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Voorwoord

Eind 1999 werd aan het NIVEL subsidie verleend om de Tweede Nationale Studie naar ziekten en

verrichtingen in de huisartspraktijk te gaan uitvoeren. De plannen hiervoor waren neergelegd in

een projectplan, ontwikkeld in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en

Milieu (RIVM), dat in december 1998 is aangeboden aan het ministerie van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport (VWS). Het grootste deel van de financiering van de Tweede Nationale Studie is

direct of indirect afkomstig van het Ministerie van VWS. Daarnaast droeg de Stichting Centraal

Fonds Reserves Voormalige Vrijwillige Ziektekostenverzekering financieel bij.

Het voorliggende rapport is een van de kernrapporten van de Tweede Nationale Studie naar ziek-

ten en verrichtingen in de huisartspraktijk en in tegenstelling tot de andere rapporten zijn de

auteurs vooral werkzaam bij het Centre for Quality of Care Research, WOK, verbonden aan het

UMC St Radboud. Dit rapport is tot stand gekomen dankzij de bijdrage van velen; wij willen hen

op deze plaats danken voor hun medewerking. Een aantal personen willen we in het bijzonder

noemen. Als eerste uiteraard de huisartsen en hun patiënten, zonder wiens gegevens de studie

niet uitgevoerd had kunnen worden. De huisartsen hebben deels op routine gegevens kunnen ver-

zamelen, maar hebben ook veel extra werk moeten doen. Ook dienen hier andere partijen

genoemd te worden: INTOMART GfK, Survey Data, IVA Tilburg, en de firma’s die de verschillen-

de Huisarts Informatie Systemen beheren.

Ten tijde van de productie van het rapport is een externe klankbordgroep ingesteld, bestaande uit

verschillende experts, uit verschillende maatschappelijke geledingen, die beroepshalve bij of op

het thema van het onderhavige kernrapport betrokken zijn. De leden waren Mw. dr. J. Dekker,

huisarts, voorzitter (NHG), Mw. dr. K. Jansen, (ZonMw), Dr. A.van der Veen / Mw. dr. M.

Kallewaard (RIVM), Mw. A.van der Spoel-Meijer (NPCF) en R. Drijver, huisarts, (NHG).

Tot slot bedanken we het team van het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH) en

de Tweede Nationale Studie die met vereende krachten hun inzet hebben getoond voor de dataver-

zameling van deze studie. Het was altijd spannend of alles op tijd kon worden uitgevoerd, we

waren met zijn allen van veel dingen en vooral elkaar afhankelijk, maar de klus is geklaard.

Nijmegen / Utrecht, januari 2004

Jozé Braspenning

François Schellevis

Richard Grol





Samenvatting en beschouwing
Jozé Braspenning (WOK), François Schellevis (NIVEL), Richard Grol (WOK)

De behoefte aan valide en betrouwbare informatie over de kwaliteit van geleverde zorg is groot. Het

evalueren van de zorg gaat steeds meer tot de dagelijkse bezigheden in de huisartspraktijk horen.

In dit rapport staan drie verschillende aspecten van de kwaliteit van de huisartsenzorg centraal, te

weten de mate van overeenkomen met de NHG-Standaarden, de kwaliteit van de praktijkvoering en

het oordeel van de patiënten. De kwaliteit van zorg wordt daarbij vooral uitgedrukt in zogenaamde

structuur- en procesindicatoren. Het rapport geeft de situatie op deze drie terreinen aan vóór de

start van de Tweede Nationale Studie en geeft vervolgens een overzicht van de uitkomsten van de

Tweede Nationale Studie. De resultaten worden voor een aantal onderwerpen nader uitgewerkt. We

hebben hierbij gekozen voor een typisch huisartsgeneeskundig terrein zoals het voorschrijven van

antibiotica, de geestelijke gezondheidszorg, en voor de preventie-activiteiten influenzavaccinatie

en het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Maar ook voor de relatie tussen praktijkvoe-

ring en het risicomanagement bij hart- en vaatziekten; en voor de relatie tussen de kwaliteit van het

voorschrijfgedrag en het patiëntenoordeel. Het rapport voorziet in een grote hoeveelheid referen-

tiegegevens en beoogt beleidsdiscussies te onderbouwen met objectieve gegevens.

1 Richtlijnen

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) publiceert vanaf 1989 richtlijnen voor de huisart-

senzorg. Eind 2003 waren er 78 richtlijnen in gebruik. In de NHG-Standaarden worden op basis

van beschikbare ‘evidence’, aangevuld met consensus, richtlijnen gegeven voor het medisch han-

delen in de huisartspraktijk. Het toetsen van het handelen aan de richtlijnen is een indicatie voor de

geleverde kwaliteit.

1.1 Stand van zaken vóór de Tweede Nationale Studie

Het meten van het handelen van huisartsen door middel van toetsing aan richtlijnen begint in Nederland tot ont-

wikkeling te komen.

Vanaf het midden van de jaren negentig worden er in Nederland studies uitgevoerd waarin het han-

delen wordt afgezet tegen richtlijnen. Deze richtlijnen kunnen de NHG-Standaarden zijn, maar

betreffen soms ook het resultaat van een consensusbespreking onder experts. Uit een systematisch

literatuuroverzicht over de periode 1997-2001 is gebleken dat er voorafgaand aan de Tweede
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Nationale Studie 22 Nederlandse studies zijn uitgevoerd over het volgen van richtlijnen in de huis-

artspraktijk. Net als uit vergelijkbare buitenlandse studies blijkt dat het voor driekwart de kwaliteit

van de huisartsenzorg bij chronische aandoeningen betreft, zoals astma en COPD, risico’s op car-

diovasculaire aandoeningen en diabetes mellitus. Gemiddeld lag de feitelijke overeenstemming

tussen het medisch handelen en de richtlijnen op 55%, maar de variatie was groot. Het meest

opvallend was dat voor de evaluatie van het handelen geen systematische, valide en betrouwbare

indicatoren zijn ontwikkeld. Om transparantie in de kwaliteit van de huisartsenzorg te realiseren

zijn valide en betrouwbare kwaliteitsindicatoren een voorwaarde.

1.2 Resultaten Tweede Nationale Studie

Op systematische wijze (iteratieve consensusprocedure) zijn door het Centre for Quality of Care

Research (WOK) verbonden aan het UMC St Radboud vanuit 70 NHG-Standaarden indicatoren

ontwikkeld om het handelen te toetsen aan richtlijnen. In de Tweede Nationale Studie zijn hier

gegevens voor verzameld en de resultaten van 106 indicatoren voor 59 NHG-Standaarden bere-

kend. De indicatoren zijn thematisch gerangschikt naar type verrichting en aandoening.

De overeenstemming tussen het handelen van de huisarts en de richtlijnen bedroeg voor de gezamenlijke procesin-

dicatoren (gemiddelde cijfers voor diagnostiek, voorschrijven en verwijzen) 74% (variërend van 10% tot bijna

100%), waarbij de variatie tussen huisartspraktijken groot is. De informatie over de specifieke aandoeningen laat

zien waar verbeteringen mogelijk zijn.

Diagnostiek

(Vroege) opsporing van chronische aandoeningen kent variatie tussen praktijken, hetgeen duidt op mogelijkheden

tot verbetering. Onderzocht zijn de prevalentie-indicatoren diabetes mellitus, hypertensie, verhoog-

de cholesterolwaarde, hartfalen, problematisch alcoholgebruik, dementie, depressie, angststoor-

nissen, urine-incontinentie, slechthorendheid, astma bij kinderen en osteoporose. De variatie tus-

sen praktijken was sterk voor hypertensie, dat een gemeten jaarprevalentie kent van 57,1 per 1000,

maar bijvoorbeeld ook voor osteoporose met een jaarprevalentie van 4,2 per 1000.

Voor de onderstaande beschrijvingen geldt dat de indicatoren zo zijn geformuleerd, dat een hoger

percentage staat voor het meer volgen van de richtlijnen. De inhoud van richtlijnen geven echter

doorgaans niet aan dat een bepaalde handeling voor 100% moet worden gevolgd. Naast het per-

centage is daarom de variatie tussen de praktijken net zo informatief voor de kwaliteit van de ver-

leende zorg.

Beeldvormende aanvullende diagnostiek wordt grotendeels volgens richtlijnen uitgevoerd,  bij het aanvragen van

laboratoriumonderzoek is verbetering mogelijk.

Aanvragen voor beeldvormende diagnostiek worden grotendeels (76%) volgens richtlijnen uitge-

voerd. Richtlijnen over laboratoriumbepalingen worden voor 53% gevolgd; richtlijnen waarin

wordt aangegeven een bepaalde test uit te voeren worden beter gevolgd dan wanneer een bepaling

juist niet nodig wordt geacht. In totaal worden de richtlijnen voor diagnostiek voor 65% gevolgd.
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Voorschrijven van geneesmiddelen

Als de richtlijnen aangeven, dat bepaalde medicatie niet hoeft of dient te worden verstrekt dan wordt dit advies

redelijk goed gevolgd (78%). Maar als de richtlijnen met een voorstel komen voor specifieke medicatie dan wordt

hier relatief minder naar gehandeld (62%). In totaal worden de prescriptierichtlijnen voor 68% gevolgd.

Verwijzen

De verwijzingen worden bijna altijd conform de richtlijnen uitgevoerd (89%), verbetering is mogelijk voor de

verwijzing naar de fysiotherapie. Ook wordt er relatief veel verwezen naar de gynaecoloog, waar dit

strikt medisch genomen niet nodig is maar voor de patiënt vermoedelijk wel geruststellend. De

variatie tussen de praktijken is klein en neemt af naarmate de maat van overeenstemming dichter

de 100% benadert.

Antibioticabeleid

Ongeveer 80% van alle antibiotica wordt voorgeschreven in de huisartspraktijk. In de NHG-

Standaarden wordt, vanwege de resistentieproblematiek, geadviseerd het voorschrijven van antibi-

otica te beperken; en indien er toch antibiotica moet worden voorgeschreven wordt vaak een eerste-

keuzemiddel voorgesteld. In negen richtlijnen wordt ingegaan op het voorschrijven van antibioti-

ca, waaruit 13 indicatoren zijn opgesteld.

Het voorschrijven van antibiotica in de huisartspraktijk gebeurt in 62% van de episodes volgens de NHG-

Standaarden. Het advies om geen antibioticum voor te schrijven wordt beter gevolgd dan het advies om een eerste-

keuzemiddel voor te schrijven. De mate waarin huisartspraktijken handelen volgens de richtlijnen vari-

eert sterk per indicator en tussen de verschillende indicatoren. De variatie is groter als de richtlijn

een bepaald antibioticum adviseert dan wanneer geen antibioticum wordt geadviseerd. Vooral bij

een ontsteking van de bijholte worden nogal eens antibiotica voorgeschreven (67% van de episo-

des), bij kinderen met astma wordt de richtlijn zeer goed gevolgd (in 6% van de episodes wordt een

antibioticum voorgeschreven). In huisartspraktijken waarin de richtlijnen vaak gevolgd worden als

het gaat om het al dan niet voorschrijven van antibiotica, worden niet automatisch ook de richtlij-

nen beter gevolgd als het gaat om het voorschrijven van een eerste keuzemiddel. Er is zowel sprake

van teveel als te weinig voorschrijven. 

Geestelijke gezondheidszorg

De WHO voorspelt dat in 2010 de grootste ziektelast wordt veroorzaakt door de geestelijke gezond-

heid. Slechts eenderde van de volwassenen zoekt hiervoor hulp. Maar van alle hulpvragen dient

80% zich aan in de eerstelijnszorg, waarbij in ieder geval het eerste contact doorgaans met de huis-

arts is. Het herkennen van een psychische stoornis en het vaststellen van de juiste diagnose zijn

voorwaarden voor het kunnen inzetten van een adequate behandeling.

Het opsporen van dementie, depressie, angststoornissen en chronisch alcoholgebruik kan verbeterd worden gezien

de variatie tussen de praktijken. Dementie wordt gezien bij 1,7 patiënten per 1000, depressie bij 21,2 per

1000; angststoornissen bij 7,1 per 1000; en chronisch alcoholgebruik bij 1,7 per 1000. De grote vari-

atie tussen praktijken is een aanwijzing dat er verbetering in deze zorg mogelijk is. De richtlijn stelt

voor om bij een matige of ernstige depressie een antidepressivum voor te schrijven. In totaal wordt in 68% van

alle episodes met een depressie een antidepressivum voorgeschreven. Het merendeel (86%) van
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deze voorgeschreven middelen behoort tot de groep van selectieve serotonine heropnameremmers

(SSRI’s). In de NHG-Standaard werd de voorkeur uitgesproken voor tricyclische antidepressiva (tca’s) bij een

depressie, maar in de herziene NHG-Standaard Depressie wordt niet langer een voorkeur uitgesproken voor een spe-

cifiek antidepressivum. 

Preventie

Influenzavaccinatie: 75% van de patiënten uit de hoogrisicogroepen voor influenza wordt gevaccineerd. Vooral

onder patiënten met cardiovasculaire aandoeningen en diabetes mellitus is de vaccinatiegraad hoog. De opkomst

onder vijfenzestig plussers zonder medische indicatie en de opkomst onder longpatiënten kan hoger.

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker: het gemiddelde netto opkomstcijfer in het bevolkingsonder-

zoek baarmoederhalskanker is 74%. De opkomst is aanzienlijk groter, 10-15%, als de (herinnering)uitnodiging

voor het maken van de uitstrijk afkomstig is van de huisartspraktijk.

Het bepalen van het risicoprofiel ten behoeve van het risicomanagement van hart- en vaatziekten wordt nog lang niet

overal gedaan. Het medicatiebeleid wordt in verschillende mate volgens de richtlijnen uitgevoerd. Taken op het

gebied van cardiovasculair risicomanagement worden nog weinig aan de praktijkassistente gedele-

geerd. Wat betreft de medicamenteuze behandeling van hart- en vaatziekte laat het handelen volgens

richtlijnen veel verschillen zien (51%-96%). Bijvoorbeeld bij 96% van de patiënten met hypercho-

lesterolemie en antilipaemica worden statines voorgeschreven; 21% van patiënten met hypertensie en

astma of COPD krijgt tegen de richtlijnen in toch bètablokkers voorgeschreven; 59% van de patiënten

met hartfalen krijgen de combinatie van ACE-remmers en diuretica; 51% van de patiënten met angina

pectoris krijgt aspirine voorgeschreven en 72% van de patiënten met een TIA.

2 Praktijkvoering

Voor het in kaart brengen van de kwaliteit van de praktijkvoering in de huisartspraktijk kunnen we

sinds het midden van de jaren negentig in Nederland gebruik maken van het door de WOK ont-

wikkelde Visitatie Instrument praktijkvoering (VIP). De stand van zaken voorafgaand aan de

Tweede Nationale Studie is weergegeven voor de werkbelasting van huisartsen en de taakdelegatie

binnen de huisartspraktijk.

2.1 Stand van zaken vóór de Tweede Nationale Studie: werkbelasting en delegatie

Werkbelasting: Rond 1998 was de zelfgerapporteerde werkbelasting van huisartsen een stuk hoger dan de gang-

bare werkweek in Nederland. Huisartsen bleken toen aanzienlijk minder te willen werken. De omvang van de

zelfgerapporteerde werkweek van de huisartsen was in 1998 een stuk hoger dan de omvang van een

gangbare werkweek in Nederland. De huisartsen zelf gaven hierbij aan dat zij minder uren wilden

werken. Deze trend was extra duidelijk onder solisten en vrouwelijke huisartsen, die respectievelijk

8 en 9 uur in de week minder wilden werken. 
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Taakdelegatie: Rond 1998 werden in beperkte mate medisch technische taken gedelegeerd. Taakdelegatie naar

de praktijkassistente vond in 1998 plaats, maar er was zeker nog ruimte om dit uit te breiden. Van

de medisch technische taken werd 48% gedelegeerd naar de praktijkassistente of een praktijk-

ondersteuner. Taken die verder gedelegeerd kunnen worden, waren het tapen van een enkeldistor-

sie, lijmen van wondjes, compressieverband aanbrengen bij open been, bepalen van risicoprofiel

hart- en vaatziekte of controle van astma- en COPD-patiënten.

2.2 Resultaten Tweede Nationale Studie

Praktijkvoering kent veel variatie tussen praktijken. Het toetsen van het eigen handelen van huisarts wordt nog

niet routine ingebouwd.

Uitrusting van de praktijk

Wat betreft het kritisch bijhouden van de EHBO-voorzieningen in de behandelkamer zijn de ver-

schillen tussen de praktijken groot. Het blijkt uit de cijfers dat het noodzakelijk blijft om de inhoud

van de dokterstas regelmatig te controleren op de houdbaarheidsdatum van het materiaal.

Delegatie en samenwerking

De taken die door de huisarts gedelegeerd worden aan de praktijkassistente zijn vooral medisch-

administratieve (68%) en organisatorische taken (60%). Een aantal medisch technische taken

(55%) zoals hechtingen verwijderen, injecties geven, wratten behandelen en oren uitspuiten en

voorlichtingstaken (48%) wordt gedelegeerd. Op het gebied van voorlichting en preventie kan nog

meer worden gedelegeerd (40%).

Dienstverlening en organisatie

Patiënten wachten gemiddeld 5 minuten voordat zij telefonisch te woord worden gestaan en de

patiënten wachten gemiddeld 11 minuten in de wachtkamer, voordat het consult begint. Binnen de

eerstelijnszorg wordt vooral overleg gevoerd met de apothekers (gemiddeld 19 minuten per week).

Overleg met de medische specialisten vindt ook met regelmaat plaats (86% van de huisartsen doet

dit gemiddeld meer dan twee maal per week), maar structureel overleg over transmurale afspraken

komt minder vaak voor (41%). Aangegeven wordt dat aan de samenwerking binnen de eerste lijn 40

minuten per week wordt besteed.

De verslaglegging

De verslaglegging is prima, maar dit kan enigszins vertekend zijn, omdat de praktijken deelnemen

aan het project Landelijk InformatieNetwerk Huisartsenzorg (LINH), waarvoor een goede verslag-

legging noodzakelijk is.

Werken aan kwaliteit binnen de praktijk

Het toetsen van de kwaliteit van het eigen handelen op het gebied van diagnostiek, voorschrijven en

verwijzen binnen de praktijk of de huisartsengroep wordt gedaan, maar de mate waarin verschilt

tussen praktijken en ook naar onderwerp. De minste aandacht krijgt de verwijsbrief (6%) en de

meeste aandacht gaat naar het bespreken van het voorschrijven (68%).
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3 Patiëntoordelen

Het oordeel van de patiënt over de geleverde zorg heeft te maken met een oordeel over het feitelijk

handelen van de huisarts, allerlei praktijkvoeringaspecten, maar ook de communicatie en bejege-

ning. Het is een mengeling van indrukken. In een literatuuroverzicht wordt ingegaan op de recente

stand van zaken. In de Tweede Nationale Studie is gebruik gemaakt van twee verschillende instru-

menten, te weten de QUOTE ontwikkeld door het NIVEL en de CEP ontwikkeld door de WOK. 

3.1 Stand van zaken vóór de Tweede Nationale Studie

De uitkomsten van onderzoek naar de kwaliteit van de huisartsenzorg vanuit het perspectief van de patiënt geven aan

dat de mensen in het algemeen zeer tevreden zijn (85% of hoger). Oudere mensen en mensen met minder gezondheids-

problemen zijn meer tevreden over de huisartsenzorg. De uitkomsten van de studies laten zien dat patiënten in

de regel zeer positief zijn in hun oordeel over de kwaliteit van de huisartsenzorg in Nederland, met

name over aspecten gericht op de bejegening van patiënten en aspecten gerelateerd aan de professio-

nele deskundigheid van huisartsen. Het lijkt er op dat oudere, gezonde patiënten positiever oordelen

over de kwaliteit van de huisartsenzorg. Uit de studies blijkt dat patiënten van huisartsen meer dan in

het verleden het geval was worden betrokken bij de ontwikkeling van meetinstrumenten voor de kwa-

liteit van de huisartsenzorg die in de onderzoeksperiode zijn ontwikkeld of gebruikt.

3.2 Resultaten Tweede Nationale Studie

Patiëntoordelen

In hun contacten met de huisarts ervaren gemiddeld negen van de tien patiënten dat zij op inhoudelijk gebied ook

daadwerkelijk de zorg van de huisarts krijgen die zij verwachten. De verschillen tussen patiënten en tussen huis-

artsen(praktijken) zijn groot. Patiënten vinden aspecten die te maken hebben met de daadwerkelijke

zorgverlening van de huisarts in de spreekkamer erg belangrijk. Zij willen graag serieus genomen

worden, begrijpelijke uitleg krijgen over hun klachten, maar ook een goede uitleg over het doel en

de aard van de voorgestelde behandeling. In hun contacten met de huisarts ervaren gemiddeld

negen van de tien patiënten dat zij op inhoudelijk gebied ook daadwerkelijk de zorg van de huisarts

krijgen die zij verwachten. Circa 10% van de patiënten geeft aan dat de huisarts wat hen betreft op

inhoudelijk terrein ‘onvoldoende kwaliteit’ levert. 

Het oordeel van de patiënten over kwaliteit van de huisartsenzorg kent een grote variatie, maar man-

nen zijn positiever dan vrouwen; ouderen zijn positiever dan jongeren en relatief meer gezonde

mensen beoordelen de zorg ook positiever dan de andere gebruikers. Het oordeel van de patiënten

verschilt sterk tussen huisartsen en huisartspraktijken. Op een schaal van 1 tot 10 scoort de minste

gewaardeerde huisarts(praktijk) een 6,7 en de meest gewaardeerde huisarts(praktijk) een 9,0.

Patiënten vinden huisartsen soms te snel met het vertalen van lichamelijke klachten in psychische problemen.

Patiënten geven aan lang te moeten wachten op een verwijzing naar de medisch specialist. Patiënten vragen meer

aandacht voor het bespreken van niet medische problemen. Op drie deelterreinen geven patiënten aan dat

de kwaliteit verbeterd kan worden. Naar de mening van de patiënten worden lichamelijk klachten

soms onterecht vertaald in psychische problemen. Ook wordt benadrukt dat een snelle verwijzing

naar een medisch specialist niet eenvoudig te verkrijgen is. Op het eerste gezicht in tegenspraak
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met de eerste bewering geven patiënten ook aan, dat de bereidheid van de huisarts om ook over niet

medische problemen te praten kan worden vergroot. Kennelijk willen mensen dat de huisarts meer

open staat voor hun niet medische problemen, maar als zij een lichamelijk probleem aangeven dan

willen zij dit ook als zodanig behandeld zien.

Patiënten vragen aandacht voor hun privacy bij de inrichting van de praktijk en geven aan dat de bereikbaarheid

verbeterd kan worden. Wat betreft de organisatie van de zorgverlening van huisartsen hechten patiën-

ten belang aan een goede telefonische bereikbaarheid van de praktijk, de mogelijkheid om snel op

het spreekuur terecht te kunnen en aan voldoende privacy bij het bezoek aan de huisarts en de huis-

artspraktijk. Ruim 22% van de patiënten geeft aan dat de organisatie en de bereikbaarheid van de

huisartspraktijk verbeterd kunnen worden. Concrete punten zijn de inrichting van de praktijk

waarbij meer rekening gehouden kan worden met de privacy van de patiënt en kortere wachttijden

in de wachtkamer bij spreekuurbezoek.

Hoewel een vergelijking tussen de Eerste en de Tweede Nationale Studie niet helemaal mogelijk is

gezien de verschillende vragen die aan de patiënten zijn gesteld, lijkt het erop dat de waardering

over de feitelijke zorgverlening is gestegen (van 85% naar 90%), maar de waardering voor de

bereikbaarheid (van 89% naar 86%) en de bereidheid om visites af te leggen is verslechterd. 84%

van de patiënten geeft aan dat de huisarts eigenlijk wel direct bereid is om een visite te maken; 15

jaar geleden lag dit percentage op 93%.

Kenmerken van de huisarts in relatie tot patiëntoordelen

De waardering van de patiënten voor de feitelijke zorgverlening is hoger als de huisarts meer tevreden is over zijn of

haar werkzaamheden en niet aangeeft zich ‘opgebrand te voelen’. De praktijkvoering wordt meer gewaardeerd als

de patiënt dezelfde dag terecht kan voor een consult. Het oordeel van de patiënt over de geleverde zorg en

de praktijkvoering zal mede afhangen van de huisarts die tegenover hem of haar zit. Als de patiënt-

oordelen in relatie worden gebracht met huisartskenmerken dan blijkt dat patiënten positiever oor-

delen over huisartsen die meer tevreden zijn met hun eigen werkzaamheden. Het oordeel van de

patiënt is positiever als de patiënt nog dezelfde dag voor een consult terecht kan. Ook blijkt dat een

huisarts die wat minder dagdelen werkt een hogere waardering krijgt over de kwaliteit van de prak-

tijkvoering. Naarmate een huisarts meer van zichzelf aan geeft dat hij of zij zich ‘opgebrand voelt’

neemt de waardering voor de feitelijk geleverde zorg af.

4 ONDERLINGE RELATIES

4.1 Relatie medisch handelen en praktijkvoering 

Er is nauwelijks verband tussen de kwaliteit van het medisch handelen en van de praktijkvoering. Het volgen van

richtlijnen over preventie van hart- en vaatziekten houdt geen verband met de kwaliteit van de prak-

tijkvoering, zoals mate van delegatie, organisatie van de preventie en organisatie van de verslagleg-

ging. Kennelijk worden met de kwaliteit van het medisch handelen en dat van de praktijkvoering

verschillende aspecten belicht. Een uitzondering is dat het aantal opgespoorde patiënten met dia-

betes mellitus in een praktijk toeneemt als er meer wordt gedaan aan de organisatie van diabetes-

zorg.
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4.2 Relatie medisch handelen en patiëntoordelen

Er lijkt geen verband tussen de kwaliteit van het medisch handelen en het oordeel van de patiënten over de huisart-

senzorg. Patiënten vinden het belangrijk dat hun huisarts goede zorg levert. Betekent dit ook dat als

in huisartspraktijken kwalitatief betere zorg wordt verleend getoetst aan de NHG-Standaarden het

oordeel van de patiënten over deze huisartspraktijken positiever is? Deze vraag is onderzocht voor

de kwaliteit van het voorschrijven van medicatie. In het algemeen bleek er geen verband te zijn tus-

sen het volgen van deze richtlijnen en het oordeel van de patiënt.

5 Discussie

Het meten van kwaliteit van zorg is geen eenvoudige zaak. Duidelijk is geworden dat het meten van

kwaliteit van zorg aan de hand van drie aspecten, medisch-technisch handelen, praktijkvoering en pati-

ëntoordelen mogelijk is. De informatie over het medisch-technisch handelen is voornamelijk recht-

streeks uit het Huisartsen Informatie Systeem ontleend, aangevuld met een korte elektronische vragen-

lijst. Voor het meten van de kwaliteit van de praktijkvoering is gebruik gemaakt van een visitatie. De

beschikbare vragenlijsten om de patiëntoordelen vast te leggen, waren beide eenvoudig af te nemen.

Als de gegevens verzameld zijn treedt er een nieuwe uitdaging op. Hoe kan het materiaal zodanig

onder de aandacht worden gebracht dat de cijfers recht wordt gedaan en dat de boodschap helder

is. In 1995 zei O’Leary, de voorzitter van de ‘Joint Commission on Accreditation of Healthcare

Organizations’ hierover:

“... the problem with measurement is  that it can be a loaded gun  - dangerous if misused and at least

threatening if pointed in the wrong position”.

We kunnen een totaalscore berekenen die aangeeft in welke mate het handelen in de huisartsprak-

tijk in overeenstemming is met de richtlijnen. Voor het huisartsgeneeskundig handelen ligt dit cij-

fer op 74%. Uit de literatuurstudie bleek dit cijfer in de periode voor de Tweede Nationale Studie te

liggen op 55%. Hoewel de gemeten handelingen niet helemaal vergelijkbaar zijn, duidt dit cijfer op

een grote stijging. Het cijfer is ook hoog te noemen in vergelijking met buitenlandse gegevens. De

variatie was groot zowel tussen de diverse indicatoren als tussen praktijken. Het categoriseren van

de indicatoren naar onderdelen van het handelen: diagnostiek, verwijzing, voorschrijven van

geneesmiddelen, educatie en preventie gaf al iets meer houvast. Binnen deze categorieën werd op

basis van de cijfers al gauw naar verfijning gezocht. Voor de diagnostiek is daarom bijvoorbeeld

verder onderscheid gemaakt naar prevalentiecijfers, beeldvormende diagnostiek en laboratorium-

bepalingen. Als we willen weten waar verbetering mogelijk is dan kunnen de scores op de afzon-

derlijke indicatoren worden bekeken. Voor de verwijzingen geldt dat de richtlijnen in het algemeen

prima worden gevolgd. Echter, in verhouding wordt er nog regelmatig naar de fysiotherapie ver-

wezen als dat niet nodig is (één op de vijf verwijzingen) en er wordt relatief veel verwezen naar de

gynaecoloog. In de NHG-Standaard staat vermeld dat dit medisch gezien niet nodig is, maar kan

worden voorgesteld ter geruststelling van de patiënt. Bij het voorschrijven van geneesmiddelen was

er een duidelijk verschil tussen de ‘do’s and don’ts’. De terughoudendheid past kennelijk beter in

de Nederlandse huisartspraktijk dan het gericht voorschrijven.
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De indicatoren konden maximaal 100% en minimaal 0% zijn. 100% werd niet verwacht, omdat er

altijd situaties denkbaar zijn waarin het van wijsheid getuigt om van de richtlijn af te wijken. Voor

sommige indicatoren geldt dat bijna 100% haalbaar zal zijn, maar voor andere indicatoren is de ver-

wachting veel lager. Dit heeft enerzijds te maken met de richtlijnen zelf, dat wil zeggen sommige

richtlijnen zijn veel scherper in hun advies dan andere. Anderzijds heeft het te maken met de for-

mulering van de indicatoren. De indicatoren zijn veelal simpel gehouden dat wil zeggen dat niet

alle uitsluitende condities in de indicator zijn opgenomen. Daarnaast zijn ook economische, soci-

ale en maatschappelijke factoren bepalend voor de uitkomst van de indicator. Deze factoren zijn

invloed op het gedrag van de patiënt. Het (kunnen) volgen van richtlijnen is niet alleen een zaak van

de huisarts. Maximaal is 99,5% gescoord (niet verwijzen naar orthopeed bij niet-traumatische

knieproblemen bij kinderen en adolescenten) en minimaal 10,5% (voorschrijven profylactische

behandeling bij migraine). Dit laatste cijfer dient bijvoorbeeld gecorrigeerd te worden voor het aan-

tal aanvallen van migraine in een week. De profylactische behandeling wordt aanbevolen bij twee

of meer aanvallen per week. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat dit in 2/3 van deze gepresen-

teerde klachten in de huisartspraktijk het geval is, waarmee de score naar ongeveer 15% gaat. Het

merendeel van de scores lag tussen de 30 en 80%.

Het beschrijven van alle “losse” indicatoren is niet eenvoudig. Categoriseren lijkt voor de hand te

liggen, maar nader onderzoek is gewenst naar de mogelijkheid van het sommeren van groepen van

de indicatoren. Welke indicatoren kunnen gesommeerd worden, omdat zij sterk samenhangen en

welke absoluut niet? Als bepaalde groepen opgeteld mogen worden, omdat deze min of meer voor

hetzelfde staan dan zouden we in de toekomst kunnen volstaan met minder indicatoren, hetgeen

het bepalen van de kwaliteit van het handelen eenvoudiger uitvoerbaar maakt.

Voor een aantal indicatoren bleek het niet goed mogelijk om valide en betrouwbare gegevens te

verzamelen op basis van de gegevens die in het Huisartsen Informatie Systeem worden gere-

gistreerd. Het betreft gegevens over het geven van informatie en advies en gegevens over bepaalde

metingen die verricht zijn en de uitkomst daarvan, zoals de bloeddruk, de cholesterolwaarde en de

glucosewaarde. De Huisarts Informatie Systemen maken dat deze gegevens momenteel niet op een

uniforme en toegankelijke wijze geregistreerd kunnen worden. We pleiten ervoor de HIS’en beter

toe te rusten met ondersteunende software ten behoeve van “disease management” op het gebied

van diabeteszorg, astma en COPD, en risicofactoren hart- en vaatziekten.

De onderzochte aspecten van de praktijkvoering geven aan waar verbetering mogelijk is en laten

ook de stand van zaken zien op dit moment. Het delegeren van medisch technische taken aan de

praktijkassistent of –ondersteuner laat een stijgende lijn zien van 48% naar 55%. Slechts een enkel

aspect van de praktijkvoering lijkt samen te hangen met het volgen van richtlijnen. We hebben naar

de samenhang gezocht in het kader van het beschrijven van risicomanagement van cardiovasculai-

re aandoeningen. Zo bleek een uitgebreide organisatie voor de preventie-activiteiten het opsporen

van patiënten met diabetes mellitus ten goede te komen. Uit eerder onderzoek is ook bekend dat er

weinig samenhang is tussen praktijkvoering en het medisch handelen. Het is ook mogelijk, dat de

samenhang alleen geldt voor praktijkvoeringsaspecten met een directe relatie tot het onderzochte

medisch handelen. Nader onderzoek is gewenst.

Het oordeel van de patiënten over de huisartsenzorg is zeer positief en zelfs positiever dan 15 jaar

geleden. Wel worden punten genoemd ter verbetering ten aanzien van de privacy en de bereikbaar-

heid, maar ook een aantal concrete punten voor de consultvoering. Ook uit de beschrijving van de

patiëntoordelen wordt duidelijk dat de oordelen slechts voor een deel aan de praktijkvoering en het
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medisch handelen zijn gerelateerd. Het medisch handelen, de praktijkvoering en de patiëntoorde-

len zijn kennelijk verschillende aspecten van de zorg die elk voor zich getoetst zouden moeten wor-

den als het gaat om het beschrijven van de kwaliteit van zorg.

Geconcludeerd kan worden dat de huisartsenzorg in Nederland van goede kwaliteit is. Ook blijkt

dat de variatie tussen praktijken groot is en van de patiëntoordelen weten we dat ook de variatie tus-

sen huisartsen groot is. Verbeteringsmogelijkheden lijken dan ook aanwezig. Het geboden over-

zicht betreft een enorme hoeveelheid referentiemateriaal, dat geplaatst in de juiste context de kwa-

liteit van zorg kan belichten en een stap voorwaarts helpen.
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Introductie
Jozé Braspenning (WOK)

Het evalueren van de kwaliteit van zorg gaat steeds meer behoren tot de normale bezigheden in een

huisartspraktijk. Het evalueren kent verschillende doelen. Inzicht in de kwaliteit van de geleverde

zorg kan de zorg verbeteren. Met de evaluatie kan verantwoording worden afgelegd over de ver-

richte activiteiten in een bepaalde periode. Dit kan een doel op zich zijn met eventueel rapportage

in een jaarverslag. De toets kan dienen om aan de buitenwacht te laten zien hoe het met de kwaliteit

van de verleende zorg in de huisartspraktijk(en) is gesteld. De verzamelde gegevens kunnen ook

gebruikt worden voor intern toetsen van de verleende zorg. Wat gebeurt er goed en waar is verbete-

ring mogelijk? Dit toetsen kan worden benut om voor de praktijk zelf een kwaliteitsbeleidsplan te

formuleren of om op landelijk niveau invulling te geven aan het kwaliteitsbeleid. Voor de verschil-

lende doelen zal een ander type van informatie over de kwaliteit belangrijk zijn.[1] In discussies

wordt telkens de nadruk gelegd op het belang van het onderscheid tussen evalueren dat benut

wordt om intern te werken aan kwaliteitsverbetering en evalueren dat benut wordt om extern ver-

antwoording af te leggen over de verleende zorg in de huisartspraktijk.[2] In dit rapport wordt de

kwaliteit van zorg in de huisartspraktijk geëvalueerd vanuit de gedachte dat de informatie kan wor-

den aangewend voor het beleid aangaande de kwaliteit van de huisartsenzorg. 

Belangrijke aspecten van de kwaliteit van zorg die opgenomen kunnen worden in evaluaties zijn

effectiviteit, efficiëntie, risicomanagement en veiligheid, patiëntgerichtheid, tijdigheid, beschik-

baarheid, et cetera. Welke aspecten aan bod moeten komen wordt sterk ingegeven door degene die

informatie zoekt. Beleidsmakers leggen gewoonlijk een accent op doelmatigheid, toegankelijkheid

en patiëntensatisfactie; patiënten daarentegen op bejegening, wachtlijsten en communicatieve

vaardigheden. Professionals benadrukken meestal de eigen beroepsstandaard, gezondheidsuit-

komsten, maar ook de efficiency rondom de praktijkvoering. Alle betrokkenen streven naar een

kwaliteitsverbetering of kwaliteitsborging, maar hun perspectief geeft een eigen invulling aan de

betekenis van kwaliteit. In dit rapport werken we –ingegeven door de doelstelling-  vooral vanuit

het perspectief van de professional, waarbij tevens aandacht is voor de doelmatigheid, maar ook

het oordeel van de patiënt over de geleverde zorg komt  nadrukkelijk aan bod.

Donabedian onderscheidde drie aspecten om de kwaliteit van zorg te evalueren, te weten structuur,

proces en uitkomst. [3] Het evalueren van de structuur betekent een beoordeling van de praktijk-

voering, de infrastructuur, het team en dergelijke. Met het proces van zorg worden zowel het

medisch technisch handelen als de interpersoonlijke aspecten bedoeld. Vragen over waarom een

bepaalde behandeling wordt ingezet of juist achterwege wordt gelaten staan centraal naast de

communicatie en bejegening. De zorg moet uiteindelijk leiden tot een herstel of verbetering op

lichamelijk vlak of qua kwaliteit van leven, waarmee de zorguitkomsten worden geëvalueerd.

21

Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk



In dit rapport ligt allereerst het accent het medisch technisch handelen. Voor het toetsen van het

medisch technisch handelen is gebruik gemaakt van bestaande richtlijnen, de “NHG-Standaar-

den”. We gaan vooral met behulp van procesindicatoren na of het medisch technisch handelen

conform de richtlijnen wordt uitgevoerd. Verder onderzoeken we de praktijkvoering met behulp

van een visitatie en om een indruk te krijgen van het oordeel van de patiënten over de zorg zijn geva-

lideerde patiëntenenquêtes benut. In dit Kernrapport “Kwaliteit huisartsenzorg belicht” gaan we

niet in op de interpersoonlijke aspecten van de zorg, deze komen aan bod in het Kernrapport “Oog

voor communicatie” over de huisarts-patiënt communicatie in Nederland. De vraagstellingen zijn:

1. In welke mate is het handelen in de huisartspraktijken in overeenstemming met de aanbevelin-

gen uit richtlijnen?

2. Hoe ziet de praktijkvoering in de Nederlandse huisartspraktijken er uit?

3. Wat is het oordeel van de patiënten over de geleverde zorg?

Het rapport is in vier delen opgebouwd. In het eerste deel wordt een overzicht gegeven van de stand

van zaken op genoemde terreinen vóór de start van de Tweede Nationale Studie. Er is een litera-

tuurstudie verricht naar wat er bekend is over het handelen volgens richtlijnen in de huisartsprak-

tijk. Voor twee actuele onderdelen, te weten de werkbelasting en het delegeren in de praktijk wordt

een overzicht gegeven van de stand van zaken aangaande de praktijkvoering vóór aanvang van de

Tweede Nationale Studie. Voor de patiëntenoordelen is een ‘review’ gemaakt, dat aangeeft wat er

tot nu toe bekend is over de patiëntoordelen ten aanzien van de huisartspraktijk.

In het tweede deel worden de uitkomsten uit de Tweede Nationale Studie gepresenteerd. In drie

hoofdstukken worden de resultaten op hoofdlijnen beschreven. Het meten van het handelen vol-

gens richtlijnen in de huisartspraktijken is uitgevoerd met behulp van een set van indicatoren die

ontwikkeld zijn in het WOK-NHG project Monitoringinstrument voor INDicatoren (MIND). [4] Dit

instrument omvat indicatoren, die het handelen volgens de NHG-Standaarden op kernaanbevelin-

gen vastleggen. Het Visitatie Instrument Praktijkvoering (WOK-NHG) is in de Tweede Nationale

Studie gebruikt om de praktijkvoering in kaart te brengen. [5] De patiëntoordelen zijn gemeten

met onderdelen uit twee bekende vragenlijsten voor het meten van patiëntoordelen, te weten de

QUOTE (NIVEL) en de CEP (WOK). [6,7]

Deel drie bevat verscheidene studies die in detail ingaan op de gevonden onderzoeksresultaten. Het

verzamelde onderzoeksmateriaal is bijzonder rijk en de studies geven aan welk type van onderzoek

mogelijk is. Gegeven de activiteiten in de huisartspraktijk ligt het voor de hand om in te gaan op (1)

chronische aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, geestelijke gezondheidszorg of diabetes, (2)

preventie-activiteiten waaronder meestal de griepvaccinatie en de BMHK en (3) een aantal acute

aandoeningen. Wij hebben als thema voor de acute aandoeningen gekozen voor gericht voor-

schrijven van antibiotica; voor de preventie voor de influenzavaccinatie en het bevolkingsonder-

zoek baarmoederhalskanker; en voor de chronische ziekten voor hart- en vaatziekten en geestelij-

ke gezondheidszorg. In de deelonderzoeken worden soms meer of minder expliciet relaties gelegd

tussen het medisch handelen, de praktijkvoering en de patiëntoordelen.

Het vierde deel bevat de referentiegegevens zowel voor de scores op de indicatoren, maar ook de

gegevens uit het Visitatie Instrument Praktijkvoering.
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Kwaliteit huisartsenzorg: overzicht voor de Tweede Nationale Studie

De kwaliteit van het medisch 
handelen in de huisartspraktijk 
Een literatuuroverzicht over 1997-2001*

Jozé Braspenning, Anne Marieke Schiere, Mariëlle van Roosmalen, Henk Mokkink,

Richard Grol (WOK)

Samenvatting

Doel. Het evalueren van het feitelijk medisch handelen in de Nederlandse huisartspraktijk aan de

hand van gepubliceerde studies waarin het feitelijk handelen wordt vergeleken met richtlijnen.

Methode. Systematisch literatuuroverzicht over de periode 1997-2001. 

Resultaat. Tweeëntwintig studies voldeden aan de inclusiecriteria. De studies betroffen vooral het

huisartsgeneeskundig handelen bij chronische aandoeningen (71,4%), waaronder astma en COPD

(n=6), cardiovasculair risicomanagement (n=4) en diabetes mellitus (n=3). De resultaten van de

evaluaties verschilden aanzienlijk tussen diverse aandoeningen maar ook binnen eenzelfde aan-

doening. De overeenstemming tussen het feitelijk medisch handelen en de aanbevelingen varieer-

de sterk, maar lag gemiddeld op 54,7%. Aanbevelingen uit NHG-Standaarden werden minder vaak

gevolgd dan aanbevelingen van experts en aanbevelingen over het voorschrijven van medicatie wer-

den minder vaak gevolgd dan andere aanbevelingen. De validiteit en betrouwbaarheid van de

metingen kwamen in de artikelen niet aan bod.

Conclusie. De beschikbare studies bieden onvoldoende aanknopingspunten voor het valide en

betrouwbaar evalueren van het feitelijk medisch handelen. Het transparant maken van het feitelijk

medisch handelen vereist een systematische aanpak voor het construeren van indicatoren over een

bredere set van aandoeningen.

Kernboodschap

� In een periode van vijf jaar werden 22 studies gevonden, waarin het feitelijk medisch handelen

wordt getoetst aan richtlijnen. 

� De gevonden studies gaan met name over chronische aandoeningen in de huisartspraktijk.

� Voor het evalueren van het handelen werden geen systematische indicatoren ontwikkeld en een

beschrijving van de validiteit en de betrouwbaarheid ontbreekt.

� Het meten van handelen in de huisartspraktijk door toetsing aan richtlijnen staat nog in de kin-

derschoenen.

* Een uitgebreide versie van dit hoofdstuk verschijnt in Huisarts en Wetenschap, 2004, 47(4):184-7.
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2.1 Inleiding

In de samenleving ontstaat een toenemende behoefte aan informatie over de kwaliteit van de ver-

leende zorg aan patiënten. Dergelijke informatie over de zorg in de Nederlandse huisartspraktijk is

schaars. Maar is kwaliteit van zorg te meten? We beschikken over enkele meetinstrumenten voor de

praktijkvoering, de communicatie tussen huisarts en patiënt en het oordeel van de patiënt over de

zorg.[1-8] Over valide en betrouwbare meetinstrumenten om het feitelijk medisch handelen te

meten is nog weinig bekend. 

Als het feitelijk medisch handelen in kaart wordt gebracht waar wordt het dan aan getoetst? Diverse

bronnen kunnen hiervoor gebruikt worden. Vandaag de dag worden criteria voor goede zorg voor-

al ontleend aan correct opgezette en uitgevoerde studies die worden aangevuld met systematische

consensusbesprekingen over onderwerpen waarover geen, of onvoldoende “evidence” beschik-

baar is. De criteria worden vervolgens vastgelegd in medische handboeken, lokale protocollen en

nationale richtlijnen. De vraag over de kwaliteit van de verleende zorg wordt dan vertaald als in

welke mate het handelen van de huisarts in overeenstemming is met deze kwaliteitscriteria.

Om kennis te vergaren over mogelijk geschikte meetinstrumenten om het medisch technisch han-

delen in de huisartspraktijk te bepalen en om na te gaan of dit handelen in overeenstemming is met

de geformuleerde kwaliteitscriteria is een literatuurstudie uitgevoerd. In Nederland zijn vanaf

midden jaren negentig een aantal studies verricht naar het medisch handelen bij bepaalde aandoe-

ningen, maar een systematisch overzicht ontbreekt. Vaak wordt de evaluatie van het handelen ver-

richt aan de hand van opinies. In dit overzicht beschrijven wij de kwaliteit van het feitelijk medisch

handelen op basis van een systematisch literatuuroverzicht over een tijdsvak van vijf jaar (1997-

2001). Onderzocht is over welke aandoeningen en verrichtingen informatie bekend is en of het

handelen in overeenstemming is met achterliggende kwaliteitscriteria. Daarbij kijken wij of een

verschil in handelen gerelateerd is aan (a) het gehanteerde kwaliteitscriterium (NHG-Standaard of

andere aanbeveling), (b) de aard van de aandoening (chronisch of niet-chronisch) en (c) de aard

van de verrichting, waarbij een onderscheid gemaakt wordt naar preventie, diagnostiek, educatie,

prescriptie, verwijzing of follow-up.

2.2 Methode

Zoekstrategie en selectie van studies

Aan de hand van sleutelwoorden met betrekking tot de huisartsgeneeskunde en kwaliteit van zorg is

binnen twee elektronische databases (Medline en Picarta) gezocht naar Engels- en Nederlandstalige

artikelen gepubliceerd in gerefereerde tijdschriften in de periode 1997-2001. In Tabel 2.1 staan de

gebruikte “Mesh” termen. Dit leverde 1278 treffers op, waarvan 102 betrekking hadden op Neder-

landse huisartsen. De artikelen zijn gelezen en beoordeeld op de volgende inclusiecriteria:

(1) feitelijk handelen gemeten (geen vignettenstudies of opinies);

(2) kwaliteitscriterium expliciet vermeld (NHG-Standaard of expert opinie);

(3) methodologische kwaliteit van het onderzoek (minimaal 5 praktijken, gegevens ontleend aan

routinematig handelen (dus niet tijdens of na een interventie), de resultaten zijn te herleiden uit

de analyses).
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Tabel 2.1. 

Gebruikte sleutelwoorden voor systematisch literatuuroverzicht 1997-2001

Mesh descriptions:

Engelstalig: family practice/ general practice AND

quality of care, audit, clinical competence, feedback, guideline adherence/compliance, healthcare peer

review, healthcare quality indicators/assurance, total quality management, quality control of continuous

quality improvement

Nederlandstalig: huisarts(praktijk) EN

visitatie, kwaliteit van zorg, deskundigheid(sbevordering), standaarden/richtlijnen, kwaliteitsbevorde-

ring, -bewaking, -management,- verbetering, -indicatoren, borging, systeem, gezondheidszorgonderzoek,

implementatie, (klinische) (deskundigheids) educatie of intervisie

Beoordeling

De artikelen zijn beoordeeld op vooraf ontworpen scoringsformulieren waarop naast de inclusie-

criteria ruimte was voor een inhoudelijke beschrijving aan de hand van de volgende punten: onder-

werp van studie (aard van aandoening en verrichting), omvang studiepopulatie (aantal huisartsen

en patiënten) en de resultaten, dat wil zeggen in welke mate het feitelijk medisch handelen in over-

eenstemming was met het kwaliteitscriterium. Het handelen uitgedrukt in maat en getal wordt een

indicator genoemd. Analoog aan de indeling van Donabedian wordt er een onderscheid gemaakt

tussen structuur-, proces- of uitkomstindicatoren.[9] Voor de diabeteszorg bijvoorbeeld, is het

houden van een diabetesspreekuur een structuurindicator; het wel of niet uitvoeren van voetonder-

zoek bij de jaarlijkse controle is een procesindicator; en de HbA1c waarde een uitkomstindicator

(een “proxy” voor het risico op complicaties). Als er sprake was van een interventiestudie dan zijn

alleen de gegevens van de voormeting gebruikt. De scoringsformulieren zijn door twee auteurs (JB,

AMS) afzonderlijk ingevuld. Eventuele meningsverschillen werden door discussie opgelost en

indien nodig werd een derde persoon geconsulteerd.

Analyse

De kwaliteit van het medisch handelen werd beoordeeld door het in de artikelen beschreven en

gemeten handelen af te zetten tegen het gehanteerde kwaliteitscriterium en uit te drukken in een

percentage. Als in een onderzoek meer dan één meting is beschreven dan hebben wij de percenta-

ges opgeteld en gemiddeld. Het gebruikte “overall” percentage is steeds zodanig berekend dat hoe

hoger het percentage des te meer overeenstemming er is tussen handelen en aanbeveling. Er is

onderscheid gemaakt naar structuur-, proces- en uitkomstindicatoren. Als in één studie meerdere

type metingen (structuur, proces of uitkomst) zijn verricht dan zijn voor het gemiddelde alleen de

scores op de procesindicator(en) gebruikt met het oog op de mogelijke afhankelijkheid tussen de

verschillende type metingen.

Met een variantie-analyse is getoetst of de volgende determinanten van invloed zijn op de mate van

handelen volgens de aanbeveling: (a) de aard van het kwaliteitscriterium (NHG-Standaard of ande-

re aanbeveling), (b) de aard van de aandoening en (c) de aard van de verrichting. Voor de studies
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waarin informatie bekend was over het aantal deelnemende huisartsen en het aantal betrokken

patiënten zijn deze variabelen als covariaten in de analyse betrokken. Deze covariaten bleken uit-

eindelijk niet significant van invloed te zijn op de mate van overeenstemming tussen handelen en

aanbeveling. Om het aantal studies in de analyse zo groot mogelijk te houden is daarom alleen het

aantal deelnemende huisartsen als covariaat in het getoetste model meegenomen. Er is eenzijdig

getoetst, waarbij een significantieniveau van p<0.05 is gehanteerd.

2.3 Resultaten

Van de 102 beoordeelde artikelen voldeden 22 aan de inclusiecriteria; deze staan vermeld in Tabel

2.2. De meeste artikelen vielen af, omdat er geen feitelijk handelen werd beschreven (n=75). Nog

eens vijf artikelen vielen af omdat er een expliciet kwaliteitscriterium ontbrak (n=2), omdat gege-

vens werden gepresenteerd van minder dan vijf praktijken (n=1), of omdat dezelfde voormetings-

gegevens in verschillende artikelen werden gepresenteerd (n=2).

De 22 studies gaan over een beperkt aantal aandoeningen; zes over astma en COPD bij volwasse-

nen, vier over preventie van cardiovasculaire aandoeningen, drie over diabetes mellitus en twee

artikelen over cervixscreening (zie Tabel 2.2). De andere onderwerpen betreffen dementie, darm-

klachten, HIV-infectie, (dreigende) miskraam, otitis media acuta en het achterhalen van de reden

van het consult. In één artikel worden 10 onderwerpen behandeld, waaronder otitis media acuta,

diabetes mellitus en hypertensie. In 13 van de 22 studies werden één of meerdere NHG-Standaar-

den als kwaliteitscriterium gebruikt. In 16 studies (72,7%) was sprake van een chronische aandoe-

ning. Het type verrichting dat onderzocht werd, varieerde sterk maar zowel preventie, diagnostiek,

educatie, prescriptie, verwijzing als follow-up kwamen voor; preventie (8 maal) en prescriptie (8

maal) werden relatief het meest bestudeerd. Per type verrichting werd soms één handeling geme-

ten, maar vaak meerdere (het maximum lag op 44). 

De metingen betroffen doorgaans procesindicatoren (14 studies), in drie studies was sprake van

alleen structuurindicatoren en in één studie was sprake van alleen uitkomstindicatoren. Proces-

indicatoren zijn in één studie gecombineerd met structuurindicatoren, in twee studies met uit-

komstindicatoren en in één studie met beide. De relatie tussen type indicator en de kwaliteit van het

handelen kon niet getoetst worden, omdat het aantal studies met structuur- en uitkomstindicato-

ren te gering was, vijf en vier respectievelijk.
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Tabel 2.3. 

De relatie tussen de aard van het gehanteerde kwaliteitscriterium, aard van de onderzochte

aandoening en aard van de verrichting (preventie, prescriptie) op de gemiddelde kwaliteit

van het medisch handelen

gemiddeld spreiding (s.d.) p-waarde aantal

percentage studies

Kwaliteitscriterium NHG-Standaard:

- ja 49,0 23,5 0,041* 13

- nee 62,9 18,6 9

Chronische aandoening:

- wel 52,5 21,1 0,135 16

- geen 60,2 29,6 5

Preventie-activiteiten:

- ja 51,9 24,5 0,443 8

- nee 55,3 23,1 13

Prescriptie:

- ja 42,5 16,0 0,030* 8

- nee 60,3 24,6 13

De overeenstemming tussen handelen en aanbeveling varieerde voor de structuurindicatoren van

13,7% tot 57,4%, voor de procesindicatoren van 14,3% tot 90,1% en voor de uitkomstindicatoren van

38,9% tot 70,9%. Op itemniveau varieerde het handelen nog sterker met een minimum van 10,5%

(registratie preventieve activiteiten en teamoverleg) en een maximum van 96,5% (geen testaanvra-

gen bij darmklachten). Het gemiddelde percentage overeenstemming over alle studies was 54,7%.

De overeenstemming tussen handelen en aanbeveling was significant lager als het kwaliteitscrite-

rium gebaseerd was op de NHG-Standaard dan op een andere aanbeveling, (zie Tabel 2.3). Voor de

chronische aandoeningen gold dat de overeenstemming tussen handelen en aanbeveling iets lager

was dan voor niet chronische aandoeningen, maar dit verschil was niet significant. De aanbevelin-

gen worden minder goed gevolgd als het om het voorschrijven van medicatie gaat en er is geen sig-

nificant verschil gevonden tussen aanbevelingen ten aanzien van preventie-activiteiten en de ande-

re verrichtingen.

2.4 Beschouwing

Dit systematische literatuuroverzicht laat zien dat er nog weinig harde gegevens zijn over de over-

eenstemming tussen het feitelijk handelen en allerlei aanbevelingen voor het medisch handelen

door huisartsen. In totaal werden over een periode van vijf jaar (1997-2001) 22 studies gevonden.

Relatief veel aandacht is uitgegaan naar astma en COPD, preventie van hart- en vaatziekten en dia-

betes mellitus maar de aard van het onderzochte handelen voor deze aandoeningen liep sterk uit-

een. Ook voor andere aandoeningen zien we een breed scala aan verrichtingen die onderzocht zijn.

Als we naar de mate van overeenstemming tussen handelen en de verschillende aanbevelingen kij-
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ken dan is het meest opvallende resultaat de enorme variatie. De variatie is eigenlijk nog groter dan

beschreven, omdat wij ervoor gekozen hebben de verrichtingen per studie te middelen.

Deze conclusie komt overeen met vergelijkbare overzichten uit de Verenigde Staten betreffende de

eerste en tweedelijnsgezondheidszorg en uit Groot-Brittannië over de huisartspraktijk.[10,11] In

de VS zijn studies beschreven over immunisatie, screening op borst-, cervix- en darmkanker, (risi-

cofactoren voor) hart- en vaatziekten, algemene preventieve zorg, antibioticagebruik, astma en

COPD, otitis media, heupfractuur, prenatale zorg, diabetes mellitus, hypertensie, depressie, ver-

slavingsproblemen, hysterectomie, borstkanker, maagklachten, cataract, HIV/AIDS, neonatale

sterfte, te voorkomen sterfgevallen en nadelige bijwerkingen. In de studie uit Groot-Brittannië zijn

de volgende onderwerpen beschreven: hypertensie, astma, atriumfibrilleren, voorschrijven (alge-

meen, antidepressiva, ACE-remmers, lithium, foliumzuur), verwijzen (duizeligheid, borstkanker,

röntgen knie, diabetes, CVA, influenzavaccinatie, epilepsie, huidkanker, screening borstkanker,

vitamine B12, zorg methadon gebruikers, schildkier disfunctie, schizofrenie, pneumokokken vac-

cinatie, terminale zorg). De onderwerpen uit beide overzichtsstudies hebben net als in onze studie

voor het merendeel betrekking op chronische aandoeningen.

Hoewel we, gezien de hoeveelheid studies, voorzichtig moeten zijn met het beschrijven van deter-

minanten, bleek dat in studies waarin de NHG-Standaard als kwaliteitscriterium is gehanteerd de

overeenstemming tussen handelen en aanbeveling geringer was dan in de andere studies. Mogelijk

stellen de NHG-Standaarden hogere eisen. Als we in detail naar de studies kijken dan blijkt vooral

het handelen in vergelijking met de NHG-Standaarden  “Otitis media acuta” (geen antibiotica) en

“Astma en COPD” een relatieve uitbijter aan de onderkant (respectievelijk 23% en 25% overeen-

stemming), dat sterk aan dit effect heeft bijgedragen. Als we de gegevens op een andere manier

ordenen dan zien we dat het voorschrijven minder vaak volgens de aanbevelingen wordt uitgevoerd

dan de andere verrichtingen. Wederom zullen dezelfde twee studies hieraan een grote bijdrage

hebben geleverd (reviewlijst: 3,18).

