percentage EU van simvastatine over de 
periode 2005 tot 2007: van 39% tot 58%. In 2007 bleef dit percentage hangen rond de 
57%. Vanaf 2008 is er weer een stijging te zien, waarbij in de eerste helft van 2009 het 
percentage EU van simvastatine gestegen is tot 71%. Dit percentage loopt in de eerste 
helft van 2010 op tot 73%. 
 
 

                                                      
13 Brief Minister van VWS aan Tweede Kamer, 1 juli 2008, Preferentiebeleid Geneesmiddelen, GMT-CB-U-2855134. 
14 Bijlage 2 horende bij artikel 2.5, tweede en derde lid, van de Regeling zorgverzekering.   
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Figuur 5.2: Landelijke trend over de jaren 2005 tot medio 2010 van percentage patiënten 
met een EU van statines, waarbij dit een EU van simvastatine betrof 

 

 
 
In de NHG-Standaard CVRM wordt geadviseerd bij nieuwe gebruikers te starten met 
simvastatine of pravastatine. Figuur 5.3 geeft naast de landelijke trend van EU van 
simvastatine ook het cumulatief van EU van simvastatine of pravastatine weer. Het 
percentage patiënten met een EU van pravastatine is over de periode 2005 – medio 2010 
nagenoeg gelijk gebleven, en varieert tussen 4% (in het eerste half jaar van 2010) en 11% 
(in het eerste half jaar van 2005) (niet in grafiek).  
 
 
Figuur 5.3: Landelijke trend over de jaren 2005 tot medio 2010 van percentage patiënten 

met een EU van statine, waarbij dit een EU van simvastatine (blauwe lijn) of 
een EU van simvastatine/pravastatine (roze lijn) betrof 
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Vervolgens is gekeken naar de dosering, waarbij simvastatine 40 mg de aanbeveling 
heeft. In figuur 5.4 is te zien dat de trend van het percentage patiënten met een EU van 
simvastatine, waarbij dit een EU van simvastatine 40 mg betrof, in de eerste helft van 
2006 een sterke stijging kent ten opzichte van 2005. De trend over de jaren 2006 tot 2009 
is vrij stabiel. In de eerste helft van 2009 is opnieuw een stijging in het percentage EU 
van simvastatine 40 mg waar te nemen. Dit percentage blijft echter voor de tweede helft 
van 2009 en de eerste helft van 2010 rond de 60% steken. 
 
 
Figuur 5.4: Landelijke trend over de jaren 2005 tot medio 2010 van percentage patiënten 

met een EU van simvastatine, waarbij dit een EU van simvastatine 40 mg 
betrof 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3.2 Provinciale trend 
In figuur 5.5 is de trend van het percentage patiënten met een EU van statines, waarbij dit 
een EU van simvastatine betrof, weergegeven per provincie. Opvallend is dat de variatie 
tussen de provincies over de jaren heen flink is afgenomen. In 2005 liep het percentage 
patiënten met een EU van simvastatine uiteen van 20% in Limburg tot 68% in Groningen. 
In het eerste half jaar van 2010 varieerde het percentage van 54% in Limburg tot 80% in 
Friesland. Over de jaren heen is het percentage patiënten met een EU van simvastatine in 
elke provincie toegenomen, de meeste provincies blijven echter wel onder de 80%. In 
Friesland is dit percentage het sterkst toegenomen (van 43% naar 80%).  
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Figuur 5.5: Provinciale trend over de jaren 2005 tot medio 2010 van percentage patiënten 
met een EU van statines, waarbij dit een EU van simvastatine betrof 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De trend op provinciaal niveau van het percentage patiënten met een EU van statine, 
waarbij dit een simvastatine of pravastatine betrof, is te zien in figuur 5.6. Uit deze figuur 
is af te lezen dat de variatie tussen provincies kleiner is dan bij wanneer alleen EU van 
simvastatine bekeken wordt.  
 
 
Figuur 5.6: Provinciale trend over de jaren 2005 tot medio 2010 van percentage patiënten 

met een EU van statines, waarbij dit een EU van simvastatine of pravastatine 
betrof 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56 Evaluatie van het Programma Doelmatigheid Cardiovasculair Risicomanagement (CVRM), NIVEL 2010 



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2005-1 2005-2 2006-1 2006-2 2007-1 2007-2 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1

Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen
Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht
Zeeland Zuid-Holland LANDELIJK

In 2005 liep het percentage uiteen van 40% in Zeeland tot 71% in Groningen. In 2010 
varieerde dit percentage van 64% in Zeeland tot 80% in Friesland. Alle provincies kennen 
een toename in het percentage patiënten met een EU van simvastatine of pravastatine. 
Ook nu is in Friesland de sterkste toename te vinden (van 47% naar 85%). 
 
Als vervolgens gekeken wordt naar de trend per provincie wat betreft de juiste dosering, 
blijkt uit figuur 5.7 dat het percentage patiënten met een EU van simvastatine 40 mg in 
alle provincies, op Groningen na, is toegenomen. De resultaatdoelstelling (80% van de 
nieuwe gebruikers krijgt simvastatine 40 mg) wordt echter niet gehaald.  
 
 
Figuur 5.7: Provinciale trend over de jaren 2005 tot medio 2010 van percentage patiënten 

met een EU van simvastatine, wat een EU van simvastatine 40 mg betrof 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3.3 Regionale verschillen 
Vervolgens is gekeken naar verschillen tussen regio’s (zie voor de landkaart met de regio-
indeling bijlage 6). Figuur 5.8 laat zowel de verschillen in percentages eerste voor-
schriften statine, waarbij dit een simvastatine betrof, tussen regio’s zien als de verschillen 
tussen het eerste half jaar van 2006 (voorafgaand aan het programma) en het eerste half 
jaar van 2010 (aan het einde van het programma). Uit deze figuur wordt duidelijk dat in 
een groot aantal regio’s een toename heeft plaatsgevonden in het percentage voorschriften 
simvastatine bij nieuwe gebruikers.  
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Figuur 5.8: Regionale verschillen in percentage patiënten met een EU van statines, 
waarbij dit een EU van simvastatine betrof, in 2006 en 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In tabel 5.2 wordt de top-10 weergegeven van regio’s (zie bijlage 6 voor de regio-
indeling) die in het eerste half jaar van 2010 de grootste toename in percentage eerste 
voorschriften simvastatine t.o.v. het eerste half jaar van 2006 laten zien. Hierbij valt op 
dat dit ook de regio’s blijken te zijn waar het Programma Doelmatigheid CVRM 
intensiever is ingezet. Wel moet opgemerkt worden dat dit ook de regio’s zijn waar een 
grote toename nog mogelijk is. In regio’s die al een hoger percentage nieuwe voor-
schriften simvastatine hadden in 2006 is een kleinere winst te behalen. 
 
 
Tabel 5.2: Top-10 van regio’s met grootste toename in percentage eerste voorschriften 

simvastatine 
 
Regio  EU simvastatine a)  
  2006-1 2010-1 verschil
61   19,8% 60,1% 40,3%
63   11,2% 50,0% 38,8%
60   30,4% 68,2% 37,8%
27   34,9% 69,9% 35,0%
38   39,3% 73,4% 34,1%
41   45,2% 78,6% 33,4%
31   32,1% 65,3% 33,2%
15   38,2% 70,4% 32,2%
90   48,2% 80,1% 31,8%
28   39,4% 69,9% 30,4%
 

a) Regio’s waar implementatieactiviteiten intensiever zijn ingezet zijn rood (laagst scorende regio’s in 2006) 
en oranje (ondergemiddeld scorende regio’s in 2006) gearceerd. Bron: IVM, Benchmark Voorschrijven 
2007. 
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Als vervolgens gekeken wordt naar het percentage nieuwe voorschriften statine, waarbij 
dit simvastatine of pravastatine betrof, dan wordt uit figuur 5.9 duidelijk dat ook nu vrij-
wel alle regio’s een toename laten zien. Waar in 2006 nog geen enkele regio boven de 
80% uitkwam, komen in 2010 meerdere regio’s boven de 80% van voorschriften 
simvastatine/pravastatine aan nieuwe gebruikers uit.  
 
 
Figuur 5.9: Regionale verschillen in percentage patiënten met een EU van statines, 

waarbij dit een EU van simvastatine of pravastatine betrof, in 2006 en 2010 
 

 
 
In tabel 5.3 wordt de top-10 weergegeven van regio’s (zie Bijlage 6 voor de regio-
indeling) die in het eerste half jaar van 2010 de grootste toename in percentage eerste 
voorschriften simvastatine/pravastatine t.o.v. 2006 laten zien. Ook nu valt op dat dit de 
regio’s zijn waarbinnen extra implementatieactiviteiten zijn ontplooid, met de 
kanttekening dat dit ook de regio’s zijn waar de grootste winst te behalen is. 
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Tabel 5.3: Top-10 van regio’s met grootste toename in percentage eerste voorschriften 
simvastatine of pravastatine 

 
Regio  EU simva of prava a)  
  2006-1 2010-1 verschil
61  30,6% 67,6% 36,9%
27  40,0% 75,7% 35,7%
41  48,9% 83,7% 34,7%
15  48,3% 82,5% 34,2%
90  50,4% 84,0% 33,6%
35  50,1% 81,6% 31,6%
60  43,6% 74,8% 31,2%
38  52,1% 81,3% 29,2%
55  46,0% 74,1% 28,1%
31  46,4% 73,8% 27,4%
 

a) Regio’s waar implementatieactiviteiten intensiever zijn ingezet zijn rood (laagst scorende regio’s in 2006) 
en oranje (ondergemiddeld scorende regio’s in 2006) gearceerd. Bron: IVM, Benchmark Voorschrijven 
2007. 

 
Als tot slot gekeken wordt naar de dosering, waarbij simvastatine 40 mg de aanbeveling 
heeft, is uit figuur 5.10 op te maken dat ook hierbij een toename in het percentage nieuwe 
voorschriften simvastatine, waarbij dit een dosering van 40mg betrof, te zien is. Waar in 
2006 meerdere regio’s nog geen 40% haalde, is dit in 2010 nog maar voor een enkele 
regio het geval.  
 
 
Figuur 5.10: Regionale verschillen in percentage patiënten met een EU van simvastatine, 

waarbij dit een EU van simvastatine 40 mg betrof, in 2006 en 2010 
 

 

 
Uit de top-10 van regio’s die in de eerste helft van 2010 de grootste toename in percen-
tage eerste voorschriften simvastatine 40 mg t.o.v. 2006 laten zien (zie onderstaand over-
zicht), blijkt ook nu weer dat de regio’s waarbinnen extra implementatieactiviteiten zijn 
ontplooid veelal de sterkste toename laten zien. 
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Tabel 5.4: Top-10 van regio’s met grootste toename in percentage eerste voorschriften 
simvastatine 40 mg 

 
Regio  EU simva 40 mg a)  
  2006-1 2010-1 verschil
89  17,5% 62,1% 44,5%
41  21,1% 64,8% 43,7%
61  18,5% 61,1% 42,6%
15  19,5% 61,1% 41,5%
63  26,5% 67,7% 41,3%
80  29,2% 68,1% 38,8%
27  29,6% 67,8% 38,2%
55  23,5% 57,8% 34,3%
67  36,6% 70,7% 34,1%
77  37,0% 69,8% 32,8%
 

a) Regio’s waar implementatieactiviteiten intensiever zijn ingezet zijn rood (laagst scorende regio’s in 2006) 
en oranje (ondergemiddeld scorende regio’s in 2006) gearceerd. Bron: IVM, Benchmark Voorschrijven 
2007. 

 
 
Voor een volledig overzicht van percentages eerste voorschriften simvastatine, 
simvastatine of pravastatine en simvastatine 40 mg in elke regio, zie de tabellen B7.1 en 
B7.2 in Bijlage 7.  
 

5.3.4 Voorschrijven in begeleide FTO-groepen 
SFK-webrapportage Antilipaemica 
Er waren data beschikbaar van 39 FTO-groepen die met behulp van de webrapportage 
Antilipaemica gewerkt hebben aan de primaire doelstelling. Cijfers van zowel voor- als 
nameting betreffende keuze statine waren beschikbaar van 277 huisartsen, cijfers van 
zowel voor- als nameting betreffende juiste dosering waren beschikbaar van 263 huis-
artsen. Tabel 5.5a geeft het gemiddelde percentage eerste voorschriften simvastatine, 
pravastatine en simvastatine 40 mg van de 39 FTO-groepen weer bij de voormeting en 
nameting. Uit deze tabel is af te lezen dat de FTO-groepen een significante toename laten 
zien als het gaat om het voorschrijven van simvastatine en simvastatine 40 mg. Zeventien 
van de 39 (43,6%) FTO-groepen hadden in de nameting een percentage eerste voor-
schriften simvastatine hoger dan 80%, variërend van 81% tot 90%. Het gemiddelde 
percentage eerste voorschriften simvastatine 40 mg lag bij de nameting op 62% lag. 
Negen van de 39 (23,1%) FTO-groepen voldeden echter wel aan de primaire doelstelling 
(minimaal 80% van de nieuwe gebruikers krijgt simvastatine 40 mg). Het percentage 
eerste voorschriften simvastatine 40 mg bij deze negen groepen varieerde van 82% tot 
93%. 
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Tabel 5.5a: Primaire doelstelling: percentage eerste voorschriften simvastatine, 
pravastatine en simvastatine 40 mg bij de voor- en nameting op FTO- en 
huisartsniveau 

 
 Voormeting 

% van eerste 
voorschiften 

Nameting 
% van eerste 
voorschiften 

Verschil 

Huisartsniveau    
Keuze: simvastatine, % (SD) (n=277) 71,4 (25,1) 78,0 (21,4)  +   6,6%***

Keuze: pravastatine, % (SD) (n=277) 4,7 (10,0) 5,3 (11,9)  +   0,6% 
Dosering: 40 mg simvastatine, % (SD) (n=263) 46,2 (33,4) 61,6 (31,1) + 15,4%***

    
FTO-niveau (n=39)    
Keuze: simvastatine, % (SD) 70,1 (13,4) 77,1 (10,6)  +   7,0%**

Keuze: pravastatine, % (SD) 4,8   (4,4) 5,8   (5,7)  +   1,0% 
Dosering: 40 mg simvastatine, % (SD) 46,2 (20,0) 61,6 (21,9) + 15,4%***

 
Alle percentages zijn gemiddelden 
** p<0,01; *** p<0,001 
 
 
Het Programma Doelmatigheid CVRM liep van 2008 tot medio 2010. Voor 22 FTO-
groepen was de voormeting (grotendeels) berekend over 2008, voor de overige groepen 
had de voormeting (grotendeels) op 2009 betrekking. De 17 FTO-groepen die pas later 
instroomden in het begeleidingstraject zijn wellicht al in aanraking gekomen met andere 
elementen van het programma en zijn blootgesteld aan de beperkende vergoedings-
maatregel statines. Dit kan van invloed zijn geweest op het voorschrijfgedrag. Als om 
deze reden alleen gekeken wordt naar de FTO-groepen waarbij de voormeting over 2008 
betrekking had (zie tabel 5.5b), dan blijkt dat de toename van het percentage eerste voor-
schriften simvastatine 40 mg iets groter is: 19%. Vijf van de 22 (22,7%) FTO-groepen 
haalden het primaire doel dat minimaal 80% van de nieuwe gebruikers simvastatine 40 
mg krijgt voorgeschreven. 
 
 
Tabel 5.5b: Primaire doelstelling: percentage eerste voorschriften simvastatine, 

pravastatine en simvastatine 40 mg bij de voor- en nameting op FTO- en 
huisartsniveau, waarbij de voormeting (grotendeels) betrekking had op 2008 

 
 Voormeting 

% van eerste 
voorschiften 

Nameting 
% van eerste 
voorschiften 

Verschil 

Huisartsniveau    
Keuze: simvastatine, % (SD) (n=156) 72,0 (24,4) 78,0 (21,2)  +   6,0%*

Keuze: pravastatine, % (SD) (n=156) 4,2 (9,8) 6,2 (13,4)  +   2,0% 
Dosering: 40 mg simvastatine, % (SD) (n=151) 48,5 (35,2) 67,1 (28,7) + 18,6%***

    
FTO-niveau (n=22)    
Keuze: simvastatine, % (SD) 70,1 (16,4) 75,3 (12,4)  +   5,2% 
Keuze: pravastatine, % (SD) 4,4 (5,2) 7,3 (6,7)  +   2,9% 
Dosering: 40 mg simvastatine, % (SD) 46,7 (20,9) 66,2 (20,9)  + 19,4%**

 
Alle percentages zijn gemiddelden 
* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 
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Uitgelicht 
Er zijn een zestal FTO-groepen die een veel sterkere toename in het percentage eerste 
voorschriften simvastatine bij de nameting t.o.v. de voormeting laten zien dan de gemid-
delde 7%. Deze toename varieerde van 12% tot 23%. De grootste stijging in percentage 
eerste voorschriften simvastatine werd behaald door een FTO-groep die bij de voormeting 
een percentage eerste voorschriften simvastatine had van 58% en steeg naar 88% bij de 
nameting. Als gekeken wordt het aantal FTO-groepen dat een veel grotere toename 
behaald in het percentage eerste voorschriften simvastatine 40 mg bij de nameting t.o.v. 
de voormeting dan gemiddeld, dan blijken dit er elf te zijn met een toename variërend van 
20% tot 65%. Een FTO-groep behaalde een stijging in eerste voorschriften simvastatine 
40 mg van zelfs 66%: deze groep ging van 25% bij de voormeting naar 91% bij de 
nameting. Twaalf FTO-groepen hadden een percentage eerste voorschriften simvastatine 
40 mg dat bij de nameting boven het gemiddelde (>65%) lag, variërend van 66% tot 93%. 
 
Webrapportage CVRM 
Data betreffende de primaire doelstelling waren niet van alle 19 begeleide FTO-groepen 
aan de hand van de webrapportage CVRM compleet. Cijfers betreffende eerste voor-
schriften simvastatine en eerste voorschriften simvastatine/pravastatine (indicator ‘keuze 
statine’) van zowel de voor- als nameting waren beschikbaar van 16 FTO-groepen. 
Cijfers betreffende eerste voorschriften simvastatine/pravastatine 40 mg (indicator 
‘dosering statine’) van zowel de voor- als nameting waren beschikbaar van 17 FTO-
groepen. Daarnaast waren van twee van de 19 FTO-groepen (in dezelfde regio) de data 
samengevoegd. 
 
Tabel 5.6a geeft het gemiddelde percentage eerste voorschriften van simvastatine en 
simvastatine/pravastatine bij de voor- en nameting weer. Ook geeft deze tabel het 
gemiddelde percentage eerste voorschriften van simvastatine/pravastatine 40 mg weer.  
Uit deze tabel blijkt dat op zowel huisarts- als FTO-niveau een significante toename te 
zien is in het gemiddelde percentage voorschriften zowel wat betreft keuze als dosering 
statine. Drie van de 16 (18,8%) FTO-groepen hadden een percentage eerste voorschriften 
simvastatine van boven de 80%, namelijk 80%, 83% en 85%. Eén FTO-groep had bij de 
nameting een percentage eerste voorschriften simvastatine/pravastatine 40 mg dat hoger 
lag dan 80%. 
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Tabel 5.6a: Primaire doelstelling: percentage eerste voorschriften simvastatine, 
simvastatine/pravastatine en simvastatine/pravastatine 40 mg bij de voor- en 
nameting op FTO- en huisartsniveau 

 
 Voormeting 

% van eerste 
voorschiften 

Nameting 
% van eerste 
voorschiften 

Verschil 

Huisartsniveau#    
Keuze: simvastatine, % (SD) (n=117) 62,6 (21,3) 71,7 (21,4)  +   9,1%***

Keuze: simva/prava, % (SD) (n=120) 69,4 (18,7) 79,4 (15,8)  + 10,0%***

Dosering: 40 mg simva/prava, % (SD) (n=121) 45,2 (25,4) 61,3 (23,3) + 16,2%***

    
FTO-niveau    
Keuze: simvastatine, % (SD) (n=16) 65,6 (12,5) 71,1 (10,9)  +   5,5%**

Keuze: simva/prava, % (SD) (n=16) 70,7 (10,3) 78,2   (9,6)  +   7,6%**

Dosering: 40 mg simva/prava, % (SD) (n=17) 46,6 (13,6) 60,2 (13,8) + 13,6%***

 
Alle percentages zijn gemiddelden 
# Drie FTO-groepen hebben cijfers gerapporteerd op praktijkniveau, niet op huisartsniveau 
** p<0,01; *** p<0,001 
 
 
Bij vier FTO-groepen waren de cijfers voor de voormeting berekend over een periode 
(grotendeels) in 2009. Als alleen gekeken wordt naar de FTO-groepen die hun voor-
meting grotendeels in 2008 hadden, waarbij bovengenoemde vier FTO-groepen uit de 
analyses zijn gelaten, zijn er ietwat grotere toenames te zien (zie tabel 5.6b). 
 
 
Tabel 5.6b: Primaire doelstelling: percentage eerste voorschriften simvastatine, 

simvastatine/pravastatine en simvastatine/pravastatine 40 mg bij de voor- en 
nameting op FTO- en huisartsniveau, waarbij de voormeting betrekking 
heeft op een periode (grotendeels) in 2008 

 
 Voormeting 

% van eerste 
voorschiften 

Nameting 
% van eerste 
voorschiften 

Verschil 

Huisartsniveau#    
Keuze: simvastatine, % (SD) (n=96) 59,3 (21,3) 70,1 (21,1) + 10,7%***

Keuze: simva/prava, % (SD) (n=104) 67,0 (18,5) 79,2 (16,1) + 12,2%***

Dosering: 40 mg simva/prava, % (SD) (n=100) 45,4 (25,6) 63,0 (22,7) + 17,5%***

    
FTO-niveau    
Keuze: simvastatine, % (SD) (n=13) 63,0 (12,3) 69,0 (11,0)  +   6,0%**

Keuze: simva/prava, % (SD) (n=14) 68,8   (9,5) 77,5   (9,9)  +   8,7%**

Dosering: 40 mg simva/prava, % (SD) (n=14) 47,4 (13,5) 63,1 (11,9) + 15,7%***

 
Alle percentages zijn gemiddelden 
# Drie FTO-groepen hebben cijfers gerapporteerd op praktijkniveau, niet op huisartsniveau 
** p<0,01; *** p<0,001 
 
 
Uitgelicht  
Drie van de 17 FTO-groepen laten een veel grotere toename van het percentage eerste 
voorschriften simvastatine zien dan het gemiddelde. Deze toename varieert van 16% tot 
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21%. Zes FTO-groepen laten daarnaast een stijging in het percentage eerste voorschriften 
simvastatine/pravastatine 40 mg zien die sterker is dan het gemiddelde: vier groepen 
hadden een toename van 23% tot 28%, twee groepen lieten zelfs een toename zien van 
meer dan 30% (35% en 38%). 
Acht FTO-groepen hebben een hoger percentage eerste voorschriften simvastatine dan 
gemiddeld bij de nameting, variërend van 74% tot 85%. Als deze cijfers gerelateerd 
worden aan de regionale trend (en wel het percentage over het eerste half jaar van 2010), 
dan blijkt dat deze acht FTO-groepen het alle beter doen dan het gemiddelde in hun regio. 
Er zijn ook acht FTO-groepen (waarvan drie ook hiervoor genoemd) die een hoger per-
centage eerste voorschriften simvastatine/pravastatine 40 mg hebben dan gemiddeld bij 
de nameting, variërend van 63% tot 81%. Als deze cijfers gerelateerd worden aan de 
regionale trend, dan blijkt dat zeven van de acht FTO-groepen het beduidend beter doen 
dan hun regio gemiddeld. 
 
