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Voorwoord 
 
 
Sinds enkele jaren publiceert het Landelijk InformatieNetwerk Huisartsenzorg (LINH)  
op haar website gegevens over kwaliteit van zorg, zorggebruik, morbiditeit, verwijzingen 
en prescripties op de website www.linh.nl. 
 
Een website heeft vele voordelen boven een papieren rapportage. Zo is het mogelijk om 
zelf tabellen samen te stellen en is de informatie vanaf iedere plek ter wereld 
toegankelijk. Bovendien is een papieren rapport met dezelfde informatie als een website 
al gauw te groot en te zwaar. Op de LINH website vindt u bijvoorbeeld de incidenties en 
prevalenties van 150 clusters van aandoeningen, uitgesplitst naar leeftijd, geslacht en jaar, 
waarvoor een rapport minder geschikt is.  
 
Toch was er ook een groeiende behoefte om jaarlijks een papieren rapportage te maken. 
Een papieren rapport is makkelijker mee te nemen en geeft ook meer gelegenheid om de 
uitkomsten te voorzien van interpretatie. Een papieren rapport wordt door velen ervaren 
als minder vluchtig en is gemakkelijker te archiveren. Om aan deze wens tegemoet te 
komen hebben wij er voor gekozen de belangrijkste uitkomsten van LINH jaarlijks ook 
vast te leggen in een papieren rapport.  
 
Voor u ligt daarom nu het rapport kerncijfers 2008 van het Landelijk InformatieNetwerk 
Huisartsenzorg (LINH).  
 
Utrecht, 2010 
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1 Samenvatting 
 
 
 

1.1 Contacten en verrichtingen 
 
Onder contacten rekenen wij gedeclareerde consulten (lang en kort), visites (lang en 
kort), telefonische consulten, herhaalrecepten, e-mail consulten en vaccinaties. Onder 
verrichtingen verstaan we activiteiten waarvoor een zogenaamde M&I (modernisering & 
innovatie) verrichting is gedeclareerd.  
 
In 2008 had 76% van de patiënten een consult of visite met de huisarts of praktijk. Voor 
de gemiddelde patiënt werd in 2008 5,6 contacten gedeclareerd, waarvan 61% bestond uit 
(telefonische) consulten en visites. Bijna 4% van de gedeclareerde contacten had betrek-
king op praktijkondersteuners. In 2008 werden er 184 keer per 1000 patiënten een 
Modernisering & Innovatie verrichting gedeclareerd.  
 
Het aantal contacten steeg tussen 2006 en 2008 gemiddeld met 3% per jaar. 
 
 

1.2 Voorschrijven van geneesmiddelen 
 
In 2008 kregen vrouwen gemiddeld 7,8 keer een geneesmiddel voorgeschreven, terwijl 
mannen gemiddeld 5,5 geneesmiddelen voorgeschreven kregen.  
 
Tussen 2002 en 2008 steeg het gemiddeld aantal geneesmiddelvoorschriften met 4,9% 
per jaar Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de stijging in de leeftijds-
categorieën van 25 jaar en ouder. Geneesmiddelen werden in 2008 het meest voorge-
schreven voor aandoeningen aan het hart-en vaatstelsel , luchtwegen en endocriene 
stelsel.  
 
Hypertensie, diabetes mellitus en astma vormden dan ook de top-3 van diagnoses met de 
meest geneesmiddelvoorschriften. Het aantal geneesmiddelvoorschriften voor het hart- en 
vaatstelsel en endocriene stelsel is verdubbeld tussen 2002 en 2008. 
 
 

1.3 Verwijzingen 
 
In 2008, verwees een huisarts gemiddeld 324 per 1000 vrouwen en 232 per 1000 mannen 
naar een andere zorgverlener. Het aantal verwijzingen naar de medisch specialist was per 
1000 vrouwen 212 en per 1000 mannen 159, waarbij de meeste patiënten werden ver-
wezen voor klachten aan het bewegingsapparaat. Tussen 2002 en 2008 steeg het aantal 
verwijzingen naar de medische specialist met 3,2% per jaar voor mannen en 3,7% voor 
vrouwen. In 2008 werden 49,3 per 1000 patiënten verwezen naar de fysiotherapeut en 3,7 
per 1000 patiënten naar de oefentherapie. Voor de logopedie was dit 4,0 per 1000 patiën-
ten en voor de GGZ 15,9 per 1000 patiënten. 
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1.4 Zorggebruik bij diabetes mellitus, COPD en hartfalen 
 
Voor drie chronische ziekten is gekeken naar het zorggebruik. Dit zijn ziekten die in 
aanmerking (zullen) komen voor functionele bekostiging.   
 
Diabetes 44,9 per 1000 patiënten waren bekend met diabetes in de huisartsenpraktijk in 
2008. Diabetespatiënten hadden 8,4 keer een consult of visite bij huisarts of praktijk-
ondersteuner, waarbij 3,1 ziektespecifiek waren. Diabetespatiënten werden gemiddel 0,34 
keer verwezen naar de medisch specialist, met oogheelkunde, inwendige geneeskunde en 
chirurgie in de top-3. 65% van de diabetespatiënten krijgt orale bloedglucoseverlagende 
middelen, 63% cholesterolverlagers. 
 
COPD 18,3 per 1000 patiënten waren bekend met COPD in de huisartsenpraktijk in 
2008. COPD-patiënten hadden 8,8 keer een consult of visite bij huisarts of praktijk-
ondersteuner, waarbij 1,8 ziektespecifiek waren. COPD-patiënten werden gemiddeld 0,38 
keer verwezen naar de medisch specialist, met longziekten, oogheelkunde en inwendige 
geneeskunde in de top-3. 80% van de COPD-patiënten krijgt sympathicomimetica voor 
inhalatie, 65% overige middelen bij astma/copd voor inhalatie. 
 
Hartfalen 8,8 per 1000 patiënten waren bekend met hartfalen in de huisartsenpraktijk in 
2008. Patiënten met hartfalen hadden 11,9 keer een consult of visite bij huisarts of 
praktijkondersteuner, waarbij 1,8 ziektespecifiek waren. Patiënten met hartfalen werden 
gemiddelde 0,43 keer verwezen naar de medisch specialist, met cardiologie, inwendige 
geneeskunde en oogheelkunde in de top-3. 89% van de patiënten met hartfalen krijgt 
cholesterolverlagers, 84% diuretica (plasmiddel) 
 
 

1.5 Kwaliteitsindicatoren 
 
Voor enkele chronische aandoeningen bestaan kwaliteitsindicatoren. Enkele daarvan 
hebben wij er voor deze rapportage uitgelicht.  
 
Diabetes Zo’n 60% van de diabetespatiënten krijgt een cholesterolverlager. Dit is twee 
keer zoveel als in 2002.  
 
Hartfalen Ongeveer 50% van de patiënten met hartfalen krijgt een combinatie van ace-
remmers en diureticum. Het verloop is stabiel tussen 2002 en 2008 
 
Hart- en vaatziekten 67% van de patiënten met hart- en vaatziekten krijgt een cholesterol-
verlager. Van 2002 naar 2008 is het percentage patiënten dat een cholesterolverlager 
krijgt gestegen van 42% naar 67%. Bijna 90% van de patiënten met hart- en vaatziekten 
krijgt een trombocytenaggregatieremmer. Van 2002 naar 2008 laat het aantal patiënten 
met een trombocytenaggregatieremmer een licht stijging zien. 
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1.6 Incidentie- en prevalentie cijfers 
 
Op de LINH website vindt u de incidenties en prevalenties van 150 clusters van aan-
doeningen, uit te splitsen naar leeftijd, geslacht en jaar. In deze rapportage kerncijfers 
hebben wij alleen gekeken naar klachten aan het bewegingsapparaat.  
 
Bewegingsapparaat 
30,2% van de patiënten heeft een klacht of aandoening aan het bewegingsapparaat. Dit 
percentage ligt hoger bij ouderen en vrouwen. De top-3 klachten van het bewegings-
apparaat bestaat uit lage rugpijn zonder uitstraling, klachten aan de voet of teen en 
knieklachten. De top-3 van aandoeningen aan het bewegingsapparaat bestaat uit lage 
rugpijn met uitstraling, atrose en verstuikingen en distorsies. Het percentage mensen met 
een klacht of aandoening aan het bewegingsapparaat is tussen 2002-2008 vrij stabiel 
gebleven. Wel wordt een (lichte) daling in de prevalentie waargenomen bij lage rug-
klachten zonder uitstraling, nekklachten, rugklachten en schoudersyndroom/PHS. In 2008 
werden er 271 nieuwe klachten of aandoeningen per 1000 patiënten gepresenteerd in de 
huisartsenpraktijk.  
 
Het aantal nieuwe klachten en aandoeningen laat een lichte daling zien tussen 2005 en 
2008. 
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2 Wat is LINH 
 
 
 
Samenvatting  
LINH is een netwerk van 92 huisartsenpraktijken die informatie leveren over het 
huisartsgeneeskundig handelen. Hieronder val continue en diagnose-specifieke 
informatie over aantal en soort contacten, verwijzingen, en medicijnvoorschriften. 
Verder zijn er regelmatig periodieke gegevensverzamelingen rondom specifieke 
onderwerpen. Met ingang van 2008 worden ook gegevens uit het diagnostisch archief 
verzameld.  
 
 

2.1 Het doel van LINH 
 
Het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH) is een netwerk van 92 ge-
automatiseerde huisartspraktijken met meer dan 350.000 ingeschreven patiënten (juli 
2008). Het doel van LINH is representatieve, continue, kwantitatieve en kwalitatieve 
informatie over de door Nederlandse huisartsen geleverde zorg te genereren. De infor-
matie uit LINH dient voor:  
• onderbouwing van het landelijk beleid van beroepsgroep en overheid;  
• wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van het kwaliteitsbeleid van de beroeps-

groep huisartsen;  
• het beantwoorden van vraagstellingen op het gebied van het gezondheidszorgbeleid 

in het algemeen. 
 
 

2.2 Financiering en organisatie 
 
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport financiert de organisatie en 
logistiek van het netwerk. De praktische uitvoering vindt plaats in een samenwerkings-
verband tussen het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheids-
zorg) en het Scientific Institute for Quality of Healthcare van het Universiteit Medisch 
Centrum St. Radboud in Nijmegen (IQ healthcare). De Landelijke Huisartsen Vereniging 
(LHV) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) zijn partners in het project.  
 
 

2.3 Welke gegevens worden in LINH verzameld 
 
De LINH-huisartsenpraktijken verzamelen op continue basis ‘productiegegevens’ over 
aantallen contacten, geneesmiddelvoorschriften, verwijzingen en morbiditeit. Met ingang 
van 2008 worden ook de meetwaarden verzameld uit een aantal huisarts informatie-
systemen (HIS). Naast deze continue registratie worden periodiek gegevens verzameld 
rondom specifieke onderwerpen (jaarenquête).  
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2.4 Historie  
 
LINH is in 1991 door het NIVEL en IQ healthcare (destijds WOK geheten) in opdracht 
van het toenmalige ministerie van WVC opgezet. Tot op dat moment ontbrak het aan 
continue informatie over het handelen van de huisarts in Nederland. Dergelijke informatie 
werd belangrijk geacht voor het Financieel Overzicht Zorg (en in latere jaren voor het 
Jaaroverzicht Zorg; de Zorgnota en de brancherapporten Curatieve Somatische Zorg). 
 
 

2.5 LINH in vergelijking met andere gegevensbronnen 
 
Ook andere registratieprojecten leveren gegevens over zorggebruik, gezondheid, en het 
handelen van de huisarts (zie ook www.zorggegevens.nl ). Deze verschillen echter in doel 
en opzet met LINH: 
• Het Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (GIP) van het College voor Zorg-

verzekeringen (CVZ) verzamelt gegevens over afgeleverde geneesmiddelen (GIP 
Databank). 

• De Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) registreert de door apothekers af-
geleverde middelen. In de registratie van de SFK zijn gegevens opgenomen van het 
overgrote deel van de openbare apotheken met een totale patiëntenpopulatie van 13,5 
miljoen Nederlanders (www.sfk.nl ).  

• Het PHARMO Institute verzamelt gegevens over het gebruik van geneesmiddelen 
evenals de medische gevolgen, determinanten en kosten van dit gebruik afkomstig van 
1e en 2e lijns zorgaanbieders. De database bevat gegevens van 3 miljoen patiënten 
(www.pharmo.nl). 

• Huisartsen registratienetwerken, verbonden aan universiteiten, zijn opgericht ten 
behoeve van patiëntgebonden onderzoek. De nadruk ligt op morbiditeit en klinisch 
relevante informatie. Landelijke representativiteit is minder relevant. Met één van 
deze universitaire netwerken heeft LINH een samenwerkingsverband: het Registratie-
netwerk Groningen (RNG).  

• De Continue Morbiditeitsregistratie-peilstations (CMR) van het NIVEL registreren 
schriftelijk en/of elektronisch gegevens over het voorkomen van ziekten en andere 
gebeurtenissen, waarover wekelijks wordt gerapporteerd en waarvoor bij een deel van 
de onderwerpen aanvullende gegevens worden verzameld. Het gaat bij de peilstations 
steeds om geselecteerde onderwerpen. De CMR omvat ongeveer 45 huisarts-
praktijken. In 2006 is een begin gemaakt met de integratie van LINH en de Peil-
stations. In een groeiend aantal praktijken worden nu ook in de Peilstations de ge-
gevens via het elektronisch medisch dossier verzameld.  

• De Landelijke Medische Registratie (LMR), die onderhouden wordt door Dutch 
Hospital Data (DHD)  verzamelt gegevens omtrent ziekenhuizen, waarin in 2006 100 
algemene en academische ziekenhuizen deelnamen.  

• Vektis geeft een beeld van de bedragen die via zorgverzekeraars en zorgkantoren zijn 
besteed aan de gezondheidszorg. Tot 2006 ging het hierbij alleen om de particulier 
verzekerden, maar na de stelselwijziging gaat het om alle verzekerden. Vektis heeft 
wel de beschikking over de uitgekeerde declaraties van huisartsen (op geaggregeerd 
niveau, per zorgverzekeraar), maar niet over de bijbehorende diagnoses.  
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LINH vervult een belangrijke rol naast de genoemde registratieprojecten omdat het als 
enige in staat is een landelijk representatief beeld te schetsen van ontwikkelingen in 
morbiditeit, aantallen contacten, voorschriften en verwijzingen in de huisartspraktijk en 
de onderlinge samenhang. De gegevens uit LINH vormen een belangrijke bron van 
informatie voor de Volksgezondheid Toekomst Verkenningen en het Nationaal Kompas 
Volksgezondheid van het RIVM. 
 
 

2.6 LINH als raamproject  
 
LINH is te beschouwen als een raamproject waarbinnen routinematig bijgehouden ge-
gevens over het handelen van de huisarts op continue basis worden verzameld, en waar-
aan meer specifieke projecten kunnen worden gekoppeld. Soms maken deze projecten 
vooral gebruik van de programmatuur en infrastructuur (logistiek, automatisering) van 
LINH, soms van de routinematige verzamelde gegevens en soms worden aanvullende 
gegevens verzameld.  
 
Een aantal voorbeelden van projecten: 
• De dataverzameling voor de tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in 

de huisartspraktijk (NS2) vond plaats in de huisartspraktijken die aan LINH deel-
nemen (www.nivel.nl/nationalestudie);  

• Voor het in kaart brengen van de gezondheidsgevolgen van de rampen in Volendam 
en Enschede is gebruik gemaakt van de LINH-infrastructuur (zie bijvoorbeeld Dorn et 
al. 2007; Fassaert et al., 2007); 

• Onderzoek naar de effecten van de invoering van het elektronisch voorschrijfsysteem 
(EVS) in de huisartspraktijk (Wolters, 2003);  

• Evaluatie Nationaal Programma Grieppreventie (Tacken et al., 2008 ;Tacken, et al., 
2007; Hak, et al., 2005);  

• Effecten van de stelselwijziging voor de bekostiging van huisartsenzorg (van Dijk et 
al., 2009; van Dijk et al., 2008; Te Brake et al., 2007);  

• Het handelen van de huisarts bij klachten met betrekking tot de geestelijke gezondheid 
(Smolders et al., 2008 en 2007); 

• Onderzoek naar de gezondheidsklachten/diagnoses onder bewoners van achterstands-
gebieden (Nielen et al., 2007). 

 
Verder schrijven leden van het projectteam 5 keer per jaar de maandelijkse rubriek 
‘Huisartsenzorg in cijfers’ voor het tijdschrift Huisarts en Wetenschap. In 2008 
verschenen er onder ander bijdragen over de directe toegankelijkheid fysiotherapie, het 
email consult en de veranderde indicatiestelling voor influenzavaccinatie.  
 
 

2.7 Meetwaarden 
 
Vanaf 2008 worden uit de elektronisch patiëntendossiers (EPDs) van LINH-huisartsen 
ook het diagnostisch archief geëxtraheerd voor een aantal huisarts informatiesystemen 
(HIS). Op dit moment wordt de kwaliteit van het diagnostisch kompas onder de loep 
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genomen. De bedoeling is dat het diagnostisch archief in de toekomst een vast onderdeel 
wordt van de registratie.  
 
 

2.8 Onderzoeksvragen  
 
In het jaarrapport op de LINH-website worden de cijfers van LINH gepresenteerd: 
ontwikkelingen in aantallen contacten, verwijzingen en voorschriften en de diagnoses die 
daar bij horen. De cijfers geven een globaal beeld van de bijdrage die de huisarts aan de 
gezondheidszorg levert en hoe dit zich ontwikkeld.  
 
Het jaarrapport geeft antwoord op de volgende vragen: 
1. Hoeveel contacten, voorschriften van geneesmiddelen en verwijzingen naar de eerste 

en tweede lijn vonden plaats in de huisartsenpraktijk per 1000 ingeschreven patiënten 
in 2008? 

2. Hoe vaak vinden deze plaats, uitgesplitst naar leeftijd en geslacht? 
3. Hoe vaak vinden deze plaats, uitgesplitst naar soort contact, verwijsspecialisme en 

soort geneesmiddel? 
4. Hoe vaak vinden deze plaats, uitgesplitst naar diagnose? 
5. Hoe ontwikkelen zich bovenstaande cijfers in de tijd? 
 
Het volledige overzicht van de cijfers is te vinden op de LINH-website. In dit rapport 
worden enkel de belangrijkste uikomsten gepresenteerd. De ontwikkelingen in de tijd 
worden gerapporteerd over de periode 2002-2008, met uitzondering van de contacten en 
verrichtingen. Voor de contacten en verrichtingen wordt over de periode 2006 t/m 2008 
gerapporteerd. Voor de contacten en verrichtingen is het niet mogelijk om verder terug te 
kijken in de tijd, omdat er vóór 2006 (stelselwijziging) nog geen gedeclareerde contacten 
verrichtingen werden geregistreerd voor de gehele patiëntenpopulatie (alleen voor de 
particulier verzekerde patiënten).  
 
 

2.9 Opbouw van het rapport 
 
In ieder hoofdstuk wordt eerst de werkwijze besproken en vervolgens de huidige situatie 
(2008) beschreven en ontwikkelingen in de tijd. Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruik 
gemaakt van diagrammen en figuren. Allereerst wordt, in hoofdstuk 3 de algemene 
werkwijze van LINH besproken. In dit hoofdstuk wordt onder andere besproken hoeveel 
huisartsenpraktijken deelnemen aan LINH en hoe representatief zij zijn voor de huis-
artsenpraktijken in Nederland. In de daaropvolgende hoofdstukken zullen resultaten 
worden weergegeven van de verschillende registratiemodules (zie paragraaf 3.3). 
Hoofdstuk 4 geeft de resultaten weer van de gedeclareerde contacten en verrichtingen, 
gevolgd door de geneesmiddelvoorschriften in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 worden de 
gegevens omtrent verwijzingen gepresenteerd. In hoofdstuk 7 worden de verschillende 
modules met elkaar gecombineerd en worden de contacten, geneesmiddelvoorschriften en 
verwijzingen voor drie aandoeningen weergegeven. Hierbij is gekozen voor patiënten met 
diabetes, COPD en hartfalen, omdat de zorg voor deze patiëntengroepen (binnenkort) via 

16 Kerncijfers 2008, NIVEL 2010 



integrale bekostiging kan worden bekostigd. In hoofdstuk 8 worden een aan indicatoren 
bij diabetes, hartfalen en hart- en vaatziekten gepresenteerd. De incidentie en prevalentie 
cijfers van klachten en aandoeningen aan het bewegingsapparaat worden besproken in 
hoofdstuk 8. Op de LINH-website worden de incidentie en prevalentie cijfers van een 
groot aantal aandoeningen gepresenteerd. Er is voor gekozen om de cijfers met betrek-
king tot het bewegingsapparaat te presenteren, omdat in de huisartsenpraktijk de meeste 
klachten betrekking hebben op het bewegingsapparaat. Tenslotte volgt in hoofdstuk 9 de 
conclusie. 
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3 De werkwijze van LINH 
 
 
 
Samenvatting 
De huisartsen die deelnemen aan LINH maken bij hun praktijkvoering gebruik van een 
zogenaamd huisartsen Informatiesysteem (HIS). Iedere huisarts registreert gecodeerde 
gegevens in zijn of haar HIS. Voor de registratie bestaat ondersteunende programmatuur. 
Om de gegevens vervolgens uit de HISsen te extraheren wordt speciale software 
gemaakt door het LINH-automatiseringsteam. Het LINH-logistieke team bespreekt de 
gang van zaken met de praktijken en neemt contact op als gegevens onvolledig lijken. 
Na aanvullende kwaliteitschecks komen de gegevens in een centrale database. 
 
 

3.1 De deelnemers aan LINH 
 
In 2008 namen 92 huisartsenpraktijken deel aan LINH (juli 2008). Sinds 2006 is de data-
verzameling voor de Continue Morbiditeitsregistratie-peilstations (CMR) en LINH 
geïntegreerd, waardoor gegevens van de peilstations aan de database worden toegevoegd 
indien data voldoen aan de kwaliteitseisen die gelden binnen het LINH. We streven er 
naar dat de deelnemende praktijken representatief zijn voor de Nederlandse huisartsen-
populatie, lettend op (zie paragraaf 3.5): 
• Urbanisatiegraad van het praktijkadres (volgens de CBS-classificatie in 5 klassen) 
• Landsdeel (noord, oost, zuid en west) 
• Praktijkvorm 
• Huisarts Informatie Systeem. 
Figuur 3.1 toont de spreiding van LINH-praktijken en CMR Peilstation over Nederland 
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Figuur 3.1: LINH-huisartsenpraktijken en Peilstations in Nederland, juli 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samenwerking met andere registratienetwerken 
LINH werkt, zoals eerder aangegeven in paragraaf 1.5, samen met twee andere registra-
tienetwerken: 
• RegistratieNetwerk Groningen (RNG). Sinds oktober 2000 maken alle praktijken van 

het RegistratieNetwerk Groningen (RNG) deel uit van LINH. Dit registratienetwerk, 
bestaande uit 7 MicroHIS-praktijken in het noorden des lands richt zich op de 
registratie van morbiditeit en medicatie (Van der Werf et al., 1998). De gegevens 
worden aan LINH beschikbaar gesteld via de centrale database van het RNG-netwerk 

• Continue Morbiditeitsregistratie-peilstations (CMR). De Continue Morbiditeits-
registratie-peilstations (CMR) van het NIVEL maken sinds 2006 deel uit van LINH. 
Gegevens van de Peilstationspraktijken worden gebruikt wanneer de data voldoen aan 
de kwaliteitseisen die gelden het LINH. In 2008 waren er in totaal 45 Peilstations. 
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3.2 Huisarts Informatiesystemen 
 
De LINH huisartsen registreren patiëntgebonden zorggegevens in elektronische patiën-
tendossiers (EPD's). Het computersysteem dat hiervoor gebruikt wordt heet een Huis-
artsen Informatie Systeem (HIS). Om de registratie en de extractie van de gegevens te 
vergemakkelijken is ondersteunende programmatuur ontwikkeld: de LINH registratie-
modules. Eén keer per 6 maanden worden de gegevens geëxtraheerd. Na kwaliteits-
controle van de data komen de gegevens in een centrale database. 
 