In de VS heeft men naar aanleiding van de geconstateerde variatie in handelen tussen ziekenhui-

zen, steden en landen geconcludeerd dat het nodig is om een kwaliteitssysteem op te zetten, waar-

mee zorgverleners informatie krijgen die gebruikt kan worden om de kwaliteit van de geleverde

zorg op peil te brengen. In de Britse studie wordt gesteld dat een aantal verbeterpunten geconsta-

teerd is en dat de onderzoeks-, de klinische en de politieke agenda’s is hierop moeten worden afge-

stemd, zodat de oorzaken voor minder goede zorg boven tafel komen en verbeterstrategieën ont-

wikkeld kunnen worden. Hieraan vooraf gaat naar onze mening een meer basale vraag, namelijk in

welke mate in ons overzicht daadwerkelijk op valide wijze de kwaliteit van zorg is gemeten. In de

beschreven studies is een poging ondernomen om de kwaliteit van het feitelijk medisch handelen

vast te stellen, maar zelden was er sprake van een systematische afweging van geschikte indicato-

ren. Over de validiteit en betrouwbaarheid van de gebruikte indicatoren werd in geen enkele studie

gerapporteerd. Ook is het onduidelijk of het beeld er anders uit zou zien als er over meerdere aan-

doeningen gegevens bekend waren.

Voor een kwaliteitssysteem in de Nederlandse huisartspraktijk hebben we valide en betrouwbare

kwaliteitsindicatoren nodig. Deze indicatoren zouden een breed palet van zorg (aandoeningen en

verrichtingen) moeten betreffen. In het kader van de Tweede Nationale Studie naar ziekten en ver-

richtingen in de huisartspraktijk zijn binnen het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg

(LINH) gegevens verzameld voor 139 kwaliteitsindicatoren voor het medisch-technisch handelen

gebaseerd op 70 NHG-Standaarden, die op systematische wijze zijn geconstrueerd.[12-14] Naast
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indicatoren op medisch-technisch gebied zou ook aandacht moeten zijn voor andere aspecten van

kwaliteit van zorg, zoals de praktijkorganisatie, de arts-patiëntcommunicatie en het oordeel van de

patiënt over kwaliteitsaspecten. Veel meetinstrumenten zijn al ontwikkeld [1-8], maar de meeste

meetinstrumenten zijn nogal arbeidsintensief als het gaat om het verkrijgen van gegevens.

Transparantie van kwaliteit en doelmatigheid van zorg in de huisartspraktijk vereist ook een rea-

listische methode van gegevensverzameling. Alleen dan kan de zorg meer routinematig getoetst

worden tegen duidelijke kwaliteitscriteria, tussen praktijken en over verloop van de tijd.
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Samenvatting

Doel. Een goede praktijkorganisatie kan bijdragen aan de kwaliteit van zorg. Enkele jaren geleden is

het Visitatie Instrument Praktijkvoering (VIP) ontwikkeld om de kwaliteit van de praktijkvoering

van huisartsen te inventariseren. Wij analyseerden de stand van zaken in de jaren 1997-99 aan-

gaande de gerapporteerde werkbelasting van huisartsen en de taakdelegatie aan de praktijkas-

sistente.

Methode. Met behulp van de VIP onderzochten we hoe de gerapporteerde werkbelasting (in uren per

week) van huisartsen was in de periode 1997/98, en wat de mate van taakdelegatie aan en professi-

onalisering van de praktijkassistente was in de periode 1997-99. 

Resultaten. Huisartsen werkten gemiddeld ruim 49 uur per week. Huisartsen van 45 jaar en ouder

werken meer uren dan jongere huisartsen, solisten meer dan huisartsen in meermanspraktijken.

Huisartsen zouden graag 3 tot 9 uur per week minder willen werken. In een groot deel van de

onderzochte praktijken worden vooral veel organisatorische, maar ook medisch-technische en

voorlichtingstaken door de praktijkassistente uitgevoerd.

Conclusie. Huisartsen hebben een volle werkweek en willen graag minder werken. Praktijkassisten-

tes voeren zowel organisatorische als medisch-technische en voorlichtingstaken uit.

Kernboodschap

Werkbelasting: 

� Rond 1998 was de zelfgerapporteerde werkbelasting van huisartsen een stuk hoger dan de

gangbare werkweek in Nederland. 

� Huisartsen bleken aanzienlijk minder te willen werken. 

� Er dient extra aandacht besteed te worden aan vrouwelijke huisartsen en solisten, aangezien

deze groepen relatief veel meer uur per week werken dan ze zouden willen. 

Taakdelegatie:

� Er vond in de periode 1997/99 in ruime mate taakdelegatie aan de praktijkassistente plaats. 

� Er is nog ruimte om taakdelegatie uit te breiden.

� Professionalisering van de praktijkasssistente is daarbij belangrijk; meer delegatie vereist pro-

tocollen, goed overleg en gediplomeerde assistentes.
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3.1 Inleiding 

De praktijkvoering kan een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de zorg. Een goed

gestroomlijnde praktijkorganisatie maakt het werken in een dergelijke omgeving aantrekkelijker,

de patiënten zullen meer tevreden zijn, maar het zal vooral bevorderlijk zijn voor de uitvoering van

de dagelijkse werkprocessen. Pas enkele jaren geleden is er door WOK-NHG een kwaliteitsbevor-

derend instrument ontwikkeld om de praktijkvoering van huisartsen in kaart te brengen en te ver-

beteren, het Visitatie Instrument Praktijkvoering (VIP).[1] Hoewel er vooralsnog geen ‘gouden

standaard’ aanwezig is aangaande een goede praktijkvoering, kan dit brede en gedetailleerde

instrument als een belangrijke eerste stap beschouwd worden om de kwaliteit van de praktijkvoe-

ring te meten.

De afgelopen jaren zijn er rondom ‘werkbelasting en werkdruk’ en ‘delegatie en samenwerking’

veel ontwikkelingen en discussies. Om die reden besteden we in dit hoofdstuk aandacht aan twee

dimensies uit de VIP die onder deze domeinen vallen, namelijk ‘werkbelasting’ en ‘delegatie aan de

praktijkassistente’. De drukke werkweek van huisartsen is een veelbesproken onderwerp. [2,3] Er

bestaat een tekort aan huisartsen, onder andere door het hoge percentage oudere huisartsen, het

stijgend percentage vrouwelijke huisartsen en de tendens dat zowel mannelijke als vrouwelijke

huisartsen parttime willen werken. Daarnaast stijgt de vraag naar huisartsenzorg door de vergrij-

zing van de populatie, een langere gemiddelde consultduur en de toename van het aantal taken van

de huisartsen. [4-6]

In de loop der jaren is weliswaar het aantal taken van de huisarts toegenomen, maar een aantal van

deze taken kunnen uitgevoerd worden door de praktijkassistente.[7] Door de praktijkassistente

breed in te zetten is naar verwachting een efficiëntere bedrijfsvoering mogelijk, kan de kwaliteit van

zorg verbeteren, het zorgaanbod uitgebreid worden en het werk voor de praktijkassistente aan-

trekkelijker worden. 

Wij onderzochten wat de stand van zaken was, voorafgaand aan de Tweede Nationale Studie naar

ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk betreffende de werkbelasting van huisartsen en de

omvang van taakdelegatie aan de praktijkassistente en formuleerden de volgende vraagstelling.

Wat is de stand van zaken in de periode 1997/99 aangaande (1) de gerapporteerde en gewenste

werkbelasting van huisartsen en (2) de delegatie van taken aan de praktijkassistente?

3.2 Methode

Om de vraagstelling te kunnen beantwoorden analyseerden we gegevens die verzameld zijn met de

VIP. Met betrekking tot de werkbelasting van huisartsen gebruikten we de gegevens op huisartsni-

veau van eind 1997 tot eind 1998 (167 huisartsen uit 116 praktijken), en met betrekking tot taakde-

legatie gegevens op praktijkniveau van eind 1997 tot eind 1999 (255 praktijken). 

Variabelen en meetinstrumenten

Werkbelasting

De totale werkbelasting (het aantal gewerkte uren per week) wordt in de VIP hoofdzakelijk bere-

kend met behulp van zelfrapportage door de huisarts. Wij vroegen de huisartsen de tijd te schatten

die zij wekelijks besteden aan: 

40

kwaliteit huisartsenzorg belicht

Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk



• direct patiëntgebonden activiteiten (consulten, visites, telefonische consulten). Het aantal uren

dat hiervoor gerapporteerd werd, werd gemiddeld met het aantal uren aan geagendeerde con-

tacten dat de visitator tijdens de visitatie in de agenda vond.

• diensten (één uur per avond en nacht bereikbaarheid en het aantal reëel gewerkte uren);

• indirect patiëntgebonden activiteiten (medisch-inhoudelijke en financiële administratie, tele-

foontjes die indirect de zorg betreffen, overleg met de eerste lijn, overleg met assistente, over-

leg met huisartsen, overleg met tweede lijn); 

• kwaliteitsbevorderende activiteiten (nascholing, lezen van vakliteratuur, intercollegiale toet-

sing of intervisie), met een maximum van 7 uren per week;

• professionele activiteiten (vergaderingen buiten de praktijk die verband houden met functie als

huisarts).

De som van de uren besteed aan de hierboven opgesomde activiteiten noemen we de totale gerappor-

teerde werkbelasting. Uren besteed aan nevenactiviteiten (verloskunde, nevenbetrekking bij instellin-

gen, verrichten van keuringen, onderwijs, doen van onderzoek en dergelijke) werden niet meege-

teld, vanwege de mogelijke onbetrouwbaarheid en moeilijke interpreteerbaarheid. Daarnaast vroe-

gen we hoeveel fulltime-eenheden (fte) de huisarts werkzaam is in de praktijk (10% per dagdeel).

Ook werd de huisarts gevraagd naar het gewenste aantal werkuren per week. Als maat voor het aan-

tal uren dat huisartsen minder zouden willen werken namen we het verschil tussen de totale gerap-

porteerde werkbelasting en de gewenste werkbelasting. Om de hoeveelheid beschikbare zorg te

meten berekenden we op praktijkniveau aan de hand van het aantal ingeschreven patiënten, de

totale fte huisarts en praktijkassistente, hoeveel fte huisarts en assistentie er beschikbaar waren per

1000 patiënten.

Taakdelegatie

Met betrekking tot taakdelegatie gebruikten we gegevens uit de door de praktijkassistente en de

praktijkvertegenwoordigende huisarts ingevulde vragenlijsten. De praktijkassistente beantwoord-

de vragen over het al dan niet tot haar takenpakket behoren van zestien medisch-technische taken,

zes voorlichtings- en negen administratieve en organisatorische taken (zie Tabel 3.3.). Ook werd

naar een aantal aspecten betreffende de professionalisering van de praktijkassistente gevraagd.

Tenslotte werd haar gevraagd hoeveel uur per jaar zij besteedt aan nascholing, en hoeveel tijd (in

minuten per week) zij met de huisarts overlegde. Ook aan de praktijkvertegenwoordigende huis-

arts werd gevraagd hoeveel tijd hij/zij met de praktijkassistente overlegde over praktijkorganisato-

rische zaken. Daarnaast werd gevraagd of de praktijkassistente telefonisch advies aan patiënten gaf

met behulp van de NHG-telefoonkaarten. Deze laatste vraag werd toegevoegd aan de lijst met voor-

lichtingstaken, waardoor er in totaal zeven voorlichtingstaken waren. 

Tenslotte gebruikten wij enkele praktijkgegevens, zoals praktijkvorm (solo versus niet-solo) en

mate van urbanisatie (platteland, verstedelijkt platteland, kleine of middelgrote stad en grote stad).

Als huisartskenmerken gebruikten we geslacht, leeftijd (jonger dan 45 jaar versus 45 jaar of ouder)

en de omvang van het dienstverband (minder dan 90% versus 90% of meer). Wij gebruikten deze

gegevens vanwege hun (mogelijke) verband met de werkbelasting. Verder vroegen we de huisarts

enkele praktijkgegevens, zoals de beschikbare fte huisarts per 1000 patiënten en de beschikbare fte

praktijkassistente per 1000 patiënten. 
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Analyses

Vanwege de beperkte aantallen voegden we de gegevens van gevisiteerde huisartsen uit 1997 en

1998 samen (september 1997 tot en met december 1998) en berekenden we de gemiddelde werkbe-

lasting en werkdruk van de gehele groep. Om na te gaan of de werkbelasting samenhangt met

praktijkvorm, mate van verstedelijking, geslacht, leeftijd en de omvang van het dienstverband,

voerden wij t-toetsen en variantie-analyses uit. 

Aangezien taakdelegatie op praktijkniveau gemeten werd en de aantallen daardoor nog lager

waren dan aangaande de werkbelasting, voegden we voor deze analyses de gegevens van gevisi-

teerde praktijken uit 1997, 1998 en 1999 bij elkaar. We berekenden over de periode 1997-99 de

gemiddelden van alle medisch-technische, voorlichtings- en administratieve taken afzonderlijk,

evenals van de professionele aspecten. Daarnaast werden Cronbrach’s alpha’s berekend, om na te

gaan of de drie taakgroepen en de professionele aspecten als schalen beschouwd konden worden.

Vervolgens werden van de vier schalen gemiddelden berekend.

3.3 Resultaten

Werkbelasting

In 1997-1998 werd bij 167 huisartsen (116 praktijken) een visitatie met de VIP uitgevoerd. De onder-

zoeksgroep is representatief voor de populatie Nederlandse huisartsen, wat betreft leeftijd,

geslacht en aantal werkzame dagdelen (fte), maar kent iets minder solopraktijken en meer duo- en

groepspraktijken.

De groep huisartsen uit 1997/98 rapporteerde 49,3 uur per week te werken (zie Tabel 3.1). Vrouwe-

lijke huisartsen werkten gemiddeld minder uren dan mannelijke huisartsen. Hetzelfde geldt voor

huisartsen jonger dan 45 jaar ten opzichte van huisartsen van 45 jaar en ouder, en voor niet-solisten

versus solisten. Er bleken geen verschillen in werkbelasting naar urbanisatiegraad te zijn. Vooral

vrouwen, solisten en fulltime werkende huisartsen werken veel meer uren dan ze zouden willen

werken. 

Taakdelegatie

Wij verzamelden de gegevens van 112 gevisiteerde praktijken in 1997/99. In deze periode beschik-

ten praktijken gemiddeld over 0.40 fte huisarts en 0.39 fte praktijkassistente per 1000 patiënten. 

Een aantal van de medisch-technische taken werd in het merendeel van de praktijken door de prak-

tijkassistentes uitgevoerd, zoals het geven van injecties, het verwijderen van hechtingen, het uit-

schrijven van telefonisch aangevraagde recepten, het aanstippen van wratten en het uitspuiten van

oren (Tabel 3.2). Het verwijderen van een vuiltje uit het oog en de controle van astma/COPD-pati-

ënten werd juist in weinig praktijken door de praktijkassistentes uitgevoerd. De mate van delegatie

van alle medisch-technische taken samen vormde een schaal (Cronbach’s alfa = 0,75). Gemiddeld

werd van de medisch-technische taken 48% door de praktijkassistente uitgevoerd. 
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Tabel 3.1. 

Gerapporteerde werkbelasting van huisartsen in 1997/98, in uren per week

Populatie n Totale Uren besteed Uren Aantal uren

gerapporteerde aan direct besteed dat men minder

werkbelasting patiënt-gebonden aan zou willen

activiteiten diensten werken†

Gehele groep 164 49,3 31,6 5,2 6,3

Vrouwen 35 42,8* 26,2* 4,1* 9,0

Mannen 127 51 33,1 5,5 5,6

Leeftijd < 45 jaar 75 45,8* 29,9* 4,5* 5,8

Leeftijd ≥45 jaar 82 52,4 33,2 5,8 6,6

Parttime (<90%) 53 39,5* 24,5* 3,9* 2,7*

Fulltime (≥90%) 105 54,2 35,3 5,8 8,1

Solisten 72 52,9* 34,3* 5,5 8,2*

Niet-solisten 90 46,4 29,5 4,9 4,9

Platteland 22 47,1 30,3 5,0 5,3

Verstedelijkt platteland 54 51,2 33,8 5,3 5,6

Kleine/middelgrote stad 36 50,2 31,9 4,6 7,9

Grote stad 50 47,5 29,7 5,6 6,0

† Verschil tussen totale gerapporteerde werkbelasting en aantal gewenste werkuren

* significante verschillen

Bij de meeste praktijken behoorde het geven van telefonisch advies aan de hand van de NHG-tele-

foonkaarten tot het takenpakket van de praktijkassistente (Tabel 3.2). Dit in tegenstelling tot het

geven van voorlichting om te stoppen met roken met behulp van de Minimale Interventie Strategie

(MIS), wat slechts bij 3% van de praktijken tot de taak van de praktijkassistente gerekend wordt.

Ook deze taken, met uitzondering van het geven van telefonisch advies aan de hand van NHG-tele-

foonkaarten, vormden een schaal (Cronbach’s alfa = 0,71). Gemiddeld behoorde 35% van de taken

uit deze schaal tot het takenpakket van de praktijkassistente.

In het merendeel van de praktijken behoorde een groot deel van de administratieve en organisato-

rische taken tot het takenpakket van de praktijkassistentes, zoals het in de computer invoeren van

de gegevens uit brieven van specialisten, het afhandelen van de post, het bedienen van het ant-

woordapparaat en het bijhouden van de foldervoorraad (Tabel 3.2). 
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Tabel 3.2. 

Taken op praktijkniveau gedelegeerd aan de praktijkassistente in 1997-99

Medisch technische taken, n= 255 praktijken %

Hechtingen verwijderen 83

Venapuncties uitvoeren 34

Oren uitspuiten 71

Wratten aanstippen stikstof 74

Lijmen van wondjes 38

Compressieverband open been 38

Verwijderen van splinters 43

Verwijderen vuiltje uit oog 7

Geven van injecties 93

Tapen van enkeldistorsie 35

Cervixuitstrijkjes voor bevolkingsonderzoek 42

Zelfstandige bloeddrukcontroles 60

Risicoprofiel hart- /vaatziekten bepalen 16

Controle ingestelde diabetespatiënten 49

Controle astma/COPD-patiënten 7

Telefonisch aangevraagde recepten voor alledaagse klachten uitschrijven 80

Gemiddeld 48

Voorlichtingstaken, n= 93 praktijken

Voorlichting aan patiënten met diabetes mellitus, hypertensie 61

Instructie over gebruik glucosemeter 27

Vaker dan 2-3 maal per week voorlichtingsmateriaal meegeven 40

Instructie en voorlichting astma /COPD 25

Geven van dieetadviezen 53

Voorlichting allergie huisstofmijt en huisdieren 19

Adviseren stoppen met roken (MIS) 3

Telefonisch advies adhv NHG-telefoonkaarten 73

Gemiddeld 35

Administratieve en organisatorische taken, n= 255 praktijken

Typen van verwijsbrieven 32

Invullen naam, adres en woonplaats op formulier 73

Oproepen risicopatiënten 69

Sorteren en zelf afhandelen post 91

Aanvullen/bijhouden foldervoorraad 84

Basisgegevens specialistenbrieven inschrijven/invoeren 89

Bijvullen dokterstas 33

Bediening antwoordapparaat 84

Opzetten en bijhouden patiëntenbibliotheek 57
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Tabel 3.3 

Professionalisering van de praktijkassistente 1997-1999, in percentages, tenzij anders vermeld

Aspecten van professionalisering van de praktijkassistente, n=255 praktijken %

Alle praktijkassistentes hebben een schriftelijke arbeidsovereenkomst 80

Alle praktijkassistentes zijn gediplomeerd 69

Praktijkassistente heeft regelmatig (1 keer per jaar) een functioneringsgesprek 35

De praktijk heeft een nascholingsbeleid voor praktijkassistentes 23

Eigen werkruimte doktersassistente 75

Er wordt een verslag gemaakt van afspraken die voortkomen uit het overleg over 40

praktijkorganisatorische zaken

Er zijn protocollen:

- voor taken van de assistente m.b.t. receptuur 27

- in behandelkamer voor de uitvoering van de meest voorkomende behandelingen 19

- in het laboratorium voor de uitvoering van laboratoriumtaken 17

- over de procedure bij herhaalrecepten 14

De praktijkassistente beschikt over de NHG-telefoonkaarten voor het beantwoorden 83

van eenvoudige klachten van patiënten

Aantal uren per jaar besteed aan nascholing door praktijkassistente 14 uren

Aantal minuten per week overleg huisarts met praktijkassistente (volgens praktijkassistente) 27 min.

Aantal minuten per week overleg huisarts met praktijkassistente (volgens huisarts) 31 min.

Het merendeel van de praktijken had in 1997-1999 uitsluitend gediplomeerde praktijkassistentes (Tabel

3.3). Ook hebben de meeste praktijkassistentes een schriftelijke arbeidsovereenkomst en beschikken ze

over een eigen werkruimte. Andere aspecten blijken slechter geregeld te zijn; slechts één op de drie

praktijken voerde in de door ons onderzochte periode een jaarlijks functioneringsgesprek met de prak-

tijkassistente, en in slechts één op de vier praktijken bestond er een nascholingsbeleid, hoewel de prak-

tijkassistente gemiddeld wel 14 uren per jaar aan nascholing spendeerde. Ook bleken er in de meeste

praktijken geen protocollen te bestaan aangaande een aantal taken betreffende receptuur, laboratorium

en behandelkamer. Volgens de praktijkassistente werd er in deze periode gemiddeld 27 minuten per

week overleg gepleegd met de huisarts, volgens de huisarts was dit 31 minuten.

3.4 Beschouwing

De door ons onderzochte groep huisartsen had in 1997/98 een gemiddelde zelfgerapporteerde

werkbelasting van ruim 49 uur per week, waarvan bijna 32 uur besteed werd aan direct patiëntge-

bonden activiteiten. Liefst zouden ze gemiddeld ruim 6 uur minder per week willen werken. Vooral

mannelijke huisartsen, oudere huisartsen, en solistisch werkende huisartsen maakten lange werk-

weken. Met name vrouwen, fulltime werkende huisartsen en solisten wilden liefst een fors aantal

uren (tot 8 uur per week) minder werken. 
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De wens van huisartsen om minder te willen werken dan de in 1997/98 bestaande gemiddelde

gerapporteerde werkweek van ruim 49 uur is niet vreemd, gezien het feit dat hun werkweek ruim

boven de landelijk gangbare 36 tot 40 uur op fulltime-basis ligt. Huisartsen wilden waarschijnlijk

net als de meeste Nederlanders meer tijd besteden aan vrije tijd en/of gezin.

Het takenpakket van de praktijkassistente heeft zich in de loop der jaren steeds verder uitgebreid.

[8-13] Ondanks het feit dat de praktijkassistente in 1997-99 een breed takenpakket had, blijkt er

zeker nog ruimte te zijn om dit uit te breiden. Ook een aantal aspecten rondom de professionalise-

ring van de praktijkassistente verdient aandacht. 

Wij dienen enkele kanttekeningen te zetten bij ons onderzoek. De door ons onderzochte populatie

betreft geen steekproef. De onderzochte groep wijkt echter op een aantal demografische variabelen

nauwelijks af van de Nederlandse huisartsenpopulatie met uitzondering van het type praktijk (de

onderzoeksgroep bevatte meer solisten en duopraktijken). Een tweede beperking van het onder-

zoek is het feit dat de cijfers over de gerapporteerde werkbelasting en taakdelegatie grotendeels

verkregen zijn door zelfrapportage van huisartsen en praktijkassistentes. De gegevens worden ech-

ter tijdens het feedbackgesprek met de visitator doorgenomen, wat de betrouwbaarheid ten goede

zal zijn gekomen. 
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De kwaliteit van de huisartsenzorg
vanuit patiëntenperspectief; 
een literatuuroverzicht 
Herman Sixma (NIVEL)

Samenvatting

Doel. Het evalueren van de ontwikkelingen die in de afgelopen tien jaar hebben plaatsgevonden

rond patiëntenoordelen over de kwaliteit van de huisartsenzorg in Nederland en het verkrijgen van

inzicht in variabelen die verschillen in de oordelen van patiënten kunnen verklaren.

Methode. Systematisch literatuuroverzicht van de Nederlandse onderzoeksliteratuur over de periode

1993 –2003,  aangevuld met een selectie van de internationale onderzoeksliteratuur.

Resultaat. De uitkomsten van de studies laten zien dat patiënten in de regel zeer positief zijn in hun

oordeel over de kwaliteit van de huisartsenzorg in Nederland, met name over aspecten gericht op

de bejegening van patiënten en aspecten gerelateerd aan de professionele deskundigheid van huis-

artsen. Het lijkt er op dat oudere, gezonde patiënten positiever oordelen over de kwaliteit van de

huisartsenzorg. Uit de studies blijkt dat patiënten van huisartsen meer dan in het verleden het geval

was worden betrokken bij de ontwikkeling van meetinstrumenten voor de kwaliteit van de huisart-

senzorg die in de onderzoeksperiode zijn ontwikkeld of gebruikt. Naast generieke meetinstru-

menten werden er, internationaal gezien, relatief veel instrumenten gevonden die betrekking had-

den op specifieke patiëntengroepen, zoals mensen met diabetes mellitus en epilepsie. Verdere

standaardisatie van meetinstrumenten is mogelijk.

Conclusies. De uitkomsten van de studies naar de oordelen van patiënten over de kwaliteit van de

huisartsenzorg in Nederland wijzen op een grote waardering voor de werkwijze van huisartsen,

hoewel op concrete punten kwaliteitsverbetering mogelijk is. Onderzoek naar de determinanten

komen niet altijd tot dezelfde conclusies. Meer aandacht voor vragenlijsten vanuit het perspectief

van specifieke patiëntengroepen en vragenlijsten die zich richten op de feitelijke ervaringen van

patiënten van huisartsen wijzen op een trendbreuk op het terrein van het kwaliteitsonderzoek van-

uit het perspectief van patiënten.

Kernboodschappen

� Patiënten zijn (in de tijd gezien) bijna onveranderd positief in hun oordeel over de kwaliteit van

de huisartsenzorg; bij het zoeken naar verklaringen voor verschillen in kwaliteitsoordelen is

weinig vooruitgang geboekt. 

� In de periode tussen 1993 en 2003 zijn er nieuwe meetinstrumenten ontwikkeld die op een vali-

de en betrouwbare manier kunnen worden gebruikt om oordelen over de kwaliteit van de huis-

artsenzorg vanuit patiëntenperspectief te meten.
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� De in Nederland ontwikkelde meetinstrumenten – de CEP-vragenlijst en de QUOTE-vragen-

lijsten – sluiten aan bij internationale ontwikkelingen met betrekking tot het onderzoek op het

terrein van  kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van gebruikers van zorgvoorzieningen. 

4.1 Inleiding

In de eerste helft van de jaren 90 van de vorige eeuw verscheen een aantal review-artikelen over de

actuele stand van zaken met betrekking tot het onderzoek naar kwaliteit van zorg vanuit het per-

spectief van de gebruikers van zorgvoorzieningen.[1-3] De uitkomsten van onderzoek naar de kwa-

liteit van de huisartsenzorg vanuit patiëntenperspectief wijzen in het algemeen in de richting van

percentages tevreden patiënten van 85% of hoger. Er zijn aanwijzingen dat het oordeel positiever is

voor oudere patiënten en naarmate het beter met de gezondheid gaat. Veel discussies gaan over de

wijze waarop de patiëntenoordelen worden gemeten. Vatten we de belangrijkste conclusies van deze

artikelen samen, dan werd met betrekking tot de vorm van de gehanteerde vragenlijsten geconsta-

teerd dat kwaliteit van zorg onderzoek zich tot dan toe vooral richtte op de gebruiker in algemene zin

en niet op specifieke groepen patiënten en dat standaardisatie van meetinstrumenten grotendeels

ontbrak. Met betrekking tot de inhoud van de gebruikte meetinstrumenten werden twijfels geuit

over de validiteit, betrouwbaarheid en specificiteit van deze instrumenten, waarbij verklaringen voor

verschillen in de oordelen van patiënten vaak ontbraken. Ook werd er een verschuiving voorzien van

het traditionele tevredenheidsonderzoek (“Hoe tevreden bent u over de informatie die u van uw huis-

arts heeft gekregen?”) naar onderzoek waarin de concrete ervaringen van patiënten (“Heeft u van uw

huisarts voldoende informatie gekregen op het terrein van …?”) centraal staan. Kijkend naar de

‘state-of-the-art’ van onderzoek naar de kwaliteit van de huisartsenzorg vanuit patiëntenperspectief

werd gewezen op het gebrek aan uniformiteit bij de onderzoeksmethoden (steekproefgrootte, wijze

van ondervraging, omvang van de vragenlijst, discriminerende items en item non-respons). Ook

werd gevonden dat onderzoeksbevindingen en verbeterpunten niet of nauwelijks op een systemati-

sche manier werden teruggerapporteerd naar de betrokken partijen (huisartsen en patiënten),

waardoor de implementatie van kwaliteitsprojecten vanuit patiëntenperspectief wordt bemoeilijkt.

Inmiddels is bijna 10 jaar verstreken sinds het verschijnen van de hierboven aangehaalde over-

zichtsartikelen en is onduidelijk of de conclusies zoals die in het midden van de jaren 90 werden

getrokken nog steeds gelden. We hebben drie onderzoeksvragen geformuleerd:

1. Welke ontwikkelingen hebben er in de afgelopen tien jaar plaatsgevonden in het oordeel van

patiënten over de kwaliteit van de huisartsenzorg in Nederland?

2. Welke kenmerken van patiënten, huisartsen en huisartspraktijken kunnen verschillen in de

oordelen van patiënten over de kwaliteit van de huisartsenzorg verklaren?  

3. Welke ontwikkelingen hebben er in de afgelopen 10 jaar plaatsgevonden in de wijze waarop

patiëntenoordelen over de kwaliteit van de huisartsenzorg worden gemeten?

De studie richt zich in de eerste plaats op de bevindingen over de huisartsenzorg in Nederland.

Daarnaast wordt gekeken of conclusies op basis van de Nederlandse literatuur rond de kwaliteit

van de huisartsenzorg worden ondersteund door bevindingen van buitenlands onderzoek. 
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4.2 Methode

Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen is gezocht naar publicaties die expliciet betrek-

king hebben op de kwaliteit van de huisartsenzorg vanuit patiëntenperspectief in Nederland. Er is

gezocht naar nationale en internationale publicaties, verschenen tussen 1-7-1993 en 1-7-2003,

waarmee wordt voortgebouwd op de resultaten van de in 1994 en 1995 gepubliceerde studies van

Wensing et al.  en Van Campen et al.[2,3] Er is gebruik gemaakt van vier zoekstrategieën. Naar

Nederlandse publicaties is handmatig gezocht in de jaargangen van drie Nederlandstalige perio-

dieken: Huisarts en Wetenschap, Medisch Contact en Tijdschrift Sociale Gezondheidszorg. Er wer-

den 20 publicaties gevonden. Daarnaast is met behulp van de trefwoorden ‘patiëntensatisfactie’ en

‘huisarts’ gezocht in het KWAZO (Kwaliteit van Zorg) literatuurbestand, waarbij 52 (deels overlap-

pende) studies werden gedetecteerd. Voor verdere selectie van nationale en internationale litera-

tuur is gebruik gemaakt van PUBMED. Gezocht werd met een combinatie van de trefwoorden

((‘general practice’ OR ‘general practitioner’) AND (‘quality of care’ OR ‘patient/consumer satis-

faction’)), waarna door toevoeging van het trefwoord ‘Netherlands’ een subset van publicaties

werd gevonden met betrekking tot de situatie in Nederland. De selectie beperkt zich tot in MEDLI-

NE opgenomen Engels- en Nederlandstalige publicaties, voorzien van een abstract en waarbij de

opgegeven trefwoorden betrekking hadden op de titel en/of het abstract. Op deze wijze werden 539

publicaties gevonden, waaronder een subset van 22 artikelen door uitbreiding met het trefwoord

‘Netherlands’. Aanvullend is via de twee basisartikelen – het artikel van Wensing e.a [2] en een arti-

kel van Sixma e.a [4] – met behulp van de via de zoekopdracht ‘related articles’ en met dezelfde

restricties  gekeken naar artikelen die door PUBMED aan deze twee basisartikelen worden gerela-

teerd. Dit resulteerde in 179 aanvullende publicaties. In totaal 36 van de gevonden publicaties

bevatten onderzoeksresultaten die betrekking hadden op de oordelen van patiënten over de kwa-

liteit van de huisartsenzorg in Nederland.

4.3 Resultaten

Ontwikkelingen in het oordeel van patiënten over de huisartsenzorg

In studies waarin de door de WOK ontwikkelde CEP-vragenlijst [5-7] is gebruikt, wordt geconclu-

deerd dat er een aanzienlijke variatie bestaat in het percentage patiënten dat een bepaald aspect

‘goed’ of ‘zeer goed’ vindt. Het aantal patiënten dat tot een oordeel ‘slecht’ of ‘twijfelachtig’ komt,

ligt in dit onderzoek tussen de 1,0% (organisatie van afspraken) en 8,3% (ervaren steun door de

huisarts). De CEP is in een Europees project ingebracht, waaruit vervolgens de zogenaamde

Europep-vragenlijst is ontwikkeld met 23 kwaliteitsaspecten.[8-10] Nu blijkt dat het meest positief

geoordeeld wordt over de geheimhouding van informatie, het luisteren naar de patiënt, voldoende

tijd tijdens een consult en de snelheid van hulpverlening bij spoedsituaties. Meer dan 85% van de

patiënten beoordeelde deze punten met een score ‘4’ of ‘5’ op een vijfpunt Likertschaal lopend van

1 (‘slecht’) tot 5 (‘uitstekend’). Het minst positief waren patiënten over de mogelijkheid om de

huisarts aan de telefoon te krijgen (71,9% positief ), de telefonische bereikbaarheid van de praktijk

(71,3% positief ) en de wachttijd in de wachtkamer (61,2% positief ). 

In de CBS-gezondheidsenquête 1993 is met behulp van een eigen meetinstrument gevraagd naar de

tevredenheid met de huisarts in algemene zin en de tevredenheid over tien specifieke kwaliteitsas-
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pecten.[11] Ruim 7% van de respondenten geeft aan ‘matig’ of ‘slecht’ tevreden te zijn met de huis-

arts. Op het niveau van de afzonderlijke kwaliteitsaspecten liggen de percentages ontevreden res-

pondenten tussen de 4% (huisarts schrijft te weinig geneesmiddelen voor) en 17% (informatie over

geneesmiddelen). De bereikbaarheid ’s avonds/’s nachts en de bereikbaarheid in het weekend

wordt door 10% van de respondenten als ‘matig’ of ‘slecht’ beoordeeld; circa 5% van de onder-

vraagde personen geeft aan dat de huisarts ‘vaak’ of ‘soms’ een visite heeft geweigerd. Bijna 16%

van de respondenten rapporteert dat de huisarts hun problemen ‘vaak’ of ‘soms’ niet serieus

neemt. Het globale oordeel over de huisarts is hoog gecorreleerd met de oordelen over diens vak-

bekwaamheid en met informatie over de aard van de klacht.

De door het NIVEL ontwikkelde QUOTE-vragenlijst richt zich in deze periode met name op de oor-

delen over de zorg van bepaalde patiëntengroepen, zoals reumapatiënten [12,13], patiënten met

astma en COPD [12,14], IBD-patiënten [15], patiënten met HIV of AIDS [16], hulpbehoevende

ouderen [12,17], mensen met een lichamelijke handicap [12], mensen met diabetes mellitus [18] en

vier groepen migranten.[19] De vragenlijsten bevatten een breed spectrum van kwaliteitsaspecten

in relatie tot het werken van de huisarts. De oordelen op basis van de testresultaten laten zien dat er

op het niveau van afzonderlijke kwaliteitsaspecten verschillen zijn in de waardering van de huis-

arts, maar dat in zijn algemeenheid een positief oordeel overheerst. Het percentage respondenten

dat aangeeft dat de kwaliteit van de huisartsenzorg op specifieke punten tekort schiet varieert van

minder dan 5% (vooral aspecten die te maken hebben met bejegening en deskundigheid) tot bijna

50% (wachttijd in de wachtkamer).

In twee studies werd het oordeel van patiënten over het functioneren van een huisartsenpost

gevraagd. [20,21] In de eerste studie is op het niveau van 29 kwaliteitsaspecten gekeken naar de

mate waarin deze aspecten belangrijk zijn voor de gebruikers van een huisartsenpost en naar de

concrete ervaringen met betrekking tot deze 29 aspecten. Uit de resultaten blijkt dat de belangsco-

res varieerden van 8.7 (‘goede deskundigheid’) tot 3,9 (mogelijkheid ‘second opinion’) op een

schaal van 1 tot 10. Bij het merendeel van de kwaliteitsaspecten rapporteert minder dan 10% van de

respondenten negatieve ervaringen. Het minst positief is men over de bereidheid tot het afleggen

van visites, informatie over de positie van de medewerker die men aan de telefoon krijgt en de

mogelijkheid om zonder afspraak langs te komen. In de tweede studie zijn de effecten nagegaan

van het invoeren van een centrale huisartsenpost op de tevredenheid van patiënten. De oordelen

van patiënten in een voor- en nameting bleken nagenoeg niet te verschillen. Het meest positief zijn

patiënten over de vriendelijkheid (gemiddeld 89% positief ), de snelheid waarmee de telefoon

wordt opgenomen (gemiddeld 85% positief ) en de afhandeling van de klacht (gemiddeld 79%

positief ). Het minst positief is men over de snelheid waarmee de ‘face-to-face’ contacten tot stand

komen (gemiddeld 65% positief ). 

Een algemeen oordeel over de uitkomsten van de telefonische contacten tijdens waarneemdiensten

is eveneens onderzocht; 88% van de patiënten in Almere bestempelen het contact als ‘posi-

tief ’.[22] Een andere Almeerse studie naar de waardering  van de huisartsenzorg en het functione-

ren van een gezondheidscentrum laat zien dat patiënten vol lof zijn over de attitude van de mede-

werkers, het gebouw en de sfeer in het gebouw. Relatief slecht scoorden de privacy aan de huisart-

senbalie, de wachttijd in de wachtkamer en de mogelijkheden om afspraken te maken op een door

de patiënt gewenst tijdstip.[23] 

De resterende publicaties met oordelen van patiënten over de kwaliteit van de huisartsenzorg in

Nederland gaan over specifieke kwaliteitsdimensies. In een studie wordt een continuïteitsscore
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gepresenteerd voor de huisarts waaruit kan worden afgeleid dat deze door patiënten als ‘goed’

wordt ervaren.[24] In een studie naar de poortwachtersfunctie van de huisarts geeft 88% van de

respondenten aan dat een verzoek aan de huisarts om te worden doorverwezen wordt gehonoreerd

en dat huisartsen bij een verwijzing bijna altijd rekening houden met de persoonlijke voorkeur van

de patiënten.[25]

Patiëntenoordelen over de bejegening en informatieverstrekking door de huisarts (en medisch

specialist) zijn het centrale onderwerp in een artikel van Verhaak e.a. [26], terwijl Van der Schee e.a.

ingaan op de bereikbaarheid en bejegening door huisartsen.[27] Oordelen over de bejegening en

de informatieverstrekking door de huisarts worden door Verhaak e.a. gemeten aan de hand van 15

stellingen, waarbij percentages respondenten worden gegeven die het ‘helemaal eens zijn’ met de

stellingen. Deze percentages variëren voor de huisarts van 10% (‘wijst op ‘second opinion’’) tot

meer dan 70% (‘vriendelijkheid’, ‘gelijkwaardigheid’ en ‘neemt me serieus’). Van meer recente

datum zijn de resultaten van een onderzoek waarbij door Van der Schee e.a. werd vastgesteld dat de

telefonische bereikbaarheid van huisartspraktijken tijdens kantooruren door circa 25% van de pati-

ënten als ‘matig’ of ‘slecht’ wordt beoordeeld en dat 4% van de patiënten tijdens het telefonisch

spreekuur niemand aan de lijn heeft gekregen. Het oordeel over de bejegening door de huisarts

wordt gekenmerkt door hoge percentages respondenten met een positief oordeel. Bij 7 van de 11

kwaliteitsaspecten geeft minder dan 10% van de respondenten een negatief oordeel, waarbij men

het meest positief is over de mate waarin huisartsen een klacht serieus nemen (95% positief ). Bij

de resterende vier aspecten bedraagt het percentage patiënten met een negatief oordeel tussen de

10% en 20%, waarbij men het minst tevreden was over de mogelijkheid om mee te beslissen over de

hulp of behandeling.

Het laatste artikel met uitkomsten is een publicatie van Hulshof e.a. gericht op het oordeel van een

dwarsdoorsnede van de Nederlandse bevolking over op preventie gerichte activiteiten van de huis-

arts.[28] De belangrijkste conclusie uit dit onderzoek is dat, naar het oordeel van de patiënt, de

huisarts goed op de hoogte is van risicofactoren en hier met hen over praat. Meer kritisch is men als

preventie ter sprake wordt gebracht op het moment dat dit ongevraagd of niet gebonden aan de

klacht gebeurt. 

Samenvattend geldt dat patiënten vaak positief tot zeer positief zijn in hun oordeel over de kwaliteit

van de huisartsenzorg in Nederland. Wordt in detail gekeken naar concrete kwaliteitsaspecten dan

ontstaat een wat meer gedifferentieerd beeld. Daarbij blijven de oordelen over de organisatie van de

huisartsenzorg wat achter bij de oordelen over attitudes en de werkwijze van huisartsen. Omdat

patiëntenoordelen op veel verschillende manieren worden gemeten is moeilijk vast te stellen of er

in de periode tussen 1993 en 2003 sprake is van verbetering of verslechtering van de kwaliteit van

huisartsenzorg vanuit patiëntenperspectief. 

Relaties tussen patiëntenoordelen, patiëntkenmerken en huisartskenmerken

Er zijn twee artikelen gevonden die zich volledig of bijna volledig richten op de verschillen in oor-

delen tussen groepen patiënten. Uit een secundaire analyse van gegevens uit de Eerste Nationale

Studie wordt geconcludeerd dat de leeftijd van de patiënt, het aantal psycho-sociale problemen en

het aantal chronische aandoeningen verband houden met de tevredenheid met de huisarts.[29]

Oudere patiënten oordelen positiever over de huisarts dan jongere patiënten; hetzelfde geldt voor

mensen met weinig problemen of aandoeningen versus mensen met veel gezondheidsproblemen.

Op het niveau van de huisarts of huisartspraktijk werd een verband gevonden tussen de feitelijke
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werkwijze van huisartsen met betrekking tot het voorschrijven van geneesmiddelen, het geven van

informatie en het percentage verwijzingen per 1000 contacten en de patiëntenoordelen over beje-

gening en de informatieverstrekking. Meer voorschriften, meer informatie, een hoger percentage

verwijzingen en het sneller terecht kunnen op het spreekuur van de huisarts gaan samen met meer

tevredenheid bij patiënten. In het tweede artikel wordt vastgesteld dat jongeren en personen die in

de twee maanden voorafgaand aan het onderzoek geen contact hebben gehad met de huisarts wat

minder positief zijn in hun oordeel dan ouderen en personen die wel contact hebben gehad.[30]

Geslacht en opleiding van de respondent zijn in deze studie niet van invloed op opinie over de eigen

huisarts.

Vaak worden enkele determinanten meegenomen in studies naar patiëntoordelen. Zo wordt in stu-

dies met de CEP-vragenlijst geconcludeerd dat vooral een slechte algemene gezondheid en een

gemoedstoestand samengaan met een minder positief oordeel over de kwaliteit van de huisartsen-

zorg.[31,32] Ook wordt vastgesteld dat chronische en acute patiënten in hun oordeel over de kwa-

liteit van de huisartsenzorg in Nederland op het niveau van de meeste kwaliteitsaspecten niet ver-

schillen in het aankruisen van de meest positieve antwoordcategorie. Uitzonderingen waren

‘wachttijd voor een afspraak’, ’flexibiliteit’ en ‘accommodatie’, waarbij chronische patiënten posi-

tiever oordeelden dan acute patiënten.[33] Tenslotte wordt vastgesteld dat de oordelen van patiën-

ten en van huisartsen over de kwaliteit van de huisartsenzorg voor een groot deel parallel lopen,

maar op onderdelen duidelijke verschillen laten zien.[34,35]

In de studies met de QUOTE-vragenlijsten [13,18] wordt vastgesteld dat hogere belangscores wor-

den gegeven naarmate respondenten ouder zijn, minder opleiding hebben genoten en hun eigen

gezondheid als ‘minder goed’ omschrijven. Ook mannen hechten in het algemeen wat minder

belang aan specifieke kwaliteitsaspecten dan vrouwen. Met betrekking tot hun concrete ervaringen

zijn vrouwen wat kritischer dan mannen.[15] Ook worden verschillen gerapporteerd in de oordelen

van patiënten van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse afkomst.[19] Van de vier groe-

pen zijn met name Marokkaanse patiënten negatiever in hun oordeel dan de drie andere groepen.

In meer algemene zin valt op dat de percentages respondenten met een negatief oordeel wat hoger

liggen dan de gangbare uitkomsten van onderzoek naar de tevredenheid met de huisarts.

Vatten we de uitkomsten van de publicaties rond dit thema samen dan lijkt er weinig vooruitgang

te zijn geboekt in het verkrijgen van inzicht in kenmerken die verschillen in patiëntenoordelen over

de kwaliteit van de huisartsenzorg kunnen verklaren. Een algemene bevinding is dat het oordeel

over de kwaliteit van de huisartsenzorg gerelateerd is aan de leeftijd en de gezondheidssituatie (en

soms geslacht) van de beoordelaar. Daarnaast zijn er aanwijzingen voor (zwakke) verbanden tus-

sen de feitelijke werkwijze van huisartsen en de tevredenheid van patiënten.

Ontwikkelingen in de wijze waarop patiëntenoordelen worden gemeten

In de manier waarop patiëntenoordelen over de kwaliteit van de huisartsenzorg worden gemeten

lijkt er sprake te zijn van zowel uniformiteit als diversiteit. In alle gevonden publicaties wordt kwa-

liteit van huisartsenzorg opgevat als een multi-dimensioneel begrip en geoperationaliseerd met

behulp van items (of kwaliteitsaspecten) rond één of meer dimensies. In sommige studies wordt

aanvullend gevraagd naar totaalscores. Daarnaast geldt dat het merendeel van de patiënten wordt

ondervraagd met behulp van schriftelijke vragenlijsten, maar soms mondeling [11,19] of telefo-

nisch.[21,22] Belangrijker dan deze uniformiteit is de diversiteit die uit de publicaties naar voren

komt met betrekking tot de psychometrische eigenschappen van de gebruikte meetinstrumenten
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en de manier waarop deze meetinstrumenten tot stand zijn gekomen. Kenmerken die nauw ver-

bonden zijn met de begrippen validiteit en betrouwbaarheid.

Kijkend naar de opbouw van de gebruikte vragenlijsten geldt dat het overgrote deel van de meetin-

strumenten waarmee kwaliteitsoordelen van patiënten worden geïnventariseerd gebruik maakt

van een combinatie van gesloten vragen en een enkele open vraag. Voor wat betreft de vraagstelling

valt op dat het onderzoek zich concentreert op de concrete ervaringen van respondenten voor [2,5-

10,13-20,24,25,27,31-37] en niet op de traditionele vragen naar tevredenheid.[21-23,26,28,30] 

In meer dan de helft van de gevonden publicaties wordt aandacht besteed aan de psychometrische

eigenschappen van de gebruikte vragenlijst.[5-19,24,28-37] Een aandachtspunt met betrekking tot

de validiteit van de (nieuwe) vragenlijsten waarmee de oordelen van patiënten over de kwaliteit van

de huisartsenzorg zijn gemeten betreft de operationalisatie van het begrip ‘patiëntenperspectief ’.

In de gevonden publicatie lijkt sprake te zijn van een tweedeling. Uit de publicaties rond de CEP- en

Europep-vragenlijst, de  QUOTE-vragenlijsten en de VCC-vragenlijst blijkt dat patiënten van huis-

artsen nadrukkelijk betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van de vragenlijsten en de formule-

ring en selectie van kwaliteitsaspecten.[5-10,12-19,24,38] Om meer inzicht te krijgen of de in de

vragenlijsten opgenomen kwaliteitsaspecten voor patiënten ook echt belangrijk zijn, is in de

QUOTE-vragenlijsten en de vragenlijst gebruikt door Van Wieringen ruimte ingebouwd voor een

module met ‘belangvragen’.[12-19,20] Bij de CEP- en Europep vragenlijsten is in afzonderlijke

deelonderzoeken het belang onderzocht dat patiënten en ook huisartsen toekennen aan de aspec-

ten opgenomen in testversies van de vragenlijsten.[7,9,34,39] In de overige publicaties wordt geen

melding gemaakt van betrokkenheid van patiënten bij de ontwikkeling van de gebruikte vragen-

lijsten anders dan als respondenten.

Vatten we de belangrijkste conclusies over de manier waarop de oordelen van patiënten over de

kwaliteit van de huisartsenzorg in Nederland worden gemeten samen,  dan mag met name de ont-

wikkeling van de CEP- en QUOTE-vragenlijsten als een belangrijke stap voorwaarts worden gezien.

Dit geldt zowel uit oogpunt van validiteit, betrouwbaarheid als praktische toepasbaarheid. In

opkomst lijkt de modulaire opbouw van vragenlijsten.

4.4 Beschouwing

De onderzoeksresultaten laten zien dat de manier waarop de huisarts inhoud geeft aan de daad-

werkelijke zorgverlening in de spreekkamer (informatieverstrekking, deskundigheid, bejegening)

door het overgrote deel van patiënten van huisartsen als ‘zeer positief ’ wordt omschreven. De per-

centages patiënten met een positief oordeel op deze kwaliteitsdimensies liggen nagenoeg altijd

boven de 85% en meestal boven de 90%. Met betrekking tot kwaliteitsaspecten die vooral te maken

hebben met de wijze waarop de huisartsenzorg is georganiseerd (bereikbaarheid, continuïteit,

accommodatie) is het oordeel van de doorsnee Nederlandse patiënt ook overwegend positief, maar

komen percentages van 90% tevreden patiënten veel minder frequent voor. Aspecten die relatief

vaak worden genoemd als punten waarop  kwaliteitsverbetering mogelijk is zijn de (telefonische)

bereikbaarheid van huisartsen en huisartspraktijken, de tijd die patiënten doorbrengen in de

wachtkamer van de huisarts, specifieke informatie in relatie tot voorgeschreven medicijnen en

mogelijkheden voor patiënten om mee te beslissen bij de aanpak van de klacht. 

Deze bevindingen zijn in lijn met de conclusies die kunnen worden getrokken op basis van inter-
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nationale publicaties over de kwaliteit van de huisartsenzorg vanuit het perspectief van patiënten.

De resultaten van de Europep-studie, op basis waarvan de oordelen over de Nederlandse huisarts

kunnen worden vergeleken met de oordelen van patiënten van huisartsen in negen andere

Europese landen concluderen Grol e.a. dat “patients visiting their general practitioner (GP) were very posi-

tive about the care provided. On most of the 23 aspects of care more than 80% viewed care as good or excellent; in

particular, keeping records confidential, GP listening to patients, time during consultations, and quick services in

case of urgent problems were evaluated positively. Patients were relatively negative about organisational aspects

of care. The evaluations in different countries were largely similar with some interesting differences….” [8].

Vergelijkbare resultaten komen naar voren uit onderzoek naar de algemene waardering van patiën-

ten voor de huisartsenzorg in andere landen binnen en buiten Europa [40-43], maar ook uit onder-

zoek naar specifieke kwaliteitsdimensies van de huisartsenzorg [44], specifieke diensten [45] of

naar oordelen van specifieke patiëntengroepen [46-50]

De tweede doelstelling van dit literatuuronderzoek richtte zich op het verkrijgen van inzicht in de

variabelen op patiënt-, huisarts- en praktijkniveau die mogelijk een verklaring bieden voor ver-

schillen in de patiëntenoordelen over het handelen van huisartsen. Op dit terrein is in de periode

tussen 1993 en 2003 weinig vooruitgang geboekt. De gevonden Nederlandse onderzoeksliteratuur

laat onveranderd zien dat met name leeftijd en de gezondheidssituatie van respondenten een effect

hebben op het patiëntenoordeel over de kwaliteit van de huisartsenzorg, maar dat de percentages

verklaarde variantie op dit niveau laag zijn. Vernieuwend in vergelijking tot de periode voor 1993 is

de mogelijkheid om met behulp van meer geavanceerde analysetechnieken op een methodologisch

correcte wijze inzicht te krijgen in de relatie tussen patiëntoordelen, patiëntkenmerken en ken-

merken van de huisarts en/of huisartspraktijk. De uitkomsten van dergelijk onderzoek wijzen in de

richting van duidelijke effecten van praktijkkenmerken op de oordelen van patiënten over (met

name) de kwaliteit van de manier waarop de huisartsenzorg is georganiseerd. Echter op dit terrein

is nog duidelijk winst te boeken als het gaat om het vinden van een model met grotere verklarings-

kracht voor verschillen in patiëntenoordelen.

De internationale onderzoeksliteratuur laat in grote lijnen hetzelfde beeld zien als de situatie in

Nederland. Patiëntkenmerken waarvoor geldt dat in meerdere studies is aangetoond dat zij een

effect hebben op het oordeel over de kwaliteit van de huisartsenzorg zijn leeftijd [42-44,49,51],

gezondheidsklachten of het welbevinden van patiënten [49,52], geslacht [42,52,53] en soms

opleidingsniveau [42], verzekeringsvorm [42], etniciteit [44] en de frequentie van huisartsbe-

zoek.[43] Op het niveau van de persoon van de huisarts worden effecten gevonden van de inhou-

delijke werkwijze van huisartsen [52,54] en soms van geslacht [55] of de leeftijd van de huis-

arts.[53] Op praktijkniveau tenslotte worden verbanden gevonden tussen het patiëntenoordeel en

praktijkvorm [43], openstellingstijden [44], omvang van de praktijk [53,56], de wijze waarop het

afsprakensysteem wordt vormgegeven [53] en het hebben van patiënten op naam.[53,56] Een

meer algemene bevinding is dat patiëntenoordelen meer positief zijn als verwachtingen met

betrekking tot de huisartsenzorg ook daadwerkelijk worden gerealiseerd.[54,57,58] 

De derde onderzoeksvraag betrof de wijze waarop de oordelen van patiënten worden gemeten.

Vastgesteld kan worden dat er in de periode tussen 1993 en 2003 op dit terrein in Nederland een

aantal nieuwe vragenlijsten zijn ontwikkeld die duidelijk verschillen van de generatie meetinstru-

menten die tot het begin van de jaren 90 werden gebruikt. Voorbeelden hiervan zijn de CEP-vra-

genlijsten en de QUOTE-vragenlijsten. Kenmerken van deze nieuwe generatie meetinstrumenten

zijn (1) een concrete inbreng van patiënten in het ontwikkeltraject, (2) aandacht voor feitelijke erva-
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ringen in plaats van een focus op tevredenheid, (3) aandacht voor het belang dat patiënten, en ook

huisartsen, aan afzonderlijke kwaliteitsaspecten hechten, en (4) aandacht voor de oordelen van

specifieke groepen patiënten, zoals chronische patiënten (de CEP-vragenlijst), mensen met speci-

fieke aandoeningen (de QUOTE-vragenlijsten) of bezoekers van huisartsenposten. Tegelijkertijd

moet worden vastgesteld dat ook in de periode tussen 1993 en 2003 er in Nederland nog veel vra-

genlijsten voor het meten van de kwaliteit van (onderdelen van) de huisartsenzorg vanuit patiën-

tenperspectief op ad-hoc basis worden ontwikkeld en toegepast, waardoor vergelijking in de tijd

en/of tussen huisartsengroepen wordt bemoeilijkt. 

Ook deze conclusie met betrekking tot de wijze waarop de kwaliteit van de huisartsenzorg vanuit

patiëntenperspectief wordt gemeten weerspiegelt zich in de internationale onderzoeksliteratuur.

Met betrekking tot de standaardisatie van meetinstrumenten zijn er met name in Europa een aan-

tal voorbeelden gevonden van vragenlijsten die hierop inspelen [42,47,54,59,60] en die wellicht die

rol kunnen gaan vervullen. In dit rijtje past ook de Europep-vragenlijst.[8-10] Vooralsnog zijn er

echter geen aanwijzingen dat een van de bevindingen van Sitzia, op basis van een studie waarin

werd gekeken naar de validiteit en betrouwbaarheid van de meetinstrumenten gebruikt in 195

tevredenheidsstudies [61], dat “… 80% of the studies produced a new satisfaction assessment instrument, and

that a further 10% modified an existing instrument …” inmiddels achterhaald zijn. Opvallend is wel dat

in de buitenlandse onderzoeksliteratuur relatief veel aandacht wordt geschonken aan de kwali-

teitsoordelen van specifieke patiëntengroepen.[46-50,62,63] Bij de meetinstrumenten die worden

gebruikt valt op dat, in vergelijking tot studies van voor 1993, er ook in het buitenland meer aan-

dacht lijkt te zijn voor feitelijke ervaringen van patiënten en de relatie tussen verwachtingen, erva-

ringen en tevredenheid.[57,58,60,62,64] Ook komt het vaker voor dat patiënten nadrukkelijk wor-

den betrokken bij het proces van vragenlijstontwikkeling, hetzij via bijvoorbeeld ‘open vragen’ [65]

of groepsgesprekken.[60,66]
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Kwaliteit huisartsenzorg: anno 2001

Huisartsgeneeskundig handelen
volgens richtlijnen
Jozé Braspenning, Anne Marieke Schiere, Henk Mokkink, Henk van den Hoogen, Richard

Grol (WOK)

Samenvatting

Doel. Beschrijven van het handelen volgens de bestaande richtlijnen (NHG-Standaarden) in de

Nederlandse huisartspraktijk aan de hand van kwaliteitsindicatoren.

Methode. 139 indicatoren zijn uit de bestaande richtlijnen afgeleid met behulp van een iteratieve

consensusprocedure. De data voor de indicatoren zijn verzameld in de periode mei 2000 tot april

2002 in 104 huisartspraktijken met 195 werkzame huisartsen en circa 400.000 vaste patiënten. De

gegevens die nodig waren voor de indicatoren zijn geëxtraheerd uit de Huisarts Informatie

Systemen en betroffen van diagnosecode voorziene contacten, voorgeschreven geneesmiddelen en

verwijzingen. Aanvullende gegevens zijn verzameld met een elektronische vragenlijst of waren

afkomstig uit het Visitatie Instrument Praktijkvoering (VIP).