Doelstellingen geformuleerd door de FTO-groep zelf 
Sommige FTO-groepen spraken een andere resultaatdoelstelling betreffende keuze en 
dosering statines af dan die geformuleerd binnen het programma. Van de 19 FTO-
groepen hadden vier groepen dezelfde resultaatdoelstelling geformuleerd als het Program-
ma Doelmatigheid CVRM betreffende keuze en dosering statines (zie tabel 5.7). 
Daarnaast hadden vijf FTO-groepen afgesproken simvastatine 40 mg aan nieuwe 
gebruikers voor te schrijven, maar daar echter geen resultaatdoelstelling aan verbonden. 
Enkele FTO-groepen hadden een lager dan wel hoger percentage afgesproken binnen de 
groep. Drie groepen hadden geen concrete afspraken gemaakt. 
 
 
Tabel 5.7: Door FTO-groepen zelf geformuleerde resultaatdoelstellingen  
 
Resultaatdoelstelling Aantal FTO-Groepen 
70% van nieuwe gebruikers krijgt simvastatine 40 mg 1 
75% van nieuwe gebruikers krijgt simvastatine 40 mg 1 
80% van nieuwe gebruikers krijgt simvastatine 40 mg 4 
90% van nieuwe gebruikers krijgt simvastatine 40 mg 1 
60% van nieuwe gebruikers krijgt simva-/pravastatine 40 mg 1 
90% van nieuwe gebruikers krijgt simva-/pravastatine 40 mg 1 
simvastatine 40 mg bij nieuwe gebruikers (zonder resultaatdoelstelling) 5 
Geen afspraken 3 
Onbekend 2 
 
 

5.4 Secundaire doelstellingen 
 
Naast het primaire doel kent het programma Doelmatigheid CVRM ook een aantal 
secundaire doelstellingen. De volgende twee secundaire doelstellingen worden bekeken:  
1) alle diabetes type 2 (DM2) patiënten worden behandeld met een statine 

Resultaatdoelstelling: 80% van de DM2-patiënten  
2) alle patiënten met hart-/vaatziekte (HVZ) worden behandeld met een antithromboticum 

Resultaatdoelstelling: 100% van de HVZ-patiënten 
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In deze paragraaf wordt per niveau (landelijk, provinciaal en regionaal) achtereenvolgens 
de trend weergegeven in 1) percentage DM2-patiënten met een statine, en 2) percentage 
HVZ-patiënten met een antithromboticum. De paragraaf eindigt met het in kaart brengen 
van het voorschrijfgedrag omtrent deze twee doelen in de begeleide FTO-groepen. 
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5.4.1 Landelijke trend 
Figuur 5.11 geeft over de periode 2005 tot medio 2010 het percentage DM2-patiënten 
weer dat naast de orale diabetesmedicatie ook een statine gebruikt. Uit deze figuur valt op 
te maken dat van 2005 tot 2007 een flinke stijging te zien is, van 45% tot 62% van de 
DM2-patiënten die een statine gebruiken. Vanaf 2007 stabiliseert dit percentage en blijft 
het rond de 63%. In de eerste helft van 2010 ligt het percentage DM2-patiënten dat met 
een statine behandeld wordt op 67%. De resultaatdoelstelling (80%) wordt niet gehaald. 
 
 
Figuur 5.11: Landelijke trend over de jaren 2005 tot medio 2010 van percentage DM2-

patiënten dat naast de orale diabetesmedicatie ook een statine gebruikt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HVZ-patiënten zijn in de data van SFK geïdentificeerd als patiënten die een nitraat 
gebruiken. Wat betreft het percentage HVZ-patiënten dat een antithromboticum gebruikt, 
is in figuur 5.12 te zien dat dit percentage over de jaren heen al vrij hoog lag. In 2005 
werden 79% van de HVZ-patiënten behandeld met een antithromboticum. In de eerste 
helft van 2010 was dit percentage ietwat gestegen tot 85%. De resultaatdoelstelling 
(100%) wordt echter bij dit secundaire doel ook niet gehaald. 
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Figuur 5.12: Landelijke trend over de jaren 2005 tot medio 2010 van percentage HVZ-
patiënten die een antithromboticum gebruiken 
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5.4.2 Provinciale trend 
In figuur 5.13 is de trend van het percentage DM2-patiënten dat naast de orale diabetes-
middelen ook een statine gebruikt per provincie weergegeven. Uit deze figuur valt op te 
maken dat alle provincies een duidelijke stijging in dit percentage van 2005 tot het eerste 
half jaar van 2007 kennen. Van de tweede helft van 2007 tot aan medio 2010 blijft het 
percentage echter vrij stabiel tussen de 60% en 70%. De resultaatdoelstelling wordt echter 
door geen van de provincies gehaald. Wel valt op dat de variatie tussen de provincies in 
het percentage DM2-patiënten dat wordt behandeld met een statine over de jaren is 
afgenomen.  
 
 
Figuur 5.13: Trend op provincieniveau van percentage DM2-patiënten dat naast orale 

antidiabetica ook een statine gebruikt over de jaren 2005 tot medio 2010 
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Uit figuur 5.14 is op te maken dat de trend in het percentage HVZ-patiënten dat wordt 
behandeld met een antithromboticum voor alle provincies dezelfde is. Er is weinig 
variatie tussen provincies en de trend blijft over de jaren nagenoeg gelijk. Het percentage 
lag in 2005 dan ook al hoog, tussen de 76% en 85%, waardoor er weinig ruimte voor 
verbetering is. Medio 2010 varieerde het percentage tussen de 83% en 89%.  
 
 
Figuur 5.14: Trend op provincieniveau van percentage HVZ-patiënten dat een 

antithromboticum gebruikt over de jaren 2005 tot medio 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4.3 Regionale verschillen 
In figuur 5.15 worden de regionale verschillen in het percentage DM2-patienten met een 
statine duidelijk in 2006 (de linker landkaart) en 2010 (de rechter landkaart). Uit deze 
figuur is af te lezen dat in de eerste helft van 2006 in meerdere regio’s het percentage 
lager lag dan 50%, met maar twee regio’s die tussen de 70 en 80% in lagen. Een duide-
lijke verbetering is te zien t.o.v. 2006 in het eerste half jaar van 2010: geen enkele regio 
had een percentage DM2-patienten dat behandeld werd met een statine van lager dan 
50%. Er was nog maar een regio die een percentage lager had dan 60%. Geen enkele 
regio haalde echter de resultaatdoelstelling dat minimaal 80% van de DM2-patienten 
wordt behandeld met een statine. 
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Figuur 5.15: Regionale verschillen in percentage DM2-patiënten dat een statine gebruikte 
in 2006 en 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In tabel 5.8 wordt de top-10 van regio’s weergegeven (zie bijlage 6 voor de regio-
indeling) die de grootste toename in percentage DM2-patiënten dat een statine gebruikte 
(2010 t.o.v. 2006) laten zien.   
 
 
Tabel 5.8: Top-10 van regio’s met de grootste toename in percentage DM2-patiënten 

dat behandeld wordt met een statine 
 
Regio % DM2-patiënten met statine 
 2006-1 2010-1 verschil
80 47,3% 70,6% 23,4%
81 45,0% 66,8% 21,7%
15 49,0% 70,6% 21,6%
42 48,2% 68,1% 20,0%
46 53,3% 72,2% 18,8%
48 56,8% 75,5% 18,7%
26 47,5% 66,0% 18,6%
72 51,1% 69,4% 18,4%
35 48,0% 66,4% 18,3%
30 47,0% 65,1% 18,1%
 
In alle regio’s was het percentage HVZ-patiënten dat een antithromboticum gebruikte al 
vrij hoog in het eerste half jaar van 2006 (met een minimum van 70%). De grootste 
toename in percentage HVZ-patiënten dat een antithromboticum gebruikte (2010 t.o.v. 
2006) was nog geen 10% (zie tabel 5.9). In geen van de regio’s wordt de resultaatdoel-
stelling gehaald. 
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Tabel 5.9: Top-10 van regio’s met de grootste toename in percentage HVZ-patiënten 
dat behandeld wordt met een antithromboticum 

 
Regio % HVZ-patiënten met antithromboticum 
 2006-1 2010-1 verschil
20 71,3% 80,7% 9,4%
12 72,8% 81,5% 8,7%
52 71,5% 79,9% 8,4%
45 72,9% 80,4% 7,5%
22 73,7% 81,2% 7,4%
26 70,5% 77,8% 7,3%
61 76,1% 83,4% 7,3%
27 75,2% 81,9% 6,7%
47 76,5% 83,0% 6,5%
56 72,7% 78,9% 6,3%
 
 
De percentages DM2-patiënten met een statine per regio en de percentages HVZ-
patiënten met een antithromboticum per regio zijn opgenomen in respectievelijk tabel 
B7.3 en tabel B7.4, beide in Bijlage 7.  
 

5.4.4 Voorschrijven in begeleide FTO-groepen 
Van de FTO-groepen die gebruik hebben gemaakt van de webrapportage Antilipaemica 
waren geen data beschikbaar van groepen die aan een of meerdere secundaire doelstel-
lingen hadden gewerkt.  
 
Van de 19 FTO-groepen die gebruik hadden gemaakt van de webrapportage CVRM, 
hadden 12 groepen aan een secundaire doelstelling gewerkt, twee daarvan aan twee 
secundaire doelstellingen. Deze data waren wel beschikbaar. Het vaakst werd gekozen te 
werken aan de doelstelling ‘alle DM2- en HVZ-patienten worden behandeld met een 
statine (zie tabel 5.10). Daarnaast hebben twee FTO-groepen zich gericht op alleen DM2-
patiënten met een voorschrift van een statine, drie FTO-groepen hebben zich gericht op 
HVZ-patienten met een antithromboticum. 
 
 
Tabel 5.10: Overzicht secundaire doelstellingen waar FTO-groepen met behulp van de 

webrapportage CVRM aan gewerkt hadden 
 
Secundaire doelstelling Aantal FTO-groepen 
Behandeling hypertensie met voorkeursmiddel 3 
Alle DM2-patiënten behandeld met een statine 2 
Alle DM2- en HVZ-patiënten behandeld met een statine 6 
Alle HVZ-patiënten behandeld met een antithromboticum 3 
 
 
Dit onderzoek heeft zich gericht op twee secundaire doelstellingen van het programma, 
de doelstelling ‘behandeling hypertensie met voorkeursmiddel’ wordt buiten 
beschouwing gelaten, mede omdat hier geen resultaatdoelstelling voor was bepaald.  
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Tabel 5.11 geeft het percentage DM2-patiënten en HVZ-patiënten weer dat wordt behan-
deld met een statine. Uit deze tabel blijkt dat beide FTO-groepen die zich gericht hadden 
op alleen DM2-patienten, bij de nameting een percentage van 71% halen. Dit is een 
kleine, maar wel significante, toename t.o.v. de voormeting. De zes FTO-groepen die zich 
hebben gericht op zowel DM2- als HVZ-patiënten, laten een gemiddelde percentage 
patiënten met een statine zien van 63%. Twee van de zes FTO-groepen haalden een 
percentage DM2- en HVZ-patiënten met een statine dat hoger lag dan het gemiddelde, 
namelijk 65% en 69%. Door geen van de FTO-groepen wordt de secundaire doelstelling 
gehaald. 
 
Als deze cijfers gerelateerd worden aan de regionale trend (alleen beschikbaar voor DM2-
patienten met een statine), dan blijkt dat een van de twee FTO-groepen het beter doet dan 
het gemiddelde in zijn regio. 
 
 
Tabel 5.11: Secundaire doelstelling 1: percentage DM2- en HVZ-patiënten met een 

voorschrift van een statine t.o.v. alle DM2- en HVZ-patiënten bij de voor- en 
nameting op FTO- en huisartsniveau 

 
 Voormeting Nameting Verschil 
Huisartsniveau    
DM2-patiënten met statine, % (SD) (n=19) 68,2 (7,7) 70,8 (9,7)  + 2,7% 
DM2- en HVZ-patiënten met statine, % (SD) (n=53) 62,7 (8,1) 64,1 (7,1)  + 1,5%*

    
FTO-niveau    
DM2-patiënten met statine, % (n=2)# 68,0 70,9   + 3,0% 
DM2- en HVZ-patiënten met statine, % (SD) (n=6) 60,7 (4,5) 63,3 (3,5)  + 2,6%*

 
Alle percentages zijn gemiddelden 
# Vanwege kleine aantallen zijn geen standaarddeviaties berekend en is het verschil niet getoetst 
* p<0,05 
 
 
Drie FTO-groepen hebben zich gericht op de tweede secundaire doelstelling . Tabel 5.12 
geeft het percentage HVZ-patiënten met een voorschrift voor een antithromboticum weer 
tijdens de voor- en nameting op huisarts- en FTO-niveau. Uit deze tabel is af te lezen dat 
ongeveer negen op de tien HVZ-patiënten behandeld wordt met een antithromboticum. 
Dit was echter tijdens de voormeting, voorafgaand aan het programma, ook al bijna het 
geval. Een van de drie FTO-groepen had een percentage HVZ-patiënten met een 
antithromboticum van 92% bij de nameting. Deze groep had echter bij de voormeting al 
een percentage van 90%. Deze secundaire doelstelling wordt niet gehaald door de 
begeleide FTO-groepen. 
 
Als deze cijfers gerelateerd worden aan de regionale trend, dan blijkt dat deze drie FTO-
groepen het iets beter doen dan hun regionale gemiddelde. 
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Tabel 5.12: Secundaire doelstelling 2: percentage HVZ-patiënten met een 
antithrombotica t.o.v. alle HVZ-patienten bij de voor- en nameting op FTO- 
en huisartsniveau 

 
 Voormeting Nameting Verschil 
Huisartsniveau (n=16)    
HVZ-patiënten met antithromboticum, % (SD) 89,3 (8,0) 90,9 (5,9) + 1,7% 
    
FTO-niveau (n=3)    
HVZ-patiënten met antithromboticum, %# 88,5 90,1  +1,6% 
 
Alle percentages zijn gemiddelden 
# Vanwege kleine aantallen zijn geen standaarddeviaties berekend en is het verschil niet getoetst 
 
 

5.5 Samenvatting 
 
In dit hoofdstuk is de landelijke, provinciale en regionale trend in kaart gebracht in het 
voorschrijven van simvastatine 40 mg aan nieuwe gebruikers (primaire doelstelling van 
het Programma Doelmatigheid CVRM) en is het voorschrijven in begeleide FTO-groepen 
bekeken. Alhoewel de resultaatdoelstelling van 80% niet gehaald wordt, is er een stijgen-
de landelijke trend zichtbaar in het voorschrijven van simvastatine (40 mg) aan nieuwe 
gebruikers tussen 2005 en medio 2010. Daarnaast is te zien dat de variatie tussen de 
provincies afneemt. Ook op regionaal niveau is een duidelijke verbetering waar te nemen 
en hebben regio’s waar het programma intensiever is ingezet een grotere verbeterslag 
gemaakt. Dit zijn echter wel de regio’s waar ook veel verbetering mogelijk was. De 
begeleide FTO-groepen laten ook een stijging in het percentage eerste voorschriften 
simvastatine 40 mg zien. Deze stijging is niet alleen veelal sterker dan het gemiddelde in 
hun regio, maar ook sterker dan de landelijke trend. Enkele begeleide FTO-groepen 
voldeden aan de resultaatdoelstelling van het programma. 
 
Daarnaast zijn in dit hoofdstuk de landelijke, provinciale en regionale trends in het 
voorschrijven van statine aan DM2-patiënten en het voorschrijven van een 
antithromboticum aan HVZ-patiënten (twee secundaire doelstellingen van het Programma 
Doelmatigheid CVRM) in kaart gebracht en is dit voorschrijfgedrag in begeleide FTO-
groepen bekeken. De landelijke trend van het percentage DM2-patiënten met een statine 
laat een lichte stijging zien over de jaren 2005 tot  medio 2010, maar de resultaat-
doelstelling van 80% wordt niet gehaald. Ook nu neemt de variatie tussen provincies af 
en zijn de regionale verschillen kleiner geworden. In de begeleide FTO-groepen is een 
toename van 3% te zien in het percentage DM2-patienten met een statine, dit wijkt niet 
veel af van het landelijke percentage. De landelijke trend in het percentage HVZ-
patiënten met een antithromboticum is over de jaren 2005 tot medio 2010 niet veel 
toegenomen. Dit percentage lag echter al vrij hoog (rond de 80%), waardoor er weinig 
winst te behalen was. Ook op provinciaal niveau en regionaal niveau is er vrijwel geen 
verandering waar te nemen in het percentage. In de begeleide FTO-groepen lag het 
percentage HVZ-patiënten met een antithromboticum bij de nameting op 90%. 
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6 Voorschrijven door huisartsen: een analyse van 
voorschrijfgegevens 
 
 
In het vorige hoofdstuk werd een overzicht gegeven van landelijke en regionale trends in 
het voorschrijven van statines. Eveneens werd ingegaan op het voorschrijven in FTO-
groepen. In dit hoofdstuk worden analyses gedaan op het niveau van de huisartspraktijk. 
We kijken daarbij naar de volgende vragen: 
• Hoe hoog is het percentage nieuwe statinegebruikers dat simvastatine krijgt voorge-

schreven tussen 2003 en 2009? Zijn hierin verschillen te zien tussen huisartspraktijken? 
• Hoeveel patiënten die voor het eerst een diagnose “type 2 diabetes” krijgen binnen een 

half jaar een statine voorgeschreven (periode 2003-2009)? Zijn hierin verschillen te 
zien tussen huisartspraktijken? 

 
 

6.1 Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg 
 

6.1.1 Algemeen 
In dit hoofdstuk is gebruik gemaakt van gegevens uit het Landelijk Informatie Netwerk 
Huisartsenzorg (Verheij e.a., 2010). LINH is een landelijk netwerk van huisartsprak-
tijken, die patiëntgegevens routinematig vastleggen in het HIS. Binnen LINH worden 
sinds 1996 bij huisartspraktijken cijfers verzameld over verwijzen en voorschrijven en de 
bijbehorende diagnoses bij ongeveer 350.000 patiënten. Sinds 2001 verzamelt LINH ook 
gegevens over alle klachten en aandoeningen die in de huisartspraktijk gepresenteerd 
worden en de behandeling door de huisarts. Doordat LINH continu doorloopt in een min 
of meer vast aantal praktijken, kan het voorschrijven van huisartsen door de tijd gevolgd 
worden. Daarnaast worden vanaf 2006 ook bij huisartspraktijken uit de zogenaamde 
Continue Morbiditeits Registratie (CMR) Peilstations dezelfde gegevens verzameld als in 
LINH; zij zullen in het kader van onderhavig onderzoek onder de LINH-praktijken 
gerekend worden. Het hier voorgestelde onderzoek maakt gebruik van gegevens uit 2003 
tot en met 2009. De huisartsen die gegevens verzamelen voor LINH zijn representatief 
voor alle Nederlandse huisartsen wat betreft leeftijd, geslacht, parttime/fulltime werkend, 
stedelijkheid van de praktijk en de regio waarin zij werken. Huisartsen in solopraktijken 
zijn enigszins ondervertegenwoordigd. Wat betreft de praktijkvoering zijn LINH-
praktijken landelijk representatief (Braspenning e.a., 2007). Het betreft hierbij aspecten 
als toegankelijkheid, zorgcoördinatie, multidisciplinair functioneren en deelname aan 
kwaliteitsbevorderende activiteiten. 
 
Het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg verzamelt verschillende gegevens. In 
dit onderzoek is gebruik gemaakt van voorschrijfgegevens en van de morbiditeits-
registratie. Daarnaast zijn gegevens gebruikt uit de jaarlijkse LINH-enquête die aan alle 
LINH-huisartsen worden voorgelegd. In deze enquête is een aantal dezelfde vragen 
gesteld als in de vragenlijst die is voorgelegd aan 500 niet LINH-huisartsen in dit 
onderzoek (zie verder hoofdstuk 2 voor een beschrijving hiervan). 
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Voorschrijfgegevens 
De voorschrijfgegevens zijn afkomstig uit dat deel van de registratie dat alle door de 
huisarts voorgeschreven geneesmiddelen bevat. LINH-huisartsen registreren elk recept 
dat zij voorschrijven. Het voorgeschreven geneesmiddel wordt gecodeerd met de ATC-
codering (Anatomical Therapeutical Chemical). Daarnaast is de handelsproductcode 
(HPK) bekend. Een meerderheid van deze recepten (ongeveer 70%) is voorzien van een 
diagnose in de vorm van een ICPC-code (International Classification of Primary Care). 
Verder is bekend op welke dag het voorschrift is uitgeschreven en hoeveel is voor-
geschreven. Uiteraard is bij elk recept bekend aan welke patiënt het is voorgeschreven.  
 
Morbiditeitsregistratie 
De morbiditeitsregistratie omvat alle contacten die de huisarts met patiënten heeft gehad. 
De huisarts geeft middels een ICPC-code per deelcontact aan voor welke klacht/aan-
doening de patiënt contact had. Bekend is op welke dag het contact heeft plaatsgevonden. 
De gegevens uit de prescriptieregistratie en de morbiditeitsregistratie zijn op patiënt-
niveau aan elkaar te koppelen. Dit betekent dat, anders dan bijvoorbeeld in apotheek-
gegevens of gegevens van zorgverzekeraars, bekend is voor welke aandoeningen mensen 
de huisarts consulteren.  
 

6.1.2 Patiënten 
In dit hoofdstuk zullen twee analyses gepresenteerd worden. In de eerste analyse staat het 
primaire doel van het Programma Doelmatigheid CVRM centraal: het voorschrijven van 
simvastatine aan nieuwe gebruikers. In de tweede deelstudie kijken we naar een secundair 
doel: het voorschrijven van statines aan patiënten met diabetes type 2.  
 
Selectie patiënten met een eerste voorschrift voor een statine 
We selecteerden alle patiënten die een statine (ATC-code C10AA) voorgeschreven 
kregen in de jaren 2003 tot en met 2009. We selecteerden van al deze patiënten hun eerste 
voorschrift voor een statine in deze periode. Hierbij werd gekeken of zij in de 12 maan-
den voorafgaand aan de studieperiode niet ook al een statine voorgeschreven hadden 
gekregen. Als dat zo was zijn zij uitgesloten van de studie omdat ze geen nieuwe ge-
bruiker zijn. Ook patiënten die zich in de 12 maanden voor hun eerste statine-voorschrift 
in LINH inschreven in een LINH-praktijk zijn ook geëxcludeerd omdat niet zeker is of 
hun eerste voorschrift ook daadwerkelijk een eerste voorschrift is; ze kunnen in hun 
vorige praktijk al gehad hebben. Huisartspraktijken met minder dan tien nieuwe starters 
per half jaar zijn eveneens geëxcludeerd. Uiteindelijk hebben we 27.168 patiënten 
geïncludeerd.  
 
Selectie patiënten met type 2 diabetes 
Alle patiënten werden geselecteerd die in de periode 2003 en tot en met de eerste helft 
van 2009 een nieuwe diagnose diabetes hadden (ICPC T90) en/of een eerste voorschrift 
voor diabetesmedicatie kregen voorgeschreven: vanaf nu noemen we dit de diagnose. Iets 
werd als eerste diagnose gezien als in de 12 maanden voorafgaande geen diagnose was 
geweest. Ook patiënten die in de 12 maanden voor hun eerste diagnose in LINH zich 
inschreven in een LINH-praktijk zijn geëxcludeerd omdat niet zeker is of hun eerste 
diagnose in LINH ook een daadwerkelijke eerste diagnose is. Patiënten jonger dan 25 jaar 
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zijn eveneens geëxcludeerd omdat bij hen de kans groot is dat zij type 1 diabetes hebben. 
Huisartspraktijken met minder dan tien nieuwe patiënten per jaar zijn eveneens 
geëxcludeerd. Uiteindelijk hebben we 8064 patiënten geïncludeerd.  
 

6.1.3 Variabelen 
Simvastatine bij nieuwe  gebruikers 
Voor de analyse met betrekking tot het voorschrijven van simvastatine aan eerste ge-
bruikers zijn uitsluitend mensen geselecteerd met een eerste voorschrift voor een statine. 
De uitkomstmaat is of de patiënt een simvastatine krijgt voorgeschreven, ja dan nee 
(ATC-code: C10AA01). Als controlevariabelen zijn leeftijd en geslacht van de patiënt 
opgenomen. Omdat gemiddeld gestreefd wordt naar 80% simvastatine recepten onder alle 
nieuwe gebruikers zijn geen variabelen over morbiditeit meegenomen.  
 