Wat is een Huisarts Informatie Systeem?  
Een Huisarts Informatie Systeem (HIS) is een computerprogramma voor de huisarts-
praktijk voor het beheren van onder andere achtergrondgegevens over de patiënten, 
medische gegevens en financiële gegevens over de praktijk. Er bestaan verschillende 
Huisarts Informatie Systemen. LINH-praktijken gebruiken de volgende HISsen: 
MicroHIS, Promedico, Arcos, OmniHIS, Medicom, Promedico ASP en Mira. 
 
Registreren in het Elektronisch Patiënten Dossier op S-O-E-P-regels 
Met het EPD is het mogelijk gegevens over het handelen van huisartsen (contacten, voor-
schriften van geneesmiddelen, verwijzingen, etcetera) vast te leggen. Dit gebeurt in het 
medisch journaal, op regels gemarkeerd met een S, O, E of P. Dit staat voor: 
S-regel(s) Subjectief: redenen voor contact  
O-regel(s) Objectief: verricht onderzoek  
E-regel(s) Evaluatie: de werkhypothese/diagnose  
P-regel(s) Plan voor behandeling, verwijzing, voorschrift, lab-aanvraag  
 
LINH huisartsen worden geacht te registreren volgens de S-O-E-P-systematiek. Ook 
worden zij gestimuleerd af te zien van het invoeren van vrije tekst, aangezien vrije tekst 
door LINH niet wordt geëxtraheerd.  
 
ADEPD richtlijn en episodegericht registreren 
In een groeiend aantal HISsen is sprake van episodegericht registreren. In die HISsen 
kunnen huisartsen (en ondersteuners) registreren volgens de zogenaamde ADEPD 
richtlijn. ADEPD staat voor Adequate Dossiervorming met het Elektronisch Patiënten 
Dossier. De registratie afspraken binnen LINH komen in grote lijnen overeen met deze 
door het NHG uitgebrachte richtlijn. 
 
Aanpassingen in de HISsen  
Er zijn HISsen van verschillende fabrikanten, die in opzet van elkaar verschillen. Om een 
consequente en minder vrijblijvende manier van registreren te waarborgen zijn in diverse 
HISsen aanpassingen aangebracht. In de meeste gevallen zijn deze aanpassingen gedaan 
door de betreffende HIS-leverancier. Zo'n aanpassing zorgt er bijvoorbeeld voor dat de 
huisarts bij het invoeren van een verwijzing (op een P-regel) de vraag krijgt voorgelegd 
of de bijbehorende diagnose reeds is ingevuld bij de voorafgaande E-regel of dat er een 
andere diagnose moet worden ingevuld bij de betreffende verwijzing. Verder is extra 
programmatuur gemaakt om de vereiste gegevens op een eenduidige manier te kunnen 
wegschrijven. 
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Extra faciliteiten  
Voor het vastleggen van bepaalde handelingen worden standaard codes gebruikt. Zo 
beschikken de HISsen ten behoeve van de registratie van verwijzingen over een tabel met 
codes voor alle mogelijke specialismes. Voor het registreren van medicijnvoorschriften 
beschikt het HIS over de zogenaamde KNMP-taxe, waarin ook de ATC-code van de 
werkzame stof kan worden opgezocht.  
 
Diagnoses coderen met de ICPC 
LINH verzamelt niet alleen informatie over het aantal voorschriften, verwijzingen en 
contacten, maar ook over de diagnoses die daar bij horen. Hiervoor wordt de International 
Classification of Primary Care (ICPC) (Lamberts en Wood, 2002) gebruikt. De Inter-
national Classification of Primary Care (ICPC) is in Nederland geaccepteerd als standaard 
voor coderen en classificeren van klachten, symptomen en aandoeningen in de huisarts-
praktijk. Het beheer en onderhoud van de Nederlandse ICPC berust bij het NHG. Om het 
ICPC-coderen te vergemakkelijken, zijn verschillende voorzieningen getroffen: 
• alle HISsen bevatten een thesaurus waarin de huisarts op trefwoord kan zoeken;  
• in de HISsen zijn de diagnostische criteria oproepbaar;  
• binnen de organisatie van LINH is een arts beschikbaar met specifieke deskundigheid 

op het gebied van ICPC coderen;  
• deelnemende huisartsen beschikken over schriftelijke documentatie over de ICPC;  
• huisartsen kunnen deelnemen aan ICPC-cursusssen;  
• een beslisalgoritme, dat huisartsen ondersteunt bij specifieke registratievragen 

(Eijkelenburg et al., 1999);  
• een on-line database met 250 codeerafspraken (afgeleid van de landelijke richtlijnen 

van de NHG). 
  
In gevallen waarin al deze bronnen van informatie onvoldoende uitsluitsel bieden, sluiten 
we aan bij codeerafspraken in andere huisartsgeneeskundige registratienetwerken. In een 
enkel geval, als er landelijk geen overeenstemming is over bepaalde coderingen, maakt 
LINH een eigen keuze. 
 
 

3.3 De registratiemodules van LINH 
 
Er zijn zes zogenaamde modules, aan de hand waarvan gegevens in de HISsen worden 
geëxtraheerd en geordend: patiënt-gegevens, morbiditeit, contacten met de praktijk, ge-
declareerde contacten en verrichtingen, prescripties en verwijzingen.  
 
Patiëntgegevens 
De patiëntenmodule bevat van iedere patiënt in de betreffende praktijk de volgende 
gegevens: patiëntnummer, geboortedatum, geslacht, datum inschrijving praktijk, even-
tueel datum vertrek uit de praktijk en reden voor het vertrek, categorie patiënt (vast, 
waarneem, passant, etcetera), verzekeringsvorm (tot 2006), artscode, type woonverband 
en het numerieke deel van de postcode. Deze gegevens zijn gerelateerd aan de andere 
modules.  
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Gedeclareerde contacten en verrichtingen 
Sinds de stelselwijziging in 2006 wordt de huisarts per verrichting betaald. Dat betekent 
dat alle contacten worden geregistreerd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van zogenaamde 
CTG-codes. Elk van die codes staat voor een specifieke verrichting. De codes en bij-
behorende tarieven worden elk jaar vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.  
 
Morbiditeit 
Met ingang van 2000 is er in het kader van de Tweede Nationale Studie een morbiditeits-
module geïntroduceerd. In deze module worden op het niveau van deelcontacten 
diagnoses geregistreerd met behulp van ICPC-codes. Van deze deelcontactdiagnoses 
worden vervolgens episodes geconstrueerd, waarmee incidentie- en prevalentiecijfers 
kunnen worden berekend. Het hiervoor gebruikte algoritme, met de naam EPICON, is 
ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Nijmegen (Biermans et al, 2008). 
 
Huisartsen maken steeds vaker gebruik van HISsen die episodegericht registreren 
faciliteren. In die gevallen is het gebruik van een het EPICON algoritme niet nodig.  
 
Voor bepaalde aandoeningen is er geen ICPC code. Dit geldt bijvoorbeeld voor influenza-
achtig ziektebeeld. Sinds 2006 is het mogelijk om dergelijke aandoeningen toch te re-
gistreren. Dit gebeurt met de zogenaamde Peilstations-module. Deze is genoemd naar de 
Continue morbiditeitsregistratie Peilstations die door het NIVEL wordt onderhouden.  
 
Prescripties 
LINH-huisartsen leggen gegevens over het voorschrijven van geneesmiddelen syste-
matisch vast in het HIS. De mogelijkheid om met het HIS recepten te genereren is daarbij 
een extra stimulans. Daardoor is van vrijwel alle recepten de ATC-code bekend. In de 
loop van 2000 is LINH-programmatuur in de HISsen aangebracht die praktijken stimu-
leert tot ICPC-coderen van prescripties. 
 
Verwijzingen  
Per verwijzing legt de huisarts de volgende gegevens vast: 
• het specialisme waarnaar wordt verwezen; 
• de ICPC-gecodeerde diagnose; 
• tot januari 2000: soort verwijzing (nieuw, verlenging, achteraf); 
• sinds januari 2000 worden alleen nieuwe verwijzingen geregistreerd. 
 
LINH-huisartsen registreren ook verwijzingen binnen de eerste lijn. Voor een aantal 
disciplines, zoals bijvoorbeeld de wijkverpleging en het maatschappelijk werk en 
fysiotherapie, is geen formele verwijzing (machtiging) noodzakelijk omdat deze recht-
streeks toegankelijk zijn voor de patiënt. Hierdoor is er geen sprake van een 'echte' 
verwijzing in de formele zin van het woord (verwijsbriefje). In gevallen waarin er geen 
formele verwijzing nodig is, maar de huisarts de patiënt wel nadrukkelijk en actief vertelt 
dat deze bijvoorbeeld naar een fysiotherapeut zou moeten, wordt verondersteld dat de 
huisarts toch een verwijzing registreert.  
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Van 'echte', formele verwijzingen is sprake bij paramedische disciplines fysiotherapie (tot 
1 januari 2006), logopedie, oefentherapie Caesar en Mensendieck (tot juli 2008) en 
verwijzingen naar de RIAGG. Voor oefentherapie en fysiotherapie is inmiddels geen 
formele verwijzing meer nodig, maar registreren LINH huisartsen nog wel als ze een 
patiënt actief wijzen op de mogelijkheid de betreffende zorgverlener te consulteren. Dit 
geldt ook voor verwijzingen naar de eerstelijnspsycholoog  
 
Bij tweedelijn verwijzingen gaat het altijd om formele verwijzingen, waar dus een 
verwijsbrief nodig is. 
 
 

3.4 Van huisartsenpraktijk naar centrale database 
 
Met behulp van diverse modules slaat de huisarts dus gecodeerde informatie op in zijn of 
haar HIS. Eén keer per halfjaar worden de gegevens geëxtraheerd. Om de gegevens uit de 
HISsen te extraheren wordt speciale software gemaakt door het LINH-automatiserings-
team en door de leveranciers van de HISsen. Het LINH-logistieke team bespreekt de gang 
van zaken met de praktijken en neemt contact op als gegevens onvolledig lijkten. Ver-
volgens stuurt het logistieke team de gegevens door naar de centrale relationele SQL 
database, alwaar wederom enkele kwaliteitschecks plaatsvinden (zie paragraaf 3.6). 
 
 

3.5 Representativiteit 
 
De representativiteit van LINH is onderzocht door vergelijking van de LINH-praktijk-
populatie met gegevens afkomstig uit het College voor Zorgverzekeraars (CVZ), door een 
vergelijking van de LINH-huisartsen met de Nederlandse huisartsenpopulatie; door een 
vergelijking van de LINH-praktijken met de Nederlandse huisartsenpraktijken; en door 
vergelijking met gegevens van zorgverzekeraars. 
 
Vergelijking LINH-praktijkpopulatie met gegevens afkomstig van het CVZ 
Om na te gaan of de bij LINH-praktijken ingeschreven praktijkpopulatie representatief is 
voor Nederland, is een vergelijking gemaakt naar leeftijd en geslacht met bevolkings-
gegevens afkomstig van het College voor Zorgverzekeringen. Het is opmerkelijk hoe 
goed LINH het landelijk beeld volgt. Zeker als men bedenkt dat bij de werving van 
praktijken moeilijk rekening kan worden gehouden met de demografische samenstelling 
van de praktijkpopulatie (tabel 3.1). In LINH-praktijken zitten alleen iets minder mannen 
en vrouwen van 65 jaar en ouder. 
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Tabel 3.1: De praktijkpopulatie van de LINH-praktijken vergeleken met Nederland 
naar leeftijd en geslacht (% van totaal): Juli 2008, Aantal praktijken=92 

 
  Mannen  Vrouwen 
Leeftijd LINH Nederland1  LINH Nederland1

0 - 4 2.9% 2.9%  2.7% 2.8%
5 - 14 6.3% 6.2%  5.8% 5.9%
15 - 24 6.3% 6.2%  6.5% 6.0%
25 - 44 14.1% 14.0%  14.3% 13.8%
45 - 64 13.9% 13.8%  13.5% 13.7%
65 - 74 3.6% 3.9%  3.9% 4.2%
75 eo 2.3% 2.5%  3.8% 4.2%
   
Totaal 49.5% 49.5%  50.5% 50.5%
 

1 Bron: College voor Zorgverzekeringen. Gemiddelden over 2008. 
 
 
Vergelijking LINH-deelnemers met Nederlandse huisartsenpopulatie 
Om na te gaan of de bij LINH-praktijken werkzame huisartsen representatief zijn voor de 
Nederlandse huisartsen, is een vergelijking gemaakt met gegevens uit de huisartsen-
registratie zoals bijgehouden door het NIVEL.  
 
De aan LINH deelnemende huisartsen verschillen niet van de Nederlandse huisartsen-
populatie voor wat betreft sekse, leeftijd en werkzame dagdelen (zie tabel 3.2). Ook voor 
wat betreft het aantal apotheekhoudenden en het percentage HIDHA's en stedelijkheid is 
LINH representatief voor de Nederlandse huisarts. Wel werken LINH huisartsen iets 
vaker in een groepspraktijk of gezondheidscentrum. De LINH-huisartsen zijn goed 
gespreid over het land, maar de provincie Zuid-Holland is iets ondervertegenwoordigd. 
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Tabel 3.2: Huisartskenmerken: LINH versus alle Nederlandse huisartsen op 01-07-2008 
(kolompercentages) 

 
    LINH Netherlands1

Sekse man 58,6 62,2
  vrouw 41,4 37,8
  
Leeftijd (jaren) < 35 9,4 7,1
 35-39 13,2 13,8
 40-44 13,2 14,9
 45-49 14,6 15,8
 50-54 20,3 21,2
  55+ 29,3 27,1
  
Vestigingsduur (jaren) 0- 5  44,8 41,5
 6-10  12,7 18,7
 11-15  15,6 10,8
 16-20  9,0 10,5
 21-25 11,3 9,3
 26-30 3,3 6,5
  More than 30  3,3 2,8
  
Praktijkvorm3 solopraktijk 12,9 19,8
 duopraktijk 18,6 29,6
  groepspraktijk of gezondheidscentrum 68,6 50,6
  
Dagdelen werkzaam 0-4 9,52 9,4
 5-6 26,7 20,9
 7-8 18,6 15,2
  9-10 45,2 54,5
  
Functie zelfstandig gevestigd 87,6 87,5
  HIDHA 12,4 12,5
  
Apotheekhoudend ja 3,8 6,2
  nee 96,2 93,8
  
Provincie2 Groningen 10,0 3,5
 Friesland 1,9 4,6
 Drenthe 3,3 2,0
 Overijssel 8,1 5,9
 Flevoland 0,0 2,7
 Gelderland 11,9 11,8
 Utrecht 9,5 8,5
 Noord-Holland 17,6 18,5
 Zuid-Holland 12,9 21,6
 Zeeland 1,4 2,0
 Noord-Brabant 18,6 13,0
  Limburg 4,8 5,9
  
Landsdeel noord (gr fr dr) 15,2 10,1
 oost (ov gld fl) 20,0 20,4
 west (ut nh zh) 41,4 50,6
  zuid (zee nb lim) 23,3 19,0
  
Stedelijkheid zeer sterk stedelijk 20,5 20,8
 sterk stedelijk 27,6 32,0
 matig stedelijk 13,8 19,3
 weinig stedelijk 30,5 18,2
  niet stedelijk 7,6 9,7
  
Aantal huisartsen   211 8766
 
1 Inclusief LINH-huisartsen. 
2 χ2-toets: p<0,01. 
3 χ2-toets: p<0,05. 
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Vergelijking LINH-praktijken met Nederlandse huisartsenpraktijken 
Op 1 juli 2008 was het aandeel groepspraktijken groter dan voor de Nederlandse huis-
artsenpraktijken. De spreiding van de praktijken over het land komt goed overeen met het 
landelijk beeld (tabel 3.3). 
 
 
Tabel 3.3: Kenmerken huisartspraktijken: LINH versus alle Nederlandse huisarts-

praktijken op 01-07-2008 
 
    LINH Nederland1

Praktijkvorm2 solopraktijk 25.0 42.1
 duopraktijk 29.0 31.5
  groepspraktijk of gezondheidscentrum 46.1 26.4
  
Apotheekhoudend ja 2.6 10.8
  nee 97.4 89.3
  
Provincie Groningen 6.6 3.8
 Friesland 2.6 4.8
 Drenthe 2.6 2.9
 Overijssel 7.9 6.4
 Flevoland 0.0 1.5
 Gelderland 10.5 12.4
 Utrecht 7.9 6.5
 Noord-Holland 22.4 17.2
 Zuid-Holland 17.1 21.1
 Zeeland 4.0 2.6
 Noord-Brabant 14.5 13.9
  Limburg 4.0 7.0
  
Landsdeel noord (gr fr dr) 11.8 11.4
 oost (ov gld fl) 18.4 20.3
 west (ut nh zh) 51.3 47.5
  zuid (zee nb lim) 18.4 20.8
  
Stedelijkheid zeer sterk stedelijk 23.7 18.0
 sterk stedelijk 26.3 26.3
 matig stedelijk 13.2 19.5
 weinig stedelijk 26.3 21.7
  niet stedelijk 10.5 14.5
  
Aantal praktijken   92 4195
 

1 Inclusief LINH-praktijken. 
2 χ2-toets: P<0.05. 
 
 
Vergelijking met gegevens van zorgverzekeraars 
Sinds 2006 is het mogelijk de cijfers van de gedeclareerde contacten en verrichtingen te 
vergelijken met gegevens die via zorgverzekeraar zijn verzameld voor alle verzekerden 
(Vektis). De LINH-cijfers blijken goed overeen te komen met de cijfers van Vektis. Het 
aantal consulteenheden, een maat die voornamelijk van belang is in financiële aard, ligt 
iets lager voor de LINH-praktijken, 2,23 vergeleken met het cijfer van Vektis van 2,33. 
Dit wordt veroorzaak door een lager cijfer in het aantal lange visites en herhaalrecepten. 
Ook de contacten gedeclareerd door de praktijkondersteuner komen overeen. De cijfers 
voor de herhalingsrecepten komen ook over-een met de rappor-tage van de Stichting 
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Farmaceutische kengetallen (SFK). Deze rapporteerde dat huisartsen 7% meer genees-
middelen voorschreven in het eerste halfjaar van 2007 in vergelijking tot dezelfde periode 
in 2006 
 
 

3.6 Kwaliteitsbewaking van de registratiegegevens 
 
Vóórdat gegevens uit de EPD's opgenomen worden in de LINH-database, vindt er een 
uitgebreide kwaliteitscontrole plaats. Daarbij wordt gelet op de volledigheid en interne 
consistentie. Verder is er een jaarlijkse enquête over de volledigheid van de registratie 
onder de LINH huisartsen. En tenslotte wordt op verschillende manieren feedback 
gegeven aan de huisarts over aantallen contacten, morbiditeit, verwijzingen etcetera, in 
vergelijking met de overige LINH-praktijken.  
 
Interne inconsistentie 
Alvorens de gegevens in de centrale database worden opgenomen, controleert een com-
puterprogramma de interne consistentie. Bij de codering van het geslacht van de patiënt 
zijn bijvoorbeeld alleen de waarden 1 en 2 toegestaan. Verder wordt gecontroleerd op 
onmogelijke combinaties van gegevens, zoals prostaatklachten bij vrouwen of dementie 
bij kinderen. Over het algemeen blijkt dat na een inwerkperiode het percentage dergelijke 
fouten bij een arts minder dan 1% bedraagt. 
 
Volledigheid van de registratie  
In tijden van drukte in de huisartspraktijk bestaat de kans dat de huisarts contacten of 
verrichtingen vergeet te registreren. Dat geldt vooral voor verrichtingen waarvoor geen 
administratieve noodzaak bestaat om ze in het HIS vast te leggen. Zo was ten tijde van 
het oude zorgverzekeringsstelsel (tot en met 2005) voor een verwijzing van een 
particulier verzekerde patiënt bij sommige verzekeringsmaatschappijen geen verwijsbrief 
nodig. Op drie manieren wordt nagegaan of er van onderregistratie sprake is en wat daar 
aan te doen valt: 
• Controleren of een praktijk sterk afwijkt van de rest. De gegevens van een sterk 

afwijkende praktijk worden vergeleken met het gemiddelde over alle praktijken die 
hetzelfde HIS gebruiken, en (indien beschikbaar) met de cijfers van het voorgaande 
jaar van de betreffende praktijk. Bij twijfel wordt navraag gedaan bij de praktijk.  

• Nagaan of contacten en verrichtingen min of meer gelijkmatig over de loop van het 
jaar zijn gespreid. Als blijkt dat er in bepaalde weken niet of veel minder is 
geregistreerd, dan wijst dat op onderregistratie. Als duidelijk is dat een deel van de 
periode niet is geregistreerd, vindt correctie plaats voorafgaand aan de berekening van 
jaarcijfers. De gehanteerde correctiefactor is gelijk aan het totaal aantal weken in een 
jaar gedeeld door het aantal weken dat is geregistreerd, waarbij rekening wordt 
gehouden met vakantieweken. Praktijken die minder dan 24 weken geregistreerd 
hebben, worden niet in de jaarcijfers betrokken.  

• Nagaan in hoeverre de records volledig zijn gevuld. Voor wat betreft de prescriptie-
module is aanvulling achteraf mogelijk voor een aantal variabelen. Afhankelijk van 
het registratiegedrag van de arts en het gebruikte HIS zijn de variabelen met gegevens 
over HPK- en ATC-code meer of minder gevuld. Door middel van de zogenaamde 
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KNMP-taxe worden ontbrekende ATC-codes ingevuld op basis van een wel beschik-
bare HPK-code. 

 
Jaarlijkse enquête onder deelnemende huisartsen 
Om meer inzicht te krijgen in de volledigheid van de gegevens is vanaf 1998 jaarlijks in 
het voorjaar een schriftelijke enquête onder de deelnemende huisartspraktijken gehouden. 
Doel van de enquête is steeds de registratieroutines van de deelnemende praktijken in 
beeld te brengen, waardoor de gepresenteerde gegevens beter op waarde zijn te schatten. 
 
Terugkoppeling registratiegegevens naar huisartsen  
Iedere keer dat gegevens uit de EPD's worden geëxtraheerd, krijgt de huisarts feedback 
over de kwaliteit van de aangeleverde gegevens. Dit is een belangrijke taak van het 
logistieke team van LINH. Zo nodig wijst het logistieke team de huisarts op tekortkomin-
gen. Het logistieke team vormt in belangrijke mate ook het 'gezicht' van LINH naar de 
huisartsen toe en vervult een belangrijke rol in het motiveren van huisartsen om goed te 
registreren. Naast deze halfjaarlijkse feedback op de kwaliteit, krijgen huisartsen-
praktijken jaarlijks een meer inhoudelijk feedbackrapport. Daarin worden contacten en 
verrichtingen en morbiditeit van individuele praktijken vergeleken met het landelijk 
gemiddelde. 
 
 

3.7 Het jaarrapport 2008 
 
Criteria voor verwerking van registratiegegevens in het jaarrapport 
Alleen gegevens van praktijken die aan een aantal criteria voldoen zijn verwerkt in dit 
rapport. De criteria verschillen echter per module. Dit komt in dit jaarrapport tot uitdruk-
king in het feit dat er een wisselend aantal praktijken is betrokken in de rapportage over 
de contacten en verrichtingen, verwijzingen, geneesmiddelvoorschriften en zorggebruik 
bij bepaalde aandoeningen. Om deze reden worden de criteria per module besproken. Met 
de toepassing van deze criteria worden praktijken waarin (tijdelijk) niet goed is 
geregistreerd buiten beschouwing gelaten.  
 