Resultaten. Het bleek mogelijk om 106 indicatoren op zinvolle wijze te berekenen. Prevalentie-indi-

catoren laten op basis van de variatie tussen huisartspraktijken zien dat in de huisartspraktijk nog

ruimte is voor opsporing van aandoeningen, zoals diabetes mellitus, hypertensie, verhoogde cho-

lesterolwaarde, hartfalen, problematisch alcoholgebruik, dementie, depressie, angststoornissen,

astma bij kinderen, urine-incontinentie, slechthorendheid en osteoporose. Indicatoren over aan-

vullende diagnostiek tonen aan dat aanvragen voor beeldvormende diagnostiek goed volgens richt-

lijnen worden uitgevoerd, maar dat bij de laboratoriumbepalingen nog veel winst te behalen is. De

prescriptie-indicatoren laten zien dat wanneer de richtlijnen het voorschrijven ontraden dit advies

redelijk goed wordt gevolgd. Als echter aanbevelingen worden gedaan over gericht voorschrijven

dan is er zeker op het gebied van de antibiotica nog verbetering mogelijk. Het verwijzen verloopt

prima volgens de richtlijnen, veel winst zal hier niet te behalen zijn. De preventie-activiteiten ten

aanzien van influenzavaccinatie en het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker gaan in grote

lijnen volgens de richtlijnen, hoewel kleine verbeteringen mogelijk lijken. Naast deze genoemde

procesindicatoren waren er ook structuur- en uitkomstindicatoren.Voor de helft van de structuur-

indicatoren en alle uitkomstindicatoren waren geen betrouwbare gegevens beschikbaar, omdat

deze niet op een uniforme en toegankelijke wijze in het Huisarts Informatie Systeem (HIS) worden

geregistreerd. Voor de structuurindicatoren waarvoor wel gegevens waren geldt dat bijna alle huis-

artsen handelen conform de richtlijnen. 

Conclusie. De indicatoren bieden referentiecijfers over het handelen volgens richtlijnen uit een groep

landelijk representatieve huisartspraktijken. Deze referentiecijfers bieden inzicht in de kwaliteit

van het huisartsgeneeskundig handelen, maar vooral ook op basis van de variatie tussen de praktij-

ken kunnen uitspraken over de kwaliteit gedaan worden.
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Kernboodschap

� (Vroege) opsporing van chronische aandoeningen kent veel variatie tussen huisartspraktijken.

� Beeldvormende aanvullende diagnostiek verloopt volgens richtlijnen.

� Andere aanvullende diagnostiek: verbetering mogelijk.

� Terughoudend voorschrijven verloopt redelijk volgens richtlijnen.

� Gericht voorschrijven (keuze maken): zeker verbetering mogelijk.

� Verwijzingen verlopen volgens richtlijnen.

� Preventie: verbetering mogelijk.

� De functionaliteit in het HIS voor het registreren van gegevens om ‘uitkomst’indicatoren te

kunnen gebruiken dient te worden verbeterd.

5.1 Inleiding

Sinds 1989 ontwikkelt en publiceert het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) de NHG-

Standaarden als richtlijnen voor het medisch-technisch handelen. Gebleken is dat ruim 80% van de

Nederlandse huisartsen deze richtlijnen waardeert.[1] Waardering wil echter niet zeggen dat de

richtlijnen ook worden gevolgd: hierover is nog veel onbekend. In hoofdstuk twee is aangeven dat in

een tijdvak van vijf jaar (1997-2002) in slechts 22 studies het feitelijk handelen van de Nederlandse

huisarts is gemeten waarbij in 13 van deze studies het criterium voor de kwaliteit van het handelen de

NHG-Standaard is geweest. De behoefte aan dit type informatie is groot. Transparantie van het han-

delen geeft de beroepsgroep een instrument in handen om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

De studies die bekend zijn over het toetsen van het handelen aan richtlijnen betreffen vaak een spe-

cifieke richtlijn, zoals astma en COPD, dreigende miskraam, lage rugpijn of hypertensie.[2-5] Ook

zijn er twee studies bekend, waarin het handelen van huisartsen op dat moment getoetst is aan

beschikbare NHG-Standaarden.[6,7] Deze studies kenmerken zich door uitgebreide metingen in

de huisartspraktijk, met behulp van het medische dossier of zelfregistratie. Vooral als het aantal te

toetsen richtlijnen toeneemt, wordt het gebruik van zelfregistratie aantrekkelijker (gegevens direct

beschikbaar). Het invullen van registratieformulieren betekent voor de huisarts echter veel extra

werk. De mogelijkheid om gegevens uit het elektronisch medisch dossier beschikbaar te maken

lijkt daarom een betere weg.

Voor het toetsen van het handelen aan richtlijnen zijn valide en geschikte meetpunten of “indicato-

ren” nodig. Op basis van de beschikbare NHG-Standaarden [8,9] zijn “kwaliteitsindicatoren”

geconstrueerd. Een kwaliteitsindicator is:

A measurable element of practice performance for which there is evidence or consensus that it can be used to

assess the quality, and hence change the quality, of care provided.[10]

Een indicator bevat aspecten van het handelen die in maat en getal uitgedrukt kunnen worden.

Analoog aan de indeling van Donabedian wordt een onderscheid gemaakt in structuur-, proces- en

uitkomstindicatoren.[11] Als we deze typering van indicatoren bijvoorbeeld toepassen op de diabe-

teszorg dan is het houden van een categoraal diabetesspreekuur een structuurindicator, het uitvoeren

van voetcontroles een procesindicator en het HbA1c-gehalte van het bloed een uitkomstindicator.

Recent zijn 139 indicatoren geconstrueerd om het feitelijk medisch-technisch handelen in de huis-

artspraktijk in beeld te brengen; dit meetinstrument is ingezet in de Tweede Nationale Studie.[14,15]
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Vraagstelling:

In welke mate worden de NHG-Standaarden gevolgd in een representatieve groep Nederlandse

huisartspraktijken?

In hoofdstuk 14 staat een volledige beschrijving van de indicatoren inclusief de resultaten. In dit

hoofdstuk wordt op hoofdlijnen ingegaan op de resultaten en zal een aantal voorbeelden gepre-

senteerd worden. In de hoofdstukken acht tot en met 11 van dit rapport wordt aan de hand van een

aantal studies nog een deel van de resultaten in detail beschreven. Aan het einde van de paragraaf

5.3 wordt een aantal vergelijkingen gemaakt tussen de resultaten uit de Tweede en de Eerste

Nationale Studie.[12]

5.2 Methode

Studiepopulatie

104 huisartspraktijken, met daarin 195 werkzame huisartsen, hebben deelgenomen aan de Tweede

Nationale Studie. De huisartsen zijn representatief voor de populatie van huisartsen in Nederland

wat betreft leeftijd, geslacht, regio, stad/platteland en achterstandsgebied; wat betreft praktijk-

vorm zijn de solopraktijken relatief ondervertegenwoordigd.[13] In deze praktijken stonden in

totaal ongeveer 400.000 ‘vaste patiënten’ ingeschreven. De patiënten zijn representatief voor de

Nederlandse bevolking wat betreft leeftijd, geslacht en verzekeringsvorm (ziekenfonds of particu-

lier).[13] 

Indicatoren

De indicatoren zijn door de WOK uit de NHG-Standaarden afgeleid met behulp van een iteratieve

consensusprocedure.[14,15] In vijf ronden zijn uit 70 NHG-Standaarden indicatoren geselecteerd

die staan voor kwaliteit van zorg gedefinieerd in termen van verwachte gezondheidswinst voor de

patiënt en het voorkomen van onnodig handelen (reductie van mogelijke schade en kosten).

Vervolgens zijn deze indicatoren geoperationaliseerd in termen van diagnosecodes en geneesmid-

delcodes, ICPC-codes en ATC-codes, [16,17], en is nagegaan of de gegevens binnen de beoogde

databron (de aan het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg respectievelijk Tweede

Nationale Studie deelnemende praktijken) beschikbaar zouden kunnen komen. Deze procedure

heeft geresulteerd in 139 indicatoren afkomstig uit 61 NHG-Standaarden (zie Appendix).

Het merendeel van de indicatoren zijn procesindicatoren (n= 124). Deze zijn verder onderverdeeld

in indicatoren die te maken hebben met de diagnostiek (n= 34, waarvan 13 gaan over de prevalen-

tie in de huisartspraktijk en 21 over aanvullende diagnostiek); voorschrijven van geneesmiddelen (n

= 52); verwijzingen naar fysiotherapie en de 2de-lijn (n=28); educatie (n=1) en preventie (n=9).

Daarnaast werden 10 structuurindicatoren en 5 uitkomstindicatoren onderscheiden.

Gegevensverzameling

De gegevensverzameling vond plaats tussen mei 2000 en april 2002. Voor elke huisartspraktijk zijn

met behulp van computerprogrammatuur gedurende één jaar gegevens uit het elektronisch medisch

dossier geëxtraheerd over contacten, geneesmiddelvoorschriften en verwijzingen. Deze gegevens

waren voorzien van een diagnosecode (ICPC-code). Voor een aantal indicatoren werd vooraf inge-
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schat dat er extra informatie nodig was, omdat de ICPC-code alleen niet specifiek genoeg was. Voor

lage rugpijn bijvoorbeeld was het noodzakelijk om de duur van de klachten te kennen om een onder-

scheid te kunnen maken tussen acute en niet-acute lage-rugpijnklachten. Hiervoor is een elektroni-

sche vragenlijst ontworpen die gekoppeld was aan bepaalde ICPC-codes. Deze vragenlijst is gedu-

rende drie maanden in de deelnemende praktijken uitgezet. Ook is een aantal indicatoren gecon-

strueerd op basis van gegevens afkomstig uit het Visitatie Instrument Praktijkvoering [18], dat is

gebruikt bij de visitatie van de deelnemende praktijken (zie ook Hoofdstuk 6).

Analyse

De meeste indicatoren zijn uitgedrukt in percentages; de prevalentie-indicatoren zijn uitgedrukt in

“het aantal patiënten met de betreffende aandoening per 1000 patiënten”. De indicatoren die in een

percentage worden uitgedrukt zijn zodanig geformuleerd dat geldt hoe hoger het percentage des te

meer wordt er gehandeld volgens de richtlijn. Voor alle scores op de indicatoren is een 95%

betrouwbaarheidsinterval berekend. Ook wordt aangegeven in hoeveel van de praktijken volgens

de richtlijnen wordt gehandeld. 

De eenheid van analyse is niet voor elke indicator hetzelfde. Voor de structuurindicatoren is de eenheid

van analyse de huisarts of het aantal episodes van een bepaalde aandoening.[19] Voor de prevalentie-

en de preventie-indicatoren is de eenheid van analyse de patiënt. Voor de indicatoren over de aanvul-

lende diagnostiek, de prescripties en de verwijzingen is de eenheid van analyse doorgaans de episode.

5.3 Resultaten

5.3.1 Deelname praktijken

In totaal konden uit 101 van de 104 deelnemende praktijken gegevens gebruikt worden voor de pre-

valentie-indicatoren. Voor de verwijsindicatoren waren gegevens uit 99 praktijken beschikbaar,

voor geneesmiddelvoorschriften uit 97 praktijken, voor de aanvullende diagnostiek en educatie

gegevens uit 91 praktijken en voor de structuurindicatoren gegevens uit 98 praktijken. Het aantal

praktijken waarvoor een specifieke indicator is berekend verschilt sterk per indicator. Dit komt

vooral omdat de aandoening of klacht in de tijdsperiode moet zijn gepresenteerd. De preventie-

indicatoren zijn in een beperkt aantal praktijken onderzocht, omdat de specifieke extractiepro-

grammatuur niet voor alle praktijken beschikbaar was.

5.3.2 Gegevens verzamelen met monitoringinstrument

Voor 33 van de 139 indicatoren zijn geen resultaten berekend, omdat de data ontbraken (n=19) of

omdat de informatie over de diagnose niet specifiek genoeg was voor het beoordelen van de betref-

fende handeling (n=14). Data ontbraken voor alle uitkomstindicatoren (bijvoorbeeld bloeddruk-,

cholesterol- en glucosewaarden) en voor 9 indicatoren over de aanvullende diagnostiek. Van de

structuurindicatoren ontbraken er 5 bij gebrek aan gegevens. Van een aantal indicatoren is bij nader

inzien een gecombineerde indicator gemaakt (n=4) en twee indicatoren zijn gesplitst naar leeftijds-

categorieën. In totaal hebben wij voor 106 indicatoren bruikbare gegevens kunnen verzamelen, waar-

bij voor 13 indicatoren gebruik is gemaakt van de gegevens uit de elektronische vragenlijst.
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5.3.3 Handelen volgens de richtlijnen

Diagnostiek: prevalentie

Voor een aantal aandoeningen (n=12) kan de prevalentie gezien worden als een indicator voor de

kwaliteit van de geleverde zorg. Dit betreft prevalenties van ziekten waarbij het in beeld hebben van

de patiënt bepalend is voor het risicomanagement (bijvoorbeeld diabetes mellitus, hypertensie en

verhoogde bloeddruk); of prevalenties van aandoeningen waarbij vroege opsporing gezondheids-

winst kan opleveren bij behandeling, zoals voor een aantal psychische aandoeningen. De prevalen-

tiecijfers zijn vooral bij veel variatie indicatief voor de kwaliteit van zorg, want dat betekent dat er in

sommige praktijken nog veel patiënten zijn op te sporen. We kunnen de prevalentiecijfers ook ver-

gelijken met het cijfer in de algemene bevolking, zie tabel 5.1. 

De variatie tussen praktijken is voor de prevalentiecijfers inderdaad erg groot met name voor de veel

voorkomende aandoeningen zou het 95% betrouwbaarheidsinterval klein moeten zijn. Met uit-

zondering van de depressie zijn voor alle aandoeningen verschillen te zien tussen de prevalentie in

de huisartspraktijk en die in de algemene bevolking. 

Tabel 5.1 

Prevalentie in de huisartspraktijk in vergelijking met de prevalentie in algemene bevolking 
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Aandoening Prevalentie per 1000 patiënten Aandoening Prevalentie per 1000 mensen 

in huisartspraktijk# in algemene bevolking*

Totaal 95% BI Man Vrouw Leeftijds- Man Vrouw Leeftijds-

categorie categorie

Diabetes mellitus 26,3 24,4 - 28,2 24,5 28,0 alle Diabetes mellitus 36,1 44,0 20 jaar en ouder

Hypertensie 57,1 52,0 - 62,2 43,6 70,4 alle Hypertensie niet beschikbaar

Hypercholesterolemie 17,8 15,0 - 20,6 19,5 16,0 alle Hypercholesterolemie 140 110 20 – 60 jaar

Chronisch 1,7 1,4 - 2,0 2,6 0,9 alle Alcoholafhankelijkheid 45 9 18-64 jaar

alcoholgebruik Alcoholmisbruik 40 9 18-64 jaar

Depressie 21,2 19,1 - 23,3 13,7 28,6 alle Depressie 17,6 32,5 13 jaar en ouder

Angststoornissen 7,1 6,0 - 8,2 4,5 9,6 alle Angststoornissen 66,4 129,7 13 jaar en ouder

Incontinentie urine 6,0 4,8 - 7,2 2,1 9,9 alle Incontinentie urine 50 - 70 **

Slechthorendheid 2,3 2,0 - 2,6 2,6 2,1 alle Slechthorendheid niet beschikbaar

(presbyacusis) (presbyacusis)

Astma bij kinderen 139,7 81,7 < 1 jaar Astma bij kinderen

66,4 43,5 1- 4 jaar Totaal: 65 per 1000 7 -12 jaar

44,3 33,1 5-14 jaar

Hartfalen 7,4 6,7 - 8,1 3,9 2,0 45-64 jaar Hartfalen 41,0 45,6 55 jaar en ouder

25,9 17,8 65-74 jaar

95,2 87,4 ≥ 75 jaar

Dementie 1,7 1,5 - 1,9 3,3 2,8 65-74 jaar Dementie 6,7 15,7 55 jaar en ouder

22,0 28,3 ≥ 75 jaar

Osteoporose 4,2 3,4 - 5,0 1,1 8,5 45-64 jaar Osteoporose 52 166 55 jaar en ouder

3,9 28,1 65-74 jaar

8,6 42,3 ≥ 75 jaar

# Gegevens uit Tweede Nationale Studie [19], 

* Gegevens afkomstig van het Nationaal kompas, www.rivm.nl, 

** Gegevens afkomstig uit NHG-Standaard Urine-incontinentie



Een verschil in afbakening van leeftijdscategorieën bemoeilijkt de vergelijking zeer, maar in het

algemeen duiden de cijfers erop dat opsporing van deze aandoening in de huisartspraktijk verbe-

terd kan worden. Het duidelijkst geldt dit voor problematisch alcoholgebruik, angststoornissen,

astma bij kinderen, urine-incontinentie en osteoporose. Als we naar de verschillen tussen praktij-

ken kijken (spreidingsmaat: 95% betrouwbaarheids interval) dan zijn deze groot, zeker als daarbij

de absolute aantallen patiënten in ogenschouw worden genomen. In die zin is er voor alle beschre-

ven aandoeningen verbetering mogelijk in de opsporing.

Diagnostiek: aanvullende diagnostiek

Voor de aanvullende diagnostiek zijn gegevens beschikbaar voor 11 indicatoren, waarvan 6 betrekking

hebben op beeldvormende diagnostiek (röntgen-, echo-onderzoek) en 5 op laboratoriumbepalin-

gen (faeceskweek, PSA, kreatinine, chlamydia). Voor de beeldvormende diagnostiek geldt dat deze

volgens de richtlijnen meestal niet behoeft te worden uitgevoerd, met uitzondering van endoscopie

bij maagklachten. Endoscopie is in 13% van de gepresenteerde episodes aspecifieke maagklachten

in de onderzoeksperiode gedaan. Mogelijk is dat er al eerder een endoscopie bij deze patiënten is

uitgevoerd of dat de endoscopie nog gepland staat. Voor de andere vormen van beeldvormende dia-

gnostiek geldt dat deze in 89% van de episodes niet wordt uitgevoerd. Bij een enkeldistorsie werd

maar in 4% van de episodes, maar bij schouderklachten in 12% van de episodes beeldvormende

diagnostiek aangevraagd. 

Voor de 5 indicatoren over laboratoriumtesten wordt duidelijk, dat als in de richtlijn een test wordt

aanbevolen de score op de indicator beduidend hoger is dan wanneer de richtlijn meestal het

achterwege laten aanbeveelt. Voor de PSA-bepaling, de faeceskweek en de chlamydiatest bij ure-

thritis geldt dat de richtlijn in respectievelijk 45%, 32% en 35% wordt gevolgd. Voor het bepalen

van kreatinine bij hartfalen en het testen op chlamydia bij fluor vaginalis wordt de richtlijn in 77%

respectievelijk 73% gevolgd. Overigens wordt de chlamydiatest bij fluor vaginalis  in één op de drie

praktijken nooit aangevraagd.

Educatie

We hebben slechts één indicator voor educatie kunnen berekenen. Met behulp van een elektroni-

sche vragenlijst is in de huisartspraktijken gevraagd of bij vrouwen van 36 jaar en ouder de moge-

lijkheid van prenatale diagnostiek is besproken. In de 43 praktijken, waarin deze mogelijkheid zich

gedurende de drie maanden van onderzoek voordeed is dit in 53,0% van de gevallen gebeurd. In 10

praktijken is nooit op de mogelijkheid van prenatale diagnostiek gewezen.

Voorschrijven van geneesmiddelen

Voor 44 prescriptie-indicatoren hebben we gegevens beschikbaar. Een grote groep van de genees-

middelindicatoren (n=13) betreft het voorschrijven van antibiotica, waarvan in de richtlijnen veelal

wordt aanbevolen om deze spaarzaam te gebruiken en gericht voor te schrijven waarbij de aard van

het geneesmiddel belangrijk is. Deze richtlijnen worden gemiddeld in 62% van de episodes gevolgd.

De onderlinge verschillen tussen de praktijken zijn groot vooral als het advies “juist voorschrijven”

betreft. Bijvoorbeeld, voor otitis media acuta wordt voor kinderen van 0 tot 6 maanden het advies

gegeven om antibiotica voor te schrijven. In ruim één op de drie praktijken wordt dit nooit gedaan.

Bij de seksueel overdraagbare aandoeningen PID en urethritis bij mannen wordt een eerste keuze

antibioticum aangeraden, maar voor PID wordt dit middel in één op de vijf praktijken nooit voorge-
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schreven en bij urethritis bij mannen in één op de 10 praktijken nooit. De spreiding tussen huisarts-

praktijken is voor veel indicatoren groot. Bijvoorbeeld: voor acute keelpijn wordt in 63% van de epi-

sodes conform de richtlijn geen antibioticum voorgeschreven. In alle praktijken wordt wel eens een

antibioticum voorgeschreven, maar de spreiding is groot (95% BI 58,4 – 64,9). Als er toch antibio-

tica wordt voorgeschreven bij acute keelpijn dan is het advies volgens de richtlijn om te kiezen voor

een smalspectrum penicilline (feneticilline, fenoxymethylpenicilline). Op één praktijk na wordt in

alle praktijken wel eens een smalspectrum penicilline voorgeschreven, maar in 30% van de episodes

wordt een ander antibioticum voorgeschreven (95% BI 24,8 – 34,7)  wederom met een grote variatie

tussen praktijken.

Een andere grote groep van geneesmiddelen betreft de middelen voor hart- en vaatziekten (diureti-

ca, ACE-remmers, statines, aspirines). Statines worden bij 96% van de patiënten met een verhoog-

de cholesterolwaarde voorgeschreven. Het voorschrijven van aspirines bij angina pectoris of een

TIA wordt respectievelijk bij 50% en 70% van de patiënten gedaan. Het kan natuurlijk zijn dat een

deel van de patiënten zonder doktersvoorschrift zelf dit middel gebruikt. Ook opvallend was dat

één op de vijf mensen met astma of COPD en een verhoogde bloeddruk een bèta-blokker krijgen

voorgeschreven tegen het advies uit de richtlijn in en dat dit in 80% van de praktijken voorkomt.

Het voorschrijven van vasodilatantia bij perifeer arterieel vaatlijden komt conform de richtlijn nau-

welijks voor (2%).

Antidepressiva worden voorgeschreven in 68% (95% BI 65,6 – 70,5) van de episodes depressie en

in 42% (95% BI 37,9 -45,6) van de episodes angststoornissen. De voorkeurskeuze in de huisarts-

praktijk bij een depressie lijkt uit te gaan naar selectieve serotonine heropnameremmers (SSRI’s)

ten koste van de tricyclische antidepressiva (TCA’s) (15%); in ruim 1 op de 10 praktijken werd geen

TCA als antidepressivum voorgeschreven.

Bij astma en COPD wordt een combinatie van corticosteroïden met bètamimetica niet als de eerst

aangewezen medicatie beschouwd. Voor de COPD-behandeling wordt volgens deze richtlijn

gewerkt in 60% van de episodes, bij astma in 76% van de episodes. In 5 praktijken worden bij de

behandeling van COPD deze middelen altijd gecombineerd voorgeschreven. Verder geldt dat in

77% van de episodes COPD geen prednison wordt voorgeschreven en dat bij astma geen langwer-

kende bètamimetica in 78,0% van de episodes wordt voorgeschreven. Voor beide geldt dat de richt-

lijnen deze middelen alleen aanbevelen bij een ernstige dyspnoe respectievelijk een zware astma

aanval. Voor kinderen met astma wordt bijna alle medicatie (98,6%) in inhalatievorm voorgeschre-

ven, zoals de richtlijn aanbeveelt.

Bij osteoporose kunnen bifosfonaten worden voorgeschreven als preventieve medicatie bij een

(vermoedelijke) osteoporotische factuur en bij gebruik van corticosteroïden (tenminste 7,5 mg

daags), indien de botdichtheid “voldoende laag” is. De voor- en nadelen van het gebruik van bifos-

fonaten moeten met de patiënt worden doorgenomen. In de deelnemende praktijken zijn bifosfo-

naten voorgeschreven bij 43% van de patiënten (95% BI 37,7 – 47,9). Van de 93 praktijken waarin

deze keuze zich voordeed werd in 8 praktijken nooit bifosfonaten voorgeschreven. In de praktijken

waarin wel wordt voorgeschreven wordt dit gemiddeld gedaan bij 47% van de patiënten.

Bij migraine kan de huisarts bij veelvuldige aanvallen een profylactische behandeling starten. In

ongeveer één op de vijf praktijken werd een profylactische behandeling nooit voorgeschreven.

In het algemeen geldt voor de indicatoren betreffende het voorschrijven van geneesmiddelen dat

deze voor 68% worden gevolgd, maar het volgen van de richtlijnen gebeurt beter als een bepaald
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medicament wordt ontraden (78%) dan wanneer de richtlijnen bepaalde medicatie aanraden of een

duidelijk eerste keuze-advies geven (62%).

Verwijzingen

In totaal zijn er 25 verwijsindicatoren, waarvan 23 gaan over terughoudend verwijzen en twee over

juist wel verwijzen (naar de oogarts bij diabetes mellitus en naar fysiotherapie bij urine-inconti-

nentie). Het percentage handelen volgens de richtlijnen is gemiddeld hoog, 89%. Het handelen

volgens de richtlijnen ligt zelfs boven de 90% voor huidaandoeningen en oor- en oogaandoenin-

gen. Bij deze aandoeningen is een verwijzing naar een specialist maar in een zeer klein percentage

van de aandoeningen noodzakelijk. Voor aandoeningen aan het bewegingsapparaat geldt dat nau-

welijks verwezen wordt naar de orthopeed en iets vaker naar fysiotherapie, terwijl de richtlijnen dit

niet aanbevelen. Bij subfertiliteitsproblemen wordt in een kwart van de episodes toch naar een

gynaecoloog verwezen, terwijl de richtlijn terughoudend verwijsbeleid aanbeveelt.

Preventie

De preventie-onderwerpen influenzavaccinatie en bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

hebben beide te maken met het risico op influenza respectievelijk (voorstadia van) cervixcarcinoom

op het niveau van de gehele populatie. De influenzavaccinatie wordt jaarlijks in oktober / november

uitgevoerd. De hoogrisicopatiënten worden in korte tijd in groten getale ingeënt. Voor het bevol-

kingsonderzoek baarmoederhalskanker wordt meestal elke maand een deel van het doelcohort

opgeroepen en gevraagd om een afspraak te maken voor het maken van een uitstrijk. Dergelijke

activiteiten staan enigszins los van de andere bezigheden in de huisartspraktijk. De opkomstcijfers

worden voor een deel beïnvloed door de wijze van oproepen van de vrouwen en voor een deel door

de patiënten uit de doelgroep. Gemiddeld is de vaccinatiegraad onder hoogrisicopatiënten 76%

(95% BI 73,8 – 77,3). De netto opkomst bij het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker ligt

op 73% (95% BI 69,8 – 77,5). De resultaten op deze indicatoren geven aan dat de streefwaarden in

zicht komen.

Structuur- en uitkomstindicatoren

Van de 10 structuurindicatoren zijn voor 5 indicatoren gegevens beschikbaar. Afvallers betroffen

het uitvoeren van dexametingen bij vrouwen boven de 60 jaar en bij patiënten met chronisch

gebruik van corticosteroïden (n=2), het kunnen benoemen van de diverse stadia van decubitus, het

gebruik van spirometrie in de huisartspraktijk en het zelf screenen van het gehoor met een audio-

meter bij slechthorendheid. Gegevens waren wel beschikbaar over het plaatsen van een spiraaltje,

het aanbrengen van compressieverband bij ulcus cruris venosum en het telefonisch afhandelen van

acute keelpijn, acute diarree en vragen over kinderen met koorts. Het telefonisch afhandelen van

genoemde aandoeningen gebeurt gemiddeld in 1 op de vier contacten. 88 % van de huisartsen

plaatst zelf een spiraaltje en 73,5% brengt zelf een compressieverband aan.

In totaal waren vijf uitkomstindicatoren geformuleerd, te weten de HbA1c waarde bij diabetes mel-

litus, de bloeddrukwaarde bij diabetes mellitus en hypertensie, en de cholesterolwaarde bij diabe-

tes mellitus en hypercholesterolemie. De Huisartsen Informatie Systemen bieden momenteel ech-

ter te geringe functionaliteit voor het betrouwbaar registreren en extraheren van deze gegevens.
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Vergelijking met gegevens uit 1987

In het kader van de Eerste Nationale Studie is ook het voorschrijven van antibiotica onderzocht en

wel voor astma bij kinderen, otitis media acuta en acute keelpijn.[12] Een vergelijking tussen beide

studies geeft alleen globaal inzicht, omdat in 1997 de gegevens gedurende drie maanden zijn ver-

zameld (door zelfregistratie van huisartsen) en deze op patiëntenniveau zijn berekend. In 1997

werden bij 30% van de kinderen met astma antibiotica voorgeschreven en in 2001 in 5,5% van de

episodes astma bij kinderen. Het aantal antibioticumvoorschriften voor kinderen met astma lijkt

dus drastisch te zijn gedaald.

In 1987 kregen 21% van de patiënten met otitis media acuta in het eerste consult antibiotica voor-

geschreven tegen 44% van de episodes otitis media acuta bij patiënten (24 maanden en ouder) in

2001. In de studie uit 1987 is geen onderscheid naar leeftijd gemaakt, omdat de jongste kinderen

niet vaker antibiotica kregen dan de oudere. In 2001 is wel een onderscheid gemaakt en blijkt dat de

kinderen van 0 tot 6 maanden iets vaker antibiotica krijgen voorgeschreven dan de oudere kinderen

(50% versus 44%). In totaal wordt nu voor otitis media acuta vaker antibiotica voorgeschreven dan

15 jaar geleden. Er wordt nu wel conform de richtlijnen voor otitis media acuta, veel minder verwe-

zen naar de KNO-arts (2%) dan 15 jaar geleden (13%).

Bij acute keelpijn is het voorschrijven van antibiotica gedurende de afgelopen 15 jaar onveranderd

gebleven. In de richtlijnen wordt het voorschrijven van antibiotica ontmoedigd: in 1987 werd bij

64% van de patiënten met acute keelpijn geen antibioticum voorgeschreven en 15 jaar later in 63%

van de episodes met acute keelpijn. Als er toch wordt voorgeschreven dan wordt in de richtlijnen

een smalspectrum penicilline aangeraden. In 1987 gebeurde dit bij de helft van de patiënten en in

2001 is in 70% van de episodes met acute keelpijn een eerste keuze penicilline voorgeschreven,

indien er antibiotica werd verstrekt.

In 1987 zijn ook gegevens verzameld over het bij voorkeur gebruiken van Diane® als oraal anticon-

ceptiemiddel bij patiënten met acne vulgaris.[12] In het rapport wordt vermeld dat bij deze patiën-

ten “vrijwel uitsluitend” Diane® werd voorgeschreven. In 2001 blijkt dat in 92% van de episodes

acne vulgaris met gebruik van de anticonceptiepil Diane® is voorgeschreven.

Gegevens over het handelen bij enkeldistorsie geven aan dat er in 2001 veel vaker volgens de richt-

lijnen wordt gehandeld dan 15 jaar geleden.[12] Het maken van een röntgenfoto is doorgaans niet

nodig bij een enkeldistorsie. In 1987 gebeurde dit nog bij 17% van de patiënten en in 2001 in 4% van

de episodes enkeldistorsie. Ook het aantal verwijzingen naar een orthopeed is, conform de richtlij-

nen, nog verder afgenomen. In 1987 werd 9% van de patiënten verwezen naar de orthopedie en in

2001 was dit in nog maar 1% van de episodes enkeldistorsie.

5.4 Beschouwing

De hier gebruikte set van indicatoren is een eerste stap om de kwaliteit van het handelen in de huis-

artspraktijk op een brede, overzichtelijke en valide wijze in beeld te brengen. Door de indicatoren

systematisch af te leiden van de NHG-Standaarden krijgen we inzicht in de kwaliteit van een

belangrijk deel van het medisch technisch handelen in de huisartspraktijk. In totaal waren voor 106

van de oorspronkelijk ontwikkelde 139 indicatoren gegevens beschikbaar (76%). Deze indicatoren

betreffen 5 structuurindicatoren en 103 procesindicatoren. De resultaten voor de structuurindica-

toren zijn slechts beperkt interpreteerbaar omdat een referentiekader of “gouden standaard” voor

optimale zorg ontbreekt.
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De resultaten van de prevalentie-indicatoren en dan vooral de variatie tussen de huisartspraktijken laat

zien, dat in de huisartspraktijk meer aandacht kan worden besteed aan de opsporing van aandoe-

ningen als diabetes mellitus, hypertensie, een verhoogd cholesterolgehalte, hartfalen, problema-

tisch alcoholgebruik, dementie, angststoornissen, astma bij kinderen, urine-incontinentie, slecht-

horendheid en osteoporose. Het zou nog kunnen zijn dat er sprake is van onderregistratie, dat wil

zeggen dat patiënten wel komen met dit probleem, maar dat het slecht is geregistreerd. Maar in

onze studie is juist expliciet aan de huisartsen gevraagd om alle contacten van een diagnosecode te

voorzien. Het vergelijken van de cijfers uit de huisartspraktijk met die uit de algemene bevolking is

eigenlijk een vreemde gang van zaken. Het behoort immers niet per definitie tot de taak van de

huisarts om alle aandoeningen in de algemene bevolking op te sporen. Er zal telkens een afweging

gemaakt moeten worden of de mogelijke behandeling na opsporing dusdanig effectief is dat het

aanbieden van deze zorg zeer gewenst is; bij een positieve uitkomst kan opsporing worden nage-

streefd. Dit geldt bijvoorbeeld voor diabetes mellitus, hypertensie en depressie. Eigenlijk zouden

ook de mensen die hun zorg uit de tweede lijn halen voor deze aandoening er uit gehaald moeten

worden dan kunnen we een nauwkeuriger beeld krijgen. Om de prevalentiecijfers uit de huisarts-

praktijk toch in een kader te zetten hebben we de vergelijking met de algemene bevolking gemaakt. 

De onderzochte indicatoren over beeldvormende diagnostiek laten zien dat het feitelijk beleid terug-

houdend is zoals ook in de richtlijnen wordt voorgesteld. Voor de aanvullende diagnostiek ten aan-

zien van laboratoriumbepalingen is het beeld anders. Hier lijkt nog duidelijk winst te behalen. 

Overall, laten de geneesmiddelindicatoren zien dat, wanneer de richtlijnen het voorschrijven ontraden,

dit advies redelijk goed wordt gevolgd, maar als er aanbevelingen worden gedaan over wat er moet

worden voorgeschreven (gericht voorschrijven) dan is zeker op het gebied van antibiotica nog ver-

betering mogelijk. Het verwijzen verloopt in hoge mate volgens de richtlijnen, veel winst lijkt hier

niet te behalen. De preventie-activiteiten rondom influenzavaccinatie en het bevolkingsonderzoek

baarmoederhalskanker gaan grotendeels volgens de richtlijnen, hoewel verdere verbetering toch

nog mogelijk lijkt. Hoewel de inspanning voor de extra deelname waarschijnlijk telkens steeds gro-

ter zal moeten zijn.

Voor een aantal indicatoren bleek het niet mogelijk om de gewenste specifieke data te verkrijgen,

om de score op de indicator te kunnen berekenen. Zo was het niet mogelijk te rapporteren hoe vaak

een patiënt met een TIA terecht naar een neuroloog is verwezen, omdat uit de gegevens niet kon

worden afgeleid of dit ter diagnostiek of behandeling was. De grootste uitval (n= 15 indicatoren)

werd veroorzaakt door het ontbreken van betrouwbare gegevens over de HbA1c-waarde, hoogte

van de bloeddruk en de cholesterolwaarde. Het grootste struikelblok daarbij is de aanwezigheid en

de toegankelijkheid van de registratie in het Huisartsen Informatie Systeem (HIS). Als er meer uni-

formiteit op dit gebied in de HIS’en ontstaat dan zijn dergelijke gegevens eenvoudiger en daarmee

eenduidiger te extraheren uit het HIS. Door een aantal vragen in een elektronische vragenlijst op te

nemen, hebben wij de uitval kunnen beperken.

Bij het beschrijven van de resultaten is nog eens duidelijk geworden hoe moeilijk het is om het

begrip “kwaliteit van zorg” in maat en getal uit te drukken. In principe zijn alle indicatoren dusda-

nig geformuleerd dat een hoger percentage betekent dat meer volgens de richtlijnen wordt gehan-

deld. Voor een beperkt aantal handelingen staat vast dat hiervoor geen of een beperkte plaats is in

de huisartspraktijk, een uitkomst die de 100% nadert ligt daarmee voor de hand. Voor refractie-aan-

doeningen is een verwijzing naar de oogarts zelden nodig en ook voor de meeste ooraandoeningen

is een verwijzing naar de KNO-arts niet nodig. Uit de cijfers blijkt dat dit vandaag de dag in de huis-
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artspraktijk ook niet of nauwelijks gebeurt. Moeilijker is het om een uitspraak over de kwaliteit van

zorg te doen als het minder duidelijk is wat optimale zorg inhoudt. Bijvoorbeeld, bij acute keelpijn

wordt in ruim 35% van de episodes antibiotica voorgeschreven. Vanuit de gedachte van preventie

van antibioticaresistentie is dit cijfer aan de hoge kant, maar het is niet precies duidelijk hoeveel

procent van de patiënten terecht een antibioticum voor hun aandoening krijgen. Hier kan de sprei-

ding tussen praktijken iets zeggen over de kwaliteit van zorg. Het cijfer dient dus telkens in een

context geplaatst te worden. Een goed voorbeeld hiervan is het voorschijven van Diane® bij acne

vulgaris. Meestal wordt in een episode acne vulgaris Diane® voorgeschreven als er ook een anti-

conceptiepil wordt gebruikt. De indicator laat zien dat in 92% van de episodes deze richtlijn wordt

gevolgd. Op het eerste gezicht lijkt verbetering nauwelijks mogelijk. “In elke praktijk zal wel eens

een keer bij iemand een goede reden zijn om van de richtlijn af te wijken”. Maar als we de gegevens

nader bestuderen zien we dat in 3 praktijken Diane® nooit wordt voorgeschreven bij vrouwen met

acne die een oraal anticonceptivum gebruiken. In deze praktijken lijkt dus wel degelijk verbetering

mogelijk.

Ondanks mitsen en maren ten aanzien van de set van indicatoren over de volledigheid en mogelijk-

heden om uitspraken te doen over de kwaliteit van zorg als het gaat om het handelen volgens de

richtlijnen, laat deze studie zien dat we voor het eerst op nationaal representatieve schaal in staat

zijn om het handelen in de huisartspraktijk in brede zin te toetsen aan richtlijnen. Het interprete-

ren vergt echter veel zorgvuldigheid, waarbij hoor en wederhoor centraal staan.
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Appendix. De 61 NHG-Standaarden, waaruit 139 indicatoren zijn gemaakt.

NHG-Standaard Aantal NHG-Standaard Aantal

indicatoren indicatoren

Diabetes mellitus type 2 10 Maagklachten 5

(Dreigende) Miskraam 1 Constitutioneel eczeem 2

Enkeldistorsie 3 Fluor vaginalis 1

Urineweginfecties 2 Psoriasis 2

Cervixuitstrijken 2 Bemoeilijkte mictie bij oudere mannen 3

Schouderklachten 2 Angina pectoris 1

Otitis media acuta 2 Depressie 4

Problematisch alcoholgebruik 1 TIA 2

Acute keelpijn 3 Incontinentie voor urine 2

Oogheelkundige diagnostiek 1 Otitis externa 2

Perifeer arterieel vaatlijden 1 Pelvic inflammatory disease 1

Het spiraaltje 1 Hartfalen 4

Acne vulgaris 3 Herpes genitalis 1

Ulcus cruris venosum 2 Lage-rugpijn 2

Hypertensie 8 Lumbosacraal radiculair syndroom 2

Otitis media met effusie bij kinderen 1 Urethritis bij mannen 2

Migraine 2 Het rode oog 1

Cholesterol 4 Amenorroe 1

Dementiesyndroom 1 Enuresis nocturna 2

Slapeloosheid en slaapmiddelen 1 Epicondylitis 2

Astma bij kinderen 3 Slechthorendheid 3

Subfertiliteit 1 Angststoornissen 2

Astma bij volwassenen en COPD:  diagnostiek 1 Urinesteenlijden 2

COPD: behandeling 3 Dermatomycosen 1

Astma bij volwassenen: behandeling 2 Niet-traumatische knieproblemen 1

Kinderen met koorts 2 bij kinderen en adolescenten

Vaginaal bloedverlies 1 Traumatische knieproblemen 1

Zwangerschap en kraambed 1 Niet-traumatische knieproblemen 1

Sinusitis 4 Bacteriële huidinfecties 3

Acute diarree 2 Osteoporose 5

Influenza en influenzavaccinatie 6 Decubitus 1
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De praktijkvoering volgens het
Visitatie Instrument Praktijk-
voering (VIP)
Mariëlle van Roosmalen, Yvonne Engels, Jozé Braspenning, Henk van den Hoogen,

Pieter van den Hombergh, Richard Grol (WOK)

Samenvatting

Doel. Beschrijving van de kwaliteit van de praktijkvoering in de Nederlandse huisartspraktijk.

Methode.De gegevens over de praktijkvoering zijn afkomstig uit het Visitatie Instrument Praktijk-

voering (VIP). De VIP is onderverdeeld in praktijk- en huisartsniveau en licht de praktijkvoering

door op zes deelgebieden. 98 van de 104 praktijken die aan de Tweede Nationale Studie deelnamen

en 181 van de 195 daarin werkzame huisartsen zijn gevisiteerd. 

Resultaten. De EHBO-voorzieningen in de behandelkamer en de inhoud van de dokterstas kunnen

kritischer worden bijgehouden. De wachttijden voor de patiënten zijn 5 minuten aan de telefoon en

11 minuten in de spreekkamer. Op het gebied van voorlichting en preventie kan het aanbod worden

vergroot, mogelijk door delegatie van taken. Het toetsen van het handelen van de huisarts in de

praktijk of Hagro is nog geen gewoonte. De medische verslaglegging is goed en wordt bijna altijd

gebruikt bij een contact. Overleg binnen 1ste (vooral met apotheker) en 2de lijn bestaat, maar struc-

tureel overleg over transmurale afspraken komt nog niet zo vaak voor.

Conclusie. Een duidelijke norm voor goede praktijkvoering is nog niet aanwezig, maar de resultaten

geven wel aan waar verbeteringen mogelijk zijn. De diversiteit tussen praktijken is groot, zowel in

aanbod als in uitvoering van taken en wie deze taken binnen de praktijk in zijn takenpakket heeft. 

Kernboodschap

� Patiënten wachten gemiddeld 5 minuten voordat zij telefonisch te woord worden gestaan en de

patiënten wachten gemiddeld 11 minuten in de wachtkamer.

� Voorlichtings- en preventie-aanbod in huisartspraktijk kan groter.

� Toetsen van het eigen handelen door de huisarts is nog geen routine.

� Elektronische verslaglegging behoeft ondersteuning (software en implementatie) ten behoeve

van “disease management” op het gebied van diabetes mellitus, astma en COPD, en risicofac-

toren hart-en vaatziekten.

6.1 Inleiding 

Steeds meer wordt onderkend dat een goede praktijkvoering een belangrijke rol speelt bij de realisa-

tie van goede kwaliteit van zorg. Het concept ‘praktijkvoering’ is in Nederland algemeen gangbaar

en betreft die aspecten van het huisartsenberoep, die naast de patiëntgerichte, zorginhoudelijke

aspecten, voorwaarden zijn voor de realisering van goede kwaliteit van zorg. De praktijkvoering in
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de Nederlandse huisartspraktijk is de laatste jaren aan verandering onderhevig zoals veranderingen

in het type werkverband, nieuwe beleidsontwikkelingen rond taakdelegatie en managementonder-

steuning, intrede van de praktijkondersteuner, en een toenemende schaalgrootte van de huisarts-

praktijk waardoor veranderingen in taakdelegatie en differentiatie zijn opgetreden. Door deze

recente ontwikkelingen is het beeld van de toekomstige huisartsenzorg in Nederland onduidelijk.

Informatie over de huidige stand van zaken kan helpen bij visieontwikkeling, beleidsvoorbereiding

en -evaluatie, en kan tevens als referentie dienen om veranderingen te kunnen monitoren. 

Sinds enkele jaren bestaat er een door de WOK ontwikkelde methode om de kwaliteit van de prak-

tijkvoering te toetsen met behulp van het Visitatie Instrument Praktijkvoering  (VIP). De VIP is een

valide, betrouwbare, praktisch toepasbare en discriminerende methode.[1] De aspecten, die de VIP

omvat, zijn gebaseerd op de ‘Checklist praktijkvoering’ van het NHG, het LHV-Basistakenpakket

voor de praktijkvoering, de NHG-Standaarden en de NHG-Bouwstenen der praktijkvoering en op

inzichten over (efficiënte) praktijkvoering uit de literatuur. De VIP is gebaseerd op wat in de

beroepsgroep relevant voor de praktijkvoering wordt geacht. Aan de set van indicatoren worden

voortdurend nieuwe indicatoren toegevoegd om ook recente ontwikkelingen in de praktijkvoering

en nieuwe inzichten rondom de kwaliteit van de praktijkvoering in kaart te kunnen brengen. De

visitatiemethode is gericht op het doorlichten van de praktijkvoering en het geven van educatieve

feedback over de bevindingen. In het kader van de Tweede Nationale Studie zijn de deelnemende

praktijken gevisiteerd om een beeld te krijgen van de kwaliteit van de praktijkorganisatie in een

representatieve groep Nederlandse huisartspraktijken.

Vraagstelling:

Wat is de stand van zaken op het gebied van de praktijkvoering in een representatieve groep

Nederlandse huisartspraktijken volgens het Visitatie Instrument Praktijkvoering?

6.2 Methode

Studiepopulatie

Het Visitatie Instrument Praktijkvoering (VIP) is ingezet bij de visitatie van 98 van de 104 praktijken

die deelnamen aan de Tweede Nationale Studie. Het betrof 181 huisartsen en hun praktijkassisten-

ten. De meeste praktijken zijn in de periode mei 2000 tot april 2002 gevisiteerd met versie 1999 van

de VIP. Voor zes praktijken (7 huisartsen) is gebruik gemaakt van hun gegevens die eerder met dit

instrument verzameld zijn, maar dan met een eerdere versie. 

Visitatie Instrument Praktijkvoering

De VIP is onderverdeeld in gegevens op praktijk- en huisartsniveau en licht de praktijkvoering door

op zes deelgebieden: (1) Uitrusting van de praktijk; (2) Delegatie en samenwerking; (3) Dienstver-

lening en organisatie; (4) Verslaglegging; (5) Organisatie van kwaliteit; (6) Werkbelasting en werk-

druk (alleen op huisartsniveau). Deze deelgebieden, verdeeld in ongeveer 50 dimensies, beslaan

samen ongeveer 400 indicatoren.

1) Uitrusting van de praktijk. De indicatoren betreffen de praktijkruimte, de behandelkamer, het in de

praktijk aanwezige instrumentarium, het laboratorium, de spreekkamer/onderzoekkamer, het

gebruik van instrumentarium en de inhoud van de dokterstas.

2) Delegatie en samenwerking. De indicatoren betreffen de taken die zijn gedelegeerd aan de praktijk-
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assistente, de samenwerking met collegae, de samenwerking met de eerste en met de tweede lijn en

de samenwerking met overige partners in het netwerk van huisartsen. 

3) Dienstverlening en organisatie. De indicatoren betreffen voor een groot deel patiëntenoordelen over

de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de praktijk en over de spreekuurorganisatie. Daarnaast

worden gegevens verzameld over de praktijkvoering, het preventie aanbod van de praktijk, de infor-

matievoorziening over de praktijk en andere aspecten van de service geboden door de praktijk. De

indicatoren voor de “Organisatie van de praktijk” betreffen vooral het voorlichtingsmateriaal in de

praktijk, de algemene organisatie en de organisatie van de preventie.

4) Verslaglegging. De indicatoren betreffen de organisatie, de kwaliteit en het gebruik van de verslag-

legging. 

5) Organisatie van kwaliteit. De indicatoren betreffen vooral het kwaliteitsbeleid op Hagroniveau, op

praktijkniveau en op huisartsniveau. 

6) Werkbelasting en werkdruk. De indicatoren voor “werkbelasting” betreffen de aantallen uren per

week die de huisarts opgeeft te besteden aan direct patiëntgebonden activiteiten en diensten, indi-

rect patiëntgebonden activiteiten, kwaliteitsbevorderende activiteiten, professionele activiteiten en

nevenactiviteiten. De som hiervan is de totale werkbelasting per week. Verder is gevraagd naar het

aantal uren dat de huisarts zou willen werken (gewenste werkbelasting). De indicatoren voor “werk-

druk” betreffen de scores op een aantal gevalideerde schalen welke zijn gebruikt voor “burn-out”

onderzoek onder huisartsen.[2] Dit onderdeel wordt in dit hoofdstuk niet beschreven. Voor infor-

matie hierover wordt verwezen naar een van de andere rapporten van de Tweede Nationale Studie.[3]

Gegevensverzameling/visitatie

De VIP wordt afgenomen tijdens een visitatie door een speciaal daarvoor getrainde consulente (visi-

tator). De gegevens worden verzameld via vragenlijsten. De vragenlijsten worden ongeveer vier

weken voor de afgesproken visitatiedatum toegestuurd. De praktijkvisitatie wordt gedaan met één

checklist voor de visitator, één vragenlijst voor de praktijkvertegenwoordigende huisarts, één voor

de praktijkvertegenwoordigende assistente en 30 patiëntenvragenlijsten per praktijk. De huisarts-

visitatie wordt gedaan met één checklist voor de visitator, één vragenlijst voor elke individuele huis-

arts en 30 patiëntenvragenlijsten per huisarts. De patiëntenvragenlijsten worden door de assisten-

te aan spreekuurbezoekers uitgedeeld en na invulling in een afgesloten doos verzameld om de ano-

nimiteit te waarborgen. Alle vragenlijsten worden na invulling aan de visitator retour gezonden in

een antwoordenvelop. Dit dient twee weken voor de dag van de visitatie te gebeuren. De visitator

kan op basis daarvan de visitatie gericht voorbereiden. Dan volgt de feitelijke visitatie, waarbij de

visitator een halve dag in de praktijk aanwezig is. De visitator observeert de inrichting en uitrusting

van de praktijk en neemt twintig patiëntendossiers door. De visitatie wordt afgesloten met een

nabespreking van de bevindingen. De tijdsbesteding voor de huisarts bedraagt, inclusief de nabe-

sprekingen, ongeveer zes uur, voor de assistente drie à vier uur. 

Analyse

De gegevens zijn omgezet in frequentiescores voor de gehele groep en per dimensie is een som-

score en de daarbij horende standaarddeviatie berekend. Voor de schalen is uitgegaan van de

bestaande schalen.[1] Doorgaans is voor elk item van de schaal 1 punt te behalen, maar bijvoor-

beeld bij de items die gebaseerd zijn op een patiëntenoordeel is voor elk item maximaal 100% te

behalen. Aan sommige items worden negatieve punten toegekend.
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Tabel 6.1 

Uitrusting praktijk

6.3 Resultaten

Hieronder worden voor de vijf deelgebieden van de VIP de gemiddelde (som)scores en standaard-

deviaties gepresenteerd voor de indicatoren / aspecten die ook in de samenvatting van het feed-

backrapport voor de praktijk en voor de huisarts aan bod komen. In een aantal gevallen wordt kort

uitgelegd wat de somscore inhoudt. Per somscore wordt aangegeven uit hoeveel indicatoren deze

bestaat. In hoofdstuk 15 staat gedetailleerd vermeld uit welke indicatoren de somscore is opge-

bouwd.

De ruimte in de praktijk kan een bottleneck zijn bijvoorbeeld bij uitbreiding van taken van de prak-

tijkassistente bij opleiding of associatie. Het betreft niet alleen de oppervlakte die van belang is,

maar ook de hoeveelheid ruimtes. Een aparte ruimte is een belangrijke voorwaarde voor succesvol

kunnen delegeren. Tabel 6.1 geeft een overzicht van de uitrusting van de praktijk. De patiënten oor-78
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Omschrijving Aantal items Gemiddelde score (s.d.)

Praktijkniveau

Praktijkruimte

Oppervlakte 1 87,5 m2 (± 31,7 m2)

Praktijkvoorzieningen 3 1,8 (±1,0)

Patiëntoordeel ruimte 4 123 (± 55)

Patiëntoordeel privacy 3 -68 (± 32)

Behandelkamer

Oppervlakte 1 9,7 m2  (± 5,9 m2)

Service en hygiëne 5 3,0 (± 1,2)

EHBO-voorzieningen 10 5,8 (± 1,9)

Instrumentarium aanwezig 12 6,7 (± 2,2)

Laboratorium

Oppervlakte 1 4,3 m2  (± 2,8 m2)

Aanbod 7 4,6 (± 1,8)

Huisartsniveau

Spreekkamer / onderzoekkamer

Oppervlakte 1 24,4 m2 (± 5,4 m2)

Hygiënisch en handig 5 2,6 (± 1,1)

Gebruik instrumentarium

Diagnostiek > 1x per kwartaal 5 1,7 (± 1,2)

Oogheelkundige diagnostiek > 1x per kwartaal 8 3,4 (± 1,7)

Technische verrichtingen > 1x per jaar 11 8,2 (± 1,9)

Inhoud van de dokterstas

Aanwezigheid ampullen 18 13,2 (± 2,5)

Vervaldatum ampullen 18 10,7 (± 3,8)

Overige inhoud 16 10,4 (± 2,5)



delen negatief over de privacy in de praktijken met name omdat men kan horen wat aan de balie

besproken wordt. Een klein laboratorium nodigt niet uit tot een ruime taakopvatting en bemoeilijkt

het overzichtelijk bewaren van materialen. De variatie tussen praktijken in grootte van de laborato-

riumruimte is groot. 

Het aantal praktijken dat positief scoort op de aanwezige inventaris varieert van 25% voor de aan-

wezigheid van een slijmzuiger tot 97% voor handschoenen. Het aantal verlopen ampullen is indi-

catief voor de routine ter vervanging; de cijfers laten zien dat dit in sommige praktijken aandacht

verdient.

Vanuit het oogpunt van timemanagement is een adequate investering in delegatie en samenwer-

king (tijds)effectief. Tabel 6.2 laat zien in welke mate in de praktijken taken gedelegeerd worden

aan de praktijkassistente. De scores geven aan dat er mogelijkheden zijn om nog een aantal taken

te delegeren vooral op het terrein van de preventie.

Een zeer groot deel van de praktijken (meer dan 90%) scoorde positief op de meeste indicatoren die

de mate van samenwerking in de Hagro uitdrukten. De score op de samenwerking met eerste en

tweede lijn laat duidelijk verschillen zien tussen de praktijken. Wat betreft de samenwerking met de

eerste lijn werd de meeste tijd besteed aan overleg met de apotheker en de minste aan overleg met

de diëtiste. Uit de items over de samenwerking met de tweede lijn blijkt dat 41% van de praktijken

gestructureerd overleg over transmurale afspraken voerde.

Op huisartsniveau geeft gemiddeld 44% van de huisartsen aan meer dan 20 minuten per week over-

leg met de tweede lijn over de patiëntenzorg te voeren; 86% heeft meer dan tweemaal per week

overleg met een specialist. Van de patiënten vindt 88% dat de huisarts op tijd geïnformeerd is van-

uit de tweede lijn.

Tabel 6.2 

Delegatie en samenwerking

Omschrijving Aantal items Gemiddelde score (s.d.)

Praktijkniveau

Taken gedelegeerd aan praktijkassistente

Medisch-technisch en diagnostisch 13 7,1 (± 2,7)

Preventie 4 1,6 (± 1,2)

Voorlichting 5 2,4 (± 1,5)

Medisch-administratief 4 2,7 (± 0,8)

Organisatorisch 4 2,7 (± 0,8)

Samenwerking met collegae 8 6,7 (± 1,4)

Samenwerking met eerste lijn 1 40,5 minuten (± 21,8)

Samenwerking met tweede lijn

Bijeenkomst, overleg 4 2,2 (± 1,3)

Afspraken 6 3,6 (± 1,8)

Samenwerking met derden 13 5,4 (± 2,5)
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De bereikbaarheid / beschikbaarheid is een belangrijk onderdeel in het hoofdstuk dienstverlening

en organisatie. Aanpassingen vragen om een goede analyse waarbij de patiënt als deskundige kan

helpen. Het oordeel van de patiënten komt dan ook meerdere keren aan bod in tabel 6.3. Het pa-

tiëntenoordeel is relatief laag (154 van de 600 punten). De gemiddelde wachttijd voordat een pa-

tiënt telefonisch te woord wordt gestaan is gemiddeld zeker 5 minuten. De wachttijd voor aanvang

van het consult bedraagt gemiddeld 11 minuten. De overlegtijd per week werd door de assistente

gemiddelde gesteld op 27,4 minuten (± 24,0 minuten) en door de huisarts op 34,4 minuten (± 28,8

minuten) per week.

Tabel 6.3 

Dienstverlening en organisatie

Omschrijving Aantal items Gemiddelde score (s.d.)

Praktijkniveau

Bereikbaarheid /beschikbaarheid

Wachttijd voor telefonisch te woord staan 1 5,4 minuten (± 3,6)

Patiëntoordeel 6 154 ± 56)

Spreekuurorganisatie, patiëntoordeel 5 232 (± 36)

Praktijkorganisatie

Overleg per week in minuten 1 31,1 (± 22,3)

Organisatie 9 5,9 ( ± 1,5)

Organisatie van de preventie 10 6,7 (± 1,7)

Huisartsenniveau

Bereikbaarheid /beschikbaarheid

Wachttijd voor aanvang consult 1 11,3 minuten (± 3,8)

Voorlichting

Patiëntoordeel 3 166 (± 34)

Frequentie uitdelen, per week 1 5,3 (± 6,1)

Organisatie van voorlichtingsmateriaal 7 4,7 (± 2,3)

De meeste praktijken doen aan ‘actief oproepen patiënten voor griepvaccinatie’ (98%), terwijl het

hebben van een apart spreekuur voor patiënten met hart-/vaatziekten slechts door 17% van de praktij-

ken positief werd beantwoord. De patiënt waardeert de bereidheid om informatie te verstrekken zeer.
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Tabel 6.4 

Verslaglegging

Omschrijving Aantal items Gemiddelde score (s.d.)

Praktijkniveau

Organisatie van verslaglegging

Mate van automatisering 3 2,0 (± 0,7)

Gebruik preventiemodule / -kaart 3 1,8 (± 1,0)

Huisartsenniveau

Kwaliteit van verslaglegging

SOEP 4 367 (± 87)

basisgegevens 4 196 (± 60)

Gebruik van verslaglegging

In contacten 2 1,5 (± 0,7)

De praktijken maken deels gebruik van aparte registratiemogelijkheden voor preventie-activiteiten,

zie tabel 6.4. Het percentage praktijken dat positief scoort voor cervixcarcinoom/griep, diabetes

mellitus controles en risicofactoren hart- vaatziekten is 82%, 53% en 40%, respectievelijk. Er

bestaan aparte modules in een aantal HIS’en die een zorgvuldige notatie en follow-up mogelijk

maken. De gemiddelde somscore voor de notatie volgens de SOEP-systematiek is hoog. De SOEP-

notatie is een systematische wijze van verslaglegging. Het noteren van de S (subjectieve klacht), de

O (objectieve bevindingen bij lichamelijk onderzoek), de E (evaluatie of probleemdefinitie) en de P

(plan, therapie, beleid) scoren allemaal ongeveer even hoog (91-93%). 