Statines bij patiënten met eerste diagnose diabetes 
Voor deze analyse zijn er twee afhankelijke variabelen. In de eerste plaats is dat een 
dichotome variabele die aangeeft of een nieuwe diabetespatiënt in het eerste half jaar na 
de diagnose een statine voorgeschreven heeft gekregen. Indien dat het geval is, is 
vervolgens bepaald hoeveel dagen er zaten tussen de eerste diagnose voor diabetes en het 
eerste statinevoorschrift. Als controlevariabelen zijn leeftijd en geslacht van de patiënt 
opgenomen. Omdat gemiddeld gestreefd wordt naar een statine voor alle patiënten met 
diabetes zijn geen variabelen over morbiditeit meegenomen.  
 

6.1.4 Analyses 
De data zijn geanalyseerd met multilevel analyses. In multilevel analyses wordt rekening 
gehouden met de geneste structuur van de gegevens. In ons geval zijn patiënten “genest” 
in huisartspraktijken. Dit betekent dat in een huisartspraktijk de waarnemingen (i.e. 
patiënten) niet onafhankelijk zijn. Zo kan verondersteld worden dat een huisarts die aan 
patiënt A simvastatine voorschrijft dit ook eerder doet aan patiënt B. Er zijn verschillende 
analyses gedaan. De gemiddelde percentages patiënten die simvastatine krijgen als eerste 
voorschrift,  zijn voor elk half jaar geschat met een logische multilevel analyse. Daarbij 
zijn ook 95%-betrouwbaarheidsintervallen berekend. Hetzelfde stramien is gevolgd voor 
het percentage nieuwe diabetespatiënten dat een statine krijgt voorgeschreven. Om de 
duur van diagnose tot het eerste voorschrift voor een statine te bepalen, is een multilevel 
proportional hazards regressie model gebruikt. 
 
 

6.2 Resultaten: Simvastatine als eerste keus bij nieuwe gebruikers 
 
De kenmerken van de patiëntpopulatie nieuwe statinegebruikers zijn – per half jaar – 
weergegeven in tabel 6.1. Mannen krijgen iets vaker dan vrouwen een statine en de ge-
middelde leeftijd van de statinegebruiker ligt iets boven de 60 jaar.  
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Tabel 6.1: Kenmerken van 27168 patiënten met statines in LINH 2003-2009 
 
(Half) Jaar Aantal patiënten Aantal praktijken Percentage mannen Gemiddelde leeftijd 
2003:1 1.357 68 55 61 
2003:2 1.269 60 55 60 
2004:1 1.176 54 54 60 
2004:2 1.371 58 54 61 
2005:1 2.061 66 56 62 
2005:2 1.307 56 54 62 
2006:1 2.593 63 50 62 
2006:2 2.008 61 52 62 
2007:1 2.975 101 53 62 
2007:2 1.965 87 55 62 
2008:1 2.296 97 55 63 
2008:2 1.954 90 53 63 
2009:1 2.855 106 53 63 
2009:2 1.981 92 54 62 

 
 
Tabel 6.2 laat het percentage patiënten zien dat als eerste voorschrift voor een statine 
simvastatine kreeg voorgeschreven. Wat we zien is dat het aantal voorschriften tussen 
2003 en 2009 gestaag oploopt van zo’n 40% naar iets meer dan 80%. De grootste stijgin-
gen van het aandeel voorschriften simvastatine zijn te zien tussen 2005 en 2006 en tussen 
2008 en 2009.  
 
 
Tabel 6.2: Aandeel simvastatine in alle eerste voorschriften voor een statine in LINH 

2003-2009 (2 niveau-multilevelanalyse)a) 

 
 Percentage patiënten met simvastatine als eerst voor-

geschreven statine in de Nederlandse huisartspraktijk 
95% betrouwbaarheids-

interval op praktijkniveau 
2003:1 38% 10%-77% 
2003:2 38% 10%-78% 
2004:1 41% 12%-77% 
2004:2 35% 9%-74% 
2005:1 45% 9%-87% 
2005:2 48% 11%-88% 
2006:1 60% 11%-95% 
2006:2 72% 25%-95% 
2007:1 70% 24%-94% 
2007:2 69% 22%-95% 
2008:1 64% 24%-91% 
2008:2 75% 39%-93% 
2009:1 83% 56%-95% 
2009:2 84% 63%-94% 
 
a) Voor aantallen huisartspraktijken en patiënten geïncludeerd in de analyses per half jaar: zie tabel 6.1. 
 
 
Er zijn wel duidelijke verschillen tussen de huisartspraktijken als het gaat om het voor-
schrijven van simvastatine bij nieuwe gebruikers. In het eerste kwartaal van 2003 was het 
95% betrouwbaarheidinterval 10-77%, in het tweede kwartaal van 2010 was dat 63-94%. 
Dit betekent dat 95% van de praktijk binnen deze range voorschrijft. Figuur 7.1 brengt 
per praktijk het percentage simvastatine voorschriften met een 95%-betrouwbaarheids-
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interval in beeld (de verticale lijnen in de afbeeldingen). Elke afbeelding verbeeldt een 
half jaar. Het gemiddelde aantal recepten simvastatine in dat halve jaar wordt door de 
horizontale rechte lijn weergegeven.  
De figuur laat zien dat in de jaren 2003-2005 het gemiddelde rond de 40-50% ligt, maar 
dat er een ruime spreiding is rondom dit gemiddelde. In 2006 neemt het percentage 
voorschriften simvastatine bij nieuwe gebruikers toe, maar de spreiding blijft groot. 
Vanaf 2007 hebben steeds minder praktijken een laag percentage simvastatine voor-
schriften en neemt de spreiding steeds verder af.  De verschillen tussen praktijken kunnen 
overigens niet verklaard worden door verschillen in de samenstelling van de praktijk-
populatie naar geslacht en leeftijd. 
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Aan de LINH-praktijken die begin 2010 deelnamen aan LINH zijn vragen voorgelegd 
over hun deelname aan het CVRM-programma (zie ook hoofdstuk 2). We hebben 
gekeken of het voorschrijven van statines in 2008 en 2009 (de jaren dat het CVRM-
programma liep).15 Tabel 6.3 laat voor verschillende onderdelen van het Programma 
Doelmatigheid zien hoeveel procent van de nieuwe gebruikers simvastatine krijgt voor-
geschreven. Er zijn weinig verschillen te zien tussen huisartspraktijken die wel of niet aan 
een bepaalde activiteit hebben meegedaan. Wel maakt het gebruik van de NHG-richt-
lijnen voor medicamenteuze behandeling uit: huisartsen die deze richtlijn zeggen te 
raadplegen, schrijven vaker als eerste recept simvastatine voor. Tabel 6.4 schat vervol-
gens verschillende multilevel modellen om  te zien of de kans dat iemand als eerste recept 
een simvastatine krijgt voorgeschreven afhangt van deelname activiteiten. Ook uit deze 
tabel komt naar voren dat deelname aan activiteiten niet samenhangt met het voor-
schrijven van simvastatine aan nieuwe gebruikers. Opgemerkt moet worden dat de 
aantallen klein zijn, waardoor we bijvoorbeeld geen onderscheid konden maken tussen 
begeleid FTO en niet-begeleid FTO. 
 
 
Tabel 6.3: Voorschrijven van simvastatine gerelateerd aan deelname CVRM-activiteiten 

en gebruiken van de NHG-richtlijnen voor farmaceutische behandeling (n=61 
praktijken, 3601 patiënten) 

 
Activiteiten Heeft activiteit 

gedaan 
Percentage simvastatine bij 

nieuwe gebruikers(%) 
nee 74 - Gebruikt NHG-richtlijn voor medicamenteuze behandeling 

ja 79 
nee 79 - Heeft CVRM in FTO besproken in 2008 en/of 2009 

ja 77 
nee 77 - Heeft PIN ingevuld 

ja 80 
nee 80 - Gebruikt NHG consultwijzer 

ja 75 
0 79 
1 78 
2 77 

Aantal activiteiten (FTO, PIN, NHG Consultwijzer) waaraan 
huisarts deelnam 

3 76 
nee 79 Heeft minimaal een onderdeel (FTO, PIN, NHG-

Consultwijzer) gedaan ja 77 
 
 

                                                      
15 Dit omdat de aantallen patiënten per half jaar te klein waren om goede schattingen te kunnen maken. 
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Tabel 6.4: Resultaten van de multilevel logistische regressie analyse om de kans op 
simvastatine bij eerste voorschrift te schatten voor 3601 patiënten in 61 
huisartspraktijk in 2008-2009 (odds ratios and 95% 
betrouwbaarheidsintervallen) 

 
 Model A* Model B* Model C* Model D* 
Gebruik NHG richtlijn voor 
farmaceutische behandeling  1.29 (0.85 -1.95) 1.34 (0.88 -2.33) 1.32 (0.89 -1.97) 
CVRM behandeld in FTO  1.04 (0.73 -1.48)   
PIN gemaakt  1.14 (0.78 -1.67)   
NHG-consultwijzer gebruikt  0.84 (0.58 -1.22)   
Deelname aan min. 1 van de 3 
activiteiten (FTO, PIN, NHG-
consultwijzer)    1.07 (0.71 -1.60) 
Aantal activiteiten (FTO, PIN, 
NHG-consultwijzer)     
• geen   1 (ref)  
• 1   1.12 (0.70 -1.80)  
• 2   1.05 (0.66 -1.66)  
• 3   0.90 (0.25 -3.16)  
     
Variantie (SD) 0.268 (0.075) 0.272 (0.077) 0.289 (0.080) 0.271 (0.076) 
 
*Alle modellen zijn gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht van de patiënten. 
 
 

6.3 Resultaten: Statines bij patiënten met een nieuwe diagnose diabetes 
 
Tabel 6.5 laat zien hoe de patiëntpopulatie van mensen met een eerste diagnose diabetes 
is samengesteld. Er zijn iets meer vrouwen dan mannen die een eerste diagnose diabetes 
hebben gekregen. De gemiddelde leeftijd van de patiënten is ruim 60 jaar. 
 
 
Tabel 6.5: Kenmerken van 8064 diabetespatiënten in LINH 2003-2009 
 
(Half) Jaar Aantal patiënten Aantal praktijken Percentage mannen Gemiddelde leeftijd 
2003 1.735 63 49 62 
2004 897 34 47 62 
2005 1.092 39 49 63 
2006 923 38 45 63 
2007 1.458 64 4 61 
2008 2.022 81 48 61 
 
 
Het percentage nieuwe diabetespatiënten dat binnen een half jaar een statine krijgt voor-
geschreven (tabel 6.6) loopt op tussen 2003 en 2008. Waar in 2003 nog geen 10% van de 
patiënten een statine kreeg voorgeschreven, loopt dat op tot een derde van de patiënten in 
2008. De analyse laat verder zien dat het na 2006 korter duurt voor patiënten een eerste 
statine recept krijgen. In 2006 is een tijdelijke stijging te zien in het percentage patiënten 
dat een statine krijgt voorgeschreven. Dit kan te maken hebben met de introductie van de 
nieuwe richtlijn in 2006. Deze raadde aan om bij (vrijwel) alle patiënten met diabetes een 
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statine voor te schrijven. In 2007 zakte het percentage mensen dat binnen een half jaar 
een statine kreeg weer iets, om in 2008 weer toe te nemen. 
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Tabel 6.6: Percentage nieuwe diabetespatiënten dat een binnen een half jaar een statine 
voorgeschreven krijgt en duur tot eerste voorschrift 

 
Jaar Aantal patiënten Aantal patiënten met een 

statinevoorschrift 
Gemiddeld aantal dagen tot 

statinevoorschrift 
2003 1.735 156 (9%) 178 (176-180) 
2004 8.97 145 (16%) 171 (168-174) 
2005 1.092 210 (20%) 160 (157-165) 
2006 923 324 (35%) 140 (135-145) 
2007 1.458 382 (26%) 150 (147-154) 
2008 2.022 617 (31%) 143 (140-146) 
 
 
Onderstaande tabel laat zien dat mannen die net een diagnose diabetes hebben gekregen 
vaker binnen een half jaar een statine krijgen voorgeschreven dan vrouwen. Dit is in alle 
jaren zo, alleen is het effect alleen in 2005 en 2007 significant. Voor leeftijd geldt dat 
nieuw gediagnosticeerde patiënten tussen de 45 en 74 jaar de grootste kans hebben een 
statine voorgeschreven te krijgen, al nemen de verschillen met de jongste groep (25-44 
jaar) in de loop van de jaren af. De oudste groep patiënten krijgt vanaf 2004 het minst 
vaak een statine voorgeschreven. De tabel geeft ook de intraclass correlatie weer. Deze 
geeft het relatieve belang van de huisartspraktijk (ten opzichte van het patiëntniveau) aan. 
De variatie ligt – met uitzondering van het jaar 2006 tussen de 13-18%%. Dit betekent dat 
13 tot 18% procent van de kans om een voorschrift voor een statine aan de huisarts-
praktijk kan worden toegerekend; ofwel het doet er toe in welke huisartspraktijk je als 
patiënt ingeschreven bent of je een statine krijgt (binnen een half jaar) als je diabetes hebt 
gekregen.  
 
Ook voor het voorschrijven van statines aan patiënten met diabetes type 2 zijn geen 
associaties gevonden met deelname aan activiteiten uit het Programma Doelmatigheid 
CVRM (gegevens niet in tabel). Echter, vanwege de kleine aantallen kunnen hieraan geen 
conclusies verbonden worden. 
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6.4 Conclusie 
 
Het voorschrijven van simvastatine aan nieuwe gebruikers wordt steeds meer gemeen-
goed in de huisartspraktijk en de variatie tussen huisartspraktijken wordt over de tijd 
steeds kleiner. Wel is er nog altijd een aantal praktijken dat wat achterblijft. Wat betreft 
het voorschrijven van statines aan nieuwe patiënten met diabetes valt te zeggen dat 
hiervan een minderheid binnen een half jaar een statine krijgt voorgeschreven. Wel zien 
we dat mensen sneller nadat de diagnose is gesteld een statine gaan gebruiken. Er zijn 
aanzienlijke verschillen tussen huisartspraktijken in het voorschrijven van statines aan 
nieuwe diabetespatiënten en deze nemen niet af over de jaren. 
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7 Ervaringen van IVM en NHG met de uitvoer van het 
programma 
 
 
Om de ervaringen van de direct betrokken partijen (NHG, IVM en VWS) met de opzet en 
implementatie van het Programma Doelmatigheid CVRM in kaart te brengen, waaronder 
ook de samenwerking tussen het IVM en NHG, zijn interviews afgenomen. Daarnaast is 
ook de mening van de drie partijen gevraagd over de toepasbaarheid van deze opzet voor 
implementatie van andere richtlijnen. In dit hoofdstuk worden deze interviews beschre-
ven. De eerste paragraaf bevat een toelichting op de geïnterviewde personen en de 
topiclijst. Vervolgens worden in paragraaf 7.2, aan de hand van de onderwerpen uit de 
topiclijst, de resultaten uit de interviews beschreven. Tot slot wordt een samenvatting 
gegeven van sterke punten en verbeterpunten van dit implementatieprogramma, die door 
deze partijen genoemd worden. 
 
 

7.1 Methode 
 
Er zijn drie interviews afgenomen (zie het onderstaande overzicht).  
 
 
Organisatie Geïnterviewde  
IVM mw. Monique Dirven, senior projectleider 
  
NHG (gezamenlijk interview) 

- dhr. Paul van de Vijver, projectcoördinator Doelmatigheid 
CVRM 
- dhr. Rob Dijkstra, hoofd afdeling Implementatie 

  
VWS - Directie Genees-
middelen en Medische 
Technologie (GMT) 

(gezamenlijk interview) 
- mw. Lidwien Verweij, senior beleidsmedewerker 
- dhr. Patrick Kruger, senior beleidsmedewerker Vergoedingen en 

Doelmatigheid 
 

 
 
De interviews hadden een open karakter, om zo goed mogelijk de ervaringen van de 
partijen naar voren te laten komen. De volgende drie hoofdonderwerpen stonden centraal:  
1) opzet en implementatie van het programma,  
2) samenwerking tussen de partijen, 
3) geschiktheid gebruikte aanpak voor uitrol naar andere richtlijnen.  
 
Het eerste onderwerp had als doel het proces in kaart te brengen. Binnen dit onderwerp 
kwamen de volgende punten aan de orde:  
- Het programma behelsde een breed implementatietraject waarin een veelheid aan 

activiteiten en interventies zijn aangeboden. Waarom is voor een dergelijke vorm 
gekozen? Het programma had een primaire en meerdere secundaire doelstellingen. 
Waarom is voor deze doelen gekozen en hoe haalbaar zijn zij? 
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- Het NHG en IVM hebben gezamenlijk een projectplan opgesteld waarin alle imple-
mentatieactiviteiten en materialen in beschreven stonden. In hoeverre is dit projectplan 
gevolgd en welke inspanningen waren hiervoor nodig (bevorderende en belemmerende 
factoren)? Om welke reden is afgeweken van het projectplan?  

- Het programma werd sterker ingezet in regio’s waar is gebleken dat huisartsen minder 
vaak kiezen voor simvastatine als eerste keus statine. In hoeverre is deze regionale aan-
pak gehanteerd? Zijn deze regio’s bereikt?  

- De resultaten van het programma kunnen beïnvloed worden door externe omstandig-
heden. Zijn er externe factoren van invloed op het voorschrijfgedrag van huisartsen wat 
betreft statines?  

 
De samenwerking tussen het IVM en het NHG in een project als dit was nieuw. Het 
tweede onderwerp had dan ook als doel in kaart te brengen hoe de samenwerking tussen 
het IVM en het NHG was verlopen (bevorderende en belemmerende punten), in hoeverre 
deze samenwerking een meerwaarde heeft, en wat het effect van deze samenwerking op 
het slagen van het programma is.  
 
Tot slot had het derde onderwerp als doel in kaart te brengen in hoeverre het NHG, IVM 
en VWS de aanpak gehanteerd bij het Programma Doelmatigheid CVRM toepasbaar 
achten voor de implementatie van andere richtlijnen. Punten die binnen dit onderwerp aan 
de orde kwamen waren:  
- Elementen van het implementatieprogramma, stellen van doelen 
- Betrokken partijen en mogelijke samenwerkingsvormen 
- Verbeterpunten van het programma  
- Draagvlak. 
 
Vooraf werd toestemming gevraagd om een geluidsopname te maken van het interview, 
welke alleen werd gebruikt voor het uitwerken van het gespreksverslag. Het verslag is 
voor akkoord aan de geïnterviewde personen gestuurd, die vrij waren punten toe te 
voegen of te schrappen. De geaccordeerde verslagen vormen de basis voor de volgende 
paragraaf. 
 
 

7.2 Resultaten uit interviews 
 

7.2.1 Opzet van het programma 
Alle drie de partijen geven aan dat er bewust gekozen is voor een breed implementatie-
programma. Met het aanbieden van een diversiteit aan instrumenten en interventies, 
waaruit zorgverleners zelf (combinaties van) activiteiten konden kiezen, is geprobeerd 
zoveel mogelijk voorschrijvers te bereiken.  
 
Het bevorderen van het voorschrijven van simvastatine was voor VWS het primaire doel 
van het implementatieprogramma. Naast de financiële reden, was het specifiek genoemd 
worden van doelmatig gebruik van geneesmiddelen in de CVRM richtlijn, een reden voor 
VWS om voor dit doel te kiezen. Zowel het NHG als het IVM vonden het bevorderen van 
het voorschrijven van simvastatine inhoudelijk te smal. Het NHG is van mening dat de 
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eigen organisatie zich ook moet kunnen vinden in de doelen, om zo (een groter) draag-
vlak binnen de eigen organisatie te creëren, wat bevorderend werkt bij de uitvoer van het 
programma. De focus is vervolgens verschoven naar de gehele NHG-Standaard CVRM, 
waarna ook secundaire doelstellingen aan het programma zijn toegevoegd.  
Het NHG en het IVM hebben beiden gemerkt dat er in het veld wel draagvlak bestond 
voor het voorschrijven van simvastatine, maar dat er niet altijd draagvlak was voor de 
dosering van 40 mg. Er bestond weerstand tegen deze dosering omdat die tot meer bij-
werkingen zou leiden, of omdat huisartsen bij hun patiënten al goed uitkwamen met 20 
mg. Daarnaast geven zowel het NHG als het IVM aan dat er onduidelijkheid was over het 
“ 80%-doel”, of de focus lag op het voorschrijven van simvastatine 40 mg aan alle 
nieuwe gebruikers of alleen aan nieuwe gebruikers van huisartsen die een begeleid FTO 
hebben meegemaakt. Men is uiteindelijk van dit laatste uitgegaan. 
 
Het NHG en het IVM menen beiden dat een aantal externe factoren, zoals de aanscher-
ping van het preferentiebeleid en het beperken van de vergoedingsmaatregel voor 
statines, van grote invloed is geweest op het (halen van) de doelen van het programma. 
Door deze maatregelen zijn veranderingen in voorschrijfgedrag niet direct aan het 
programma toe te schrijven. VWS ziet de invloed van deze externe factoren niet als een 
probleem voor het project. Bij een programma zoals dit, wat in de praktijk wordt uitgezet, 
zullen er altijd externe factoren zijn die meespelen. 
 

7.2.2 Implementatie van het programma 
Volgens het NHG en het IVM is het projectplan in grote lijnen gevolgd: de instrumenten 
en interventies die hierin beschreven staan zijn voor het grootste deel ontwikkeld en uit-
gevoerd. Het IVM heeft met name de regionale inzet als een succes ervaren. Deze regio-
nale inzet bestond uit het begeleiden van FTO-groepen door adviseurs van het IVM in 
regio’s waarin het aantal voorschriften simvastatine bij nieuwe gebruikers lager lag dan 
elders. VWS vond het project snel en zichtbaar van start gegaan: de materialen zijn snel 
ontwikkeld en er is veel aandacht gevraagd voor het project (o.a. via de startbijeenkomst, 
informatie op de websites van de partijen en het NHG-jaarcongres). 
 
Interventies als begeleiding van FTO-groepen, de PIN en de webprogramma’s waren 
gericht op de huisartspraktijk. Een deel van de voorschriften wordt echter in de tweede 
lijn gegenereerd en dit is vaak een ander middel dan het voorkeursmiddel. Dit vormt een 
probleem voor de huisarts. Het betrekken van de tweede lijn bij het programma is echter 
niet gelukt, al maakten cardiologen en internisten wel deel uit van de begeleidingsgroep. 
Met name het IVM geeft aan dat er forse inspanningen zijn geweest om de tweede lijn te 
betrekken. Er zijn enkele bijeenkomsten geweest in ziekenhuizen in diverse regio’s 
waarbij ook specialisten aanwezig waren. Niet in het projectplan maar wel aangeboden, is 
nascholing in de regio voor huisartsen en specialisten gezamenlijk. Hier is echter weinig 
gebruik van gemaakt. Het NHG geeft aan dat mogelijk ook meespeelt dat het project 
vooral een eerstelijnsproject was, met de tweede lijn als deelproject. Het had wellicht 
beter geweest om de tweede lijn er direct bij te betrekken, om zo draagvlak te creëren 
voor het programma van start gaat. VWS had echter hoge verwachtingen van de 
betrokkenheid van de tweede lijn bij het project. Een van de redenen voor VWS om juist 
voor de richtlijn CVRM te kiezen was omdat dit een muldisciplinaire richtlijn is, waarbij 
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eerste en tweede lijn met elkaar samenwerken. VWS constateert dat het NHG en het IVM 
niet de juiste partijen lijken te zijn om de tweede lijn te benaderen. VWS had hier vooraf 
echter geen problemen in voorzien.  
Een ander onderdeel binnen het programma wat lastiger bleek dan verwacht, waren de 
EKC-trainingen. Het NHG had als doel alle EKC-ers (ongeveer 1000) te trainen, maar dit 
bleek niet reëel. Om zich te herregistreren moeten EKC-ers in vijf jaar totaal 20 uren 
nascholing volgen. Zij kunnen echter uit vele onderwerpen kiezen, niet alleen CVRM. 
Uiteindelijk zijn er ongeveer 300 EKC-ers getraind, wat toch een aardig aantal is. Hier 
zaten wel veel inspanningen achter. 
Tot slot constateerde VWS dat het ondersteunend personeel, zoals praktijkondersteuners 
(POH-ers) en praktijkverpleegkundigen, te laat bij het programma betrokken werd. Er is 
wel een training voor POH-ers en praktijkverpleegkundigen ontwikkeld, echter dit is naar 
mening van VWS wel een onderbelicht onderdeel gebleven. Dit was verrassend voor 
VWS, omdat zij ervan uit gegaan was dat deze groep herkend zou worden als belangrijke 
doelgroep van het programma. 
 