Trends in de tijd zichtbaar maken 
De gegevens in dit rapport bestrijken de periode tussen 1 januari 2002 en 31 december 
2008. Om mogelijke trends in de tijd zichtbaar te maken, bevatten tabellen waar mogelijk 
de volgende gegevens: 
• De gegevens van ieder jaar sinds 2002; 
• De gemiddelde jaarlijkse procentuele groei tussen 2002 en 2008. Voordeel van deze 

maat is dat in één cijfer een algemene trend duidelijk wordt. Het nadeel is dat bij lage 
getallen of bij een eenmalige grote stijging/daling de gemiddelde jaarlijkse procen-
tuele groei wat hoog kan uitvallen. 

 
Verschillen met in vorige jaarrapportage/websites gepresenteerde cijfers 
De jaarrapporten van LINH worden gemaakt op basis van gegevens over het voorbije jaar 
voor zover die in mei beschikbaar zijn. Doordat van sommige praktijken gegevens pas 
later binnenkomen of doordat we naderhand nog correcties uitvoeren, kunnen later 
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wijzigingen optreden. Deze verwerken we in de cijfers van het jaarrapport van een jaar 
later. Het onderhavige jaarrapport presenteert daardoor op sommige punten iets andere 
cijfers dan de voorgaande jaarrapporten/websites. Het meest actuele rapport bevat steeds 
de meest volledige bron van gegevens. 
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4 Contacten met de huisartsenpraktijk 
 
 
 
Kernboodschap 
In 2008 had 76% van de patiënten een consult, visite of telefonisch contact met de 
huisartsenpraktijk. De gemiddelde patiënt had in 2008 5,6 contacten, waarvan 61% 
bestond uit (telefonische) consulten en visites. Bijna 4% van de contacten werd 
gedeclareerd door de praktijkondersteuner. In 2008 werden er 184 keer per 1000 
patiënten een Modernisering & Innovatie verrichting gedeclareerd. 
 
Het aantal contacten steeg tussen 2006 en 2008 gemiddeld met 3% per jaar. 
 
Onder contacten rekenen we alle gedeclareerde consulten (lang en kort), visites (lang en 
kort), telefonische consulten, herhaalrecepten, e-mail consulten en vaccinaties. Ook 
verrichtingen die gedeclareerd worden onder de noemer Modernisering en Innovatie 
(M&I) horen erbij. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen verrichtingen van de 
huisarts (of assistente), praktijkondersteuner en Modernisering & Innovatie verrichtingen. 
 
 

4.1 Gebruikte gegevens 
 
De contactfrequenties zijn gebaseerd op de periode 1 januari tot en met 31 december van 
elk jaar en hebben betrekking op de contacten van de patiënten met zowel de huisarts als 
de praktijkondersteuner voor zover deze in het Huisarts Informatie Systeem zijn vast-
gelegd en gedeclareerd.  
 
Aantal praktijken in de analyses 
Voor 97 praktijken konden de algemene contactfrequenties worden berekend. Bij 72 van 
de 97 praktijk waren ook de diagnoses goed geregistreerd. Tabel 4.1 geeft een overzicht 
van de gebruikte gegevens. 80% van de huisartsenpraktijken had een praktijkondersteuner 
in dienst. In bijlage I vindt u een overzicht van de praktijkcriteria, representativiteit van 
de praktijkselectie en analyses. 
 
 
Tabel 4.1: Overzicht van gebruikte gegevens in 2008 
 
 Aantal praktijken Aantal ingeschreven patiënten 
Algemene verrichting cijfers 97 367.956 
Verrichtingcijfers met diagnose  72 262.611 
 
 

4.2 Huidige situatie 
 
Allereerst worden het totaal aantal contacten gepresenteerd, waarbij de contacten van de 
huisarts en de praktijkondersteuner samen worden genomen. Daarna zullen de specifieke 
contacten van de praktijkondersteuner en huisarts worden besproken. Als laatste worden 
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de cijfers gepresenteerd omtrent de Modernisering & Innovatie verrichtingen. Dit 
overzicht geeft een globaal beeld weer van de contacten in de huisartsenpraktijk in 2008. 
Voor een uitgebreider overzicht verwijzen we u naar de LINH-website.  
 
Totaal aantal contacten 
In 2008 had 76% van de patiënten een consult of visite met de huisarts of praktijk (figuur 
4.1).Voor de gemiddelde patiënt werd in 2008 in totaal 5,6 contacten per patiënt per jaar 
gedeclareerd (figuur 4.2). Dit zijn zowel contacten van de praktijkondersteuner als 
contacten van de huisarts. Het aantal contacten loopt uiteen van 2,2 voor 5-14 jarigen tot 
16,1 voor 75-plussers. De gemiddelde patiënt heeft 2,5 keer een consult bij de 
huisartsenpraktijk, waarvan 13% een lang consult betreft (figuur 4.3). Gemiddeld hebben 
patiënten 0,2 keer per jaar een visite, waarvan 27% een lange visite betreft.  
 
 
Figuur 4.1: Percentage ingeschreven patiënten met één of meerdere (telefonische) 

consulten of visites per jaar, naar leeftijd, 2008. 
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Figuur 4.2: Aantal contacten met de huisartsenpraktijk per ingeschreven patiënt per jaar, 
2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4.3: Gemiddeld aantal contacten met de huisartsenpraktijk per patiënt per jaar, 

uitgesplitst naar soort, 2008 
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Visites vinden vooral plaats bij ouderen van 75 jaar en ouder (figuur 4.4). Het aantal 
consulten laat een sterke stijging zien tussen de leeftijdsgroep 25-44 jarigen en 65-74 
jarigen. Vrouwen bezoeken vaker de huisarts dan mannen (figuur 4.5).  
 
 
Figuur 4.4: Aantal visites en consulten met de patiënt per jaar, naar leeftijd, 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4.5: Aantal contacten met de huisartsenpraktijk per jaar per patiënt, naar geslacht 

en leeftijd, 2008. 
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In 2008 hadden de meeste contacten in de huisartsenpraktijk betrekking op patiënten met 
essentiële hypertensie (tabel 4.2). Dit zijn de diagnoses die geregistreerd zijn bij de 
(telefonische) consulten en visites van de huisarts en praktijkondersteuner. 229 (deel)-
contacten per 1000 patiënten hadden betrekking op essentiële hypertensie. Op de tweede 
plaats kwam diabetes mellitus met 159 (deel)contacten en urineweginfectie met 100 
(deel)contacten stond op een derde plaats. 
 
 
Tabel 4.2: Top 20 diagnoses en percentage bij (deel)contacten van de huisarts en de 

praktijkondersteuner: 2008 
 
ICPC-code Omschrijving Aantal per 1000 %
K86 Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging 228,6 6,0
T90 Diabetes mellitus  158,6 4,1
U71 Cystitis/urineweginfectie  100,4 2,6
R05 Hoesten 73,5 1,9
R74 Acute infectie bovenste luchtwegen  72,0 1,9
S03 Wratten  55,6 1,5
H81 Overmatig cerumen  52,3 1,4
S88 Contact eczeem/ander eczeem  52,0 1,4
A04 Moeheid/zwakte  49,4 1,3
S74 Dermatomycose(n)  48,3 1,3
L03 Lage-rugpijn zonder uitstraling  45,2 1,2
R96 Astma  45,2 1,2
D06 Andere gelokaliseerde buikpijn  42,8 1,1
L99 Andere ziekte(n) bewegingsapparaat  40,8 1,1
P76 Depressie  38,1 1,0
L15 Knie symptomen/klachten  37,3 1,0
R78 Acute bronchitis/bronchiolitis  37,2 1,0
R95 Emfyseem/COPD  35,6 0,9
L17 Voet/teen symptomen/klachten  35,2 0,9
L02 Rug symptomen/klachten  33,0 0,9
 
* Exclusief A99 ,A50 en A97. 
 
 
Contacten met de huisarts 
Tabel 4.3 geeft de top 5 diagnoses weer bij de verschillende contacten met de huisarts. Bij 
de consulten korter dan 20 minuten vormen hypertensie, urineweginfecties en acute 
infecties van de bovenste luchtwegen de top-3. Visites worden het meest gedeclareerd 
voor hartfalen (decompensatio cordis) en emfyseem/COPD. Daarnaast worden de meeste 
telefonische consulten gedeclareerd voor urineweginfecties en hoesten.  
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Tabel 4.3: Top-5 diagnoses bij consulten en visites bij de huisarts, 2008. 
 
  Consult < 20 minuten  Consult > 20 minuten 
  omschrijving ICPC per 1000 %  omschrijving ICPC per 1000 %
1 Essentiële hypertensie 

zonder orgaanbeschadiging  
K86 107,04 5%  Essentiële hypertensie 

zonder orgaanbeschadiging  
K86 9,72 4%

2 Cystitis/urineweginfectie  U71 62,4 3%  Diabetes mellitus  T90 7,14 3%
3 Acute infectie bovenste 

luchtwegen  
R74 50,87 3%  Depressie  P76 6,34 3%

4 Wratten  S03 46,28 2%  Moeheid/zwakte  A04 4,92 2%
5 Hoesten  R05 43,8 2%  Neurasthenie/surmenage  P78 3,88 2%
  Visite < 20 minuten    Visite >20 minuten 
  omschrijving ICPC per 1000 %  omschrijving ICPC per 1000 %
1 Decompensatio cordis  K77 4,31 3%  Decompensatio cordis  K77 1,24 3%
2 Emfyseem/COPD R95 3,92 3%  Verlies/overlijden van 

partner 
Z15 1,11 3%

3 Essentiële hypertensie 
zonder orgaanbeschadiging 

K86 3,48 3%  Maligniteit bronchus/long  R84 1,09 3%

4 Acute bronchitis/-
bronchiolitis  

R78 2,75 2%  Emfyseem/COPD R95 1,04 3%

5 Pneumonie R81 2,49 2%  Essentiële hypertensie 
zonder orgaanbeschadiging 

K86 0,84 2%

  Telefonisch consult      
  omschrijving ICPC per 1000 %      
1 Cystitis/urineweginfectie U71 18,18 4%      
2 Hoesten R05 12,96 3%      
3 Diabetes mellitus T90 11,28 2%      
4 Moeheid/zwakte  A04 9,78 2%      
5 Essentiële hypertensie 

zonder orgaanbeschadiging  
K86 9,77 2%  

    
 
 
Contacten van de praktijkondersteuner 
Bijna 4% van de contacten werd gedeclareerd door de praktijkondersteuner. In 2008 werd 
door de praktijkondersteuner in totaal 0,21 contacten per patiënt per jaar gedeclareerd 
(figuur 4.6). Hierbij zijn alle praktijken meegenomen die al dan niet contacten van de 
praktijkondersteuner hebben gedeclareerd. Het aantal contacten stijgt met de leeftijd en 
de praktijkondersteuner declareerde gemiddeld 0,91 contact voor een 75-plusser. De 
praktijkondersteuner declareerde voornamelijk consulten (figuur 4.7). Verder werden er 
door de praktijkondersteuner naarmate de leeftijd van de patiënt stijgt meer visites 
gedeclareerd. 
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Figuur 4.6: Aantal contacten met de praktijkondersteuner per 1000 ingeschreven 
patiënten per jaar, 2008 
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Figuur 4.7: Gemiddeld aantal contacten met de praktijkondersteuner per 1000 patiënten 

per jaar, uitgesplitst naar soort, 2008 
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De meeste gedeclareerde contacten van de praktijkondersteuner zijn voor hypertensie en 
diabetes mellitus, die bij alle soorten contacten de top 2 vormen (tabel 4.4). Ook andere 
chronische ziekten hebben een aandeel, zoals astma, emfyseem/COPD en hartfalen. Maar 
de praktijkondersteuners declareren ook contacten ten aanzien van preventie zoals 
tabaksmisbruik. 
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Tabel 4.4: Top-5 diagnoses bij consulten en visites van de praktijkondersteuner, 2008. 
 
  Consult < 20 minuten  Consult > 20 minuten 
  omschrijving ICPC per 1000 %  omschrijving ICPC per 1000 %
1 Essentiële hypertensie 

zonder orgaanbeschadiging 
K86 30,3 39%  Diabetes mellitus T90 32,31 45

%
2 Diabetes mellitus  T90 19,58 25%  Essentiële hypertensie 

zonder orgaanbeschadiging
K86 16,51 23

%
3 Astma R96 2,76 4%  Tabaksmisbruik  P17 3,09 4%
4 Hypertensie met orgaan-

beschadiging/secundaire 
hypertensie 

K87 2,04 3%  Astma  R96 2,6 4%

5 Emfyseem/COPD R95 2,04 3%  Emfyseem/COPD  R95 2,1 3%
  Visite < 20 minuten    Visite >20 minuten 
  omschrijving ICPC per 1000 %  omschrijving ICPC per 1000 %
1 Diabetes mellitus  T90 3,1 42%  Diabetes mellitus T90 3,43 49%
2 Essentiële hypertensie 

zonder orgaanbeschadiging  
K86 1,43 20%  Essentiële hypertensie 

zonder orgaanbeschadiging
K86 0,6 9%

3 Pernicieuze/foliumzuurdefi
ciëntie-anemie  

B81 0,29 4%  Hypertensie met orgaan-
beschadiging/secundaire 
hypertensie 

K87 0,23 3%

4 Hypertensie met orgaan-
beschadiging/secundaire 
hypertensie  

K87 0,22 3%  Emfyseem/COPD  R95 0,19 3%

5 Decompensatio cordis  K77 0,18 2%  Seniele dementie/ 
Alzheimer  

P70 0,18 3%

  Telefonisch consult      
  omschrijving ICPC per 1000 %      
1 Diabetes mellitus  T90 17,81 62%      
2 Essentiële hypertensie 

zonder orgaanbeschadiging  
K86 2,28 8%  

    
3 Tabaksmisbruik  P17 1,6 6%      
4 Astma  R96 1,01 4%      
5 Emfyseem/COPD R95 0,74 3%      
 
 
Modernisering & Innovatie verrichtingen 
In het kader van Modernisering & Innovatie (M&I) kan de huisarts zogenaamde M&I-
verrichtingen declareren. Dat zijn verrichtingen waar de huisarts extra inspanningen voor 
levert en die ten goede komen aan de kwaliteit van zorg of voorkomen dat iemand naar 
tweedelijnszorg wordt verwezen. Gemiddeld declareerden huisartsen 184 M&I-ver-
richtingen per 1000 ingeschreven patiënten in 2008. Meest voorkomende zijn chirurgie 
(16,5%), diabetes-begeleiding (11,4%), longfunctiemeting (11,0%), Cyriax-injecties 
(10,0%), verrichting ter vervanging specialistbezoek (7,0%). Er bestaat overigens grote 
variatie tussen huisartsenpraktijken in het aantal verrichtingen. 
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Tabel 4.5: Aantal gedeclareerde Modernisering 
 
M&I verrichtingen mannen vrouwen totaal  
Audiometrie  3,8 3,8 3,8
Diagnostiek met behulp van Doppler  3,1 3,2 3,2
Allergietest 1,8 2,3 2,1
Tympanometrie 1,8 2,5 2,2
Longfunctiemeting (= spirometrie) 19,6 21,0 20,3
ECG-diagnostiek (ECG maken, interpreteren en bespreken met patiënt) 11,3 11,4 11,3
Spleetlamponderzoek 1,9 1,9 1,9
Tele-echo, tele-röntgen, tele-hartmonitoring op de waddeneilanden 0,0 0,0 0,0
Bloeddrukmeting gedurende 24-uur, hypertensiemeting 7,6 8,9 8,2
Teledermatologie 1,8 2,0 1,9
Cognitieve functietest (MMSE) 0,9 1,5 1,2
Hartritmestoornissen 0,3 0,8 0,5
Chirurgie 27,9 32,5 30,3
Chirurgie in geval van cosmetiek 0,0 0,0 0,0
Tapen 2,5 3,0 2,7
Ambulante compressietherapie bij ulcus cruris 2,1 2,8 2,5
Postoperatief consult inclusief verwijdering hechtmateriaal, in de praktijk 7,3 6,6 7,0
Postoperatief consult inclusief verwijdering hechtmateriaal, thuis 0,8 1,1 1,0
Verrichting ter vervanging specialistenbezoek 10,8 14,9 12,9
Trombosebeen 0,1 0,1 0,1
Varices sclerosering 0,0 0,0 0,0
Varices sclerosering in geval van cosmetiek 0,0 0,0 0,0
Desensibilisatiekuur 1,5 1,5 1,5
Therapeutische injectie (Cyriax) 13,6 22,9 18,3
Oogboring 1,6 0,1 0,9
Aanmeten en plaatsen pessarium  0,0 3,4 1,7
Urinekatheterisatie 1,8 0,9 1,4
MRSA-screening 0,6 0,6 0,6
Otitis externa 0,9 0,8 0,8
Diabetes begeleiding per jaar 20,4 21,4 20,9
Diabetes – instellen op insuline 1,9 1,5 1,7
COPD-gestructureerde zorg per jaar 1,3 1,1 1,2
Palliatieve consultatie, visite 0,0 0,0 0,0
Palliatieve consultatie, telefonisch 0,0 0,1 0,1
Intensieve zorg, visite, dag 3,7 5,2 4,5
Intensieve zorg, visite langer dan 20 minuten, dag 2,8 3,7 3,2
Intensieve zorg, ANW visite 0,2 0,3 0,2
Intensieve zorg, ANW visite langer dan 20 minuten 0,4 0,5 0,4
Euthanasie 0,1 0,1 0,1
Reizigersadvisering 3,2 3,5 3,4
Sterilisatie man 0,1 0,0 0,0
Besnijdenis 0,0 0,0 0,0
IUD inbrengen/ Implanteren c.q. verwijderen implanonstaafje 0,0 8,7 4,4
Gestructureerde huisartsenzorg in verzorgingshuis 2,0 9,1 5,6
Gestructureerde huisartsenzorg in de maatschappelijke opvang 0,0 0,0 0,0
Module Abdominale echografie 0,0 0,0 0,0
  
Totaal  161,7 205,5 183,8
 
 

4.3 Ontwikkelingen in de tijd 
 
In deze paragraaf worden de ontwikkelingen in gedeclareerde contacten en verrichtingen 
beschreven tussen 2006 en 2008. Het is niet mogelijk om daarbij verder terug te kijken in 
de tijd, omdat er voor 2006 nog geen gedeclareerde verrichtingen werden geregistreerd 
voor de gehele patiëntenpopulatie (alleen voor particulier verzekerde patiënten). Om deze 
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reden worden de ontwikkelingen hier beschreven tussen 2006 en 2008. Hierbij wordt 
onderscheid gemaakt tussen contacten van de huisarts, van de praktijkondersteuner en de 
zogenaamde Modernisering & Innovatie verrichtingen. Allereerst worden het totaal aantal 
contacten en verrichtingen gepresenteerd, waarbij de de huisarts en de praktijkondersteu-
ner samen worden genomen. Daarna zullen de specifieke contacten van de praktijkonder-
steuner en huisarts worden besproken. Als laatst worden de cijfers gepresenteerd omtrent 
de Modernisering & Innovatie verrichtingen. Dit geeft een globaal beeld weer van de 
contacten en verrichtingen in de huisartsenpraktijk tussen 2006 en 2008. Voor een 
uitgebreider overzicht verwijzen we u naar de LINH-website.  
 
Totaal aantal verrichtingen 
Het aantal gedeclareerde contacten is van 2006 naar 2008 met gemiddeld 3% gestegen. 
Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename van het aantal herhaalrecepten en 
telefonische consulten. Met name de lange consulten en lange visites laten een sterke 
stijging zien (figuur 4.8), maar deze komen door het kleine aandeel in het totaal aantal 
contacten geen groot aandeel in de totale toename.  
 
 
Figuur 4.8: Aantal visites en consulten met de patiënt per jaar, naar leeftijd, 2006-2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het percentage patiënten dat contact heeft met de huisartspraktijk is van 2006 naar 2008 
licht toegenomen: van 73,4% naar 75,7% (figuur 4.9). De gemiddelde stijging tussen 
2006 en 2008 in het aantal (telefonische) consulten en visites (3,2%) wordt dus deels 
veroorzaakt doordat er meer verschillende patiënten in de praktijk komen en dat patiënten 
die komen vaker contact hebben met de huisartspraktijk. 
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Figuur 4.9: Percentage ingeschreven patiënten met één of meerdere (telefonische) 
consulten of visites per jaar, naar leeftijd, 2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacten van de huisarts 
Het aantal gedeclareerde contacten is van 2006 naar 2008 met gemiddeld 3% gestegen 
(niet weergegeven). Dit wordt voornamelijk veroorzaak door de herhaalrecepten en de 
telefonische consulten. Met name de lange consulten en lange visites laten een sterke 
stijging zien van respectievelijk 13% en 17%, maar hebben door het kleine aandeel in het 
totaal aantal contacten geen groot aandeel in de totale toename in het aantal gedeclareerde 
contacten. 
 
Contacten van de praktijkondersteuner 
Het aantal contacten van de praktijkondersteuner is van 2006-2008 met gemiddeld 15% 
toegenomen (figuur 4.10). Hierbij zijn alle praktijken meegenomen die al dan niet 
contacten van de praktijkondersteuner hebben gedeclareerd. De stijging is vooral toe te 
schrijven aan een groei van het aantal praktijken met een POH.  
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Figuur 4.10: Aantal contacten van de praktijkondersteuner per 1000 ingeschreven 
patiënten per jaar, 2006-2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modernisering & Innovatie verrichtingen 
Het totaal aantal M&I-verrichtingen is van 2006 tot en met 2008 met gemiddeld 14% per 
jaar gestegen van 140 per 1000 ingeschreven patiënten in 2006 naar 184 in 2008. Met 
name bij teledermatologie (152%), 24-uurs bloeddrukmeting (98%) en MRSA-screening 
(75%) wordt een grote stijging waargenomen. Deze stijging wordt voornamelijk ver-
oorzaakt door een toename van het aantal huisartspraktijken dat M&I-verrichtingen 
uitvoert. 
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5 Voorschrijven van geneesmiddelen 
 
 
 
Kernboodschap 
In 2008 kregen vrouwen gemiddeld 7,8 keer een geneesmiddel voorgeschreven, terwijl 
mannen gemiddeld 5,5 geneesmiddelen voorgeschreven kregen.  
Tussen 2002 en 2008 steeg het gemiddeld aantal geneesmiddelvoorschriften met 4,9% 
per jaar. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de stijging in de leeftijds-
categorieën van 25 jaar en ouder. Geneesmiddelen werden in 2008 het meest voor-
geschreven voor aandoeningen aan het hart-en vaatstelsel , luchtwegen en endocriene 
stelsel. Hypertensie, diabetes mellitus en astma vormden dan ook de top-3 van diagnoses 
met de meest geneesmiddelvoorschriften. Het aantal geneesmiddelvoorschriften voor het 
hart- en vaatstelsel en endocriene stelsel is verdubbeld van 2002 naar 2008.  
 
 
 

5.1 Gebruikte gegevens 
 
De frequenties van geneesmiddelvoorschriften zijn gebaseerd op de periode 1 januari tot 
en met 31 december van elk jaar en hebben betrekking op de prescripties (zowel nieuwe 
en herhaalvoorschriften) van de patiënten voorgeschreven door zowel de huisarts als de 
praktijkondersteuner voor zover deze in het Huisarts Informatie Systeem zijn vastgelegd.  
 