Tabel 6.5 

Organisatie van kwaliteit

Omschrijving Aantal items Gemiddelde score (s.d.)

Praktijkniveau: toetsing in de Hagro 7 3,2 (± 1,8)

Huisartsenniveau: eigen handelen (diagnostiek, 5 1,6 (± 1,2)

geneesmiddelen, verwijzingen) toetsen

Tabel 6.5 laat zien dat het toetsen van het eigen handelen in de praktijk of in de Hagro geen gebrui-

kelijke gang van zaken is.
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6.4 Beschouwing

Het Visitatie Instrument Praktijkvoering geeft een beeld van de praktijkvoering op verschillende

aspecten. Het instrument is bedoeld om de praktijkvoering van een praktijk in kaart te brengen met

als doel de kwaliteit ervan te verbeteren. Het instrument is een “levend” instrument, dat wil zeggen

dat er regelmatig items aan worden toegevoegd, maar ook dat er items uit gaan. Er worden items

toegevoegd als de praktijkvoering op dit punt is veranderd; items worden weggelaten als in bijna

elke praktijk deze voorziening is gerealiseerd of deze activiteit wordt uitgevoerd. We zullen op

hoofdlijnen de meest opvallende zaken bespreken. Een duidelijke standaard voor goede praktijk-

voering is (nog) niet aanwezig, maar de beschrijving van de resultaten aan de hand van het Visitatie

Instrument Praktijkvoering geeft wel aan waar verbeteringen mogelijk zijn.

Bij het thema uitrusting van de praktijk valt op dat de EHBO-voorzieningen in de behandelkamer

en de service en hygiëne zeker verbetermogelijkheden kennen. Op basis van de aanwezigheid van

het instrumentarium kan worden geconcludeerd dat het diagnostisch aanbod in de praktijken uit-

eenloopt. De noodzakelijke ampullen in de doktertas zijn niet allemaal aanwezig en bij één op de

vijf praktijken is van een aantal ampullen de vervaldatum overschreden.

Gemiddeld duurt het 5-6 minuten voordat de patiënt telefonisch te woord gestaan wordt en het

wachten voordat het consult begint duurt gemiddeld 11 minuten. Op basis van deze informatie

kunnen praktijken die het aangaat maatregelen treffen. Bijvoorbeeld: een extra telefoonlijn of een

andere, ruimere planning van de consulten.

De taken die gedelegeerd worden aan de praktijkassistente zijn vooral de medisch-administratieve

en de organisatorische taken. Een aantal medisch-technische en diagnostische taken wordt even-

eens veelvuldig door de praktijkassistente uitgevoerd, zoals hechtingen verwijderen, injecties

geven, wratten behandelen en oren uitspuiten; en voorlichtingstaken bij patiënten met diabetes en

hypertensie. Vooral op het gebied van voorlichting en preventie zou de huisarts meer kunnen dele-

geren. Het preventie-aanbod (nu 67%) kan daarmee worden uitgebreid en het oordeel over de voor-

lichting wellicht verbeterd. Van de patiënten is 68% van mening dat de huisarts meer kan delege-

ren.

Het geven van informatie aan de patiënten met behulp van voorlichtingsmateriaal wordt erg

gewaardeerd, maar behalve een kwaliteitsaspect zit er ook een timemanagementaspect aan. Het

gebruik van schriftelijk voorlichting bekort de consultduur, verhoogt de zelfredzaamheid van de

patiënt en verhoogt de doeltreffendheid van het consult. Van mondelinge informatie tijdens het

consult blijft vaak weinig hangen. Het werkt veelal beter om het opzetten en bijhouden van het fol-

derbestand aan de praktijkassistente te delegeren. Vanuit dit perspectief kan het voorlichtingsma-

teriaal effectiever worden ingezet in de huisartspraktijk.

Voor de verslaglegging wordt in deze praktijken boven de 90% gewerkt aan de hand van de SOEP-

systematiek. Dit zal geen landelijk representatief cijfer zijn, want de meeste huisartspraktijken

doen al een aantal jaren mee aan het project Landelijk InformatieNetwerk Huisartsenzorg (LINH)

en in het kader van de Tweede Nationale Studie is gevraagd om de diagnosecode op de E-regel te

plaatsen, hetgeen naadloos aansluit bij het werken volgens de SOEP-systematiek. De verslagleg-

ging wordt bijna altijd (95%) gebruikt bij een contact met de patiënt. Het systematisch en over-

zichtelijk vastleggen van de diabeteszorg en de risicofactoren op het gebied van hart- en vaatziek-

ten gebeurt in een minderheid van de praktijken. Ditzelfde zal gelden voor aandoeningen zoals

astma en COPD, maar hierover is in de VIP geen item opgenomen.
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Geconcludeerd kan worden, dat de diversiteit tussen praktijken groot is, zowel in het aanbod als in

de uitvoering van taken. Ook verschilt het tussen praktijken wie bepaalde taken uitvoert en hoeveel

er wordt gedelegeerd. Het toetsen van het eigen handelen (diagnostiek, voorschrijven, verwijzen)

binnen de Hagro of in de eigen praktijk wordt wel eens gedaan, maar is zeker geen routine. De

organisatie van een dergelijke toetsing is een kwaliteitsaspect dat nog verder ontwikkeling behoeft. 
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Patiëntenoordelen over de 
huisartsenzorg
Herman Sixma, Peter Spreeuwenberg (NIVEL)

Samenvatting

Doel. Het verkrijgen van inzicht in de oordelen van patiënten over de kwaliteit van de huisartsenzorg

in Nederland, alsmede in de variatie in patiëntenoordelen tussen huisartspraktijken.

Methode. Uni- en multivariate analyses van gegevens op basis van de QUOTE-huisartsenzorg en

CEP-vragenlijst, opgenomen in de patiëntenenquête die is uitgevoerd in het kader van de Tweede

Nationale Studie. De analyses zijn uitgevoerd op de gegevens van patiënten van 12 jaar en ouder.

Resultaten. Het overgrote deel van de patiënten is tevreden over de kwaliteit van de huisartsenzorg in

Nederland, met name waar het gaat om de inhoudelijke kant van de zorgverlening. Op kwaliteits-

aspecten die door veel patiënten als ‘erg belangrijk’ worden aangemerkt, rapporteert gemiddeld

zo’n 90% van de patiënten positieve ervaringen en verbindt hieraan het oordeel dat loopt van ‘vol-

doende’ tot ‘zeer goed’. Over de wijze waarop de huisarts zijn of haar werk heeft georganiseerd en

gestructureerd zijn de oordelen van patiënten wat minder positief, alhoewel ook hier gemiddeld

75% van de patiënten een  positief kwaliteitsoordeel geeft. Aspecten waarop, vanuit patiëntenper-

spectief, de meeste kwaliteitswinst is te boeken zijn privacybescherming bij de inrichting van de

praktijk en de wachttijd bij spreekuurbezoek. Het aantal patiënten dat, gemeten over een breed

spectrum van kwaliteitscriteria, uiterst negatief is over de kwaliteit van de huisartsenzorg is gering

en bedraagt minder dan 1 procent. Er zijn duidelijke verschillen in de kwaliteitsoordelen van pa-

tiënten tussen praktijken. In vergelijking met 1987 lijkt het oordeel van patiënten over de inhoude-

lijke kwaliteit van de huisartsenzorg verbeterd, terwijl het oordeel over de bereikbaarheid wat min-

der positief is geworden. 

Conclusie. De kwaliteit van de huisartsenzorg, gemeten vanuit het perspectief van de patiënt, laat

zich het beste omschrijven als ‘goed’. Op specifieke aspecten is kwaliteitswinst te boeken, waarbij

‘best practices’ wellicht  als voorbeeld kunnen dienen voor  praktijken die gelden als ‘learning

potentials’. 

Kernboodschappen

� De feitelijke zorgverlening wordt behoorlijk hoog gewaardeerd, maar waardering voor de praktijk-

voering is wat lager. De verschillen tussen patiënten en tussen huisartsen(praktijken) zijn groot.

� Patiënten vinden huisartsen soms te snel met het vertalen van lichamelijke klachten in psychische

problemen en vragen tevens meer aandacht voor het bespreken van niet medische problemen.

� Patiënten vragen aandacht voor hun privacy bij de inrichting van de praktijk en geven aan dat de

bereikbaarheid verbeterd kan worden.
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7.1 Inleiding

Meningen en opvattingen van patiënten - of meer algemeen: de gebruikers van zorgvoorzieningen

- zijn een centraal thema bij beleid gericht op kwaliteitsverbetering in de gezondheidszorg [1-3].

Analoog aan ontwikkelingen in de profit-sector, zouden ook non-profit organisaties zoals gezond-

heidszorginstellingen en individuele zorgverleners hun handelen af moeten stemmen op de wen-

sen die de gebruikers van zorgvoorzieningen daarover hebben. Zorg op maat en meer vraagge-

stuurde zorg, waarbij de voorheen vaak lijdzaam toeziende patiënt geleidelijk plaats maakt voor

een kritische en kiezende gebruiker van zorgvoorzieningen.

Tot het midden van de jaren tachtig van de vorige eeuw richtte kwaliteit van zorg onderzoek zich

voornamelijk op het meten van tevredenheid, waarbij gebruikers van zorgvoorzieningen hun (sub-

jectieve) mening konden geven over het functioneren van zorgvoorzieningen via een (vaak schrifte-

lijke) vragenlijst. Bij het opstellen van de gebruikte vragenlijsten waren patiënten niet of nauwelijks

betrokken [4], een theoretisch of conceptueel kader was vaak niet aanwezig [5] en de wijze waarop

begrippen als patiëntensatisfactie of kwaliteit van zorg waren geoperationaliseerd was aan kritiek

onderhevig [6]. Het gevolg was dat programma’s inzake kwaliteitsverbetering vooral de ideeën en

opvattingen van zorgverleners en/of beleidsmakers weerspiegelden. Daarbij moet bedacht worden

dat de ideeën en opvattingen van zorgverleners en beleidsmakers substantieel verschillen van die

van de gebruikers van zorgvoorzieningen [7-11]. In lijn met de stand van zaken op dat moment zijn

in het kader van de eerste Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk

(1987) de oordelen van patiënten over de kwaliteit van de huisartsenzorg geïnventariseerd met

behulp van een selectie van vragen uit een onderzoek van Cassee [12], aangevuld met vragen over

de bereikbaarheid van de huisarts en het voorschrijf- en verwijsbeleid. Een valide en betrouwbaar

meetinstrument voor kwaliteit van huisartsenzorg expliciet vanuit het perspectief van de patiënt

ontbrak.

In deze situatie kwam in het begin van de negentiger jaren van de vorige eeuw, mede gestimuleerd

door de eerste zgn. Leidschendam conferentie [13], verandering. Ook gebruikers van zorgvoorzie-

ningen krijgen nadrukkelijk een eigen rol bij het gezondheidszorgbeleid. Vanuit het perspectief

van (verschillende categorieën) gebruikers worden nieuwe meetinstrumenten die meer inhoud

geven aan het begrip patiëntenperspectief ontwikkeld. De vragenlijsten die in de Tweede Nationale

Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk zijn gebruikt voor het meten van de kwa-

liteit van de huisartsenzorg vanuit patiëntenperspectief, zijn vertegenwoordigers van deze nieuwe

generatie vragenlijsten. Met behulp van deze instrumenten kan een valide en betrouwbaar oordeel

worden gegeven over de kwaliteit van de huisartsenzorg in Nederland bezien door de bril van de

patiënt. Dit oordeel, dat vooral gebaseerd is op de concrete ervaringen van patiënten, heeft zowel

betrekking op afzonderlijke kwaliteitsaspecten als op de kwaliteit van de huisartsenzorg in meer

algemene zin. Nadeel van het opnemen van twee nieuwe meetinstrumenten is dat de vergelijking

met 1987 beperkt blijft. 

Dit hoofdstuk is geschreven vanuit een drieledige doelstelling. Het hoofdstuk is in de eerste plaats

bedoeld om in beschrijvende zin inzicht te geven in de oordelen van patiënten over de huisartsen-

zorg in Nederland, zowel in meer algemene zin als wat betreft specifieke kwaliteitsaspecten. Bij de

oordelen over specifieke kwaliteitsaspecten zullen de feitelijke ervaringen van patiënten centraal

staan en zal kort aandacht worden besteed aan het belang dat patiënten aan de verschillende kwa-

liteitsaspecten hechten. Voor wat betreft de samenvattende oordelen zal kort worden ingegaan op
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verschillen tussen patiëntencategorieën. Het hoofdstuk is in de tweede plaats bedoeld om inzicht

te geven in de mate waarin patiëntenoordelen over de kwaliteit van de huisartsenzorg verschillen

tussen huisartspraktijken. De vergelijking tussen huisartspraktijken wordt beperkt tot de totaal-

oordelen over de kwaliteit van de huisartsenzorg. Tenslotte is het hoofdstuk bedoeld om inzicht te

geven in de ontwikkeling van de kwaliteit van de huisartsenzorg vanuit patiëntenperspectief in de

loop van de tijd. Daartoe zullen de oordelen verkregen via de Tweede Nationale Studie worden ver-

geleken met de oordelen van patiënten over de huisartsenzorg verkregen op basis van de Eerste

Nationale Studie [14]. 

7.2 Methode

Studiepopulatie

Voor het onderzoek naar de oordelen van patiënten over de kwaliteit van de huisartsenzorg is een

aselecte steekproef van ongeveer 4% van de ‘vaste’ patiënten van de 195 huisartsen die hebben deel-

genomen aan de Tweede Nationale Studie benaderd. De totale steekproefomvang was 19.685 pati-

ënten. In totaal 12.699 patiënten (65%) hebben meegewerkt aan het onderzoek via een mondeling

interview aan huis van circa 90 minuten. Bij kinderen onder de 12 jaar werd een proxy interview met

een van ouders gehouden. In deze proxy interviews zijn geen vragen gesteld over de opvattingen over

de kwaliteit van de huisartsenzorg. Respondenten verschillen wat betreft leeftijd en geslacht nau-

welijks, en wat betreft opleidingsniveau in geringe mate van de steekproef en van de Nederlandse

bevolking. Voor meer gegevens over de interviews en de vragenlijst die bij deze interviews zijn

gebruikt wordt verwezen naar de methodologische verantwoording van de Tweede Nationale

Studie [15]. De vragen met betrekking tot de kwaliteit van de huisartsenzorg in Nederland zijn

beantwoord door een aantal respondenten dat, afhankelijk van de specifieke onderwerpen die aan

de orde kwamen, varieert van 6.878 tot 9.657. Per full-time equivalent huisarts-deelnemer zijn de

resultaten van gemiddeld circa 60 respondenten voor analyse beschikbaar.

Meetinstrumenten

In de patiëntenenquête is met behulp van twee meetinstrumenten - de QUOTE-huisartsenzorg en

de CEP-vragenlijst [16-20]- gevraagd naar de opvattingen over en de concrete ervaringen met de

huisartsenzorg in Nederland. Daarnaast zijn vier aanvullende vragen opgenomen over de geperci-

pieerde bereikbaarheid van de huisarts(praktijk) in het weekend en de vakantieperioden, ‘s avonds

en ‘s nachts en over de mate waarin men te maken heeft gehad met bereikbaarheidsproblemen op

de genoemde tijdstippen.

De QUOTE-huisartsenzorg bestaat uit twee groepen van 22 vragen, waarbij per vraag een kwali-

teitsaspect aan de orde wordt gesteld en respondenten op 4-puntsschalen kunnen aangeven hoe-

veel belang zij toekennen aan dat aspect (=belangscore) en wat hun feitelijke ervaring daarmee is

(=ervaringsscore). De 22 aspecten hebben betrekking op twee hoofddimensies van de kwaliteit van

de huisartsenzorg: (1) de inhoud van het proces van zorgverlening door huisartsen zoals dit vooral

in de manier van werken in de spreekkamer tot uitdrukking komt, en (2) de structuur en organisatie

van de huisartsenzorg. De betrouwbaarheid van de schaal ‘inhoudelijke kwaliteit’ is ‘goed’

(Cronbach’s alfa: 0,86), terwijl  de betrouwbaarheid van de schaal ‘organisatiekwaliteit’ kan wor-

den aangemerkt als ‘redelijk’ (Cronbach’s alfa: 0,73). De betrouwbaarheid van de schalen geba-
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seerd op deze hoofddimensies varieert van ‘ruim voldoende’ tot ‘goed’. De schaalscores voor de

QUOTE-huisartsenzorg liggen in theorie tussen de ‘1’ (de ervaren zorg voldoet op geen enkel

aspect aan de verwachtingen) en ‘4’ (de ervaren zorg voldoet op alle aspecten aan de verwachtin-

gen). De QUOTE-huisartsenzorg is afgeleid uit de bredere familie van QUOTE-meetinstrumenten

[21-29].

Van de CEP-vragenlijst is in de Tweede Nationale Studie een verkorte versie gebruikt. Deze korte

versie bestaat uit twaalf vragen. Negen vragen gaan dieper in op de inhoud van het contact met de

huisarts. Drie vragen hebben betrekking op de organisatie van een consult bij de huisarts en de rol

van de assistente. Bij de CEP-vragenlijst hebben patiënten de keus uit zes antwoordmogelijkheden

variërend van ‘onvoldoende’ tot ‘zeer goed’. De vragen uit de beide thema’s vormen tezamen twee

schalen met een goede tot zeer goede betrouwbaarheid. De schaalscores voor de CEP-dimensies

liggen in theorie tussen de ‘1’ (alle aspecten krijgen van alle respondenten een ‘onvoldoende’) en de

‘6’ (alle aspecten krijgen van alle respondenten een ‘zeer goed’).

De kwaliteitsaspecten die in beide vragenlijsten aan de orde worden gesteld zijn deels overlappend

en deels complementair. De correlatiecoëfficiënten tussen de (subschalen van de) beide meetin-

strumenten liggen tussen de 0,52 en 0,65. De volledige versies van beide vragenlijsten zijn opge-

nomen in de bijlagen van dit rapport.

Analyse

Om meer inzicht te krijgen in de spreiding van de oordelen is gekeken naar het totaaloordeel van

de respondenten, naar de oordelen op de hoofddimensies van de kwaliteit van de huisartsenzorg en

(op basis van variabelen opgenomen in de patiëntenenquête) naar verschillen tussen subgroepen

van respondenten. Daarbij zijn per meetinstrument somscores uitgerekend. Ook is op het niveau

van afzonderlijke kwaliteitsaspecten gekeken  naar percentages respondenten die de kwaliteit van

de huisartsenzorg als ‘onvoldoende’ beoordelen. Verschillen tussen percentages en gemiddelde

waarden zijn getoetst met behulp van Chi2 toetsen en t-toetsen (p<0,05). Tenslotte is gekeken naar

het oordeel van patiënten over de kwaliteit van zorg op het niveau van de afzonderlijke huisarts-

praktijken. Daarbij zijn de oordelen van alle patiënten, die aan één specifieke huisarts of huisarts-

praktijk konden worden gekoppeld, samengenomen in de vorm van een gemiddelde score per

huisarts(praktijk). Op deze manier zijn voor 126 huisartsen en/of praktijken totaalscores uitgere-

kend op basis van de CEP-vragenlijst en de QUOTE-huisartsenzorg. Deze scores en hun betrouw-

baarheidsintervallen staan, als afwijkingen van de gemiddelde score die op ‘nul’ is gesteld, weer-

gegeven in de figuren 7.3 (QUOTE-huisartsenzorg) en 7.4 (CEP-vragenlijst).

7.3 Resultaten

7.3.1 Patiëntenoordelen over de kwaliteit van de huisartsenzorg

Patiënten zijn positief in hun oordeel over de kwaliteit van de huisartsenzorg in Nederland. De

QUOTE-huisartsenzorg komt uit op een gemiddelde waardering van 3,31 (zie Tabel 7.1) en de CEP-

vragenlijst op 4,49 (ofwel 2,99 omgerekend naar een 4-puntsschaal). Vertaald in een meer algeme-

ne termen betekent dit een eindoordeel van ‘goed’. 
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Tabel 7.1

Patiëntenoordelen over de huisartsenzorg in Nederland op het niveau van (sub)dimensies

van kwaliteit; gemiddelden, standaarddeviaties en aantallen respondenten 

Schaalscore 

(gemiddelde) s.d. N

Oordelen via QUOTE-vragenlijst (ervaringen)a

- totaal 3,31 0,39 8881

- inhoud 3,48 0,45 8797

- organisatie 3,16 0,42 9020

Oordelen via CEP-vragenlijstb

- totaal 4,49 0,89 9386

- inhoud 4,51 0,97 9333

- organisatie 4,44 1.10 9452

a  Schaal loopt van 1 (‘minimale kwaliteit’) tot 4 (‘optimale kwaliteit’)

b  Schaal loopt van 1 (‘minimale kwaliteit’) tot 6 (‘optimale kwaliteit’)

Het oordeel van patiënten over de inhoud van het proces van zorgverlening is positiever dan het

oordeel over de wijze waarop de huisarts zijn of haar werk heeft georganiseerd. Gemeten via de

QUOTE-huisartsenzorg bedraagt het verschil 0,32 punten. Gemeten via de CEP-vragenlijst is het

verschil tussen de score op de ‘inhoud’ en de ‘organisatie’ dimensie wat kleiner maar in dezelfde

richting. 

Een tweede manier om het totaaloordeel van patiënten over de huisartsenzorg in Nederland weer te

geven is via de percentages respondenten die negatief oordelen over de ervaren kwaliteit van de

huisartsenzorg  of aangeven dat de hen geboden zorg ‘onvoldoende’ is. Dit is gedaan in Tabel 7.2. 

Uit de antwoorden op vragen gesteld via de QUOTE-huisartsenzorg, waarbij de percentages res-

pondenten in de antwoordcategorieën ‘niet’ en ‘eigenlijk niet’ en in de categorieën ‘wel’ en ‘eigen-

lijk wel’ zijn samengevoegd, kan worden afgeleid dat gemiddeld 17% van de patiënten negatief oor-

deelt over de kwaliteit van de huisartsenzorg. Met betrekking tot kwaliteitsaspecten die vooral te

maken hebben met de inhoud van de huisartsenzorg oordeelt gemiddeld ruim 11% van de patiën-

ten negatief; bij kwaliteitsaspecten die vooral te maken hebben met de kwaliteit van de manier

waarop de huisartsenzorg is georganiseerd oordeelt gemiddeld 25% van de patiënten negatief. 
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Tabel 7.2

Patiëntenoordelen over de huisartsenzorg in Nederland op het niveau van (sub)dimensies

van kwaliteit; percentages (N = 8797/9452) 

% negatief % positief

QUOTE-vragenlijst (ervaringen)

- totaal 16,8 83,2

- inhoud 11,1 88,9

- organisatie 25,1 74,9

% onvoldoende/ % voldoende/ % goed

twijfelachtig ruim voldoende zeer goed

CEP-vragenlijst

- totaal 07,0 30,6 62,4

- inhoud 06,4 31,1 62,5

- organisatie 08,7 29,2 62,1

Gemeten via de CEP-vragenlijst geeft gemiddeld  7% van de patiënten een oordeel dat valt in de

categorie ‘onvoldoende’ of ‘twijfelachtig’, oordeelt gemiddeld 31% ‘voldoende’ of ‘ruim voldoen-

de’ en vindt 62% de kwaliteit van de huisartsenzorg ‘goed’ of ‘zeer goed’. Ook voor dit meetinstru-

ment geldt dat de oordelen over kwaliteitsaspecten die te maken hebben met de inhoud van de

huisartsenzorg meer positief zijn dan de oordelen over de kwaliteitsaspecten die te maken hebben

met de organisatie van de huisartsenzorg.

De verschillen in de oordelen tussen de verschillende subgroepen van patiënten zijn klein. In zijn

algemeenheid geldt dat vrouwen wat minder positief over de kwaliteit van de huisartsenzorg zijn

dan mannen en dat ouderen in hun oordeel wat milder zijn dan jongeren, met name waar het gaat

om inhoudskwaliteit. Bij een opdeling naar gezondheid geldt dat een slechtere gezondheid samen-

gaat met een wat minder positief kwaliteitsoordeel over het werk van de Nederlandse huisarts. 

Kijken we meer in detail naar de kwaliteitsoordelen van patiënten, dan geldt voor 16 van de 22 kwa-

liteitsaspecten die te maken hebben met inhoudskwaliteit dat meer dan 90% van de patiënten een

positief oordeel uitspreekt (zie Figuur 7.1). Voor de zes overige die te maken hebben met de inhou-

delijke kwaliteit van het werken van de huisarts liggen de percentages positieve oordelen tussen de

77 en 90%. Bij de oordelen over inhoudelijke kwaliteit scoort de huisarts met name goed op aspec-

ten die te maken hebben met de uitleg over klachten, het doel en de aard van de behandeling  en

resultaten van onderzoek. Dit zijn kwaliteitsaspecten die over het algemeen door patiënten ook erg

belangrijk worden gevonden. Op andere kwaliteitsaspecten die voor patiënten erg belangrijk zijn,

zoals ‘de huisarts moet mij altijd serieus nemen’ en ‘goede uitleg bij het voorschrijven van medicij-

nen’, oordeelt circa 10% van de ondervraagde patiënten negatief. Aspecten waar naar het oordeel

van de patiënt ruimte is voor kwaliteitsverbetering zijn ‘het vertalen van lichamelijke klachten naar

psychische problemen’, de snelheid waarmee de huisarts doorverwijst naar een medisch specialist

en de mate waarin de huisarts tijdens het spreekuurbezoek openstaat voor alle mogelijke (en dus

ook niet-medische) problemen.  
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Met betrekking tot de patiëntenoordelen over kwaliteit van de organisatie van de huisartspraktijk

(zie Figuur 7.2) geldt dat er op het niveau van afzonderlijke kwaliteitsaspecten aanzienlijke ver-

schillen zijn in de percentages positief oordelende patiënten. Negatieve uitschieters zijn: de priva-

cy die patiënten ervaren aan de balie of in de spreekkamer (53% rapporteert negatieve ervaringen),

de lengte van de wachttijd bij een bezoek aan de huisartspraktijk (44% rapporteert negatieve erva-

ringen), de bemoeienissen van de huisarts met betrekking tot het na verwijzing snel terecht kunnen

bij de specialist (30% rapporteert negatieve ervaringen) en de mate waarin patiënten naar eigen

zeggen altijd bij dezelfde huisarts terecht kunnen (bijna 29% rapporteert negatieve ervaringen).

Positief oordelen patiënten hier vooral over de mate waarin afspraken worden nagekomen bij/na

een bezoek aan de huisarts en over de informatie met betrekking tot de organisatie van de huis-

artspraktijk. Overigens geldt dat patiënten over het algemeen wat minder belang hechten aan een

goede organisatie van de huisartsenzorg dan aan een goede kwaliteit van zorg op het inhoudelijke

vlak. Binnen de groep van kwaliteitsaspecten die vooral te maken hebben met de organisatie van de

huisartsenzorg wordt het meeste belang gehecht aan ‘een goede telefonische bereikbaarheid’,

‘snel terecht kunnen op het spreekuur’, en ‘een inrichting die de privacy van patiënten waarborgt’.
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Figuur 7.1

Inhoudelijke kwaliteit van de huisartsenzorg vanuit patiëntenperspectief in detail; percentages patiënten

met een positief oordeel 

1 altijd serieus nemen (QUOTE)

2 openstaan voor alle problemen (QUOTE)

3 voldoende tijd om te praten (QUOTE)

4 bereid tot praten over fouten (QUOTE)

5 meebeslissen (QUOTE)

6 inzage in patiëntdossier (QUOTE)

7 snel doorverwijzen (QUOTE)

8 goede uitleg bij medicijnen (QUOTE)

9 goede uitleg bij behandeling  (QUOTE)

10 goede uitleg bij behandeling (CEP)

11 uitleg bij klacht (QUOTE)

12 klachten niet psychisch vertalen (QUOTE)

13 goede uitleg resultaten onderzoek (QUOTE)

14 assistente staat correct te woord (CEP)

15 vermindert klachten (CEP)

16 effectieve behandeling (CEP)

17 doet mij prettiger voelen (CEP)

18 persoonlijke belangstelling (CEP)

19 begrijpt mijn problemen (CEP)

20 overleg behandelingsmogelijkheden (CEP)

21 vertelt over behandeling (CEP)

22 benadrukt het belang van adviezen (CEP)



Voor de resultaten met betrekking tot de belangscores toegekend aan de 22 kwaliteitsaspecten van de

QUOTE-huisartsenzorg wordt verwezen naar bijlage 1. 

Tenslotte zijn aan de respondenten nog vier aanvullende vragen gesteld over de bereikbaarheid van

de praktijk buiten de kantooruren en mate waarin men zich ongerust heeft gemaakt over de bereik-

baarheid op deze tijdstippen. De antwoorden op deze vragen laten zien dat tussen de 10 en 15% van

de patiënten van mening is dat hun huisartspraktijk buiten kantooruren niet optimaal bereikbaar

is. Een vergelijkbaar percentage van tussen de 10 en 15% van de ondervraagde patiënten geeft aan

dat de bereikbaarheid van hun huisarts tijdens de weekenden, in de vakantieperiodes, en ’s avonds

of ’s nachts hen ‘meer dan eens’ of ‘een enkele keer’ heeft verontrust. De exacte percentages res-

pondenten met een positief oordeel over de bereikbaarheid buiten kantooruren staan vermeld in

Tabel 7.3.

7.3.2 Variatie in kwaliteitsoordelen en verschillen tussen huisartspraktijken 

Somscores voor de CEP-vragenlijst laten zien dat het aantal respondenten met een overwegend

negatief oordeel voor wat betreft alle 12 kwaliteitsaspecten opgenomen in deze versie van de vra-

genlijst, hooguit enkele procenten van het totaal aantal beoordelaars bedraagt. Voor het overgrote

deel van de patiënten geldt dat, als er sprake is van een negatief oordeel, dit beperkt blijft tot één of

enkele kwaliteitsaspecten en dat deze negatieve oordelen worden gecompenseerd door positieve

oordelen op andere aspecten. 
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7 vergoeding voorgeschreven medicijnen (QUOTE)

8 bemiddelt bij toegang specialist (QUOTE)
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10 goede privacy in praktijk (QUOTE)

11 afspraken stipt nakomen (QUOTE)

12 goede informatie organisatie praktijk (QUOTE)

Figuur 7.2

Organisatiekwaliteit van de huisartsenzorg vanuit patiëntenperspectief in detail; percentages patiënten

met een positief oordeel 



Voor de somscores op basis van de QUOTE-huisartsenzorg geldt dezelfde conclusie. Ook hier blijft

het percentage patiënten met een negatief oordeel over een breed veld van kwaliteitsaspecten

beperkt tot minder dan één procent. Binnen de twee hoofddimensies van kwaliteit van huisartsen-

zorg komt het aantal patiënten met een overwegend negatief oordeel uit op hooguit enkele pro-

centen. Voor wat betreft het aantal extreem ontevreden patiënten zijn er nagenoeg geen verschillen

tussen de twee gehanteerde dimensies van kwaliteit van huisartsenzorg. Uit het feit dat de scores

van de extreem ontevreden patiënten per hoofddimensie niet zijn terug te vinden in de totaalcijfers,

mag worden afgeleid dat ook hier overwegend negatieve ervaringen op een van de subdimensies als

het ware worden gecompenseerd door meer positieve ervaringen op de andere hoofddimensie. 

Op het niveau van individuele huisartsen en huisartspraktijken zijn er aanzienlijke verschillen in de

oordelen van patiënten over de kwaliteit van de huisartsenzorg. Bij de oordelen op basis van de

QUOTE-huisartsenzorg komt de gemiddelde totaalscore voor de minst gewaardeerde huisarts-

praktijk uit op 3,04 en voor de meest gewaardeerde praktijk 3,59. Het overall gemiddelde is 3,31

(zie Figuur 7.3). Wordt een opdeling gemaakt naar inhoudskwaliteit en organisatiekwaliteit dan is

de spreiding in patiëntenoordelen wat groter dan bij het totaaloordeel en komt uit op tussen de 0,3

en 0,4 punten rond de gemiddelde scores op dimensieniveau. 

Gemeten via de CEP-vragenlijst (zie Figuur 7.4) op een schaal die loopt van 1 tot 6 komt de ‘minst’

scorende huisarts(praktijk) uit op een gemiddelde van 3,67. De huisarts(praktijk) die door patiën-

ten het meest positief wordt beoordeeld krijgt een gemiddelde score van 5,02. 
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Figuur 7.3

Scores voor de kwaliteit van de huisartsenzorg vanuit patiëntenperspectief op basis van de QUOTE-huis-

artsenzorg voor 126 huisarts(praktijk)en; afwijkingen van de gemiddelde waarde van 3,31 en 95%

betrouwbaarheidsintervallen



7.3.3 Verschillen in kwaliteitsoordelen tussen 1987 en 2001

Vijf vragen uit de QUOTE-huisartsenzorg zijn ook in de Eerste Nationale Studie door patiënten

beantwoord, hoewel de specifieke formuleringen en de gehanteerde antwoordcategorieën in beide

studies van elkaar verschilden. Daarnaast is vergelijking mogelijk op basis van de vier vragen over

de (gepercipieerde) bereikbaarheid van de huisartspraktijk buiten kantooruren. Tabel 7.3 zet de

resultaten uit 1987 en 2001 naast elkaar.

Tabel 7.3

Oordelen van patiënten over de huisartsenzorg in Nederland, vergelijking 1987 (N= 7679/

10112) en 2001 (N=8007/9526); percentages ‘ja’

1987 2001

1 patiënten worden altijd serieus genomen 82,7 90,8

2 goede uitleg bij klacht 82,8 94,5

3 bereidheid over alle problemen te praten 84,1 85,0

4 bereidheid tot afleggen huisbezoek 92,7 83,8

5 voldoende tijd om te praten 90,8 89,1

6 goed bereikbaar in weekend / vakantie 89,4 86,0

7 goed bereikbaar ’s avonds / ’s nachts 90,0 87,4

8 verontrust over slechte bereikbaarheid weekend / vakantie 09,6 14,6

9 verontrust over slechte bereikbaarheid ’s avonds / ’s nachts 07,5 11,6

NB.  Vraag 1 t/m 5 wijken af qua formulering en antwoordmogelijkheden tussen 1987 en 2001 
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Scores voor de kwaliteit van de huisartsenzorg vanuit patiëntenperspectief op basis van de CEP-vragenlijst

voor 126 huisarts(praktijk)en; afwijkingen van de gemiddelde waarde van 4,51 en 95% betrouwbaarheids-

intervallen



In 2001 is er sprake van een wat positiever oordeel van de patiënt over de inhoud van de huisartsen-

zorg  en een wat minder positief oordeel over de organisatie van de huisartsenzorg in Nederland.

Op de vraag of de huisarts hen altijd serieus neemt, antwoordt in 2001 90,8% van de patiënten dat

dit ‘wel’ of ‘eigenlijk wel’ het geval is. Op een vergelijkbare vraag in 1987 (“Hebt u wel eens het

gevoel dat de huisarts uw problemen niet voldoende au serieus nam?) antwoordde 4,6% ‘ja, meer

dan eens’ en 12,7% ‘ja, een enkele keer’. Wordt in 2001 gevraagd of de huisarts in begrijpelijke taal

uitlegt wat de patiënt mankeert, dan antwoordt 94,5% dat dit (eigenlijk  wel) het geval is. In 1987

luidde de stelling ‘mijn huisarts legt me precies uit wat mij mankeert’ en gaf 82,8% aan dat dit

‘bijna altijd/meestal’ het geval was.

In vergelijking met 1987 zijn patiënten minder positief over de bereikbaarheid van de huisarts bui-

ten de kantooruren en de bereidheid van de huisarts tot het afleggen van huisbezoeken. Op de

vraag of hun huisarts naar hun oordeel ’s avonds en ’s nachts gemakkelijk bereikbaar is antwoordt

in 2001 86,0% dat dit ‘(bijna) altijd’ of ‘meestal’ het geval is. In 1987 was dit 89,4% van de respon-

denten. In 1987 gaf 92,7% van de ondervraagde patiënten aan dat zij nooit hadden meegemaakt dat

de huisarts geen visite wilde afleggen. In 2001 luidde de vraag of de huisarts altijd onmiddellijk

bereid is een visite (of huisbezoek) af te leggen als de patiënt daarom vraagt, en gaf  83,8% van de

patiënten aan dat dit ‘wel’ of ‘eigenlijk wel’ het geval was.

7.4 Beschouwing

Samenvattend geldt dat het patiëntenoordeel over de kwaliteit van de huisartsenzorg in Nederland

overwegend positief is. Vertalen we het patiëntenoordeel naar een rapportcijfer tussen de 1 en 10,

dan komt het totaaloordeel uit op een cijfer dat ligt tussen de ‘ruim voldoende’ en ‘goed’. In hun

oordeel zijn patiënten duidelijk positiever over de inhoud van het proces van zorgverlening  dan

over de wijze waarop de organisatie van de huisartsenzorg in Nederland in de praktijk gestalte

krijgt. Daarbij zijn mannen over het algemeen wat meer tevreden dan vrouwen; hetzelfde geldt voor

oudere patiënten in vergelijking tot jongere patiënten van huisartsen. Ook de gezondheidssituatie

heeft invloed op het oordeel over de kwaliteit van de huisartsenzorg. Patiënten die hun eigen

gezondheid als ‘goed’ omschrijven of geen chronische aandoeningen hebben zijn positiever in hun

kwaliteitsoordeel dan patiënten met chronische aandoeningen of een naar het eigen oordeel ‘matig

tot slechte gezondheid’.

Wordt rekening gehouden met het belang dat patiënten toekennen aan de verschillende kwaliteits-

aspecten bij het werken van de huisarts, dan wijzen de resultaten van deze studie op een aantal con-

crete punten waar mogelijkheden liggen voor kwaliteitsverbetering. Bij het proces van zorgverle-

ning, dat zich voor het grootste deel in de spreekkamer van de huisarts voltrekt, zijn deze moge-

lijkheden gelet op het reeds zeer positieve oordeel van het merendeel van de patiënten beperkt.

Moet toch een aantal punten worden genoemd dan is er, gezien vanuit de optiek van de patiënt,

kwaliteitswinst mogelijk op: de mate waarin de huisarts lichamelijke problemen in psychische zin

vertaalt, de snelheid waarmee wordt doorverwezen naar de medisch specialist en mate waarin de

huisarts tijd en aandacht heeft voor niet strikt medische problemen. Bij kwaliteitsaspecten die te

maken hebben met de structuur, organisatie en inrichting van de huisartspraktijk, zijn er wat meer

aspecten die wellicht voor kwaliteitsverbetering in aanmerking komen. Op dit terrein is, opnieuw

gezien vanuit de optiek van de patiënt, winst te boeken op de onderdelen: een praktijkinrichting die



optimaal is afgestemd op privacybescherming van de patiënt, wachttijden bij spreekuurbezoek,

bemiddeling bij een snelle toegang tot de specialist en continuïteit met betrekking tot de persoon

van de huisarts.

Door de opzet van de studie is het moeilijk na te gaan of de kwaliteit van de huisartsenzorg in de

afgelopen 14 jaar vanuit de patiënt gezien is verbeterd, verminderd of ongeveer gelijk is gebleven.

Daar komt bij dat, meer in zijn algemeenheid, patiënten bijna altijd ‘tevreden’ tot ‘zeer tevreden’

zijn over de zorg verleend door huisartsen. Wordt voorbijgegaan aan de verschillen tussen de

gebruikte vragenlijsten dan lijkt het erop dat tussen 1987 en 2001 op inhoudelijk terrein de kwaliteit

van de huisartsenzorg op zijn minst gelijk is gebleven en waarschijnlijk wat is toegenomen. Meer

patiënten voelen zich serieus genomen. Meer patiënten geven aan dat zij goede uitleg krijgen bij de

klachten die zij presenteren. De percentages patiënten die aangeven dat de huisarts altijd bereid is

om over alle problemen te praten en voldoende tijd neemt voor zijn of haar patiënten is in 2001

ongeveer gelijk aan 1987. Als het gaat om de organisatie van de huisartspraktijk, gezien door de

ogen van de patiënt, dan geldt dat de (gepercipieerde) bereikbaarheid ’s avonds, ’s nachts, in de

weekenden en tijdens vakantieperiodes wat is afgenomen. Hetzelfde geldt voor de gepercipieerde

bereidheid van de huisarts om visites af te leggen. Tenslotte geven meer respondenten uiting aan

hun verontrusting over de bereikbaarheid van de huisarts buiten kantooruren. 
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Bijlage 1

QUOTE-huisartsenzorg: het belang van 22 kwaliteitsaspecten naar het oordeel van patiënten;

gemiddelden op een schaal van 1 (‘niet belangrijk’) tot 4 (‘van het allergrootste belang’), spreiding

(standaarddeviatie) en % ‘van het allergrootste belang’

gemiddelde standaard- % ‘van het

deviatie allergrootste

belang’

Thema ‘inhoud’

- altijd serieus nemen 3,47 0,58 50,6

- bereidheid over alle problemen te praten 2,75 0,93 19,6

- patiënten mee laten beslissen 3,04 0,75 25,2

- begrijpelijke uitleg bij medicijnen 3,23 0,67 33,7

- begrijpelijke uitleg over klacht 3,38 0,56 41,7

- klacht niet onnodig psychisch vertalen 3,10 0,69 25,0

- dossier laten inzien 2,85 0,89 21,0

- voldoende tijd om te praten 3,08 0,62 21,6

- bereidheid te praten over fouten of misverstanden 3,04 0,64 19,5

- begrijpelijke uitleg over resultaten onderzoek 3,30 0,53 32,8

- begrijpelijke uitleg over doel/aard behandeling 3,20 0,56 26,3

- snelle doorverwijzing als men dat wil 2,69 0,87 14,2

Thema ‘structuur en organisatie’

- afspraken altijd stipt nakomen 3,10 0,64 24,6

- wachttijd niet langer dan 15 minuten 2,08 0,99 07,6

- goede telefonische bereikbaarheid 3,24 0,63 33,7

- medicijnen voorschrijven die worden vergoed 2,15 1,00 07,4

- regelen dat patiënten snel bij de specialist terecht kunnen 2,88 0,75 18,2

- duidelijke informatie over organisatie praktijk 2,87 0,79 16,9

- onmiddellijk bereidheid tot afleggen visite 2,84 0,83 19,3

- inrichting praktijk die bijdraagt aan privacy 3,15 0,74 31,0

- zorgen dat patiënten snel op spreekuur terecht kunnen 3,18 0,59 26,9

- altijd dezelfde huisarts 2,40 1,01 12,3
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Bijlage 2

De QUOTE-huisartsenzorg: het kwaliteitsoordeel van patiënten met betrekking tot 22 kwaliteits-

aspecten; gemiddelde score op een schaal van 1 (minimale kwaliteit) tot 4 (maximale kwaliteit),

spreiding (standaarddeviatie) en % respondenten met negatief kwaliteitsoordeel

score standaard-  %

deviatie negatief

Thema ‘inhoud’

- altijd serieus nemen 3,56 0,73 09,2

- bereidheid over alle problemen te praten 3,33 0,87 15,0

- patiënten mee laten beslissen 3,54 0,69 07,4

- begrijpelijke uitleg bij medicijnen 3,54 0,75 09,5

- begrijpelijke uitleg over klacht 3,64 0,63 05,5

- klacht niet onnodig psychisch vertalen 3,26 1,05 23,0

- dossier laten inzien 3,42 0,78 09,5

- voldoende tijd om te praten 3,47 0,77 10,9

- bereidheid te praten over fouten of misverstanden 3,36 0,79 11,7

- begrijpelijke uitleg over resultaten onderzoek 3,64 0,63 05,1

- begrijpelijke uitleg over doel/aard behandeling 3,63 0,61 04,8

- snelle doorverwijzing als men dat wil 3,17 0,91 19,7

Thema ‘structuur en organisatie’

- afspraken altijd stipt nakomen 3,59 0,67 06,3

- wachttijd niet langer dan 15 minuten 2,65 1,13 43,6

- goede telefonische bereikbaarheid 3,22 0,97 21,7

- medicijnen voorschrijven die worden vergoed 3,25 0,90 16,8

- regelen dat patiënten snel bij de specialist terecht kunnen 2,97 1,03 29,9

- duidelijke informatie over organisatie praktijk 3,54 0,77 08,9

- onmiddellijk bereidheid tot afleggen visite 3,27 0,87 16,2

- inrichting praktijk die bijdraagt aan privacy 2,36 1,26 53,3

- zorgen dat patiënten snel op spreekuur terecht kunnen 3,43 0,83 13,1

- altijd dezelfde huisarts 2,96 1,05 28,9
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Bijlage 3

De CEP-vragenlijst: het kwaliteitsoordeel van patiënten met betrekking tot 12 kwaliteitsaspecten;

gemiddelde score op een schaal van 1 (‘onvoldoende’) tot 6 (‘zeer goed’), spreiding (standaard

deviatie) en % ‘onvoldoende’ of ‘twijfelachtige’ kwaliteit

score standaard- % onvoldoende

deviatie of twijfelachtig

Thema ‘organisatie’

snel terecht kunnen op spreekuur 4,22 1,35 11,2

afspraak op moment dat het u uitkomt 4,36 1,32 10,2

assistentes staan u correct te woord 4,74 1,14 04,6

Thema ‘inhoud’

huisarts doet moeite klachten te verminderen 4,65 1,14 04,6

behandeling huisarts doet klachten verminderen 4,50 1,13 05,7

aanpak huisarts doet u prettiger voelen 4,34 1,19 08,3

huisarts toont belangstelling voor u als persoon 4,33 1,36 10,9

huisarts begrijpt wat ik vertel over klachten/ziekte 4,55 1,20 06,9

huisarts overlegt over behandelingsmogelijkheden 4,54 1,18 05,9

huisarts vertelt wat hij/zij van plan is 4,57 1,17 05,3

huisarts overtuigt mij van belang adviezen 4,49 1,14 06,2

begrijpelijke uitleg huisarts over doel/verloop behandeling 4,61 1,09 04,1
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Kwaliteit huisartsenzorg: enkele thema’s uitgelicht

Gericht voorschrijven van antibiotica
Liset van Dijk (NIVEL), Anne Marieke Schiere (WOK), Jozé Braspenning (WOK)

Samenvatting

Doel. Het in kaart brengen van de mate waarin het voorschrijven van antibiotica in de Nederlandse

huisartspraktijk plaatsvindt volgens richtlijn en de variatie tussen huisartspraktijken hierin.

Methode. Morbiditeits- en voorschrijfgegevens zijn gebruikt van 97 huisartspraktijken die hebben

deelgenomen aan de Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk,

evenals gegevens over de huisartspraktijk en de praktijkpopulatie. Op basis van verschillende

NHG-Standaarden zijn dertien indicatoren ontwikkeld waarmee het gericht voorschrijven van

antibiotica kan worden gemeten. Acht indicatoren zijn gerelateerd aan het al dan niet voorschrijven

van antibiotica en vijf indicatoren zijn gerelateerd aan de keuze van het soort antibioticum. Met

behulp van clusteranalyses zijn praktijken ingedeeld in: 1) praktijken die de richtlijnen vaker volgen

als het gaat om het al dan niet voorschrijven van antibiotica versus praktijken die minder vaak de

richtlijnen volgen; 2) praktijken die de richtlijnen vaker volgen als het gaat om de keuze van het

soort antibioticum versus praktijken die minder vaak de richtlijnen volgen.

Resultaat. De mate waarin huisartsen gericht voorschrijven, verschilt sterk tussen de verschillende

richtlijnen. De richtlijn die het minst vaak wordt nageleefd, het niet voorschrijven van een antibio-

ticum bij sinusitis, wordt in een derde van gevallen nageleefd. Huisartsen volgen het best de richt-

lijn wat betreft het niet voorschrijven van antibiotica bij astma bij kinderen tot 12 jaar; dit gebeurt in

94% van de gevallen. Er is ook een sterke variatie tussen huisartspraktijken in het naleven van richt-

lijnen. Deze variatie is nauwelijks te herleiden op verschillen in praktijkkenmerken of samenstel-

ling van de praktijkpopulatie. Huisartspraktijken die de richtlijnen vaak volgen als het gaat om het

al dan niet voorschrijven van antibiotica doen dat niet per se ook als het gaat om de keuze voor een

bepaald antibioticum.

Conclusie. Het voorschrijven van antibiotica in de Nederlandse huisartspraktijk kan gerichter. Er is

zowel sprake van over- als onderprescriptie. Het eerste leidt tot onnodig risico op resistentievor-

ming, het tweede wijst erop dat patiënten mogelijk niet altijd de best mogelijke behandeling krij-

gen. Er is binnen huisartspraktijken geen sprake van een eenduidig antibioticumbeleid. Inzicht

krijgen in de redenen waarom huisartsen bepaalde richtlijnen wel en andere richtlijnen niet volgen,

kan mogelijk bijdragen aan het beter aansluiten van richtlijnen en dagelijkse praktijk op elkaar.
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Kernboodschappen

� Het voorschrijven van antibiotica in de huisartspraktijk vindt in een aanzienlijk deel van de

gevallen niet plaats volgens de richtlijnen in de NHG-Standaarden.

� Er zijn grote verschillen in de mate waarin de verschillende richtlijnen met betrekking tot anti-

biotica worden gevolgd.

� Er is per richtlijn grote variatie in de mate van volgen tussen huisartspraktijken.

� Het volgen van de richtlijnen die betrekking hebben op de keuze al dan niet voor te schrijven,

staat los van het volgen van de richtlijnen die betrekking hebben op de keuze van het soort anti-

bioticum.

8.1 Inleiding

Antibiotica zijn de afgelopen decennia van wezenlijk belang gebleken bij de bestrijding van infec-

tieziekten.[1] Het is echter ook duidelijk geworden dat bacteriën resistentie ontwikkelen tegen

antibiotica. Deze resistentie vormt een toenemend probleem in de volksgezondheid.[1-2]

Inmiddels zijn er ook multiresistente bacteriën: bacteriën die tegen verschillende antibiotica een

resistentie hebben ontwikkeld. Dit leidt ertoe dat steeds nieuwe antibiotica ontwikkeld moeten

worden. Tot nu toe is dit altijd gelukt voordat de resistentieproblemen uit de hand liepen. Echter,

momenteel lijkt het erop dat de resistentie-ontwikkeling tegen antibiotica sneller gaat dan de ont-

wikkeling en het in de markt zetten van nieuwe antibiotica.[1] Vanwege deze resistentie-ontwikke-

ling is het gericht en selectief voorschrijven van antibiotica van groot belang.[1,3] De ervaring heeft

namelijk geleerd dat de mate waarin en de manier waarop antibiotica gebruikt worden van invloed

zijn op de resistentie-ontwikkeling. In het buitenland zijn door overmatig gebruik van antibiotica

en het toegenomen gebruik van breedspectrum antibiotica al problemen met resistentie ontstaan.

In Nederland is het gebruik van antibiotica het laagst van de hele Europese Unie.[4-5] Daarom zijn

de problemen met resistentie in Nederland vergeleken met andere landen minder groot. Toch wor-

den antibiotica ook in Nederland niet altijd gericht voorgeschreven.[6-8] Gericht voorschrijven

houdt bijvoorbeeld in dat artsen antibiotica niet onnodig voorschrijven en dat zij de keuze voor het

soort antibioticum goed overwegen.[1,3] 

Huisartsen schrijven ongeveer 80% van alle antibiotica voor.[2] Het Nederlands Huisartsen

Genootschap (NHG) heeft verschillende Standaarden ontwikkeld die richtlijnen geven voor het

voorschrijven van antibiotica. Hoewel huisartsen het gebruik van richtlijnen onderschrijven, toont

onderzoek aan dat zij zich er in hun voorschrijven niet altijd door laten leiden.[9] Zo krijgen kinde-

ren in Nederland relatief vaak een breedspectrum antibioticum voorgeschreven.[10-11]. 

De adviezen uit de NHG-Standaarden zijn sinds 1999 opgenomen in het Elektronisch Voorschrijf

Systeem.[8] Uit recent onderzoek blijkt dat huisartsen die het EVS dagelijks gebruiken bij otitis

media acuta (infectie van het middenoor) in 31% van de gevallen een antibioticum voorschrijven

aan kinderen, terwijl de NHG-Standaard dit afraadt. Hetzelfde percentage werd gevonden bij huis-

artsen die het EVS niet gebruiken. Voor de behandeling van infecties aan de bovenste luchtwegen

geldt dat de dagelijkse EVS-gebruikers in 15% van de gevallen een antibioticum voorschrijven

tegenover 16% van de niet-gebruikers.[8] Ook hier ontraadt de NHG-Standaard het voorschrijven

van antibiotica. 
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Doel van dit hoofdstuk is het weergeven van de stand van zaken betreffende het gericht voorschrij-

ven van antibiotica in een representatieve groep Nederlandse huisartspraktijken en de variatie hier-

in tussen huisartspraktijken in kaart te brengen. Om gericht voorschrijven te kunnen definiëren, is

gebruik gemaakt van de volgende NHG-Standaarden: Acute keelpijn, Kinderen met koorts,

Sinusitis, Astma bij kinderen, Urethritis bij mannen, Bacteriële huidinfecties, Urineweginfecties en

Pelvic Inflammatory Disease.[12-20, zie ook http://nhg.artsennet.nl]

8.2 Methode 

Gegevensbron

De gegevens zijn afkomstig uit de Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de

huisartspraktijk. Aan deze studie hebben 104 huisartspraktijken, waar in totaal 195 huisartsen wer-

ken, deelgenomen. De huisartsen zijn representatief voor de Nederlandse huisartsenpopulatie wat

betreft leeftijd, geslacht, regio, stad/platteland en achterstandsgebied, maar niet voor wat betreft

praktijkvorm: solopraktijken zijn in de studie relatief ondervertegenwoordigd.[21] In de 104 prak-

tijken stonden circa 400.000 patiënten ingeschreven, die representatief zijn voor de Nederlandse

bevolking voor wat betreft leeftijd, geslacht en ziektekostenverzekering.[21] De gegevensverzame-

ling vond plaats tussen mei 2000 en april 2002. Huisartsen registreerden gedurende een jaar gege-

vens over alle contacten met hun patiënten. Wanneer een patiënt meer dan een klacht presenteerde

in het contact, werden deelcontacten geregistreerd. Per deelcontact gaven de huisartsen aan welke

diagnose zij stelden. Deze diagnoses codeerden zij volgens de ICPC.[22] Een reeks van samenhan-

gende deelcontacten in de tijd is een ziekte-episode. De diagnose van het laatste deelcontact is de

naam van de ziekte-episode. Voor gedetailleerdere informatie over de constructie van de ziekte-epi-

sodes wordt verwezen naar een van de andere rapporten van de Tweede Nationale Studie.[23]

Daarnaast registreerden huisartsen ook alle medicatie die zij voorschreven. Per recept is een aantal

gegevens bekend, onder andere het soort geneesmiddel, geclassificeerd volgens de Anatomical

Therapeutical Chemical codering (ATC).[24] Door de contactgegevens en de prescriptiegegevens

op patiëntniveau aan elkaar te relateren, kon nagegaan worden of een patiënt bij bepaalde klachten

al dan niet een antibioticum voorgeschreven kreeg en zo ja, welk antibioticum dat was. In totaal

leverden 97 praktijken gegevens van voldoende kwaliteit.

Indicatoren 

Om gericht voorschrijven te meten zijn dertien kwaliteitsindicatoren ontwikkeld. Dit gebeurde in

een proces waarin ook andere dan antibiotica-gerelateerde indicatoren werden ontwikkeld (zie ook

Hoofdstuk 5).[25] Vijf ‘antibiotica-indicatoren’ hebben betrekking op een richtlijn die aanbeveelt

geen antibioticum voor te schrijven bij de betreffende aandoening en/of patiëntengroep tegenover

drie indicatoren die juist betrekking  hebben op richtlijnen die wel aanbevelen een antibioticum

voor te schrijven bij de betreffende aandoening en/of patiëntengroep. De laatste vijf indicatoren

zijn gebaseerd op adviezen die richtlijnen geven met betrekking tot het soort antibioticum dat voor-

geschreven wordt. Bij alle indicatoren is de uitkomstmaat het percentage van alle situaties waarin

de richtlijn is gevolgd in de betreffende huisartspraktijk. 

Om een voorbeeld te geven: de richtlijnen raden aan om geen antibioticum voor te schrijven aan

kinderen tot zes jaar met koorts. Om de mate van het volgen van deze richtlijn in kaart te brengen,
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zijn eerst alle ziekte-episodes “koorts” bij kinderen tot zes jaar geselecteerd. Vervolgens is bepaald

binnen welke van deze episodes geen antibioticum is voorgeschreven. Dit zijn de episodes waarin

de huisarts volgens de richtlijn heeft gewerkt. Vervolgens is voor elke huisartspraktijk het aantal

episodes zonder antibioticumvoorschrift gedeeld door het totaal aantal ziekte-episodes koorts bij

kinderen tot zes jaar. De uitkomstmaat is dan het “percentage van alle episodes met koorts bij kin-

deren tot 6 jaar waarin geen antibioticum is voorgeschreven”. Tabel 8.1 vat de indicatoren samen.

Voor een uitgebreidere beschrijving van deze indicatoren wordt verwezen naar Hoofdstuk 14.

Praktijkkenmerken en samenstelling praktijkpopulatie

De vraag is of verschillen tussen praktijken in gericht voorschrijven gerelateerd zijn aan bepaalde

praktijkkenmerken. Het gericht voorschrijven wordt daarom gerelateerd aan een aantal praktijk-

kenmerken, namelijk:

• Praktijkvorm: solopraktijk versus andere praktijken;

• Apotheekhoudend zijn: ja of nee;

• Praktijkgrootte: aantal patiënten per FTE huisarts;

• Stedelijkheid: zeer sterk tot matig stedelijk versus weinig/niet stedelijk.

Ook wordt gekeken naar de samenhang met de samenstelling van de praktijkpopulatie naar

geslacht, leeftijd en verzekeringsvorm.

Analyse 

Voor elke huisartspraktijk is per indicator een score uitgerekend. Deze score geeft het percentage

richtlijnconforme handelingen weer: hoe hoger het percentage, hoe vaker de richtlijnen gevolgd

worden. De percentages per praktijk zijn vervolgens opgeteld en gemiddeld, waarbij een 95%

betrouwbaarheidsinterval is berekend. 

Met behulp van een clusteranalyse is nagegaan of de huisartspraktijken in homogene groepen zijn

in te delen als het gaat om gericht voorschrijven. Bij clusteranalyse gebeurt de groepsindeling op

exploratieve wijze op basis van de empirische resultaten. Voor drie indicatoren (het voorschrijven

bij otitis media acuta bij kinderen onder de 6 maanden, het voorschrijven bij urethritis bij mannen

en het voorschrijven bij Pelvic Inflammatory Disease) is slechts voor 55 tot 62 praktijken een indi-

cator berekend. Daarom zijn deze indicatoren niet in de clusteranalyses opgenomen.