7.2.3 Samenwerking 
De samenwerking tussen het IVM en het NHG was nieuw. Beide partijen geven aan dat 
er een duidelijk cultuurverschil bleek te bestaan tussen de twee organisaties. Het IVM had 
de indruk dat bij het NHG de focus meer leek te liggen op inhoud en productontwikkeling 
dan op samenwerking en implementatie (inspanning in het veld). Het NHG had de indruk 
dat het IVM zeer projectmatig werkte en zich vooral wilde richten op het primaire doel in 
de zwakkere regio’s. Het NHG wilde de producten juist aan al haar leden aanbieden. Het 
IVM en het NHG zijn beiden van mening dat de kracht van de samenwerking ligt in het 
complementair zijn: beiden hebben eigen sterke punten en kunnen elkaar zo goed aan-
vullen. Het sterke punt van het IVM is met name de begeleiding van FTO-groepen door 
FTO-adviseurs in de regio’s, het NHG ziet zijn meerwaarde met name in het creëren van 
draagvlak en standpuntbepaling bij de beroepsgroep. Het complementair zijn is echter in 
dit programma nog niet helemaal uit de verf gekomen. 
VWS heeft de samenwerking tussen het IVM en het NHG op afstand meegemaakt, waar-
door VWS het succes van de samenwerking niet goed kan beoordelen. Wat zij heeft 
gezien zijn twee losse organisaties met weinig synergie. In welke mate de organisaties 
hebben samengewerkt en in hoeverre dit een potentierend effect heeft gehad is niet 
duidelijk voor VWS.  
 
Het betrekken van andere partijen (zoals de Orde van Medisch Specialisten) bij de uitvoer 
van het programma had volgens het NHG niet gehoeven en was volgens het IVM organi-
satorisch niet werkbaar of haalbaar zijn geweest. VWS is van mening dat het beter zou 
zijn de tweede lijn, maar daarnaast ook het ondersteunend personeel erbij te betrekken. 
Voor een volgend project is het beter om eerst te kijken welke partijen essentieel zijn in 
de praktijk, en vervolgens te besluiten welke partijen het project zouden moeten trekken.  
 

7.2.4 Toepasbaarheid aanpak andere richtlijnen 
Alle drie de partijen zijn van mening dat de opzet zeker te gebruiken is bij de implemen-
tatie van andere richtlijnen. Het NHG is van mening dat een programma, waarbij FTO-
adviseurs van het IVM in de regio’s een rol spelen via de FTO-groepen en het NHG kan 
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zorgen voor draagvlak en standpuntbepaling onder de beroepsgroep, zeker uitgerold kan 
worden voor andere richtlijnen. Het IVM vindt de combinatie van FTO-begeleiding, 
tweede lijn, scholing, aandacht voor de EKC-ers en ondersteunende materialen een hele 
sterke opzet. Zowel het NHG als IVM vinden een samenwerking, waarbij de partijen 
complementair zijn en elk hun sterke punten inzetten, een goede basis. VWS ziet de 
succesvolle elementen in dit programma als bruikbaar bij de implementatie van andere 
richtlijnen. VWS twijfelt echter of zij een rol zou moeten hebben bij een volgend imple-
mentatieproject. Zorgverzekeraars zouden dit bijvoorbeeld in de toekomst kunnen op-
pakken.  
 
De partijen noemen een aantal verbeterpunten. Zowel het NHG als IVM zijn van mening 
dat het beter zou zijn in plaats van een landelijke aanpak  bij de regionale structuur aan te 
sluiten. Ook omdat beide partijen hebben gemerkt dat elke regio zijn eigen dynamiek en 
zijn eigen programma heeft, waardoor een landelijk programma op een verkeerd moment 
kan komen. Beter is per regio te bekijken welke (combinatie van) instrumenten voor die 
regio het beste zouden zijn om de hoofddoelstelling te halen. Daarnaast zou de tweede 
lijn eerder bij het programma betrokken moeten worden. Ook VWS is van mening dat het 
betrekken van de tweede lijn en het ondersteunend personeel een verbeterpunt is. 
Daarnaast ziet VWS meer in een andere insteek, namelijk meer partijgericht (essentiële 
partijen die een feitelijke rol in de praktijk spelen). VWS geeft aan dat het niet alleen gaat 
om de artsen die voorschrijven: in de praktijk blijkt dat het ondersteunend personeel hier 
ook een grote rol in speelt. Een punt waar volgens VWS een volgende keer ook op in-
gestoken kan worden is het elektronisch voorschrijfsysteem (EVS). Als van het EVS 
meer gebruik gemaakt wordt, en hier bijvoorbeeld een (dwingender) voorschrijfbeleid 
ingebouwd wordt, wordt een deel van de implementatie al ondervangen, zo meent VWS.  
Volgens het NHG hangt de opzet van het programma heel erg af van welke insteek ge-
nomen wordt, welke doelstellingen geformuleerd worden en welke personen betrokken 
zijn. Volgens het IVM is een programma als dit, wat ook veel tijd en geld kost, vooral 
goed om in te zetten bij richtlijnen waar iets “lastigs” in zit, zoals een financiële prikkel 
(zoals bij dit programma met het voorschrijven van simvastatine) of een heel sterke 
farmaceutische industriekracht.  
 
 

7.3 Sterke punten en verbeterpunten volgens IVM, NHG en VWS 
 
Hieronder volgt een samenvattend overzicht van sterke punten van het implementatie-
programma en punten die nog verbeterd kunnen worden, zoals genoemd door de drie 
betrokken partijen. 
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Sterke punten Verbeterpunten 
• Aanbieden van diversiteit aan instrumenten 

en interventies: aanspreken en bereiken van 
zoveel mogelijk voorschrijvers 

• Meeste van de geplande instrumenten en 
interventies zijn ontwikkeld en aangeboden 

• Snelle en zichtbare start programma 
• Samenwerking NHG IVM: complementair 

zijn 
• Draagvlak in 1e lijn gecreëerd voor 

voorschrijven simvastatine 

• Haalbaarheid doelstelling: niet altijd 
draagvlak in het veld voor dosering 40 mg, 
plus laag draagvlak voor richtlijn onder 
tweede lijn 

• Betrekken van de tweede lijn (en 
ondersteunend personeel) 

• Aansluiten bij regionale structuur in plaats 
van landelijke opzet 

• Insteek van het programma: betrokken 
partijen (specifieker) 
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8 Conclusies en discussie 
 
 
 
Het onderzoek moet inzicht geven in de inzet van de middelen in het Programma 
Doelmatigheid CVRM, het bereikte resultaat (de effecten op het voorschrijven) en de 
mogelijke invloed van externe omstandigheden op de resultaten. Daarnaast moet het 
onderzoek voorzien in de beantwoording van de vraag of de gekozen opzet ook 
toepasbaar is voor andere richtlijnen. In dit hoofdstuk worden eerst de onderzoeksvragen 
beantwoord (paragrafen 8.1 t/m 8.4). Vervolgens worden de beperkingen van het onder-
zoek aangegeven (paragraaf 8.5). Tot slot wordt in de discussie in paragraaf 8.6 een 
reflectie gegeven op de onderzoeksresultaten. 
 
 

8.1 Bruikbaarheid en bereik Programma Doelmatigheid CVRM 
 
De eerste onderzoeksvraag richtte zich op de implementatie van de verschillende 
activiteiten van het Programma Doelmatigheid CVRM. Deze onderzoeksvraag luidde: 
 
In hoeverre is het Programma Doelmatigheid CVRM  bruikbaar gebleken voor de 
primaire doelgroepen (met name huisartsen)? 
a. Welke activiteiten uit het Programma Doelmatigheid CVRM hebben IVM en NHG 

uiteindelijk aangeboden? Welke regionale verschillen zijn hierin te zien? 
b. In welke mate gebruiken zorgverleners (met name huisartsen) de verschillende 

elementen van het Programma Doelmatigheid CVRM? Welke regionale verschillen 
zijn hierin te zien?  

 
Vrijwel alle instrumenten en activiteiten die gepland stonden binnen het Programma 
Doelmatigheid CVRM zijn ontwikkeld en aangeboden. Dit betreft de ontwikkeling van 
FTO-modules betreffende CVRM, de begeleiding van FTO-groepen door een adviseur 
van IVM, het ontwikkelen en aanbieden van specifieke nascholing voor huisartsen (PIN 
CVRM), EKC-ers (EKC-vervolgcursus) en praktijkondersteuners/-verpleegkundigen 
(IVM-groepstrainingen en NHG-webprogramma’s), het ontwikkelen/herzien van 
patiënteninformatie (NHG-patiëntbrieven en IVM patiëntenfolder, keuzehulp voor 
patiënten) en het aanpassen van NHG-ConsultWijzer en PraktijkWijzer op CVRM. Wat 
nauwelijks gelukt is, is het betrekken van de tweede lijn bij het programma. Hoewel 
hiertoe een reeks aan inspanningen is geleverd, heeft dit niet geleid tot actieve 
betrokkenheid van de tweede lijn bij het project.   
 
Uit de peiling onder individuele huisartsen bleek dat bijna de helft van de huisartsen 
(47%) het onderwerp CVRM in het FTO heeft behandeld. Van deze huisartsen heeft 43% 
(een vijfde van alle huisartsen) hierbij het FTO-materiaal van het IVM gebruikt. Ruim 
een kwart (28%) van de huisartsen heeft de PIN CVRM gemaakt. Van alle huisartsen 
gebruikt 19% het cardiovasculair adviessysteem in de NHG-Consultwijzer.  
In totaal heeft 67% van de ondervraagde huisartsen op enigerlei wijze gebruik gemaakt 
van de verschillende elementen binnen het programma. De resultaten van de LINH-
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huisartsen, die een deel van de vragenlijst invulden in hun jaarlijkse enquête, weken op de 
belangrijke punten niet veel af van de resultaten uit de individuele huisartsen peiling. Er 
zijn geen significante verschillen gevonden tussen regio’s waarin veel en regio’s waarin 
weinig implementatieactiviteiten zijn gerealiseerd. Wel zien we dat er verschillen zijn 
tussen provincies. In Drenthe is het minst deelgenomen aan het programma, gevolgd door 
de provincies Friesland, Flevoland, Zeeland en Zuid-Holland. Hierbij moet wel 
opgemerkt worden dat deze resultaten gebaseerd zijn op een klein aantal huisartsen 
(gemiddeld ca. 50 huisartsen) per provincie.  
 
Dit leidt tot de volgende conclusies: 

 
 
Het farmacotherapieoverleg (FTO) is een belangrijk instrument geweest in het program-
ma. Daarom is een aparte vragenlijst verstuurd naar FTO-groepen. Uit de peiling komt 
naar voren dat van de groepen die CVRM hebben behandeld in 2008 en/of 2009 84% 
afspraken heeft gemaakt over het voorschrijven van cholesterolverlagers aan nieuwe 
gebruikers. Dit gebeurde significant vaker in de door IVM begeleide groepen. Zij 
maakten namelijk allemaal afspraken over dit onderwerp. Bovendien maakten zij daarbij 
significant vaker afspraken over zowel het voorkeursmiddel (vrijwel altijd simvastatine) 
als over de voorkeursdosering (40 mg). In bijna de helft van alle groepen (47%) die 
CVRM behandelden, zijn de afspraken geëvalueerd met prescriptiecijfers. In negen van 
de tien gevallen leidde dit volgens de respondenten tot verbeteringen. Hierbij was geen 
significant verschil tussen door IVM begeleide groepen en andere groepen.  
 
De resultaten van de vragenlijst onder FTO-groepen leiden tot de volgende conclusie: 

 
 

− Vrijwel alle activiteiten binnen het Programma Doelmatigheid CVRM zijn 
aangeboden. Het is ondanks diverse inspanningen niet gelukt de tweede lijn bij 
het project te betrekken.  

− Het doel om ten minste 40% van de huisartsen te bereiken met activiteiten uit het 
Programma Doelmatigheid CVRM (een primair doel van het programma) is 
gehaald. Er zijn hierin provinciale verschillen te zien.  

FTO-groepen die begeleiding hebben gekregen van het IVM maakten vaker afspraken 
over zowel het voorkeursmiddel als de voorkeursdosering dan andere FTO-groepen. 
FTO-groepen die afspraken evalueerden, gingen in meerderheid meer volgens deze  
afspraken voorschrijven. 

8.2 Voorschrijfgedrag van huisartsen 
 
De tweede onderzoeksvraag richtte zich op de effecten van het Programma Doelmatig-
heid CVRM op het voorschrijven door huisartsen. Hierbij werden de volgende onder-
zoeksvragen gesteld. 
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In hoeverre hebben de activiteiten die in het kader van het Programma Doelmatigheid 
CVRM zijn ontwikkeld en geïmplementeerd effect gehad op het voorschrijven van 
huisartsen? 
a. In hoeverre hangt het gebruik (van de verschillende elementen) van het programma 

door huisartsen samen met veranderingen in het voorschrijven van 
cholesterolverlagende middelen aan nieuwe gebruikers (1 - keuze middel en 2 - 
dosering)? Welke regionale verschillen zijn hierin te zien?  

b. En in hoeverre hangt het gebruik van dit programma samen met veranderingen in 
voorschrijven van cholesterolverlagende middelen en antithrombotica aan patiënten 
met HVZ en DM2? 

c. Welke externe omstandigheden hebben zich op landelijk en regionaal niveau 
voorgedaan die invloed kunnen hebben op de bovenstaande twee uitkomsten?  

 
Primaire doel: voorschrijven van simvastatine aan nieuwe gebruikers 
Er is tussen 2005 en medio 2010 een duidelijk stijgende trend in het percentage patiënten 
met een eerste voorschrift van simvastatine te zien. In de eerste helft van 2010 betrof 73% 
van de eerste uitgiften voor statines simvastatine. Dit is lager dan de beoogde 80%.  
Hierbij moet opgemerkt worden dat er een duidelijke stijging (van 10%) in eerste voor-
schriften simvastatine te zien is in het eerste half jaar van 2009, wijzend op het effect van 
de invoering van de beperkende vergoedingsmaatregel voor statines in januari 2009 (zie 
paragraaf 8.6). Wanneer ook pravastatine in ogenschouw genomen wordt, wordt in 2010 
de 80%-grens bijna bereikt. Overigens geven schattingen in LINH waarbij rekening 
gehouden wordt met clusteringseffecten en waarbij ook apotheekhoudende huisartsen16 
zijn opgenomen een gemiddeld percentage simvastatine van net boven de 80% bij eerste 
uitgiften. De variatie tussen regio’s en individuele huisartspraktijken is in de loop van de 
jaren duidelijk afgenomen. Dit komt mede omdat regio’s die in 2006 minder goed 
scoorden op het voorschrijven van simvastatine een inhaalslag hebben gemaakt. In de 
top-10 van regio’s met absoluut gezien de hoogste stijgingen staan uitsluitend regio’s die 
destijds ruim onder het landelijk gemiddelde scoorden. Ook in het voorschrijven van de 
voorkeursdosering 40 mg is een duidelijke stijging te zien, in 2010 betreft 60% van de 
eerste uitgiften simvastatine een dosering van 40 mg tegenover iets meer dan 30% in 
2005. Ook hier geldt dat de regionale verschillen zijn afgenomen en dat de minder goed 
presterende regio’s gemiddeld genomen meer zijn gestegen.  
 
Begeleide FTO-groepen 
Het IVM heeft – met name in regio’s die in 2006 minder goed scoorden op het voor-
schrijven van simvastatine – 114 FTO-groepen begeleid, waarvan 94 het gehele 
begeleidingstraject hebben afgemaakt. De huisartsen in deze groepen schreven bij 
aanvang van deelname aan het begeleidingstraject gemiddeld ongeveer even vaak 
simvastatine voor als het landelijk gemiddelde. Dit betekent dat het voornemen om 
(vooral) groepen te bereiken die minder goed scoorden niet behaald lijkt. Dit hebben we 
alleen kunnen vaststellen voor de 57 groepen waarvoor we gegevens hebben. De 
begeleide FTO-groepen laten een stijging van het aantal eerste uitgiften simvastatine zien. 
Deze stijging is echter niet sterker dan de landelijke trend. Ook geldt dat het aandeel 
                                                      
16 Deze huisartsen zijn vooral gevestigd in de Noordelijke provincies, de kop van Noord-Holland, Zeeland en in het 

rivierengebied boven de Biesbosch (http://www.rivm.nl/vtv/object_map/o1163n21389.html) 
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eerste uitgiften simvastatine 40 mg is toegenomen in deze groepen. Hier geldt dat de 
stijging in de begeleide FTO-groepen groter is dan de landelijke trend.  
 
Bovenstaande leidt tot de volgende conclusies: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secundaire doelen   
De landelijke en regionale trends over de jaren 2005 tot medio 2010 laten ook een 
stijging in het percentage DM2-patiënten dat wordt behandeld met een statine zien. In de 
eerste helft van 2010 werd 67% van alle diabetespatiënten behandeld met een statine, in 
de eerste helft van 2005 was dat 45%. Ook hier is een afname in de variatie tussen 
provincies en regio’s te zien. In de begeleide FTO-groepen is een kleine verbetering te 
zien betreffende het percentage DM2-patiënten met een voorschrift van een statine. Deze 
kleine stijging is gelijk aan de landelijke trend. Als het gaat om het voorschrijven aan 
patiënten die net voor het eerst de diagnose diabetes hebben, dan zien we in 2008 dat een 
derde van de patiënten binnen een half jaar een statine krijgen voorgeschreven. Tussen 
2006 en 2008 is hierin geen stijging geweest. Er is hierin overigens duidelijk variatie 
tussen huisartsen. 
Het percentage HVZ-patiënten dat wordt behandeld met een antithromboticum is over de 
jaren 2005 tot medio 2010 niet veel veranderd. Dit percentage lag echter al erg hoog: van 
79% in het eerste half jaar van 2005 tot 85% in het eerste half jaar van 2010. In de drie 
begeleide FTO-groepen ligt het percentage HVZ-patiënten met een voorschrift van een 
antithromboticum tijdens de nameting op 90%. 
 
Dit leidt tot de volgende conclusies: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Hoewel de 80% eerste uitgiften simvastatine landelijk niet gehaald is, is er tussen 
2005 en 2010 een duidelijke stijging te zien (van 39% tot 73%) 

- Er is een duidelijke stijging in het aandeel eerste uitgiften simvastatine  met de 
voorkeursdosering van 40 mg. De financiële maatregel heeft hierop geen invloed 
gehad 

- Regionale verschillen in het voorschrijven van simvastatine (40 mg) zijn kleiner 
geworden, met name omdat achterlopende regio’s een inhaalslag hebben gemaakt 

- Begeleide FTO-groepen halen geen grotere verbetering als het gaat om het 
aandeel simvastatine dan wat landelijk gemiddeld bereikt is. Wel schrijven 
huisartsen in deze groepen vaker de voorkeursdosering van 40 mg voor.  

− Er is landelijk een stijging in het percentage DM2-patiënten dat behandeld wordt 
met een statine tot 67%. Hier mee is de resultaatdoelstelling (80%) niet gehaald. 
Wel zijn regionale verschillen kleiner geworden. 

− Bij patiënten met een nieuwe diagnose diabetes ligt het percentage patiënten met 
een statine duidelijk lager, een derde krijgt binnen een half jaar na diagnose een 
statine 

− Er is landelijk en regionaal weinig verbetering behaald in het percentage HVZ-
patiënten dat wordt behandeld met een antithromboticum. Dit percentage lag 
echter al hoog (rond 80%). De resultaatdoelstelling (100%) is niet gehaald. 
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Slechts een klein aantal FTO-groepen heeft gewerkt aan deze secundaire doelstellingen, 
aan deze resultaten worden derhalve geen conclusies verbonden. 
 
Relatie programma - uitkomsten 
Er zijn naar onze mening geen harde conclusies te trekken over de effecten van (alleen) 
het Programma Doelmatigheid CVRM op het voorschrijfgedrag van huisartsen. Dit 
omdat tijdens de looptijd van het programma diverse externe factoren een rol hebben 
gespeeld. Een belangrijke factor hierbij is het beperken van de vergoeding van statines in 
januari 2009 geweest. De gevonden stijging in percentage patiënten met een eerste 
voorschrift van simvastatine kan daarom niet alleen toegeschreven worden aan het 
implementatieprogramma. 
 
Uit analyses van gegevens van 61 huisartspraktijken komt bovendien geen effect naar 
voren van deelname aan het Programma Doelmatigheid CVRM op het voorschrijven van 
simvastatine bij nieuwe gebruikers. Omdat het hier slechts een kleine groep huisartsen 
betreft, hebben we ook op regionaal niveau gekeken naar de relatie tussen deelname aan 
het programma en het voorschrijfgedrag. In de eerste plaats valt dan te constateren dat de 
grootste regionale verschillen in deelname aan de individuele activiteiten van het 
programma te zien zijn voor het behandelen van CVRM in FTO-verband. Als gekeken 
wordt naar deelname aan het programma in zijn totaliteit wordt gekeken, valt op dat 
Drenthe achterblijft bij de implementatie van het programma. Echter, (een groot deel van) 
deze provincie scoorde in 2006 al goed wat betreft het voorschrijven van simvastatine. 
Limburg daarentegen is goed bereikt met het programma CVRM. Deze provincie scoorde 
in 2006 het laagst als het gaat om het voorschrijven van simvastatine en doet dat in 2010 
nog steeds. Echter, de stijging in de Limburgse regio’s is gemiddeld overigens hoger dan 
in andere delen van het land. Alle andere gebieden die onder gemiddeld scoorden in 2006 
zijn in 2010 verder omhoog gegaan dan Limburg. In de meeste van deze delen hebben 
gemiddeld meer dan 60% van de huisartsen aan het CVRM-programma deelgenomen, 
met uitzondering van een aantal delen van Zuid-Holland. Algemeen geldt dat gebieden 
waar meer inspanningen zijn verricht om het programma te implementeren een grotere 
stijging laten zien dan andere gebieden. Voor de begeleide FTO-groepen geldt dat de 
verbetering niet sterker is dan de landelijke trend.  
 
Waar de keuze voor simvastatine als voorkeursmiddel beïnvloed is door de beperking van 
de vergoeding geldt dat niet voor de keuze van de voorkeursdosering van 40 mg. 
Duidelijk is dat de begeleide FTO-groepen hier een sterkere trend laten zien dan de 
landelijke trend (zie ook hierboven). Het programma is in deze succesvol geweest.  
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Bovenstaande leidt tot de volgende conclusies: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

− De stijging in voorschrijven van simvastatine kan niet alleen worden 
toegeschreven aan het Programma Doelmatigheid CVRM, de financiële maatregel 
(beperking vergoeding statines) heeft naar alle waarschijnlijkheid aan deze 
stijging bijgedragen. 

− De stijging in het voorschrijven van de voorkeursdosering 40 mg simvastatine, 
met name in begeleide FTO-groepen, is niet toe te kennen aan externe invloeden. 
In deze was het programma succesvol.   

− Regionale inspanningen hebben geleid tot een sterkere stijging in het 
voorschrijven van simvastatine in die regio’s. Het inzetten op zogenaamde 
achterblijvende regio’s binnen het programma was succesvol. 