Aantal praktijken in de analyses 
Voor 80 praktijken werden de frequenties van prescripties worden berekend. Tabel 5.1 
geeft een overzicht van de gebruikte gegevens. In bijlage I vindt u een overzicht van de 
praktijkcriteria, representativiteit van de praktijkselectie en analyses. 
 
 
Tabel 5.1: Overzicht van gebruikte gegevens in 2008 
 
 Aantal praktijken Aantal ingeschreven patiënten 
Algemene prescriptie cijfers 80 295,026 
 
 

5.2 Huidige situatie 
 
In deze paragraaf wordt de geneesmiddelvoorschriften beschreven in 2008. Dit overzicht 
geeft een globaal beeld weer van de prescripties in de huisartsenpraktijk in 2008. Voor 
een uitgebreider overzicht verwijzen we u naar de LINH-website.  
 
Aantal voorschriften 
In 2008 kregen vrouwen gemiddeld 7,8 keer een geneesmiddel voorgeschreven, terwijl 
mannen gemiddeld 5,5 geneesmiddelen voorgeschreven kregen (figuur 5.1). Bij kinderen 
van 0-14 jaar is het aantal voorschriften voor mannen en vrouwen gelijk. Het verschil 
tussen mannen en vrouwen wordt voornamelijk waargenomen bij volwassenen. Het 
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medicijn gebruik stijgt met de leeftijd. 5-14-jarige jongens hebben gemiddeld 1,5 
geneesmiddelvoorschriften per jaar en meisjes 1,4. Bij de 75-84-jarigen is dit opgelopen 
tot respectievelijk 22,9 en 25,4 geneesmiddelvoorschriften.  
 
 
Figuur 5.1: Aantal geneesmiddelenvoorschriften in de huisartsenpraktijk per patiënt naar 

leeftijd en geslacht, 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorgeschreven middelen naar ATC-code 
In 2008 zijn de meeste prescripties voor middelen behorend tot de ATC-hoofdgroep 
‘hart-vaatstelsel’, gevolgd door geneesmiddelen uit de hoofdgroep 'zenuwstelsel' en 
'maag-darmkanaal en metabolisme' (figuur 5.2). Alle groepen geneesmiddelen worden 
vaker voorgeschreven aan vrouwen dan aan mannen, behalve die voor bloed en bloed-
vormende organen. 
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Figuur 5.2: Aantal geneesmiddelvoorschriften in de huisartspraktijk per 1000 
ingeschreven patiënten naar ATC-hoofdstuk en geslacht, 2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Top-10 diagnoses  
Tabel 5.2 laat de top-10 van diagnoses bij prescripties zien voor mannen en vrouwen 
gezamenlijk, met daarachter het aantal geneesmiddelvoorschriften per 1000 patiënten 
uitgesplitst naar geslacht. De meeste geneesmiddelen worden voorgeschreven voor 
hypertensie, gevolgd door diabetes en astma. De top-3 verschilt echter wel voor mannen 
en vrouwen. Op nummer 3 staan bij de vrouwen geneesmiddelvoorschriften met be-
trekking tot depressie, terwijl bij mannen astma op nummer 3 staat. 
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Tabel 5.2: Top-10 van geneesmiddelvoorschriften in de huisartspraktijk naar ICPC-
code en geslacht, 2008 

 
  ICPC Omschrijving Man Vrouw
1 K86 Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging  455.8 650.8
2 T90 Diabetes mellitus  319.2 326.5
3 R96 Astma  127.3 159.7
4 P76 Depressie  69.6 160.7
5 P06 Slapeloosheid/andere slaapstoornis  69.2 152.8
6 R97 Hooikoorts/allergische rhinitis 89.5 122.1
7 T93 Vetstofwisselingsstoornis(sen)  111.5 99.6
8 R95 Emfyseem/COPD  97.0 88.8
9 S88 Contact eczeem/ander eczeem  70.1 98.9
10 K87 Hypertensie met orgaanbeschadiging/secundaire hypertensie  84.1 80.7

 
 

5.3 Ontwikkelingen in de tijd 
 
Aantal voorschriften 
Het aantal geneesmiddelvoorschriften per patiënt stijgt van 2002 tot en met 2008 met 
gemiddeld 4,9% per jaar (figuur 5.3). Het aantal voorschriften is in alle jaren hoger voor 
vrouwen dan voor mannen. Bij vrouwen is er een kleine knik in de trend tussen 2003 en 
2004. Deze is toe te schrijven aan het feit dat de pil uit het ziekenfonds verdween. Voor 
het overige zijn de trends voor vrouwen en mannen parallel. Er bestaat echter een groot 
verschil naar leeftijd (figuur 5.4). Bij de leeftijdsgroepen van 25 jaar en ouder stijgt het 
aantal geneesmiddelvoorschriften met meer dan 3% per jaar tussen 2002 en 2008, met 
zelfs een stijging van 5,6% per jaar voor 75-84-jarigen en 6,4% voor 85-plussers. 
 
 
Figuur 5.3: Aantal geneesmiddelvoorschriften in de huisartspraktijk per ingeschreven 

patiënt naar geslacht, 2002-2008. 
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Figuur 5.4: Gemiddelde jaarlijkse procentuele groei in het aantal geneesmiddel-
voorschriften, naar leeftijd, 2002-2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorgeschreven middelen naar ATC-code 
Het aantal voorgeschreven middelen uit het hoofdstuk ‘Oncolytica en immunosupressiva’ 
zijn sinds 2002 jaarlijks gemiddeld 15,4% gestegen (figuur 5.5). Het gaat hier echter om 
een beperkt aantal voorgeschreven middelen. Uitschieters qua aantal voorschreven mid-
delen en groei zijn de cardiovasculaire geneesmiddelen, die stegen van 891 prescripties 
per 1000 patiënten in 2002 tot 1541 in 2008 (9,6%). Ook geneesmiddelen die gericht zijn 
op de stofwisseling (hoofdstuk A, waaronder maagzuurremmers) en de bloed en bloed-
vormende organen (hoofdstuk B) laten een stijging zien, maar die is minder groot. Bij 
geneesmiddelen die gericht zijn op het urogenitale systeem en geslachtshormonen 
(hoofdstuk G) is er een scherpe daling te zien in 2004, samengaand met de uitsluiting van 
de anticonceptiepil door het ziekenfonds voor vrouwen ouder dan 21 jaar. 
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Figuur 5.5 : Gemiddelde jaarlijkse procentuele verandering in het aantal geneesmiddel-
voorschriften in de huisartsenpraktijk, naar ATC hoofdgroep, 2002-2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorgeschreven middelen naar diagnose 
Het totaal aantal geneesmiddelvoorschriften laat een stijgende trend in de tijd zien. In 
tabel 5.3 is te zien door welk soort klachten en aandoeningen deze stijging voornamelijk 
werd veroorzaakt. Het grootste aandeel in de stijging hebben de geneesmiddelvoor-
schriften voor aandoeningen aan het hart- en vaatstelsel en endocriene klieren, meta-
bolisme en voeding. Het aantal prescripties voor deze aandoeningen is verdubbeld sinds 
2002: van 535 naar 1121 per 1000 patiënten voor het hart- en vaatstelsel en van 232 naar 
527 per 1000 patiënten voor de endocriene klieren, metabolisme en voeding. Het aantal 
middelen voor aandoeningen aan de luchtwegen (nummer 2 in de top-3) is veel minder 
hard gestegen: van 470 naar 632 in 2008. Daarnaast laat het aantal geneesmiddel-
voorschriften met betrekking tot de zwangerschap een dalende trend zien. Het aantal 
prescripties is afgenomen van 142 naar 91 per 1000 patiënten. 
 
 

48 Kerncijfers 2008, NIVEL 2010 



Tabel 5.3 Aantal geneesmiddelvoorschriften in de huisartspraktijk per 1000 inge-
schreven patiënten naar ICPC-hoofdstuk, 2002-2008. 

 
gemiddelde 

jaarlijks 
verschil Verandering 

 2007-2008 2002-2008 (%)  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
ICPC onbekend 1988 1851 1774 1876 1892 1815 1863 48 -1,0%
Algemeen 59 67 63 71 81 111 139 28 15,9%
Bloed 20 21 20 21 22 26 31 6 8,0%
Maagdarm 221 236 212 229 245 297 347 50 8,3%
Oog 60 63 60 67 73 86 95 9 8,0%
Oor 65 67 62 67 69 70 73 3 2,0%
Hartvaat 535 603 615 696 772 966 1121 155 13,3%
Bewegingsapparaat 296 330 308 314 319 379 427 47 6,7%
Zenuwstelsel 99 103 95 96 97 122 140 18 6,6%
Psyche 361 362 357 349 357 430 484 55 5,3%
Ademhalingsorganen 470 471 445 491 502 595 632 37 5,3%
Huid / Onderhuids 327 355 333 351 367 411 454 43 5,8%
Endocrien 232 269 277 322 373 467 527 60 14,8%
Urinewegen 73 75 77 83 89 105 122 17 9,1%
Zwangerschap 142 154 101 79 73 83 91 8 -5,5%
Vrouwelijke geslachtsorganen 94 96 83 84 83 91 99 9 1,2%
Mannelijke geslachtsorganen 21 24 27 30 30 36 45 9 13,4%
Sociale Problemen 12 12 12 12 11 15 18 3 8,6%
   
Totaal 5075 5159 4921 5235 5457 6104 6708 603 4,9%
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6 Verwijzingen 
 
 

 
 

Kernboodschap 
In 2008, verwees een huisarts gemiddeld 324 per 1000 vrouwen en 232 per 1000 
mannen naar een andere zorgverlener. Het aantal verwijzingen naar de medisch 
specialist was per 1000 vrouwen 212 en per 1000 mannen 159, waarbij de meeste 
patiënten werden verwezen voor klachten aan het bewegingsapparaat. Tussen 2002 en 
2008 steeg het aantal verwijzingen naar de medische specialist met 3,2% per jaar voor 
mannen en 3,7% voor vrouwen. In 2008 werden 49,3 per 1000 patiënten verwezen 
naar de fysiotherapeut en 3,7 per 1000 patiënten naar de oefentherapie. Voor de 
logopedie was dit 4,0 per 1000 patiënten en voor de GGZ 15,9 per 1000 patiënten.  

6.1 Gebruikte gegevens 
 
De frequenties van verwijzingen zijn gebaseerd op de periode 1 januari tot en met 31 
december van elk jaar en hebben betrekking op de verwijzingen van de vast ingeschreven 
patiënten.  
 
Aantal praktijken in de analyses 
Voor 58 praktijken konden de frequenties van verwijzingen worden berekend. Tabel 6.1 
geeft een overzicht van de gebruikte gegevens. In bijlage I vindt u een overzicht van de 
praktijkcriteria, representativiteit van de praktijkselectie en analyses. 
 
 
Tabel 6.1: Overzicht van gebruikte gegevens in 2008 
 
 Aantal praktijken Aantal ingeschreven patiënten 
Algemene verrichting cijfers 58 203525 
 
 

6.2 Algemeen verwijscijfer 
 
In 2008 werden 324 per 1000 vrouwen en 232 per 1000 mannen door de huisarts ver-
wezen naar een andere zorgverlener. Het aantal verwijzingen (binnen de eerstelijn en naar 
de tweedelijn), laat een stijgende trend met leeftijd zien, met uitzondering van de leef-
tijdscategorie 0 tot 4 jarigen en de 85-plussers. Jongetjes worden vaker verwezen dan 
meisjes, maar vanaf 15-25 jaar is het verschil omgekeerd en worden vrouwen meer 
verwezen. 
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Figuur 6.1:  Aantal verwijzingen per 1000 ingeschreven patiënten naar leeftijd en 
geslacht: 2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3 Nieuwe verwijzingen naar de medisch specialist 
 

6.3.1 Huidige situatie 
Aantal verwijzingen 
In totaal werden 159 per 1000 mannen en 212 per 1000 vrouwen verwezen naar de 
medisch specialist in 2008 (tabel 6.2). Het grootste aandeel hebben de heelkundige 
specialismen met onder andere de chirurgie (17 en 20 per 1000 patiënten voor respec-
tievelijk mannen en vrouwen), de KNO-arts (20 per 1000 patiënten) en de oogheelkunde 
(17 en 20 per 1000 patiënten) 
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Tabel 6.2: Aantal nieuwe verwijzingen naar de medische specialist per 1000 
ingeschreven patiënten naar medisch specialisme, 2008. 

 
  Mannen Vrouwen
Interne specialismen  50 67
- inwendige geneeskunde  11 16
- longziekten  4 4
- cardiologie  8 9
- reumatologie  2 4
- gastro-enterologie  2 3
- pediatrie  6 5
- dermatologie, allergologie  17 26
  
Heelkundige specialismen  86 117
- chirurgie  17 20
- orthopedie  16 21
- urologie  13 4
- plastische chirurgie  3 5
- neurochirurgie  0 0
- gynaecologie, verloskunde  0 24
- oogheelkunde  17 22
- KNO  20 20
  
Neurologie, psychiatrie  20 23
- neurologie  14 16
- psychiatrie  6 7
  
Overige specialismen  3 5
- revalidatiegeneeskunde  1 3
- kaakchirurgie, mondheelkunde  1 1
- overige  1 2
  
Totaal 159 212
 
 
Verwijzingen uitgesplitst naar diagnose 
De meeste nieuwe verwijzingen zijn voor rekening van het bewegingsapparaat. Jaarlijks 
worden voor mannen 29 per 1000 ingeschreven patiënten verwezen naar een medisch 
specialist met klachten aan het bewegingsapparaat en voor vrouwen is dit 38. Op een 
tweede plaats komen huidaandoeningen, gevolgd door aandoeningen aan maagdarm-
stelsel. Over het algemeen worden vrouwen vaker verwezen naar een medische specialist 
dan mannen. 
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Figuur 6.2: Aantal nieuwe verwijzingen naar medisch specialisten per 1000 patiënten, 
naar diagnose (ICPC hoofdstuk) en geslacht, 2008. 
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Diagnoses bij verwijzingen 
Voor de drie meest voorkomende verwijzingen naar medisch specialismen ziet u in de 
tabellen 6.3 t/m 6.5 de top-5 diagnoses. Dit zijn de medisch specialismen dermatologie en 
allergologie, KNO en oogheelkunde. De top-5 diagnoses bij de overige medisch specia-
lismen is te vinden op LINH-website.  
 
De top-5 diagnoses van verwijzingen naar de dermatologie of allergologie beslaat onder 
andere patiënten met eczeem, moedervlekken en spataderen (varices benen). 
 
 
Tabel 6.3: Top-5 diagnoses bij specialisme dermatologie, allergologie, 2008 
 
ICPC Omschrijving Per 1000 %
S88 Contact eczeem/ander eczeem 2.1 9.5
S82 Naevus/moedervlek 1.7 7.8
K95 Varices benen 1.6 7.2
S99 Andere ziekte(n) huid/subcutis 1.5 7.1
S04 Lokale zwelling/papel/knobbel huid/subcutis 1.0 4.6
   
% in top 5:   36.2
 
 
De meeste verwijzingen naar de KNO komen voor rekening van patiënten met gehoor-
klachten, ouderdomshardhorendheid en klachten van de keel. 
 
 
Tabel 6.4: Top-5 diagnoses bij specialisme KNO, 2008 
 
ICPC Omschrijving Per 1000 %
H02 Gehoorklachten 2.2 10.9
R21 Symptomen/klachten keel 1.0 5.2
H86 Doofheid/slechthorendheid 1.0 4.9
H84 Presbyacusis 1.0 4.9
R23 Symptomen/klachten stem 0.8 4.1
  
% in top 5:   29.9
 
 
De top-5 van diagnoses bij verwijzingen naar het specialisme oogheelkunde beslaat 
voornamelijk diagnoses met betrekking tot het oog, met uitzondering van diabetes 
mellitus. 
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Tabel 6.5: Top-5 diagnoses bij specialisme oogheelkunde, 2008 
 
ICPC Omschrijving Per 1000 %
F05 Andere visussymptomen/-klachten 4.9 25.1
T90 Diabetes mellitus 2.0 10.4
F92 Cataract/staar 1.6 8.5
F91 Refractie afwijking(en) 1.4 7.1
F99 Andere ziekte(n) oog/adnexen 1.0 5.6
  
% in top 5:   56.7
 
 

6.3.2 Ontwikkelingen in de tijd 
Het aantal verwijzingen naar de medisch specialist laat een stijgende trend zien voor 
zowel mannen als vrouwen (tabel 6.6 en 6.7). Van 2002 tot en met 2008 is het aantal 
verwijzingen gemiddelde met 3,2% per jaar gestegen voor mannen en met 3,7% per jaar 
voor vrouwen.  
 
Het aantal verwijzingen naar interne specialismen (waaronder dermatologie en inwendige 
geneeskunde) steeg van 2002 naar 2008 van 39,9 naar 49,8 verwijzingen per 1000 man-
nen, wat een gemiddelde stijging van 4,0% per jaar inhoudt. Voor vrouwen steeg het 
aantal verwijzingen van 52,8 naar 66,9 per 1000 vrouwen (4,1% stijging per jaar).  
 
Het aantal verwijzingen naar de heelkundige specialismen blijft relatief stabiel. Voor de 
neurologie en de psychiatrie wordt een sterke stijging waargenomen (7,7% per jaar voor 
mannen en 6,0% per jaar voor vrouwen). Voor mannen is het verwijscijfers van 12,9 
gestegen tot 29,9 per 1000 mannen. Voor vrouwen steeg het verwijscijfer van 16,1 in 
2002 naar 22,8 per 1000 vrouwen in 2008. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt 
door een toename in verwijzingen naar de psychiatrie. 
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Tabel 6.6: Aantal verwijzingen per 1000 ingeschreven patiënten per specialisme voor 
mannen: 2002-2008 

 
Mannen 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Verandering 

2007-2008 
per 1000 
patiënten 

Gemiddeld 
jaarlijks 
verschil 

2002-2008 
(%)

Interne specialismen  39,9 39,1 43,6 41,9 46,4 46,2 49,8 3,7 4,0
- inwendige geneeskunde  9,4 9,1 10,6 9,9 10,4 10,0 10,5 0,5 2,2
- longziekten  3,4 3,3 3,5 3,3 3,3 3,6 4,2 0,6 4,0
- cardiologie  7,1 6,9 7,5 7,0 8,3 7,9 8,4 0,5 3,2
- reumatologie  1,5 1,3 1,5 1,6 1,7 1,5 1,7 0,1 2,7
- gastro-enterologie  1,0 1,0 1,3 0,9 1,4 1,5 2,2 0,8 18,1
- pediatrie  5,2 4,9 5,4 5,5 6,4 6,1 6,0 -0,1 2,7
- dermatologie, allergologie  12,2 12,7 13,8 13,6 14,9 15,5 16,7 1,2 5,4
   
Heelkundige specialismen  77,7 76,2 83,3 80,1 79,8 83,3 86,4 3,1 1,9
- chirurgie  18,2 17,4 18,4 17,3 16,5 17,1 17,2 0,1 -0,8
- orthopedie  13,3 13,4 15,8 15,0 14,7 15,8 16,4 0,6 3,8
- urologie  12,4 12,2 13,7 12,6 12,0 12,7 12,7 0,0 0,6
- plastische chirurgie  1,5 1,9 2,4 2,1 2,1 2,7 2,8 0,1 12,0
- neurochirurgie  0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 19,9
- gynaecologie, verloskunde  0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,1 -5,4
- oogheelkunde  13,2 13,3 14,6 14,3 15,9 15,2 16,6 1,5 4,1
- KNO  18,4 17,6 18,1 18,2 18,2 19,3 20,0 0,7 1,5
   
Neurologie, psychiatrie  12,9 13,4 15,7 15,9 15,6 16,8 19,9 3,1 7,7
- neurologie  10,4 10,0 11,8 12,0 11,1 11,3 13,5 2,3 5,0
- psychiatrie  2,6 3,4 3,9 3,9 4,5 5,6 6,4 0,8 16,7
   
Overige specialismen  2,4 2,4 2,3 2,3 2,6 2,7 3,2 0,5 5,0
- revalidatiegeneeskunde  1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,2 1,2 0,1 0,6
- kaakchirurgie, mondheelkunde 0,6 0,6 0,4 0,7 0,8 0,8 1,0 0,3 11,2
- overige  0,6 0,6 0,6 0,5 0,7 0,8 0,9 0,2 10,5
   
Totaal 132,9 131,2 145,0 140,2 144,4 149,0 159,3 10,3 3,2
 
 

Kerncijfers 2008, NIVEL 2010 57 



Tabel 6.7: Aantal verwijzingen per 1000 ingeschreven patiënten per specialisme voor 
vrouwen: 2002-2008 

 
Vrouwen 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Verandering 

2007-2008 
per 1000 
patiënten 

Gemiddeld 
jaarlijks 
verschil 

2002-2008 
(%)

Interne specialismen  52,8 54,3 60,0 59,7 60,5 61,3 66,9 5,6 4,1
  - inwendige geneeskunde  14,4 14,3 16,1 16,2 16,3 15,0 16,0 1,0 2,0
  - longziekten  3,0 3,0 3,1 3,3 3,3 3,3 3,8 0,5 4,2
  - cardiologie  6,6 6,9 7,2 7,2 7,9 7,8 8,5 0,8 4,4
  - reumatologie  4,2 3,9 4,5 4,0 3,8 3,8 4,0 0,2 -0,3
  - gastro-enterologie  1,4 1,2 1,2 1,2 1,4 2,0 2,7 0,7 13,6
  - pediatrie  4,4 4,6 4,6 5,7 5,2 5,2 5,3 0,1 3,7
  - dermatologie, allergologie  18,9 20,4 23,2 22,1 22,5 24,2 26,5 2,3 6,0
   
Heelkundige specialismen  99,3 101,8 113,3 104,3 104,9 110,0 116,8 6,8 2,9
  - chirurgie  18,6 19,0 20,4 19,2 18,4 19,7 20,5 0,8 1,7
  - orthopedie  16,6 17,1 19,6 18,9 18,9 19,6 21,3 1,7 4,4
  - urologie  2,7 2,8 3,2 3,0 2,8 3,6 3,7 0,1 6,4
  - plastische chirurgie  4,4 4,3 7,0 4,6 4,9 5,4 5,5 0,1 7,4
  - neurochirurgie  0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,0 3,8
  - gynaecologie, verloskunde  21,8 21,4 22,9 21,5 22,5 22,4 24,0 1,6 1,7
  - oogheelkunde  17,2 18,3 21,0 18,0 19,6 19,4 21,9 2,5 4,6
  - KNO  17,8 18,7 18,9 18,8 17,7 19,8 19,8 0,0 1,9
   
Neurologie, psychiatrie  16,1 17,5 19,2 18,8 19,5 21,5 22,8 1,3 6,0
  - neurologie  13,4 13,5 14,6 14,3 14,0 15,1 16,2 1,1 3,4
  - psychiatrie  2,8 4,1 4,6 4,5 5,5 6,4 6,6 0,2 16,7
   
Overige specialismen  3,4 3,5 4,3 3,8 4,3 4,7 5,5 0,8 8,8
  - revalidatiegeneeskunde  1,7 1,5 2,1 1,8 2,0 2,2 2,6 0,3 8,4
  - kaakchirurgie, mondheelkunde 0,6 0,8 0,9 0,8 0,9 1,1 1,2 0,1 11,9
  - overige  1,1 1,2 1,3 1,1 1,4 1,4 1,7 0,4 8,6
   
Totaal 171,6 177,1 196,7 186,5 189,2 197,5 212,0 14,5 3,7
 
 

6.4 Verwijzingen naar fysiotherapie en oefentherapie 
 

6.4.1 Huidige situatie 
Aantal verwijzingen  
In 2008 werden gemiddeld 49,3 per 1000 ingeschreven patiënten verwezen naar fysio-
therapie (figuur 6.3). Het verwijscijfer stijgt met de leeftijd. Kinderen worden betrek-
kelijk weinig verwezen naar de fysiotherapeut, terwijl het verwijscijfers van patiënten van 
65 jaar of ouder meer dan 72 per 1000 ingeschreven patiënten bedraagt. 
Huisartsen verwijzen gemiddeld 3,7 keer per 1000 ingeschreven patiënten naar een 
oefentherapeut Caesar of Mensendieck in 2008 (figuur 6.4). Het zijn vooral patiënten 
tussen de 15 en 24 jaar die worden verwezen. Kinderen jonger dan 4 jaar en 85-plussers 
worden zelden verwezen naar oefentherapie Caesar/Mensendieck  
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Figuur 6.3: Aantal verwijzingen naar fysiotherapie vanuit de huisartsenpraktijk per 1000 
ingeschreven patiënten naar leeftijd, 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 6.4: Aantal verwijzingen naar fysiotherapie vanuit de huisartsenpraktijk per 1000 

ingeschreven patiënten naar leeftijd, 2008 
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Uitgesplitst naar diagnose 
De meest voorkomende verwijsdiagnose voor fysiotherapie is ‘lage rugpijn zonder 
uitstraling’, gevolgd door ‘symptomen/klachten nek’. Er is een grote overeenkomst in 
verwijsdiagnoses tussen fysio- en oefentherapie Caesar/Mensendieck. Wel valt op dat de 
top-10 verwijsdiagnoses bij fysiotherapie uitsluitend bestaat uit symptomen en klachten 
van het bewegingsapparaat, terwijl bij oefentherapie Caesar/Mensendieck ook spannings-
hoofdpijn tot de top-10 behoort. 
 