Met behulp van t-toetsen voor ongepaarde waarnemingen is per indicator nagegaan of de praktijk-

kenmerken invloed hadden op het voorschrijven volgens de richtlijnen. Chi-kwadraattoetsen zijn

gebruikt om te bepalen of er samenhang is tussen de gevonden clusterindeling en praktijkkenmer-

ken. Met behulp van het berekenen van correlatiecoëfficiënten en ANOVA-analyses is de samen-

hang tussen praktijkkenmerken en respectievelijk de individuele indicatoren en de clusterindeling

bestudeerd.
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Tabel 8.1 

Samenvatting indicatoren voor gericht voorschrijven van antibiotica in de huisartspraktijk*

Niet voorschrijven

Otitis media acuta bij kinderen Percentage van alle episodes met otitis media acuta bij kinderen 2-12 

ouder dan 2 jaar jaar waarin geen antibioticum is voorgeschreven

Acute keelpijn Percentage van alle episodes met acute keelpijn waarin geen antibioti-

cum is voorgeschreven

Koorts bij kinderen tot 6 jaar Percentage van alle episodes met koorts bij kinderen < 6 jaar waarin

geen antibioticum is voorgeschreven

Sinusitis Percentage van alle episodes met sinusitis waarin geen antibioticum is

voorgeschreven

Astma bij kinderen tot 12 jaar Percentage van alle episodes met astma bij kinderen 2-12 jaar waarin

geen antibioticum is voorgeschreven

Wel voorschrijven

Otitis media acuta bij kinderen Percentage van alle episodes met otitis media bij kinderen tot 

tot 6 maanden 6 maanden waarin een antibioticum is voorgeschreven

Urethritis bij mannen Percentage van alle episodes met urethritis bij mannen waarin een anti-

bioticum is voorgeschreven

Bacteriële huidinfecties Percentage van alle episodes met bacteriële huidinfecties waarin een

antibioticum is voorgeschreven

Eerste keus middel

Acute keelpijn Percentage van alle episodes met antibioticumvoorschrift voor acute

keelpijn waarin een smalspectrum antibioticum is voorgeschreven

Sinusitis Percentage van alle episodes met antibioticumvoorschrift voor acute

keelpijn waarin amoxicilline, doxycycline of cotrimoxazol is voorge-

schreven

Erysipelas (NHG-Standaard Percentage van alle episodes met antibioticumvoorschrift voor 

bacteriële huidinfecties) erysipelas waarin een smalspectrum antibioticum is voorgeschreven

Urineweginfectie Percentage van alle episodes met antibioticumvoorschrift voor urine-

weginfecties waarbij in eerste instantie nitrofurantoïne of trimetoprim is

voorgeschreven

Pelvic Inflammatory Disease Percentage van alle episodes met antibioticumvoorschrift voor PID bij 

bij vrouwen vrouwen waarbij doxycycline en metronidazol is voorgeschreven

*) voor een uitgebreidere beschrijving, zie Hoofdstuk 14
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8.3 Resultaten 

8.3.1 Volgen van richtlijnen in de huisartspraktijk

Indicatoren gerelateerd aan richtlijn die aanbeveelt geen antibiotica voor te schrijven

Bij een aantal ziektebeelden is het over het algemeen niet geïndiceerd om antibiotica voor te schrij-

ven. Het betreft de ziektebeelden otitis media acuta bij kinderen ouder dan twee jaar, acute keelpijn,

koorts bij kinderen onder de zes jaar, sinusitis (ontsteking van de neusbijholten) en astma bij kin-

deren onder de twaalf jaar. 

Tabel 8.2 geeft weer in hoeveel procent van de episodes met bovengenoemde ziektebeelden in huis-

artspraktijken gemiddeld geen antibioticum wordt voorgeschreven. Huisartsen houden zich het

vaakst aan de richtlijnen bij koorts bij kinderen tot zes jaar en astma bij kinderen tot twaalf jaar. In

respectievelijk 93% en 94% van de episodes wordt geen antibioticum voorgeschreven. Bij sinusitis

volgen huisartsen minder vaak de richtlijn: in een derde van de episodes wordt geen antibioticum

voorgeschreven. 

Er is duidelijk variatie tussen huisartspraktijken. Bijvoorbeeld: in de huisartspraktijk die de richtlijn

met betrekking tot otitis media acuta bij kinderen het vaakst naleeft, wordt in 14% van de gevallen

een antibioticum voorgeschreven. In de praktijk die zich het minst vaak aan de richtlijn houdt,

wordt in 80% van de gevallen een antibioticum voorgeschreven. Ondanks de sterke mate van opvol-

gen van de richtlijnen bij koorts bij kinderen tot zes jaar en astma bij kinderen tot twaalf jaar is ook

hier sprake van interpraktijkvariatie. Er is bij deze richtlijnen namelijk een beperkt aantal praktij-

ken waar de richtlijnen minder goed worden opgevolgd. Bij koorts bij kinderen wordt in zes prak-

tijken in meer dan een kwart van de gevallen een antibioticum voorgeschreven, tegenover 45 prak-

tijken waarin dat nooit gebeurt. Bij astma zijn dit respectievelijk vijf en 46 praktijken. Bij sinusitis,

waar de richtlijn het minst vaak gevolgd wordt,  is het verhaal anders: daar wordt in 42 praktijken

in meer dan driekwart van de gevallen voorgeschreven.

Tabel 8.2 

Indicatoren waarbij de richtlijn aanbeveelt geen antibioticum voor te schrijven
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Ziektebeeld Percentage 95% BI Range op Aantal

volgen richtlijn praktijkniveau praktijken

Otitis media acuta bij kinderen 

ouder dan 2 jaar 56,0% 53,0% – 59,3% 20,0% - 86,1% 97

Acute keelpijn 62,6% 58,4% – 64,9% 15,6% - 92,2% 97

Koorts bij kinderen tot 6 jaar 92,5% 89,9% – 95,0% 33,3% - 100% 97

Sinusitis 32,8% 29,4% – 36,2% 0% - 80,6% 97

Astma bij kinderen tot 12 jaar 94,0% 92,5% – 96,0% 50,0% - 100,0% 97



Indicatoren gerelateerd aan richtlijn die aanbeveelt wel antibiotica voor te schrijven

Bij enkele ziektebeelden is het over het algemeen geïndiceerd om antibiotica voor te schrijven. Het

betreft hier de ziektebeelden otitis media acuta bij kinderen tot 6 maanden, urethritis bij mannen

en bacteriële huidinfecties. Huisartsen volgen de richtlijnen het vaakst op bij urethritis bij mannen

en het minst bij bacteriële huidinfecties (Tabel 8.3).

Bij otitis media acuta bij kinderen tot 6 maanden en urethritis bij mannen is de variatie tussen huis-

artspraktijken duidelijk hoger dan bij de indicatoren die gerelateerd waren aan het niet voorschrij-

ven van antibiotica. Voor 55 praktijken is de indicator voor otitis media acuta berekend. In negen-

tien hiervan wordt nooit een antibioticum voorgeschreven, tegenover zestien praktijken waar dat

altijd gebeurt. Voor de 62 praktijken waar voor de ‘urethritis’ indicator berekend is, geldt dat in acht

praktijken nooit een antibioticum voorgeschreven wordt en in 26 praktijken altijd.

Tabel 8.3 

Indicatoren waarbij de richtlijn aanbeveelt een antibioticum voor te schrijven

Indicatoren gerelateerd aan keuze voor soort geneesmiddel volgens richtlijn

De richtlijnen geven ook advies over het soort antibioticum dat bij voorkeur voorgeschreven moet

worden. Het betreft hierbij zowel ziektebeelden waarbij beter geen antibioticum kan worden voor-

geschreven als ziektebeelden waarbij juist aangeraden wordt antibiotica voor te schrijven. Gekeken

is, indien is voorgeschreven, of het door de richtlijn aanbevolen middel wordt voorgeschreven.

Tabel 8.4 laat zien dat huisartsen de richtlijnen het vaakst volgen bij respectievelijk sinusitis, acute

keelpijn en pelvic inflammatory disease (PID). Voor urineweginfecties geldt dat in eerste instantie

in bijna 60% van de gevallen een ander middel dan nitrofurantoïne of trimetoprim wordt voorge-

schreven. Bij erysipelas krijgt een patiënt in 60% van de gevallen een breedspectrum antibioticum

voorgeschreven terwijl een smalspectrum antibioticum wordt aangeraden. 

Voor alle vijf indicatoren geldt dat praktijken verschillen in de mate waarin zij de richtlijnen volgen.

De variatie is het kleinst bij sinusitis en het grootst bij urineweginfecties en PID. Bij PID wordt in 26

van de 55 huisartspraktijken waarvoor de indicator berekend is, altijd een middel voorgeschreven

dat is aanbevolen in de richtlijnen. In elf van de 55 praktijken gebeurt dat juist nooit. Bij urineweg-

infecties is er geen enkele praktijk die zich altijd aan de richtlijn houdt, terwijl in vijf (van de 97)

praktijken huisartsen nooit kiezen voor een middel dat de richtlijn aanraadt.
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Ziektebeeld Percentage 95% BI Range op Aantal

volgen richtlijn praktijkniveau praktijken

Otitis media acuta bij kinderen

tot 6 maanden 49,5% 37,7% – 61,3% 0,0% - 100% 55

Urethritis bij mannen 67,0% 58,5% – 76,1% 0,0% - 100% 62

Bacteriële huidinfecties 34,8% 32,2% – 37,4% 6,2% - 66,7% 97



Tabel 8.4 

Indicatoren waarbij de richtlijn aanbeveelt een eerste-keuze middel voor te schrijven

8.3.2 Clusteranalyse

Wanneer alle indicatoren in de analyses werden opgenomen, bleken er geen duidelijke clusters

gevormd te kunnen worden. Daarom zijn afzonderlijke clusteranalyses gedaan voor enerzijds de

indicatoren die betrekking hadden op al dan niet voorschrijven en anderzijds de indicatoren die

betrekking hadden op de keuze voor een soort antibioticum. Hieruit konden wel clusters gevormd

worden, met dien verstande dat de indicator ‘urineweginfecties’ steeds een afzonderlijk cluster

vormde. Besloten is deze indicator niet in de vorming van clusters te betrekken.

Clusters op basis van wel of niet voorschrijven van antibiotica

In de eerste clusteranalyse werden zes indicatoren betrokken: de vijf indicatoren waarin het volgen

van de richtlijn betekende dat er geen antibioticum voorgeschreven moest worden en één indicator

waarbij de richtlijn aanraadt wel voor te schrijven (bij bacteriële huidinfecties). Hieruit kwamen

twee clusters naar voren (Tabel 8.5). De huisartsen in het eerste cluster zijn, vergeleken met hun

collega’s in het tweede cluster,  voorzichtiger met het voorschrijven van antibiotica, ook in het ene

geval waarin het volgens de richtlijn juist beter is om wel voor te schrijven (bij bacteriële huidinfec-

ties). Dit betekent dat voor alle indicatoren het percentage handelingen volgens de richtlijnen gro-

ter is voor dit eerste cluster, met uitzondering van de indicator voor bacteriële huidinfecties.

Tabel 8.5 

Gemiddelde percentages  (sd) van twee groepen huisartspraktijken (clusters)* voor het vol-

gen van de richtlijn over het wel of niet voorschrijven van antibiotica

Gemiddelde percentage volgen van de richtlijn

Indicator Richtlijn zegt over Cluster 1 Cluster 2 

voorschrijven: (n=39) (n=55)

Otitis media acuta bij kinderen ouder dan 2 jaar Niet 66,8% (10,4) 47,4% (13,5)

Acute keelpijn Niet 73,5% (11,5) 54,4% (13,0)

Koorts bij kinderen tot 6 jaar Niet 96,3% (7,9) 90,6% (13,5)

Sinusitis Niet 45,6% (16,4) 24,5% (10,5)

Astma bij kinderen tot 12 jaar Niet 96,8% (4,9) 92,3% (10,2)

Bacteriële huidinfecties Wel 27,0% (11,8) 40,1% (10,7)

*) De clusters zijn gegroepeerd volgens een tweestapsclusteranalyse op indicatoren betreffende het al dan niet voor-

schrijven van antibiotica; de verschillen tussen de clusters op de zes indicatoren zijn alle significant op p < 0,05 (t-test)
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Ziektebeeld Percentage 95% BI Range op Aantal

volgen richtlijn praktijkniveau praktijken

Acute keelpijn 69,5% 64,2% – 74,6% 0,0% - 100% 97

Sinusitis 78,0% 74,3%– 82,1% 15,0% - 100% 97

Erysipelas 40,7% 35,8% – 45,5% 0,0% - 100% 97

Urineweginfecties 42,3% 36,3% – 48,3% 0,0% - 94,7% 97

Pelvic Inflammatory Disease 65,0% 54,2%– 75,8% 0,0% - 100% 55



Clusters op basis van keuze soort antibioticum

Er zijn eveneens twee clusters huisartspraktijken onderscheiden met betrekking tot de keuze van

het soort antibioticum: een cluster met praktijken die relatief vaak middelen volgens de richtlijn

kiezen en een cluster met praktijken die relatief weinig volgens de richtlijn voorschrijven. Het

cluster huisartsen dat vaker de richtlijn volgt, omvat drie keer zo veel praktijken als het andere

cluster.

Tabel 8.6 

Gemiddelde percentages  (sd) van twee groepen huisartspraktijken (clusters)* voor het vol-

gen van de richtlijn over het voorschrijven van een eerste-keuze middel

Gemiddelde percentage volgen van de richtlijn

Indicator Cluster 1 (n=75) Cluster 2 (n=21) 

Acute keelpijn 79,1% (16,0) 38,3% (23,6)

Sinusitis 83,4% (14,5) 62,6% (22,6)

Erysipelas 49,3% (18,4) 9,7% (12,2)

*) De clusters zijn gegroepeerd volgens een tweestapsclusteranalyse op indicatoren betreffende het  voorschrijven van

een eerste-keuze middel; de verschillen tussen de clusters op de drie indicatoren zijn alle significant op p < 0,05 (t-test)

Samenhang tussen de clusterindelingen

Er is geen significante samenhang tussen de keuze al dan niet voor te schrijven en de keuze voor het

soort antibioticum (chi-kwadraat: 0,64; df=1). Dit betekent dat praktijken die de richtlijnen volgen

als het gaat om het al dan niet voorschrijven van antibiotica niet per se ook de richtlijnen goed vol-

gen als het gaat om de keuze van het soort antibioticum. Een derde van de praktijken volgt de richt-

lijnen zowel bij de keuze al dan niet voor te schrijven als bij de keuze voor een soort antibioticum

relatief goed. Voor 15% van de praktijken geldt juist het tegenovergestelde: zij volgen voor beide

aspecten de richtlijnen minder frequent.1

8.3.3 Verschillen tussen praktijken nader bestudeerd

Praktijkkenmerken

Zijn er verschillen tussen bepaalde typen praktijken als het gaat om gericht voorschrijven? Uit Tabel

8.7 blijkt dat er een samenhang is tussen de clusters die in de vorige paragraaf besproken zijn en

een aantal praktijkkenmerken. Huisartsen in praktijken in stedelijke gebieden schrijven vaker geen

antibiotica voor dan huisartsen in niet-stedelijke gebieden. Huisartsen in niet-stedelijke gebieden

volgen wel vaker de richtlijnen als het gaat om de keuze van het soort antibioticum. Solisten kiezen

minder vaak een antibioticum dat door de richtlijnen aanbevolen wordt dan andere huisartsen. Dit

geldt ook voor huisartsen die werken in praktijken met meer dan 2650 patiënten per fte (“full-time

equivalent”).
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1. Voor acute keelpijn en sinusitis zijn zowel indicatoren ontwikkeld met betrekking tot het al dan niet voor-
schrijven als voor de keuze van het middel. Bij beide aandoeningen werd geen significante correlatie gevon-
den tussen de indicator “wel/niet voorschrijven” en de indicator “keuze middel”.



Tabel 8.7 

Percentage van de praktijken dat tot de “frequente volgers” van richtlijnen behoort 

Vervolgens is nagegaan of er ook een samenhang is tussen praktijkkenmerken en de scores op de

dertien individuele indicatoren. Bij het al dan niet voorschrijven bij bacteriële huidinfecties hande-

len praktijken in stedelijke gebieden, niet-apotheekhoudende praktijken en grote praktijken (aan-

tal patiënten per FTE) minder vaak volgens de richtlijn. Voor de overige indicatoren werd geen sig-

nificante samenhang gevonden.

Samenstelling praktijkpopulatie

Huisartspraktijken waar de richtlijnen aangaande het al dan niet voorschrijven van antibiotica beter

gevolgd worden, hebben een hoger percentage particulier verzekerden in de praktijkpopulatie

(Tabel 8.8). Voor het overige hangt de samenstelling van de praktijkpopulatie niet samen met het

volgen van de richtlijnen, althans als het gaat om de clusterindelingen die gemaakt zijn. Wat betreft

de samenhang tussen de samenstelling van de praktijkpopulatie en de individuele indicatoren valt

op dat de richtlijn aangaande bacteriële huidinfecties significant beter gevolgd wordt naarmate er

procentueel meer mannen (r = 0,30) en minder particulier verzekerden (r=-0,31) in de praktijk zijn

en naarmate de gemiddelde leeftijd van de patiënten hoger is (r=0,25). In praktijken waar de

gemiddelde leeftijd van de patiënten hoger is, wordt de richtlijn wat betreft het niet voorschrijven

van antibiotica bij kinderen minder goed gevolgd (r=-0,24). Praktijken met meer mannen volgen de

richtlijn betreffende erysipelas beter (r=0,24).
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Keuze wel/niet voorschrijven Keuze soort antibioticum

Praktijkkenmerken % praktijken Sign. verschil % praktijken Sign. verschil

in cluster 1 tussen praktijken* in cluster 1 tussen praktijken*

Alle praktijken (N=96) 41,5% 78,1%

Solopraktijken (N=46) 38,6% 70,0% p=0,05

Overige praktijken (N=50) 44,0% 87,0%

Apotheekhoudend (N=8) 25,0% ns 87,5% ns

Niet apotheekhoudend (N=86) 43,0% 77,3%

Stedelijk (N=60) 50,0% p=0,03 71,7% p=0,05

Niet stedelijk (N=34) 26,5% 88,9%

Aantal patiënten per fte 

minder dan 2650 (N=47) 39,1% ns 89,4% p=0,01

Aantal patiënten per fte 

meer dan 2650 (N=49) 43,8% 67,3%

*) Chi-kwadraattoets



Tabel 8.8 

Samenstelling praktijkpopulatie in relatie tot keuze om al dan geen antibioticum voor te

schrijven en de keuze van een aanbevolen soort antibioticum

Keuze wel/niet voorschrijven Keuze soort antibioticum

Samenstelling praktijkpopulatie Cluster1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2

(n=39) (n=55) (n=75) (n=21)

Percentage mannen 49,3 49,6 49,6 49,1

Percentage particulieren 38,4 32,5* 35,0 36,6

Gemiddelde leeftijd patiënten (in jaren) 33,7 34,5 34,4 34,3

*) ANOVA, F-toets, p < 0,01

8.4 Beschouwing

Richtlijnen worden verschillend gevolgd

Het voorschrijven van antibiotica in de Nederlandse huisartspraktijk kan gerichter. Dit kan gecon-

cludeerd worden op basis van dit onderzoek waarin de scores op dertien, op de NHG-Standaarden

gebaseerde, indicatoren werden berekend. Deze indicatoren geven een indicatie voor het gericht

voorschrijven van antibiotica. Er is een duidelijke variatie in de mate waarin de verschillende richtlij-

nen worden gevolgd. Wat betreft koorts en astma bij kinderen handelen vrijwel alle praktijken

meestal volgens de richtlijn: er wordt geen antibioticum voorgeschreven. Bij sinusitis wordt vaak

voorgeschreven terwijl de richtlijn dit afraadt. Bij bacteriële huidinfecties daarentegen wordt slechts

in een derde van de gevallen voorgeschreven terwijl de richtlijn juist aanraadt voor te schrijven.

Enerzijds is er dus overprescriptie, wat onnodig risico op resistentie-ontwikkeling met zich mee-

brengt. Anderzijds is er onderprescriptie wat betekent dat de patiënt niet de medicamenteuze

behandeling krijgt die gezien de aandoening wellicht het beste zou zijn. De keuze van het soort anti-

bioticum kan ook gerichter gebeuren. Bij de richtlijn die het best gevolgd wordt (die ten aanzien van

sinusitis) betreft nog altijd een vijfde van de voorschriften een ander middel dan wordt aanbevolen.

Ook hier geldt dat het inzetten van bijvoorbeeld breedspectrum antibiotica in plaats van smalspec-

trum antibiotica kan leiden tot onnodig risico op de ontwikkeling van resistentie tegen antibiotica.

Verschillen tussen huisartspraktijken in gericht voorschrijven

Huisartsen verschillen in de mate waarin zij de richtlijnen opvolgen, maar het is niet geheel duide-

lijk waar deze verschillen vandaan komen. De gevonden verbanden tussen praktijkkenmerken en

samenstelling van de praktijkpopulatie enerzijds en het gericht voorschrijven anderzijds bieden

geen eenduidig beeld van welke praktijken nu goed en welke praktijken minder goed de richtlijnen

volgen. Duidelijk is overigens dat de keuze om wel of niet voor te schrijven en de keuze voor een

bepaald antibioticum onafhankelijke keuzes zijn. Anders gesteld: huisartsen die weinig antibiotica

voorschrijven, kiezen indien zij wél voorschrijven niet per se voor eerste keus middelen. Dit komt

het duidelijkst naar voren bij praktijken in niet-stedelijke gebieden: zij volgen de richtlijnen minder

vaak wanneer het gaat om het niet voorschrijven van antibiotica, maar juist vaker als het gaat om de

keuze van een middel. Dit alles duidt er op dat er geen sprake is van een eenduidig antibioticumbe-

leid binnen de huisartspraktijk.
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Tot slot

Het vereenvoudigen van de NHG-Standaarden tot een aantal indicatoren brengt met zich mee dat

een  aantal nuances verloren gaat, nuances die juist in de praktijk van alledag een grote rol kunnen

spelen. Naar aanleiding van onderzoek naar het volgen van richtlijnen in de Eerste Nationale Studie

naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk concludeerden de onderzoekers dan ook: “de

ontwerpers van het standaardenprogramma en de individuele standaarden zullen nog sterker

rekening moeten houden met de praktijk van alledag, die zich nauwelijks laat dicteren door strikte

richtlijnen”.[26] Deze conclusie snijdt nog steeds hout. Het lijkt erop alsof het volgen van de richt-

lijnen in de praktijk lastiger is dan het lijkt. Niet duidelijk is waarom huisartsen de richtlijnen niet

volgen. Wat zijn hun redenen om af te wijken van de richtlijnen? Verwachten patiënten bijvoorbeeld

dat zij bij een verkoudheid een antibioticum krijgen? Vindt de huisarts dat een bepaald antibioti-

cum in een bepaalde situatie beter werkt? Waarom leeft een huisarts de ene richtlijn wel na en de

andere niet? Vragen waarop deze registratiegegevens geen antwoord kunnen geven, maar die wel

meer inzicht kunnen geven in de vraag waarom de richtlijnen niet altijd gevolgd worden. Voor

richtlijnontwikkelaars betekent antwoord op deze vragen dat zij weten op basis van welke argu-

menten huisartsen hun keuzes maken. Zij kunnen hier in het opstellen van de teksten voor richtlij-

nen rekening mee houden, bijvoorbeeld door bepaalde argumenten expliciet(er) te weerleggen en

door de richtlijnen beter te laten aansluiten bij de dagelijkse gang van zaken in de huisartspraktijk.
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Geestelijke gezondheidszorg 
Miranda Laurant, Nieke van Lin, Jozé Braspenning, Richard Grol (WOK)

Samenvatting

Doel. Het in kaart brengen van de kwaliteit van zorg van huisartsen bij de diagnostiek en behande-

ling van patiënten met depressie, angststoornissen, problematisch alcoholgebruik en dementie.

Methode. Met behulp van indicatoren, die door een consensusprocedure zijn vastgesteld, zijn uit

gegevens van de Tweede Nationale Studie prevalentiecijfers en voorschrijfcijfers van antidepressiva

bepaald. De prevalentiecijfers zijn vergeleken met cijfers uit de algemene bevolking.

Resultaat. Depressie komt van de vier onderzochte ziektebeelden het meest voor in de huisartsprak-

tijk. Het aantal gedetecteerde patiënten in de huisartspraktijk is voor angststoornissen, dementie

en alcoholproblemen lager dan de prevalentie in de algemene bevolking. Voor depressie zijn de cij-

fers uit de praktijk en uit de algemene bevolking ongeveer vergelijkbaar. In de meerderheid van de

episodes met depressie wordt een antidepressivum voorgeschreven (68,0 %). Bij angststoornissen

wordt bij een minderheid van de episodes een antidepressivum voorgeschreven (41,8 %). Bij

depressie en angststoornissen gaat de voorkeur van de huisarts duidelijk uit naar selectieve seroto-

nine heropnameremmers (SSRI’s), terwijl de NHG-Standaard van depressie geen voorkeur aan-

geeft. De variatie tussen huisartspraktijken is zowel voor de detectie van psychische stoornissen als

voor het voorschrijven van antidepressiva groot.

Conclusie. Er zijn aanwijzingen voor onderdiagnostiek van psychische stoornissen. Vooral bij pro-

blematisch alcoholgebruik, angststoornissen en dementie lijkt verbetering mogelijk. Huisartsen

schrijven relatief vaak antidepressiva voor in vergelijking met wat wordt aanbevolen in de NHG

standaarden. Wellicht kan het aantal voorschriften worden teruggedrongen.

Kernboodschap

� Het opsporen van dementie, depressie, angststoornissen en problematisch alcoholgebruik kan

verbeterd worden blijkend uit de variatie tussen de praktijken.

� Als bij een depressie of angststoornis een antidepressivum wordt voorgeschreven dan schrijft

de meerderheid van de huisartsen SSRI’s voor. De richtlijn depressie geeft geen voorkeur aan.

In de richtlijn angststoornissen worden bij paniekstoornissen SSRI’s als 1e keuze aanbevolen.

� De variatie tussen huisartspraktijken in het volgen van de richtlijnen is groot.
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9.1 Inleiding

Eenenveertig procent van de volwassen (18 tot 64 jaar) in de algemene Nederlandse bevolking krijgt

gedurende zijn of haar leven een of meerdere malen een psychische stoornis.[1,2] Psychische stoor-

nissen komen even vaak voor bij mannen als bij vrouwen, maar de aard van de problematiek is ver-

schillend. Mannen hebben in vergelijking met vrouwen vaker te kampen met misbruik van alcohol

of verslaving aan drugs, terwijl angststoornissen en stemmingsstoornissen zich vaker bij vrouwen

voordoen.[3] De psychische co-morbiditeit, dat wil zeggen dat zich in een bepaalde tijdsperiode

meer dan één psychische stoornis voordoet, bedraagt in Nederland 45%.[4] Ongeveer eenderde van

de volwassenen met een psychische stoornis zoekt hiervoor hulp. Circa 80% van de hulpvragen dient

zich aan in de eerstelijnszorg, meestal bij de huisarts. De hulpvraag wordt relatief vaker gesteld door

vrouwen, door stedelingen, door volwassenen in de leeftijd van 35 tot 45 jaar.[5-7] 

Met uitzondering van dementie is de hulpvraag veelal gemaskeerd; de patiënt bezoekt de huisarts

aanvankelijk met aspecifieke klachten.[8-10] Dit belemmert het tijdig signaleren en herkennen van

de psychische stoornis.[8,11-13] De huisarts dient dan ook extra alert te zijn bij patiënten met fre-

quent spreekuurbezoek met wisselende klachten als aanhoudende vermoeidheid zonder lichame-

lijke oorzaak, nervositeit, prikkelbaarheid, labiliteit, hyperventilatie, concentratieproblemen en

slapeloosheid. Bij deze patiënten dient de huisarts de diagnose depressie, angststoornis of proble-

matisch alcoholgebruik te overwegen. Het afnemen van een daarop gerichte anamnese is dan geïn-

diceerd. Aanvullend lichamelijk onderzoek is veelal niet noodzakelijk.[14-16] 

Dementie wordt veelal door de partner, familieleden of hulpverleners van de patiënt onder de aan-

dacht van de huisarts gebracht. Het is belangrijk dat de huisarts dergelijke signalen verder explo-

reert. De diagnose kan op basis van een (hetero)anamnese worden vastgesteld. Aanvullend onder-

zoek is geïndiceerd zodat eventuele reversibele oorzaken van dementie kunnen worden opge-

spoord.[17] Vroegtijdige signalering van dementie wordt belemmerd, doordat de hulpvraag veelal

pas bij problemen in de verzorging en de thuissituatie aan de huisarts wordt gesteld. Er is een grote

interdokter variatie als het gaat om de herkenning en diagnosestelling van psychische stoornis-

sen.[18,19]

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de diagnostiek van depressie, angststoornissen, dementie en

problematisch alcoholgebruik door de huisarts. Het herkennen van een psychische stoornis en het

stellen van de juiste diagnose zijn voorwaarden voor het inzetten van een adequate behandeling,

maar betekenen niet automatisch dat een patiënt ook adequaat behandeld wordt.[20,21] De behan-

deling van psychische stoornissen bestaat veelal uit voorlichting en begeleiding waarbij medica-

menteuze therapie ter ondersteuning kan worden overwogen. In dit hoofdstuk beperken we ons tot

de medicamenteuze behandeling: het voorschrijven van antidepressiva bij depressie en angststoor-

nissen. Onderbehandeling en overbehandeling, waaronder ook het ten onrechte niet of foutief

voorschrijven van bepaalde medicatie, doen zich beide voor. Onderbehandeling kan leiden tot

onvoldoende herstel en het chronisch worden van de aandoening. Overbehandeling kan leiden tot

meer kosten en het onnodig optreden van bijwerkingen.[22] Ook bij de behandeling lijkt een grote

variatie tussen huisartsen te bestaan.[18, 23]

De huisarts heeft als poortwachter een belangrijke taak in de zorg voor patiënten met psychische

stoornissen.[24] Vroegtijdige herkenning en adequate behandeling door de huisarts leiden voor

veel psychische stoornissen tot een beter en eerder herstel.[13,25] Inzicht in zowel de diagnostiek

als de medicamenteuze behandeling in de huidige praktijk biedt aanknopingspunten voor de ver-
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betering van de kwaliteit van de zorg. Om een uitspraak te kunnen doen over de kwaliteit van de

zorg wordt enerzijds gekeken naar de interdokter variatie binnen prevalentiecijfers als indicatie

voor de kwaliteit van de diagnostiek. Anderzijds worden de prevalentiecijfers in de huisartspraktijk

vergeleken met prevalentiecijfers in de algemene bevolking als indicatie voor de mate waarin der-

gelijke problematiek in de huisartspraktijk wordt gediagnosticeerd. Het voorschrijven van antide-

pressiva, als medicamenteuze behandeling bij angststoornissen en depressie, wordt vergeleken

met de aanbevelingen in de NHG Standaarden, waarbij met name de variatie in het handelen indi-

catief is voor de kwaliteit van het voorschrijven.

Vraagstelling 

1. In welke mate worden depressie, angststoornissen, dementie en problematisch alcoholge-

bruik door de huisarts als zodanig gediagnosticeerd? Is er sprake van onderdiagnostiek?

2. In welke mate worden bij depressie en angststoornissen antidepressiva voorgeschreven? Is er

sprake van gepaste zorg?

9.2 Methode 

Gegevens

De gegevens zijn afkomstig uit de Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de

huisartspraktijk. Om het huisartsgeneeskundig handelen ten aanzien van de vier bovenstaande

psychische aandoeningen te kunnen meten en te kunnen vergelijken met de aanbevelingen in de

NHG Standaarden zijn door de WOK kwaliteits- en doelmatigheidsindicatoren ontwikkeld. Deze

indicatoren zijn middels een consensusprocedure vastgesteld (zie hoofdstuk 5).[26] De indicato-

ren zijn gebaseerd op de NHG-Standaarden Depressie, Angststoornissen, Dementie, en Problema-

tisch alcoholgebruik.[14-17] Voor deze vier aandoeningen is de prevalentie bepaald. Voor de aan-

doeningen depressie en angststoornissen is nagegaan in welke mate antidepressiva worden voor-

geschreven en welke antidepressiva worden voorgeschreven. De gegevens zijn afkomstig uit het

elektronisch medisch dossier van patiënten uit de huisartspraktijk. De prevalentiecijfers zijn geba-

seerd op gegevens uit 101 praktijken.[27] Het voorschrijfgedrag werd met behulp van gegevens uit

97 praktijken vastgesteld.

Analyse

Bij de analyses van de indicatoren voor prevalentie is uitgegaan van de ‘midtime’ populatie in de

huisartspraktijk.[27] Bij alle aandoeningen is bij de prevalentie gekeken naar het onderscheid tus-

sen mannen en vrouwen. Bij depressie, dementie en problematisch alcoholgebruik is daarnaast

ook gekeken naar het onderscheid tussen verschillende leeftijdsgroepen. De prevalentiecijfers zijn

vergeleken met de cijfers in de algemene bevolking afkomstig van www.nationaalkompas.nl. Voor

de analyses bij het voorschrijven van antidepressiva is per praktijk het percentage episodes van de

betreffende aandoening berekend en hoe vaak in deze episodes bepaalde medicatie is voorgeschre-

ven. Vervolgens zijn de praktijkgemiddelden gemiddeld. 
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9.3 Resultaten 

Herkenning en diagnose van psychische aandoeningen (prevalentie)

Depressie

De gemiddelde prevalentie in een huisartspraktijk van depressie is 21,2 per 1000 patiënten (Tabel

9.1). Bij ouderen komt depressie vaker voor dan bij jongeren (15-24 jaar: 10,2 per 1000; 25-44 jaar:

24,9 per 1000; > 45 jaar 29- 35 per 1000). De diagnose depressie wordt in vergelijking met mannen

twee keer zo vaak bij vrouwen gesteld (13,7 per 1000 mannen en 28,6 per 1000). De variatie tussen

huisartspraktijken is groot; gestandaardiseerd naar een normpraktijk wordt in de ene praktijk 19%

meer patiënten met depressie geregistreerd dan in een andere praktijk. De prevalentie in de huis-

artspraktijk is vergelijkbaar met de geschatte prevalentie van depressie in de algemene bevolking:

17,6 per 1000 mannen en 32,5 per 1000 vrouwen. 

Tabel 9.1 

Prevalentie van depressie in de huisartspraktijk en de algemene bevolking

Ziektebeeld Prevalentie per 1000 patiënten in de Prevalentie algemene

huisartspraktijk (n=101) bevolking per 1000*

Totaal 95% BI Leeftijd Totaal Leeftijd

Depressie 21,2 19,1 - 23,3 alle

Mannen 13,7 alle 17,6 13 jaar en ouder

Vrouwen 28,6 alle 32,5 13 jaar en ouder

* Bron: www.nationaalkompas.nl 

Angststoornissen

De gemiddelde prevalentie in een huisartspraktijk van angststoornissen is 7,1 per 1000 patiënten

(zie Tabel 9.2). De prevalentie onder vrouwen is hoger ( 9,6 per 1000) dan die onder mannen ( 4,5

per 1000). De variatie tussen huisartspraktijken is groot; gestandaardiseerd naar een normpraktijk

wordt in de ene praktijk 27% meer patiënten met depressie geregistreerd dan in een andere prak-

tijk. Het prevalentiecijfer in de algemene bevolking ligt hoger (66,4 per 1000 mannen en 129,7 per

1000 vrouwen). 

Tabel 9.2 

Prevalentie van angststoornissen in de huisartspraktijk en de algemene bevolking

Ziektebeeld Prevalentie per 1000 patiënten in de Prevalentie algemene

huisartspraktijk (n=101) bevolking per 1000*

Totaal 95% BI Leeftijd Totaal Leeftijd

Angststoornissen 7,1 6,0 – 8,2 alle

Mannen 4,5 alle 66,4 13 jaar en ouder

Vrouwen 9,6 alle 129,7 13 jaar en ouder

* Bron: www.nationaalkompas.nl
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Dementie

Bij dementie is het gemiddelde prevalentiecijfer in een huisartspraktijk 1,7 per 1000 patiënten

(Tabel 9.3). Ook hier is er een onderscheid tussen mannen en vrouwen. Dementie komt ongeveer

tweemaal zo vaak voor bij vrouwen (2,3 per 1000) als bij mannen (1,2 per 1000). Onder de 65 jaar

wordt de diagnose dementie nauwelijks gesteld. Het aantal patiënten met dementie bij mensen van

75 jaar of ouder is circa achtmaal (zevenmaal bij mannen en tienmaal bij vrouwen) zo hoog als bij

mensen in de leeftijd van 65 tot 75 jaar (respectievelijk 25,2 per 1000; 3,1 per 1000). Er is variatie

tussen de huisartspraktijken (95% BI 1,5-1,9). In acht huisartspraktijken is geen enkele patiënt met

dementie geregistreerd. Drie praktijken registreerden zes of meer patiënten met dementie. Het

prevalentiecijfer in de algemene bevolking ligt in de leeftijdsgroep van 55 jaar en ouder op 6,7 per

1000 mannen en 15,7 per 1000 vrouwen. 

Tabel 9.3 

Prevalentie van dementie in de huisartspraktijk en de algemene bevolking

Ziektebeeld Prevalentie per 1000 patiënten in de Prevalentie algemene

huisartspraktijk (n=101) bevolking per 1000*

Totaal 95% BI Leeftijd Totaal Leeftijd

Dementie 1,7 1,5 – 1,9 alle

Mannen 3,3 65-74 jaar 6,7 55 jaar en ouder

22,0 ≥ 75 jaar

Vrouwen 2,8 65-74 jaar 15,7 55 jaar en ouder

28,3 ≥ 75 jaar

* Bron: www.nationaalkompas.nl

Problematisch alcoholgebruik

1,7 per 1000 patiënten in een huisartspraktijk hebben de diagnose chronisch alcoholgebruik en

acuut alcoholmisbruik komt bij 0,3 per 1000 patiënten in de huisartspraktijk voor (Tabel 9.4).

Problematisch alcoholgebruik is leeftijdsafhankelijk en komt het meest voor bij mensen tussen de

45 en 65 jaar (3,8 per 1000). Bij mannen komt het driemaal zo vaak voor als bij vrouwen (respectie-

velijk 2,6 per 1000 en 0,9 per 1000). De variatie tussen praktijken is groot. In drie huisartspraktijken

is geen enkele ICPC codering voor chronisch alcoholmisbruik gebruikt. In twee huisartspraktijken

staan zes of meer patiënten als zodanig geregistreerd.

In de algemene populatie is de prevalentie van alcoholafhankelijkheid 45 per 1000 mannen en 9 per

1000 vrouwen; het probleem doet zich circa vijfmaal zo vaak voor bij mannen dan vrouwen.

Alcoholmisbruik komt in gelijke verhouding tussen mannen en vrouwen voor dan alcoholafhanke-

lijkheid, de prevalentie is namelijk 40 per 1000 mannen en 9 per 1000 vrouwen.
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Tabel 9.4 

Prevalentie van problematisch alcoholgebruik in de huisartspraktijk en de algemene bevolking

Ziektebeeld Prevalentie per 1000 patiënten in de huisartspraktijk (n=101)

Totaal 95% BI Man Vrouw Leeftijd

Chronisch alcoholmisbruik 1,7 1,4 - 2,0 2,6 0,9 alle

Acuut alcoholmisbruik 0,3 0,2 - 0,4 0,4 0,2 alle

Ziektebeeld Prevalentie algemene bevolking per 1000*

Man Vrouw Leeftijd

Alcoholafhankelijkheid 45 9 18-64 jaar

Alcoholmisbruik 40 9 18-64 jaar

* Bron: www.nationaalkompas.nl

Voorschrijven van antidepressiva

De behandeling van een patiënt met depressie en of angststoornissen kan voor de huisarts bestaan

uit voorlichting, begeleiding en eventueel medicamenteuze behandeling met antidepressi-

va.[14,15] De beslissing tot het voorschrijven van antidepressiva bij depressieve patiënten is afhan-

kelijk van de mate en duur van de lijdensdruk en de voorkeur van de patiënt. Bij lichtere vormen van

depressie worden geen antidepressiva aanbevolen.[28-31] Bij angststoornissen moet het voor-

schrijven van medicatie zoveel mogelijk worden vermeden.[32,33] Alleen bij paniekstoornissen

kan de huisarts overgaan tot het voorschrijven van een antidepressivum als de niet-medicamenteu-

ze behandeling onvoldoende effect heeft.[34] 

Tabel 9.5

Het voorschrijven van antidepressiva in de huisartspraktijk (n= 97 praktijken)

Ziektebeeld Percentage waarin antidepressiva worden 

voorgeschreven (95% BI)

Depressie (n= 8685 episodes) 68,0% (65.6 – 70.5%)

Angststoornissen (n= 3059 episodes) 41,8% (37,9 – 45,6%)

Gemiddeld worden in 68,0% van de episodes met depressie antidepressiva voorgeschreven (Tabel

9.5). Hoewel in de nieuwe NHG Standaard van depressie geen voorkeursmiddel wordt aangegeven,

geeft de meerderheid van de huisartsen de voorkeur aan het voorschrijven van selectieve serotoni-

ne heropnameremmers (SSRI’s). Slechts in 14,7% (95% BI: 12,0-17,4%) wordt een tricyclische

antidepressivum (tca) voorgeschreven. Dertien van de 97 praktijken hebben helemaal geen tca’s

voorgeschreven, terwijl SSRI’s in alle praktijken zijn voorgeschreven.

In vergelijking met depressie wordt er minder vaak een antidepressivum voorgeschreven ter behan-

deling van angst. Gemiddeld worden in 41,8% van de episoden met angststoornissen een antide-

pressivum voorgeschreven (Tabel 9.5). In vier van de 97 praktijken wordt nooit een antidepressi-

vum voorgeschreven bij een episode met angststoornissen.
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In de meerderheid van de episodes schrijft de huisarts een SSRI voor: 75,4% (95%BI: 70,5-80,3%).

Dit betekent dat bij een vierde van de voorschriften van antidepressiva een ander geneesmiddel

wordt voorgeschreven. In twee van de 93 praktijken die een medicamenteuze behandeling bij

angststoornissen inzetten, wordt nooit een SSRI voorgeschreven maar wordt de voorkeur gegeven

aan andere antidepressiva.

9.4 Beschouwing

De huisarts heeft als poortwachter in de zorg een belangrijke taak in de herkenning, diagnose en

behandeling van patiënten met psychische problematiek.[24] Circa eenderde van de mensen die

psychische problemen ervaren, zoeken hiervoor hulp bij de huisarts.[5-7] De meerderheid van

deze patiënten wordt door de huisarts zelf behandeld, circa 4% wordt naar de eerstelijns GGZ

(eerstelijns psychologen en algemeen maatschappelijk werk) en circa 6% wordt naar de gespeciali-

seerde GGZ (RIAGG, psychiater, verslavingszorg) verwezen.[35] De resultaten beschrijven de vol-

gende twee typen kwaliteitsindicatoren: 1) de prevalentie (de mate waarin de huisarts een ICPC

codering heeft geregistreerd); en 2) het voorschrijven van antidepressiva bij depressie en angst-

stoornissen. De eerste indicator geeft inzicht in de mate van onderdiagnostiek. De tweede indica-

tor geeft inzicht in de mate van gepaste zorg. 

Diagnostiek

De vergelijking tussen prevalentiecijfers uit de huisartspraktijk en de algemene bevolking lijkt te

duiden op een zekere onderdiagnostiek in de huisartspraktijk van angststoornissen, dementie en

chronisch en acuut alcoholmisbruik. Hierbij moeten wel een aantal kanttekeningen worden

geplaatst. Ten eerste bezoekt slechts eenderde van de patiënten met psychische klachten of symp-

tomen de huisarts. Ten tweede wordt in epidemiologisch bevolkingsonderzoek veelal een ander

classificatiesysteem gehanteerd. Ten derde is het principe waarop de diagnose wordt vastgesteld bij

bevolkingsonderzoek en in de huisartspraktijk wezenlijk verschillend. In bevolkingsonderzoek

worden ‘gezonde’ mensen gescreend (vragenlijst) op het hebben van een aantal klachten en symp-

tomen waaruit de diagnose wordt afgeleid. Een huisarts daarentegen baseert zijn diagnose op

klachten en symptomen die door de patiënt worden geuit. Het stellen van de juiste diagnose in de

huisartspraktijk wordt bemoeilijkt omdat de klachten en symptomen van de patiënten veelal

gemaskeerd worden. 

In tegenstelling tot angststoornissen, dementie en alcoholmisbruik lijken huisartsen in toenemen-

de mate in staat depressie als zodanig te herkennen en te diagnosticeren. Het aantal patiënten per

1000 patiënten is in het laatste decennium verdubbeld. In de huidige praktijk worden circa 20 per

1000 patiënten als depressief gediagnosticeerd. Dit komt overeen met de cijfers in de algemene

bevolking, waarbij de dysthyme stoornis buiten beschouwing wordt gelaten. Mogelijk dat de scho-

ling van huisartsen hiertoe heeft bijgedragen; 75% van de huisartsen heeft zich in 1999 en 2000 op

dit onderwerp geschoold.[36]

Een andere indicatie voor kwaliteit van het herkennen van de vier genoemde psychische aandoe-

ningen is de mate van variatie tussen huisartspraktijken. Op basis van dit gegeven geldt dat voor

alle vier de aandoeningen vroeg-diagnostiek gestimuleerd kan worden. Vroeg-diagnostiek is om

verschillende redenen erg belangrijk. Voor dementie geldt dat door vroegtijdige diagnose de fami-
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lie en mantelzorg tijdig kan anticiperen op eventuele verslechtering. Bij goede ondersteuning kan

de opname in een verpleeghuis mogelijk worden uitgesteld.[37,38] Ook kan bij tijdige signalering

de aftakeling mogelijk worden afgeremd en wordt de kans op reversibiliteit vergroot.[37,39] Bij

vroegtijdige signalering van problematisch alcoholgebruik geldt dat het alcoholgebruik en de alco-

holgerelateerde problemen met behulp van relatief eenvoudige adviezen kunnen worden geredu-

ceerd.[40] Bij ernstig of langdurig problematisch alcoholgebruik kan veelal niet meer worden vol-

staan met een beperkte interventie. Verwijzing naar gespecialiseerde zorg is dan noodzakelijk. Een

strategie ter verbetering van de herkenning en diagnose van problematisch alcoholgebruik wordt

dan ook sterk aanbevolen. Bij angststoornissen geldt dat vroegtijdige diagnostiek het beloop en de

prognose van de ziekte gunstig beïnvloeden. Indien de stoornis tijdig wordt herkend, is de meer-

derheid van de patiënten goed te behandelen in de eerste lijn.[41]

Medicamenteuze behandeling

Het stellen van de juiste diagnose leidt niet automatisch tot adequate behandeling van de ziekte. In

deze studie hebben we dan ook gekeken naar het voorschrijven van antidepressiva bij patiënten met

depressie en angststoornissen. Bij ruim tweederde van de depressieve patiënten en bij circa twee-

vijfde van de patiënten met angststoornissen werd een antidepressivum voorgeschreven. Ook op

deze punten zijn er grote verschillen tussen huisartspraktijken. 

Hoewel de NHG Standaarden aanbevelen een terughoudend medicamenteus beleid te voeren, wor-

den patiënten met depressie en/of angststoornissen relatief vaak met een antidepressivum behan-

deld. Of er daadwerkelijk sprake is van overbehandeling kan niet alleen op grond van het percenta-

ge medicatievoorschriften worden vastgesteld. Het is onbekend bij hoeveel patiënten met een

depressie sprake is van dusdanig ernstig lijden dat er een indicatie voor een antidepressivum geldt.

Uit eerder onderzoek blijkt dat huisartsen geen onderscheid maken tussen milde en ernstige vor-

men van depressie bij het voorschrijven van antidepressiva.[42] Bij angststoornissen geldt dat het

onbekend is hoeveel patiënten paniekstoornissen hebben, wat een indicatie is voor het inzetten van

medicamenteuze behandeling met een antidepressivum. 

De meerderheid van de huisartsen geeft de voorkeur aan SSRI’s. Tca’s worden bij een minderheid van

de patiënten voorgeschreven. Dit is opvallend te noemen, aangezien in de oude NHG Standaarden tca

het voorkeursmiddel was. In de recent gepubliceerde NHG-Standaard [14] voor depressie wordt geen

voorkeur gegeven. De keuze van SSRI of tca dient in overleg met de patiënt te worden bepaald en

hangt onder meer af van de aanwezigheid van contra-indicaties, co-morbiditeit, bijwerkingen en eer-

dere ervaringen met het gebruik van antidepressiva. Gezien het feit dat SSRI’s gemiddeld aanzienlijk

duurder zijn dan de tca’s zou vanuit het oogpunt van kosten de voorkeur uitgaan naar tca’s.[43] Bij

angststoornissen, alleen bij de paniekstoornissen, zal in de nieuwe NHG Standaard naar verwachting

de voorkeur worden gegeven aan SSRI’s, maar alleen als de niet-medicamenteuze behandeling onvol-

doende effect heeft. Bij het vaststellen van de kwaliteit van de zorg is het belangrijk om inzicht te heb-

ben in factoren die het voorschrijven bepalen. Tevens is het belangrijk om inzicht te hebben in de

dosis en de duur van het voorschrift. Van Dijk toonde aan dat niet alle patiënten een half jaar of langer

antidepressiva kregen voorgeschreven zoals aanbevolen in de NHG-Standaard.[44] Circa 33 % kreeg

een half jaar of korter een antidepressivum voorgeschreven en circa 15% waren zogenaamde inciden-

tele gebruikers. Toekomstig onderzoek zou zich moeten richten op de dosis en de duur van het

gebruik en op de redenen voor het voorschrijven van antidepressiva, zodat de kwaliteit van de zorg op

dit punt kan worden vastgesteld en aanknopingspunten kan geven voor de verbetering van de zorg.
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Preventie: Influenzavaccinatie en
Bevolkingsonderzoek baarmoeder-
halskanker
Margot Tacken, Henk van den Hoogen, Jozé Braspenning (WOK)

Preventie richt zich op het handhaven en verbeteren van de gezondheid van de bevolking. Dit kan

door het bevorderen van gezond gedrag (leefstijl) en het ontmoedigen van ongezond gedrag als

roken of alcoholgebruik (determinanten van ongezondheid). Dit hoofdstuk richt zich op een ander

deel van de preventieve activiteiten, namelijk preventie van ziekten en aandoeningen door bijvoor-

beeld vroege opsporing van een ziekte of vaccinatie waardoor gezondheidsproblemen voorkomen

kunnen worden. Belangrijke preventieprogramma’s in de huisartspraktijk zijn ‘het vaccineren van

hoogrisicopatiënten tegen influenza’ en ‘het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker’.

De uitkomsten van beide  programma’s  worden in dit hoofdstuk beschreven, waarmee de verleen-

de zorg getoetst wordt aan de NHG-Standaarden over deze thema’s.

10.1 Influenzavaccinatie

Samenvatting

Doel. Het vaststellen van de omvang van de risicopopulatie en de vaccinatiegraad van de diverse

hoogrisicopatiënten voor influenza in 2001.

Methode. Binnen het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH) is sinds 1996 een pro-

gramma in gebruik voor monitoring van de influenzavaccinatie in de geautomatiseerde huisarts-

praktijken op basis van kwaliteitsindicatoren. Voor de campagne 2001 is dit programma in alle

deelnemende huisartspraktijken toegepast voor de dataverzameling en analyses met betrekking tot

geselecteerde en gevaccineerde risicopatiënten.

Resultaat. Gegevens van 80 praktijken zijn in het onderzoek betrokken. Van de totale populatie is 22,6%

een risicopatiënt en hiervan is 75% gevaccineerd. De vaccinatiegraad was lager bij bepaalde risicogroe-

pen zoals de 65-plussers zonder andere indicatie en de patiënten met pulmonale aandoeningen.

Conclusie. De vaccinatiegraad ligt rond de 75%. Verbetering is mogelijk bij specifieke subgroepen. 

Kernboodschap

� 3 van de 4 hoogrisicopatiënten wordt gevaccineerd tegen influenza.

� De vaccinatiegraad van de hoogrisicogroepen cardiovasculaire aandoeningen en diabetes mel-

litus is hoger dan van de andere hoogrisicogroepen.

� De opkomst onder vijfenzestig plussers zonder medische indicatie en de opkomst onder long-

patiënten kan verbeterd worden; deze is nu relatief lager ten opzichte van de andere hoogrisi-

cogroepen.
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10.1.1 Inleiding

Influenza vormt in Nederland een groot volksgezondheidsprobleem. Complicaties doen zich voor-

al voor bij patiënten die behoren tot de hoogrisicogroepen.[1-3] Conform de adviezen van de

Gezondheidsraad zijn hoogrisicogroepen voor influenza: patiënten met pulmonale aandoeningen,

cardiale aandoeningen, diabetes mellitus, chronische nierinsufficiëntie, recidiverende stafylokok-

ken infecties en leeftijd van 65 jaar en ouder. Bovendien wordt vaccinatie aanbevolen voor mensen

verblijvend in een verzorgings- of verpleegtehuis, mensen met een verstandelijke handicap wonend

in een intramurale instelling en mensen met verminderde immuniteit, zoals hematologische

nieuwvormingen en HIV infecties.[4] De influenzavaccinatie verlaagt zowel de morbiditeit als de

mortaliteit ten gevolge van (complicaties van) influenza.[3] Vandaar dat in de NHG standaard

gepleit wordt voor het vaccineren van hoogrisicogroepen.[4]

Monitoring van de griepvaccinatiecampagne door het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsen-

zorg (LINH) op basis van kwaliteitsindicatoren werd aanvankelijk (vanaf 1996) uitgevoerd ten

behoeve van het project “Preventie: Maatwerk” en vanaf het campagnejaar 1998 ten behoeve van het

Nationaal Programma Grieppreventie. Ook ten tijde van de gegevensverzameling voor de Tweede

Nationale Studie, is het project ‘monitoring griepvaccinatie’ uitgevoerd in opdracht van het College

voor Zorgverzekeringen. De resultaten zijn samengevat in deze rapportage. Voor het campagnejaar

2001 werden met het monitoringprogramma de omvang en vaccinatiegraad van de hoogrisicopo-

pulatie bepaald. Daarnaast werd de vaccinatiegraad van de afzonderlijke hoogrisicogroepen

bepaald.

10.1.2 Methode

Met het monitoringprogramma influenza worden gegevens verzameld over kwaliteitsindicatoren

die zijn afgeleid van de NHG-Standaard “Influenza en influenzavaccinatie” (zie hoofdstuk 5). Er

wordt gebruik gemaakt van extractieprogrammatuur waarmee per huisartspraktijk door de huis-

arts de relevante patiëntgegevens op een diskette kunnen worden weggeschreven uit het Huisarts

Informatie Systeem (HIS). Dit betreft gegevens waarmee de risicopopulatie kan worden herleid: de

relevante ICPC-gecodeerde diagnoses, informatie over relevante medicatie en relevante markers in

het HIS, ruiters genaamd.[5] Aan de hand van deze gegevens kunnen de diverse indicaties van de

hoogrisicopopulatie worden herleid. Ook werden gegevens geëxtraheerd betreffende het al dan

niet geselecteerd en gevaccineerd zijn. Daarnaast werden gegevens verkregen betreffende leeftijd,

geslacht en verzekeringsvorm. Tenslotte werd met behulp van een korte vragenlijst de organisatie

van de griepvaccinatie in de huisartspraktijk in kaart gebracht. 

De studiepopulatie bestond uit alle “vaste” patiënten ingeschreven bij de praktijken die uiteindelijk

in het onderzoek konden worden betrokken op het moment van extractie van de gegevens. De ver-

kregen data werden per praktijk gecontroleerd op volledigheid en daarna samengevoegd tot één

groot databestand op patiëntniveau. Nadat met behulp van de ruiters, ICPC-codes en medicatie de

verschillende indicaties van de hoogrisicopatiënten waren herleid, kon de omvang van de hoogri-

sicopopulatie worden vastgesteld en kon de vaccinatiegraad worden berekend, uitgesplitst naar

hoogrisicogroepen zoals gedefinieerd in de NHG-standaard.[4] Vervolgens werd onderzocht of

het aantal indicaties van invloed was op de vaccinatiegraad. De indicatiegroep van 65 jaar en ouder

werd gesplitst in een groep mét en een groep zonder andere medische indicatie voor de griepvacci-
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natie, zodat in deze hoogrisicogroep de vaccinatiegraad per leeftijd en aantal indicaties nader

geanalyseerd kon worden. 

Naast deze analyses op patiëntniveau zijn de gegevens eveneens gebruikt om een uitspraak op

praktijkniveau te doen. Door het bestand te aggregeren over de verschillende praktijken is een

gemiddelde vaccinatiegraad per praktijk berekend.

10.1.3 Resultaten

Aan 110 praktijken werd een extractieverzoek verstuurd (104 praktijken namen deel aan de Tweede

Nationale Studie, de overige 6 praktijken waren reguliere LINH praktijken) de gegevens van 80

praktijken (met 332.696 “vaste” patiënten) zijn in de analyse betrokken. Vier praktijken hebben

ondanks een reminder niet aan het leveringsverzoek voldaan. De resterende praktijken bleken niet

in staat om aan deze groep bruikbare data toe te voegen. 

Vaccinatiegraad van de risicopopulatie

De risicopopulatie omvatte in 2001 75.104 patiënten, dit betrof 22,6% van de totale praktijkpopu-

latie. Deze mensen komen dus in aanmerking voor een griepvaccinatie op grond van een medische

indicatie. In 2001 werd 75% van deze hoogrisicopopulatie gevaccineerd, van de totale praktijkpo-

pulatie was dit 17%. De vaccinatiegraad van de totale populatie kan worden vergeleken met die van

de Stichting Nationaal Programma Grieppreventie (SNPG*), die beschikt over landelijke gegevens

over bestelde en toegediende vaccins. De berekende vaccinatiegraad van de totale Nederlandse

bevolking op basis van de gegevens van de SNPG was 16,7%. Dit komt goed overeen met de vacci-

natiegraad zoals die in dit onderzoek naar voren komt (17,0%).

De vaccinatiegraad is onder vrouwen hoger dan onder mannen (respectievelijk 78% en 75%). De

vaccinatiegraad van ziekenfondsverzekerden is hoger dan de vaccinatiegraad van particulier verze-

kerde patiënten (79% versus 72%).