8.3 Toepasbaarheid aanpak voor implementatie andere richtlijnen 
 
De derde onderzoeksvraag richtte zich op de geschiktheid van de opzet van dit 
implementatieprogramma voor de implementatie van andere richtlijnen. De 
onderzoeksvraag luidde: 
 
In hoeverre is de aanpak die in het Programma Doelmatigheid CVRM is gebruikt 
toepasbaar voor de implementatie van andere richtlijnen en NHG-Standaarden? 
 
Uit de interviews kwam naar voren dat de betrokken partijen van mening zijn dat de basis 
van de gehanteerde aanpak zeker te vertalen is naar andere richtlijnen. Daarbij moet 
echter wel gekeken worden naar het doel van de richtlijn, de betrokken beroepsgroepen 
en patiënten en de opzet van het programma (regionaal versus landelijk). We lichten dit 
hieronder toe. 
Ten behoeve van de haalbaarheid van de doelen van de richtlijn is het belangrijk dat er in 
het veld voldoende draagvlak bestaat voor deze doelen. Dit zal de implementatie van de 
richtlijn bevorderen. Met betrekking tot de richtlijn CVRM was er in het veld met name 
discussie over de voorkeursdosering van 40 mg. Toch is hierin een verbetering in het 
volgen van de richtlijn te zien. Het draagvlak kan vergroot worden als de partijen die in 
de praktijk betrokken zijn bij de richtlijn (zoals in het geval van de richtlijn CVRM naast 
de huisarts ook de tweede lijn en ondersteunend personeel) al direct betrokken worden bij 
de opzet van het implementatieprogramma. In het Programma Doelmatigheid CVRM 
waren bij de opzet bijvoorbeeld medisch specialisten maar ook praktijkondersteuners niet 
betrokken. Daarnaast is het van belang te kijken naar de opzet van het programma. De 
gedachte achter het aanbieden van een grote verscheidenheid aan instrumenten en 
interventies, waarvan de meeste instrumenten niet onbekend waren voor de huisarts, was 
dat het programma zo voor ieder wat wils bevatte. Huisartsen konden zelf een keuze 
maken uit de instrumenten (of meerdere instrumenten combineren), wat het bereik van 
het programma vergrootte. Dit is gelukt: de doelstelling om minimaal 40% van de 
huisartsen te bereiken is gehaald. Uit de interviews met het NHG en het IVM kwam wel 
naar voren dat elke regio een eigen dynamiek heeft en een eigen programma. Om de 
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implementatie van een richtlijn te bevorderen is het goed om aan te sluiten bij deze 
dynamiek en elke regio een (combinatie van) instrument(en) te laten kiezen die voor die 
regio het beste zijn om de hoofddoelen van de richtlijn te halen.  
 
Dit leidt tot de volgende conclusie: 
 
 
 
 
 
 
 
 

− De basis van de gehanteerde aanpak is in beginsel toepasbaar voor implementatie 
van andere richtlijnen. 

− Om de implementatie verder te bevorderen is aansluiting bij de regionale 
structuur, waarbij regio’s zelf invulling kunnen geven aan hoe de doelstellingen 
gehaald worden, wenselijk. 

8.4 Samenwerking IVM en NHG 
 
De vierde en laatste onderzoeksvraag luidde: 
 
Wat is het effect van de samenwerking van IVM en NHG op het slagen van het 
programma? Hoe is de samenwerking verlopen en heeft de samenwerking een 
potentiërend effect? 
 
Voor het NHG en het IVM was een samenwerking als bij dit implementatieprogramma 
nieuw. Beide partijen geven aan dat er duidelijke cultuurverschillen bestaan tussen de 
twee organisaties. Dit project had daarmee ook de functie elkaars werkwijze beter te leren 
kennen. Beide partijen zijn van mening dat de kracht van hun samenwerking lag in het 
complementair zijn: het inzetten van ieders sterke punten. De sterke punten van het IVM 
waren met name het FTO (via het begeleidingsprogramma door FTO-adviseurs van het 
IVM in de regio), de sterke punten van het NHG waren vooral het creëren van draagvlak 
en standpuntbepaling bij de beroepsgroep. Hoewel dit complementair zijn in dit project 
nog niet helemaal uit de verf kwam, zien zowel het NHG en het IVM een meerwaarde in 
de samenwerking en zien zij toekomst voor de samenwerking bij volgende 
implementatietrajecten.  
 
Dit leidt tot de volgende conclusie: 
 
 
 
 
 
 
 

De samenwerking tussen het NHG en IVM heeft geen sterk effect gehad op het slagen 
van het programma. De kracht van de samenwerking ligt in het complementair zijn, wat 
in dit project nog niet duidelijk uit de verf gekomen is. 

8.5 Beperkingen van het onderzoek 
 
Om de resultaten en conclusies in perspectief te kunnen plaatsen, is het noodzakelijk 
enkele kanttekeningen bij dit onderzoek te maken.  
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Representativiteit  
De steekproef van individuele huisartsen bleek geen representatieve afspiegeling te zijn 
van de Nederlandse huisartsenpopulatie, waardoor de resultaten van de peiling onder deze 
huisartsen niet te generaliseren zijn naar alle huisartsen. Daarnaast bleek er een bias op 
onderwerp te bestaan: vergeleken met de huisartsen uit LINH, hebben de huisartsen iets 
vaker aan een activiteit binnen het Programma Doelmatigheid CVRM deelgenomen.  
 
Begeleide versus niet-begeleide FTO-groepen 
Er waren geen data beschikbaar van niet-begeleide FTO-groepen wat betreft het voor-
schrijven van simvastatine (40 mg) aan nieuwe gebruikers, het voorschrijven van statines 
aan DM2- en HVZ-patiënten, of het voorschrijven van antithrombotica aan HVZ-
patiënten. Hierdoor was een vergelijking tussen begeleide en niet-begeleide FTO-groepen 
in het halen van de doelstellingen van het programma niet mogelijk.  
 
Invloed van externe factoren 
Er was een aantal externe factoren die binnen de looptijd van het Programma Doel-
matigheid CVRM een mogelijke invloed hebben gehad op het voorschrijfgedrag van 
huisartsen. Dit betreft het aanwijzen van simvastatine als preferent middel door zorg-
verzekeraars (preferentiebeleid), maar ook de invoering van de beperkende vergoedings-
maatregel van statines door de overheid. Door deze externe invloeden is het lastig te 
bepalen hoe groot het precieze effect van het programma op het voorschrijven van 
simvastatine door huisartsen is geweest. 
 
Evaluatie losse onderdelen van het programma 
Daarnaast is het lastig gebleken om de verschillende activiteiten en interventies 
afzonderlijk te evalueren, waardoor geen harde conclusie getrokken kan worden welk 
element van het programma het meest succesvol is.  
 
 

8.6 Discussie 
 
Vanuit het ministerie van VWS is veel aandacht voor doelmatig gebruik van genees-
middelen. Hierbij ligt de nadruk vooral op de keuze van het meest doelmatige 
geneesmiddel en daarmee de directe impact van de kosten van geneesmiddelen op het 
totale zorgbudget. Vanuit deze overwegingen is ook gekozen voor een implementatie-
programma voor de richtlijn CVRM: het Programma Doelmatigheid CVRM. In deze 
richtlijn wordt het doelmatig gebruik van geneesmiddelen specifiek benoemd.17  In het 
Programma Doelmatigheid CVRM is een reeks van implementatieactiviteiten ingezet die 
gericht waren op het overbrengen van wetenschappelijke kennis en het aanreiken van 
handvatten aan met name huisartsen om het voorschrijven volgens de richtlijn CVRM te 
verbeteren. Hierbij lag de focus op het voorschrijven van simvastatine (40 mg).  
 
Het bereiken van huisartsen met het programma is boven verwachting gelukt: ruim 60% 
van de huisartsen heeft op enige wijze deelgenomen aan het programma. Echter, de 
belangrijkste resultaatdoelstellingen (80% van de nieuwe gebruikers krijgt simvastatine 
                                                      
17 De richtlijn is te raadplegen op: www.cbo.nl. 
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40 mg voorgeschreven met name in de begeleide FTO-groepen) zijn niet gehaald. Wel 
was er landelijk gezien een duidelijke stijgende trend in het voorschrijven van 
simvastatine. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat de keuze voor simvastatine met 
name in de eerste helft van 2009 sterk stijgt. Dit lijkt meer te wijzen op de effectiviteit 
van financiële prikkels (het invoeren van de beperkende vergoedingsmaatregel van statine 
in januari 2009) dan op effectiviteit van het programma (wat al eerder gestart is). 
Overigens is ook de vergoedingsmaatregel gebaseerd op de aanbevelingen in de richtlijn 
CVRM die door de beroepsgroepen is opgesteld. Het kan wel zijn dat het Programma 
Doelmatigheid CVRM heeft bijgedragen aan de bewustwording van voorschrijvers, om 
doelmatiger, volgens de richtlijn, voor te schrijven. Hierdoor was het draagvlak voor de 
vergoedingsmaatregel wellicht groter was dan deze zonder het programma zou zijn 
geweest. De invloed van de vergoedingsmaatregel geldt overigens niet voor het voor-
schrijven van de 40 mg dosering. Hierop hadden de financiële prikkels geen invloed (dit 
betrof alleen de keuze voor simvastatine). De stijging van het voorschrijven van deze 
dosering kan met meer zekerheid aan het programma worden toegeschreven. 
 
De vraag rijst of een dergelijke grootse landelijke aanpak noodzakelijk is het voor-
schrijven volgens de richtlijn te bevorderen: hoe staan de opbrengsten van het programma 
nu in relatie tot de duidelijke inspanningen geleverd door IVM en NHG. De resultaten 
van het programma geven niet direct aanleiding om een dergelijk grootschalig landelijk 
programma op te zetten voor implementatie van andere richtlijnen. Het kost veel moeite 
iedereen mee te krijgen en in verschillende regio’s spelen andere processen en staan 
andere onderwerpen in de aandacht. De duidelijke regionale verschillen die we vonden in 
deze evaluatie pleiten ervoor om implementatieactiviteiten (nog) meer te richten op de 
regio, waarbij die instrumenten worden gekozen die in die regio’s kunnen leiden tot het 
halen van bepaalde doelstellingen. 
 
In elk geval is het belangrijk dat aandacht wordt besteed aan de implementatie van 
richtlijnen. Het uitbrengen en verspreiden van een richtlijn onder huisartsen blijkt veelal 
niet voldoende te zijn om de huisarts deze richtlijn ook te laten volgen. Uit onderzoek is 
gebleken dat huisartsen hun eigen richtlijnen niet optimaal volgen (bijvoorbeeld 
Braspenning e.a., 2004; Volkers e.a. 2008). Recent onderzoek toonde aan dat 
verspreiding van de zorgstandaard Vasculair Risicomanagement (uitgebracht door 
Platvorm Vitale Vaten in 2009) onder alle huisartsen aan een deel van de huisartsen 
voorbij was gegaan: een groot deel (80%) dacht de standaard niet ontvangen te hebben of 
wist dit niet (Vervloet e.a. 2010).  
 
Tot slot 
Het Programma Doelmatigheid CVRM heeft een grote groep huisartsen in Nederland 
bereikt. Gedurende de looptijd van het Programma Doelmatigheid CVRM zijn er diverse 
ontwikkelingen geweest die het voorschrijven van simvastatine bevorderd hebben, waar-
door het effect van het programma lastig te bepalen was. Met name de beperking van de 
vergoeding van statines per januari 2009 heeft ook invloed gehad op het voorschrijven 
van simvastatine. Echter, men zou kunnen verwachten dat begeleide FTO-groepen (de 
meest intensieve implementatieactiviteit) een grotere stijging in het aantal nieuwe 
voorschriften simvastatine laten zien dan de landelijke trend. Dit is echter niet het geval. 

Evaluatie van het Programma Doelmatigheid Cardiovasculair Risicomanagement (CVRM), NIVEL 2010 99 



Wel laten deze groepen een grotere stijging zien in het voorschrijven van de 
voorkeursdosering 40 mg. Omdat dit effect niet  toe te kennen is aan externe invloeden, 
was het Programma Doelmatigheid CVRM in deze succesvol. 
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Lijst van afkortingen 
 
 
 
AIS  Apotheek Informatie Systeem 
ATC  Anatomisch Therapeutisch Chemisch classificatiesysteem 
CBO  Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg  
CVRM  Cardiovasculair Risicomanagement 
DM2  Diabetes Mellitus type 2 
EKC  Erkend KwaliteitsConsulent  
EU  Eerste uitgifte 
EVS  Elektronisch voorschrijfsysteem 
FTO  Farmacotherapieoverleg 
GMT Geneesmiddelen en Medische Technologie (afdeling Ministerie van 

VWS) 
HIS  Huisarts Informatie Systeem 
HPK  Handelsproductcode 
HVZ  Hart- en vaatziekten 
ICPC  International Classification of Primary Care 
IVM  Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik 
LDL  Lage-dichtheid lipoproteïne 
LINH  Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg 
NHG  Nederlands Huisartsen Genootschap 
PIN  Programma voor Individuele Nascholing 
POH  Praktijkondersteuners 
SD  Standaarddeviatie 
SFK  Stichting Farmaceutische Kengetallen 
VWS  (Ministerie van) Volksgezondheid, Welzijn & Sport 
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Bijlage 1: Vragenlijst individuele huisartsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toelichting bij de vragenlijst 
Deze vragenlijst bevat vragen over activiteiten in het kader van het Programma 
Doelmatigheid Cardiovasculair Risicomanagement (CVRM). Dit Programma is 
ontwikkeld door het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM, de nieuwe 
naam van DGV per 1 januari 2010*) en het Nederlands Huisartsen Genootschap 
(NHG) en wordt financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het Programma is gestart in 2008 en 
loopt door tot het voorjaar van 2010. Het NIVEL is gevraagd om dit Programma te 
evalueren. Om het bereik van het Programma te bepalen willen wij inzicht krijgen in 
hoeverre huisartsen aan de mogelijke activiteiten hebben deelgenomen. Tevens willen 
wij in kaart brengen in hoeverre de organisatie van zorg voor CVRM in de huisarts-
praktijk al overeenkomt met de aanwijzingen van de Zorgstandaard Vasculair Risico-
management (VRM) van het Platform Vitale Vaten. 
* In de vragenlijst wordt de naam DGV nog aangehouden, omdat gedurende de looptijd van 
het Programma het instituut nog bekend was onder deze naam.  
 
Anonimiteit 
De meeste vragen kunt u beantwoorden door het hokje aan te kruisen bij het antwoord 
van uw keuze. Bij enkele vragen wordt u gevraagd zelf uw antwoord te formuleren, of 
uw antwoord toe te lichten. Uw gegevens worden vanzelfsprekend zorgvuldig en 
vertrouwelijk verwerkt. 
 
Aan u de keuze: op papier of via internet 
U kunt deze vragenlijst terugsturen in de bijgevoegde antwoordenvelop (postzegel 
niet nodig). U heeft ook de mogelijkheid de vragenlijst op internet in te vullen. Op 
www.nivel.nl/cvrm kunt u inloggen met de codes die op het voorblad van deze 
vragenlijst vermeld staan. Wilt u de vragenlijst retourneren of op internet invullen 
binnen 14 dagen? 
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A. De NHG-Standaard Cardiovasculair Risicomanagement (CVRM) 
 
De NHG-Standaard Cardiovasculair Risicomanagement (CVRM) is in 2006 uitgebracht. 
Het doel van deze standaard is het bevorderen van een optimaal beleid ten aanzien van de 
behandeling van patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten (HVZ). 
 
1. Is de NHG-Standaard CVRM in uw praktijk aanwezig? 

 Ja, op papier 
 Ja, digitaal 
 Ja, op papier en digitaal 
 Nee  ga naar vraag 4 
 Weet niet  ga naar vraag 4 

 
2. Raadpleegt u de NHG-Standaard CVRM tijdens het consult? 

 Ja, tijdens het eerste consult met een patiënt met (een verhoogd risico op) HVZ 
 Ja, tijdens elk consult met een patiënt met (een verhoogd risico op) HVZ 
 Ja, alleen bij twijfel over de behandeling 
 Ja, andere gelegenheid namelijk: ............................................................................  
 Nee  ga naar vraag 4 

 
 
3. Welke onderdelen van de NHG-Standaard CVRM raadpleegt u? (meerdere 

antwoorden mogelijk) 
 Factoren die het risicoprofiel bepalen 
 Risicotabel voor inschatting 10-jaarsrisico van sterfte door HVZ 
 Richtlijnen niet-medicamenteuze behandeling 
 Richtlijnen medicamenteuze behandeling 
 Ander onderdeel, namelijk ......................................................................................  

 
 
B. Aangeboden activiteiten en materialen in het Programma Doelmatigheid CVRM 
 
Het onderwerp CVRM in het farmacotherapieoverleg (FTO)  
 
4. Neemt u deel aan een FTO? 

 Ja 
 Nee  ga naar vraag 9 

 
 
5. Heeft uw FTO-groep het onderwerp CVRM behandeld in 2008 en/of 2009?  

 Ja 
 Nee, maar dit onderwerp staat voor 2010 op de agenda  ga naar vraag 9 
 Nee, en dit onderwerp komt ook niet in 2010 aan bod  ga naar vraag 9 
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6. Met behulp van welk materiaal heeft uw FTO-groep het onderwerp CVRM 
behandeld? (meerdere antwoorden mogelijk) 

 FTO-materiaal van DGV 
 FTO-materiaal van de farmaceutische industrie 
 FTO-materiaal van een andere organisatie, nl: .......................................................  
 Zonder specifiek FTO-materiaal 

 
Indien u bij vraag 6 heeft aangekruist dat FTO-materiaal van DGV is gebruikt, vult u dan 
vraag 7 en 8 in. Zo niet, dan gaat u door naar vraag 9. 
 
7. Welke van onderstaande door DGV ontwikkelde FTO-modules zijn in uw FTO-groep 

behandeld? Wilt u ook aangeven of uw FTO-groep daarbij begeleid is door een 
adviseur van DGV? 

 
 Ja, zonder 

DGV 
begeleiding 

Ja, met 
DGV 

begeleiding 

Niet 
behandeld 

a. CVRM Oriëntatiemodule       
b. CVRM-vervolgmodule: Onderbehandeling van 

preventieve medicatie bij HVZ en DM2 
      

c. CVRM-vervolgmodule: Cholesterol, overbehandeling bij 
laagrisicopatiënten 

      

d. CVRM-vervolgmodule: Cholesterol, omzetten patiënten 
naar voorkeursmedicatie  

      

e. Hypertensie       
f. Andere module, namelijk: ……………………………       

 
 
8. Hoe bruikbaar vindt u de informatie in de door DGV ontwikkelde FTO-module(s) 

voor cardiovasculair risicomanagement in de praktijk? Omcirkelt u het getal dat uw 
mening het beste weergeeft. 

 
 0  
helemaal niet 
bruikbaar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
zeer 
bruikbaar 
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Voorlichtingsmaterialen voor patiënten over het onderwerp CVRM 
 
9. Geeft u, of uw praktijkondersteuners/-verpleegkundigen, onderstaande voorlichtings-

materialen mee aan patiënten bij wie (een verhoogd risico op) HVZ is vastgesteld? 
 

NHG-Patiëntenbrieven: 

Ja, aan 
alle 

patiënten 

Ja, aan 
meerder-

heid 
patiënten 

Ja, aan 
helft van 
patiënten 

Ja, aan 
minder-

heid 
patiënten 

Nee, 
nooit 

Materiaal 
is mij 

onbekend 

a. ‘Cholesterolverlagers: eerste 
keus simvastatine’        

b. ‘Bewegingsadviezen’       
c. ‘Het opstellen van een risico-

profiel voor HVZ’       
d. ‘Verlagen van uw risico op 

HVZ’       
e. ‘Voedingsadviezen bij risico-

factoren voor HVZ’       
f. ‘Cholesterol algemeen’       
g. ‘De aanpak van een hoog 

cholesterol’       
h. ‘Voedingsadvies bij een hoog 

cholesterol’       
Brochures:       
i. DGV-Patiëntenfolder 

‘Cholesterolverlagers, vragen 
en antwoorden’       

j. Patiëntenbrochure ‘Werken 
aan vitale vaten’ van de 
Nederlandse Hartstichting       

k. Patiëntenbrochure ‘Te hoog 
cholesterol’ van de Neder-
landse Hartstichting       

l. Relevante delen uit de 
patiëntenversie van de 
Zorgstandaard Vasculair 
Risicomanagement       

 
 
Nascholing in het kader van CVRM 
 
10. In 2008 is aan alle huisartsen het Programma voor Individuele Nascholing (PIN) met 

het onderwerp ‘CVRM’ toegestuurd. Heeft u deze PIN in 2008 of 2009 gemaakt? Dit 
kan individueel of in groepsverband (bijv. binnen uw praktijk, binnen uw FTO of met 
andere zorgverleners) zijn. 

 Ja, geheel gemaakt en toetsblad ingestuurd 
 Ja, geheel gemaakt zonder toetsblad in te sturen 
 Ja, gedeeltelijk gemaakt 
 Nee, maar ik ben van plan deze in 2010 te maken  ga naar vraag 13 
 Nee, en dat ben ik ook niet van plan  ga naar vraag 13 
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11. Heeft u de PIN ‘CVRM’ besproken in groepsverband (bijv. binnen uw praktijk, 
binnen uw FTO of met andere zorgverleners)? 

 Ja 
 Nee 

 
 
12. Hoe bruikbaar vindt u de informatie in de PIN ‘CVRM’ voor cardiovasculair risico-

management in de praktijk? Omcirkelt u het getal dat uw mening het beste weergeeft. 
 

 0  
helemaal niet 
bruikbaar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
zeer 
bruikbaar 

 
13. Zijn er in uw praktijk praktijkondersteuners en/of praktijkverpleegkundigen 

werkzaam?  
 Ja 
 Nee  ga naar vraag 15 

 
 
14. Is door een of meerdere praktijkondersteuner(s) en/of praktijkverpleegkundige(n) 

nascholing in het kader van CVRM gevolgd? 
 

 Ja Nee Weet 
niet 

a. DGV-nascholing ‘CVRM in de praktijk volgens de NHG-Standaard’    
b. DGV-nascholing ‘CVRM: motiverende gesprekstechnieken’    
c. NHG-Webprogramma ‘Over pillen moet je praten!’    
d. NHG-Webprogramma ‘CVRM’    
e. Andere nascholing, namelijk: ………………………………………    

 
 
C. In de dagelijkse praktijk 
 
15. Heeft u de NHG-ConsultWijzer aangeschaft? 

 Ja 
 Nee  ga naar vraag 17 

 
 
16. Hoe vaak raadpleegt u het cardiovasculair adviessysteem in de NHG-ConsultWijzer 

tijdens het consult met een patiënt met (een verhoogd risico op) HVZ? 
 Bij alle patiënten  
 Bij een meerderheid van de patiënten  
 Bij ongeveer de helft van de patiënten  
 Bij een minderheid van de patiënten  
 Nooit 
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17. Heeft u de NHG-PraktijkWijzer CVRM aangeschaft? 
 Ja 
 Nee  ga naar vraag 20 

 
 
18. Heeft u de NHG-PraktijkWijzer CVRM gebruikt om de zorg rond cardiovasculair 

risicomanagement in uw praktijk te organiseren? 
 Ja 
 Nee  ga naar vraag 20 

 
 
19. Voor welke aspecten heeft u de informatie uit de NHG-PraktijkWijzer CVRM 

gebruikt om de zorg rond cardiovasculair risicomanagement in uw praktijk te 
organiseren? (meerdere antwoorden mogelijk) 

 Opzetten van het spreekuur 
 Maken van afspraken met praktijkondersteuners/-verpleegkundigen 
 Voorbeeldbrieven voor patiënten 
 Opstellen van zorg- en behandelingsdoelen 
 Opstellen van een controleschema voor elke patiënt   
 Anders, namelijk: ....................................................................................................  

 
 
20. Voor hoeveel patiënten brengt u, of uw praktijkondersteuner/-verpleegkundige, het 

cardiovasculaire risicoprofiel in kaart? Kunt u dit per genoemde groep patiënten aan-
geven? 