 
Tabel 6.8: Top-10 van diagnoses in verwijzingen naar fysiotherapie en oefentherapie 

Caesar/Mensendieck: 2008. 
 
   % Per 1000 
Fysiotherapie (N=10234)   
1 L03 Lage-rugpijn zonder uitstraling  9.3 4.6 
2 L01 Nek symptomen/klachten  7.6 3.7 
3 L08 Schouder symptomen/klachten 7.0 3.5 
4 L02 Rug symptomen/klachten 6.9 3.4 
5 L15 Knie symptomen/klachten 6.3 3.1 
6 L86 Lage-rugpijn met uitstraling 4.7 2.3 
7 L92 Schoudersyndroom/PHS 3.7 1.8 
8 L99 Andere ziekte(n) bewegingsapparaat 3.6 1.8 
9 L14 Been/dijbeen symptomen/klachten 2.9 1.4 
10 L13 Heup symptomen/klachten 2.2 1.1 

 % in top-10 54.4  
   
Oefentherapie (N=757)   
1 L03 Lage-rugpijn zonder uitstraling  18.0 0.7 
2 L02 Rug symptomen/klachten 16.9 0.6 
3 L01 Nek symptomen/klachten  8.7 0.3 
4 L86 Lage-rugpijn met uitstraling 4.3 0.2 
5 N02 Spanningshoofdpijn 4.1 0.1 
6 L08 Schouder symptomen/klachten 3.9 0.1 
7 T10 Achterblijven verwachte fysiologische ontwikkeling 2.6 0.1 
8 R98 Hyperventilatie 2.2 0.1 
9 P24 Specifiek leerprobleem 2.2 0.1 
10 L18 Spierpijn 1.8 0.1 

  % in top-10 64.5   
 
 

6.4.2 Ontwikkelingen in de tijd 
Het aantal verwijzingen naar fysiotherapie laat een lichte daling zien van 2001 naar 2005 
(figuur 6.5). Sinds 2006 is er geen formele verwijzing van de huisarts meer nodig om 
voor vergoeding in aanmerking te komen. Dat verklaart de daling van 70 naar 49 per 
1000 patiënten van 2005 naar 2006.  
 
Het aantal verwijzingen naar oefentherapie laat ook een daling zien van 2001 naar 2006 
(figuur 6.6). Van 2006 naar 2007 wordt er daarentegen een licht stijging waargenomen. 
Sinds 1 juli 2008 is er geen formele verwijzing van de huisarts meer nodig om voor ver-
goeding in aanmerking te komen. Het aantal verwijzingen lijkt naar aanleiding van deze 
maatregel niet of nauwelijks te zijn veranderd.  
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Figuur 6.5: Trend in aantal verwijzingen naar fysiotherapie vanuit de huisartsenpraktijk 
per 1000 ingeschreven patiënten, 2002-2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 6.6: Aantal verwijzingen naar oefentherapie vanuit de huisartspraktijk per 1000 

ingeschreven patiënten, 2002-2008 
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6.5 Verwijzingen naar logopedie 
 
In 2008 werden gemiddeld 4,0 per 1000 ingeschreven patiënten verwezen naar logopedie. 
Het zijn vooral kinderen van 0-14 jaar die worden verwezen. Boven de 15 jaar wordt 
betrekkelijk weinig verwezen. Evenals in voorgaande jaren is bij logopedie de meest 
voorkomende verwijsdiagnose ‘spraak/fonatiestoornis’, gevolgd door 'specifiek leer-
probleem' (tabel 6.8). Onder deze laatste diagnose valt onder andere dyslexie. 
 
 
Figuur 6.7: Aantal verwijzingen naar logopedie vanuit de huisartsenpraktijk per 1000 

patiënten naar leeftijd, 2008 
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Figuur 6.8: Top-5 van verwijzingen naar logopedie (als percentage van het totaal aantal 
verwijzingen naar logopedie), 2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.6 Verwijzingen naar de geestelijke gezondheidszorg 
 

6.6.1 Huidige situatie 
Aantal verwijzingen 
Bij de registratie van verwijzingen naar de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) gaat het 
om psychiatrie, RIAGG, psycholoog, eerstelijnspsycholoog, psychotherapie en het maat-
schappelijk werk. Bij verwijzingen naar maatschappelijk werk gaat het echter niet altijd 
om GGZ-problematiek. Voor de interpretatie van de cijfers is het van belang om te weten 
dat binnen LINH huisartsen geacht worden verwijzingen naar de psychiatrie (tweede 
lijn), RIAGG en eerstelijnspsychologen te registreren. Verwijzingen naar de overige 
disciplines zijn facultatief.  
 
In 2008 verwees de huisarts gemiddeld 14,7 patiënten per 1000 ingeschreven patiënten 
naar psychiatrie, RIAGG of eerstelijnspsycholoog. Indien we ook de geregistreerde 
verwijzingen naar psycholoog (niet zijnde eerstelijnspsycholoog), psychotherapie en 
maatschappelijk werk meetellen dan komt het verwijscijfer op 15,9 per 1000 ingeschre-
ven patiënten (figuur 6.9). Verwijzingen naar de GGZ komen relatief veel voor in de 
leeftijdsgroepen van 5 tot 44 jaar.  
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Figuur 6.9: Aantal GGZ verwijzingen per 1000 ingeschreven patiënten naar leeftijd: 
2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagnoses bij verwijzingen 
Ruim een zesde van de GGZ verwijzingen heeft betrekking op depressie of depressieve 
gevoelens (P03/P76) (tabel 6.9). Angst en angststoornissen staan op de tweede plaats, met 
12,7%. 
 
De top-5 verwijsdiagnoses vertoont grote overeenkomsten tussen de verschillende GGZ 
disciplines. Bij alle disciplines staan de diagnoses 'P03/P76: down/ depressief gevoel' en 
‘P01of P74: angstig, nerveus, gespannen gevoel’ in de top-5.  
 
 
Tabel 6.9: Top-5 diagnoses bij verwijzingen naar de GGZ (percentage van totaal aantal 

verwijzingen naar GGZ): 2008 
 
ICPC Omschrijving % Per 1000
P03/P76  Down/depressief gevoel 17.1  2.7
P01/P74  Angstig/nerveus/gespannen gevoel 12.7  2.0
Z12  Relatieprobleem met partner 5.7  0.9
P02  Crisis/voorbijgaande stressreactie 5.2  0.8
P99  Andere psychische stoornissen 5.0  0.8
  
% in top 5:  45.8   
 
 

6.6.2 Ontwikkelingen in de tijd 
Het aantal verwijzingen naar de GGZ laat een forse stijging zien van 2002 naar 2008. In 
2002 werd 8,5 per 1000 ingeschreven patiënten verwezen naar de GGZ, terwijl dit in 
2008 15,9 per 1000 patiënten was. Het gaat hierbij om verwijzingen naar de psychiatrie, 
RIAGG, psycholoog, eerstelijnspsycholoog en het maatschappelijk werk. Het aantal 
verwijzingen naar de psychiatrie heeft het grootste aandeel in de stijging. Het aantal 
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verwijzingen naar de psychiatrie steeg van 2002 naar 2008 van 2,7 naar 6,6 per 1000 
ingeschreven patiënten.  
 
 
Figuur 6.10: Trend in aantal verwijzingen naar de GGZ vanuit de huisartspraktijk per 

1000 ingeschreven patiënten, 2002-2008 
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7 Zorggebruik bij diabetes mellitus, COPD en hartfalen 
 
 
 
Kernboodschap  
Diabetes 44,9 per 1000 patiënten waren bekend met diabetes in de huisartsenpraktijk in 
2008. Diabetespatiënten hadden 9,0 keer een consult of visite bij huisarts of praktijk-
ondersteuner, waarbij 2,1 ziektespecifiek waren. Diabetespatiënten werden gemiddeld 
0,35 keer verwezen naar de medisch specialist, met oogheelkunde, inwendige genees-
kunde en chirurgie in de top-3. 89% van de diabetespatiënten krijgt orale bloedglucose-
verlagende middelen, 85% cholesterolverlagers. 
 
COPD 18,3 per 1000 patiënten waren bekend met COPD in de huisartsenpraktijk in 
2008. COPD-patiënten hadden 9,0 keer een consult of visite bij huisarts of praktijk-
ondersteuner, waarbij 1,9 ziektespecifiek waren. COPD-patiënten werden gemiddeld 
0,38 keer verwezen naar de medisch specialist, met longziekten, oogheelkunde en 
inwendige geneeskunde in de top-3. 80% van de COPD-patiënten krijgt sympathi-
comimetica voor inhalatie, 66% overige middelen bij astma/copd voor inhalatie. 
  
Hartfalen 8,8 per 1000 patiënten waren bekend met hartfalen in de huisartsenpraktijk in 
2008. Patiënten met hartfalen hadden 12,1 keer een consult of visite bij huisarts of 
praktijkondersteuner, waarbij 1,7 ziektespecifiek waren. Patiënten met hartfalen werden 
gemiddelde 0,43 keer verwezen naar de medisch specialist, met cardiologie, inwendige 
geneeskunde en oogheelkunde in de top-3. 90% van de patiënten met hartfalen krijgt 
cholesterolverlagers, 84% diuretica (plasmiddel) 
 
 

7.1 Gebruikte gegevens 
 
De cijfers omtrent zorggebruik bij patiënten met diabetes mellitus, COPD en hartfalen 
zijn gebaseerd op de periode 1 januari tot en met 31 december van elk jaar en hebben 
betrekking op de contacten, geneesmiddelvoorschriften en verwijzingen van de vast 
ingeschreven patiënten met deze aandoeningen.  
 
Aantal praktijken in de analyses 
Voor 72 praktijken konden de prescripties en contacten worden berekend. Bij 51 van de 
72 praktijk waren ook de verwijzingen goed geregistreerd. Tabel 7.1 geeft een overzicht 
van de gebruikte gegevens. In bijlage I vindt u een overzicht van de praktijkcriteria, 
representativiteit van de praktijkselectie en analyses. 
 
 
Tabel 7.1: Overzicht van gebruikte gegevens in 2008 
 
 Aantal praktijken Aantal ingeschreven patiënten 
Prescriptie en contacten 72 262.611 
Verwijzingen 51 191.051 
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7.2 Algemene cijfers 
 
In 2008 waren er in de huisartsenpraktijk gemiddeld 44,9 per 1000 patiënten bekend met 
diabetes mellitus, 18,3 met COPD en 8,8 met hartfalen. Voor een overzicht van de pre-
valenties van 2002 tot 2008 verwijzen we u naar de LINH-website. Figuur 7.1 geeft de 
overlap tussen deze groepen patiënten. Negen procent van de patiënten met COPD, 
diabetes en/of hartfalen heeft 2 van deze aandoeningen, 1% heeft COPD, diabetes en 
hartfalen. 
 
 
Figuur 7.1: Percentage patiënten met diabetes, COPD en/of hartfalen, 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.3 Zorggebruik bij patiënten met diabetes mellitus 
 
Contacten  
Gemiddeld hebben diabetespatiënten 8,4 keer een consult of visite bij de huisarts of 
praktijkondersteuner, waarvan er 3,1 gerelateerd zijn aan diabetes (tabel 7.2). Meer dan 
de helft van de aan diabetes gerelateerde contacten vindt plaats met de praktijkonder-
steuner. De contacten met de huisarts zijn voornamelijk korte consulten terwijl het bij de 
praktijkondersteuner vaak lange consulten betreft.  
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Tabel 7.2: Aantal contacten van de huisarts en praktijkondersteuner per 1000 diabetes 
mellitus patiënten naar soort, 2008 

 
  Alle contacten  Contacten gerelateerd aan diabetes 
  Huisartscontacten POH-contacten Huisartscontacten POH-contacten
Consult <20 min 3571 581 840 452
Consult > 20 min. 568 825 206 731
Visite <20 min 615 89 74 67
Visite >20 min 180 99 24 79
Telefonisch consult 1410 502 263 380
  
Totaal 6343 2096 1407 1708
 
 
Geneesmiddelvoorschriften 
65% van de diabetespatiënten gebruikt orale bloedglucoseverlagende middelen, waarbij 
dit gemiddeld 14,5 keer wordt voorgeschreven (tabel 7.3). Daarnaast gebruikt een groot 
deel van de diabetespatiënten (63%) cholesterolverlagers. Verder worden beta-blokkers, 
ACE-remmers en antithrombotica veelvuldig voorgeschreven. Deze geneesmiddelvoor-
schriften kunnen zowel gerelateerd zijn aan de diabetes als aan andere klachten. 
 
 
Tabel 7.3: Top-10 geneesmiddelen bij diabetespatiënten met percentage patiënten en 

aantal geneesmiddelvoorschriften, 2008 
 

  Omschrijving ATC % Patiënten Aantal per patiënt
1 Bloedglucoseverlagende middelen excl, insulines  A10B 65,0 14,5
2 Antilipaemica, enkelvoudig  C10A 63,0 9,3
3 Antithrombotica  B01A 37,9 10,0
4 Beta-blokkers  C07A 37,2 9,5
5 Ace-remmers  C09A 33,9 9,6
6 Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux A02B 32,8 8,1
7 Niet-steroide anti-inflammatoire en antireumatische midd,  M01A 23,8 5,4
8 Insulines en analogen  A10A 21,6 11,4
9 'low-ceiling' diuretica, thiaziden  C03A 16,3 9,1

10 Selectieve calciumantagonisten met vnl vasculaire werking  C08C 16,1 9,5
 
 
Verwijzingen naar medisch specialist 
Patiënten met diabetes werden gemiddeld 0,34 keer verwezen naar de medisch specialist 
in 2008. Deze verwijzingen kunnen zowel gerelateerd zijn aan de diabetes als aan andere 
klachten. Het grootste aandeel daarbij hebben de verwijzingen naar de oogarts (19%), 
inwendige geneeskunde (13%) en chirurgie (10%).  
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Tabel 7.4: Aantal nieuwe verwijzingen naar de medische specialist per 1000 
diabetespatiënten naar medisch specialisme, 2008. 

 
  Per 1000
Interne specialismen  112,0
- inwendige geneeskunde  42,9
- longziekten  8,6
- cardiologie  23,6
- reumatologie  5,1
- gastro-enterologie  4,5
- pediatrie  0,6
- dermatologie, allergologie  26,6
 
Heelkundige specialismen  188,2
- chirurgie  33,2
- orthopedie  32,7
- urologie  15,5
- plastische chirurgie 5,2
- neurochirurgie  0,5
- gynaecologie, verloskunde  9,8
- oogheelkunde  66,7
- KNO  24,7
 
Neurologie, psychiatrie  32,9
- neurologie  27,5
- psychiatrie  5,4
 
Overige specialismen  8,8
- revalidatiegeneeskunde  3,7
- kaakchirurgie, mondheelkunde  1,9
- overige  3,1
 
Totaal 341,8
 
 

7.4 Zorggebruik bij patiënten met COPD 
 
Contacten 
Gemiddeld hebben patiënten met COPD 8,8 keer een consult of visite bij de huisarts of 
praktijkondersteuner, waarvan 1,8 gerelateerd zijn aan COPD. Meer dan tachtig procent 
van deze contacten betreft contacten met de huisarts, waarbij het voornamelijk gaat om 
korte consulten. Het merendeel van de contacten met de praktijkondersteuner betreft 
lange consulten.  
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Tabel 7.5: Aantal contacten van de huisarts en praktijkondersteuner per 1000 COPD 
patiënten naar soort: 2008  

 
  Alle contacten  Contacten gerelateerd aan COPD 
  Huisartscontacten POH-contacten  Huisartscontacten POH-contacten
Consult <20 min 4067 357  833 120
Consult > 20 min. 576 398  132 129
Visite <20 min 1046 63  245 10
Visite >20 min 303 67  66 18
Telefonisch consult 1669 272  222 47
  
Totaal 7661 1156  1498 324
 
 
Geneesmiddelvoorschriften 
Bijna 80% van de diabetespatiënten gebruikt sympathicomimetica voor inhalatie, waarbij 
dit gemiddeld 9,8 keer wordt voorgeschreven. Daarnaast gebruikt het overgrote deel van 
de COPD-patiënten (65%) overige middelen bij astma/copd voor inhalatie. Verder 
worden maagzuurremmers, antithrombotica en corticosteroiden veelvuldig voorgeschre-
ven. Deze geneesmiddelvoorschriften kunnen zowel gerelateerd zijn aan de COPD als 
aan andere klachten. 
 
 
Tabel 7.6: Top-10 geneesmiddelen bij COPD patiënten met percentage patiënten en 

aantal geneesmiddelvoorschriften, 2008 
 

  Omschrijving ATC % Patiënten Aantal per patiënt
1 Sympathicomimetica voor inhalatie  R03A 79,7 9,8
2 Overige middelen bij astma/copd voor inhalatie  R03B 65,4 8,8
3 Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux  A02B 47,4 6,9
4 Antithrombotica  B01A 42,0 8,2
5 Corticosteroiden voor systemisch gebruik  H02A 35,5 5,1
6 Antilipaemica, enkelvoudig  C10A 34,6 7,6
7 Beta-blokkers  C07A 31,7 7,5
8 Tetracyclines  J01A 31,0 2,8
9 Niet-steroide anti-inflammatoire en antireumatische midd  M01A 28,8 4,3

10 Betalactam-antibiotica, penicillines J01C 27,5 2,8
 
 
Verwijzingen 
Patiënten met COPD werden gemiddeld 0,38 keer verwezen naar de medisch specialist in 
2008. Deze verwijzingen kunnen zowel gerelateerd zijn aan COPD als aan andere 
klachten. Het grootste aandeel daarbij hebben de verwijzingen naar de longziekten (14%) 
oogheelkunde (12%) en inwendige geneeskunde (10%). 
 
 

Kerncijfers 2008, NIVEL 2010 71 



Tabel 7.7: Aantal nieuwe verwijzingen naar de medische specialist per 1000 COPD 
patiënten naar medisch specialisme, 2008 

 
  Per 1000
Interne specialismen  159,7
- inwendige geneeskunde  38,8
- longziekten  53,6
- cardiologie  26,3
- reumatologie  7,4
- gastro-enterologie  5,6
- pediatrie  0,7
- dermatologie, allergologie  27,3
 
Heelkundige specialismen  180,7
- chirurgie  38,5
- orthopedie  30,3
- urologie  16,5
- plastische chirurgie  6,6
- neurochirurgie  0,0
- gynaecologie, verloskunde  6,2
- oogheelkunde  46,9
- KNO  35,7
 
Neurologie, psychiatrie  33,3
- neurologie  27,1
- psychiatrie  6,2
 
Overige specialismen  9,5
- revalidatiegeneeskunde  4,1
- kaakchirurgie, mondheelkunde  1,7
- overige  3,6
 
Totaal 383,1
 
 

7.5 Zorggebruik bij patiënten met hartfalen 
 
Contacten 
Gemiddeld hebben patiënten met hartfalen 11,9 keer een consult of visite bij de huisarts 
of praktijkondersteuner, waarvan er 1,8 gerelateerd zijn aan hartfalen. Bijna 90% van de 
contacten betreft contacten met de huisarts. De contacten met de huisarts zijn voor-
namelijk korte consulten terwijl het bij de praktijkondersteuner vaker lange consulten 
betreft.  
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Tabel 7.8: Aantal contacten van de huisarts en praktijkondersteuner per 1000 patiënten 
met hartfalen naar soort, 2008 

 
  Alle contacten  Contacten gerelateerd aan hartfalen 
  Huisartscontacten POH-contacten  Huisartscontacten POH-contacten
Consult <20 min 3466 271  487 31
Consult > 20 min. 568 291  117 35
Visite <20 min 2955 196  530 23
Visite >20 min 787 176  169 27
Telefonisch consult 2760 418  322 28
   
Totaal 10535 1351  1624 145
 
 
Geneesmiddelvoorschriften  
Bijna 90% van de patiënten met hartfalen krijgen antithrombotica, 84% diuretica en 72% 
bètablokkers. Daarnaast worden middelen tegen maagzweren, ACE-remmers en 
cholesterolverlagers veelvuldig voorgeschreven bij patiënten met hartfalen. Deze 
geneesmiddelvoorschriften kunnen zowel gerelateerd zijn aan hartfalen als aan andere 
klachten. 
 
 
Tabel 7.9: Top-10 geneesmiddelen bij patiënten met hartfalen met percentage patiënten 

en aantal geneesmiddelvoorschriften, 2008 
 

  Omschrijving ATC % Patiënten Aantal per patiënt
1 Antithrombotica B01A 89,2 8,2
2 'high-ceiling' diuretica  C03C 83,5 8,5
3 Beta-blokkers  C07A 72,3 8,1
4 Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux  A02B 56,4 7,8
5 Ace-remmers  C09A 55,7 7,9
6 Antilipaemica, enkelvoudig C10A 51,6 7,7
7 Laxantia  A06A 31,4 6,3
8 Vasodilatantia bij hartziekten  C01D 29,9 8,4
9 Kaliumsparende middelen C03D 29,8 7,9
10 Sympathicomimetica voor inhalatie  R03A 28,9 8,1

 
 
Verwijzingen 
Patiënten met hartfalen werden gemiddeld 0,43 keer verwezen naar de medisch specialist 
in 2008. Deze verwijzingen kunnen zowel gerelateerd zijn aan hartfalen als aan andere 
klachten. Het grootste aandeel daarbij hebben de verwijzingen naar de cardiologie (17%), 
inwendige geneeskunde (16%) en oogheelkunde (13%).  
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Tabel 7.10: Aantal nieuwe verwijzingen naar de medische specialist per 1000 patiënten 
met hartfalen naar medisch specialisme, 2008. 

 
  Per 1000
Interne specialismen  201,0
- inwendige geneeskunde  68,7
- longziekten  20,0
- cardiologie  73,5
- reumatologie  3,5
- gastro-enterologie  6,5
- pediatrie  0,6
- dermatologie, allergologie  28,3
 
Heelkundige specialismen  184,6
- chirurgie  39,0
- orthopedie  28,5
- urologie  16,5
- plastische chirurgie  4,5
- neurochirurgie  0,0
- gynaecologie, verloskunde  4,5
- oogheelkunde  57,3
- KNO  34,3
 
Neurologie, psychiatrie  32,9
- neurologie  25,4
- psychiatrie  7,4
 
Overige specialismen  7,5
- revalidatiegeneeskunde  2,0
- kaakchirurgie, mondheelkunde  1,0
- overige  4,5
 
Totaal 425,9
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8 Kwaliteitsindicatoren 
 
 
 
Kernboodschap:  
Diabetes Zo’n 60% van de diabetespatiënten krijgt een cholesterolverlager. In ver-
gelijking tot 2002 krijgen dubbel zoveel diabetespatiënten een cholesterolverlager in 
2008. 
 