Gemiddelde vaccinatiegraad per praktijk

Na aggregatie van de gegevens kon de vaccinatiegraad op praktijkniveau worden berekend. Gemid-

deld was de vaccinatiegraad 75,6% (95% betrouwbaarheidsinterval (95%BI): 73,8-77,3%). De vac-

cinatiegraad verschilt per hoogrisicogroep (Tabel 10.1). De vaccinatiegraad van de hoogrisicogroe-

pen cardiovasculaire aandoeningen en diabetes mellitus is hoger dan van de andere hoogrisico-

groepen. De vaccinatiegraad van de hoogrisicogroep recidiverende stafylokokkeninfecties is het

laagst. In de groep van 65 jaar en ouder blijkt de vaccinatiegraad hoger te zijn als er naast de leef-

tijdsindicatie nog een medische indicatie voor de griepvaccinatie bestaat (Tabel 10.1).
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Tabel 10.1 

Gemiddelde vaccinatiegraad (%) en 95% betrouwbaarheidsinterval (n= 80 praktijken)

Vaccinatiegraad in % 95%BI

Vaccinatiegraad hoogrisicopopulatie 75,6 73,8 – 77,3

Vaccinatiegraad per indicatiegroep#:

Pulmonale aandoeningen 75,9 73,7 – 78,1

Cardiovasculaire aandoeningen 86,7 85,3 – 88,1

Diabetes mellitus 85,8 84,0 – 87,5

Chronische nierinsufficiëntie 79,9 74,1 – 83,6

Recidiverende stafylokokkeninfecties 72,2

Leeftijd ≥ 65 jaar 81,0 79,4 – 82,5

Met medische indicatie 85,7 84,0 – 87,3

Zonder medische indicatie 66,5 60,6 – 72,3

# Patiënten kunnen tot meerdere hoogrisicogroepen behoren

Organisatie van de influenzavaccinatiecampagne in 2001

Door middel van een checklist zijn gegevens verzameld over de organisatie van de campagne in de

huisartspraktijk (herinneren, voorlichten, wie prikt en organisatie van een vaccinatiespreekuur).

Met deze gegevens kan de organisatie van de campagne in kaart gebracht worden (Tabel 10.2).

Tabel 10.2 

Organisatie van de vaccinatiecampagne in de praktijk, in percentages (n= 80 praktijken)

%

Griepmodule gebruikt voor etiketten/oproepbrieven 77,5

Persoonlijke uitnodiging voor patiënten 96,3

daarnaast algemene middelen gebruikt om op te roepen 35,1

Vaccinatiespreekuur 92,5

Herinneren 56,3

Gebruik van folders 73,8

Wie vaccineert:

a. Huisarts óf assistente 48,8 (6,3% om 42,5%)

b. Huisarts én assistente 51,3

Alle in 2001 in het onderzoek betrokken praktijken (n=80) hebben ten behoeve van deze campagne

hun “griepmodule” gebruikt voor het selecteren van de risicopatiënten. Driekwart van deze prak-

tijken heeft de “griepmodule” gebruikt voor het maken van oproepbrieven of adresetiketten (Tabel

10.2). Van de praktijken heeft 96,3% zijn patiënten persoonlijk uitgenodigd voor de griepvaccina-

tie. Meestal gebeurde dit door middel van een persoonlijke, schriftelijke oproep. Van de 77 praktij-

ken waarin patiënten persoonlijk opgeroepen werden, gebruikten 27 praktijken tevens algemene
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middelen om patiënten te attenderen op de mogelijkheid tot vaccineren (35,1%). Meestal betrof dit

posters in de wachtkamer en soms ook een artikel in een (regionale) krant. Er zijn drie praktijken

die alleen met behulp van dergelijke algemene middelen patiënten geattendeerd hebben op de

campagne.

In vrijwel alle praktijken (92,5%) worden één of meerdere spreekuren georganiseerd speciaal voor

de influenzavaccinatie. In ruim de helft van de praktijken worden patiënten aan de vaccinatiecam-

pagne herinnerd. In driekwart van de praktijken werd foldermateriaal gebruikt. In ruim de helft van

de praktijken vaccineren zowel huisarts als assistente. In 4 van de 80 praktijken prikte alleen de

huisarts, en in 31 praktijken alleen de assistente.

De vaccinatiegraad van praktijken waarin herinneringen verstuurd werden was significant hoger

(p<0,001) dan de vaccinatiegraad van de praktijken waarin dit niet gebeurde (respectievelijk 78,4%

en 71,9%). Er werd geen significant verschil gevonden tussen de vaccinatiegraad in de praktijken

die wel folders gebruikten en de vaccinatiegraad in de praktijken die geen folders gebruikten.

Bij ruim de helft van de praktijken wordt het vaccineren door zowel huisarts als assistente gedaan.

Wanneer huisarts en assistente beiden de vaccinaties toedienen is de vaccinatiegraad significant

(p<0,001) hoger dan wanneer huisarts óf assistente vaccineert (respectievelijk 77,9 versus 73,1%). 

10.1.4 Beschouwing

Monitoring van de omvang en de vaccinatiegraad van de hoogrisicopopulatie maakt het mogelijk

om een betere planning van de campagne te realiseren wanneer het gaat om een schatting van het

aantal benodigde vaccins. [8] Uit dit onderzoek blijkt, dat in 2001 22,6% van de totale praktijkpo-

pulatie werd aangemerkt als hoogrisicopatiënt voor influenza. Van de risicopopulatie werd 75%

ook daadwerkelijk gevaccineerd. Dit bedraagt 17,0% van de totale studiepopulatie. 

Uit eerder onderzoek blijkt, dat zowel de omvang van de risicopopulatie alsook de vaccinatiegraad

van de totale populatie de afgelopen jaren zijn gestegen (van respectievelijk 20,0 naar 22,6% en van

12,7 naar 17,0%).[6,7] In 2001 is ten opzichte van 2000 een stabilisatie opgetreden. Een mogelijke

reden voor de groei van de afgelopen jaren is van praktische aard: sinds midden jaren negentig

hebben huisartsen de beschikking over de “griepmodule” in het HIS. Deze “griepmodule” helpt

onder andere bij het doorzoeken van het HIS op potentiële risicopatiënten. De afgelopen jaren zijn

huisartsen meer en meer functies van hun HIS gaan gebruiken, waardoor de patiëntendossiers

steeds meer gegevens bevatten. De kans dat potentiële risicopatiënten door de “griepmodule”

geselecteerd  worden neemt hierdoor toe. Nu de HIS’en een aantal jaren gebruikt worden zullen de

meeste risicopatiënten gedetecteerd zijn, waardoor de omvang van deze populatie zich stabiliseert.

De komende jaren zal moeten blijken of de stabilisatie van de risicopopulatie ook gehandhaafd

blijft. 

Na aggregatie van de gegevens kon de vaccinatiegraad op praktijkniveau worden berekend.

Gemiddeld was de vaccinatiegraad in 2001 75,6% (BI 95%: 73,8 - 77,3). De vaccinatiegraad ver-

schilt per hoogrisicogroep. De vaccinatiegraad van de hoogrisicogroepen cardiovasculaire aandoe-

ningen en diabetes mellitus is hoog ten opzichte van de andere hoogrisicogroepen. Voor elke

hoogrisicogroep is dan ook een kwaliteitsindicator geconstrueerd.

De vaccinatiegraad was significant hoger bij praktijken met een actief herinneringsbeleid.

Waarschijnlijk kan de vaccinatiegraad dus nog stijgen indien meer huisartsen een actief herinne-
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ringsbeleid voeren. In een meerderheid van praktijken (73,8%) wordt foldermateriaal gebruikt om

patiënten te informeren over de campagne. Het gebruik van folders blijkt niet significant van

invloed te zijn op de vaccinatiegraad. Dat wil echter niet zeggen dat het geen zin heeft folders te

gebruiken. Inmiddels is de vaccinatiecampagne een goed ingeburgerd fenomeen en de vaccinatie-

graad in Nederland is al jaren hoog. De meeste hoogrisicopatiënten zullen de inhoud van de folder

al kennen uit voorgaande jaren, waardoor de toegevoegde waarde van een nieuwe folder gering is.

Echter, hoogrisicopatiënten die voor de eerste keer een uitnodiging ontvangen zullen door middel

van de folder nader geïnformeerd kunnen worden over de campagne. Het was in onze onderzoeks-

opzet niet mogelijk om het effect van de folder op ‘nieuw’ geïndiceerden aan te kunnen tonen.

Recent onderzoek heeft aangetoond dat het vaccineren tegen influenza kosteneffectief is voor alle

hoogrisicogroepen zoals die in de huidige standaard worden genoemd.[9] Gedurende een ernsti-

ge epidemie wordt een reductie van contacten met de huisartspraktijk waargenomen tijdens de epi-

demische periode bij hoogrisicopatiënten met een cardiovasculaire aandoening of met diabetes

mellitus).[10] Het is dan ook niet alleen interessant, maar ook zinvol om het verloop van de vacci-

natiegraad van de risicogroepen de komende jaren te blijven monitoren en zo een vinger aan de

pols te houden voor wat betreft de kwaliteit van de door de huisartsen geleverde zorg op het gebied

van de influenzavaccinatiecampagne.
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10.2 Het Bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker 

Samenvatting

Doel. Het vaststellen van de opkomst van de populatie vrouwen die in 2000 in aanmerking kwamen

voor het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker.

Methode. Binnen het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH) is een monitoringpro-

gramma ontwikkeld op basis van kwaliteitsindicatoren, dat gebruikt is om resultaten van het bevol-

kingsonderzoek baarmoederhalskanker vast te leggen. Aan huisartspraktijken die deelnamen aan

de Tweede Nationale Studie is extractieprogrammatuur toegestuurd, waarmee de gegevens betref-

fende het bevolkingsonderzoek op een diskette konden worden weggeschreven. Bovendien werden

gegevens verzameld over de organisatie van het bevolkingsonderzoek in de praktijk.

Resultaat. In totaal kwam 9,9% van de vrouwen in de huisartspraktijken op grond van hun leeftijd in

aanmerking voor deelname aan het bevolkingsonderzoek. Van deze groep vrouwen heeft tweeder-

de ook daadwerkelijk een cervixuitstrijk laten maken. Bijna 34% van de vrouwen heeft geen uitstrijk

laten maken. Van deze groep is van 2/3 niet bekend waarom ze niet hebben deelgenomen aan het

bevolkingsonderzoek. Gemiddeld per praktijk is het opkomstpercentage 65,6%. De opkomst

bleek significant hoger wanneer de huisartspraktijk bij het uitnodigen betrokken was (opkomst-

percentages van de uitnodigingssystemen respectievelijk: 56%, 66% en 69%); en de opkomst was

significant hoger in de matig/weinig en niet-stedelijke gemeenten ten opzichte van de zeer/sterk

stedelijke gemeenten. Andere organisatorische factoren bleken geen significante invloed op het

opkomstpercentage te hebben.

Conclusie. De variatie tussen praktijken en uitnodigingssystemen geeft aan dat verbetering van de

opkomst tot de mogelijkheden behoort. Het (verder) betrekken van de huisarts lijkt een aangewe-

zen weg, maar ook het kunnen duiden waarom sommige vrouwen niet komen behoeft nadere

invulling. Bovendien lijkt vervolgonderzoek naar de follow-up van de adviezen bij de laboratorium-

uitslagen van belang, meer inzicht hieromtrent zou de effectiviteit van het bevolkingsonderzoek

verder kunnen verbeteren.

Kernboodschap

� De gemiddelde bruto-opkomst bij het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is 65,6%.

� Van ongeveer tweederde van de niet opkomende vrouwen is het onbekend waarom zij geen uit-

strijk laten maken.

� Wanneer de huisartspraktijk is betrokken bij de uitnodiging voor deelname dan is de bruto

opkomst 11% hoger.

10.2.1 Inleiding

Screening wordt gezien als een effectieve methode om (voorstadia van) cervixcarcinoom op te spo-

ren.[1,2] De NHG-standaard ‘Cervixuitstrijken’ geeft richtlijnen voor het beleid bij de opsporing

van (voorstadia van) een cervixcarcinoom in het kader van het landelijk bevolkingsonderzoek

(BVO). Vrouwen in de leeftijd van 30 tot en met 60 jaar krijgen om de vijf jaar een uitnodiging om

een cervixuitstrijk te laten maken bij hun huisarts. De vrouwen worden, afhankelijk van het uitno-

digingssysteem, volgens een vooraf bepaald uitnodigingsschema uitgenodigd òf door hun huis-

arts, òf door een instantie zoals bv. de GGD, òf door een combinatie van beide. 
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In de NHG-Standaard worden (medische) redenen genoemd om van screening af te zien, zoals een

uterusextirpatie, vrouwen die een uitstrijk op indicatie minder dan 1 jaar geleden hebben gehad,

vrouwen onder gynaecologische behandeling wegens cervixpathologie of die minder dan 6 maan-

den geleden ontslagen zijn na behandeling voor een cervixcarcinoom of een voorstadium daarvan.

Reden voor tijdelijk uitstel zijn zwangerschap of de eerste 6 maanden na de bevalling, borstvoeding

of eerste 6 maanden na het staken van de borstvoeding en sommige psycho-sociale omstandighe-

den. In de kwaliteitsindicatoren gebaseerd op de NHG-Standaard ‘Cervixuitstrijken’ zijn deze rede-

nen verwerkt (zie hoofdstuk 14).

Monitoring van de opkomst van het bevolkingsonderzoek kan aangrijpingspunten opleveren voor

het verbeteren van de effectiviteit van het bevolkingsonderzoek. Meestal wordt als indicator het

bruto opkomstpercentage genomen, dat wil zeggen van het totaal aantal op te roepen vrouwen

(omvang van de geboortecohorten) wordt nagegaan wie opkomt. Er zijn echter nog twee andere

mogelijkheden: de beschermingsgraad en het netto opkomstpercentage. Beide maten corrigeren

het opkomstcijfer op grond van relevante kenmerken.[4] De beschermingsgraad betreft een cor-

rectie op het opkomstpercentage, aangebracht voor vrouwen die een (totale) uterusextirpatie of

een recente uitstrijk (niet langer dan een jaar geleden) hebben ondergaan. Deze groep vrouwen

wordt beschouwd als ‘beschermd’ tegen het krijgen van cervixcarcinoom.[4,5] Uit onderzoek is

bekend dat oudere vrouwen slechter opkomen.[6-8] Dit zou echter een schijneffect kunnen zijn,

dat verdwijnt bij exclusie van de vrouwen met een uterusextirpatie, dus als de beschermingsgraad

als maat wordt genomen. De netto opkomstmaat corrigeert voor alle geëigende redenen om niet

deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek, zoals zwangerschap of het al onder behandeling zijn

van een gynaecoloog.[9,10] Deze maat geeft meer inzicht in de daadwerkelijke prestatie van de uit-

voerenden van het bevolkingsonderzoek.

Uit eerder onderzoek is gebleken dat het uitnodigingssysteem waarin de huisarts een rol speelt het

hoogste opkomstpercentage geeft.[5,9] Wanneer de huisarts oproept, is het voordeel dat deze kan

nagaan of er een reden is voor uitstel van de uitstrijk of om ervan af te zien in verband met bijvoor-

beeld een uterusextirpatie.

Het is belangrijk om het bevolkingsonderzoek wat betreft de opkomst goed te monitoren voor een

zo groot mogelijke effectiviteit. De resultaten van de monitoring van het bevolkingsonderzoek naar

baarmoederhalskanker in 2000 zijn samengevat in deze rapportage. De bruto en de netto opkomst

en de beschermingsgraad binnen de verschillende geboortecohorten werd bepaald, alsmede de

invloed van een aantal factoren op praktijkniveau (uitnodigingssysteem, praktijkvorm, urbanisa-

tiegraad) als op vrouwniveau (leeftijd) hierop.

10.2.2 Methode

Niet alle 104 deelnemende praktijken aan de Tweede Nationale Studie is verzocht deel te nemen aan

dit onderdeel, omdat voor de praktijken die geautomatiseerd zijn met MacHis geen extractiepro-

grammatuur beschikbaar was en voor een deel namen de praktijken in 2000 nog niet deel aan

LINH. In 78 praktijken die deelnamen aan de Tweede Nationale Studie zijn gegevens over leeftijd,

gemaakte uitstrijk, uterusextirpatie, zwangerschap, laatste uitstrijk, ‘andere reden’ voor niet deel-

name door arts geregistreerd en weigeraars verzameld over die vrouwen die in 2000 op grond van

hun geboortejaar in aanmerking kwamen voor het bevolkingsonderzoek. Dit zijn vrouwen die in

dat jaar 30, 35, 40, 45, 50, 55 of 60 jaar worden (zeven cohorten).Voor de praktijken is nagegaan of
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deze cohorten ook zijn opgeroepen, soms is er een kleine afwijking in de jaargangen of het aantal

cohorten. Dit komt, omdat vanaf 1996 een omzetting heeft plaatsgevonden van een drie naar een

vijfjarig screeningsinterval. De op te roepen cohorten zijn daarom per praktijk vastgesteld.

Tabel 10.3 

Drie kwaliteitsindicatoren voor de opkomst van het bevolkingsonderzoek baarmoederhals-

kanker (BVO-BMHK)

Buto opkomstpercentage teller: aantal uitgevoerde BVO-uitstrijken

noemer: aantal vrouwen uit op te roepen cohorten

Beschermingsgraad teller: aantal uitgevoerde BVO-uitstrijken + aantal vrouwen

met uterusextirpatie of recente uitstrijk

noemer: aantal vrouwen uit op te roepen cohorten

Netto opkomstpercentage teller: aantal uitgevoerde BVO-uitstrijken

noemer: doelcohorten:

aantal vrouwen uit op te roepen cohorten minus aantal

vrouwen met uterusextirpatie, recente uitstrijk, zwanger-

schap & borstvoeding, controle gynaecoloog en follow-up

of (tijdelijke) psycho-sociale reden voor uitsluiting

Met speciale programmatuur die binnen LINH is ontwikkeld [4,13,14] konden gegevens over het

bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker en gegevens over de populatieopbouw van de

praktijk uit het betreffende HIS geëxtraheerd worden alsmede de genoemde gegevens over de vrou-

wen. De praktijken ontvingen tegelijk met de extractieprogrammatuur een checklist met vragen

over het geboortejaar van de opgeroepen cohorten, het uitnodigingssysteem en de wijze waarop

gegevens betreffende het bevolkingsonderzoek werden geregistreerd. Tevens werden door de

praktijken schattingen gemaakt over het aantal gemaakte uitstrijken ter controle van de geëxtra-

heerde gegevens.

Het bruto en netto opkomstpercentage en de beschermingsgraad (de opkomstindicatoren, Tabel

10.3) zijn berekend op praktijkniveau. Om de invloed van het uitnodigingssysteem en enkele prak-

tijkkenmerken (urbanisatiegraad, type praktijk) op de opkomstindicatoren na te gaan is een vari-

antie-analyse uitgevoerd, waarbij een significantieniveau is aangehouden van p<0,05. Ook op

‘vrouwniveau’ wordt een vergelijking gemaakt tussen de drie opkomstindicatoren.

10.2.3 Resultaten

Van de 78 praktijken hebben 7 ondanks een reminder geen gegevens geleverd en 6 praktijken ble-

ken om technische redenen niet in staat om een bruikbare extractie aan te leveren. Na datacontro-

le van 65 praktijken bleken de gegevens van 12 praktijken niet bruikbaar, omdat niet alle benodig-

de data waren geëxtraheerd. In dit onderzoek konden uiteindelijk gegevens van 53 praktijken

(196.827 ingeschreven patiënten in de praktijken, waarvan 98.439 vrouwen) gebruikt worden. De
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verdeling van leeftijd, geslacht (percentage vrouwen) en verzekeringsvorm van deze onderzoeks-

populatie kwam goed overeen met die van de Nederlandse bevolking. De huisartspraktijken

bestonden procentueel gezien uit minder solopraktijken (ten koste van groepspraktijken) en uit

meer niet stedelijke praktijken (ten koste van de zeer sterk stedelijke praktijken) in vergelijking met

alle Nederlandse huisartspraktijken. 

9779 vrouwen (9,9% van alle vrouwen in de 53 praktijken) kwamen in 2000 op grond van hun leef-

tijd in aanmerking voor het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Het bruto

opkomstpercentage op vrouwniveau in 2000 was 66,3%, de beschermingsgraad 73,3% en het

netto opkomstpercentage was 74.2%.

Van de in 2000 op te roepen vrouwen heeft bijna 34% geen uitstrijk laten maken. Tabel 10.4 geeft

een overzicht van de hiervoor bekende redenen, waarbij een verschil wordt gemaakt naar oudere en

jongere vrouwen (onderscheid ligt bij 45 jaar). Voor oudere vrouwen is voor bijna 50% duidelijk wat

de redenen zijn voor niet deelname; voor de jongere vrouwen ligt dit percentage op 25 tot 30%. De

belangrijkste reden voor oudere vrouwen voor niet-deelname is uterusextirpatie; dit geldt voor 35%

van de oudere vrouwen. Voor de jongere vrouwen was de belangrijkste ‘bekende’ reden voor niet-

deelname een zwangerschap of het geven van borstvoeding. De beschermingsgraad onder de

oudere vrouwen is hoger dan onder de jongere vrouwen (77 tegen 71% in 2000). In beide groepen

is even vaak bekend dat er een recente uitstrijk aanwezig is. 

Tabel 10.4 

Redenen voor niet deelname aan het bevolkingsonderzoek in 2000, uitgesplitst naar leeftijd,

in percentages

≤ 45 jaar > 45 jaar Totaal

(n= 1.905) (n= 1.402) (n= 3.307)

Uterusextirpatie 7 35 19

recente uitstrijk (< 1 jaar geleden) 3 3 3

zwangerschap en/ of borstvoeding 11 0 7

weigering 1 2 3

andere redenen (zoals controle gynaecoloog, follow-up, 8 4 6

(tijdelijke) psycho-sociale redenen voor niet deelname)

onbekende reden 70 57 65

De bruto en netto opkomst en de beschermingsgraad van de geplande zeven geboortecohorten in

2000 zijn in Figuur 10.1 uitgezet. De bruto opkomst onder oudere vrouwen is relatief lager, maar de

beschermingsgraad en de netto opkomst zwakken dit verschil sterk af. Jonge vrouwen (30 en 35

jaar) nemen relatief minder vaak deel aan het screeningsprogramma. Dit fenomeen neemt af als

naar de netto opkomst wordt gekeken, waarin het aantal zwangere vrouwen is verdisconteerd.
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Figuur 10.1. 

Bruto opkomstpercentage, beschermingsgraad en netto opkomstpercentage bij de geboortecohorten in 2000

Opkomstcijfers op praktijkniveau

Na aggregatie van de gegevens konden de opkomstcijfers op praktijkniveau worden berekend.

Tabel 10.5 geeft aan dat de bruto opkomst in 2000 gemiddeld 65,2% is (95% betrouwbaarheidsin-

terval: 62,2% - 68,1%). Een belangrijke determinant van de bruto opkomst bleek het uitnodigings-

systeem. Zodra de huisartspraktijk betrokken is bij het uitnodigen gaat de bruto opkomst signifi-

cant omhoog (p<0,01). Het betrekken van de huisartspraktijk bij het uitnodigingssysteem levert

een 11% hogere bruto opkomst op (65,7% versus 55,0%). Als de huisartspraktijk helemaal de uit-

nodiging verzorgt dan komt er nog eens 2% bij (67,7%). De cijfers voor de beschermingsgraad en

de netto opkomst zijn ongeveer even hoog en 5 tot 9% hoger dan de bruto opkomst. 

Uit dezelfde analyse bleek verder, dat de praktijkvorm (solo versus niet solo) niet van invloed was

op de bruto opkomst. In de stedelijke gebieden lag de bruto opkomst beduidend lager dan in de

minder stedelijke gebieden, dit verschil was echter niet significant. De variantie-analyses zijn voor

de andere twee indicatoren niet uitgevoerd. Er is namelijk sprake van contaminatie tussen het

registratiegedrag en het uitnodigingsysteem. In een convenant waarin de huisartspraktijk betrok-

ken is bij het uitnodigen is het noodzakelijker om de registratie van met name de vrouwkenmerken

(zoals uterusextirpatie en recente uitstrijk) beter uit te voeren. Het verschil tussen de uitnodigings-

systemen wordt daarmee groter bij de beschermingsgraad en het netto opkomstpercentage (Tabel

10.5).

Geboortecohorten 2000 (lft)Geboortecohorten 2000 (lft)

1970 (30)1970 (30)

1965 (35)1965 (35)

1960 (40)1960 (40)

1955 (45)1955 (45)

1950 (50)1950 (50)

1945 (55)1945 (55)

1940 (60)1940 (60)

9090

8080

7070

6060

5050

Netto opkomstNetto opkomst

BeschermingsgraadBeschermingsgraad

Bruto opkomstBruto opkomst



Tabel 10.5

Resultaat BVO-BMHK voor de drie uitnodigingssystemen, uitgedrukt in bruto opkomstper-

centage, beschermingsgraad en netto opkomstpercentage, geaggregeerd op praktijkniveau

(% met 95% betrouwbaarheidsinterval), n= 53 praktijken

bruto opkomst beschermingsgraad netto opkomst

% 95%BI % 95%BI % 95%BI

Totaal 65,2 62,2-68,1 72,4 69,0-75,7 73,7 69,8-77,5

uitnodiging door:

- instelling, n=9 55,0 45,5-64,5 60,1 49,2-71,0 60,1 48,4-71,9

- instelling + huisartspraktijk, n=10 65,7 61,3-70,2 73,2 68,0-78,4 73,8 67,3-80,3

- huisartspraktijk, n=34 67,7 64,2-71,2 75,4 71,5-79,2 77,2 72,6-81,7

10.2.4 Beschouwing

In onze studiepopulatie waren de niet solopraktijken oververtegenwoordigd. Dit praktijkkenmerk

bleek echter geen invloed op het resultaat van het onderzoek te hebben. Het uitnodigingssysteem

beïnvloedt het resultaat wel sterk. Aangezien de uitnodigingssystemen niet samenhangen met type

praktijk noch met urbanisatiegraad kan het zijn dat in onze studie in tegenstelling tot eerder

onderzoek de opkomst in solopraktijken niet lager is.[13] Procentueel zijn de niet stedelijke

gemeenten (lage urbanisatiegraad) oververtegenwoordigd. In het algemeen is de opkomst in ste-

delijke gebieden lager dan in minder stedelijke gebieden; onze data laten echter geen significant

verschil zien.

Uit eerder LINH onderzoek blijkt, dat het bruto en netto opkomstpercentage en de beschermings-

graad de afgelopen 4 jaar vrijwel constant bleven.[12] De opkomst van het bevolkingsonderzoek

lijkt een stabiel gegeven. Wel was er variatie tussen de praktijken. De verklarende factoren voor het

verschil in opkomst waren vooral het uitnodigingssysteem en in mindere mate de urbanisatie-

graad. De vrouwen ouder dan 50 jaar lieten een lagere opkomst zien dan de jongere vrouwen. De

lagere opkomst is wel te verklaren. Onder oudere vrouwen was het percentage dat een uterusextir-

patie heeft ondergaan veel groter. De beschermingsgraad gaf hiervoor een goede correctie. Deze

lag bij de oudere vrouwen veel hoger dan bij de jongere vrouwen, terwijl het percentage vrouwen bij

wie recent een cervixuitstrijk was uitgevoerd in beide groepen gelijk was. Bij de jongere vrouwen de

35-jarigen, en nog sterker bij 30-jarigen was eveneens sprake van een relatief lage opkomst. De

netto opkomst lijkt voor deze groep vrouwen een betere maat om inzicht te krijgen in de werkelijke

opkomst, vanwege het hogere percentage zwangerschappen respectievelijk borstvoeding.

In veel onderzoeken wordt als indicator alleen het bruto opkomstpercentage besproken. Maar voor

het beschrijven van de werkzaamheid van de screening in termen van incidentie- en sterftereductie

is het nauwkeuriger om van de beschermingsgraad of de netto opkomst uit te gaan. Voor het in

kaart brengen van de prestatie van de betreffende partijen (actoren) is het netto opkomstpercenta-

ge een nauwkeuriger opkomstindicator. Er is in de loop der jaren veel onderzoek verricht naar de

redenen waarom bepaalde vrouwen niet deelnemen aan het bevolkingsonderzoek.[10, 14-16] Onze

studie toont aan dat er een aantal voor de hand liggende redenen zijn, zoals verwijdering van de

baarmoeder, zwanger zijn of het recent hebben ondergaan van een uitstrijk. Maar nog altijd is van
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ongeveer een vijfde van de totale groep vrouwen onbekend waarom zij wegblijven. Een deel hiervan

heeft te maken met ontbrekende gegevens uit de huisartspraktijk. Zo worden bijvoorbeeld niet alle

zwangerschappen genoteerd. Het andere deel betreft overwegingen die vermoedelijk met angst,

ongemak of praktische belemmeringen te maken hebben. Nadere bestudering van deze laatste

overwegingen kan mogelijk de effectiviteit van het bevolkingsonderzoek verder vergroten door

voorlichting en advies af te stemmen op de reden van niet-deelname. Uitvoering van dit type onder-

zoek vereist een gedegen non-respondenten onderzoek, zodat ook de beweegredenen van niet-

deelnemers aan het bevolkingsonderzoek voldoende bekend raken.
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Cardiovasculair risicomanagement:
praktijkvoering en medisch handelen
Mariëlle van Roosmalen, Jozé Braspenning, Richard Grol (WOK)

Samenvatting

Doel. Beschrijving van de stand van zaken betreffende de kwaliteit van de  praktijkvoering en het

medisch handelen op het gebied van cardiovasculair risicomanagement en de relatie tussen beide.

Methode. De gegevensverzameling heeft plaatsgevonden tussen mei 2000 en april 2002 in het kader

van de Tweede Nationale Studie waaraan 104 huisartspraktijken deelnamen. Gegevens met betrek-

king tot de praktijkvoering zijn verzameld met het Visitatie Instrument Praktijkvoering (VIP).

Gegevens met betrekking tot de kwaliteit van het medisch handelen zijn verzameld via het

Huisartsen Informatie Systeem (HIS). Indicatoren zijn door de WOK ontwikkeld om de kwaliteit

van het medisch handelen meetbaar te maken. Een selectie is gemaakt van indicatoren die betrek-

king hebben op cardiovasculair risicomanagement. Gekeken is of er een relatie bestaat tussen de

praktijkvoering en het medisch handelen op het gebied van cardiovasculair risicomanagement.

Resultaat. Op het gebied van delegatie aan de praktijkassistente delegeert de huisarts de bepaling

van het cardiovasculair risicoprofiel nog weinig. De organisatie van preventie en de verslaglegging

is beter voor de subgroep van patiënten met diabetes mellitus dan voor hoogrisicopatiënten in het

algemeen. In praktijken waar de organisatie van preventie beter is geregeld, wordt een hogere pre-

valentie gevonden van patiënten met diabetes. Met betrekking tot de medicamenteuze behandeling

is de kwaliteit van het medisch handelen wisselend. Tussen de kwaliteit van de praktijkvoering en

het medisch handelen op het gebied van cardiovasculair risicomanagement is geen relatie gevon-

den. 

Conclusie. Op het gebied van cardiovasculair risicomanagement is zowel in de praktijkvoering als in

het medisch handelen verbetering mogelijk. Echter om een compleet beeld te krijgen van de kwa-

liteit van het medisch handelen op het gebied van cardiovasculair risicomanagement is een betere

registratie nodig van het geven van voorlichting en patiëntenuitkomsten. 

Kernboodschap

� Het opstellen van het risicoprofiel rondom cardiovasculair risicomanagement wordt nog niet

zo vaak aan de praktijkassistente gedelegeerd.

� Naarmate de praktijkorganisatie ten aanzien van cardiovasculair risicomanagement beter is,

worden meer patiënten met diabetes mellitus opgespoord. 

� In het gevoerde preventieve medicatiebeleid is veel variatie.
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11.1 Inleiding 

Hart- en vaatziekten (HVZ) vormen sinds vele jaren de belangrijkste doodsoorzaak en een belang-

rijke component van de totale ziektelast in Nederland.[1] Hart- en vaatziekten kunnen worden

voorkomen of uitgesteld door beïnvloeding van de risicofactoren voor hart- en vaatziekten.

Preventie van hart- en vaatziekten vormt een belangrijke taak van de huisarts en vertegenwoordigt

een groot volksgezondheidsbelang. Op het gebied van preventie van hart- en vaatziekten is geble-

ken dat hoogrisicobenadering kosteneffectiever is dan screening van gezonde personen.[2-4]

Hoogrisicopatiënten hoeven niet actief te worden opgespoord maar kunnen gedetecteerd worden

bij spreekuurbezoek (“case-finding”). Hoogrisicopatiënten die hiervoor in aanmerking komen

zijn patiënten met diabetes mellitus, hypertensie, hypercholesterolemie, HVZ in de voorgeschiede-

nis, of familiaire belasting met HVZ. Roken vormt geen ingang voor “case-finding”, omdat dit een

te grote belasting van de huisartspraktijk zou betekenen. Naast de risicofactoren die bepalen of

iemand in aanmerking komt voor opsporing zijn er andere risicofactoren die bepalen of iemand in

aanmerking komt voor medicamenteuze behandeling, namelijk: leeftijd, mannelijk geslacht en

roken. 

Voorwaarden om preventietaken adequaat uit te voeren zijn een goede praktijkvoering en evidence-

based medisch handelen. De systematische opsporing en adequate behandeling van risicofactoren

voor hart- en vaatziekten laat echter nog vaak te wensen over. Uit eerder onderzoek is gebleken dat

ondersteuning van praktijken door consulenten de kwaliteit van zorg aan cardiovasculaire risico-

patiënten kunnen verbeteren (CArdiovasculair Risk reduction in Primary carE (CARPE), 1996-1999;

Preventie: maatwerk, hart- en vaatziekten, 1998-2000).[5,6] Deze interventie had positieve effecten

op de praktijkvoering en op het medisch handelen van de huisarts. In hoeverre echter de praktijk-

voering samenhangt met het medisch handelen is in deze studies niet onderzocht. 

De huidige studie is uitgevoerd in het kader van de Tweede Nationale Studie naar ziekten en ver-

richtingen in de huisartspraktijk. Doel van dit onderzoek is om een beeld te geven van de stand van

zaken met betrekking tot de kwaliteit van de praktijkvoering en het medisch handelen op het

gebied van cardiovasculair risicomanagement in de huisartspraktijk in Nederland. Om een indica-

tie te geven van de kwaliteit van opsporing is gekeken naar de prevalentie van de behandelbare risi-

cofactoren diabetes mellitus, hypertensie en hypercholesterolemie. Daarbij wordt aangenomen dat

hoe hoger de prevalentie hoe beter de kwaliteit van opsporing is. Daarnaast is nagegaan of er een

relatie bestaat tussen de praktijkvoering en het medisch handelen.

Vraagstelling

1. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de kwaliteit van de praktijkvoering op het gebied

van cardiovasculair risicomanagement: (a) Wat is de prevalentie van de behandelbare risicofac-

toren diabetes mellitus, hypertensie en hypercholesterolemie? (b) Is er een relatie tussen de

praktijkvoering op het gebied van cardiovasculair risicomanagement en de prevalentie van dia-

betes mellitus, hypertensie en hypercholesterolemie?

2. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de kwaliteit van het medisch handelen op het

gebied van cardiovasculair risicomanagement? Is er een relatie tussen de praktijkvoering en het

medisch handelen op het gebied van cardiovasculair risicomanagement?
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11.2 Methode

Onderzoeksopzet en studiepopulatie

De gegevensverzameling heeft plaatsgevonden tussen mei 2000 en april 2002 in het kader van de

Tweede Nationale Studie (NS2). Dit betrof een landelijk onderzoek in 104 huisartspraktijken met

195 daarin werkzame huisartsen (164,5 fte). De praktijken maken deel uit van het Landelijk

Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH). De deelnemers zijn representatief voor Nederland op

het niveau van praktijken, huisartsen en patiënten met uitzondering van praktijkvorm, namelijk de

solopraktijken zijn relatief ondervertegenwoordigd.[7]

Gegevensverzameling

Gegevens met betrekking tot de praktijkvoering zijn verzameld met behulp van de gevalideerde

WOK-NHG methode “Visitatie Instrument Praktijkvoering” (VIP).[8] Hierbij zijn gegevens verza-

meld op huisarts- en op praktijkniveau. Voor deze studie wordt alleen gebruik gemaakt van de

gegevens op praktijkniveau. Van de 104 praktijken die aan de NS2 deelnamen zijn er 98 gevisiteerd

(94%). Voor deze studie is uit de VIP een aantal indicatoren geselecteerd die betrekking hebben op

cardiovasculair risicomanagement. Deze indicatoren zijn gebundeld onder verschillende aspecten

van de praktijkvoering: delegeren van taken aan de praktijkassistente, organisatie van preventie en

de verslaglegging. De geselecteerde indicatoren zijn per praktijk gescoord met ja (=1) of nee (=0).

Gegevens over de kwaliteit van het medisch handelen zijn verzameld in de huisartspraktijk via het

elektronische Huisarts Informatie Systeem (HIS). Bij de registratie in het kader van de NS2 is via

een registratiemodule gevraagd om elk contact van een diagnose volgens de ICPC-codering te voor-

zien, en om bij deze diagnose aan te geven of het een nieuwe of bestaande episode betreft. De duur

van de registratieperiode betrof 12 maanden. Voor 101 praktijken zijn deze gegevens beschikbaar.

Daarnaast zijn ook gegevens verzameld over diagnostiek, prescriptie en verwijzingen. Alle gege-

vens zijn met behulp van programmatuur uit het elektronisch medisch dossier geëxtraheerd. Er is

een monitoringinstrument ontwikkeld, gebaseerd op de NHG-Standaarden, om de kwaliteit van

het medisch handelen meetbaar te maken. De indicatoren zijn geselecteerd op basis van klinische

relevantie en maatschappelijk kosten volgens een consensusprocedure [9], zoals aangegeven in

Hoofdstuk 5. Voor deze studie is een selectie gemaakt van door WOK ontwikkelde indicatoren op

het gebied van preventie van hart- en vaatziekten uit zes NHG-Standaarden (Diabetes Mellitus type

2 [10], Cholesterol [11], Hypertensie [12], Angina Pectoris [13], Transient Ischaemic Attack [14],

Perifeer Arterieel Vaatlijden [15]). De gegevens voor het berekenen van de scores op de indicatoren

zijn alle ontleend aan de gegevensverzameling binnen NS2, zie Hoofdstuk 5. In de resultatensectie

worden de indicatoren eerst kort besproken alvorens de uitkomst te presenteren. In Hoofdstuk 14

zijn de indicatoren in tabelvorm terug te vinden. De indicatorscores zijn beschreven in een teller en

een noemer. De score is zo opgesteld dat hoe hoger het percentage hoe beter de kwaliteit. Bij de

berekening van de indicatoren is op praktijkniveau geaggregeerd, waardoor gecorrigeerd is voor

praktijkgrootte. 

Daarnaast is voor deze studie een aantal extra indicatoren ontwikkeld die met de gegevens uit het

HIS niet konden worden berekend maar wel van belang zijn voor het medisch handelen op het

gebied van cardiovasculair risicomanagement. Deze extra indicatoren worden in de tekst beschre-

ven en in de Appendix aan het einde van dit hoofdstuk gepresenteerd in tabelvorm. 
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Analyse

Voor de presentatie van de geselecteerde indicatoren van de praktijkvoering zijn frequenties (in %)

berekend van het aantal praktijken waarbij “ja” op de indicator is geantwoord. Van de verschillen-

de aspecten van de praktijkvoering zijn per praktijk somscores gemaakt waarbij de positieve ant-

woorden van de indicatoren zijn opgeteld. De relatie tussen praktijkkenmerken en de somscores

van de verschillende aspecten van praktijkvoering is getoetst (Student’s t). 

De prevalentie van diabetes mellitus, hypertensie en hypercholesterolemie is berekend per praktijk,

het gemiddelde over de praktijken is gepresenteerd met een 95% betrouwbaarheidsinterval.

Nagegaan is of de somscores van de verschillende aspecten van praktijkvoering een relatie hebben

met de prevalentie van deze risicofactoren door berekening van een Pearson’s correlatiecoëfficiënt.

De geselecteerde indicatoren met betrekking tot de kwaliteit van het medisch handelen zijn ook

berekend per praktijk, het gemiddelde over de praktijken wordt gepresenteerd met een 95%

betrouwbaarheidsinterval. Voor de kwaliteit van het medisch handelen is een overall score gemaakt

waarbij de scores op de afzonderlijke indicatoren zijn opgeteld en gedeeld door het aantal indica-

toren. Nagegaan is of de somscores van de verschillende aspecten van praktijkvoering een relatie

hebben met de overall score voor de kwaliteit van het medisch handelen door berekening van een

Pearson’s correlatiecoëfficiënt.

11.3 Resultaten

Praktijkvoering op het gebied van cardiovasculair risicomanagement

Delegatie aan praktijkassistente

Sommige taken op het gebied van preventie van hart- en vaatziekten kunnen door de arts aan de

praktijkassistente worden gedelegeerd. Bloeddrukcontroles worden van de preventieve taken het

meest frequent (72%) gedelegeerd aan de praktijkassistente (Tabel 11.1). Het zelf uitvoeren van

bloeddrukcontroles door de praktijkassistente betekent participatie in de behandeling van patiën-

ten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Bepaling van het cardiovasculair risicoprofiel

door de assistente wordt nog weinig gedelegeerd aan de praktijkassistente. Voorlichting aan hoog-

risicopatiënten en het oproepen van hoogrisicopatiënten worden frequent gedelegeerd aan de

praktijkassistente (respectievelijk 74 en 78%).

Tabel 11.1 

Delegatie aan praktijkassistente; percentages van praktijken (n= 98)
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Preventieve taken Zelfstandige bloeddrukcontroles 72%

Cardiovasculair risicoprofiel bepalen 23%

Controle van ingestelde diabetespatiënten 58%

Voorlichtingstaken Voorlichting aan patiënten met diabetes, hypertensie 74%

Instructie in het gebruik van de glucosemeter 45%

Geven van dieetadviezen 54%

Advisering stoppen met roken volgens de Minimale Interventie Strategie 11%

Medisch-administratieve taken Oproepen hoogrisicopatiënten 78%



Voorwaarden om delegatie aan de assistente goed te kunnen uitvoeren zijn hieronder beschreven.

Nagegaan is welke van deze voorwaarden een relatie hebben met de somscores voor “delegatie pre-

ventieve taken” (1,5 ± 1,1) en “delegatie voorlichtingstaken” (1,9 ± 1,1) en de afzonderlijke indica-

tor “delegatie oproepen hoogrisicopatiënten”. Het beschikken over een eigen werkruimte voor de

assistente bleek significant positief gerelateerd aan het delegeren van preventieve taken (t = 2,35;

p< 0,022). Het aanwezig zijn van protocollen voor assistentetaken bleek significant positief gere-

lateerd aan het delegeren van oproepen van hoogrisicopatiënten (Pearson Chikwadraat = 5,96,

p<0,016).

Tabel 11.2 

Voorwaarden voor goede taakdelegatie; percentages van praktijken (n= 98)

Voorwaarden goede delegatie Percentage assistentie per 1000 patiënten in de praktijk 41,2 ± 14,5

Eigen werkruimte voor assistente beschikbaar 86%

Protocollen assistente taken aanwezig 56%

Organisatie preventie 

Het aantal controle afspraken met hoogrisicopatiënten is een ruwe maat voor de kwaliteit van de

follow-up. Het gemiddelde aantal controle afspraken dat gepland staat voor de komende drie

maanden is 74 ± 112. Hierin is een grote spreiding gevonden met een minimum van 0 en een maxi-

mum van 520 per praktijk. Het hebben van een overzicht en een apart spreekuur voor patiënten met

verhoogd risico op HVZ biedt de mogelijkheid voor een goede follow-up en therapietrouw van pati-

ënten. Dit is in veel praktijken nog niet gerealiseerd; in 34% van de praktijken wel. Voor de sub-

groep van patiënten met diabetes mellitus is dit beter geregeld (92% van de praktijken). Het risico-

profiel bij patiënten met HVZ behoort bij alle patiënten in kaart te zijn gebracht en bepaalt mede het

beleid. Dit gebeurt in iets meer dan de helft van de praktijken. De somscore voor de “organisatie

van preventie” is 2,5 ± 1,3, bij een maximumscore van 5.

Tabel 11.3 

Organisatie preventie 

Overzicht Patiënten met verhoogd risico HVZ 34%

Patiënten met diabetes 92%

Apart spreekuur voor Patiënten met HVZ 17%

Patiënten met diabetes 51%

In kaart brengen Risicoprofiel patiënten met HVZ 57%

Organisatie verslaglegging 

Het gebruik van een aparte kaart respectievelijk aparte programmatuur in het HIS voor risicofacto-

ren van HVZ en diabetes mellitus maken een zorgvuldige notatie en follow-up mogelijk. Dit

gebeurt in ongeveer de helft van de praktijken (40% voor HVZ en 53% voor diabetes). De somscore

voor de “organisatie van de verslaglegging” is 0,9 ± 0,8 (maximumscore van 2).
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Praktijkkenmerken

Gekeken is naar de relatie van de praktijkkenmerken (type, lokatie aan huis, HOED-constructie,

urbanisatiegraad) met de somscores voor de verschillende aspecten van de praktijkvoering op het

gebied van cardiovasculair risicomanagement. Alleen het praktijkkenmerk “lokatie praktijk aan

huis” heeft een significant positieve relatie met de somscore “delegatie voorlichtingstaken” (t =

2,02; p<0,047).

Prevalenties van risico-aandoeningen

De prevalentie van diabetes mellitus in de huisartspraktijk is 26,3 per 1000 (95% BI: 24,4-28,2).[16]

Hierbij kan geen onderscheid gemaakt worden tussen type 1 en 2. Het aandeel diabetes mellitus

type 2 van alle diabeten bedraagt echter gemiddeld 90%. De prevalentie van hypertensie in de huis-

artspraktijk is 57,1 per 1000 (95% BI: 52,0 – 62,2).[16] De prevalentie van hypercholesterolemie in de

huisartspraktijk is 17, 8 per 1000 (95% BI: 15,0-20,6).[16] Om het risico op het ontstaan van hart-

en vaatziekten te bepalen, is het van belang om naar het totale cardiovasculaire risicoprofiel te kij-

ken. Het uitgangspunt voor behandeling van hypertensie en hypercholesterolemie is het inschatten

van het cardiovasculair risico en het identificeren van patiënten voor wie medicamenteuze behan-

deling nuttig kan zijn. Dit gebeurt aan de hand van risicotabellen.

Om een beeld te krijgen van de aanwezigheid van meerdere risicofactoren worden hieronder de ver-

schillende combinaties gegeven van de behandelbare risicofactoren diabetes mellitus, hypertensie

en hypercholesterolemie op populatieniveau. De totale patiëntenpopulatie waarop de gegevens

gebaseerd zijn, bestond uit 416077 patiënten. Gegevens over roken en familiaire belasting worden

niet standaard geregistreerd in het HIS en waren dus niet beschikbaar. 34985 van de 416077 pa-

tiënten (8,4%) hebben één of meerdere risicofactoren voor hart- vaatziekten. Patiënten met diabe-

tes mellitus hebben vaak ook nog de risicofactor hypertensie (25,5%). Patiënten met hypercho-

lesterolemie hebben vaak ook nog de risicofactor hypertensie (26,8%).

Tabel 11.4 

Combinatie behandelbare risicofactoren bij patiënten met diabetes mellitus (DM),  hyperten-

sie (HY) en hypercholesterolemie (CHOL); aantal patiënten en percentages

Andere risico-aandoeningen:

dm hy chol dm/hy/chol Totaal

Uitsluitend:

dm 6300 2574 593 618 10085

62,5% 25,5% 5,9% 6,1%

hy 19335 2574 1817 618 24344

79,4% 10,6% 7,5% 2,5%

chol 3748 593 1817 618 6776

55,3% 8,8% 26,8% 9,1%
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De relatie tussen praktijkvoering en de prevalentie van genoemde behandelbare risicofactoren voor

HVZ is alleen significant positief aanwezig tussen de “organisatie van preventie” en de prevalentie

van diabetes mellitus (r= 0,21; p<0,045).

Medicamenteuze behandeling op het gebied van cardiovasculair risicomanagement

Indien bij hypertensie wordt gestart met medicamenteuze behandeling, zijn er verschillende keu-

zemogelijkheden. Bij voorkeur dient de huisarts te starten met diuretica. Bètablokkers, langwer-

kende calciumantagonisten en ACE-remmers, zijn respectievelijk tweede, derde en vierde keus.

Deze middelen verlagen in ongeveer gelijke mate de bloeddruk, en de morbiditeit en mortaliteit

door HVZ. Met diuretica en bètablokkers bestaat de meeste ervaring vandaar dat deze middelen de

voorkeur verdienen. Diuretica zijn eerste keus omdat zij, met name bij ouderen een gunstiger bij-

werkingenprofiel hebben en minder problemen geven bij co-morbiditeit en tenslotte omdat ze bij

diverse trials bij bejaarden een beter effect lieten zien.[17-20] Voor specifieke groepen patiënten

met co-morbiditeit kunnen er redenen zijn om bepaalde antihypertensiva juist wel of niet voor te

schrijven. Bètablokkers zijn eerste keus bij patiënten met bestaande coronaire hartziekten omdat

zij de morbiditeit en mortaliteit verlagen.[21,22] Diuretica zijn gecontraindiceerd bij recidiverende

jicht omdat zij jichtaanvallen kunnen uitlokken.[23,24] Bètablokkers zijn gecontraindiceerd bij

astma of COPD omdat zij dyspnoe of een astma-aanval kunnen uitlokken.[25] Voor hypertensie

zijn twee indicatoren ontwikkeld, de eerste betreft het voorschrijven van diuretica (voorkeursmedi-

catie) bij ongecompliceerde hypertensie en de tweede betreft het niet voorschrijven van bètablok-

kers bij hypertensie met astma/COPD (contraindicatie). Aan 32,5% (95% BI 29,9%-35,0%) van de

patiënten die antihypertensiva krijgen voorgeschreven, wordt de voorkeursmedicatie (diureticum)

voorgeschreven. Aan 79,2% (95% BI 65,9% - 76,6%) van de patiënten met hypertensie en astma of

COPD worden geen bètablokkers voorgeschreven.

Bij medicamenteuze behandeling van hypercholesterolemie dient de huisarts statines voor te

schrijven. Diverse klinische trials hebben aangetoond dat statines de kans op fatale en niet-fatale

CHZ verlagen.[26-30] Deze verlaging treedt op bij alle middelen uit de groep statines. Statines

worden voorgeschreven bij 66,3% (95% BI 62,3%-70,3%) van de patiënten met hypercholesterole-

mie. Een indicator is ontwikkeld om te kijken naar het percentage statines als voorkeursmedicatie

van de antilipaemica. In 96,1% (95% BI 95,1%-97,0%) van de patiënten met hypercholesterolemie,

die antilipaemica voorgeschreven kregen, worden statines voorgeschreven.

De huisarts dient bij angina pectoris (AP) en transient ischaemic attack (TIA) preventief aspirine

voor te schrijven vanwege de verhoogde kans op het krijgen van een myocardinfarct of een cere-

brovasculair accident. Diverse klinische trials hebben de preventieve werking van acetylsalicylzuur

aangetoond bij patiënten met cardio- en cerebrovasculaire aandoeningen.[31] Het voorschrijven

van aspirine bij perifeer arterieel vaatlijden (PAV) was ten tijde van de gehanteerde NHG-Standaard

nog speculatief. Op basis van resultaten van twee recente meta-analyses zou het voorschrijven van

acetylsalicylzuur bij PAV echter wel geïndiceerd zijn.[32] Daarom is deze indicator berekend voor

zowel AP, TIA als PAV. Aspirine wordt voorgeschreven bij AP in 51,3% (95%BI 48,0%-54,5%), bij

TIA in 71,7% (95%BI 68,4%-76,5%) en bij PAV in 34,4% (96%BI 30,0%-38,8%) van de patiënten. 

Relatie praktijkvoering en medisch handelen bij cardiovasculair risicomanagement

We hebben een overall score berekend voor de kwaliteit van het medisch handelen gebaseerd op

bovenstaande indicatoren. De indicatoren die hiervoor in aanmerking kwamen zijn de indicatoren
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wat betreft de voorkeursmedicatie bij hypertensie en hypercholesterolemie, de indicator waarbij

bètablokkers gecontra-indiceerd zijn bij patiënten met hypertensie en astma/COPD, en de indica-

toren voor het preventief voorschrijven van aspirines bij AP, TIA en PAV. Tussen de somscores voor

de verschillende aspecten van praktijkvoering en de overall score voor kwaliteit van het medisch

handelen zijn geen relaties gevonden.

11.4 Beschouwing

Over het algemeen is er ruimte voor verbetering van de praktijkvoering op het gebied van cardiovas-

culair risicomanagement. De laatste jaren is er een versterking van de praktijkondersteuning welke

zou kunnen bijdragen tot een betere inbedding van preventie in het huisartsgeneeskundig handelen.

Veel preventieve taken zijn goed te delegeren aan de praktijkassistente. Echter veel taken op het

gebied van cardiovasculair risicomanagement worden door de huisarts nog onvoldoende gedele-

geerd. Een voorwaarde voor een goede delegatie is het hebben van schriftelijke protocollen van de

taken die gedelegeerd zijn aan de praktijkassistente. Daarnaast is er ook nog verbetering in de prak-

tijkvoering mogelijk op het gebied van de organisatie van de preventie en de verslaglegging. In het

algemeen is dit beter geregeld voor de subgroep van diabetespatiënten dan voor hoogrisicopatiën-

ten. Mogelijk dat in het verleden meer interventies zijn geweest om de zorg voor deze subgroep te

verbeteren. Tevens wordt gevonden dat een betere organisatie van preventie, met name dus voor dia-

betespatiënten, leidt tot een verbeterde opsporing (hogere prevalentie) van diabetespatiënten. 

Uit dit onderzoek blijkt dat belangrijke onderdelen van het cardiovasculair risicomanagement niet

konden worden beschreven, omdat valide en betrouwbare gegevens ontbraken. Belangrijke gege-

vens die we niet hebben kunnen gebruiken, betreffen patiëntuitkomsten waarop het risicoprofiel

compleet gemaakt kan worden, zoals informatie over gewicht en roken, maar ook bloeddruk-

waarden en laboratoriumbepalingen. Deze gegevens staan soms wel in een HIS, maar worden vaak

niet op een gestandaardiseerde wijze genoteerd en de plaats van noteren verschilt ook in praktij-

ken, waardoor het aan overzichtelijkheid ontbreekt. Ook educatie en advies zijn aspecten die wei-

nig en niet eenduidig genoteerd worden in een (elektronisch) medisch dossier. Een betere registra-

tie van deze gegevens in het HIS zou leiden tot een completer beeld over de kwaliteit van het

medisch handelen op het gebied van cardiovasculair risicomanagement. De registratie kan gesti-

muleerd worden met software die eenvoudig is toe te passen en aansluit op bestaande routines.

De kwaliteit van het medisch handelen op het gebied van prescriptie is wel in kaart gebracht en

deze varieert sterk per indicator. Er is geen relatie gevonden tussen de praktijkorganisatie en het

medisch handelen op het gebied van cardiovasculair risicomanagement. De indicatoren die voor

het medisch handelen daarbij werden betrokken, betroffen alleen prescriptie-indicatoren. Een

betrouwbare uitspraak over een relatie op basis van deze gegevens is dan ook niet mogelijk geble-

ken, omdat gegevens over belangrijke aspecten van het medisch handelen op het gebied van cardi-

ovasculair risicomanagement, zoals voorlichting en meetwaarden, ontbreken. Wel is duidelijk uit

eerder onderzoek, dat er geen sterke relatie verwacht hoeft te worden tussen praktijkvoering en

medisch handelen.[33]

De resultaten benadrukken de behoefte aan interventies op het gebied van kwaliteitsverbetering

zowel voor de praktijkvoering als voor het medisch handelen. Het is van belang de knelpunten in

kaart te brengen en van daaruit strategieën te ontwikkelen. Dat het mogelijk is de kwaliteit van zorg
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op het gebied van praktijkorganisatie en het medisch handelen te verbeteren, is gebleken uit de

interventiestudie “CARPE” en een vervolgstudie “Preventie: maatwerk, hart- en vaatziekten”.[5,6]

In beide studies bestond de interventie uit een combinatie van scholing en ondersteuning door

getrainde preventie/praktijkconsulenten. Ondanks de positieve resultaten is de programmatische

preventie van hart- en vaatziekten echter niet landelijk geïmplementeerd. Het belangrijkste argu-

ment was dat bij de huisarts de mogelijkheden en tijd ontbreken om programmatische preventie

van hart- en vaatziekten goed uit te voeren. Echter door een toename van praktijkondersteuning is

het misschien mogelijk om praktijkassistenten in toenemende mate in te zetten voor preventieve

activiteiten. 
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Patiëntoordelen over medisch 
handelen en voorschrijfbeleid 
in de huisartspraktijk
Michel Wensing, Hans Peter Jung (WOK)

Samenvatting

Doel. Nagaan of patiëntenoordelen over het medisch handelen van huisartsen samenhangen met

hun voorschrijfbeleid.

Methode. Transversale studie op basis van NS2 gegevens uit de enquête onder patiënten (n=4896) en

gegevens over het voorschrijfgedrag van huisartspraktijken (n=104). Patiëntoordelen over medisch

handelen, bejegening en informatieverstrekking werden gemeten met de CEP, een gevalideerde

vragenlijst. Van 44 indicatoren voor het voorschrijfbeleid, afgeleid uit NHG standaarden, werden

geaggregeerde scores op praktijkniveau bepaald. Met behulp van regressie analyses werden ver-

banden tussen patiëntoordelen en het voorschrijfbeleid onderzocht.

Resultaat. Slechts 2 van de 44 indicatoren vertoonde samenhang met het patiëntenoordeel over

medisch handelen. Een positief oordeel over medisch handelen werd bijna steeds voorspeld door

een positief oordeel over informatiestrekking, maar zelden door het oordeel over bejegening.

Conclusie. Er is weinig samenhang gevonden tussen het patiëntoordeel over medisch handelen en

beslissingen van huisartsen over het voorschrijfbeleid.

Kernboodschap

� Het oordeel van patiënten over het medisch handelen hing niet samen met het voorschrijfbe-

leid.

� Patiënten die positief oordeelden over de informatieverstrekking waren geneigd ook positiever

te oordelen over het medisch handelen.

� Nader onderzoek naar samenhangen tussen patiëntoordelen en het voorschrijfbeleid is nodig

op het niveau van individuele patiënten.