 
 Alle 

patiënten 
Meerderheid 

patiënten 
Helft 

patiënten 
Minderheid 
patiënten 

Nooit 

a. Patiënten met HVZ      
b. Patiënten met DM2      
c. Patiënten zonder HVZ of DM2, met 
(mogelijk) verhoogd risico      
d. Patiënten met een belaste 
familieanamnese      
e. Patiënten met zichtbaar overgewicht      
f. Andere patiënten, namelijk: 
……………………………………      

 
 
21. Geeft u leefstijladviezen, bijv. over roken, voeding, alcoholgebruik en lichamelijk 

activiteit, aan patiënten met (een verhoogd risico op) HVZ? 
 Ja, aan alle patiënten 
 Ja, aan een meerderheid van de patiënten 
 Ja, aan ongeveer de helft van de patiënten 
 Ja, aan een minderheid van de patiënten 
 Nee 
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22. Gebruikt u de risicotabel (uit de NHG-Standaard, de Consultwijzer of uw HIS) om 
het individuele risico op HVZ te schatten voor patiënten met een verhoogd risico op 
HVZ? 

 Ja, voor alle patiënten 
 Ja, voor een meerderheid van de patiënten 
 Ja, voor ongeveer de helft van de patiënten 
 Ja, voor een minderheid van de patiënten 
 Nee 

 
 
23. Gebruikt u de SCORE risicometer op www.scoremeter.nl om het risico op HVZ uit te 

rekenen voor patiënten met een verhoogd risico op HVZ? 
 Ja, voor alle patiënten 
 Ja, voor een meerderheid van de patiënten 
 Ja, voor ongeveer de helft van de patiënten 
 Ja, voor een minderheid van de patiënten 
 Nee 

 
 
24. Verwijst u patiënten met (een verhoogd risico op) HVZ naar de keuzehulp 

“(verhoogd risico op) Hart- en vaatziekten” op www.kiesbeter.nl?  
 Ja, alle patiënten 
 Ja, een meerderheid van de patiënten 
 Ja, ongeveer de helft van de patiënten 
 Ja, een minderheid van de patiënten 
 Nee 

 
 
D. Tot slot 
 
25. Hoeveel jaren bent u al werkzaam als huisarts? 

…… jaren (a.u.b. afronden op hele jaren) 
 
 
26. Over welk Huisarts Informatie Systeem (HIS) beschikt u in uw praktijk?  

 Medicom 
 Promedico 
 Promedico ASP 
 Elias 
 Acros 
 Mira 
 MicroHIS 
 MacHIS 
 OmniHIS 
 Ander, namelijk: ......................................................................................................  
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27. Bent u geregistreerd als Erkend KwaliteitsConsulent (EKC)? 
 Ja 
 Nee  einde vragenlijst 

 
 
28. Heeft u, in de functie van EKC-er, een of meerdere van onderstaande activiteiten in 

het kader van het Programma Doelmatigheid CVRM ondernomen? (meerdere 
antwoorden mogelijk) 

 EKC-vervolgcursus ‘Hoe implementeer ik een standaard?’ gevolgd 
 Het onderwerp CVRM in mijn FTO-groep of toetsgroep ingebracht en voorbereid 
 Andere activiteit, namelijk: .....................................................................................  
 Geen enkele activiteit 

 
Indien u niet de EKC-vervolgcursus heeft gevolgd, dan bent u aan het einde van de 
vragenlijst gekomen. 
 
29. Hoe bruikbaar vond u de EKC-vervolgcursus ‘Hoe implementeer ik een standaard?’ 

in de praktijk?  
 

 0  
helemaal niet 
bruikbaar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
zeer 
bruikbaar 

 
 
Heeft u nog opmerkingen naar aanleiding van deze vragenlijst, dan kunt u die hieronder 
kwijt. 
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
 
 
 

Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst! 
Wilt u de vragenlijst in de bijgevoegde antwoordenvelop aan het NIVEL retourneren? 
Heeft u de envelop niet meer, dan kunt u de vragenlijst (zonder postzegel) sturen naar: 

NIVEL, t.a.v. M. Vervloet, Antwoordnummer 4026, 3500VB Utrecht 
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Bijlage 2: Vragen opgenomen in de LINH jaarenquête 
2010 

 
 
De volgende vragen gaan over activiteiten in het kader van het Programma Doel-
matigheid Cardiovasculair Risicomanagement (CVRM). Dit Programma is ontwikkeld 
door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en het Instituut voor Verantwoord 
Medicijngebruik (IVM, de nieuwe naam van DGV per 1-1-2010*) en werd financieel 
mogelijk gemaakt door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 
*In de vragen wordt de naam DGV aangehouden, omdat gedurende de looptijd van het 
Programma het instituut onder deze naam bekend was. 
 
 
1. Welke onderdelen van de NHG-Standaard CVRM raadpleegt u wel eens? (meerdere 

antwoorden mogelijk) 
 Factoren die het risicoprofiel bepalen 
 Risicotabel voor inschatting 10-jaarsrisico van sterfte door HVZ 
 Richtlijnen niet-medicamenteuze behandeling 
 Richtlijnen medicamenteuze behandeling 
 Ander onderdeel, namelijk ......................................................................................  
 Ik raadpleeg de NHG-Standaard CVRM niet 

 
 
2. Heeft uw FTO-groep het onderwerp CVRM behandeld in 2008 en/of 2009? 

(meerdere antwoorden mogelijk) 
 Ja, met FTO-materiaal van DGV 
 Ja, met FTO-materiaal van de farmaceutische industrie 
 Ja, met FTO-materiaal van een andere organisatie 
 Ja, zonder specifiek FTO-materiaal 
 Nee, maar dit onderwerp staat voor 2010 op de agenda  
 Nee, en dit onderwerp komt ook niet in 2010 aan bod  
 Niet van toepassing: ik neem niet deel aan het FTO 
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3. Indien gebruik is gemaakt van FTO-materiaal van DGV, welke modules zijn in uw 
FTO-groep behandeld? En wilt u hierbij aangeven of uw FTO-groep daarbij begeleid 
is door een adviseur van DGV? 

 
 Ja, zonder 

DGV 
begeleiding 

Ja, met 
DGV 

begeleiding 

Niet 
behandeld 

a. CVRM Oriëntatiemodule    
b. CVRM-vervolgmodule: Onderbehandeling van 

preventieve medicatie bij HVZ en DM2    
c. CVRM-vervolgmodule: Cholesterol, overbehandeling 

bij laagrisicopatiënten    
d. CVRM-vervolgmodule: Cholesterol, omzetten 

patiënten naar voorkeursmedicatie     
e. Hypertensie    
f. Andere module, namelijk: ……………………………    

 
 
4. In 2008 is aan alle huisartsen het Programma voor Individuele Nascholing (PIN) met 

het onderwerp ‘CVRM’ toegestuurd. Heeft u deze PIN in 2008 of 2009 gemaakt? Dit 
kan individueel of in groepsverband (bijv. binnen uw praktijk, binnen uw FTO of met 
andere zorgverleners) zijn. 

 Ja, geheel gemaakt en toetsblad ingestuurd 
 Ja, geheel gemaakt zonder toetsblad in te sturen 
 Ja, gedeeltelijk gemaakt 
 Nee, maar ik ben van plan deze in 2010 te maken  
 Nee, en dat ben ik ook niet van plan  

 
 
5. Heeft u de vervolgcursus ‘Hoe implementeer ik een standaard?’ van het NHG voor de 

Erkend KwaliteitsConsulent (EKC) gevolgd? 
 Ja 
 Nee 
 Niet van toepassing: ik ben niet geregistreerd als Erkend KwaliteitsConsulent 

 
 
6. Hoe vaak raadpleegt u het cardiovasculair adviessysteem in de NHG-ConsultWijzer 

tijdens het consult met een patiënt met (een verhoogd risico op) HVZ? 
 Bij alle patiënten  
 Bij een meerderheid van de patiënten  
 Bij ongeveer de helft van de patiënten  
 Bij een minderheid van de patiënten  
 Nooit 
 Niet van toepassing: ik heb de NHG-ConsultWijzer niet aangeschaft 
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7. Heeft u de NHG-PraktijkWijzer CVRM gebruikt om de zorg rond cardiovasculair 
risicomanagement in uw praktijk te organiseren? (meerdere antwoorden mogelijk) 

 Ja, voor het opzetten van het spreekuur 
 Ja, voor het maken van afspraken met praktijkondersteuners/-verpleegkundigen 
 Ja, voor voorbeeldbrieven voor patiënten 
 Ja, voor het opstellen van zorg- en behandelingsdoelen 
 Ja, voor het opstellen van een controleschema voor elke patiënt   
 Nee 
 Niet van toepassing: ik heb de NHG-PraktijkWijzer CVRM niet aangeschaft 
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Bijlage 3: Vragenlijst contactpersonen FTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toelichting op de vragenlijst 
Deze vragenlijst bevat vragen over activiteiten in het kader van het Programma 
Doelmatigheid Cardiovasculair Risicomanagement (CVRM). Dit Programma is 
ontwikkeld door het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM, de nieuwe 
naam van DGV per 1 januari 2010*) en het Nederlands Huisartsen Genootschap 
(NHG) en wordt financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport (VWS). Het Programma is gestart in 2008 en loopt door tot het 
voorjaar van 2010. Het NIVEL is gevraagd om dit Programma te evalueren. Met deze 
vragenlijst willen wij in kaart brengen welke activiteiten op het gebied van CVRM in 
het farmacotherapieoverleg (FTO) zijn ontplooid en of men daarbij gebruik heeft 
gemaakt van aangeboden materialen en begeleiding in het kader van het Programma. 
* In de vragenlijst wordt de naam DGV nog aangehouden, omdat gedurende de looptijd van 
het Programma het instituut nog bekend was onder deze naam.  
 
Anonimiteit 
De meeste vragen kunt u beantwoorden door het hokje aan te vinken bij het antwoord 
van uw keuze. Bij enkele vragen wordt u gevraagd zelf uw antwoord te formuleren, of 
uw antwoord toe te lichten. Uw gegevens worden vanzelfsprekend zorgvuldig en 
vertrouwelijk verwerkt. 
 
Nog vragen? 
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de onderzoeker op dit project. 
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A. Achtergrond 
 
1. Wat is uw geslacht? 

 Man 
 Vrouw 

 
 
2. Wat is uw leeftijd? 

..… jaar 
 
 
3. U bent: 

 Apotheker 
 Huisarts  ga naar vraag 5 

 
 
4. Hoe lang bent u al werkzaam als apotheker? 

…… jaren (a.u.b. afronden op hele jaren)  ga naar vraag 8 
 
5. Hoe lang bent u al werkzaam als huisarts? 

…… jaren (a.u.b. afronden op hele jaren) 
 
 
6. Heeft uw FTO-groep een geregistreerde Erkend KwaliteitsConsulent (EKC)? 

 Ja, dat ben ik 
 Ja, dat is iemand anders 
 Nee  ga naar vraag 8 

 
 
7. Heeft de Erkend KwaliteitsConsulent in uw FTO-groep (u of iemand anders) de 

EKC-vervolgcursus ‘Hoe implementeer ik een standaard’ van het NHG gevolgd? 
 Ja 
 Nee  
 Weet niet 

 
 
B. Het onderwerp Cardiovasculair Risicomanagement in het farmacotherapie-

overleg (FTO) 
 
8. Wat is de naam van uw FTO-groep? 

........................................................................................................................................  
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9. Wat is de samenstelling van uw FTO-groep? (a.u.b. aantal invullen) 
…… huisartsen 
…… apothekers 
…… apotheekhoudende huisartsen 
…… anderen (bijv. praktijkondersteuner, manager, medisch specialist) 

 
 
10. Op welk niveau functioneert uw FTO-groep naar uw inschatting? 

 Niveau 1: geen gestructureerd overleg 
 Niveau 2: regelmatig overleg zonder concreet afspraken te maken 
 Niveau 3: regelmatig overleg met concrete afspraken en gebruik van 

prescriptiecijfers 
 Niveau 4: regelmatig overleg met toetsing van gemaakte afspraken m.b.v. 

prescriptiecijfers 
 Weet niet 

 
 
11. Heeft uw FTO-groep in 2007 het onderwerp CVRM behandeld? 

 Ja  
 Nee  ga naar vraag 15 

 
 
12. Met behulp van welk materiaal is het onderwerp CVRM in 2007 in uw FTO-groep 

behandeld? (meerdere antwoorden mogelijk) 
 Zonder specifiek FTO-materiaal 
 Met FTO-materiaal van DGV 
 Met FTO-materiaal van de farmaceutische industrie 
 Met FTO-materiaal van een andere organisatie, nl: ................................................  

 
 
13. In hoeveel bijeenkomsten heeft uw FTO-groep in 2007 aandacht besteed aan het 

onderwerp CVRM? (a.u.b. aantal invullen) 
…… bijeenkomsten in 2007  

 
 
14. Is in deze FTO-bijeenkomsten over CVRM gewerkt met prescriptiecijfers?  

 Ja, in alle bijeenkomsten 
 Ja, in een meerderheid van de bijeenkomsten 
 Ja, in ongeveer de helft van de bijeenkomsten 
 Ja, in een minderheid van de bijeenkomsten 
 Nee, nooit 

 
 
15. Heeft uw FTO-groep in 2008 en/of 2009 het onderwerp CVRM behandeld? 

 Ja  
 Nee   ga naar vraag 24 
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16. In hoeveel bijeenkomsten heeft uw FTO-groep in 2008 en/of 2009 aandacht besteed 
aan het onderwerp CVRM? (a.u.b. aantal invullen) 
…… bijeenkomsten in 2008 
…… bijeenkomsten in 2009 

 
 
17. Is in deze FTO-bijeenkomsten over CVRM gewerkt met prescriptiecijfers?  

 Ja, in alle bijeenkomsten 
 Ja, in een meerderheid van de bijeenkomsten 
 Ja, in ongeveer de helft van de bijeenkomsten 
 Ja, in een minderheid van de bijeenkomsten 
 Nee, nooit 

 
 
18. Met behulp van welk materiaal is het onderwerp CVRM in 2008 en/of 2009 in uw 

FTO-groep behandeld? (meerdere antwoorden mogelijk) 
 Zonder specifiek FTO-materiaal  ga naar vraag 24 
 Met FTO-materiaal van DGV 
 Met FTO-materiaal van de farmaceutische industrie 
 Met FTO-materiaal van een andere organisatie, nl: ................................................  

 
 

 Vraag 19 invullen indien (ook) gebruik gemaakt is van FTO-materiaal van DGV 
19. Wilt u bij elke van onderstaande door DGV ontwikkelde FTO-modules aangeven of 

deze door uw FTO-groep gebruikt is? Wilt u ook aangeven of uw FTO-groep daarbij 
begeleid is door een adviseur van DGV? 

 
 Ja, zonder 

DGV 
begeleiding 

Ja, met 
DGV 

begeleiding 

Niet 
behandeld 

g. CVRM Oriëntatiemodule (keuze en dosering statine)    
h. CVRM-vervolgmodule: Onderbehandeling van 

preventieve medicatie bij HVZ en DM2    
i. CVRM-vervolgmodule: Cholesterol, overbehandeling 

bij laagrisicopatiënten    
j. CVRM-vervolgmodule: Cholesterol, omzetten 

patiënten naar voorkeursmedicatie     
k. Hypertensie    
l. Andere module, namelijk: ……………………………    
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 Wanneer geen van de modules gebruikt is met begeleiding van DGV: sla 20&21 over 
20. Hoe beoordeelt u de inhoudelijke begeleiding van de FTO-adviseur van DGV bij het 

behandelen van het onderwerp CVRM in uw FTO-groep? 
 Uitstekend 
 Goed 
 Matig 
 Slecht 

 
 
21. Heeft de begeleiding van de FTO-adviseur van DGV bijgedragen aan het maken van 

concrete afspraken over CVRM in uw FTO-groep? 
 Ja, in zeer grote mate 
 Ja, in grote mate 
 Ja, in redelijke mate 
 Ja, in geringe mate 
 Nee 
 Niet van toepassing: geen concrete afspraken gemaakt 

 
 
22. Hoe bruikbaar vindt u in het algemeen de informatie in de door DGV ontwikkelde 

FTO-module(s) voor cardiovasculair risicomanagement in de praktijk? Vinkt u het 
getal aan dat uw mening het beste weergeeft. 

 
  0  
helemaal niet 
bruikbaar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
zeer 
bruikbaar 

 
 
23. Hieronder volgt een tweetal stellingen over de door DGV ontwikkelde FTO-

module(s). Wilt u aangeven in hoeverre u het eens bent met elke stelling?  
 

 helemaal 
eens 

eens noch eens, 
noch 

oneens 

niet 
eens 

helemaal 
niet eens 

a. Het FTO-materiaal vormde een 
goede leidraad bij het bespreken 
van het onderwerp CVRM. 

     

b. Het FTO-materiaal heeft geleid tot 
het maken van prescriptie-
afspraken rondom CVRM. 
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C. Afspraken over de zorg rond cardiovasculair risicomanagement 
 
Leefstijl 
24. Zijn binnen uw FTO afspraken gemaakt over het geven van leefstijladviezen aan 

mensen met een (verhoogd risico op) HVZ? 
 Ja 
 Nee  ga naar vraag 27 

 
 
25. Over welke leefstijladviezen zijn afspraken gemaakt? (meerdere antwoorden 

mogelijk)  
 Stoppen met roken 
 Voldoende bewegen 
 Gezond eten 
 Beperking alcoholgebruik 
 Gewichtsreductie 
 Ander advies, namelijk ...........................................................................................  

 
 
26. Is afgesproken aan welke patiënten deze leefstijladviezen gegeven worden? 

(meerdere antwoorden mogelijk) 
 Ja, aan patiënten met HVZ 
 Ja, aan patiënten met DM2 
 Ja, aan patiënten zonder HVZ of DM2, met (mogelijk) verhoogd risico op HVZ 
 Ja, aan andere patiënten, namelijk: .........................................................................  
 Nee 

 
 
Cholesterolverlagers bij nieuwe gebruikers 
27. Zijn binnen uw FTO afspraken gemaakt over keuze en dosering cholesterolverlagers 

bij nieuwe gebruikers? 
 Ja, over keuze cholesterolverlagers, niet over dosering 
 Ja, over dosering, niet over keuze cholesterolverlager 
 Ja, over keuze en dosering cholesterolverlagers 
 Nee  ga naar vraag 31 
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28. Welke afspraken zijn gemaakt over de voorkeursmedicatie bij patiënten met DM2 of 
patiënten zonder DM2 met een verhoogd risico op HVZ? (meerdere antwoorden 
mogelijk) 

 simvastatine / pravastatine als eerste keuze, geen afspraken over dosering 
 simvastatine / pravastatine als eerste keuze, in dosering 20 mg 
 simvastatine / pravastatine als eerste keuze, in dosering 40 mg 
 atorvastatine als eerste keuze 
 fluvastatine als eerste keuze 
 rosuvastatine als eerste keuze 
 Anders, namelijk: ....................................................................................................  

 
 
29. Is het effect van deze afspraken in 2008 of 2009 in het FTO geëvalueerd?  

 Ja, met actuele prescriptiecijfers 
 Ja, zonder prescriptiecijfers 
 Nee, de evaluatie staat gepland voor 2010  ga naar vraag 31 
 Nee  ga naar vraag 31 

 
 
30. Wat was het resultaat van deze evaluatie? 

 Er werd meer volgens afspraak voorgeschreven 
 Er was geen verandering in voorschrijfgedrag 
 Er werd minder volgens afspraak voorgeschreven 

 
 
Onderbehandeling preventieve medicatie bij HVZ en/of DM2 
31. Een aanbeveling in de NHG-Standaard CVRM is het opsporen van patiënten met 

HVZ en/of DM2 met een LDL ≥ 2,5 mmol/l die niet met een cholesterolverlager 
behandeld worden, met als doel behandeling met een cholesterolverlager te starten. 
Zijn binnen uw FTO afspraken gemaakt om patiënten voor dit doel op te sporen? 

 Ja 
 Nee  ga naar vraag 35 

 
 
32. Welke afspraken zijn gemaakt?  

 Alleen opsporen van patiënten met HVZ voor dit doel 
 Alleen opsporen van patiënten met DM2 voor dit doel 
 Opsporen van zowel patiënten met HVZ als patiënten met DM2 voor dit doel  
 Anders, namelijk: ....................................................................................................  

 
 
33. Zijn deze afspraken in 2008 of 2009 in het FTO geëvalueerd?  

 Ja, met actuele cijfers (bijvoorbeeld uit het HIS of AIS) 
 Ja, zonder cijfers 
 Nee, de evaluatie staat gepland voor 2010  ga naar vraag 35 
 Nee  ga naar vraag 35 
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34. Resulterend uit deze evaluatie: hoeveel huisartsen in uw FTO hebben volgens 
gemaakte afspraken patiënten opgespoord? 

 Alle huisartsen 
 Een meerderheid van de huisartsen 
 De helft van de huisartsen 
 Een minderheid van de huisartsen 
 Geen van de huisartsen 
 Weet niet 

 
 
35. Een aanbeveling in de NHG-Standaard CVRM is het opsporen van patiënten met 

HVZ die niet worden behandeld met een trombocytenaggregatieremmer, met als doel 
behandeling met een trombocytenaggregatieremmer te starten. Zijn binnen uw FTO 
afspraken gemaakt om patiënten voor dit doel op te sporen? 

 Ja 
 Nee  ga naar vraag 38 

 
 
36. Is het effect van deze afspraken in 2008 of 2009 in het FTO geëvalueerd? 

 Ja, met actuele cijfers (bijvoorbeeld uit het HIS of AIS) 
 Ja, zonder cijfers 
 Nee, de evaluatie staat gepland voor 2010  ga naar vraag 38 
 Nee  ga naar vraag 38 

 
 
37. Resulterend uit deze evaluatie: hoeveel huisartsen in uw FTO hebben volgens 

gemaakte afspraken patiënten opgespoord? 
 Alle huisartsen 
 Een meerderheid van de huisartsen 
 De helft van de huisartsen 
 Een minderheid van de huisartsen 
 Geen van de huisartsen 
 Weet niet 

 
 
Overbehandeling laagrisicopatiënten  
38. Een aanbeveling in de NHG-Standaard CVRM is het opsporen van patiënten met een 

laag risico op HVZ die met een cholesterolverlager behandeld worden, met als doel 
deze behandeling stop te zetten. Zijn binnen uw FTO afspraken gemaakt om 
patiënten voor dit doel op te sporen?  

 Ja 
 Nee  ga naar vraag 41 
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39. Is het effect van deze afspraken in 2008 of 2009 in het FTO geëvalueerd?  
 Ja, met actuele cijfers (bijvoorbeeld uit het HIS of AIS) 
 Ja, zonder cijfers 
 Nee, de evaluatie staat gepland voor 2010  ga naar vraag 41 
 Nee  ga naar vraag 41 

 
 
40. Resulterend uit deze evaluatie: hoeveel huisartsen in uw FTO hebben volgens 

gemaakte afspraken patiënten opgespoord? 
 Alle huisartsen 
 Een meerderheid van de huisartsen 
 De helft van de huisartsen 
 Een minderheid van de huisartsen 
 Geen van de huisartsen 
 Weet niet 

 
 
Omzetten naar voorkeursmedicatie 
41. Een aanbeveling in de NHG-Standaard CVRM is het omzetten van patiënten met 

cholesterolverlagende middelen die niet de voorkeursmedicatie simvastatine 40 mg 
gebruiken. Zijn binnen uw FTO afspraken gemaakt over deze omzetting? 

 Ja 
 Nee  ga naar vraag 45 

 
 
42. Welke afspraken zijn gemaakt over de omzetting naar simvastatine 40 mg?  

 Alle patiënten worden omgezet  
 Alleen patiënten zonder HVZ en/of DM2 worden omgezet 
 Alleen patiënten met HVZ worden omgezet 
 Alleen patiënten met DM2 worden omgezet 
 Zowel patiënten met HVZ als patiënten met DM2 worden omgezet 
 Geen van de patiënten wordt omgezet 
 Anders, namelijk: ....................................................................................................  