Hartfalen  Ongeveer 50% van de patiënten met hartfalen krijgt een combinatie van  
ace-remmers en diureticum. Het verloop is stabiel tussen 2002 en 2008 
 
Hart- en vaatziekten 67% van de patiënten met hart- en vaatziekten krijgt een 
cholesterolverlager. Van 2002 naar 2008 is het percentage patiënten dat een 
cholesterolverlager krijgt gestegen van 42% naar 67%. Bijna 90% van de patiënten met 
hart- en vaatziekten krijgt een trombocytenaggregatieremmer. Van 2002 naar 2008 laat 
het aantal patiënten met een trombocytenaggregatieremmer een licht stijging zien. 
 
 
Om het handelen van huisartsen in kaart te brengen bij verschillende aandoeningen wordt 
gebruik gemaakt van indicatoren. Een indicator is een meetbaar element van het handelen 
in de praktijk waarvoor er bewijs of consensus bestaat dat het meten van dit element iets 
kan zeggen over kwaliteit van zorg. 
 
Hierbij kan gekeken worden naar: 
- het uitvoeren van verrichtingen zoals bloeddrukmetingen of bloedwaardebepalingen; 
- het voorschrijven van medicatie zoals antibiotica of cholesterolverlagers;  
- het verwijzen van patiënten naar bijvoorbeeld de fysiotherapeut of orthopeed. 
 
Binnen het LINH worden voor verscheidene aandoeningen indicatoren in kaart gebracht. 
De indicatoren komen o.a. uit het MIND project, dat in samenwerking met het Neder-
landse Genootschap voor Huisartsen en IQ healthcare is afgerond. 
 
Indicatoren voor patiënten met de volgende aandoeningen worden gepresenteerd in dit 
rapport en op de LINH-website: 
- Hart- en vaatziekten  
- Hartfalen 
- Diabetes  
 
Het totale overzicht van de indicatoren is te vinden op www.iqhealthcare-indicatoren.nl. 
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8.1 Gebruikte gegevens 
 
De cijfers omtrent indicatoren zijn gebaseerd op de periode 1 januari tot en met 31 
december van elk jaar en hebben betrekking op de prescriptie (zowel nieuwe en herhaal-
voorschriften) van de patiënten voorgeschreven door zowel de huisarts als de praktijk-
ondersteuner voor zover deze in het Huisarts Informatie Systeem zijn vastgelegd. 
 
Aantal praktijken in de analyses 
Voor 80 praktijken konden de frequenties van prescripties worden berekend. Tabel 8.1 
geeft een overzicht van de gebruikte gegevens.  
 
 
Tabel 8.1: Overzicht van gebruikte gegevens in 2008 
 
 Aantal praktijken Aantal ingeschreven patiënten 
Algemene prescriptie cijfers 80 295026 
 
 

8.2 Indicatoren bij diabetes 
 

8.2.1 Cholesterolverlagers bij diabetes mellitus 
Patiënten met diabetes mellitus (DM) hebben een verhoogd risico op het krijgen van hart- 
en vaatziekten. Daarom wordt aanbevolen deze patiënten preventief te behandelen met 
cholesterolverlagers. 
 
Beloop  
Bij patiënten die bij huisartsenpraktijken komen voor diabetes mellitus wordt in zo'n 60 
procent van de gevallen cholesterolverlagers voorgeschreven (2008). Het voorschrijven 
van cholesterolverlagers voor deze groep patiënten is de afgelopen jaren toegenomen. In 
vergelijking met 2002 krijgen dubbel zoveel patiënten met DM cholesterolverlagers 
voorgeschreven.  
 
 

76 Kerncijfers 2008, NIVEL 2010 



Figuur 8.1: Indicator cholesterolverlager bij diabetespatiënten, 2002-2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat verder van belang is 
De grootste toename in het voorschrijven van cholesterolverlagers is te zien vóór 2006. 
Na publicatie van de richtlijn Cardiovasculair risicomanagement in 2006 is nog steeds 
een toename waar te nemen echter in mindere mate. Een belangrijke beïnvloedende factor 
voor het wel of niet voorschrijven van cholesterolverlagers is de hoogte van het 
cholesterol in het bloed. Er is in de weergave van deze cijfers hier nog geen rekening mee 
gehouden. Verder onderzoek zou moeten uitwijzen of in 2008 sprake is van een plafond-
effect vanwege het cholesterolgehalte. 
 
 

8.3 Indicatoren bij hartfalen 
 

8.3.1 Combinatie van ACE-remmers en diureticum bij hartfalen 
De NHG standaard voor het voorschrijven van medicatie voor hartfalen is in 2005 ge-
wijzigd. Vóór 2005 werd een diureticum altijd aanbevolen en werden ACE-remmers 
voorgeschreven afhankelijk van de klachten bij patiënten met hartfalen. Na 2005 werd 
aanbevolen bij alle patiënten met hartfalen ACE-remmers (of bij bijwerkingen Angio-
tensine II-receptor antagonist) voor te schrijven. 
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Beloop 
Een combinatie van ACE-remmers en diuretica wordt in zo'n 50% van de patiënten die 
bij de huisarts zijn geweest voor hartfalen voorgeschreven. In bijna 90 procent van de 
patiënten wordt diuretica voorgeschreven, echter dit wordt niet gecombineerd met een 
ACE remmers. Dit medicament (of angiotensine II receptor antagonist bij bijwerkingen) 
wordt voor 50 procent van de patiënten voorgeschreven.  
 
 
Figuur 8.2: Indicator combinatie ACE-remmers en diureticum bij hartfalen, 2002-2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat verder van belang is 
Meestal wordt bij hartfalen als eerste begonnen met een diureticum. Vanwege het risico 
op hypotensie (lage bloeddruk) is voorzichtigheid geboden met de toevoeging van een 
ACE-remmer aan een diureticum. Een diureticum moet daarom tijdelijk 2-3 dagen 
gestopt worden, voordat met de combinatie begonnen kan worden. 
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8.4 Indicatoren bij cardiovasculaire aandoeningen 
 

8.4.1 Cholesterolverlagers bij HVZ 
Cholesterolverlagers worden preventief voorgeschreven aan patiënten met hart- en 
vaatziekten (HVZ). Enerzijds om te voorkomen dat bestaande HVZ verergeren en 
anderzijds om te voorkomen dat nieuwe hart- en vaatziekten optreden.  
 
Beloop 
In 2008 krijgt 67% van de patiënten die bij de huisarts zijn geweest voor hart- en 
vaatziekten cholesterolverlagers voorgeschreven. In 2002 was dit nog 42%. Een 
dergelijke toename is ook te zien voor de afzonderlijke aandoeningen die onder HVZ 
vallen, zoals bij het myocard infarct, TIA en CVA.  
 
 
Figuur 8.3: Indicator cholesterolverlager bij hart- en vaatziekten, 2002-2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat verder van belang is 
Een belangrijke beïnvloedende factor voor het wel of niet voorschrijven van cholesterol-
verlagers is de hoogte van het cholesterol in het bloed. Er is in de weergave van deze 
cijfers hier nog geen rekening mee gehouden. Verder onderzoek zou moeten uitwijzen of 
in 2008 sprake is van een plafondeffect vanwege het cholesterolgehalte. 
 

Kerncijfers 2008, NIVEL 2010 79 



8.4.2 Trombocytenaggregatieremmers bij HVZ 
Trombocytenaggregatieremmers bij patiënten met hart- en vaatziekten (HVZ) worden 
preventief gegeven. Enerzijds om te voorkomen dat bestaande HVZ verergeren en ander-
zijds om te voorkomen dat nieuwe hart- en vaatziekten optreden.  
 
Beloop 
Bijna alle patiënten met hart- en vaatziekten krijgen trombocytenaggregatieremmers 
voorgeschreven. Vanaf 2002 is een lichte stijging waar te nemen in het voorschrijven van 
trombocytenaggregatieremmers voor HVZ patiënten die bij de huisarts zijn geweest. In 
2008 krijgt bijna 90% een voorschrift.  
 
 
Figuur 8.4: Indicator trombocytenaggregatieremmers bij hart- en vaatziekten, 2002-2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat verder van belang is 
Sommige patiënten krijgen andere bloedverdunners voorgeschreven en hoeven dan geen 
trombocytenaggregatieremmers meer te krijgen. Er is hier nog niet naar gekeken. 
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9 Ziekten en aandoeningen: het bewegingsapparaat 
 
 
 
Kernboodschap 
Bewegingsapparaat 
30,2% van de patiënten heeft een klacht of aandoening aan het bewegingsapparaat. Dit 
percentage ligt hoger voor ouderen en voor vrouwen. De top-3 klachten van het 
bewegingsapparaat bestaat uit lage rugpijn zonder uitstraling, klachten aan de voet of 
teen en knieklachten. De top-3 van aandoeningen aan het bewegingsapparaat bestaat uit 
lage rugpijn met uitstraling, atrose en verstuikingen en distorsies. Het percentage mensen 
met een klacht of aandoening aan het bewegingsapparaat is tussen 2002-2008 vrij stabiel 
gebleven. Wel wordt een (lichte) daling in de prevalentie waargenomen bij lage 
rugklachten zonder uitstraling, nekklachten, rugklachten en schoudersyndroom/ PHS. In 
2008 werden er 271 nieuwe klachten of aandoeningen per 1000 patiënten gepresenteerd 
in de huisartsenpraktijk. Het aantal nieuwe klachten en aandoeningen laat een lichte 
daling zien tussen 2005 en 2008.  
 
 
Op de LINH-website worden de incidentie- en prevalentie cijfers gepresenteerd van meer 
dan 150 (clusters) van klachten en aandoeningen van 2002 t/m 2008. De incidentie geeft 
het aantal nieuwe episodes per jaar aan van de betreffende diagnose of aandoening in de 
huisartsenpraktijk. De prevalentie geeft het aantal patiënten met één of meer nieuwe of 
reeds bestaande episodes in een jaar weer. Een episode is de tijdsspanne die het geheel 
van (deel)contacten beschrijft in relatie tot één- en dezelfde zorgvraag. Deze cijfers geven 
aan hoeveel incidente/prevalente gevallen er binnen de huisartsenpraktijk per jaar worden 
geregistreerd, en niet per definitie hoe vaak dit in de bevolking voorkomt. Hierbij worden 
de op leeftijd gestandaardiseerde incidentie en prevalentie cijfers voor vrouwen, mannen 
en beiden gepresenteerd en cijfers naar leeftijdscategorie.  
 
In dit rapport over kerncijfers van 2008 worden alleen de incidentie- en prevalentie cijfers 
gepresenteerd van klachten en aandoeningen uit het bewegingsapparaat. In de huisartsen-
praktijk hebben de meeste contacten betrekking op het bewegingsapparaat. Klachten van 
het bewegingsapparaat komen dus veel voor, maar ook hebben er in de organisatie van de 
zorg voor bewegingsklachten een aantal veranderingen plaatsgevonden in de afgelopen 
jaren. Zo is de fysiotherapie vanaf 2006 vrij toegankelijk en de oefentherapie Caesar en 
Mensendieck vanaf 1 juli 2008. Om deze reden is in dit jaar gekozen voor de presentatie 
van de incidentie en prevalentie cijfers van het bewegingsapparaat. Voor een volledig 
overzicht van incidentie- en prevalentie cijfers verwijzen wij u naar de LINH-website.  
 
 

Kerncijfers 2008, NIVEL 2010 81 



9.1 Gebruikte gegevens 
 
De incidentie- en prevalentie cijfers zijn gebaseerd op de periode 1 januari tot en met 31 
december van elk jaar. De incidentie- en prevalentie cijfers zijn berekend op grond van 
gegevens over klachten en aandoeningen waarmee patiënten in een bepaald jaar bij de 
huisarts zijn geweest. 
 
Aantal praktijken in de analyses 
Voor 82 praktijken in 2008 konden de prevalentie cijfers worden berekend. Bij 38 van de 
82 was ook de codering 'nieuw contact' en 'herhaalcontact' goed geregistreerd. Tabel 9.1 
geeft een overzicht van de gebruikte gegevens in 2002 t/m 2008. In bijlage I vindt u een 
overzicht van de praktijkcriteria, representativiteit van de praktijkselectie en analyses. 
 
 
Tabel 9.1: Overzicht van gebruikte gegevens in 2008 
 
 Jaar Incidentie  Prevalentie 
 aantal praktijken persoonsjaren aantal praktijken persoonsjaren
2002 69 286491 69 286491
2003 66 270436 66 270436
2004 43 167834 43 167834
2005 42 165667 42 165667
2006 25 91282 69 262296
2007 30 115195 81 312971
2008 38 128949 82 301006
 
 

9.2 Prevalentie 
 
In deze paragraaf worden de prevalentie cijfers beschreven van klachten en aandoeningen 
aan het bewegingsapparaat.  
 

9.2.1 Huidige situatie 
Algemene cijfers 
In 2008, was 30,2% van de ingeschreven patiënten bekend met een klacht of aandoening 
aan het bewegingsapparaat in de huisartsenpraktijk; 21.1% met een klacht of symptoom 
aan het bewegingsapparaat en 13.6% voor een aandoening van het bewegingsapparaat. 
De prevalentie van klachten en aandoeningen aan het bewegingsapparaat was hoger voor 
vrouwen dan voor mannen (figuur 9.1). Het aantal patiënten met klachten en aandoenin-
gen aan het bewegingsapparaat stijgt met de leeftijd. 17,6% van de 15-24 jarigen was 
bekend met een klacht of aandoening aan het bewegingsapparaat in 2008, terwijl dit 
percentage bij 75-plussers 47,3% was (figuur 9.2).  
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Figuur 9.1: Percentage patiënten met klacht of aandoening aan het bewegingsapparaat in 

de huisartsenpraktijk naar geslacht, 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 9.2: Percentage patiënten met klacht of aandoening aan het bewegingsapparaat in 

de huisartsenpraktijk naar leeftijd, 2008. 
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Specifieke klachten en aandoeningen 
In figuur 9.3 en 9.4 zijn de prevalentie cijfers per 1000 ingeschreven patiënten weer-
gegeven voor een aantal specifieke klachten en aandoening in 2008. De meeste patiënten 
met klachten aan het bewegingsapparaat komen voor lage rugpijn zonder uitstraling (32,4 
per 1000), gevolgd door klachten aan de voet of teen (26,7 per 1000). Bij de aandoenin-
gen aan het bewegingsapparaat staat de lage rugpijn mét uitstraling op nummer 1 (15,9 
per 1000), gevolgd door atrose en verstuikingen en distorsies (beiden 15,2 per 1000).  
 
 
Figuur 9.3: Percentage patiënten met specifieke klacht aan het bewegingsapparaat in de 

huisartsenpraktijk, 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 9.4: Percentage patiënten met specifieke aandoening aan het bewegingsapparaat 

in de huisartsenpraktijk, 2008. 
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9.2.2 Ontwikkelingen in de tijd 
De prevalentie van klachten en aandoeningen aan het bewegingsapparaat is vrij stabiel 
tussen 2002 en 2008 en schommelt tussen de 25% en 30%. De prevalentie cijfers voor 
mannen en vrouwen en voor de verschillende leeftijdscategorieën laten eenzelfde beeld 
zien en zijn om deze reden niet weergegeven.  
 
 
Figuur 9.5: Percentage patiënten met klacht of aandoening aan het bewegingsapparaat in 

de huisartsenpraktijk, 2002-2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Specifieke klachten en aandoeningen 
Voor de trend in prevalentie van specifieke klachten en aandoeningen zien we bij de lage 
rugpijn zonder uitstraling, klachten van de nek, klachten van de rug en schoudersyn-
droom/PHS een (lichte) dalende trend in de prevalenties (figuur 9.6 en 9.7). Dit lijkt - met 
uitzondering van het schoudersyndroom/PHS - te maken te hebben met de directe toe-
gang fysiotherapie, waardoor patiënten vanaf 1 januari 2006 geen verwijzingen meer 
nodig hebben om de fysiotherapeut te bezoeken. Uit onderzoek van Swinkels et al. (2006) 
blijkt dat patiënten met aspecifieke rugklachten, lage rugpijn en aspecifieke nekklachten 
vaak gebruik maken van de directe toegang fysiotherapie. 
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Figuur 9.6: Percentage patiënten met specifieke klacht aan het bewegingsapparaat in de 
huisartsenpraktijk, 2002-2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 9.7: Percentage patiënten met specifieke aandoening aan het bewegingsapparaat 

in de huisartsenpraktijk, 2002-2008. 
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9.3 Incidentie 
 
In deze paragraaf worden de incidentiecijfers beschreven van klachten en aandoeningen 
aan het bewegingsapparaat.  
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9.3.1 Huidige situatie 
Algemene cijfers 
In 2008 werden in de huisartsenpraktijk 271 nieuwe klachten en aandoeningen per 1000 
ingeschreven patiënten gepresenteerd. 63,7 % betrof een nieuwe klacht of symptoom en 
36,3% een nieuwe aandoening. De incidentie van klachten en aandoeningen aan het 
bewegingsapparaat was hoger voor vrouwen dan voor mannen (figuur 9.8). Het aantal 
nieuwe klachten en aandoeningen aan het bewegingsapparaat stijgt met de leeftijd. Bij 
15-24 jarigen worden per 1000 patiënten 164 nieuwe klachten en aandoeningen aan het 
bewegingsapparaat gepresenteerd, terwijl bij 75-plusser het aantal nieuwe klachten en 
aandoeningen per 1000 patiënt op 418 ligt.  
 
 
Figuur 9.8: Aantal nieuwe klachten en aandoeningen aan het bewegingsapparaat in de 

huisartsenpraktijk naar geslacht, 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Specifieke klachten en aandoeningen 
In figuur 9.9 en 9.10 zijn de incidentiecijfers per 1000 ingeschreven patiënten weer-
gegeven voor een aantal specifieke klachten en aandoening in 2008. De meeste voor-
komende nieuwe klacht aan het bewegingsapparaat die werd gepresenteerd was lage 
rugpijn zonder uitstraling (20,8 per 1000), gevolgd door klachten aan de voet of teen 
(18,6 per 1000). Bij de aandoeningen aan het bewegingsapparaat staan de verstuikingen 
en distorsies op nummer 1 (12,1 per 1000), gevolgd door lage rugpijn met uitstraling (9,2 
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per 1000). De incidentie van de meeste klachten ligt lager dan de prevalentie, met name 
bij aandoeningen zoals artrose, inflammatoire artritis en osteoporose. Een hogere 
prevalentie betekent dat patiënten gemiddeld langer dan een jaar met de klacht of 
aandoening in de huisartsenpraktijk komen.  
 
 
Figuur 9.9: Aantal nieuwe klachten en aandoeningen aan het bewegingsapparaat in de 

huisartsenpraktijk naar leeftijd, 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 9.10: Aantal nieuwe klachten aan het bewegingsapparaat in de huisartsenpraktijk 

naar specifieke klacht, 2008. 
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Figuur 9.11: Aantal nieuwe aandoeningen aan het bewegingsapparaat in de huis-

artsenpraktijk naar specifieke aandoening, 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.3.2 Ontwikkelingen in de tijd 
De incidentie van klachten en aandoeningen aan het bewegingsapparaat is vrij stabiel 
tussen 2002 en 2005 en schommelt rond de 300 per 1000 patiënten. Na 2005 is er een 
lichte daling in het aantal nieuwe klachten en aandoeningen aan het bewegingsapparaat. 
tussen de 25% en 30%. De incidentiecijfers voor mannen en vrouwen laten eenzelfde 
beeld zien. De lichte daling in het aantal nieuwe klachten heeft enkel plaatsgevonden in 
de leeftijdscategorieën van 25 jaar en ouder.  
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Figuur 9.12: Aantal nieuwe klachten en aandoeningen aan het bewegingsapparaat in de 

huisartsenpraktijk, 2002-2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Specifieke klachten en aandoeningen 
Voor de trend in incidentie van specifieke klachten en aandoeningen zien we bij de lage 
rugpijn zonder uitstraling, klachten van de nek, klachten van de rug, verstuikingen en 
distorsies, lage rugpijn met uitstraling en schoudersyndroom/PHS een dalende trend in de 
incidentie (figuur 9.13 en 9.14). Dit lijkt - net als bij de prevalentie cijfers - te maken te 
hebben met de directe toegang fysiotherapie, waardoor patiënten vanaf 1 januari 2006 
geen verwijzingen meer nodig hebben om de fysiotherapeut te bezoeken. Uit onderzoek 
van Swinkels et al. (2006) blijkt dat patiënten met aspecifieke rugklachten, lage rugpijn 
en aspecifieke nekklachten vaak gebruik maken van de directe toegang fysiotherapie. En 
met name voor deze groep patiënten zien we een daling in de incidentie. 
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Figuur 9.13: Aantal nieuwe klachten aan het bewegingsapparaat in de huisartsenpraktijk 
naar specifieke klacht, 2002-2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 9.14: Aantal nieuwe aandoeningen het bewegingsapparaat in de huisartsen-

praktijk naar specifieke aandoening, 2002-2008 
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10 Conclusies 
 
 
 
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies uit de voorgaande hoofdstukken op 
een rij gezet en zo mogelijk vergeleken met andere bronnen.  
 
 

10.1 Conclusies ten aanzien van contactfrequentie 
 
In 2008 had 76% van de patiënten een consult of visite met de huisarts of praktijk-
ondersteuner. Voor een patiënt werd gemiddeld 5,6 contacten gedeclareerd, waarvan 2,5 
keer een consult, 0,2 keer een visite en 0,7 telefonische consulten en 2,2 herhaalrecepten. 
Ouderen en vrouwen hadden meer contacten. Bijna 4% van de contacten werd gedecla-
reerd door een praktijkondersteuner. Bij de consulten van de huisarts vormden 
hypertensie, urineweginfecties en acute infecties van de bovenste luchtwegen de top-3. 
Visites werden het meest gedeclareerd voor hartfalen (decompensatio cordis) en 
emfyseem/COPD. De meeste gedeclareerde contacten van de praktijkondersteuner waren 
voor hypertensie en diabetes mellitus. In 2008 werden 184 modernisering en innovatie 
verrichtingen gedeclareerd per 1000 patiënten.  
 
Het CBS rapporteert ook cijfers met betrekking tot contacten met de huisartsenpraktijk 
aan de hand van gegevens uit het Permanent Onderzoek LeefSituatie (POLS) (CBS, 
2010). Het percentage patiënten dat contact heeft met de huisarts en/of praktijkonder-
steuner ligt iets lager dan in LINH: 72,6% in 2006, 72,0% in 2007 en 73,3% in 2008. Het 
aantal contacten met de huisartsenpraktijk lag in 2008 op 4,1 (consulten, visites en 
telefonische consulten). In LINH werden in 2008 gemiddeld 3,4 (telefonische) consulten 
en visites gedeclareerd.  
 
Verschillen tussen LINH en CBS kunnen te maken hebben met de mogelijke inclusie van 
de contacten in huisartsenposten, contacten in de avond en weekenddienst en contacten 
van de patiënt bij een andere huisartsenpraktijk, maar ook met de manier van meten van 
de contacten. In de POLS wordt het aantal contacten met de huisarts nagevraagd in de 
afgelopen 2 maanden en geëxtrapoleerd naar een jaar. Door zogenaamde recall bias 
kunnen verschillen ontstaan. 
 