12.1 Inleiding

Veel patiënten vinden het belangrijk dat een huisarts goed op de hoogte is van nieuwe inzichten in

het vakgebied en dat een arts behandelingen kritisch bekijkt voordat deze worden toegepast in de

praktijk.[1] De kwaliteit van het medisch handelen is evenzeer van belang voor patiënten als de

kwaliteit van de communicatie in het consult en de kwaliteit van de praktijkvoering. Patiënten heb-

ben echter een ander perspectief op kwaliteit dan huisartsen, waardoor zij soms een ander medisch

beleid wensen dan huisartsen optimaal achten. [2] Patiënten letten in hun beoordeling vermoede-
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lijk vooral op de zichtbare inspanning door de huisarts en uiteraard op de effectiviteit van het

beleid, maar minder op de mate waarin dit is afgestemd op richtlijnen of medische inzichten. [2]

Huisartsen blijken gevoelig te zijn voor de voorkeuren van patiënten en zich er in hun beslissingen

mede door te laten leiden. Zo suggereerde een studie dat huisartsen sneller geneigd zijn een medi-

cijn voor te schrijven, als zij het idee hebben dat patiënten dit verwachten.[3] Vanuit huisartsge-

neeskundig perspectief kan dit leiden tot zowel overbehandeling (bijvoorbeeld protonpomprem-

mers bij beginnende maagklachten) als onderbehandeling (bijvoorbeeld geen diuretica bij hartfa-

len). Ervaringen van huisartsen en kwalitatieve studies suggereren dat voorkeuren van de patiënt

inderdaad nogal eens op gespannen voet staan met optimaal medisch beleid. Onduidelijk is echter

in welke mate dit feitelijk het geval is, wanneer een breed spectrum van beleidsbeslissingen in de

huisartspraktijk wordt beschouwd.

Deze studie richt zich op medicamenteus beleid. Enerzijds worden geneesmiddelen door veel pa-

tiënten gezien als een zegening van de moderne geneeskunde, anderzijds willen de meeste mensen

geneesmiddelen alleen innemen ‘als het echt nodig is’.[4] Daarom hangt ‘overprescriptie’ (voor-

schrijven ondanks een aanbeveling dit niet te doen) wellicht samen met minder positieve oordelen

over het medisch handelen. Anderzijds zou ook verwacht kunnen worden dat het patiëntenoordeel

en de scores op prescriptie indicatoren, afgeleid uit medische richtlijnen, onafhankelijk van elkaar

zijn, omdat zij verschillende perspectieven op kwaliteit weerspiegelen.

Daarnaast kan worden verwacht dat het patiëntenoordeel over medisch handelen wordt beïnvloed

door de wijze waarop de huisarts informatie biedt en de patiënt bejegent: een positiever oordeel

hierover zal het oordeel over medisch handelen naar verwachting positief kleuren of zelfs geheel

bepalen. Tenslotte wordt verwacht dat de ervaren gezondheid invloed heeft op het patiëntenoor-

deel over het medisch handelen, omdat de gezondheidswinst voor de patiënt een belangrijke

graadmeter voor de kwaliteit van zorg is. Deze studie had tot doel om na te gaan welke verbanden

bestaan tussen het patiëntenoordeel over het medisch handelen en beslissingen van huisartsen

over het voorschrijfbeleid van huisartsen.

12.2 Methode

Voor deze studie werd gebruik gemaakt van gegevens uit twee onderdelen van de Tweede Nationale

Studie: de enquête onder patiënten en de gegevens over voorschrijfgedrag uit de huisartsinforma-

tiesystemen (HIS’en). 4896 patiënten die minimaal één bezoek aan de huisarts brachten in de afge-

lopen twee maanden en het vrageninterview beantwoordden werden opgenomen in de studie. Ook

patiënten die geen geneesmiddel hadden ontvangen werden meegenomen, omdat hierbij ook spra-

ke kan zijn geweest van afwegingen ten aanzien van het voorschrijven van geneesmiddelen.

Patiëntoordelen over het medisch handelen werden gemeten met behulp van drie items uit de CEP,

die betrekking hadden op de mate waarin de huisarts moeite doet om klachten te verminderen, de

behandeling de klachten vermindert en de patiënt zich prettiger voelt door de aanpak van de huis-

arts.[5] Ten behoeve van de analyse werd een gemiddelde score berekend over deze drie items. In

de analyse werden verder het patiëntoordeel over bejegening (gemiddelde scores over drie items)

en informatieverstrekking (gemiddelde scores over drie items) betrokken. Alleen als minstens

twee van de drie vragen waren ingevuld, werden gemiddelde scores berekend. Ook de gegevens

over leeftijd, geslacht en ervaren algemene gezondheidstoestand zijn in de analyses betrokken.
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Tabel 12.1 

De prescriptie indicatoren

Antibiotica

1 Percentage episodes urineweginfectie waarbij nitrofurantoïne of trimethoprim is voorgeschreven

2 Percentage episodes otitis media acuta bij kinderen ouder dan 24 maanden waarbij geen antibiotica

is voorgeschreven

3 Percentage episodes otitis media acuta bij kinderen jonger dan 6 maanden waarbij antibiotica is

voorgeschreven

4 Percentage episodes acute keelpijn waarbij geen antibiotica is voorgeschreven

5 Percentage episodes acute keelpijn waarbij smalspectrum penicilline is voorgeschreven

6 Percentage episodes koorts bij kinderen onder de 6 jaar waarbij geen antibiotica zijn voorgeschreven

7 Percentage episodes sinusitis waarbij geen antibiotica is voorgeschreven

8 Percentage episodes sinusitis waarbij 1ste keuze antibioticum is voorgeschreven

9 Percentage episodes astma bij kinderen tot 12 jaar waarbij geen antibiotica is voorgeschreven

10 Percentage episodes PID waarbij doxycycline is voorgeschreven

11 Percentage episodes uretritis bij mannen waarbij ciprofloxacine en doxycycline zijn voorgeschreven

12 Percentage episodes bacteriële huidinfecties waarbij geen antibiotica is voorgeschreven

13 Percentage episodes erysipelas waarbij een smalspectrum penicilline is voorgeschreven

Antidepressiva

14 Percentage episodes depressie waarbij antidepressiva zijn voorgeschreven

15 Percentage episodes depressie waarbij tca’s zijn voorgeschreven

16 Percentage episodes angststoornissen waarbij antidepressiva zijn voorgeschreven

17 Percentage episodes angststoornissen waarbij SSRI’s zijn voorgeschreven

Hartmedicatie

18 Percentage patiënten met perifeer arterieel vaatlijden waarbij geen vasodilantia zijn voorgeschreven

19 Percentage patiënten met ongecompliceerde hypertensie waarbij diuretica zijn voorgeschreven,

indien medicatie wordt toegepast

20 Percentage patiënten met hypertensie en astma of COPD waarbij geen bètablokkers zijn voorge-

schreven

21 Percentage patiënten met hypercholesterolemie en antilipaemica waarbij statines zijn voorgeschreven

22 Percentage patiënten met angina pectoris waarbij acetylsalicylzuur is voorgeschreven

23 Percentage patiënten met een TIA waarbij acetylsalicylzuur is voorgeschreven

24 Percentage patiënten met hartfalen waarbij diuretica en ace-remmers zijn voorgeschreven

Longmedicatie

25 Percentage episodes astma bij kinderen tussen 4 en 12 jaar waarbij inhalatievormen van astmamedi-

catie zijn voorgeschreven

26 Percentage episodes COPD waarbij atrovent of B-mimetica zonder corticosteroïden worden voorge-

schreven

27 Percentage episodes COPD waarbij geen prednison wordt voorgeschreven

28 Percentage episodes astma waarbij atrovent of B-mimetica zonder corticosteroïden worden voorge-

schreven

29 Percentage episodes astma bij patiënten waarbij geen langwerkende B-mimetica zijn voorgeschreven
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Maag-darmmedicatie

30 Percentage episodes maagklachten waarbij geen H2-antagonisten zijn voorgeschreven

31 Percentage episodes maagklachten waarbij geen protonpompremmers zijn voorgeschreven

Dermatologica

32 Percentage episodes constitutioneel eczeem waarbij indifferente therapie wordt voorgeschreven

33 Percentage episodes psoriasis waarbij geen ditranol wordt voorgeschreven

34 Percentage episodes dermatomycosen waarbij geen orale antimycotica wordt voorgeschreven

Osteoporose

35 Percentage patiënten met osteoporose waarbij bifosfonaten zijn voorgeschreven

36 Percentage patiënten met osteoporose waarbij calcium is voorgeschreven

Migraine

37 Percentage episodes migraine waarbij geen ergotamine derivaten zijn voorgeschreven

38 Percentage episodes migraine waarbij een profylactische behandeling wordt ingezet

Acne Vulgaris

39 Percentage episodes acne vulgaris waarbij de Dianepil bij vrouwen met anticonceptiepil is voorge-

schreven

Herpes genitalis

40 Percentage episodes herpes genitalis waarbij geen aciclovir is voorgeschreven

Bemoeilijkte mictie

41 Percentage episodes bemoeilijkte mictie waarbij geen alfablokkers zijn voorgeschreven

42 Percentage episodes bemoeilijkte mictie waarbij geen finasteride is voorgeschreven

Enuresis nocturna

43 Percentage episodes enuresis nocturna bij 0-5 jarigen waarbij geen desmopressine is voorgeschreven

44 Percentage episodes enuresis nocturna bij 6-18 jarigen waarbij geen desmopressine is voorgeschreven

Van in totaal 104 huisartsenpraktijken waren gegevens over het voorschrijfgedrag beschikbaar. Ten

behoeve van deze studie werd gebruik gemaakt van 44 indicatoren voor kwaliteit en doelmatigheid

van voorschrijven (prescriptie-indictaoren), die waren gebaseerd op NHG-Standaarden (Tabel

12.1).

Eerst werd bepaald in welke mate variatie in beoordeling van het medisch handelen samenhing met

verschillen tussen praktijken (random effects model). Ten behoeve van de verdere analyse werden

vervolgens van alle variabelen geaggregeerde scores per praktijk bepaald. Met behulp van regres-

sie-analyses werd nagegaan in welke mate het patiëntoordeel over het medisch handelen (afhanke-

lijke variabele) werd voorspeld door de indicatoren voor voorschrijfgedrag (onafhankelijke varia-

belen). Voor elk van de indicatoren voor voorschrijfgedrag werd een aparte regressie-analyse uitge-

voerd (methode: enter). In de analyses werd steeds gecorrigeerd voor de patiëntoordelen over beje-

gening en informatieverstrekking alsmede leeftijd, geslacht en ervaren gezondheidstoestand van

patiënten.
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12.3 Resultaten

In totaal werd 9,5% van de variatie in het patiëntoordeel over medisch handelen verklaard door ver-

schillen tussen huisartspraktijken. In de meeste analyses op praktijkniveau hing een positief pati-

ëntoordeel over medisch handelen samen met een positief oordeel over informatieverstrekking.

Met andere woorden, huisartsen die volgens de patiënt adequaat informatie geven, leveren ook

optimale medische zorg volgens de patiënt. De overige achtergrondvariabelen hingen nauwelijks

samen met het patiëntoordeel over medisch handelen. Het patiëntenoordeel over het medisch han-

delen (geaggregeerd op praktijkniveau) hing over het algemeen niet samen met de onderzochte

indicatoren van het voorschrijfbeleid. Er waren twee uitzonderingen. Het voorschrijven van calci-

um bij osteoporose hing samen met een negatiever patiëntoordeel over medisch handelen (beta= 

- 0,11, p≤0,04). Het voorschrijven van finasteride bij bemoeilijkte mictie bij mannen hing samen

met een positiever patiëntenoordeel over medisch handelen (beta= 0,14, p≤0,01). 

12.4 Beschouwing

Deze explorerende studie heeft weinig samenhang laten zien tussen het patiëntoordeel over

medisch handelen en de kwaliteit van het voorschrijfbeleid door huisartsen. Patiënten oordeelden

daarentegen consistent positiever over het medisch handelen, als zij vonden dat de huisarts ade-

quaat informatie had gegeven. Andere factoren bleken niet van invloed te zijn. Deze studie sugge-

reert dat het voorschrijfgedrag geen invloed heeft op het patiëntoordeel over medisch handelen,

wanneer een breed spectrum aan beslissingen worden bestudeerd.

Deze studie suggereert dat patiëntoordelen en indicatoren voor medicamenteus beleid, afgeleid uit

medische richtlijnen, twee verschillende perspectieven op kwaliteit weerspiegelen. De twee gevon-

den verbanden zijn moeilijk te interpreteren. Zij kunnen op toeval berusten, gezien het grote aantal

toetsen dat werd uitgevoerd. Calcium kan bij bepaalde patiënten worden voorgeschreven volgens de

NHG-Standaard Osteoporose, maar patiënten kunnen dit ook zelf aanschaffen. Het negatieve oor-

deel bij voorschrijven van calcium zou er op kunnen duiden dat zij dit niet als een serieuze inspan-

ning van de huisarts zien of dat zij het gevoel hebben dat calcium niet echt werkzaam is. Het voor-

schrijven van finasteride wordt afgeraden in de NHG-Standaard Bemoeilijkte mictie. Mogelijk

waarderen patiënten het voorschrijven van dit geneesmiddel door de huisarts. 

Voor de relatie tussen patiëntoordeel over informatieverstrekking en het patiëntoordeel over

medisch handelen zijn verschillende verklaringen denkbaar. Het is mogelijk dat patiënten een glo-

baal oordeel over het functioneren van de huisarts hebben, dat het oordeel over alle specifieke

aspecten van dit functioneren kleurt. Het is echter opvallend dat het patiëntoordeel over informa-

tieverstrekking en niet dat over bejegening van belang is, wat in tegenspraak is met deze verklaring.

Het is ook mogelijk dat specifiek de wijze van informatieverstrekking van invloed is op de beoor-

deling van het medisch handelen, hetgeen wordt ondersteund door een kwalitatieve studie. [6] In

deze studie gaven patiënten een oordeel over allerlei aspecten van de zorg, waaronder medisch

handelen, en vervolgens werd in een interview gevraagd naar ‘kritische gebeurtenissen’ waarop

deze oordelen waren gebaseerd. Het bleek dat het oordeel over medisch handelen in belangrijke

mate werd gebaseerd op de ervaren kwaliteit van de informatieverstrekking door de huisarts.

Kennelijk hoort informatieverstrekking meer bij het instrumentele deel van het consult dan de
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bejegening. In deze argumentatie zou het medisch handelen van de huisarts positief worden

beoordeeld door de patiënt, mits dit wordt begeleid met adequate informatieverstrekking, onge-

acht wat het medisch beleid feitelijk is.

De resultaten van deze explorerende studie dienen voorzichtig te worden geïnterpreteerd, omdat

door het grote aantal toetsen er een relatief grote kans op toevallige bevindingen is. Een belangrij-

ke beperking van deze studie is het hoge aggregatieniveau van de analyses. Zo kunnen het voor-

schrijven van calcium bij osteoporose en finasteride bij mictieklachten ook indicatoren zijn voor

algemene kenmerken van het voorschrijfgedrag van de huisarts die positief samenhangen met het

patiëntoordeel over medisch handelen. Misschien bestaan er wel verbanden tussen het patiënten-

oordeel over medisch handelen en voorschrijfgedrag, als op het niveau van individuele patiënten of

consulten wordt geanalyseerd in plaats van op het niveau van huisartsenpraktijken. Ook is het

mogelijk dat wel verbanden bestaan in specifieke patiëntgroepen, zoals patiënten van middelbare

leeftijd of kinderen met astma. Anderzijds is het niet vinden van relaties tussen medisch technisch

handelen en patiëntoordelen eerder aangetoond.[7]

Een implicatie van deze studie voor het beleid is dat patiëntoordelen over medisch handelen en sco-

res op indicatoren voor medicamenteus beleid onafhankelijke indicatoren zijn voor de kwaliteit van

huisartsenzorg. Het zou echter te ver gaan om te veronderstellen dat specifieke beslissingen over

medicamenteuze therapie nooit invloed hebben op het patiëntoordeel over medisch handelen.

Nader onderzoek op basis van de verzamelde gegevens kan hier inzicht in geven. Een andere impli-

catie zou kunnen zijn dat goede informatieverstrekking en het optimaal medisch handelen samen-

gaan in de beleving van patiënten. Nadere analyses op het niveau van individuele patiënten zijn ech-

ter nodig om hier nader inzicht in te geven.
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Het verband tussen de oordelen
van patiënten over de kwaliteit 
van de huisartsenzorg, patiënt-
kenmerken en huisartskenmerken
Herman Sixma, Peter Spreeuwenberg (NIVEL)

Samenvatting

Doel. Het verkrijgen van inzicht in de mate waarin patiëntenoordelen over de kwaliteit van de huis-

artsenzorg in Nederland zijn gerelateerd aan patiëntkenmerken, huisartskenmerken en kenmer-

ken van de omgeving waarin de huisarts zijn werk doet.

Methode. De patiëntenoordelen betreffen een totaaloordeel en oordelen over de organisatie van de

huisartsenzorg en de werkwijze van huisartsen in de spreekkamer. Voor 126 huisartsen zijn, naast

huisarts- en praktijkkenmerken, steekproeven van gemiddeld 60 patiënten beschikbaar voor multi-

niveau analyse. 

Resultaat. Variabelen die op het patiëntenniveau een bescheiden 5 tot 10% van de variantie in kwali-

teitsoordelen verklaren zijn: leeftijd, geslacht en de (lichamelijke of geestelijke) gezondheid van

patiënten. Op huisartsniveau hangen arbeidssatisfactie en (bij het oordeel over de kwaliteit van het

proces van zorgverlening in de spreekkamer) de mate waarin er bij de huisarts sprake is van burn-

out samen met de oordelen van patiënten over de kwaliteit van zorg. Praktijkkenmerken die gerela-

teerd zijn aan het oordeel over organisatiekwaliteit zijn de mate waarin patiënten nog dezelfde dag

op het spreekuur terecht kunnen en het aantal dagdelen dat een huisarts werkzaam is. Omvang van

de praktijk, de wijze waarop de bereikbaarheid is georganiseerd en het werken in een meer of min-

der verstedelijkte omgeving hangen niet samen met de kwaliteitsoordelen van patiënten. 

Conclusie. Deze studie bevestigt het beeld dat kwaliteitsoordelen over de huisartsenzorg vooral

bepaald worden door de individuele voorkeuren van patiënten. De resultaten laten zien dat acti-

viteiten gericht op verhoging van de arbeidssatisfactie van huisartsen en de snelheid waarmee pati-

ënten voor een afspraak terecht kunnen wellicht een positief effect kunnen hebben op de oordelen

van patiënten over de huisartsenzorg.

Kernboodschap

� De waardering van de patiënten voor de feitelijke zorgverlening is hoger als de huisarts meer

tevreden is over zijn of haar werkzaamheden en aangeeft zich ‘niet opgebrand te voelen’.

� De praktijkvoering wordt meer gewaardeerd als de patiënt dezelfde dag terecht kan voor een

consult.
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13.1 Inleiding

Oordelen van patiënten – of meer in het algemeen: gebruikers van zorgvoorzieningen – spelen een

rol bij de mate waarin mensen gebruik maken van zorgvoorzieningen [1], de mate waarin men kiest

voor specifieke zorgverleners [2], de mate waarin men de aanwijzingen van zorgverleners ten aan-

zien van therapie of leefregels opvolgt [3] en de uitkomst van het proces van zorgverlening [4].

Daarnaast wordt aan het oordeel van gebruikers van zorgvoorzieningen een belangrijke rol toebe-

deeld in activiteiten gericht op kwaliteitsverbetering [5,6].  In dit licht bezien kunnen studies naar

de oordelen van patiënten over de kwaliteit van zorg worden gezien als een waardevolle aanvulling

op studies die zich richten op de kwaliteit van de zorg vanuit het perspectief van zorgverleners en/of

instanties die vanuit overheidswege toezien op de kwaliteit van zorgvoorzieningen [7-9].

Uit literatuuronderzoek blijkt dat verschillen in de oordelen van patiënten over de kwaliteit van

huisartsenzorg mede worden bepaald door kenmerken van patiënten, van huisartsen en van huis-

artspraktijken. Op patiëntniveau is een algemene bevinding dat met name leeftijd en de gezond-

heidssituatie van respondenten een effect hebben op het patiëntenoordeel [10-13], terwijl soms

ook verbanden worden gevonden met het geslacht van de beoordelaar [10,14], het opleidingsni-

veau [10], de etnische afkomst [15] en de frequentie van huisartsbezoek [11].  Op het niveau van de

persoon van de huisarts  zijn verbanden gevonden tussen patiëntenoordelen en de inhoudelijke

werkwijze van huisartsen [13,16] en soms met het geslacht of de leeftijd van de huisarts [14,17]. Op

praktijkniveau tenslotte worden verbanden gevonden tussen het patiëntenoordeel en praktijkvorm

[11], de bereikbaarheid van de praktijk [15], de omvang van de praktijk [14,18], de manier waarop

afspraken tot stand komen [14] en het hebben van patiënten op naam [14,18]. In zijn algemeenheid

geldt dat de percentages verklaarde variantie in kwaliteitsoordelen op basis van de onderzochte

patiënt- en artskenmerken relatief laag zijn.

Een belangrijke beperking van veel van bovengenoemd onderzoek is dat geen rekening wordt

gehouden met het feit dat patiënten als het ware zijn ‘genest’ binnen huisarts(praktijk)en. Immers,

de vraag of verschillen in de oordelen met betrekking tot de kwaliteit van de huisartsenzorg vooral

te maken hebben met verschillen op het niveau van respondenten, met verschillen op het niveau

van huisartsen en huisartspraktijken of met cross level interacties tussen patiënt- en huisartsken-

merken kan alleen op een correcte manier worden beantwoord als ook echt rekening wordt gehou-

den met de hiërarchische structuur die  tussen huisartsen en patiënten  aanwezig is. Bij de gegevens

van de Tweede Nationale Studie is dit het geval. De eerste vraagstelling voor dit onderzoek richt

zich op dit onderwerp.

1. In welke mate zijn verschillen in de oordelen van patiënten over de kwaliteit van de huisartsen-

zorg in Nederland gerelateerd aan individuele patiëntkenmerken (patiëntniveau), kenmerken

van huisartsen of huisartspraktijken (huisartsniveau) en een combinatie van kenmerken op

patiënt- en huisartsniveau (cross-level interacties)? 

De tweede onderzoeksvraag richt zich op het onderscheid dat kan worden gemaakt naar de twee

hoofddimensies van kwaliteit van zorg: de kwaliteit van de organisatie van de huisartsenzorg

(‘organisatiekwaliteit’) en de kwaliteit van het proces van zorgverlening in de spreekkamer (‘pro-

ceskwaliteit’). De verwachting is dat kenmerken van de persoon van de huisarts vooral van invloed

zijn op het patiëntenoordeel over de proceskwaliteit en dat kenmerken van de huisartspraktijk
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vooral van invloed zijn op de oordelen van patiënten over de organisatiekwaliteit. De onderzoeks-

vraag die hierbij hoort luidt:

2. In welke mate zijn er verschillen in de oordelen van patiënten over de kwaliteit van de organi-

satie en proces van de huisartsenzorg gerelateerd aan individuele patiëntkenmerken (patiënt-

niveau), kenmerken van huisartsen of huisartspraktijken (huisartsniveau) en een combinatie

van kenmerken op patiënt- en huisartsniveau (cross-level interacties)? 

Beantwoording van deze twee onderzoeksvragen kan bijdragen aan het ontwikkelen van strategie-

ën die erop gericht zijn de kwaliteit van de huisartsenzorg in Nederland vanuit patiëntenperspectief

gezien verder te verbeteren. 

13.2 Methode

Studiepopulatie

De gegevens zijn gebaseerd op twee onderdelen van de Tweede Nationale Studie naar ziekten en

verrichtingen in de huisartsenpraktijk: de huisartsenquête en de patiëntenenquête. De huisartsen-

quête is toegezonden aan alle 195 huisartsen die aan de Tweede Nationale Studie hebben meege-

werkt. Deze huisartsen vormen een goede afspiegeling van de Nederlandse populatie van huisart-

sen. In de enquête worden vragen gesteld over zowel kenmerken van de huisarts (persoonsken-

merken, taakopvattingen) als over kenmerken van de praktijk waaraan de betreffende huisarts is

verbonden.

Ten behoeve van de patiëntenquête is een aselecte steekproef van ongeveer 4% van de ‘vaste’ pa-

tiënten van de huisartsen die hebben deelgenomen aan de Tweede Nationale Studie benaderd voor

een mondeling interview aan huis van circa 90 minuten. Het aantal patiënten dat heeft meegewerkt

aan het onderzoek bedraagt 12.699, ofwel 65% van de benaderde populatie. Respondenten ver-

schillen wat betreft leeftijd en geslacht nauwelijks, en wat betreft opleidingsniveau in geringe mate

van de steekproef of van de Nederlandse bevolking. Voor meer gegevens over de huisartsenquête,

de patiëntenquête en de vragenlijsten die hierbij zijn gebruikt wordt verwezen naar de methodolo-

gische verantwoording van de Tweede Nationale Studie.[19] Voor de analyses die zijn uitgevoerd in

het kader van deze studie zijn respondenten geselecteerd van 12 jaar en ouder. De geselecteerde res-

ponsgroep bestaat uit maximaal 7392 respondenten ingeschreven bij 126 huisarts(praktijk)en.

Meetinstrumenten

De afhankelijke variabelen zijn drie oordelen over de kwaliteit van de huisartsenzorg, te weten: (1) 

algemeen kwaliteitsoordeel, (2) proceskwaliteit, (3) organisatiekwaliteit. De drie afhankelijke vari-

abelen zijn gemeten met behulp van 22 kwaliteitsaspecten opgenomen in de QUOTE-huisartsen-

zorg (zie ook Hoofdstuk 7 van dit rapport). 

Ervaringen van patiënten werden gescoord met behulp van Likert-schalen lopend van 1 (‘minimale

kwaliteit’) tot 4 (‘maximale kwaliteit’). De 22 aspecten zijn gecombineerd in drie schalen waarvan

de betrouwbaarheidscoëfficiënten variëren van ‘matig’ tot ‘goed’ (zie Tabel 13.1). De keuze voor de

QUOTE-huisartsenzorg als afhankelijke variabele wordt mede ingegeven door de omstandigheid

dat dit meetinstrument zich nadrukkelijk richt op de concrete ervaringen van patiënten van huis-
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Tabel 13.1

Overzicht van de afhankelijke en onafhankelijke variabelen ter verklaring van verschillen in 

de oordelen van patiënten over de kwaliteit van de huisartsenzorg 

KARAKTERISTIEKEN

AFHANKELIJKE VARIABELEN

Kwaliteitsoordeel over de totale huisartsenzorg; 22-items schaal  (α = .81) gemiddelde: 3,32 (st.dev.: .38)

Kwaliteitsoordeel proces van zorgverlening; 12-items subschaal (α = .77) gemiddelde: 3,48 (st.dev.: .43)

Kwaliteitsoordeel organisatie van de huisartsenzorg; 10-items subschaal (α = .72) gemiddelde: 3,17 (st.dev.: .42)

ONAFHANKELIJKE  VARIABELEN

Niveau-1: patient (N=7.392)

1.  leeftijd in jaren gemiddelde: 48.7 (st.dev.: 16,8)

2.  geslacht (0 = vrouw, 1 = man) % vrouwelijke respondenten: 55%

3.  etnische afkomst  (0 = westers, 1 = niet westers) % niet-westers: 0,6%

4.  opleidingsniveau (1=lager onderwijs, 2=voortgezet, 3=HBO/WO) gemiddelde:  2,1 (st. dev: 0,6)

5.  ervaren gezondheid (5-puntsschaal: ‘slecht’ tot ‘zeer goed’) gemiddelde: 2,8 (st.dev.: 0,9)

6.  ervaren psychisch welbevinden (GHQ; 12 items schaal, α =.79) gemiddelde: 1,2 (st.dev.: 0,5)

7.  aantal chronische aandoeningen; 27 items (somscore) gemiddelde: 1,5 (st.dev.: 1,6)

8.  frequentie huisartsbezoek: aantal contacten per afgelopen 2 maanden gemiddelde: 0,7 (st.dev.: 1.2)

Niveau-2: huisarts, persoonskenmerken (N=126)

1.  leeftijd in jaren gemiddelde: 47,6 (st.dev.: 6,3)

2.  geslacht (0 = man, 1 = vrouw) % vrouwelijke artsen: 20%

3.  aantal jaren werkzaam als huisarts gemiddelde: 16,7 (st.dev.: 8,3)

4.  democratische houding (6 items schaal, α =.52) gemiddelde: 3,62 (st.dev.: 0,45)

5.  werksatisfactie (14 items schaal, α =.81) gemiddelde: 3,23 (st.dev.: 0,46)

6.  burnout, emotionele uitputting (8 items schaal, α =.88) gemiddelde: 1,65 (st.dev.: 0,83)

7.  burnout, depersonalisatie (4 items schaal, α =.76) gemiddelde:  1,39 (st.dev.: 0,81)

8.  burnout, persoonlijke bekwaamheid (7 items schaal, α =.76) gemiddelde:  3,99 (st.dev.: 0,69)

Niveau-2: huisarts, praktijkkenmerken (N=126)

1.  praktijkvorm (solo versus  groep); % solo: 51,7%

2.  mate van verstedelijking (1=platteland, 4=grote stad) gemiddelde: 2,97 (st.dev.: 1,4)

3.  aantal ingeschreven patiënten gemiddelde: 2210 (st.dev.: 559,7)

4.  snelheid spreekuurbezoek (1=dezelfde dag, 2=later);  % later: 27,0%

5.  vrij spreekuur (1=ja, 2=nee); % ja: 10,3%

6.  aantal dagdelen werkzaam; gemiddelde: 8,6 (st.dev.: 1,7)



artsen en daarmee wellicht meer aanknopingspunten biedt voor het vinden van significante rela-

ties. Daarnaast geldt dat op het niveau van hoofddimensies de QUOTE-huisartsenzorg een breed

scala van kwaliteitsaspecten bevat die een goede operationalisatie vormen van proceskwaliteit en

organisatiekwaliteit. 

Voor de selectie van de onafhankelijke variabelen is gebruik gemaakt van de resultaten van litera-

tuuronderzoek en eerste analyses op het databestand van de Tweede Nationale Studie. Variabelen

op het patiëntniveau betreffen: de leeftijd van de respondent, geslacht, etnische afkomst, het oor-

deel over de eigen gezondheid, het aantal chronische aandoeningen, het psychisch welbevinden en

de frequentie waarin men in het jaar voorafgaand aan het interview contact heeft gehad met de

huisarts(praktijk) en etniciteit. 

Onafhankelijk variabelen op het niveau van de huisarts(praktijk) zijn: het geslacht en leeftijd van de

huisarts (met name in verband met mogelijke cross-level interacties), aantal jaren werkervaring,

het aantal dagdelen dat de huisarts werkzaam is, het aantal ingeschreven patiënten, de paktijkor-

ganisatie, de mate van verstedelijking van de locatie van het praktijkadres en een aantal variabelen

die de mate van tevredenheid van de huisarts met de uitoefening van zijn/haar vak weergeven.  

Tabel 13.1 geeft een overzicht van de afhankelijke en onafhankelijke variabelen die in de analyses

zijn gebruikt. Alle gegevens over de afhankelijke en onafhankelijke variabelen zijn ontleend aan de

patiënt-, respectievelijk de huisartsenquête.

Multi-niveau analyse

Bij de analyses is gebruik gemaakt van multi-niveau analyse. Toepassing van deze analysetechniek

maakt het mogelijk om op een methodisch correcte wijze verschillen in de kwaliteitsoordelen van

patiënten te verklaren met behulp van onafhankelijke variabelen die op verschillende niveaus zijn

gemeten [20-22]. Voor verdere uitleg over multi-niveau analyse, de modellen die hierbij worden

toegepast en de manier waarop kan worden nagegaan of met behulp van de opgenomen onafhan-

kelijke variabelen verschillen in de kwaliteitsoordelen kunnen worden voorspeld wordt verwezen

naar  de literatuur [23-25]. 

13.3 Resultaten

Van de acht patiëntkenmerken hebben er drie een significant verband met het kwaliteitsoordeel

over het werken van de huisarts, te weten: leeftijd, ervaren gezondheid en de score op de GHQ-vra-

genlijst (zie Tabel 13.2, eerste kolom). Ouderen zijn aanmerkelijk milder in hun oordeel over het

werken van de huisarts dan jongere patiënten. Hetzelfde geldt voor patiënten die hun eigen

gezondheid als ‘goed’ of ‘zeer goed’ omschrijven en patiënten met beter psychisch welbevinden.

Op het huisartsniveau heeft alleen de mate waarin de huisarts met tevredenheid zijn of haar vak uit-

oefent een significant verband met het kwaliteitsoordeel van patiënten. Naarmate de huisarts meer

tevreden is over zijn werk, zijn patiënten meer positief in hun oordeel over de kwaliteit van de huis-

artsenzorg. Ofwel: meer tevreden huisartsen hebben meer tevreden patiënten.
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Wordt een opdeling gemaakt naar proceskwaliteit (kolom 2 van Tabel 13.2) en organisatiekwaliteit

(kolom 3 van Tabel 13.2) dan blijkt dat vier van de acht patiëntkenmerken een significant verband

hebben met het patiëntenoordeel over de proceskwaliteit van de huisartsenzorg. Ouderen zijn

meer positief dan jongeren. Onafhankelijk van de factor leeftijd geldt dat mensen met een slechte-

re gezondheid meer kritisch zijn in hun oordeel over de werkwijze van huisartsen tijdens de con-

tacten in de spreekkamer dan mensen die hun gezondheid als ‘goed’ of als ‘zeer goed’ beoordelen.

Dit geldt zowel voor patiënten die hun eigen gezondheid als ‘minder goed’ definiëren,  voor pa-

tiënten die last hebben van een of meerdere chronische aandoeningen en voor patiënten die een

slechter psychisch welbevinden rapporteren. 

Op het niveau van de huisarts hebben twee van de drie opgenomen ‘burnout’ dimensies een signi-

ficant verband met de oordelen van patiënten over de proceskwaliteit van de huisartsenzorg.

Naarmate de scores van de huisarts op de burnoutdimensies ‘emotionele uitputting’ en ‘persoon-

lijke bekwaamheid’ hoger zijn (hetgeen voor beide dimensies duidt op een verhoogd risico op

burnout) zijn patiënten meer negatief in hun oordeel over de kwaliteit van het proces van daadwer-

kelijke zorgverlening door de huisarts in de spreekkamer. 

Wat betreft de oordelen van patiënten over de kwaliteit van de organisatie van de zorg, dan laten

zes van de acht patiëntkenmerken een significant verband zien met organisatiekwaliteit. Ouderen

zijn positiever dan jongeren, mannen zijn positiever dan vrouwen en relatief ‘gezonde patiënten’

(ervaren gezondheid, aantal chronische aandoeningen, psychisch welbevinden) zijn positiever

dan patiënten met een wat minder goede gezondheid. Opleidingsniveau en het aantal contacten

met de huisarts hebben geen zelfstandig verband met het oordeel over de wijze waarop de huisarts

zijn of haar werk heeft georganiseerd. Van de elf huisartskenmerken heeft alleen de tevredenheid

waarmee de huisarts zijn of haar vak uitoefent een verband met het kwaliteitsoordeel van patiën-

ten over de wijze waarop de huisarts het werk heeft georganiseerd. Opnieuw geldt dat een meer

tevreden gevoel over de beroepsuitoefening bij de huisarts samengaat met meer positieve patiën-

tenoordelen.
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Tabel 13.2

Multi-niveau analyse van de verschillen in de oordelen van patiënten over de kwaliteit van de huisartsen-

zorg in Nederland; regressie coëfficiënten en t-waarden (N = 7392)

TOTAALOORDEEL INHOUDSKWALITEIT ORGANISATIEKWALITEIT

coëfficiënt t-waarde coëfficiënt t-waarde coëfficiënt t-waarde

FIXED PART

intercept 3.3120 3.4670 3.1680

niveau-1 (patiënt)

leeftijd 0.0037 10.19* 0.0033 8.47* 0.0042 12.15*

geslacht 0.0140 1.24 0.0116 0.98 0.0332 3.11*

ervaren gezondheid -0.0238 3.41* -0.0270 3.70* -0.0227 3.44*

ervaren psychisch welbevinden -0.0129 5.14* -0.0143 5.34* -0.0096 3.94*

opleiding -0.0046 0.46 0.0163 1.54 -0.0364 3.87*

aantal chronische aandoeningen -0.0062 1.56 -0.0111 2.68* -0.0079 2.13*

etnische afkomst 0.0157 0.23 -0.0641 0.90 -0.0089 0.14

frequentie huisartsbezoek 0.0003 0.07 0.0023 0.47 -0.0010 0.24

niveau-2 (huisarts)

leeftijd -0.0027 0.53 -0.0007 0.13 0.0030 0.62

geslacht -0.0322 0.86 -0.0061 0.14 -0.0327 0.90

aantal jaren werkzaam als huisarts 0.0027 0.69 0.0014 0.31 0.0043 1.13

democratische houding -0.0073 0.26 0.0018 0.05 -0.0127 0.45

werksatisfactie 0.0741 2.37* 0.0639 1.76 0.0731 2.36*

burnout, emotionele uitputting 0.0289 1.42 0.0498 2.12* 0.0176 0.88

burnout, depersonalisatie -0.0174 0.90 -0.0307 1.37 -0.0045 0.24

burnout, persoonlijke bekwaamheid 0.0343 1.79 0.0550 2.50* 0.0089 0.48

aantal ingeschreven patiënten -0.0001 0.58 0.0001 0.06 0.0000 0.14

praktijkvorm 0.0337 1.19 0.0153  0.47 -0.0030 0.11

urbanisatiegraad -0.0121 1.17 0.0010 0.08 -0.0136 1.32

snelheid spreekuurbezoek 0.0216 0.77 -0.0231 0.71 0.0597 2.16*

vrij spreekuur 0.0105 0.36 0.0322 0.94 0.0103 0.35

aantal dagdelen werkzaam 0.0267 2.73* 0.0171 1.55 0.0233 2.56*

RANDOM PART Zie tabel 13.3

* p <0,05 



Voor elk van de afhankelijke variabelen kan worden vastgesteld dat er geen cross-level interacties

zijn voor leeftijd en geslacht. Kwaliteitsoordelen van vrouwelijke patiënten over vrouwelijke huisart-

sen verschillen niet significant van de scores van vrouwelijke patiënten voor mannelijke huisartsen.

Hetzelfde geldt voor mannelijke patiënten.  Ook de veronderstelling dat er wellicht sprake is van

cross-level interacties met betrekking tot de leeftijd van artsen en patiënten wordt niet ondersteund

door de uitkomsten van de multi-niveau analyses. De oordelen van oudere patiënten over oudere

huisartsen verschillen niet van de oordelen van dezelfde groep over relatief jonge huisartsen; relatief

jonge patiënten oordelen niet anders over oudere huisartsen dan over jongere huisartsen. 

Met behulp van multi-niveau analyse kan de variantie in patiëntenoordelen worden opgedeeld in

een deel dat ligt op het patiëntniveau en een deel dat ligt op het niveau van de huisarts(praktijk). Op

elk van de niveaus kan vervolgens worden nagegaan welk deel van de variantie wordt gebonden

door de (onafhankelijke) variabelen die in de analyse zijn opgenomen. Bij het algemene kwaliteits-

oordeel ligt 10,7% van de variatie in oordelen op het huisartsniveau en de resterende 89,3% op het

niveau van patiënt. Van de variantie op het patiëntniveau wordt  4,2% procent verklaard door de

variabelen vermeld in Tabel 13.2. Op het niveau van de huisarts of huisartspraktijk wordt 23,1% van

de variantie verklaard door de in het model opgenomen variabelen (zie Tabel 13.3). 

Tabel 13.3

Geschatte variantie en standaard fouten, % verklaarde variantie, en intra-class correlaties

voor verschillen in de oordelen van patiënten over de kwaliteit van de huisartsenzorg op

basis van het model gespecificeerd in Tabel 13.2 in vergelijking tot het ‘nul model’

geschatte variantie (+ standaard fout) 

nul toegepast % verklaarde

model model variantie

Totaaloordeel

niveau-1, patiënt .1302 (.0029) .1247 (.0028) 4.2%

niveau-2, huisarts .0156 (.0026) .0120 (.0021) 23.1%

% variantie op niveau 2 (intra-class correlatie) 10.7% 8.8%

Oordeel Inhoudskwaliteit

niveau-1, patiënt .1694 (.0035) .1641 (.0034) 3.1%

niveau-2, huisarts .0209 (.0033) .0177 (.0029) 15.3%

% variantie op niveau 2 (intra-class correlatie) 11.0% 9.7%

Oordeel Organisatiekwaliteit

niveau-1, patiënt .1542 (.0030) .1475 (.0028) 4.3%

niveau-2, huisarts .0188 (.0029) .0127 (.0022) 32.5%

% variantie op niveau 2 (intra-class correlatie) 10.9% 7.9%
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Op dezelfde manier kunnen de patiëntenoordelen over het proces van zorgverlening door de huis-

arts en over de organisatie van de huisartspraktijk worden vastgesteld. De uitkomsten van deze

analyses laten vergelijkbare resultaten zien.  Voor proceskwaliteit geldt dat 89,0% van de variantie

ligt op het niveau van de patiënt en 11,0% op het niveau van de huisarts. Bij organisatiekwaliteit

komen de percentages uit op 89,1% op het niveau van de patiënt en 10,9% op het niveau van de

huisarts(praktijk). Van de variantie op het niveau van de patiënt wordt bij de oordelen over proces-

kwaliteit 3,1% verklaard door de in het verklaringsmodel opgenomen onafhankelijke variabelen,

terwijl op het huisartsniveau het percentage verklaarde variantie uitkomt op 15,3%. Bij de oordelen

over organisatiekwaliteit ligt het percentage verklaarde variantie op 4,3%, terwijl op huisartsniveau

het percentage verklaarde variantie uitkomt op 32,5%. 

13.4 Beschouwing

De resultaten van deze studie laten zien dat het grootste deel van de variantie in patiëntenoordelen

over de kwaliteit van de huisartsenzorg gerelateerd is aan het niveau van patiënten, terwijl het per-

centage variantie in kwaliteitsoordelen dat ligt op het niveau van huisartsen of huisartspraktijken

zich beweegt tussen de 5 en 15%. Anders geformuleerd: verschillen in patiëntenoordelen hebben

vooral te maken met verschillen tussen patiënten en veel minder met verschillen in de persoon of

werkwijze van huisartsen of de manier waarop de praktijkvoering is georganiseerd. Dit betekent

dat van strategieën, die erop gericht zijn om via structurele veranderingen in de werkwijze van indi-

viduele huisartsen te komen tot een (nog) positiever patiëntenoordeel over de kwaliteit van de

geboden zorg, niet heel erg veel verwacht mag worden. Dit laat onverlet dat er natuurlijk altijd spra-

ke zal zijn van een wisselwerking tussen patiënt en huisarts; een huisarts die in staat is zijn werk-

wijze aan te passen aan de verwachtingen van individuele patiënten zal over het geheel genomen

waarschijnlijk meer waardering oogsten dan de huisarts die vasthoudt aan een gekozen werkwijze

ongeacht de patiënt die tegenover hem zit of contact heeft met de huisartspraktijk en een oordeel

velt over de organisatie van de praktijk.   

Ter nuancering van bovenstaande dient te worden opgemerkt dat de percentages patiënten met een

negatief oordeel over de kwaliteit van de huisartsenzorg in Nederland relatief laag zijn. Huisartsen

worden door de doorsnee patiënt gezien als goed opgeleide, professioneel werkende beroepsbeoe-

fenaren met een grote mate van aandacht voor de noden van de patiënt. ‘Goede kwaliteit huisartsen-

zorg’ wordt daarmee min of meer de standaard en het referentiekader van waaruit het oordeel wordt

gegeven. Komt men tot een negatief oordeel dan is het in principe altijd mogelijk om van huisarts te

wisselen, alhoewel de mogelijkheden daartoe beperkt worden door een toenemend huisartsentekort

en geldt dat het aantal patiënten dat van huisarts wisselt vanwege ontevredenheid erg klein is.

Besluit een patiënt met een negatief oordeel toch bij de betreffende huisarts te blijven dan is het altijd

mogelijk om het oordeel als het ware aan te passen aan de feitelijke omstandigheden. Tenslotte is

het denkbaar dat het bescheiden percentage te verklaren variantie op het huisartsenniveau te maken

heeft met de algemene manier waarop de kwaliteit van de huisartsenzorg is gemeten. Wellicht dat de

verschillen tussen huisartsen groter zijn indien, met gebruikmaking van meer specifieke meetin-

strumenten, wordt gekeken naar de oordelen van specifieke patiëntengroepen. 

In lijn met de uitkomsten van veel tevredenheidsonderzoek blijkt dat op het patiëntniveau verschil-

len in de oordelen van patiënten over de kwaliteit van de huisartsenzorg voor een klein deel worden
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verklaard met behulp van sociaal-demografische kenmerken (leeftijd, geslacht) en met behulp van

variabelen die gerelateerd zijn aan de gezondheidssituatie van de patiënt.  Opmerkelijk is dat het

kwaliteitsoordeel op dit niveau ook samenhangt met het psychisch welbevinden van respondenten.

Het feit dat verschillen in kwaliteitsoordelen (mede) te maken hebben met het feit dat men het

leven door een ‘zwarte’ dan wel een ‘roze’  bril bekijkt biedt wellicht aanknopingspunten voor ver-

der verklarend onderzoek naar de variabelen die het kwaliteitsoordeel van patiënten beïnvloeden. 

Op het niveau van de huisarts of de huisartspraktijk blijkt een wat groter deel van de variantie ver-

klaard te kunnen worden met de variabelen die in het verklaringsmodel zijn opgenomen. Dit geldt

met name als wordt gezocht naar verklaringen voor verschillen in oordelen over organisatiekwa-

liteit. De resultaten van de uitgevoerde analyses laten zien dat verschillen in de patiëntenoordelen

over de proceskwaliteit gerelateerd zijn aan het persoonlijk welbevinden van de huisarts in kwestie.

Arbeidssatisfactie, gevoelens van emotionele uitputting en twijfel aan de eigen capaciteiten zijn op

het huisartsniveau drie kenmerken die elk afzonderlijk een verband hebben met het kwaliteitsoor-

deel van patiënten. Dit zou kunnen betekenen dat beleid gericht op het verhogen van de arbeidssa-

tisfactie van huisartsen en het tegengaan van burnout, indirect ook een positieve invloed zou kun-

nen hebben op het patiëntenoordeel over de praktijkvoering in de spreekkamer. Echter ook het

omgekeerde kan het geval zijn: meer ontevreden patiënten leidt tot meer ontevredenheid en meer

gevoelens van burnout bij huisartsen. Verschillen in de patiëntenoordelen over de kwaliteit van de

organisatie van de huisartsenpraktijk  zijn op het niveau van de huisarts niet alleen gerelateerd aan

de arbeidssatisfactie van huisartsen, maar ook aan organisatiekenmerken zoals de snelheid waar-

mee patiënten voor een spreekuurbezoek terecht kunnen en het aantal dagdelen dat de huisarts

normaliter in de praktijk aanwezig is.  Hoewel ook hier geen causaliteit kan worden vastgesteld,

lijkt een logische voorspelling dat verkorting van de wachttijd voordat patiënten op het spreekuur

terecht kunnen en een meer regelmatige aanwezigheid in de praktijk zouden kunnen resulteren in

een meer positief patiëntenoordeel. 

Vastgesteld hebbend welke kenmerken wel en welke geen significant verband hebben met de kwa-

liteitsoordelen van patiënten met betrekking tot het werken van de huisarts en dat de percentages

variantie die met behulp van deze variabelen worden verklaard niet spectaculair zijn, blijft het ver-

leidelijk te filosoferen over variabelen die mogelijk een sterker effect hebben op verschillen in de

oordelen van patiënten van huisartsen. Wellicht biedt meer aandacht voor het interactieproces tus-

sen huisarts(praktijk) en patiënt en de zaken die daarin mis kunnen gaan (bijvoorbeeld in de vorm

van miscommunicatie of daadwerkelijke conflicten) aanknopingspunten voor het vinden van der-

gelijke kenmerken. Misschien ook moet gezocht worden in de richting van andere patiëntkenmer-

ken dan die welke tot nu toe bijna standaard in kwaliteit van zorgonderzoek worden meegenomen.

Daarbij kan gedacht worden aan de specifieke persoonlijke ervaringen, de ervaringen van familie-

leden en bekenden en meer algemene oordelen over de kwaliteit van medische voorzieningen en de

kwaliteit van leven, maar ook aan zaken als assertiviteit en mondigheid. Meer aandacht voor der-

gelijke variabelen zou kunnen uitwijzen dat negatieve oordelen over de huisartsenzorg in elk geval

gedeeltelijk zijn gerelateerd aan meer algemeen negatief oordeel over het functioneren van organi-

saties of de maatschappij in zijn totaliteit. Manieren om deze en wellicht nog andere variabelen op

het spoor te komen zijn bijvoorbeeld door in kwantitatieve of kwalitatieve zin te kijken naar ver-

schillen tussen (1) patiëntengroepen die extreem positief en extreem negatief zijn in hun oordelen

over de kwaliteit van de huisartsenzorg, en (2) op het niveau van huisartsen en huisartspraktijken

te kijken naar verschillen tussen de ‘best practices’ en de ‘learning potentials’.
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Kwaliteit huisartsenzorg: referentiegegevens

Indicatoren voor medisch technisch
handelen
Jozé Braspenning, Anne Marieke Schiere, Jan Mulder (WOK)

14.1 Leeswijzer

In 104 huisartspraktijken zijn gedurende een jaar in de periode van mei 2000 tot april 2002 gege-

vens verzameld. De huisartsenpraktijken zijn representatief voor Nederland wat betreft regio,

stad/platteland en achterstandsgebied, maar niet wat betreft praktijkvorm: solopraktijken zijn in

de studie relatief ondervertegenwoordigd. In deze praktijken stonden in totaal ongeveer 400.000

‘vaste patiënten’ ingeschreven, die op hun beurt weer representatief zijn voor de Nederlandse

bevolking wat betreft leeftijd, geslacht en verzekeringsvorm (ziekenfonds of particulier). Voor de

uitkomsten op de indicatoren is gebruik gemaakt van drie databronnen:

1. Registratie van contacten, prescripties en verwijzingen, voorzien van diagnosecode (ICPC).

Deze data zijn met behulp van extractieprogrammatuur uit het elektronisch medisch dossier

gehaald. 

2. Gedurende bepaalde periodes zijn een aantal extra registraties verricht m.b.t.:

a. Diagnostische aanvragen (6 weken)

b. Verdere detaillering van de kwaliteitsindicatoren (3 maanden)

Ook deze data zijn met behulp van extractieprogrammatuur uit het elektronisch medisch dos-

sier gehaald. 

3. Visitatie Instrument Praktijkvoering, ingevuld door 98 praktijken en 181 huisartsen, zie

Hoofdstuk 15 voor een gedetailleerde beschrijving van het instrument en de resultaten.

Het overzicht is als volgt opgebouwd, zie onderstaand voorbeeld over kinderen met koorts. We

beginnen met een samenvatting over de NHG-Standaard: wat wordt aanbevolen dan wel afgera-

den. Daarna volgt een tabel met daarin (a) een omschrijving van de indicator uitgedrukt in een per-

centage en voor de prevalentiecijfers in het aantal cases per 1000 patiënten (beide gegevens zijn

eerst voor elke praktijk uitgerekend en vervolgens gemiddeld voor alle praktijken) en een 95%

betrouwbaarheidsinterval, (b) het aantal praktijken dat in de analyse is betrokken, (c) de absolute

eenheden (episodes, patiënten of huisartsen) waarop de teller is gebaseerd en (d) de absolute een-

heden waarop de noemer is gebaseerd. De indicator is berekend door het gemiddelde per praktijk

uit te rekenen en vervolgens het gemiddelde van alle praktijken te berekenen (het “overall”

gemiddelde van de praktijken). Hiermee wordt voorkomen dat praktijken, waarin de aandoening

of mogelijke verrichting vaker voorkomt ook zwaarder meetellen.

R-3
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VOORBEELD

Kinderen met koorts

Het voorschrijven van antibiotica wordt niet aanbevolen.

Niet voorschrijven van antibiotica

Indicator Percentage episodes koorts bij kinderen onder de 6 jaar waarbij 92,5%

geen antibioticum is voorgeschreven:

95% betrouwbaarheidsinterval: 89,9 – 95,0

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 95

Teller Aantal episodes koorts bij kinderen onder de 6 jaar zonder een 1770

antibioticumvoorschrift:

Noemer Aantal episodes koorts bij kinderen onder de 6 jaar: 1890

Gemiddeld wordt in 92,5% van de episodes koorts bij kinderen tot 6 jaar geen antibioticum

voorgeschreven. 

Van de 95 praktijken wordt in 45 praktijken nooit antibiotica voorgeschreven bij een episo-

de met koorts bij kinderen jonger dan 6 jaar. Als er antibiotica worden voorgeschreven (50

praktijken) dan gebeurt dit gemiddeld in 14,3% van deze episodes (95% BI 10,3-18,4).

Voor de meeste indicatoren geldt niet dat het exact duidelijk is of iets wel of niet moet gebeuren. Er

is sprake van terughoudend beleid of een voorkeursbehandeling of een stappenplan; daardoor

wordt het percentage van 100% per definitie niet gehaald. Hierdoor worden verschillen tussen

praktijken belangrijker (meer indicatief voor de kwaliteit) dan de hoogte van het percentage. Hoe

kleiner het 95% betrouwbaarheidsinterval des te minder variatie er is tussen de praktijken. Ook

wordt vermeld in hoeveel praktijken de onderzochte handeling voorkomt.

In dit hoofdstuk worden verschillende typen indicatoren beschreven. De aantallen en hun eenheid

van analyse staan in onderstaande tabel beschreven. Ook is in de laatste kolom een omschrijving

van de kwaliteit gegeven. 

R-4
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Type en aantal indicatoren, eenheid van analyse en kwaliteitsbeschrijving

Type Aantal Eenheid Kwaliteitsbeschrijving

indicatoren indicatoren van analyse

Prevalentie 12 Aantal cases Om enige indicatie te krijgen van de kwaliteit wordt de

per 1000 gevonden prevalentie in de huisartsenpraktijk vergeleken met

patiënten de prevalentie in de algemene bevolking. De laatste gegevens

zijn afkomstig uit het Nationaal Kompas, www.rivm.nl. 

Diagnostiek 11 Episode* Deze indicatoren gaan over het aanvragen van testen, bepalin-

gen en röntgenfoto’s. Telkens is duidelijke of dit wel of niet

moet gebeuren. De indicatoren zijn zo geformuleerd dat 100%

de hoogst mogelijke kwaliteit aangeeft.

Prescriptie 44 Episode, Deze indicatoren gaan over het wel of niet voorschrijven; het

patiënt voorschrijven van een 1ste keuzemiddel; het voorschrijven

onder bepaalde condities; het voorschrijven volgens een stap-

penplan (eerst dit dan dat). 

Verwijzing 25 Episode Voor sommige indicatoren is het duidelijk dat de ‘evidence’ ont-

breekt voor een verwijzing, voor andere geldt dat er gepleit

wordt voor terughoudend beleid en voor andere worden zeer

specifieke condities aangegeven waaronder wel of niet verwe-

zen dient te worden.

Educatie 1 Patiënt Voor deze indicator geldt dat de huisartspraktijk dit type infor-

matie dient te verstrekken (100% is maximale kwaliteit).

Preventie 8 Patiënt Voor deze indicatoren geldt dat 100% het maximum is en dat

de doelen meestal gelegd worden bij 80%.

Structuur 5 Huisarts Voor deze indicatoren geldt, dat we graag zouden zien dat de

huisartspraktijk deze structuur aanbiedt. Over de mate waarin

is nog onvoldoende wetenschappelijk bewijs.

Totaal 106

* De wijze waarop een episode is geconstrueerd staat beschreven in: van der Linden M, Westert GP, de Bakker DH,

Schellevis FG. Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk. Klachten en aandoeningen in

de bevolking en in de huisartspraktijk. Utrecht/Bilthoven: NIVEL/RIVM, 2004.

De indicatoren zijn ingedeeld naar een aantal thema’s die elk in een aparte paragraaf worden

beschreven. Enkele indicatoren komen in meer dan één paragraaf voor, bijvoorbeeld indicatoren

voor urineweginfectie staan in de paragraaf “Antibioticabeleid”, maar ook in de paragraaf

“Urologische aandoeningen”.
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14.2 Antibioticabeleid

Een groot deel (80%) van alle antibiotica wordt in de huisartspraktijk voorgeschreven. Het voor-

schrijven van antibiotica dient zorgvuldig te worden afgewogen. Indien patiënten regelmatig anti-

biotica krijgen voorgeschreven, wordt de kans op resistentievorming steeds groter. Om de kans op

resistentievorming zo klein mogelijk te houden, is het belangrijk om de bestaande middelen opti-

maal te gebruiken. Dit houdt in dat antibiotica niet onnodig dienen te worden voorgeschreven, het

type antibioticum dient met zorg te worden afgewogen en antibiotica dienen niet langer dan nood-

zakelijk te worden voorgeschreven.

14.2.1 Urineweginfectie

De aanbeveling luidt dat een ongecompliceerde urineweginfectie behandeld kan worden met nitro-

furantoïne of trimethoprim. De resistentie van nitrofurantoïne is de laatste jaren niet noemens-

waardig toegenomen.

Voorschrijven nitrofurantoïne of trimethoprim

Indicator Percentage episodes urineweginfectie waarbij nitrofurantoïne 36,3%

of trimethoprim is voorgeschreven:

95% betrouwbaarheidsinterval: 31,9 – 41,5

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 97

Teller Aantal episodes urineweginfectie met voorschrift nitrofurantoïne 6232

of trimethoprim:

Noemer Aantal episodes urineweginfectie en antibioticumvoorschrift: 14155

Gemiddeld wordt in 36,3% van de episodes urineweginfectie nitrofurantoïne of trimethoprim

voorgeschreven. 

Van de 97 praktijken schrijven 4 praktijken altijd een ander antibioticum voor dan nitrofurantoïne

of trimethoprim bij een episode urineweginfectie. Als er wel nitrofurantoïne of trimethoprim

wordt voorgeschreven (93 praktijken) dan gebeurt dit gemiddeld in 37,9 % van deze episodes (95%

BI 32,7 – 43,1).
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14.2.2 Otitis media acuta

Het voorschrijven van antibiotica bij otitis media acuta wordt niet aanbevolen. Antibiotica zijn wel

geïndiceerd bij kinderen onder de zes maanden, zodra de diagnose otitis media acuta is gesteld. 

Niet voorschrijven antibiotica (ouder dan 24 maanden)

Indicator Percentage episodes otitis media acuta bij kinderen ouder dan 56,1%

24 maanden waarbij geen antibioticum is voorgeschreven:

95% betrouwbaarheidsinterval: 53,0 - 59,3

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 97

Teller Aantal episodes otitis media acuta bij kinderen ouder dan 24 maanden 3204

zonder voorschrift antibioticum:

Noemer Aantal episodes otitis media acuta bij kinderen ouder dan 24 maanden: 5931

Gemiddeld wordt in 56,1% van de episodes otitis media acuta bij kinderen ouder dan 24 maanden

geen antibioticum voorgeschreven. 