 
 
43. Is het effect van deze afspraken in 2008 of 2009 in het FTO geëvalueerd?  

 Ja, met actuele prescriptiecijfers 
 Ja, zonder prescriptiecijfers 
 Nee, de evaluatie staat gepland voor 2010  ga naar vraag 45 
 Nee  ga naar vraag 45  
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44. Wat was het resultaat van deze evaluatie? 
 Alle patiënten zijn volgens afspraak omgezet 
 Een meerderheid van de patiënten is volgens afspraak omgezet 
 Ongeveer de helft van de patiënten is volgens afspraak omgezet 
 Een minderheid van de patiënten is volgens afspraak omgezet 
 Geen van de patiënten is volgens afspraak omgezet 

 
 
Hypertensie 
45. Zijn binnen uw FTO afspraken gemaakt over welke klasse bloeddrukverlagers de 

voorkeur hebben bij nieuwe ongecompliceerde hypertensiepatiënten?  
 Ja, diuretica 
 Ja, bètablokkers 
 Ja, ACE-remmers 
 Ja, AII-antagonisten 
 Ja, calciumantagonisten 
 Nee  ga naar vraag 48 

 
 
46. Is het effect van deze afspraken in 2008 of 2009 in het FTO geëvalueerd?  

 Ja, met actuele prescriptiecijfers 
 Ja, zonder prescriptiecijfers 
 Nee, de evaluatie staat gepland voor 2010  ga naar vraag 48 
 Nee  ga naar vraag 48 

 
 
47. Wat was het resultaat van deze evaluatie? 

 Er werd meer volgens afspraak voorgeschreven 
 Er was geen verandering in voorschrijfgedrag 
 Er werd minder volgens afspraak voorgeschreven 

 
 
48. Zijn binnen uw FTO afspraken gemaakt over het voorkeursbeleid indien de onge-

compliceerde hypertensiepatiënt zijn/haar streefwaarde niet haalt?  
 Ja, dosering ingezette therapie verhogen 
 Ja, ander geneesmiddel uit dezelfde klasse voorschrijven 
 Ja, overgaan op andere klasse bloeddrukverlagers 
 Ja, combinatietherapie 
 Ja, anders namelijk: .................................................................................................  
 Nee 
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Therapietrouw 
49. Zijn binnen uw FTO afspraken gemaakt over de aanpak van therapieontrouw? 

(meerdere antwoorden mogelijk) 
 Ja, bij patiënten die cholesterolverlagers gebruiken 
 Ja, bij patiënten die trombocytenaggregatieremmers gebruiken 
 Ja, bij patiënten die bloeddrukverlagers gebruiken 
 Ja, anders, namelijk .................................................................................................  
 Nee 

 
 
Afspraken met behandelaars in tweede lijn 
50. Is er afstemming geweest met behandelaars in de tweede lijn met betrekking tot 

farmacotherapeutische afspraken? (meerdere antwoorden mogelijk) 
 Ja, met betrekking tot leefstijladviezen 
 Ja, met betrekking tot voorschrijven cholesterolverlagers bij nieuwe gebruikers 
 Ja, met betrekking tot opsporen van patiënten met HVZ en/of DM2 die geen 

cholesterolverlager gebruiken 
 Ja, met betrekking tot opsporen van patiënten met HVZ die geen trombocyten-

aggregatieremmers gebruiken  
 Ja, met betrekking tot opsporen van laagrisicopatiënten die een cholesterol-

verlager gebruiken 
 Ja, met betrekking op het omzetten van patiënten die cholesterolverlagende 

middelen gebruiken naar de voorkeursmedicatie 
 Ja, met betrekking tot behandeling met antihypertensiva 
 Nee 

 
 
D. Tot slot 
 
51. Staat het onderwerp CVRM (nogmaals) voor 2010 op de agenda in uw FTO-groep? 

 Ja, met FTO-materiaal van DGV  
 Ja, met FTO-materiaal van de farmaceutische industrie 
 Ja, met FTO-materiaal van een andere organisatie, namelijk ……………… 
 Ja, maar nog onbekend met welk FTO-materiaal 
 Weet niet 
 Nee 

 
 
Heeft u nog opmerkingen naar aanleiding van deze vragenlijst, dan kunt u die hieronder 
kwijt. 
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
 
 

Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst! 
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Bijlage 4: Tabellen bij hoofdstuk 2 
 
 
 
Tabel B4.1 geeft weer in hoeverre huisartsen of praktijkondersteuners/-verpleegkundigen  
NHG-patiëntenbrieven meegeven aan patiënten waarbij (een verhoogd risico op) HVZ is 
vastgesteld. Voor alle NHG-patiëntenbrieven geldt dat een minderheid van de 
ondervraagde huisartsen aangeeft deze aan vrijwel alle patiënten mee te geven.  
 
 
Tabel B4.1: Mate waarin huisartsen of praktijkondersteuners/verpleegkundige NHG-

patiëntenbrieven meegeven aan patiënten waarbij (een verhoogd risico op) 
HVZ is vastgesteld, % (n) 

 

NHG- patiëntenbrieven Ja, vrijwel aan 
alle patiënten 

Ja, soms Nee, nooit Materiaal is 
mij onbekend

Cholesterolverlagers: eerste keus simvastatine 13   (60) 25 (116) 41 (193) 21 (97) 
Bewegingsadviezen 29 (137) 34 (164) 26 (127) 11 (51) 
Het opstellen van een risicoprofiel voor HVZ 17   (79) 24 (113) 43 (198) 16 (74) 
Verlagen van uw risico op HVZ 22 (103) 33 (158) 32 (150) 13 (62) 
Voedingsadviezen bij risicofactoren voor HVZ 38 (181) 34 (164) 20   (96) 8 (36) 
Cholesterol algemeen 34 (164) 41 (195) 19   (90) 6 (29) 
De aanpak van een hoog cholesterol 34 (161) 37 (178) 22 (103) 7 (35) 
Voedingsadvies bij een hoog cholesterol 43 (210) 36 (177) 15   (71) 6 (28) 

 
Tabel B4.2 geeft weer in hoeverre huisartsen of praktijkondersteuners/verpleegkundige 
brochures meegeven aan patiënten waarbij (een verhoogd risico op) HVZ is vastgesteld. 
De ruime meerderheid van de ondervraagde huisartsen geeft aan brochures nooit mee te 
geven of onbekend met de genoemde brochures.  
 
 
Tabel B4.2: Mate waarin huisartsen of praktijkondersteuners/-verpleegkundigen 

brochures meegeven aan patiënten bij wie (verhoogd risico op) HVZ is 
vastgesteld, % (n) 

 
 Ja, vrijwel aan 

alle patiënten 
Ja, soms Nee, nooit Materiaal is 

mij onbekend 
Patiëntenbrochure:  ‘Werken aan vitale vaten’ 
van de Nederlandse Hartstichting 4 (18) 10 (47) 45 (209) 41 (190) 
Patiëntenbrochure:  ‘Te hoog cholesterol’ van 
de Nederlandse Hartstichting 12 (57) 21 (96) 38 (177) 29 (137) 
Relevante delen uit de patiëntenversie van de 
Zorgstandaard Vasculair Risicomanagement 4 (17) 10 (48) 56 (260) 30 (140) 
 
 
Tabel B4.3 geeft aan voor welke aspecten huisartsen informatie uit de NHG-Praktijk-
Wijzer CVRM gebruikt hebben om de zorg rond cardiovasculair risicomanagement in de 
praktijk te organiseren. 
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Tabel B4.3: Percentage huisartsen dat aangeeft informatie uit de NHG-PraktijkWijzer 
CVRM te hebben gebruikt om de zorg rond cardiovasculair 
risicomanagement te organiseren, % (n) 

 
Opzetten van het spreekuur 79 (49) 
Maken van afspraken met praktijkondersteuners/-verpleegkundigen 74 (46) 
Voorbeeldbrieven voor patiënten 37 (23) 
Opstellen van zorg- en behandelingsdoelen 58 (36) 
Opstellen van een controleschema voor elke patiënt   50 (31) 
Anders 5   (3) 
 

130 Evaluatie van het Programma Doelmatigheid Cardiovasculair Risicomanagement (CVRM), NIVEL 2010 



Bijlage 5: Tabellen bij hoofdstuk 3 
 
 
 
Begeleiding door IVM 
De door IVM begeleide FTO-groepen (n = 52) is gevraagd de inhoudelijke begeleiding 
van de FTO-adviseur bij het behandelen van het onderwerp CVRM te beoordelen. Ruim 
tweederde (65,4%) van de FTO-groepen geeft aan deze inhoudelijke begeleiding als goed 
te beoordelen en een kwart als uitstekend. Maar één op de tien (9,6%) FTO-groepen geeft 
aan de inhoudelijke begeleiding van IVM als matig/slecht te beoordelen. Daarnaast geeft 
tabel B5.1 weer in welke mate de begeleiding van de FTO-adviseur van IVM heeft bij-
gedragen aan het maken van concrete afspraken over CVRM binnen het FTO. Ruim 55% 
(n = 29) van de FTO-groepen zegt dat de FTO-adviseur van IVM in redelijke tot grote 
mate hieraan heeft bijgedragen. FTO-groepen die op hoger niveau functioneren geven 
overigens vaker aan dat de FTO-adviseur van IVM in redelijke tot grote mate heeft bij-
gedragen aan het maken van concrete afspraken: waar 62,2% van deze FTO-groepen dit 
zegt, zegt 14,3% van de FTO-groepen die op lager niveau functioneren dit (p < 0,001).  
 
 
Tabel B5.1: Bijdrage adviseur IVM aan concrete afspraken over CVRM in het FTO 

(percentage FTO-groepen die bij tenminste één FTO-module door IVM 
begeleid zijn, N = 52) 

 
Bijdrage adviseur IVM  % n 
Ja, in zeer grote mate 13,4 7 
Ja, in grote mate 30,8 16 
Ja, in redelijke mate 25,0 13 
Ja, in geringe mate 15,4 8 
Geen bijdrage 9,6 5 
Niet van toepassing: geen concrete afspraken gemaakt 5,8 3 
 
 
De bruikbaarheid in het algemeen van de informatie in de door IVM ontwikkelde FTO-
modules wordt door de helft (n = 26) van de FTO-groepen beoordeeld met een acht en 
door ongeveer een derde (n = 18) met een zeven. Tabel B5.2 geeft daarnaast een tweetal 
stellingen weer over de door IVM ontwikkelde FTO-modules. Bijna alle (96,2%) FTO-
groepen geven aan het eens te zijn met de stelling ‘het FTO-materiaal vormde een goede 
leidraad bij het bespreken van het onderwerp CVRM’. Nog eens 71,1% van de FTO-
groepen zegt het eens te zijn met de stelling ‘het FTO-materiaal heeft geleid tot het 
maken van prescriptieafspraken rondom CVRM’, al zijn voor deze tweede stelling 
significante verschillen gevonden naar FTO-niveau (p < 0,01). Acht op de tien (80,0%) 
FTO-groepen die op niveau III/IV functioneren zeggen het eens te zijn met stelling twee 
versus 14,3% van de FTO-groepen die op niveau I/II functioneren.  
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Tabel B5.2: Stellingen over de door IVM ontwikkelde FTO-modules (percentage FTO-
groepen die bij tenminste één FTO-module door IVM begeleid zijn, N = 
52) 

 
Stelling (helemaal

) eens 
 noch eens, 

noch oneens 
 (helemaal)

oneens 
 % n  % n  % n 
Het FTO-materiaal vormde een goede leidraad bij het be-
spreken van het onderwerp CVRM 96,2 50  3,8 2  - 0 
Het FTO-materiaal heeft geleid tot het maken van prescriptie-
afspraken rondom CVRM 71,1 37  21,2 11  7,7 4 
 
 
Afspraken over de zorg rond cardiovasculair management 
Leefstijladviezen 
Meer dan vier op de tien (43,9%) FTO-groepen geven aan dat binnen het FTO afspraken 
zijn gemaakt over het geven van leefstijladviezen. Meer specifiek geeft 49,1% van de 
FTO-groepen die op hoger niveau functioneren aan dat afspraken over het geven van 
leefstijladviezen zijn gemaakt tegenover 17,0% van de FTO-groepen die op lager niveau 
functioneren (p < 0,001). Het vaakst (57,4%) maken FTO-groepen op niveau IV af-
spraken over het geven leefstijladviezen. De gemaakte afspraken binnen het FTO hebben 
vooral betrekking op het geven van adviezen over ‘stoppen met roken’ (95,5%), ‘vol-
doende bewegen’ (85,7%) en ‘gewichtsreductie’ (81,8%) (zie tabel B5.3). Uit tabel B5.3 
blijkt verder dat FTO-groepen vooral leefstijladviezen geven aan patiënten met DM2 
(80,5%) en HVZ (78,6%). FTO-groepen die op lager niveau functioneren spreken 
overigens vaker niet af aan welke patiënten leefstijladviezen worden gegeven dan FTO-
groepen die op hoger niveau functioneren (respectievelijk 20,0% en 4,2%; p < 0,05).  
 
 
Tabel B5.3: Leefstijladviezen waarover afspraken zijn gemaakt en patiënten aan wie 

deze adviezen worden gegeven (percentage FTO-groepen die hierover een 
afspraak maakten, N = 154) 

 
 % a) n 
Leefstijladviezen waarover afspraken zijn gemaakt   
Stoppen met roken 95,5 147 
Voldoende bewegen 85,7 132 
Gewichtsreductie 81,8 126 
Gezond eten 74,0 114 
Beperking alcoholgebruik 55,2 85 
Andere onderwerpen 7,8 12 
   
Patiënten aan wie leefstijladviezen worden gegeven   
Patiënten met DM2 80,5 124 
Patiënten met HVZ 78,6 121 
Patiënten zonder HVZ of DM2, met (mogelijk) verhoogd risico op HVZ 50,7 78 
Andere patiënten 11,7 18 
Geen patiënten 5,2 8 
 
a)  Telt op tot meer dan 100% vanwege meerdere antwoordmogelijkheden. 
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Overbehandeling laagrisicopatiënten 
Een aanbeveling van de NHG-Standaard CVRM is het opsporen van patiënten met een 
laag risico op HVZ die met een cholesterolverlager behandeld worden, met als doel deze 
behandeling stop te zetten. Slechts 10,5% van de FTO-groepen geeft aan afspraken te 
hebben gemaakt om patiënten voor dit doel op te sporen, al werden hier significante 
verschillen gevonden naar FTO-niveau. Waar 12,7% van de FTO-groepen op niveau 
III/IV afspraken maakt, maakt geen van de FTO-groepen op niveau I/II afspraken (p < 
0,01). Overigens maken de FTO-groepen op niveau IV het vaakst (16,8%) afspraken om 
patiënten voor bovenstaand doel op te sporen. Daarnaast maken ook FTO-groepen die 
begeleid zijn door IVM bij de FTO-module ‘Cholesterol, overbehandeling bij laagrisico-
patiënten’ vaker afspraken om patiënten op te sporen dan FTO-groepen die niet begeleid 
zijn door IVM (respectievelijk 28,6% en 9,8%; p < 0,05).  
 
Indien afspraken zijn gemaakt binnen het FTO, zeggen ruim vijf op de tien (56,8%) FTO-
groepen het effect van deze afspraken te hebben geëvalueerd in 2008 of 2009. Bij het 
grootste deel (n = 17/21) van de FTO-groepen heeft evaluatie plaats gevonden aan de 
hand van actuele cijfers (bijvoorbeeld uit HIS of AIS). Bijna 20% van de FTO-groepen 
geeft aan gemaakte afspraken nog niet te hebben geëvalueerd, maar dat evaluatie gepland 
staat voor 2010. Ongeveer een kwart van de FTO-groepen zegt echter gemaakte af-
spraken niet te zullen evalueren binnen het FTO (zie tabel B5.4). Tot slot blijkt uit tabel 
B5.4 dat indien gemaakte afspraken zijn geëvalueerd, tweederde van de FTO-groepen 
zegt dat een meerderheid van de huisartsen binnen de FTO-groep patiënten heeft opge-
spoord volgens gemaakte afspraken.  
 
 
Tabel B5.4  Evaluatie en resultaat van evaluatie van afspraken over het opsporen van 

patiënten met een laag risico op HVZ die met een cholesterolverlager 
behandeld worden in het FTO in 2008 of 2009 

 
 % n 
Evaluatie (percentage FTO-groepen die hierover een afspraak maakten, N = 37)   
Geëvalueerd, met actuele cijfers 46,0 17 
Geëvalueerd, zonder cijfers 10,8 4 
Nog niet geëvalueerd, evaluatie gepland in 2010 18,9 7 
Geen evaluatie 24,3 9 
   
Resultaat evaluatie (percentage FTO-groepen die gemaakte afspraak evalueerden, N = 21)   
Volgens afspraak patiënten opgespoord  
Alle huisartsen 19,0 4 
Een meerderheid van de huisartsen 66,7 14 
De helft van de huisartsen 9,5 2 
Een minderheid van de huisartsen 4,8 1 
Geen van de huisartsen - 0 
Onbekend - 0 
 
 
Hypertensie 
Ruim de helft (51,3%) van de FTO-groepen geeft aan dat binnen het FTO afspraken zijn 
gemaakt over welke klasse bloeddrukverlagers de voorkeur hebben bij nieuwe onge-
compliceerde hypertensiepatiënten. Het grootste deel (n = 155) van deze FTO-groepen 
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geeft aan dat diuretica de voorkeursklasse bloeddrukverlagers zijn, gevolgd door ACE-
remmers/AII-antagonisten (n = 13) en bètablokkers (n = 12). FTO-groepen die op hoger 
niveau functioneren spreken vaker af dat diuretica de voorkeursklasse bloeddrukverlagers 
zijn dan FTO-groepen die op lager niveau functioneren (respectievelijk 48,5% en 22,0%; 
p < 0,01). Daarnaast geeft 63,6% van de FTO-groepen die begeleid zijn door IVM bij de 
FTO-module ‘Hypertensie’ aan dat diuretica de voorkeursklasse bloeddrukverlagers zijn 
tegenover 43,5% van de niet door IVM begeleide FTO-groepen (p < 0,01).  
 
Iets meer dan 20% (n = 37) van de FTO-groepen zegt het effect van gemaakte afspraken 
te hebben geëvalueerd binnen het FTO in 2008 of 2009 (zie tabel B5.5). Het grootste deel 
(n = 31/37) van deze FTO-groepen geeft aan dat evaluatie heeft plaats gevonden aan de 
hand van actuele prescriptiecijfers. Meer specifiek geeft 19,3% van de FTO-groepen die 
op hoger niveau functioneren dit aan tegenover geen van de FTO-groepen die op lager 
niveau functioneren (p < 0,05). Ook FTO-groepen die begeleid zijn door IVM bij de 
FTO-module ‘Hypertensie’ hebben vaker gemaakte afspraken geëvalueerd met behulp 
van actuele prescriptiecijfers: waar 55,6% van deze FTO-groepen dit heeft gedaan, heeft 
15,2% van de FTO-groepen die niet begeleid zijn door IVM dit gedaan (p < 0,05). Nog 
eens bijna twee op de tien (18,9%) FTO-groepen zeggen dat evaluatie gepland staat voor 
2010 en 60,6% van de FTO-groepen zegt het effect van gemaakte afspraken niet te zullen 
evalueren binnen het FTO. Indien gemaakte afspraken zijn geëvalueerd binnen het FTO 
(n = 37), blijkt uit tabel B5.5 dat meer dan driekwart (78,4%) van de FTO-groepen 
aangeeft dat het resultaat van de evaluatie was dat meer volgens afspraak werd voor-
geschreven.  
 
 
Tabel B5.5: Evaluatie en resultaat evaluatie van afspraken over de voorkeursklasse 

bloeddrukverlagers bij nieuwe ongecompliceerde hypertensiepatiënten in 
het FTO in 2008 of 2009 

 
 % n 
Evaluatie (percentage FTO-groepen die hierover een afspraak maakten, N = 180)   
Geëvalueerd, met actuele prescriptiecijfers 17,2 31 
Geëvalueerd, zonder prescriptiecijfers 3,3 6 
Nog niet geëvalueerd, evaluatie gepland in 2010 18,9 34 
Geen evaluatie 60,6 109 
   
Resultaat evaluatie (percentage FTO-groepen die gemaakte afspraak evalueerden, N = 37)   
Meer volgens afspraak voorgeschreven 78,4 29 
Geen verandering in voorschrijfgedrag 21,6 8 
Minder volgens afspraak voorgeschreven - 0 
 
 
Meer dan de helft (53,5%) van de FTO-groepen geeft aan dat ook afspraken zijn gemaakt 
over het voorkeursbeleid indien de ongecompliceerde hypertensiepatiënt zijn/haar streef-
waarde niet haalt. Het grootste deel (35,9%) van de FTO-groepen zegt dat deze afspraak 
een combinatietherapie is, gevolgd door het overgaan op een andere klasse bloeddruk-
verlagers (9,4%) (zie tabel B5.6). FTO-groepen die op niveau I/II functioneren maken 
overigens minder vaak afspraken over het voorkeursbeleid indien de streefwaarde niet 
wordt gehaald dan FTO-groepen die op niveau III/IV functioneren (respectievelijk 72,9% 
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en 41,2%; p = 0,001). Verder zeggen FTO-groepen die door IVM begeleid zijn bij de 
FTO-module ‘Hypertensie’ vaker dat een verhoging van de dosering van ingezette 
therapie de afspraak is: waar 27,3% van deze FTO-groepen dit zegt, zegt 4,1% van de 
FTO-groepen die niet door IVM begeleid zijn dit (p < 0,05).  
 
 
Tabel B5.6: Gemaakte afspraken binnen het FTO over het voorkeursbeleid indien 

streefwaarde door ongecompliceerde hypertensiepatiënt niet gehaald wordt 
(percentage FTO-groepen, N = 351) 

 
Gemaakte afspraken % n 
Dosering ingezette therapie verhogen 4,8 17 
Ander geneesmiddel uit dezelfde klasse voorschrijven 1,7 6 
Overgaan op andere klasse bloeddrukverlagers 9,4 33 
Combinatietherapie 35,9 126 
Andere afspraken 1,7 6 
Geen afspraken gemaakt 46,5 163 
 
 
Therapietrouw 
Meer dan driekwart (76,1%) van de FTO-groepen geeft aan dat binnen het FTO geen 
afspraken zijn gemaakt over de aanpak van therapieontrouw. Indien wel afspraken zijn 
gemaakt (n = 84), geeft de meerderheid (n = 59) van de FTO-groepen aan dat afspraken 
zijn gemaakt bij patiënten die cholesterolverlagers gebruiken. Hierbij kan worden op-
gemerkt dat significante verschillen naar FTO-niveau werden gevonden: FTO-groepen 
die op hoger niveau functioneren zeggen vaker afspraken te maken over de aanpak van 
therapieontrouw voor alle patiëntgroepen uit tabel B5.7.  
 