Tussen 2006 en 2008 is het percentage mensen met een consult of visite met de huisarts 
of praktijkondersteuner licht toegenomen van 73% naar 76%; het aantal contacten is met 
3% toegenomen. De stijging in het aantal contacten wordt voornamelijk veroorzaakt door 
een stijging in het aantal herhaalrecepten en telefonische consulten. Daarnaast laten lange 
consulten en lange visites een sterke stijging zien, maar deze hebben door het kleine 
aandeel in het totaal aantal contacten geen groot aandeel in de totale toename in het aantal 
gedeclareerde contacten. Het aantal contacten van de praktijkondersteuner en moderni-
sering en innovatie- verrichtingen laten tussen 2006 en 2008 een stijging zien van 14% 
resp. 15%. De stijging in het aantal contacten van de praktijkondersteuner is vooral toe te 
schrijven aan een groei van het aantal praktijken met een praktijkondersteuner. 
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10.2 Het voorschrijven van geneesmiddelen 
 
Vrouwen kregen gemiddeld 7,8 keer een geneesmiddel voorgeschreven, terwijl mannen 
gemiddeld 5,5 geneesmiddelen voorgeschreven kregen in 2008. Tussen 2002 en 2008 
steeg het aantal geneesmiddelvoorschriften met gemiddeld 4,9% per jaar. De stijging in 
het aantal geneesmiddelvoorschriften wordt deels veroorzaakt door een toename in het 
aantal verschillende geneesmiddelen (stijging 2,6%) en deels door het vaker voorge-
schreven krijgen van geneesmiddelen. Geneesmiddelen werden in 2008 het meest voorge-
schreven voor aandoeningen aan het hart-en vaatstelsel, luchtwegen en endocriene stelsel. 
Hypertensie, diabetes mellitus en astma vormden dan ook de top-3 van diagnoses met de 
meest geneesmiddelvoorschriften. Het aantal geneesmiddelvoorschriften voor het hart- en 
vaatstelsel en endocriene stelsel is verdubbeld van 2002 naar 2008. 
 
De groei is het aantal geneesmiddelvoorschriften komt overeen met de ontwikkeling zoals 
geconstateerd door de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK). De SFK rapporteerde 
dat gedurende de periode 2004-2008 er een gemiddelde jaarlijkse kostenstijging was van 
5,1% (SFK, 2009). De meeste kosten werden volgens het SFK gemaakt voor 4 genees-
middelgroepen: hart- en vaatmiddelen, maagmiddelen, middelen voor het centrale zenuw-
stelsel (antidepressiva, pijnstillers, slaapmiddelen e.d.) en oncolytica en immunomodulan-
tia. 
 
In LINH werden de meeste geneesmiddelen voorgeschreven voor de ATC-hoofdsgroep 
‘hart- en vaatstelsel’, gevolgd door ‘ zenuwstelsel’ en ‘maagdarm en metabolisme’. Dit 
komt overeen met de cijfers van de SFK. De oncolytica en immunomodulantia worden in 
LINH relatief weinig voorgeschreven, wat logisch is gezien het feit dat deze middelen 
zijn geïndiceerd bij onder andere kanker en ernstige reuma. Deze aandoeningen worden 
over het algemeen in het ziekenhuis behandeld.  
 
 

10.3 Verwijzingen naar de tweede lijn 
 
Het aantal verwijzingen naar de medisch specialist was 212 per 1000 vrouwen en 159 per 
1000 mannen, waarbij de meeste patiënten werden verwezen voor klachten aan het 
bewegingsapparaat. Tussen 2002 en 2008 steeg het aantal verwijzingen naar de medische 
specialist met 3,2% per jaar voor mannen en 3,7% voor vrouwen.  
 
Het aantal verwijzingen naar interne specialismen (waaronder dermatologie en inwendige 
geneeskunde) steeg van 2002 naar 2008 gemiddelde 4,0% en 4,1% per jaar. Het aantal 
verwijzingen naar de heelkundige specialismen steeg licht (1,9% en 2,9%). Voor de 
neurologie en de psychiatrie werd een sterke stijging waargenomen (7,7% per jaar voor 
mannen en 6,0% per jaar voor vrouwen). Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt 
door een toename in verwijzingen naar de psychiatrie. Een verklaring voor de sterke groei 
in het aantal verwijzingen naar met name de psychiatrie hebben wij nog niet. 
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Het CBS rapporteert ook cijfers met betrekking tot contacten met een medisch specialist 
aan de hand van gegevens uit het POLS (CBS, 2010). Het percentage patiënten dat 
contact heeft met een specialist lag in 2008 op 41,2% . Tussen 2002 en 2008 is het 
percentage patiënten met contact met medisch specialist met gemiddeld 1,4% per jaar 
gestegen. Deze cijfers zijn niet direct vergelijkbaar met LINH, maar het is opmerkelijk 
dat de groei in het aantal nieuwe verwijzingen bij LINH hoger is dan de groei in het 
aantal mensen dat contact heeft met een specialist zoals dat uit POLS naar voren komt.  
 
 

10.4 Verwijzingen naar fysiotherapie en oefentherapie 
 
Het aantal verwijzingen naar fysiotherapie lag in 2008 op 49,3 per 1000 patiënten. Huis-
artsen verwezen gemiddeld 3,7 keer per 1000 ingeschreven patiënten naar een oefenthera-
peut Caesar of Mensendieck in 2008. De meest voorkomende verwijsdiagnose voor 
fysiotherapie was ‘lage rugpijn zonder uitstraling’, gevolgd door ‘symptomen/klachten 
nek’. Er is een grote overeenkomst in verwijsdiagnoses tussen fysio- en oefentherapie 
Caesar/Mensendieck. Het aantal verwijzingen naar fysiotherapie liet een lichte daling 
zien van 2001 naar 2005, waarna tussen 2005 en 2006 het aantal verwijzingen daalde van 
70 naar 49 per 1000 patiënten. Het aantal verwijzingen naar oefentherapie liet een daling 
zien tussen 2001 en 2006. Tussen 2006 en 2007 zagen we juist een lichte stijging.  
 
Vanaf 1 januari 2006 kunnen patiënten zonder verwijzing naar een fysiotherapeut. Het 
aantal verwijzingen lijkt door deze maatregel sterk te zijn gedaald. Gegevens van de 
Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg (LIPZ) bevestigen deze cijfers en 
laten zien dat in 2006 een kwart van de patiënten zonder verwijzing naar een fysiothera-
peut ging (Swinkels et al. 2009). Cijfers van het CBS laten zien dat het aantal patiënten 
dat een fysiotherapeut bezoekt tussen 2002 en 2008 met gemiddeld 2,6% per jaar is 
gestegen. Het aantal patiënten dat een fysiotherapeut bezoekt is niet afgenomen, maar wel 
de (actieve) verwijzing van de huisarts (CBS, 2010). 
 
Oefentherapie Caesar/Mensendieck is vanaf 1 juli 2008 eveneens vrij toegankelijk. Het 
aantal verwijzingen naar oefentherapie lijkt door deze wijzing (nog) niet te zijn 
beïnvloed. Mogelijk zijn effecten pas in 2009 waarneembaar in de huisartsenpraktijk.  
 
 

10.5 Verwijzingen naar de geestelijke gezondheidszorg 
 
Gemiddeld verwees de huisarts 14,7 per 1000 ingeschreven patiënten naar psychiatrie, 
RIAGG of eerstelijnspsycholoog. Indien we ook de geregistreerde verwijzingen naar 
psycholoog (niet zijnde eerstelijnspsycholoog), psychotherapie en maatschappelijk werk 
meetellen dan komt het verwijscijfer op 15,9 per 1000 ingeschreven patiënten 
Verwijzingen naar de GGZ kwamen relatief veel voor in de leeftijdsgroepen van 5 tot 44 
jaar. Het aantal verwijzingen naar de GGZ laat een forse stijging zien van 2002 naar 
2008. In 2002 werd 8,5 per 1000 ingeschreven patiënten verwezen naar de GGZ, terwijl 
dit in 2008 15,9 per 1000 patiënten was.  
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De laatste jaren hebben een aantal veranderingen plaatsgevonden in de eerste lijn GGZ. 
In 2004 is de taak van de huisarts ten aanzien van psychische klachten herzien en als 
volgt omschreven: “Een groot deel van de klachten [van psychische aard] zal door de 
huisartsvoorziening zelf kunnen worden afgehandeld. Voor een kleiner deel van deze 
klachten zal de huisartsenzorg zich toeleggen op het inventariseren van de klachten en 
het vervolgens verwijzen naar meer gespecialiseerde hulpverleners in de eerste en tweede 
lijn (met name verslavings- en gedragsproblematiek). Bij de meest gestelde diagnosen, 
angststoornissen en depressies worden de NHG standaarden gevolgd” (LHV/NHG, 
2004). De huisarts wordt geacht om alert te zijn op psychische problematiek. Daarnaast 
kan sinds 1 januari 2006 de praktijkondersteuner GGZ worden ingezet in de huisartsen-
praktijk en valt de zorg van eerstelijnspsychologen vanaf 1 januari 2008 onder de 
basisverzekering. Deze veranderingen hebben mogelijk de aandacht voor psychische 
klachten vergroot in de huisartsenpraktijk, waardoor er meer verwijzingen plaatsvinden. 
Echter, de prevalentie van psychische klachten en aandoeningen in de huisartsenpraktijk 
is niet sterk veranderd (zie LINH-website) tussen 2002 en 2008. Naar andere verklaringen 
voor de sterke groei in het aantal verwijzingen naar de GGZ wordt nader onderzoek 
verricht. 
 
 

10.6 Zorggebruik bij diabetes mellitus, COPD en hartfalen 
 
Dit jaar is voor het eerst het zorggebruik bepaald bij een aantal chronische aandoeningen: 
diabetes, COPD en hartfalen. Patiënten met diabetes, COPD en hartfalen maakten alle-
maal veel gebruik van de huisartsenzorg, met voor diabetes- en COPD-patiënten gemid-
deld 8 tot 9 contacten per jaar en voor patiënten met hartfalen meer dan 12 contacten. 
Maar zij werden daarnaast ook vaak verwezen naar een andere specialist, waarbij de 
inwendige geneeskunde en oogheelkunde bij alle drie de patiëntengroepen in de top-3 
valt. Daarnaast krijgen deze chronische patiëntengroepen een groot aantal genees-
middelen voorgeschreven. Bij de diabetespatiënten krijgt 65% orale bloedglucose-
verlagende middelen en 63% cholesterolverlagers; bij de COPD-patiënten krijgt 80% 
sympathicomimetica voor inhalatie en 65% overige middelen bij astma/COPD voor 
inhalatie; en bij patiënten met hartfalen krijgt 89% cholesterolverlagers en 84% diuretica 
(plasmiddel).  
 
Vergeleken met de algemene populatie hebben deze chronische patiëntengroepen veel 
meer contacten met de huisartsenpraktijk (3,4 vs 9,0 en 12,1) en worden ze vaker ver-
wezen (0,19 vs.0,35, 0,38 en 0,43). Uit onderzoek van van Dijk et al. (2009) blijkt ook 
dat 4% van de patiënten in de huisartsenpraktijk bekend is met diabetes mellitus, terwijl 
zij verantwoordelijk zijn voor 12 procent van alle patiëntencontacten. Voor patiënten met 
hartfalen is die 1% versus. 3% en voor COPD-patiënten 2% versus 5%. De chronische 
patiëntengroepen kunnen niet direct worden vergeleken met de algemene populatie, 
omdat het bij chronisch zieke patiënten vaak gaat om oudere patiënten. Maar een ver-
gelijking van diabetespatiënten (type II) met de algemene populatie met eenzelfde leef-
tijdsopbouw laat zien dat het aantal contacten met de huisartsenpraktijk en het gebruik 
van tweedelijns zorg een stuk hoger ligt voor diabetespatiënten. 
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10.7 Kwaliteitsindicatoren 
 
Informatie over de kwaliteit van huisartsenzorg wordt steeds belangrijker gevonden. Er is 
een groot aantal kwaliteitsindicatoren opgesteld op basis waarvan die kwaliteit kan 
worden beoordeeld. Een deel van die indicatoren kan in principe worden berekend uit 
gegevens die in het HIS worden geregistreerd. Enkele van deze indicatoren hebben wij in 
deze rapportage besproken.  
 
Zorgverzekeraars vragen in toenemende mate van huisartsenpraktijken om te rapporteren 
over de kwaliteit van zorg aan de hand van indicatoren. Voor de bekostiging van de zorg 
spelen indicatoren dan ook een steeds grotere rol.  
 
Steeds meer diabetespatiënten krijgen een cholesterolverlager voorgeschreven. In 2008 
kreeg meer dan 60% van de diabetespatiënten een cholesterolverlager. Dat is een verdub-
beling ten opzichte van 2002. Het lijkt erop dat de richtlijn steeds beter wordt gevolgd. 
Een belangrijke beïnvloedende factor voor het wel of niet voorschrijven van cholesterol-
verlagers is de hoogte van het cholesterol in het bloed. Hier is in deze cijfers hier nog 
geen rekening mee gehouden. Met het uitspoelen van gegevens uit het diagnostisch 
archief hopen we hier binnenkort rekening met te kunnen houden. 
 
Bij patiënten met hartfalen krijgt zo’n 50% een combinatie ACE-remmers en diureticum. 
Ondanks de wijziging in de NHG standaard met betrekking tot het voorschrijven van 
ACE-remmers in 2005, zien we een stabiel verloop. Een reden hiervoor kan zijn dat er bij 
hartfalen meestal eerst begonnen wordt met een diureticum. Vanwege het risico op 
hypotensie (lage bloeddruk) is voorzichtigheid geboden met de toevoeging van een ACE-
remmer aan een diureticum.  
 
Ook patiënten met hart- en vaatziekten krijgen steeds vaker een cholesterolverlager voor-
geschreven en ook is er een lichte stijging van het percentage patiënten met een trombo-
cytenaggregatieremmer. In 2008 kreeg 67% van de patiënten een cholesterolverlager en 
90% een trombocytenaggregatieremmer. Hierbij geldt echter weer dat de hoogte van het 
cholesterol het voorschrijven van cholesterolverlagers kan beïnvloeden. Ook krijgen 
sommige patiënten andere bloedverdunners voorgeschreven en hoeven dan geen 
trombocytenaggregatieremmers meer te krijgen. 
 
 

10.8 Ziekten en aandoeningen  
 
In dit rapport werden de incidentie en prevalentie cijfers besproken van klachten en 
aandoeningen aan het bewegingsapparaat. In 2008 was 30,2% van de patiënten in de 
huisartsenpraktijk bekend met een klacht of aandoening aan het bewegingsapparaat. Dit 
percentage ligt hoger voor ouderen en voor vrouwen. De top-3 klachten van het bewe-
gingsapparaat bestaat uit lage rugpijn zonder uitstraling, klachten aan de voet of teen en 
knieklachten. Het percentage mensen met een klacht of aandoening aan het bewegings-
apparaat is tussen 2002-2008 vrij stabiel gebleven. Wel wordt een (lichte) daling in de 
prevalentie waargenomen bij lage rugklachten zonder uitstraling, nekklachten, rug-
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klachten en schoudersyndroom/PHS. In 2008 werden er 271 nieuwe klachten of 
aandoeningen per 1000 patiënten gepresenteerd in de huisartsenpraktijk. Het aantal 
nieuwe klachten en aandoeningen laat een lichte daling zien tussen 2005 en 2008. 
 
De dalende trend in het percentage mensen met lage rugklachten zonder uitstraling, 
nekklachten en rugklachten lijkt te maken te hebben met de directe toegang fysiotherapie.  
Vanaf 1 januari 2006 hebben patiënten geen verwijsbrief meer nodig om een fysiothera-
peut te bezoeken. Uit onderzoek van Swinkels et al.(2006) blijkt dat patiënten met 
aspecifieke rugklachten, lage rugpijn en aspecifieke nekklachten vaak gebruik maken van 
de directe toegang fysiotherapie. Met name bij deze klachten is het percentage mensen 
afgenomen. 
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Bijlage I: Methode en representativiteit bij hoofdstukken 
 
 
 
Methode bij ‘Contacten met de huisartsenpraktijk’ 
 
Praktijkcriteria  
Alleen gegevens van praktijken die aan een aantal criteria voldoen worden verwerkt in de 
jaarrapportage. Voor de gegevens omtrent de contacten in de huisartsenpraktijk bestaan er 
twee selecties. De eerste praktijkselectie is de selectie voor algemene cijfers omtrent de 
contacten. De tweede praktijkselectie is de selectie waarbij gekeken wordt voor welke 
diagnoses bepaalde contacten zijn gedeclareerd. 
 
Praktijkselectie 1: 
• Een praktijk dient tenminste de helft van het aantal te registeren weken geregistreerd 

te hebben. Solopraktijken worden geacht 48 weken te registreren, voor alle andere 
praktijken is dit vastgesteld op 52 weken. Een week wordt als registratieweek geteld 
indien er tenminste 25 contactrecords zijn geteld. Over het hele jaar wordt een 
correctiefactor berekend per praktijk. Als een groepspraktijk bijvoorbeeld 26 weken 
heeft geregistreerd dan krijgt deze praktijk een correctiefactor van 2. De correctie-
factor mag daarom niet groter dan 2,0 zijn. 

• Het aantal korte consulten van de huisarts (CTG=12000) dient tenminste 750 per 
1000 vaste patiënten te bedragen, en het aantal herhaalrecepten (CTG=12005) dient 
tenminste 500 per 1000 vaste patiënten te bedragen.  

 
Praktijkselectie 2: 
• Een praktijk dient tenminste de helft van het aantal te registeren weken geregistreerd 

te hebben. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen solopraktijken en alle 
andere praktijken. Een solopraktijk wordt geacht maximaal 48 weken te registreren, 
voor alle andere praktijken is dit vastgesteld op 52 weken. Een week wordt als 
registratieweek geteld indien er tenminste 25 contactenrecords, 25 prescriptierecords 
en 25 morbiditeitrecords zijn geteld. Over het hele jaar wordt een correctiefactor 
berekend per praktijk. Als een groepspraktijk bijvoorbeeld 26 weken heeft 
geregistreerd dan krijgt deze praktijk een correctiefactor van 2. De correctiefactor 
mag daarom niet groter dan 2,0 zijn. 

• Het aantal korte consulten van de huisarts (CTG=12000) dient tenminste 750 per 
1000 vaste patiënten te bedragen, en het aantal herhaalrecepten (CTG=12005) dient 
tenminste 500 per 1000 vaste patiënten te bedragen.  

• Per ingeschreven patiënt dienen er gemiddeld minimaal 3 geneesmiddelvoorschriften 
te zijn. Prescriptierecords met een ICPC-code A99 (andere generaliseerde/niet 
gespecificeerde ziekte) wordt niet meegenomen in deze berekening. 

• Het percentage geneesmiddelvoorschriften met geldige ATC moet minimaal 85% 
zijn. Records met ICPC A99 worden ook in deze berekening uitgesloten. 

• Het percentage geneesmiddelvoorschriften met een ICPC-code tussen 01 en 29 of 
tussen 70 en 99, met uitzondering van A29 en A99 dient tenminste 30% te zijn. 
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Representativiteit  
Tabel B1 toont de kenmerken van de huisartsenpraktijken die in 2008 meegenomen zijn 
in de analyses. Het aandeel groepspraktijken of gezondheidscentra is groter voor de 
Nederlandse huisartsenpraktijken net als bij alle LINH-praktijken (paragraaf 3.5). De 
spreiding van de praktijken over het land komt daarentegen overeen met het landelijk 
beeld. 
 
 
Tabel B1: Kenmerken huisartspraktijken: LINH versus alle Nederlandse huisarts-

praktijken, bij contacten: 2008 
 

   
Algemene 

cijfers
Cijfers met 

diagnose 
Nederland1

Praktijkvorm2 solopraktijk 25.0 24.2 42.1
 duopraktijk 31.8 30.3 31.5
  groepspraktijk of gezondheidscentrum 43.2 45.5 26.4
  
Apotheekhoudend ja 6.8 3.0 10.8
  nee 93.2 97.0 89.3
  
Provincie Groningen 5.7 7.6 3.8
 Friesland 4.6 1.5 4.8
 Drenthe 5.7 3.0 2.9
 Overijssel 8.0 7.6 6.4
 Flevoland 0.0 0.0 1.5
 Gelderland 14.8 13.6 12.4
 Utrecht 9.1 12.1 6.5
 Noord-Holland 20.5 21.2 17.2
 Zuid-Holland 11.4 12.1 21.1
 Zeeland 3.4 4.6 2.6
 Noord-Brabant 12.5 12.1 13.9
  Limburg 4.6 4.6 7.0
  
Landsdeel noord (gr fr dr) 15.9 12.1 11.4
 oost (ov gld fl) 22.7 21.2 20.3
 west (ut nh zh) 44.3 50.0 47.5
  zuid (zee nb lim) 17.1 16.7 20.8
  
Stedelijkheid zeer sterk stedelijk 19.3 21.2 18.0
 sterk stedelijk 25.0 28.8 26.3
 matig stedelijk 14.8 13.6 19.5
 weinig stedelijk 25.0 22.7 21.7
  niet stedelijk 15.9 13.6 14.5
  
Aantal praktijken   97 72 4195
 

1 Inclusief LINH-praktijken. 
2 χ2-toets: P<0.05. 
 
 
Analyses 
Alleen de vaste patiënten en de contactenrecords van de vaste patiënten worden 
meegenomen. Analyses worden uitgevoerd voor contacten bij de huisarts (CTG-code 
12000-12007), de praktijkondersteuner (CTG-code 12100-12106) en de Modernisatie en 
Innovatie verrichtingen (CTG-code 13000-13045). 
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Methode bij ‘Voorschrijven van geneesmiddelen’ 
 
Praktijkcriteria  
Alleen gegevens van praktijken die aan een aantal criteria voldoen worden verwerkt in de 
jaarrapportage. De gegevens omtrent de geneesmiddelvoorschriften (prescriptie) in de 
huisartsenpraktijk dienen aan de volgende eisen te voldoen.  
 
Praktijkselectie 1: 
• Een praktijk dient tenminste de helft van het aantal te registeren weken geregistreerd 

te hebben. Solopraktijken worden geacht 48 weken te registreren, voor alle andere 
praktijken is dit vastgesteld op 52 weken. Een week wordt als registratieweek geteld 
indien er tenminste 25 prescriptierecords zijn geteld. Over het hele jaar wordt een 
correctiefactor berekend per praktijk. Als een groepspraktijk bijvoorbeeld 26 weken 
heeft geregistreerd dan krijgt deze praktijk een correctiefactor van 2. De correctie-
factor mag daarom niet groter dan 2,0 zijn. 

• Per ingeschreven patiënt dienen er gemiddeld minimaal 3 geneesmiddelvoorschriften 
te zijn. Prescriptierecords met een ICPC-code A99 (andere generaliseerde/niet gespe-
cificeerde ziekte) wordt niet meegenomen in deze berekening. 

• Het percentage geneesmiddelvoorschriften met geldige ATC moet minimaal 85% 
zijn. Records met ICPC A99 worden ook in deze berekening uitgesloten. 

• Het percentage geneesmiddelvoorschriften met een ICPC-code tussen 01 en 29 of 
tussen 70 en 99, met uitzondering van A29 en A99 dient tenminste 30% te zijn. 

 
Representativiteit  
Tabel B2 toont de kenmerken van deze huisartspraktijken in 2008 vergeleken met alle 
Nederlandse huisartspraktijken. Het aandeel apotheekhoudende huisartspraktijken is 
groter voor de Nederlandse huisartsenpraktijken. De spreiding van de praktijken over het 
land komt daarentegen overeen met het landelijk beeld. 
 
Ontdubbeling 
De prescriptie records worden ontdubbeld op ATC niveau, omdat er naast voorschriften 
in toenemende mate ook afschriften uit de apotheek in het EPD komen: Indien er meer-
dere records voorkomen van een patiënt met één ATC-code (5 posities) binnen 8 dagen, 
wordt het eerste record behouden. Mocht dit eerste record geen ICPC code bevatten, dan 
wordt de code van een weggestreept record overgenomen. Deze procedure is met terug-
werkende kracht uitgevoerd op de gegevens vanaf 2001. 
 
Analyse 
In de analyses met betrekking tot prescriptie worden enkel de vaste patiënten en de 
prescriptierecord van de vaste patiënten meegenomen. De ICPC tussencodes (30 - 69) 
worden niet meegenomen. Daarnaast worden ATC codes m.b.t. de griepvaccinatie 
(J07BB02) niet meegenomen. ATC codes ‘0‘ en ‘Z’ worden gehercodeerd naar code ‘Y’ 
(=onbekend). 
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Tabel B2: Kenmerken huisartspraktijken: LINH versus alle Nederlandse huisarts-
praktijken, bij prescripties: 2008 

 
    LINH Nederland1

Praktijkvorm solopraktijk 28.8 42.1
 duopraktijk 27.4 31.5
  groepspraktijk of gezondheidscentrum 43.8 26.4
  
Apotheekhoudend2 ja 2.7 10.8
  nee 97.3 89.3
  
Provincie Groningen 6.9 3.8
 Friesland 1.4 4.8
 Drenthe 2.7 2.9
 Overijssel 8.2 6.4
 Flevoland 0.0 1.5
 Gelderland 12.3 12.4
 Utrecht 11.0 6.5
 Noord-Holland 21.9 17.2
 Zuid-Holland 15.1 21.1
 Zeeland 4.1 2.6
 Noord-Brabant 11.0 13.9
  Limburg 5.5 7.0
  
Landsdeel noord (gr fr dr) 11.0 11.4
 oost (ov gld fl) 20.6 20.3
 west (ut nh zh) 52.1 47.5
  zuid (zee nb lim) 16.4 20.8
  
Stedelijkheid zeer sterk stedelijk 24.7 18.0
 sterk stedelijk 27.4 26.3
 matig stedelijk 13.7 19.5
 weinig stedelijk 21.9 21.7
  niet stedelijk 12.3 14.5
  
Aantal praktijken   80 4195
 
1 Inclusief LINH-praktijken. 
2 P<0,05. 
 
 
Methode bij ‘Verwijzingen’ 
 
Praktijkcriteria  
Alleen gegevens van praktijken die aan een aantal criteria voldoen worden verwerkt in de 
jaarrapportage. De gegevens omtrent de verwijzingen in de huisartsenpraktijk dienen aan 
de volgende eisen te voldoen.  
 
Praktijkselectie: 
• Een praktijk dient tenminste de helft van het aantal te registeren weken geregistreerd 

te hebben. Solopraktijken worden geacht 48 weken te registreren, voor alle andere 
praktijken is dit vastgesteld op 52 weken. Een week wordt als registratieweek geteld 
indien er tenminste 1 verwijsrecord is geteld. Over het hele jaar wordt een 
correctiefactor berekend per praktijk. Als een groepspraktijk bijvoorbeeld 26 weken 
heeft geregistreerd dan krijgt deze praktijk een correctiefactor van 2. De correctie-
factor mag daarom niet groter dan 2,0 zijn. 
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• Het verwijscijfer dient tussen de 100 en 400 per 1000 ingeschreven patiënten te zijn. 
Verwijzingen in de 2e lijn naar discipline Laboratorium en Röntgenologie worden 
hier niet meegeteld. 

• Het percentage records met ICPC-codes tussen 01 en 29 of tussen 70 en 99, met 
uitsluitsel van A29 en A99, dient minimaal 60% te zijn.  

• Van de 1e lijn verwijzingen worden alle (nieuwe en herhaal) verwijzingen mee-
genomen. Het verwijscijfer dient minimaal 30 verwijzingen per 1000 vaste patiënten 
te zijn. 

 
Representativiteit  
Tabel B3 toont de kenmerken van deze huisartspraktijken in 2008 vergeleken met alle 
Nederlandse huisartspraktijken. De praktijkvorm, spreiding over het land en het aandeel 
apotheekhoudende huisartspraktijken verschilt niet significant van de Nederlandse 
huisartspraktijken. 
 
Analyse 
In de analyses met betrekking tot verwijzingen worden alleen de vaste patiënten en de 
verwijsrecords van de vaste patiënten meegenomen. Verwijzingen naar Laboratorium, 
Röntgenologie en anatoom patholoog worden niet meegeteld. Van de 1e lijn worden alle 
verwijzingen meegenomen; van de 2e lijn alleen de nieuwe verwijzingen. 
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Tabel B3: Kenmerken huisartspraktijken: LINH versus alle Nederlandse huisarts-
praktijken, bij verwijzingen: 2008 

 
   LINH Nederland1

Praktijkvorm solopraktijk 31.4 42.1
 duopraktijk 25.5 31.5
  groepspraktijk of gezondheidscentrum 43.1 26.4
  
Apotheekhoudend ja 3.9 10.8
  nee 96.1 89.3
  
Provincie Groningen 7.8 3.8
 Friesland 2.0 4.8
 Drenthe 3.9 2.9
 Overijssel 7.8 6.4
 Flevoland 2.0 1.5
 Gelderland 7.8 12.4
 Utrecht 11.8 6.5
 Noord-Holland 23.5 17.2
 Zuid-Holland 13.7 21.1
 Zeeland 3.9 2.6
 Noord-Brabant 9.8 13.9
  Limburg 5.9 7.0
  
Landsdeel noord (gr fr dr) 13.7 11.4
 oost (ov gld fl) 17.7 20.3
 west (ut nh zh) 52.9 47.5
  zuid (zee nb lim) 15.7 20.8
  
Stedelijkheid zeer sterk stedelijk 27.5 18.0
 sterk stedelijk 23.5 26.3
 matig stedelijk 13.7 19.5
 weinig stedelijk 23.5 21.7
  niet stedelijk 11.8 14.5
  
Aantal praktijken   58 4195

 

1 Inclusief LINH-praktijken. 
 
 
Methode bij ‘Zorggebruik bij diabetes mellitus, COPD en hartfalen’ 
 
Praktijkcriteria  
Alleen gegevens van praktijken die aan een aantal criteria voldoen worden verwerkt in de 
jaarrapportage. Voor de gegevens omtrent zorggebruik bij aandoeningen in de huisartsen-
praktijk bestaan er twee selecties. De eerste praktijkselectie is de selectie voor de cijfers 
omtrent contacten en prescripties. De tweede praktijkselectie is de selectie waarbij 
gekeken wordt naar de verwijzingen bij specifieke aandoeningen.  
 
Praktijkselectie 1: 
• Een praktijk dient tenminste de helft van het aantal te registeren weken geregistreerd 

te hebben. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen solopraktijken en alle 
andere praktijken. Een solopraktijk wordt geacht maximaal 48 weken te registreren, 
voor alle andere praktijken is dit vastgesteld op 52 weken. Een week wordt als 
registratieweek geteld indien er tenminste 25 contactenrecords, 25 prescriptierecords 
en 25 morbiditeitrecords zijn geteld. Over het hele jaar wordt een correctiefactor 
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berekend per praktijk. Als een groepspraktijk bijvoorbeeld 26 weken heeft 
geregistreerd dan krijgt deze praktijk een correctiefactor van 2. De correctiefactor 
mag daarom niet groter dan 2,0 zijn. 

• Het aantal korte consulten van de huisarts (CTG=12000) dient tenminste 750 per 
1000 vaste patiënten te bedragen, en het aantal herhaalrecepten (CTG=12005) dient 
tenminste 500 per 1000 vaste patiënten te bedragen.  

• Per ingeschreven patiënt dienen er gemiddeld minimaal 3 geneesmiddelvoorschriften 
te zijn. Prescriptierecords met een ICPC-code A99 (andere generaliseerde/niet ge-
specificeerde ziekte) wordt niet meegenomen in deze berekening. 

• Het percentage geneesmiddelvoorschriften met geldige ATC moet minimaal 85% 
zijn. Records met ICPC A99 worden ook in deze berekening uitgesloten. 

• Het percentage geneesmiddelvoorschriften met een ICPC-code tussen 01 en 29 of 
tussen 70 en 99, met uitzondering van A29 en A99 dient tenminste 30% te zijn. 

 
Praktijkselectie 2: 
• Een praktijk dient tenminste de helft van het aantal te registeren weken geregistreerd 

te hebben. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen solopraktijken en alle 
andere praktijken. Een solopraktijk wordt geacht maximaal 48 weken te registreren, 
voor alle andere praktijken is dit vastgesteld op 52 weken. Een week wordt als 
registratieweek geteld indien er tenminste 25 contactenrecords, 25 prescriptierecords 
en 25 morbiditeitrecords zijn geteld. Over het hele jaar wordt een correctiefactor 
berekend per praktijk. Als een groepspraktijk bijvoorbeeld 26 weken heeft 
geregistreerd dan krijgt deze praktijk een correctiefactor van 2. De correctiefactor 
mag daarom niet groter dan 2,0 zijn. 

• Het aantal korte consulten van de huisarts (CTG=12000) dient tenminste 750 per 
1000 vaste patiënten te bedragen, en het aantal herhaalrecepten (CTG=12005) dient 
tenminste 500 per 1000 vaste patiënten te bedragen.  

• Per ingeschreven patiënt dienen er gemiddeld minimaal 3 geneesmiddelvoorschriften 
te zijn. Prescriptierecords met een ICPC-code A99 (andere generaliseerde/niet gespe-
cificeerde ziekte) wordt niet meegenomen in deze berekening. 

• Het percentage geneesmiddelvoorschriften met geldige ATC moet minimaal 85% 
zijn. Records met ICPC A99 worden ook in deze berekening uitgesloten. 

• Het percentage geneesmiddelvoorschriften met een ICPC-code tussen 01 en 29 of 
tussen 70 en 99, met uitzondering van A29 en A99 dient tenminste 30% te zijn. 

• Een praktijk dient tenminste de helft van het aantal te registeren weken geregistreerd 
te hebben. Solopraktijken worden geacht 48 weken te registreren, voor alle andere 
praktijken is dit vastgesteld op 52 weken. Een week wordt als registratieweek geteld 
indien er tenminste 1 verwijsrecord is geteld. Over het hele jaar wordt een correctie-
factor berekend per praktijk. Als een groepspraktijk bijvoorbeeld 26 weken heeft 
geregistreerd dan krijgt deze praktijk een correctiefactor van 2. De correctiefactor 
mag daarom niet groter dan 2,0 zijn. 

• Het verwijscijfer dient tussen de 100 en 400 per 1000 ingeschreven patiënten te zijn. 
Verwijzingen in de 2e lijn naar discipline Laboratorium en Röntgenologie worden 
hier niet meegeteld. 

• Het percentage records met ICPC-codes tussen 01 en 29 of tussen 70 en 99, met 
uitsluitsel van A29 en A99, dient minimaal 60% te zijn.  
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• Van de 1e lijn verwijzingen worden alle (nieuwe en herhaal) verwijzingen meege-
nomen. Het verwijscijfer dient minimaal 30 verwijzingen per 1000 vaste patiënten te 
zijn. 

 
Representativiteit  
Het aandeel groepspraktijken of gezondheidscentra is groter voor de Nederlandse huis-
artsenpraktijken net als bij alle LINH-praktijken (paragraaf 2.5). De spreiding van de 
praktijken over het land komt daarentegen overeen met het landelijk beeld. 
 
 
Tabel B4: Kenmerken huisartspraktijken: LINH versus alle Nederlandse huisarts-

praktijken, bij aandoeningen: 2008 
 
    Prescriptie en contacten Verwijzingen Nederland1

Praktijkvorm2 solopraktijk 24,2 28,3 42,1
 duopraktijk 30,3 26,1 31,5

  
groepspraktijk of 
gezondheidscentrum 45,5 45,7 26,4

  
Apotheekhoudend ja 3,0 4,4 10,8
  nee 97,0 95,7 89,3
  
Provincie Groningen 7,6 8,7 3,8
 Friesland 1,5 2,2 4,8
 Drenthe 3,0 4,4 2,9
 Overijssel 7,6 8,7 6,4
 Flevoland 0,0 0,0 1,5
 Gelderland 13,6 8,7 12,4
 Utrecht 12,1 13,0 6,5
 Noord-Holland 21,2 23,9 17,2
 Zuid-Holland 12,1 10,9 21,1
 Zeeland 4,6 4,4 2,6
 Noord-Brabant 12,1 10,9 13,9
  Limburg 4,6 4,4 7,0
  
Landsdeel noord (gr fr dr) 12,1 15,2 11,4
 oost (ov gld fl) 21,2 17,4 20,3
 west (ut nh zh) 50,0 47,8 47,5
  zuid (zee nb lim) 16,7 19,6 20,8
  
Stedelijkheid zeer sterk stedelijk 21,2 30,4 18,0
 sterk stedelijk 28,8 21,7 26,3
 matig stedelijk 13,6 15,2 19,5
 weinig stedelijk 22,7 15,2 21,7
  niet stedelijk 13,6 17,4 14,5
  
Aantal praktijken   72 51 4195
 

1 Inclusief LINH-praktijken. 
2 P<0.05. 
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Analyses 
Enkel de vaste patiënten en de records van de vaste patiënten worden meegenomen. Voor 
het berekenen van de aandoeningen bij de contacten werd gekeken naar de (telefonische) 
consulten en visites van de huisarts (CTG-code 12000-12004) en van de praktijk-
ondersteuner (CTG-code 12100-12104). ICPC-code A50 en A99 worden gehercodeerd 
naar 0. In de analyses met betrekking tot prescriptie worden enkel de vaste patiënten en 
de prescriptierecord van de vaste patiënten meegenomen. De ICPC tussencodes (30 - 69) 
worden niet meegenomen. Daarnaast worden ATC codes m.b.t. de griepvaccinatie 
(J07BB02) niet meegenomen. ATC codes ‘0‘ en ‘Z’ worden gehercodeerd naar code ‘Y’ 
(=onbekend). In de analyses met betrekking tot verwijzingen worden alleen de vaste 
patiënten en de verwijsrecords van de vaste patiënten meegenomen. Verwijzingen naar 
Laboratorium, Röntgenologie en anatoom patholoog worden niet meegeteld. Van de 1e 
lijn worden alle verwijzingen meegenomen; van de 2e lijn alleen de nieuwe verwijzingen. 
 
 
Methode bij ‘Indicatoren’  
 
Praktijkcriteria 
Alleen gegevens van praktijken die aan een aantal criteria voldoen worden verwerkt in de 
jaarrapportage. De gegevens omtrent indicatoren die hier gepresenteerd worden hebben 
betrekking op de voorgeschreven medicatie en dienen daarom te voldoen aan de alge-
mene eisen van prescriptie. Praktijken met een noemen waarin minder dan 10 patiënten 
voorkomen worden echter niet meegenomen in de indicatorberekeningen.  
 
Algemene eisen prescriptie: 
• Een praktijk dient tenminste de helft van het aantal te registeren weken geregistreerd 

te hebben. Solopraktijken worden geacht 48 weken te registreren, voor alle andere 
praktijken is dit vastgesteld op 52 weken. Een week wordt als registratieweek geteld 
indien er tenminste 25 prescriptierecords zijn geteld. Over het hele jaar wordt een 
correctiefactor berekend per praktijk. Als een groepspraktijk bijvoorbeeld 26 weken 
heeft geregistreerd dan krijgt deze praktijk een correctiefactor van 2. De correctie-
factor mag daarom niet groter dan 2,0 zijn. 

• Per ingeschreven patiënt dienen er gemiddeld minimaal 3 geneesmiddelvoorschriften 
te zijn. Prescriptierecords met een ICPC-code A99 (andere generaliseerde/niet ge-
specificeerde ziekte) wordt niet meegenomen in deze berekening. 

• Het percentage geneesmiddelvoorschriften met geldige ATC moet minimaal 85% 
zijn. Records met ICPC A99 worden ook in deze berekening uitgesloten. 

• Het percentage geneesmiddelvoorschriften met een ICPC-code tussen 01 en 29 of 
tussen 70 en 99, met uitzondering van A29 en A99 dient tenminste 30% te zijn. 

 
Representativiteit 
Tabel B5 toont de kenmerken van deze huisartspraktijken in 2008 vergeleken met alle 
Nederlandse huisartspraktijken. Het aandeel apotheekhoudende huisartspraktijken is 
groter voor de Nederlandse huisartsenpraktijken. De spreiding van de praktijken over het 
land komt daarentegen overeen met het landelijk beeld. 
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Tabel B5: Kenmerken huisartspraktijken: LINH versus alle Nederlandse huisarts-
praktijken, bij prescripties: 2008 

 
    LINH Nederland1

Praktijkvorm solopraktijk 28,8 42,1
 duopraktijk 27,4 31,5
  groepspraktijk of gezondheidscentrum 43,8 26,4
  
Apotheekhoudend2 ja 2,7 10,8
  nee 97,3 89,3
  
Provincie Groningen 6,9 3,8
 Friesland 1,4 4,8
 Drenthe 2,7 2,9
 Overijssel 8,2 6,4
 Flevoland 0,0 1,5
 Gelderland 12,3 12,4
 Utrecht 11,0 6,5
 Noord-Holland 21,9 17,2
 Zuid-Holland 15,1 21,1
 Zeeland 4,1 2,6
 Noord-Brabant 11,0 13,9
  Limburg 5,5 7,0
  
Landsdeel noord (gr fr dr) 11,0 11,4
 oost (ov gld fl) 20,6 20,3
 west (ut nh zh) 52,1 47,5
  zuid (zee nb lim) 16,4 20,8
Stedelijkheid zeer sterk stedelijk 24,7 18,0
 sterk stedelijk 27,4 26,3
 matig stedelijk 13,7 19,5
 weinig stedelijk 21,9 21,7
  niet stedelijk 12,3 14,5
  
Aantal praktijken   80 4195
 
1 Inclusief LINH-praktijken. 
2 P<0,05. 
 
 
Analyses 
De eerste stap voor het berekenen van indicatoren is het vaststellen van een definitie 
waarin wordt beschreven “wie moet wat doen, bij wie en wanneer”. De indicatoren op de 
website zijn als volgt gedefinieerd.  
 
Wie?  De huisarts dient  
Wat?  medicatie X voorgeschreven te hebben  
Bij wie?  bij patiënten die in verband met diagnose Y bij de huisartsenpraktijk zijn 

geweest  
Wanneer?  in de periode 1 januari 200? tot en met 31 december 200?  
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Operationalisatie van een indicator  
 
Teller  Aantal patiënten dat contact heeft gehad met de huisartsenpraktijk voor 

diagnose Y in de periode 1 jan-31 dec én; een de medicatie X hebben 
geregistreerd in de periode 1 jan-31 dec  

Noemer  Aantal patiënten dat contact heeft gehad met de huisartsenpraktijk voor 
diagnose Y in de periode 1 jan-31 dec 

 
De indicator is de quotiënt van de teller en noemer en wordt veelal weergegeven in een 
percentage (calculatie: teller/noemer*100%). Voor elke praktijk wordt een percentage 
berekend. De mediane score van alle praktijkscores is de indicatorscore. Door de be-
rekening van de indicatorscore op praktijkniveau wijken de getallen iets af van de cijfers 
bij het zorggebruik bij diabetes mellitus, COPD en hartfalen.  
 
 
Methode bij ‘Incidentie- en prevalentie cijfers’  
 
Praktijkcriteria 
Alleen gegevens van praktijken die aan een aantal criteria voldoen worden verwerkt in de 
berekening van incidentie- en prevalentie cijfers. Voor het berekenen van de incidentie- 
en prevalentie cijfer bestaan aparte praktijkselecties.  
 
Praktijkselectie prevalentie: 
• Het percentage records met een geldige ICPC-code bij de morbiditeits module dient 

minimaal 60% te zijn.  
• De registratie van morbiditeit en voorschriften voor geneesmiddelen dient het gehele 

jaar plaats te vinden; minimaal 10% van alle records moet binnen een kwartaal val-
len. 

 
Praktijkselectie incidentie 
• Het percentage records met een geldige ICPC-code bij de morbiditeits module dient 

minimaal 60% te zijn.  
• De registratie van morbiditeit en voorschriften voor geneesmiddelen dient het gehele 

jaar plaats te vinden; minimaal 10% van alle records moet binnen een kwartaal val-
len. 

• De codering 'nieuw contact' en 'herhaalcontact' dient bij minimaal 75% van de deel-
contacten te zijn geregistreerd. 

 
Representativiteit 
Tabel B6 toont de kenmerken van de huisartsenpraktijken die in 2008 meegenomen zijn 
in de analyses. Het aandeel groepspraktijken of gezondheidscentra is groter dan in Neder-
land, maar verschilt niet significant. De spreiding van de praktijken over het land komt 
overeen met het landelijk beeld.  
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Tabel B6: Kenmerken huisartspraktijken: LINH versus alle Nederlandse huisarts-
praktijken, bij incidentie en prevalentie: 2008 

 
    Prevalentie Incidentie Nederland1

Praktijkvorm solopraktijk 34.7 45.5 42.1
 duopraktijk 22.2 15.2 31.5
  groepspraktijk of gezondheidscentrum 43.1 39.4 26.4
   
Apotheekhoudend ja 8.3 9.1 10.8
  nee 91.7 90.9 89.3
   
Provincie Groningen 9.7 9.1 3.8
 Friesland 1.4 0.0 4.8
 Drenthe 5.6 6.1 2.9
 Overijssel 8.3 9.1 6.4
 Flevoland 1.4 3.1 1.5
 Gelderland 13.9 9.1 12.4
 Utrecht 6.9 0.0 6.5
 Noord-Holland 19.4 21.2 17.2
 Zuid-Holland 16.7 24.2 21.1
 Zeeland 2.8 6.1 2.6
 Noord-Brabant 8.3 6.1 13.9
  Limburg 5.6 6.1 7.0
   
Landsdeel noord (gr fr dr) 16.7 15.2 11.4
 oost (ov gld fl) 23.6 21.2 20.3
 west (ut nh zh) 43.1 45.5 47.5
  zuid (zee nb lim) 16.7 18.2 20.8
   
Stedelijkheid zeer sterk stedelijk 22.2 30.3 18.0
 sterk stedelijk 25.0 18.2 26.3
 matig stedelijk 16.7 18.2 19.5
 weinig stedelijk 19.4 21.2 21.7
  niet stedelijk 16.7 12.1 14.5
   
Aantal praktijken   82 38 4195
 
1 Inclusief LINH-praktijken. 
 
 
Analyses 
De incidentie- en prevalentie cijfers werden berekend met behulp van episodes. De 
episodes werden geconstrueerd met behulp van het EPICON-algoritme (Biermans 2007 
en 2008). Een episode is de tijdsspanne die het geheel van (deel)contacten beschrijft in 
relatie tot één- en dezelfde zorgvraag. Bij de incidentie is de uitkomstmaat het aantal 
nieuwe episodes en bij de prevalentie het aantal patiënten met één of meer nieuwe of 
reeds bestaande episodes binnen een jaar. 
 
Om tot een algemeen gemiddelde per jaar voor de hele bevolking te komen, werd 
rekening gehouden met de leeftijdsopbouw van de patiëntenpopulatie in elk jaar. 
Standaardisatie vond plaats op basis van CBS-gegevens. Hierbij werd per 5 jaarcategorie 
het gemiddeld aantal incidente /prevalente gevallen meegenomen binnen de leeftijds-
categorie en vermenigvuldigd met het aandeel dat deze categorie in de totale bevolking 
heeft volgens de CBS-gegevens. 
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