 
Tabel B5.7: Afspraken in het FTO over de aanpak van therapieontrouw (percentage 

FTO-groepen, N = 351) 
 
Gemaakte afspraken % a) n 
Bij patiënten die cholesterolverlagers gebruiken 16,8 59 
Bij patiënten die trombocytenaggregratieremmers gebruiken 9,7 34 
Bij patiënten die bloeddrukverlagers gebruiken 10,3 36 
Bij andere patiënten 7,4 26 
Geen gemaakte afspraken 76,1 267 
 
a)  Telt op tot meer dan 100% vanwege meerdere antwoordmogelijkheden. 
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Bijlage 6: Landkaart met regio indeling (2-cijferig post-
codegebied) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SFK heeft als voorwaarde gesteld dat er minimaal 10 apotheken per gebied aanwezig 
moeten zijn zodat de data niet terug te herleiden zijn. Om deze reden zijn een aantal 
postcodegebieden samengevoegd, namelijk: 40 en 66; 42 en 49; 43 en 44; 82 en 83; 84 en 
85; 86, 87, 88, 90 en 91; 93, 98 en 99; 94 en 95. De resultaten in hoofdstuk 5 en de 
tabellen in Bijlage 7 zijn dan ook gebaseerd op 78 regio’s. 
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Bijlage 7: Tabellen bij hoofdstuk 5  
 
 
 
Tabel B7.1: Per regio, over het eerste half jaar van 2006 en 2010, het percentage 

patiënten met een: 1) EU statine, waarbij dit een EU simvastatine betrof, 2) 
EU statine, waarbij dit een EU simva-/pravastatine betrof, en 3) EU 
simvastatine, waarbij dit een dosering van 40 mg betrof.a) b) . Gesorteerd op 
behaald resultaat in 2010 

 
 1. EU simvastatine  2. EU simva of prava  3. EU simva 40 mg 
Regio 2006-1 2010-1 Regio 2006-1 2010-1 Regio 2006-1 2010-1
89 57,9% 82,6% 89 62,1% 87,6% 97 77,4% 80,3%
99 67,0% 82,0% 67 61,1% 85,9% 19 60,5% 73,6%
84 64,6% 80,1% 13 78,3% 85,7% 99 81,7% 73,4%
90 48,2% 80,1% 99 70,3% 85,0% 96 79,7% 72,3%
13 73,9% 78,7% 68 66,8% 84,9% 67 36,6% 70,7%
41 45,2% 78,6% 84 67,3% 84,7% 13 71,0% 70,7%
92 69,8% 78,3% 11 66,2% 84,3% 14 51,2% 70,3%
66 65,4% 78,2% 90 50,4% 84,0% 66 46,0% 69,8%
68 56,9% 77,8% 70 71,2% 83,8% 77 37,0% 69,8%
96 73,1% 77,8% 41 48,9% 83,7% 80 29,2% 68,1%
67 50,5% 77,5% 92 73,0% 83,6% 53 49,9% 67,9%
70 62,7% 76,8% 72 76,6% 83,5% 27 29,6% 67,8%
94 70,7% 76,3% 66 69,8% 83,0% 63 26,5% 67,7%
16 65,2% 76,1% 19 65,6% 82,9% 18 50,8% 67,5%
65 72,9% 76,1% 78 60,7% 82,9% 72 46,2% 66,9%
30 52,6% 76,0% 94 73,3% 82,8% 20 47,7% 66,8%
48 58,8% 75,8% 77 69,2% 82,8% 79 45,6% 66,5%
72 69,6% 75,5% 48 67,5% 82,6% 94 54,5% 65,4%
97 64,8% 75,1% 20 71,4% 82,6% 54 48,8% 65,4%
35 44,9% 75,0% 18 70,1% 82,5% 12 64,5% 65,4%
11 56,2% 74,6% 15 48,3% 82,5% 32 57,3% 64,9%
18 64,9% 74,6% 42 66,7% 82,3% 41 21,1% 64,8%
79 48,7% 74,3% 96 75,6% 81,9% 65 48,9% 64,7%
33 55,2% 73,7% 23 57,3% 81,8% 30 44,9% 63,4%
42 57,1% 73,7% 35 50,1% 81,6% 16 52,2% 63,4%
76 45,9% 73,5% 14 61,7% 81,5% 83 35,8% 62,7%
38 39,3% 73,4% 30 59,1% 81,4% 75 38,3% 62,4%
19 51,5% 73,3% 38 52,1% 81,3% 21 45,8% 62,3%
77 61,2% 73,1% 39 61,2% 81,1% 89 17,5% 62,1%
47 62,8% 72,9% 24 61,3% 81,0% 52 35,0% 62,0%
34 63,0% 72,6% 65 76,2% 80,5% 51 55,5% 61,9%
20 57,1% 72,1% 79 55,4% 80,2% 47 51,9% 61,5%
39 53,9% 72,0% 83 58,1% 80,1% 69 51,4% 61,2%
51 64,9% 71,8% 16 70,7% 80,0% 15 19,5% 61,1%
24 49,5% 71,5% 97 67,5% 79,5% 61 18,5% 61,1%
29 59,6% 71,5% 37 59,4% 79,4% 29 45,3% 60,7%
75 50,8% 71,2% 51 69,9% 79,3% 78 59,4% 60,1%
10 50,6% 71,1% 10 60,0% 79,1% 46 44,2% 60,1%
32 64,5% 71,0% 47 69,8% 79,0% 81 39,0% 60,1%
37 50,0% 71,0% 29 63,9% 78,8% 64 29,7% 59,9%
69 50,1% 71,0% 76 56,3% 78,7% 42 27,7% 59,7%
23 46,4% 70,8% 33 59,2% 78,4% 38 42,1% 59,6%
15 38,2% 70,4% 54 65,4% 78,4% 39 42,1% 59,6%
73 51,8% 70,4% 69 57,9% 77,6% 10 43,7% 59,1%
36 52,0% 70,3% 34 65,4% 77,5% 48 33,4% 58,8%
54 56,2% 70,2% 53 60,3% 77,5% 35 38,2% 58,6%
12 58,2% 70,1% 32 66,4% 77,0% 57 33,8% 58,6%
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 1. EU simvastatine  2. EU simva of prava  3. EU simva 40 mg 
Regio 2006-1 2010-1 Regio 2006-1 2010-1 Regio 2006-1 2010-1
14 45,8% 69,9% 73 65,7% 76,8% 55 23,5% 57,8%
27 34,9% 69,9% 22 60,2% 76,8% 17 57,8% 57,6%
28 39,4% 69,9% 36 57,2% 76,6% 26 39,7% 57,5%
53 49,4% 69,5% 12 65,1% 76,2% 62 32,2% 57,4%
71 47,4% 69,3% 71 57,7% 76,1% 70 51,1% 57,2%
50 53,4% 69,1% 75 56,3% 75,9% 24 36,9% 57,1%
56 50,4% 69,1% 80 57,1% 75,9% 71 35,8% 56,5%
55 39,4% 68,3% 50 59,5% 75,8% 25 38,5% 56,5%
60 30,4% 68,2% 27 40,0% 75,7% 11 43,3% 56,3%
78 54,1% 67,5% 28 52,1% 75,7% 37 34,3% 55,7%
17 65,4% 67,2% 17 68,2% 75,2% 34 49,7% 55,7%
74 64,0% 66,8% 60 43,6% 74,8% 56 33,7% 55,6%
46 60,7% 66,7% 74 73,2% 74,3% 68 37,6% 54,8%
83 41,6% 66,6% 56 54,6% 74,2% 73 33,4% 54,5%
45 57,3% 66,2% 55 46,0% 74,1% 50 42,4% 53,8%
22 45,5% 66,1% 46 67,5% 73,9% 33 48,1% 53,5%
31 32,1% 65,3% 31 46,4% 73,8% 59 39,8% 53,5%
81 40,1% 65,2% 25 46,2% 71,6% 22 27,0% 52,8%
80 44,6% 64,7% 81 50,0% 71,4% 92 56,3% 52,5%
43 50,2% 64,0% 52 60,3% 70,9% 84 41,9% 51,5%
25 36,8% 63,2% 45 62,3% 70,7% 74 43,2% 51,3%
26 41,9% 60,4% 26 51,8% 69,6% 58 40,4% 51,0%
52 47,1% 60,3% 63 45,2% 69,5% 76 39,9% 50,1%
21 43,2% 60,2% 21 54,8% 69,4% 31 36,9% 49,8%
58 40,9% 60,1% 43 55,5% 68,0% 36 39,2% 49,6%
61 19,8% 60,1% 61 30,6% 67,6% 23 43,7% 49,2%
57 43,3% 59,8% 57 49,5% 67,3% 28 17,8% 48,3%
59 27,9% 53,6% 58 50,1% 65,8% 60 41,2% 48,0%
63 11,2% 50,0% 64 43,1% 63,8% 90 19,7% 45,1%
62 19,6% 48,9% 62 34,1% 59,1% 43 43,0% 40,9%
64 18,3% 45,0% 59 36,1% 58,6% 45 28,7% 34,3%

 

a)  Regio’s waar implementatieactiviteiten intensiever zijn ingezet zijn rood (laagst scorende regio’s in 2006) 
en oranje (ondergemiddeld scorende regio’s in 2006) gearceerd. Bron: IVM, Benchmark Voorschrijven 
2007. 

b)  Percentages in 2010-1 hoger dan de resultaatdoelstelling (80%) zijn vetgedrukt. 
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Tabel B7.2: Per regio, over het eerste half jaar van 2010, het percentage patiënten met 
een: 1) EU statine, waarbij dit een EU simvastatine betrof, 2) EU statine, 
waarbij dit een EU simva-/pravastatine betrof, en 3) EU simvastatine, 
waarbij dit een dosering van 40 mg betrof.a) b)  Gesorteerd op grootste 
toename t.o.v. 2006 

 

 1. EU simvastatine  2. EU simva of prava  3. EU simva 40 mg 
Regio 2010-1 verschil Regio 2010-1 verschil Regio 2010-1 verschil
61 60,1% 40,3% 61 67,6% 36,9% 89 62,1% 44,5%
63 50,0% 38,8% 27 75,7% 35,7% 41 64,8% 43,7%
60 68,2% 37,8% 41 83,7% 34,7% 61 61,1% 42,6%
27 69,9% 35,0% 15 82,5% 34,2% 15 61,1% 41,5%
38 73,4% 34,1% 90 84,0% 33,6% 63 67,7% 41,3%
41 78,6% 33,4% 35 81,6% 31,6% 80 68,1% 38,8%
31 65,3% 33,2% 60 74,8% 31,2% 27 67,8% 38,2%
15 70,4% 32,2% 38 81,3% 29,2% 55 57,8% 34,3%
90 80,1% 31,8% 55 74,1% 28,1% 67 70,7% 34,1%
28 69,9% 30,4% 31 73,8% 27,4% 77 69,8% 32,8%
35 75,0% 30,1% 89 87,6% 25,5% 42 59,7% 32,0%
62 48,9% 29,3% 25 71,6% 25,3% 28 48,3% 30,5%
55 68,3% 28,9% 62 59,1% 25,0% 64 59,9% 30,2%
76 73,5% 27,6% 67 85,9% 24,8% 52 62,0% 27,0%
67 77,5% 26,9% 79 80,2% 24,8% 83 62,7% 26,9%
64 45,0% 26,7% 23 81,8% 24,5% 22 52,8% 25,8%
25 63,2% 26,4% 63 69,5% 24,4% 90 45,1% 25,4%
59 53,6% 25,7% 28 75,7% 23,6% 48 58,8% 25,4%
79 74,3% 25,6% 59 58,6% 22,5% 62 57,4% 25,2%
83 66,6% 25,1% 76 78,7% 22,4% 57 58,6% 24,8%
81 65,2% 25,1% 30 81,4% 22,3% 75 62,4% 24,1%
89 82,6% 24,6% 78 82,9% 22,2% 66 69,8% 23,8%
23 70,8% 24,4% 83 80,1% 22,0% 56 55,6% 22,0%
14 69,9% 24,1% 81 71,4% 21,4% 37 55,7% 21,4%
30 76,0% 23,4% 64 63,8% 20,7% 81 60,1% 21,1%
24 71,5% 22,0% 37 79,4% 20,0% 73 54,5% 21,0%
71 69,3% 21,9% 39 81,1% 19,9% 79 66,5% 20,9%
19 73,3% 21,8% 14 81,5% 19,8% 71 56,5% 20,7%
37 71,0% 21,0% 69 77,6% 19,7% 72 66,9% 20,7%
69 71,0% 20,9% 56 74,2% 19,7% 35 58,6% 20,4%
68 77,8% 20,9% 24 81,0% 19,6% 24 57,1% 20,1%
22 66,1% 20,6% 75 75,9% 19,6% 14 70,3% 19,1%
10 71,1% 20,5% 36 76,6% 19,4% 20 66,8% 19,0%
75 71,2% 20,4% 33 78,4% 19,2% 30 63,4% 18,5%
80 64,7% 20,1% 10 79,1% 19,1% 53 67,9% 18,1%
53 69,5% 20,1% 80 75,9% 18,8% 25 56,5% 18,0%
58 60,1% 19,1% 71 76,1% 18,4% 26 57,5% 17,8%
56 69,1% 18,8% 68 84,9% 18,1% 38 59,6% 17,5%
73 70,4% 18,6% 11 84,3% 18,1% 39 59,6% 17,5%
26 60,4% 18,5% 26 69,6% 17,8% 68 54,8% 17,1%
33 73,7% 18,5% 57 67,3% 17,8% 18 67,5% 16,7%
11 74,6% 18,3% 84 84,7% 17,4% 21 62,3% 16,6%
36 70,3% 18,3% 19 82,9% 17,3% 54 65,4% 16,6%
39 72,0% 18,1% 53 77,5% 17,2% 46 60,1% 16,0%
21 60,2% 17,0% 22 76,8% 16,6% 65 64,7% 15,7%
48 75,8% 17,0% 50 75,8% 16,3% 10 59,1% 15,4%
42 73,7% 16,6% 58 65,8% 15,7% 29 60,7% 15,4%
57 59,8% 16,6% 42 82,3% 15,6% 59 53,5% 13,7%
50 69,1% 15,7% 48 82,6% 15,2% 19 73,6% 13,1%
84 80,1% 15,5% 29 78,8% 14,8% 11 56,3% 13,0%
99 82,0% 15,1% 99 85,0% 14,7% 31 49,8% 12,9%
20 72,1% 15,0% 21 69,4% 14,5% 50 53,8% 11,4%
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 1. EU simvastatine  2. EU simva of prava  3. EU simva 40 mg 
Regio 2010-1 verschil Regio 2010-1 verschil Regio 2010-1 verschil
54 70,2% 14,0% 77 13,6% 16 63,4% 11,2%82,8%
70 76,8% 14,0% 66 13,2% 94 65,4% 10,8%83,0%
43 64,0% 13,8% 54 78,4% 12,9% 58 51,0% 10,6%
78 67,5% 13,4% 70 83,8% 12,6% 36 49,6% 10,4%
52 60,3% 13,2% 43 68,0% 12,5% 76 50,1% 10,3%
66 78,2% 12,8% 18 12,5% 6982,5% 61,2% 9,8%
77 73,1% 11,9% 34 77,5% 12,1% 84 51,5% 9,7%
12 70,1% 11,9% 97 79,5% 12,0% 47 61,5% 9,6%
29 71,5% 11,9% 20 11,2% 74 51,3% 8,1%82,6%
16 76,1% 11,0% 12 76,2% 11,2% 32 64,9% 7,6%
97 75,1% 10,3% 73 76,8% 11,1% 60 48,0% 6,8%
47 72,9% 10,1% 52 70,9% 10,6% 51 61,9% 6,4%
18 74,6% 9,8% 92 83,6% 10,6% 70 57,2% 6,1%
34 72,6% 9,6% 32 77,0% 10,6% 34 55,7% 6,0%
45 66,2% 8,8% 94 82,8% 9,6% 45 34,3% 5,6%
92 78,3% 8,5% 51 79,3% 9,4% 23 49,2% 5,5%
51 71,8% 6,9% 16 80,0% 9,3% 33 53,5% 5,4%
32 71,0% 6,5% 47 79,0% 9,2% 97 3,0%80,3% 
46 66,7% 6,0% 45 70,7% 8,4% 12 65,4% 1,0%
72 75,5% 5,8% 13 7,4% 7885,7% 60,1% 0,7%
94 76,3% 5,6% 17 75,2% 7,0% 17 57,6% -0,2%
13 78,7% 4,8% 72 6,9% 13 70,7% -0,3%83,5%
96 77,8% 4,6% 46 73,9% 6,4% 43 40,9% -2,2%
65 76,1% 3,3% 96 6,2% 92 52,5% -3,8%81,9%
74 66,8% 2,9% 65 4,2% 96 72,3% -7,5%80,5%
17 67,2% 1,8% 74 74,3% 1,2% 99 73,4% -8,3%

 
a)  Regio’s waar implementatieactiviteiten intensiever zijn ingezet zijn rood (laagst scorende regio’s in 2006) 

en oranje (ondergemiddeld scorende regio’s in 2006) gearceerd. Bron: IVM, Benchmark Voorschrijven 
2007. 

b)  Percentages in 2010-1 hoger dan de resultaatdoelstelling (80%) zijn vetgedrukt. 
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Tabel B7.3: Per regio, over het eerste half jaar van 2006 en 2010, het percentage DM2-
patiënten dat naast orale diabetesmiddelen een statine gebruikte in dat half 
jaar, en het verschil t.o.v. 2006-1a). Gesorteerd op behaald resultaat in 2010 

 
 Statine naast orale antidiabetica (vervolg) Statine naast orale antidiabetica 
Regio 2006-1 2010-1 verschil Regio 2006-1 2010-1 verschil
47 61,9% 77,0% 15,1% 81 45,0% 66,8% 21,7%
62 59,5% 75,7% 16,3% 52 51,4% 66,8% 15,4%
48 56,8% 75,5% 18,7% 67 49,2% 66,6% 17,4%
18 62,0% 74,3% 12,3% 19 51,2% 66,6% 15,5%
58 65,8% 74,2% 8,4% 35 48,0% 66,4% 18,3%
59 58,7% 73,4% 14,8% 43 52,5% 66,3% 13,8%
53 64,0% 73,3% 9,3% 60 51,5% 66,2% 14,6%
17 67,3% 73,1% 5,8% 50 52,4% 66,2% 13,7%
97 73,7% 72,5% -1,2% 26 47,5% 66,0% 18,6%
51 61,5% 72,4% 10,9% 68 49,8% 65,8% 16,1%
46 53,3% 72,2% 18,8% 39 53,0% 65,6% 12,5%
61 60,1% 71,7% 11,6% 23 53,9% 65,6% 11,7%
96 74,3% 71,7% -2,5% 22 54,0% 65,5% 11,5%
63 60,5% 71,4% 10,9% 75 48,4% 65,4% 17,0%
38 55,8% 71,2% 15,3% 10 49,2% 65,3% 16,2%
65 56,1% 71,2% 15,1% 92 56,1% 65,2% 9,2%
14 62,6% 71,2% 8,5% 30 47,0% 65,1% 18,1%
16 65,0% 70,7% 5,7% 36 53,3% 64,7% 11,4%
80 47,3% 70,6% 23,4% 21 54,0% 64,6% 10,7%
15 49,0% 70,6% 21,6% 11 51,2% 64,5% 13,3%
55 55,7% 70,4% 14,7% 29 50,8% 64,2% 13,5%
54 54,7% 70,2% 15,5% 89 50,1% 64,1% 14,0%
66 57,4% 70,1% 12,7% 73 48,1% 64,0% 15,9%
79 62,6% 69,9% 7,3% 41 48,1% 63,9% 15,8%
34 57,0% 69,8% 12,8% 37 49,8% 63,9% 14,1%
72 51,1% 69,4% 18,4% 31 47,1% 63,8% 16,7%
77 52,0% 69,3% 17,3% 25 48,4% 63,7% 15,2%
24 57,1% 69,3% 12,2% 12 61,5% 63,1% 1,7%
94 61,1% 69,2% 8,1% 90 51,6% 63,0% 11,3%
69 53,8% 68,6% 14,8% 70 57,2% 62,8% 5,6%
64 60,9% 68,5% 7,6% 74 46,0% 62,7% 16,7%
32 60,3% 68,3% 8,0% 33 47,6% 62,7% 15,1%
99 68,6% 68,2% -0,4% 20 50,1% 62,2% 12,1%
42 48,2% 68,1% 20,0% 71 50,2% 62,0% 11,8%
78 58,3% 67,6% 9,3% 84 49,3% 61,1% 11,7%
83 49,8% 67,5% 17,8% 57 47,1% 61,0% 13,9%
56 51,5% 67,5% 15,9% 13 51,0% 60,6% 9,6%
27 50,2% 67,3% 17,0% 28 45,0% 60,5% 15,4%
76 51,0% 67,1% 16,1% 45 46,8% 56,4% 9,6%

 
a)  Regio’s waar implementatieactiviteiten intensiever zijn ingezet zijn rood (laagst scorende regio’s in 2006) 

en oranje (ondergemiddeld scorende regio’s in 2006) gearceerd. Bron: IVM, Benchmark Voorschrijven 
2007. 
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Tabel B7.4: Per regio, over het eerste half jaar van 2006 en 2010, het percentage HVZ-
patiënten dat een antithromboticum gebruikte in dat half jaar, en het 
verschil t.o.v. 2006-1a). Gesorteerd op behaald resultaat in 2010 

 
 Voorschrift antithromboticum  (vervolg) Voorschrift antithromboticum 
Regio 2006-1 2010-1 verschil Regio 2006-1 2010-1 verschil
99 88,8% 91,9% 3,0% 60 79,7% 85,9% 6,2%
78 88,8% 90,7% 1,9% 39 82,0% 85,7% 3,7%
77 87,2% 90,6% 3,5% 43 83,4% 85,7% 2,3%
53 86,3% 89,4% 3,1% 16 84,4% 85,3% 1,0%
89 85,5% 89,4% 3,9% 67 81,7% 85,2% 3,5%
79 84,7% 89,1% 4,4% 36 79,5% 84,8% 5,3%
97 84,7% 89,0% 4,2% 32 80,7% 84,6% 4,0%
65 83,6% 88,9% 5,3% 30 81,5% 84,4% 2,9%
69 83,6% 88,8% 5,2% 14 78,3% 84,3% 6,0%
66 83,4% 88,6% 5,3% 62 79,0% 84,3% 5,3%
59 83,6% 88,4% 4,7% 23 78,3% 84,2% 5,9%
80 84,3% 88,4% 4,1% 46 78,5% 84,2% 5,8%
42 82,9% 88,3% 5,4% 37 79,5% 84,0% 4,5%
63 84,2% 88,3% 4,1% 48 77,8% 83,7% 5,9%
84 84,9% 88,3% 3,4% 24 81,1% 83,6% 2,5%
41 85,7% 88,0% 2,2% 54 80,8% 83,6% 2,9%
96 85,4% 88,0% 2,6% 75 78,2% 83,6% 5,4%
92 84,9% 87,7% 2,9% 31 78,4% 83,5% 5,1%
94 84,0% 87,6% 3,6% 11 78,1% 83,4% 5,3%
76 83,5% 87,5% 4,0% 61 76,1% 83,4% 7,3%
81 81,9% 87,5% 5,7% 35 78,0% 83,1% 5,1%
15 84,7% 87,4% 2,7% 47 76,5% 83,0% 6,5%
17 84,9% 87,4% 2,5% 21 76,8% 82,7% 5,9%
13 84,3% 87,2% 2,9% 50 78,0% 82,7% 4,7%
58 84,8% 87,0% 2,3% 74 77,2% 82,6% 5,3%
72 82,1% 87,0% 4,8% 28 78,4% 82,5% 4,1%
68 82,9% 86,9% 4,0% 55 76,5% 82,3% 5,7%
83 84,3% 86,9% 2,6% 73 76,0% 82,1% 6,0%
38 81,2% 86,5% 5,3% 27 75,2% 81,9% 6,7%
70 84,8% 86,5% 1,7% 12 72,8% 81,5% 8,7%
64 80,2% 86,4% 6,3% 10 75,6% 81,4% 5,8%
18 84,3% 86,3% 2,0% 22 73,7% 81,2% 7,4%
19 80,4% 86,3% 5,8% 20 71,3% 80,7% 9,4%
34 83,0% 86,3% 3,3% 45 72,9% 80,4% 7,5%
29 83,3% 86,2% 2,9% 52 71,5% 79,9% 8,4%
33 82,1% 86,2% 4,1% 25 74,8% 79,4% 4,6%
90 81,0% 86,1% 5,1% 56 72,7% 78,9% 6,3%
51 82,2% 86,0% 3,8% 26 70,5% 77,8% 7,3%
71 80,0% 86,0% 6,1% 57 70,5% 75,6% 5,1%

 
a)  Regio’s waar implementatieactiviteiten intensiever zijn ingezet zijn rood (laagst scorende regio’s in 2006) 

en oranje (ondergemiddeld scorende regio’s in 2006) gearceerd. Bron: IVM, Benchmark Voorschrijven 
2007. 
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