In alle 97 praktijken wordt wel eens antibiotica voorgeschreven bij episodes otitis media acuta bij

kinderen ouder dan 24 maanden

Voorschrijven antibiotica (0-6 maanden)

Indicator Percentage episodes otitis media acuta bij kinderen jonger dan 49,5%

6 maanden waarbij een antibioticum is voorgeschreven:

95% betrouwbaarheidsinterval: 37,7 - 61,3

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 52

Teller Aantal episodes otitis media acuta bij kinderen jonger dan 6 maanden 75

en voorschrift antibioticum:

Noemer Aantal episodes otitis media acuta bij kinderen jonger dan 6 maanden: 131

Gemiddeld wordt in 49,5% van de episodes otitis media acuta bij kinderen jonger dan 6 maanden

antibioticum voorgeschreven.

Van de 52 praktijken wordt in 19 praktijken nooit een antibioticum voorgeschreven bij otitis media

acuta bij kinderen jonger dan 6 maanden. Als er wel antibiotica worden voorgeschreven (33 prak-

tijken) dan gebeurt dit gemiddeld in 78% (95% BI 69,4 - 86,6) van deze episodes.
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14.2.3 Acute keelpijn 

Het voorschrijven van antibiotica wordt niet aanbevolen. Bij ernstig ziek zijn, dreigende complica-

ties of een verhoogd risico op een gecompliceerd beloop mogen antibiotica worden voorgeschre-

ven waarbij een smalspectrum antibioticum als eerste keus wordt geadviseerd.

Niet voorschrijven van antibiotica

Indicator Percentage episodes acute keelpijn waarbij geen antibioticum is 62,6%

voorgeschreven:

95% betrouwbaarheidsinterval: 58,4 – 64, 9

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 97

Teller Aantal episodes acute keelpijn zonder antibioticum voorschrift: 9166

Noemer Aantal episodes acute keelpijn 12520

Gemiddeld wordt in 62,6% van de episodes acute keelpijn geen antibiotica voorgeschreven.

In alle 97 praktijken wordt wel eens antibiotica voorgeschreven bij acute keelpijn.

Als antibiotica gewenst zijn dan is het voorstel om te kiezen voor een smalspectrum penicilline

(feneticilline, fenoxymethylpenicilline).

Voorschrijven smalspectrum penicilline

Indicator Percentage episodes acute keelpijn waarbij smalspectrum penicilline 69,5%

is voorgeschreven:

95% betrouwbaarheidsinterval: 64,4 – 74,6

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 97

Teller Aantal episodes acute keelpijn en voorschrift smalspectrum penicilline: 2361

Noemer Aantal episodes acute keelpijn en antibioticavoorschrift: 3354

Gemiddeld wordt in 69,5% van de episodes acute keelpijn een smalspectrum penicilline voorge-

schreven, indien antibiotica worden voorgeschreven.

In één praktijk is nooit een smalspectrum penicilline voorgeschreven In de 96 andere praktijken

gebeurt dit in 70,2% (95% BI 65,3 – 75,2) van deze episodes.
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14.2.4 Kinderen met koorts 

Het voorschrijven van antibiotica wordt niet aanbevolen.

Niet voorschrijven van antibiotica

Indicator Percentage episodes koorts bij kinderen onder de 6 jaar waarbij 92,5%

geen antibioticum is voorgeschreven:

95% betrouwbaarheidsinterval: 89,9 – 95,0

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 95

Teller Aantal episodes koorts bij kinderen onder de 6 jaar zonder voorschrift 1770

antibioticum:

Noemer Aantal episodes koorts bij kinderen onder de 6 jaar: 1890

Gemiddeld wordt in 92,5% van de episodes koorts bij kinderen tot 6 jaar geen antibioticum voor-

geschreven. 

Van de 95 praktijken wordt in 45 praktijken nooit antibiotica voorgeschreven bij een episode met

koorts bij kinderen jonger dan 6 jaar. Als er antibiotica worden voorgeschreven (50 praktijken) dan

gebeurt dit gemiddeld in 14,3% (95% BI 10,3-18,4) van deze episodes.

14.2.5 Sinusitis 

Voor sinusitis wordt een terughoudend beleid voorgesteld als het gaat om het voorschrijven van

antibiotica.

Niet voorschrijven antibiotica

Indicator Percentage episodes sinusitis waarbij geen antibioticum 32,8%

is voorgeschreven:

95% betrouwbaarheidsinterval: 29,4 – 36,2

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 97

Teller Aantal episodes sinusitis zonder antibioticumvoorschrift: 3468

Noemer Aantal episodes sinusitis: 11220

Gemiddeld wordt in 32,8% van de episodes met sinusitis geen antibiotica voorgeschreven. 

In alle 97 praktijken wordt wel eens een antibioticum voorgeschreven bij een episode met sinusitis.

Als in een praktijk een antibioticum wordt voorgeschreven dan is er een duidelijke voorkeur voor

ciprofloxacine of doxycycline (eerstekeuze antibioticum).
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Voorschrijven ciprofloxacine of doxycycline

Indicator Percentage episodes sinusitis waarbij een eerstekeuze antibioticum 78,2%

is voorgeschreven:

95% betrouwbaarheidsinterval: 74,3 – 82,1

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 97

Teller Aantal episodes sinusitis en voorschrift eerstekeuze antibioticum: 6165

Noemer Aantal episodes sinusitis en antibioticumvoorschrift: 7752

Gemiddeld wordt in 78,2% van de episodes sinusitis waarbij een antibioticum is voorgeschreven

het middel van eerste keus voorgeschreven. 

In alle 97 praktijken wordt de voorkeursmedicatie wel eens voorgeschreven bij een episode van

sinusitis.

14.2.6 Astma bij kinderen 

Voor kinderen met astma tot 12 jaar wordt aanbevolen om geen antibiotica voor te schrijven.

Niet voorschrijven antibiotica

Indicator Percentage episodes astma bij kinderen tot 12 jaar waarbij geen 94,3%

antibioticum is voorgeschreven:

95% betrouwbaarheidsinterval: 92,5 – 96,0

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 96

Teller Aantal episodes astma bij kinderen tot 12 jaar zonder 

antibioticumvoorschrift: 2688

Noemer Aantal episodes astma bij kinderen tot 12 jaar 2873

Gemiddeld wordt in 94,3% van de episodes met astma bij kinderen tot 12 jaar geen antibioticum

voorgeschreven. 

Van de 96 praktijken wordt in 46 praktijken nooit een antibioticum voorgeschreven bij kinderen

met astma. Als er antibiotica worden voorgeschreven (50 praktijken) dan gebeurt dit gemiddeld in

11% van deze episodes (95% BI 8,3-13,6).
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14.2.7 Pelvic inflammatory disease

De behandeling van PID bestaat uit een combinatie van doxycycline en metronidazol. Als indicator

voor deze behandeling is gekeken naar het aantal voorschriften doxycycline.

Voorschrijven van doxycycline

Indicator Percentage episodes PID waarbij doxycycline is voorgeschreven: 65,0%

95% betrouwbaarheidsinterval: 54,2 – 75,8

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 55

Teller Aantal episodes PID en voorschrift doxycycline: 81

Noemer Aantal episodes PID: 129

Gemiddeld wordt in 65,0% van de episodes PID gekozen voor doxycycline.

Van de 55 praktijken wordt in 11 praktijken nooit doxycycline voorgeschreven bij PID. Als er wel

doxycycline wordt voorgeschreven (44 praktijken) dan gebeurt dit gemiddeld in 81,3% van de epi-

sodes (95% BI 73,6-89.0).

14.2.8 Urethritis bij mannen 

De behandeling van urethritis bestaat uit het voorschrijven van ciprofloxacine en doxycycline.

Voorschrijven van ciprofloxacine en doxycycline

Indicator Percentage episodes uretritis bij mannen waarbij ciprofloxacine en 67,3%

doxycycline is voorgeschreven:

95% betrouwbaarheidsinterval: 58,5 – 76,1

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 62

Teller Aantal episodes uretritis bij mannen en voorschrift ciprofloxacine en 

doxycycline: 123

Noemer Aantal episodes uretritis bij mannen: 177

Gemiddeld worden in 67,3% van de episodes urethritis bij mannen antibiotica voorgeschreven.

Van de 62 praktijken wordt in 8 praktijken nooit antibiotica voorgeschreven bij urethritis. Als er wel

antibiotica wordt voorgeschreven (54 praktijken) dan gebeurt dit gemiddeld in 77,3% van deze epi-

sodes (95% BI 70,6-84,0).
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14.2.9 Bacteriële huidinfecties

Ook bij bacteriële huidinfecties wordt terughoudendheid in het voorschrijven van antibiotica aan-

bevolen.

Niet voorschrijven van antibiotica

Indicator Percentage episodes bacteriële huidinfecties waarbij geen 65,2%

antibioticum is voorgeschreven:

95% betrouwbaarheidsinterval: 32,2 – 37,4

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 97

Teller Aantal episodes bacteriële huidinfecties zonder antibioticumvoorschrift: 4996

Noemer Aantal episodes bacteriële huidinfecties: 7689

Gemiddeld wordt in 65,2% van de episodes bacteriële huidinfecties geen antibioticum voorge-

schreven.

In alle 97 praktijken wordt wel eens antibiotica voorgeschreven bij bacteriële huidinfecties.

Als er al een antibioticum wordt voorgeschreven dan wordt voor de meeste aandoeningen een

smalspectrum penicilline aanbevolen (flucloxacilline, cloxacilline).

Voorschrijven flucloxacilline, cloxacilline bij erysipelas

Indicator Percentage episodes erysipelas waarbij een smalspectrum 40,7%

penicilline is voorgeschreven:

95% betrouwbaarheidsinterval: 35,8 – 45,5

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 96

Teller Aantal episodes erysipelas en voorschrift smalspectrum penicilline 1210

Noemer Aantal episodes erysipelas en antibioticumvoorschrift: 2713

Gemiddeld wordt in 40,7% van de episodes erysipelas waarbij een antibioticum is voorgeschreven

een smalspectrum penicilline voorgeschreven.

Van de 96 praktijken wordt in 7 praktijken nooit een smalspectrum penicilline als antibioticum

voorgeschreven bij erysipelas. Als een smalspectrum penicilline wordt voorgeschreven (89 praktij-

ken) dan gebeurt dit gemiddeld in 43,9% van deze episodes (95% BI 39,3 – 48,4).
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14.3 Geestelijke gezondheidszorg

14.3.1 Problematisch alcoholgebruik

De kwaliteitsindicator bij deze NHG-Standaard is de prevalentie van chronisch alcoholgebruik en

acuut alcoholmisbruik.

Aandoening Prevalentie per 1000 patiënten in de huisartspraktijk

Patiëntenaantal Totaal 95% BI Man Vrouw Leeftijd

Chronisch alcoholgebruik 653 1,7 1,4 –2,0 2,6 0,9 alle

Acuut alcoholmisbruik 105 0,3 0,2 - 0,4 0,4 0,2 alle

De jaarprevalentie in een huisartspraktijk van chronisch alcoholgebruik is 1,7 per 1000 en van acuut

alcoholmisbruik 0,3 per 1000. Problematisch alcoholgebruik komt het meest voor bij mensen tus-

sen de 40 en 64 jaar. Bij mannen komt het drie keer vaker voor dan bij vrouwen; en onder zieken-

fondsverzekerden twee keer vaker dan onder particuliere verzekerden.

14.3.2 Dementiesyndroom

De kwaliteitsindicator bij deze NHG-Standaard is de prevalentie van dementie.

Aandoening Prevalentie per 1000 patiënten in de huisartspraktijk

Patiëntenaantal Totaal 95% BI Man Vrouw Leeftijd

Dementie 648 1,7 1,5–1,9 1,2 2,3 alle

3,3 2,8 65-74 jaar

22,0 28,3 ≥75 jaar

De jaarprevalentie in een huisartspraktijk van dementie is 1,7 per 1000 patiënten met een spreiding

van 1,5 tot 1,9. In de leeftijdscategorie van 65 tot 75 jaar ligt de prevalentie op 3,3 per 1000 voor

mannen en op 2,8 per 1000 voor vrouwen. In de leeftijdscategorie van 75 jaar en ouder komt

dementie vaker voor bij vrouwen dan bij mannen (respectievelijk 28,3 en 22,0 per 1000).

14.3.3 Depressie

Een kwaliteitsindicator bij deze NHG-Standaard is de prevalentie van depressie.

Aandoening Prevalentie per 1000 patiënten in de huisartspraktijk

Patiëntenaantal Totaal 95% BI Man Vrouw Leeftijd

Depressie 7979 21,2 19,1–23,3 13,7 28,6 alle
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De jaarprevalentie in een huisartspraktijk van depressie is 21,2 per 1000 patiënten met een sprei-

ding van 19,1 tot 23,3. Bij mannen komt depressie minder vaak voor dan bij vrouwen (13,7 per 1000

mannen en 28,6 per 1000 vrouwen).

Bij matig ernstige en ernstige vormen van depressie (P76) dienen antidepressiva te worden voorge-

schreven.

Voorschrijven antidepressiva

Indicator Percentage episodes depressie waarbij een antidepressivum 68,0%

is voorgeschreven:

95% betrouwbaarheidsinterval: 65.6 – 70, 5

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 97

Teller Aantal episodes depressie en voorschrift antidepressivum: 5978

Noemer Aantal episodes depressie: 8685

Gemiddeld wordt in 68,0% van de episodes depressie een antidepressivum voorgeschreven.

In alle 97 praktijken wordt wel eens een antidepressivum voorgeschreven in een episode van

depressie.

Als er antidepressiva worden voorgeschreven dan stond in de NHG-Standaard ten tijde van de

gegevens verzameling voor de Tweede Nationale Studie dat de voorkeur uitging naar tricyclische

antidepressiva (tca’s), maar in de herziene versie van oktober 2003 (in Huisarts en Wetenschap)

wordt niet langer een voorkeur uitgesproken tussen tca’s en selectieve serotonine heropnamerem-

mers (SSRI’s).

Voorschrijven tca

Indicator Percentage episodes depressie waarbij een tca is voorgeschreven: 14,7%

95% betrouwbaarheidsinterval: 12,0 – 17,4 

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 97

Teller Aantal episodes depressie en voorschrift tca: 815

Noemer Aantal episodes depressie en een voorschrift antidepressivum: 5144

Gemiddeld wordt in 14,7% van de episodes depressie waarbij antidepressiva worden voorgeschre-

ven tca’s voorgeschreven.

Van de 97 praktijken wordt in 13 praktijken nooit een tca voorgeschreven bij depressie als er anti-

depressiva worden voorgeschreven. Als tca’s worden voorgeschreven (84 praktijken) dan gebeurt

dit gemiddeld in 17,0% van deze episodes (95% BI 14,2 – 19,7).
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14.3.4 Angststoornissen

Een kwaliteitsindicator bij deze NHG-Standaard is de prevalentie van angststoornissen.

Aandoening Prevalentie per 1000 patiënten in de huisartspraktijk

Patiëntenaantal Totaal 95% BI Man Vrouw Leeftijd

Angststoornissen 2668 7,1 6,0–8,2 4,5 9,6 alle

De jaarprevalentie in een huisartspraktijk van angststoornissen is 7,1 per 1000 patiënten met een

spreiding van 6,0 tot 8,2. De prevalentie onder vrouwen is hoger (9,6 per 1000) dan die onder man-

nen (4,5 per 1000).

Bij angststoornissen kunnen antidepressiva worden voorschreven.

Voorschrijven antidepressiva

Indicator Percentage episodes angststoornissen waarbij een antidepressivum 41,8%

is voorgeschreven:

95% betrouwbaarheidsinterval: 37,9 – 45,6

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 97

Teller Aantal episodes angststoornissen en voorschrift antidepressivum: 1328

Noemer Aantal episodes angststoornissen: 3059

Gemiddeld wordt in 41,8% van de episodes angststoornissenantidepressiva voorgeschreven.

Van de 97 praktijken wordt in 4 praktijken nooit antidepressiva voorgeschreven in een episode

angststoornis. Als antidepressiva worden voorgeschreven (93 praktijken) dan gebeurt dit

gemiddeld in 43,6% van deze episodes (95% BI 40,0 -47,1).

Als er antidepressiva worden voorgeschreven dan gaat de voorkeur uitging naar SSRI’s.

Voorschrijven SSRI’s

Indicator Percentage episodes angststoornissen waarbij een SSRI is 75,4%

voorgeschreven:

95% betrouwbaarheidsinterval: 70,5 – 80,3 

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 93

Teller Aantal episodes angststoornissen en voorschrift SSRI: 904

Noemer Aantal episodes angststoornissen en een voorschrift antidepressivum: 1328
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Gemiddeld wordt in 75,4% van de episodes angststoornissen waarbij een antidepressivum wordt

voorgeschreven een SSRI voorgeschreven.

Van de 93 praktijken wordt in 2 praktijken nooit SSRI’s voorgeschreven bij angststoornissen als er

antidepressiva voorschreven zijn. Als SSRI’s worden voorgeschreven (91 praktijken) dan gebeurt

dit gemiddeld in 77,1% van deze episodes (95% BI 72,6– 81,5).

14.4 Preventie

14.4.1 Influenzavaccinatie, 2001

Op basis van de definitie van de hoogrisicopatiënten wordt in de huisartsenpraktijk geselecteerd

wie in aanmerking komen voor het griepvaccin. Het is de bedoeling dat deze mensen gevaccineerd

worden. 

Vaccinatiegraad hoogrisicogroepen

Indicator Percentage gevaccineerde hoogrisicopatiënten: 75,6

95% betrouwbaarheidsinterval: 73,8 - 77,3

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 80

Teller Aantal gevaccineerde hoogrisicopatiënten: 56589

Noemer Aantal hoogrisicopatiënten in de praktijken: 75104

In alle praktijken worden griepvaccins toegediend. Gemiddeld is de vaccinatiegraad 75,6% onder

de hoogrisicopatiënten.

Hieronder wordt nog een uitsplitsing gemaakt naar een aantal grote hoogrisicogroepen, zoals de

mensen van 65 jaar en ouder, de mensen met diabetes mellitus, een cardiovasculaire aandoening

en longaandoening.

Vaccinatiegraad mensen van 65 jaar en ouder

Indicator Percentage gevaccineerden van 65 jaar en ouder: 81,0%

95% betrouwbaarheidsinterval: 79,4 – 82,5

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 80

Teller Aantal gevaccineerden van 65 jaar en ouder: 34066

Noemer Aantal geselecteerde patiënten in de praktijken van 65 jaar en ouder: 42182

Vaccinatiegraad mensen met diabetes mellitus

Indicator Percentage gevaccineerden met diabetes mellitus: 85,8

95% betrouwbaarheidsinterval: 84,0 – 87,5

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 80

Teller Aantal gevaccineerden met diabetes mellitus: 8556

Noemer Aantal geselecteerde patiënten in de praktijken met diabetes mellitus: 10074
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N.B. Het aantal opgespoorde diabeten is groter dan het prevalentiecijfer uit de tweede Nationale

Studie, omdat in de tweede Nationale Studie alleen het aantal diabeten dat gedurende het jaar van

onderzoek contact heeft gehad met de huisartsenpraktijk is geteld, terwijl de griepmodule alle dia-

beten in de huisartsenpraktijk in kaart brengt.

Vaccinatiegraad mensen met cardiovasculaire aandoeningen

Indicator Percentage gevaccineerden met cardiovasculaire aandoeningen: 86,7

95% betrouwbaarheidsinterval: 85,3 – 88,1

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 80

Teller Aantal gevaccineerden met cardiovasculaire aandoeningen: 13368

Noemer Aantal geselecteerde patiënten in de praktijken met cardiovasculaire 15539

aandoeningen:

Vaccinatiegraad mensen met longaandoeningen

Indicator Percentage gevaccineerden met longaandoeningen: 75,9

95% betrouwbaarheidsinterval: 73,7 – 78,1

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 80

Teller Aantal gevaccineerden met longaandoeningen: 15593

Noemer Aantal geselecteerde patiënten in de praktijken met longaandoeningen: 21060

14.4.2 Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, 2000

Vrouwen tussen de 30 en 60 jaar worden in de huisartspraktijk om de vijf jaar gescreend op baar-

moederhalskanker door het maken van een cervixuitstrijk. De opkomst kan bepaald worden door

het aantal uitstrijken af te zetten tegen het aantal vrouwen dat wordt opgeroepen. Dit wordt het

bruto opkomstpercentage genoemd. Als er gecorrigeerd wordt voor vrouwen met een uterusextir-

patie en vrouwen met een recente uitstrijk dan spreken we van de beschermingsgraad. Als het aan-

tal uitstrijken wordt afgezet tegen het doelcohort (exclusie van uterusextirpatie, recente uitstrijk,

zwangerschap & borstvoeding, controle gynaecoloog, follow-up, (tijdelijke) psychosociale rede-

nen, weigering dan spreken we van het netto opkomstpercentage. 

Bruto opkomstpercentage

Indicator Percentage BVO-uitstrijken: 65,2

95% betrouwbaarheidsinterval: 62,2 – 68,1

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 53

Teller Aantal BVO-uitstrijken: 6472

Noemer Aantal patiënten in de praktijken uit de beoogde jaarcohorten: 9779

Het gemiddelde bruto opkomstpercentage is 65,2%.
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Beschermingsgraad

Indicator Percentage BVO-uitstrijken, uterusextirpaties en recente uitstrijken: 72,4

95% betrouwbaarheidsinterval: 69,0 – 75,7

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 53

Teller Aantal BVO-uitstrijken, uterusextirpaties en recente uitstrijken: 6494

Noemer Aantal patiënten in de praktijken uit de beoogde jaarcohorten: 9779

De gemiddelde beschermingsgraad is 72,4%.

Netto opkomstpercentage

Indicator Percentage BVO-uitstrijken: 73,7

95% betrouwbaarheidsinterval: 69,8 – 77,5

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 53

Teller Aantal BVO-uitstrijken: 6472

Noemer Aantal patiënten in de praktijken uit de beoogde jaarcohorten, die in 9676

aanmerking komen voor het BVO:

Het gemiddelde netto opkomstpercentage is 73,7%.

In alle praktijken wordt deelgenomen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

14.5 Hart- en vaatziekten

14.5.1 Perifeer arterieel vaatlijden (PAV)

Het is niet aanbevolen om bij perifeer arterieel vaatlijden vasodilatantia voor te schrijven.

Niet voorschrijven vasodilantia

Indicator Percentage patiënten met perifeer arterieel vaatlijden bij wie 97,9%

geen vasodilatantia zijn voorgeschreven:

95% betrouwbaarheidsinterval: 96,6 – 99,1

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 95

Teller Aantal patiënten met perifeer arterieel vaatlijden zonder voorschrift 1097

vasodilatantia:

Noemer Aantal patiënten met perifeer arterieel vaatlijden: 1119

Gemiddeld wordt bij 97,9% van de patiënten met perifeer arterieel vaatlijden geen vasodilatantia

voorgeschreven.
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Van de 95 praktijken wordt in 80 praktijken nooit een vasodilatantium voor bij perifeer arterieel

vaatlijden. Als er wel vasodilantia worden voorgeschreven (15 praktijken) dan gebeurt dit gemid-

deld bij 13,5% van deze patiënten (95% BI 8,3 – 18,8).

14.5.2 Hypertensie

Een kwaliteitsindicator bij deze NHG-Standaard is de prevalentie van hypertensie.

Aandoening Prevalentie per 1000 patiënten in de huisartspraktijk

Patiëntenaantal Totaal 95% BI Man Vrouw Leeftijd

Hypertensie 21.464 57,1 52,0–62,2 43,6 70,4 alle

De jaarprevalentie in een huisartspraktijk van hypertensie is 57,1 per 1000 patiënten met een sprei-

ding van 52,0 tot 62,2. Bij mannen komt hypertensie minder vaak voor dan bij vrouwen (43,6 per

1000 mannen, 70,4 per 1000 vrouwen).

Het medicatiebeleid voor ongecompliceerde hypertensie, dus zonder coronair lijden of recidive-

rende jicht kent als eerste stap de diuretica.

Voorschrijven van diuretica bij ongecompliceerde hypertensie

Indicator Percentage patiënten met ongecompliceerde hypertensie bij wie een 32,5%

diureticum is voorgeschreven, indien medicatie wordt toegepast:

95% betrouwbaarheidsinterval: 29,9 – 35,0

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 97

Teller Aantal patiënten met ongecompliceerde hypertensie en diureticumvoorschrift: 5027

Noemer Aantal patiënten met ongecompliceerde hypertensie met medicatie*: 15046

* De medicatie betreft diuretica, bètablokkers, calciumantagonisten en middelen aangrijpend op renine-angiotensine systeem.

Gemiddeld wordt bij 32,5% van de patiënten met ongecompliceerde hypertensie en medicatie diu-

retica voorgeschreven. 

In alle 97 praktijken wordt wel eens diuretica voorgeschreven

Als naast hypertensie tevens sprake is van astma of COPD dan mogen er geen bètablokkers worden

voorgeschreven.
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Niet voorschrijven van bètablokkers bij hypertensie met astma of COPD

Indicator Percentage patiënten met hypertensie en astma of COPD bij wie 79,2%

geen bètablokker is voorgeschreven:

95% betrouwbaarheidsinterval: 74,5 – 83,9

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 90

Teller Aantal patiënten met hypertensie en astma of COPD zonder voorschrift 847

voor een bètablokker:

Noemer Aantal patiënten met hypertensie en astma of COPD: 1021

Gemiddeld wordt bij 79,2% van de patiënten met hypertensie en astma of COPD geen bètablokker

voorgeschreven.

Van de 90 praktijken wordt in 25 praktijken nooit een bètablokker voorgeschreven bij hypertensie

en astma of COPD. Als bètablokkers worden voorgeschreven (65 praktijken) dan gebeurt dit

gemiddeld bij 28,8% van deze patiënten (95% BI 23,4 – 34,1).

14.5.3 Cholesterol

Een kwaliteitsindicator bij deze NHG-Standaard is de prevalentie van hypercholesterolemie.

Aandoening Prevalentie per 1000 patiënten in de huisartspraktijk

Patiëntenaantal Totaal 95% BI Man Vrouw Leeftijd

Hypercholesterolemie 6685 17,8 15,0–20,6 19,5 16,0 alle

De jaarprevalentie in een huisartspraktijk van hypercholesterolemie is 17,8 per 1000. Bij mannen

komt hypercholesterolemie vaker voor dan bij vrouwen (19,5 per 1000 versus 16,0 per 1000).

Statines vormen de voorkeursbehandeling volgens de NHG-Standaard Cholesterol.

Voorschrijven statines als voorkeursmedicatie

Indicator Percentage patiënten met hypercholesterolemie en antilipaemica 96,1%

bij wie een statine is voorgeschreven:

95% betrouwbaarheidsinterval: 95,1 – 97,0

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 97

Teller Aantal patiënten met hypercholesterolemie en antilipaemica en 4785

voorschrift voor een statine: 

Noemer Aantal patiënten met hypercholesterolemie en antilipaemica: 4968

Gemiddeld wordt bij 96,1% van de patiënten met hypercholesterolemie en antlipaemica een stati-

ne voorgeschreven. 

In alle 97 praktijken wordt wel eens een statine voorgeschreven.

R-20

kwaliteit huisartsenzorg belicht

Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk



14.5.4 Angina pectoris 

Het preventieve medicamenteuze beleid bestaat uit het voorschrijven van aspirine (acetylsalicyl-

zuur, carbasalaat calcium).

Voorschrijven aspirine

IIndicator Percentage patiënten met angina pectoris bij wie aspirine 51,3%

is voorgeschreven:

95% betrouwbaarheidsinterval: 48,0 – 54,5

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 97

Teller Aantal patiënten met angina pectoris en voorschrift aspirine: 2156

Noemer Aantal patiënten met angina pectoris: 4107

Gemiddeld wordt bij 51,3% van de patiënten met angina pectoris aspirine voorgeschreven. 

In alle 97 praktijken wordt wel eens aspirine voorgeschreven

14.5.5 Transient ischaemic attack (TIA)

Het preventieve medicamenteuze beleid bestaat uit het voorschrijven van aspirine (acetylsalicyl-

zuur, carbasalaat calcium).

Voorschrijven aspirine

Indicator Percentage patiënten met een TIA bij wie aspirine 71,7%

is voorgeschreven:

95% betrouwbaarheidsinterval: 67,4 – 76,0

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 97

Teller Aantal patiënten met een TIA en voorschrift aspirine: 1083

Noemer Aantal patiënten met een TIA: 1427

Gemiddeld wordt bij 71,7% van de patiënten met een TIA aspirine voorgeschreven. 

Van de 97 praktijken wordt in 1 praktijk nooit aspirine voorgeschreven. Als aspirine wordt voorge-

schreven (96 praktijken) dan gebeurt dit gemiddeld bij 72,4% van deze patiënten (95% BI 68,4 –

76,5).
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14.5.6 Hartfalen

Een kwaliteitsindicator bij deze NHG-Standaard is de prevalentie van hartfalen.

Aandoening Prevalentie per 1000 patiënten in de huisartspraktijk

Patiëntenaantal Totaal 95% BI Man Vrouw Leeftijd

Hartfalen 2771 7,4 6,7–8,1 6,7 8,1 alle

3,9 2,0 45-64 jaar

25,9 17,8 65-74 jaar

95,2 87,4 ≥ 75 jaar

De jaarprevalentie in een huisartspraktijk van hartfalen is 7,4 per 1000 (95% BI: 6,7-8,1). In de cate-

gorie 65 tot 75 jarigen zijn de prevalenties 25,9 per 1000 mannen en 17,8 poer 1000 vrouwen. In de

categorie 75 jaar en ouder nemen zijn de prevalenties aanzienlijk groter (factor 3,6 voor mannen en

4,9 voor vrouwen).

Voor een snelle vermindering van de symptomen zijn diuretica van belang en ACE-remmers wor-

den ingezet voor de behandeling op lange termijn. ACE-remmers worden dus in combinatie met

diuretica voorgeschreven.

Voorschrijven ACE-remmers in combinatie met diuretica

Indicator Percentage patiënten met hartfalen bij wie diuretica en ACE-remmers 59,3%

zijn voorgeschreven:

95% betrouwbaarheidsinterval: 52,5 – 66,2

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 77

Teller Aantal patiënten met hartfalen en voorschrift diuretica en ACE-remmers: 302

Noemer Aantal patiënten met hartfalen en ACE-remmers: 507

Gemiddeld wordt bij 59,3% van de patiënten met hartfalen diuretica en ACE-remmers gecombi-

neerd voorgeschreven. Van de 77 praktijken wordt in 8 praktijken nooit diuretica en ACE-remmers

gecombineerd voorgeschreven. Als diuretica en ACE-remmers  gecombineerd worden voorge-

schreven (69 praktijken) dan gebeurt dit gemiddeld bij 66,2% van deze patiënten (95% BI 60,1 –

71,9).

Bij alle patiënten met hartfalen wordt tenminste eenmaal per half jaar het kreatininegehalte

bepaald. Gedurende drie maanden is in de huisartspraktijken het aantal kreatinine bepalingen

geregistreerd
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Bepaling kreatinine

Indicator Percentage patiënten met hartfalen met een kreatinine bepaling: 77,9

95% betrouwbaarheidsinterval: 72,5 – 83,4

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 79

Teller Aantal patiënten met hartfalen en kreatininebepaling: 454

Noemer Aantal patiënten met hartfalen in drie maanden: 566

Gemiddeld wordt bij 77,9% van de patiënten met hartfalen een kreatinine bepaald.

Van de 79 praktijken wordt in 2 praktijken nooit kreatinine bepaald bij hartfalen. Als er wel kreati-

nine wordt bepaald (77 praktijken) dan gebeurt dit gemiddeld bij 80,0% van de patiënten met hart-

falen (95% BI 75,2 – 84,7).

14.6 Diabetes mellitus, type 2

In de registratie is geen onderscheid gemaakt tussen diabetes mellitus type 1 en type 2. Om deze

reden worden in de tabellen uitspraken gedaan over beide typen diabetes samen. Schattingen

geven aan dat 80 tot 90% van de diabeten, type 2 betreft. Een kwaliteitsindicator bij deze NHG-

Standaard is de prevalentie van diabetes mellitus.

Aandoening Prevalentie per 1000 patiënten in de huisartspraktijk

Patiëntenaantal Totaal 95% BI Man Vrouw Leeftijd

Diabetes mellitus 9873 26,3 24,4–28,2 24,5 28,0 alle

1,6 1,9 15-24 jaar

6,5 5,9 25-44 jaar

43,8 37,8 45-64 jaar

96,7 103,5 65-74 jaar

111,5 125,8 ≥ 75 jaar

De jaarprevalentie in een huisartspraktijk van diabetes mellitus is 26,3 per 1000 (95% BI: 24,4-

28,2). De prevalenties nemen enorm toe vanaf de leeftijdscategorie van 44 tot 65 jaar, maar ook

daarna blijft de stijging voortzetten.

Mensen met diabetes mellitus moeten tenminste eens in de twee jaar naar de oogarts worden ver-

wezen voor controle.
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Verwijzing oogarts

Indicator Percentage patiënten met diabetes mellitus die verwezen zijn 94,5%

naar een oogarts:

95% betrouwbaarheidsinterval: 93,4 – 95,7

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 99

Teller Aantal patiënten met diabetes mellitus en verwijzing oogarts: 9330

Noemer Aantal patiënten met diabetes mellitus: 9926

Gemiddeld wordt 94,5% van de patiënten met diabetes mellitus verwezen naar een oogarts.

Van de 97 praktijken wordt in 25 praktijken altijd verwezen naar een oogarts bij diabetes mellitus.

In de praktijken waarin niet iedereen wordt verwezen (74 praktijken), wordt gemiddeld verwezen

bij 92,7% van deze patiënten (95% BI 91,4 – 93,9).

14.7 Astma en COPD

14.7.1 Astma bij kinderen

Een kwaliteitsindicator bij deze NHG-Standaard is de prevalentie van astma bij kinderen.

Aandoening Prevalentie per 1000 patiënten in de huisartspraktijk

Patiëntenaantal Totaal 95% BI Man Vrouw Leeftijd

Astma bij kinderen 3576* 40,0* 36,1–44,0* 0-12 jaar

139,7 81,7 < 1 jaar

66,4 43,5 1-4 jaar

44,3 33,1 5-14 jaar

* Dit cijfer is niet gebaseerd op de “midtime” populatie, maar op de hele populatie kinderen tot 12 jaar.

Gemiddeld komen in een jaar 40,0 per 1000 kinderen met astma naar de huisartspraktijk voor hun

aandoening. De jaarprevalentie is voor kinderen van 0-1 jaar veel hoger dan voor de oudere kinde-

ren en de jaarprevalentie is voor jongens hoger dan voor meisjes.

Voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar wordt aanbevolen om medicatie (ipratropiumbromide, bèta-

mimetica en corticosteroïden) in een inhalatievorm voor te schrijven.
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Voorschrijven inhalatievorm medicatie

Indicator Percentage episodes astma bij kinderen tussen 4 en 12 jaar waarbij 98,6%

inhalatievormen van astmamedicatie zijn voorgeschreven:

95% betrouwbaarheidsinterval: 97,7 – 99,5

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 96

Teller Aantal episodes astma bij kinderen tussen 4 en 12 jaar en een 

voorschrift inhalatievorm van astmamedicatie: 1269

Noemer Aantal episodes astma bij kinderen tussen 4 en 12 jaar en astmamedicatie. 1288

Gemiddeld wordt in 98,6% van de episodes met astma bij kinderen tot 12 jaar gekozen voor een

inhalatievorm van astmamedicatie. 

In alle 96 praktijken wordt de inhalatievorm wel voorgeschreven.

Voor kinderen met astma tot 12 jaar wordt aanbevolen om geen antibiotica voor te schrijven.

Niet voorschrijven antibiotica

Indicator Percentage episodes astma bij kinderen tot 12 jaar waarbij geen 94,3%

antibioticum is voorgeschreven:

95% betrouwbaarheidsinterval: 92,5 – 96,0

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 96

Teller Aantal episodes astma bij kinderen tot 12 jaar zonder antibioticumvoorschrift: 2688

Noemer Aantal episodes astma bij kinderen tot 12 jaar 2873

Gemiddeld wordt in 94,3% van de episodes met astma bij kinderen tot 12 jaar geen antibioticum

voorgeschreven. 

Van de 96 praktijken wordt in 46 praktijken nooit een antibioticum voorgeschreven bij kinderen

met astma. Als er antibiotica worden voorgeschreven (50 praktijken) dan gebeurt dit gemiddeld in

11% van deze episodes (95% BI 8,3-13,6).
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14.7.2 COPD: behandeling

Behandeling met inhalatiecorticosteroïden wordt niet voor alle COPD patiënten aanbevolen.

Voorschrijven ipratropiumbromide of bètamimetica zonder corticosteroïden

Indicator Percentage episodes COPD waarbij ipratropiumbromide of 60,4%

bètamimetica zonder corticosteroïden worden voorgeschreven:

95% betrouwbaarheidsinterval: 54,7 – 66,0

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 90

Teller Aantal episodes COPD en voorschrift ipratropiumbromide of bètamimetica 558

zonder corticosteroïden:

Noemer Aantal episodes COPD met voorschrift ipratropiumbromide, bètamimetica 993

of corticosteroïden:

Gemiddeld wordt in 60,4 van de episodes COPD ipratropiumbromide of bètamimetica voorge-

schreven zonder corticosteroïden. 

Van de 90 praktijken wordt in 5 praktijken altijd ipratropiumbromide of bètamimetica met cortico-

steroïden voorgeschreven bij COPD. Als ipratropiumbromide of bètamimetica zonder corticoste-

roïden wordt voorgeschreven (85 praktijken) dan gebeurt dit gemiddeld in 63,9% van deze episo-

des (95% BI 58,9 – 69,0).

Het voorschrijven van prednison blijft beperkt tot een acute ernstige dyspnoe.

Niet voorschrijven van prednison

Indicator Percentage episodes COPD waarbij geen prednison wordt voorgeschreven: 76,6%

95% betrouwbaarheidsinterval: 73,8 – 79,5

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 97

Teller Aantal episodes COPD zonder voorschrift prednison: 3364

Noemer Aantal episodes COPD: 4375

Gemiddeld wordt in 76,6% van de episodes COPD geen prednison voorgeschreven.

Van de 97 praktijken wordt in één praktijk nooit prednison voorgeschreven bij COPD. Als predni-

son wordt voorgeschreven (96 praktijken) dan gebeurt dit gemiddeld in 23,6% van deze episodes

(95% BI 20,8 – 26,5).
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14.7.3 Astma bij volwassenen: behandeling

Als medicatie wordt voorgeschreven dan wordt voor milde astma het gebruik van ipratropiumbro-

mide of bètamimetica aanbevolen, maar voor matig ernstige en ernstige astma wordt aangeraden

dit te combineren met corticosteroïden. Volwassenen zijn gedefinieerd als patiënten ouder dan 12

jaar.

Voorschrijven ipratropiumbromide of bètamimetica zonder corticosteroïden

Indicator Percentage episodes astma waarbij ipratropiumbromide of 75,6%

bètamimetica zonder corticosteroïden worden voorgeschreven:

95% betrouwbaarheidsinterval: 73,1 - 78,0

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 97

Teller Aantal episodes astma en voorschrift ipratropiumbromide of bètamimetica  3798

zonder corticosteroïden:

Noemer Aantal episodes astma met voorschrift ipratropiumbromide, bètamimetica 5099

of corticosteroïden:

Gemiddeld wordt in 75,6% van de episodes astma bij volwassenen ipratropiumbromide of bètami-

metica voorgeschreven zonder corticosteroïden

In alle 97 praktijken wordt wel ipratropiumbromide of bètamimetica voor bij astma bij volwasse-

nen zonder corticosteroïden.

Als bètamimetica worden voorgeschreven dan is het voorstel om niet te starten met langwerkende

bètamimetica.

Niet voorschrijven van langwerkende bètamimetica

Indicator Percentage episodes astma bij patiënten waarbij geen langwerkende 78,4%

bètamimetica zijn voorgeschreven:

95% betrouwbaarheidsinterval: 44,1 – 50,0

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 96

Teller Aantal episodes astma zonder voorschrift langwerkende bètamimetica: 2782

Noemer Aantal episodes astma en voorschrift bètamimetica: 3495

Gemiddeld wordt in 78,4% van de episodes astma bij volwassenen geen langwerkende bètamime-

tica voorgeschreven.

Van de 96 praktijken wordt in 8 praktijken nooit langwerkende bètamimetica voorgeschreven bij

astma bij volwassenen. Als langwerkende bètamimetica wordt voorgeschreven (88 praktijken) dan

gebeurt dit gemiddeld in 23,6% van deze episodes (95% BI 20,1 – 27,0).
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14.8 Maag- en darmklachten

14.8.1 Acute diarree

In de richtlijn staat dat doorgaans klachten van acute diarree niet op een consult gezien hoeven te

worden. Dit betekent, dat veruit het meerderdeel van de klachten in een telefonisch contact afge-

handeld kunnen worden. Gedurende 6 weken is in de huisartspraktijken het soort contact gere-

gistreerd.

Telefonisch contact

Indicator Percentage telefonische contacten over acute diarree: 34,4%

95% betrouwbaarheidsinterval: 26,8 – 42,0

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 74

Teller Aantal telefonische contacten over acute diarree in 6 weken: 145

Noemer Aantal contacten over acute diarree in 6 weken: 397

Gemiddeld wordt in 34,4% van de klachten over acute diarree het contact telefonisch afgehandeld.

Van de 74 praktijken wordt in 22 praktijken een contact met betrekking tot acute diarree nooit tele-

fonisch afgehandeld. Als er wel eens een contact telefonisch afgehandeld wordt (52 praktijken)

dan gebeurt dit gemiddeld in 48,9% van deze contacten (95% BI 41,0 – 56,8).

In de richtlijn wordt het verrichten van een faeceskweek doorgaans niet aanbevolen. Gedurende

drie maanden is in de huisartspraktijken het aantal aanvragen voor faeceskweken geregistreerd. 

Geen aanvraag faeceskweek

Indicator Percentage episodes acute diarree waarbij geen faeceskweek is 32,3%

aangevraagd:

95% betrouwbaarheidsinterval: 25,4 – 39,1

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 67

Teller Aantal episodes acute diarree zonder faeceskweek gedurende 3 maanden: 175

Noemer Aantal episodes acute diarree gedurende 3 maanden: 641

Gemiddeld wordt in 32,3% van de episodes acute diarree geen faeceskweek aangevraagd.

Van de 67 praktijken wordt in 5 praktijken in deze periode van 3 maanden nooit een faeceskweek

bij acute diarree aangevraagd. Als er wel eens een faeceskweek wordt aangevraagd (62 praktijken)

dan gebeurt dit gemiddeld in 26,8% van deze episodes (95% BI 21,4 – 32,2).
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14.8.2 Maagklachten

De term maagklachten omvat verschillende ziektebeelden (aspecifieke maagklachten, refluxklach-

ten en ulcusklachten) die ieder een eigen aanpak van medicatie beleid vereisen waarbij de medica-

tie gefaseerd wordt voorgeschreven in afwachting van de reactie van de patiënt op het middel. Ook

is het van belang om een mogelijke infectie met Helicobacter pylori (H. pylori) op te sporen, zodat

deze infectie zelf kan worden aangepakt. Het toetsen van het handelen aan de richtlijn is moeilijk

als een periode van een jaar wordt bekeken, omdat de ziektegeschiedenis (mede)bepalend is voor

de in te zetten diagnostiek c.q. behandeling. De onderstaande uitkomsten gelden voor de groep

aspecifieke maagklachten (maagpijn, zuurbranden, misselijkheid en braken).

Voor het opsporen van de H. pylori is het uitvoeren van een endoscopie de aangewezen weg.

Gedurende drie maanden is in de huisartspraktijken het aantal endoscopieën geregistreerd. Het

aantal cases is daarom relatief gering.

Aanvraag endoscopie

Indicator Percentage episodes aspecifieke maagklachten waarbij een endoscopie 12,7%

is aangevraagd:

95% betrouwbaarheidsinterval: 8,0 – 17,5

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 56

Teller Aantal episodes aspecifieke maagklachten waarbij een endoscopie is 73

aangevraagd gedurende 3 maanden:

Noemer Aantal episodes aspecifieke maagklachten gedurende 3 maanden: 548

Gemiddeld wordt in 12,7% van de episodes aspecifieke maagklachten een endoscopie aange-

vraagd. Het is mogelijk dat in een eerdere episode al een endoscopie heeft plaatsgevonden om de

H. Pylori op te sporen.

Van de 56 praktijken wordt in 26 praktijken gedurende de drie maanden van registratie nooit een

endoscopie aangevraagd bij aspecifieke maagklachten. Als er wel eens een endoscopie wordt aan-

gevraagd (30 praktijken) dan gebeurt dit gemiddeld in 23,8% van deze episodes (95% BI 17,2 –

30,4).

Als een aantal stappen in het medicatiebeleid onvoldoende tot gewenst resultaat hebben geleid

wordt voorgesteld om na 4 weken H2-antagonisten voor te schrijven. In eerste instantie moet ander

beleid worden gevoerd.
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Niet voorschrijven H2-antagonisten

Indicator Percentage episodes aspecifieke maagklachten waarbij geen 79,7%

H2-antagonisten is voorgeschreven:

95% betrouwbaarheidsinterval: 77,5 – 81,8

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 97

Teller Aantal episodes aspecifieke maagklachten waarbij geen H2-antagonisten 8779

is voorgeschreven:

Noemer Aantal episodes aspecifieke maagklachten: 11239

Gemiddeld wordt in 79,7% van de episodes aspecifieke maagklachten geen H2-antagonisten voor-

geschreven.

In alle praktijken wordt wel eens H2-antagonisten voorgeschreven bij voor bij aspecifieke maag-

klachten.

Als bij refluxklachten de behandeling met H2-antagonisten geen of te weinig effect heeft dan kan

worden overgegaan op protonpompremmers. In eerste instantie moet een ander beleid worden

gevoerd.

Niet voorschrijven protonpompremmers

Indicator Percentage episodes aspecifieke maagklachten waarbij geen 73,0%

protonpompremmers is voorgeschreven:

95% betrouwbaarheidsinterval: 70,2 – 75,0

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 97

Teller Aantal episodes aspecifieke maagklachten waarbij geen 8186

protonpompremmers is voorgeschreven:

Noemer Aantal episodes aspecifieke maagklachten: 11239

Gemiddeld wordt in 73,0% van de episodes aspecifieke maagklachten geen protonpompremmers

voorgeschreven.

Van de 97 praktijken wordt in 1 praktijk nooit protonpompremmers voorgeschreven bij aspecifieke

maagklachten. Als protonpompremmers worden voorgeschreven (96 praktijken) dan gebeurt dit

gemiddeld in 27,2% van deze episodes (95% BI 24,5 – 30,0).
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14.9 Bewegingsapparaat

14.9.1 Enkeldistorsie

Als er geen verdenking is op een fractuur dan hoeft er geen röntgenfoto te worden aangevraagd.

Om de verdenking op fractuur uit te kunnen sluiten en om de aanvraag voor een röntgenfoto vast te

leggen zijn extra elektronische vragen gesteld.

Geen aanvraag röntgenfoto zonder verdenking op fractuur

Indicator Percentage episodes enkeldistorsie zonder verdenking op fractuur, 95,9%

waarin geen röntgenfoto is gemaakt:

95% betrouwbaarheidsinterval: 92,3 – 99,6

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 64

Teller Aantal episodes enkeldistorsie zonder verdenking op fractuur en 359

zonder röntgenfoto gedurende 3 maanden:

Noemer Aantal episodes enkeldistorsie zonder verdenking op fractuur  370

gedurende 3 maanden:

Gemiddeld wordt in 95,9% van de episodes enkeldistorsie zonder verdenking op een fractuur geen

röntgenfoto gemaakt. 

Van de 64 praktijken wordt in één praktijk in deze periode nooit een röntgenfoto aangevraagd bij

een enkeldistorsie zonder verdenking op fractuur. Als er wel foto wordt aangevraagd (63 praktij-

ken) dan gebeurt dit gemiddeld in 2,5% van deze episodes (95% BI 0,5- 4,5).

Als er geen verdenking is op een fractuur dan hoeft er geen verwijzing plaats te vinden naar een

(orthopedisch) chirurg. De verdenking op een fractuur is met de elektronische vragenlijst vastgesteld.

Geen verwijzing naar (orthopedisch) chirurg zonder verdenking op fractuur

Indicator Percentage episodes enkeldistorsie zonder verdenking op fractuur 98,7%

waarbij niet verwezen is naar een (orthopedisch) chirurg:

95% betrouwbaarheidsinterval: 96,9 –  100

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 63

Teller Aantal episodes enkeldistorsie zonder verdenking op fractuur en 361

zonder verwijzing (orthopedisch) chirurgie gedurende 3 maanden:

Noemer Aantal episodes enkeldistorsie zonder verdenking op fractuur 372

gedurende 3 maanden:

Gemiddeld wordt in 98,7% van de episodes enkeldistorsie zonder verdenking op een fractuur niet

verwezen naar een (orthopedisch) chirurg.

R-31

indicatoren voor medisch technisch handelen

Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk



Van de 63 praktijken wordt in 59 praktijken nooit verwezen naar een (orthopedisch) chirurg bij een

enkeldistorsie zonder verdenking op een fractuur. Als er wordt verwezen (4 praktijken) dan gebeurt

dit gemiddeld in 21,2% van deze episodes (95% BI 0-49,1)

Een verwijzing naar de fysiotherapeut wordt niet aanbevolen.

Geen verwijzing naar fysiotherapeut

Indicator Percentage episodes enkeldistorsie waarbij niet verwezen is 88,7%

naar een fysiotherapeut:

95% betrouwbaarheidsinterval: 86,1 –  91,4

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 99

Teller Aantal episodes enkeldistorsie zonder verwijzing fysiotherapie: 2713

Noemer Aantal episodes enkeldistorsie: 3032

Gemiddeld wordt in 88,7% van de episodes enkeldistorsie niet verwezen naar een fysiotherapeut.

Van de 99 praktijken wordt in 30 praktijken nooit verwezen naar een fysiotherapeut. Als er verwe-

zen wordt (69 praktijken) dan gebeurt dit gemiddeld in 16,1% van deze episodes (95% BI 13,0 -

19,3).

14.9.2 Schouderklachten

In de richtlijn wordt een aanvraag voor een röntgenfoto niet aanbevolen.

Geen aanvraag röntgenfoto

Indicator Percentage episodes schouderklachten, waarin geen röntgenfoto 87,6%

is gemaakt:

95% betrouwbaarheidsinterval: 84,2 – 91,0

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 82

Teller Aantal episodes schouderklachten zonder röntgenfoto 1689

gedurende 3 maanden:

Noemer Aantal episodes schouderklachten gedurende 3 maanden: 1856

Gemiddeld wordt in 87,6% van de episodes schouderklachten geen röntgenfoto gemaakt.

In alle 82 praktijken wordt wel eens een keer een röntgenfoto aangevraagd bij schouderklachten.

Bij schouderklachten hoeft doorgaans niet naar een fysiotherapeut verwezen te worden.
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Geen verwijzing naar fysiotherapeut

Indicator Percentage episodes schouderklachten waarbij niet verwezen 74,0%

is naar een fysiotherapeut:

95% betrouwbaarheidsinterval: 71,2 –  76,9

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 99

Teller Aantal episodes schouderklachten zonder verwijzing fysiotherapie: 7386

Noemer Aantal episodes schouderklachten: 9902

Gemiddeld wordt in 74,0% van de episodes schouderklachten niet verwezen naar de fysiothera-

peut.

Van de 99 praktijken wordt in 5 praktijken nooit verwezen naar een fysiotherapeut voor schouder-

klachten. Als er wel verwezen wordt (94 praktijken) dan gebeurt dit gemiddeld in 27,4% van deze

episodes (95% BI 24,6 – 30,1).

14.9.3 Lage rugpijn

Voor het diagnosticeren van de aandoening is het niet noodzakelijk om een röntgenfoto te laten maken.

Geen aanvraag röntgenfoto

Indicator Percentage episodes lage rugpijn, waarin geen röntgenfoto is gemaakt: 89,6%

95% betrouwbaarheidsinterval: 87,1 – 91,0

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 57

Teller Aantal episodes lage rugpijn zonder röntgenfoto gedurende 3 maanden: 2011

Noemer Aantal episodes lage rugpijn gedurende 3 maanden: 2244

Gemiddeld wordt in 89,6% van de episodes lage rugpijn geen röntgenfoto gemaakt.

In alle 57 praktijken wordt wel eens een keer een röntgenfoto aangevraagd bij lage rugpijn.

Bij acute lage rugpijnklachten (korter dan 6 weken) wordt aanbevolen om niet te verwijzen naar een

fysiotherapeut.

Geen verwijzing naar fysiotherapeut

Indicator Percentage episodes acute lage rugpijn waarbij niet verwezen is 88,3%

naar een fysiotherapeut:

95% betrouwbaarheidsinterval: 88,3 – 90,9

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 67

Teller Aantal episodes acute lage rugpijn zonder verwijzing fysiotherapie 2352

gedurende 3 maanden:

Noemer Aantal episodes acute lage rugpijn gedurende 3 maanden: 2637
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Gemiddeld wordt in 88,3% van de episodes acute lage rugpijn niet verwezen naar een fysiothera-

peut.

Van de 67 praktijken wordt in 10 praktijken nooit verwezen naar een fysiotherapeut voor acute lage

rugpijn. Als er wel verwezen wordt (57 praktijken) dan gebeurt dit gemiddeld in 13,7% van deze

episodes (95% BI 11,0 – 16,4). 

14.9.4 Lumbosacraal radiculair syndroom

Bij een lumbosacraal syndroom is een verwijzing naar een neuroloog doorgaans niet nodig.

Geen verwijzing naar neuroloog

Indicator Percentage episodes lumbosacraal radiculair syndroom waarbij 81,7%

niet verwezen is naar een neuroloog:

95% betrouwbaarheidsinterval: 78,9 – 84,5

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 98

Teller Aantal episodes lumbosacraal radiculair syndroom zonder 2805

verwijzing neurologie:

Noemer Aantal episodes lumbosacraal radiculair syndroom: 3339

Gemiddeld wordt in 81,7% van de episodes lumbosacraal radiculair syndroom niet verwezen naar

een neuroloog.

Van de 98 praktijken wordt in 9 praktijken nooit verwezen naar een neuroloog voor lumbosacraal

radiculair syndroom. Als er wel verwezen wordt (89 praktijken) dan gebeurt dit gemiddeld in

20,2% van deze episodes (95% BI 17,4 - 23,0).

14.9.5 Epicondylitis

Bij epicondylitis is een verwijzing naar een fysiotherapeut of een orthopeed doorgaans niet nodig.

Geen verwijzing naar fysiotherapeut

Indicator Percentage episodes epicondylitis waarbij niet verwezen is 78,9%

naar een fysiotherapeut:

95% betrouwbaarheidsinterval: 74,6 – 83,1

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 98

Teller Aantal episodes epicondylitis zonder verwijzing fysiotherapie: 1672

Noemer Aantal episodes epicondylitis: 2121

Gemiddeld wordt in 78,9% van de episodes epicondylitis niet verwezen naar een fysiotherapeut.

Van de 98 praktijken wordt in 20 praktijken nooit verwezen naar een fysiotherapeut voor epicondy-

litis. Als er wel wordt verwezen (78 praktijken) dan gebeurt dit gemiddeld in 26,5% van deze epi-

sodes (95% BI 21,9 -31,2).
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Geen verwijzing naar orthopeed

Indicator Percentage episodes epicondylitis waarbij niet verwezen is 98,5%

naar een orthopeed:

95% betrouwbaarheidsinterval: 97,9 – 99,2

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 98

Teller Aantal episodes epicondylitis zonder verwijzing orthopedie: 1960

Noemer Aantal episodes epicondylitis: 1999

Gemiddeld wordt in 98,5% van de episodes epicondylitis niet verwezen naar een orthopeed.

Van de 98 praktijken wordt in 74 praktijken nooit verwezen naar een orthopeed voor epicondylitis.

Als er wel wordt verwezen (24 praktijken) dan gebeurt dit gemiddeld in 6,0% van deze episodes

(95% BI 4,4 -7,6).

14.9.6 Niet-traumatische knieproblemen: gonartrose

De richtlijn stelt een terughoudend beleid voor ten aanzien van het verwijzen naar een orthopeed.

Geen verwijzing naar orthopeed

Indicator Percentage episodes gonartrose waarbij niet verwezen is 92,8%

naar een orthopeed:

95% betrouwbaarheidsinterval: 89,9 – 95,6

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 87

Teller Aantal episodes gonartrose zonder verwijzing orthopedie: 501

Noemer Aantal episodes gonartrose: 540

Gemiddeld wordt in 92,8% van de episodes gonartrose niet verwezen naar een orthopeed.

Van de 87 praktijken wordt in 59 praktijken nooit verwezen naar een orthopeed bij gonartrose. Als

er verwezen wordt (28 praktijken) dan gebeurt dit gemiddeld in 22,4% van deze episodes (95% BI

16,8 – 28,1).
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14.9.7 Niet-traumatische knieproblemen bij kinderen en adolescenten

De richtlijn stelt een terughoudend beleid voor ten aanzien van het verwijzen naar een orthopeed.

Geen verwijzing naar orthopeed

Indicator Percentage episodes niet-traumatische knieproblemen bij patiënten 99,5%

tot 22 jaar waarbij niet verwezen is naar een orthopeed:

95% betrouwbaarheidsinterval: 99,2 – 99,8

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 99

Teller Aantal episodes niet-traumatische knieproblemen bij patiënten tot 6477

22 jaar zonder verwijzing orthopedie:

Noemer Aantal episodes niet-traumatische knieproblemen bij patiënten tot 22 jaar: 6512

Gemiddeld wordt in 99,5% van de episodes niet-traumatische knieproblemen bij kinderen en ado-

lescenten niet verwezen naar een orthopeed.

Van de 99 praktijken wordt in 76 praktijken nooit verwezen naar een orthopeed bij niet-traumati-

sche knieproblemen bij kinderen en adolescenten. Als er verwezen wordt (23 praktijken) dan

gebeurt dit gemiddeld in 2,1% van deze episodes (95% BI 1,3 - 3,0).

14.9.8 Traumatische knieproblemen

De richtlijn stelt een terughoudend beleid voor ten aanzien van het verwijzen naar een orthopeed.

Geen verwijzing naar orthopeed

Indicator Percentage episodes traumatische knieproblemen waarbij niet 89,6%

verwezen is naar een orthopeed:

95% betrouwbaarheidsinterval: 86,7 – 92,4

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 98

Teller Aantal episodes traumatische knieproblemen zonder verwijzing orthopedie: 1592

Noemer Aantal episodes traumatische knieproblemen: 1788

Gemiddeld wordt in 89,6% van de episodes traumatische knieproblemen niet verwezen naar een

orthopeed.

Van de 98 praktijken wordt in 38 praktijken nooit verwezen naar een orthopeed bij traumatische

knieproblemen. Als er verwezen wordt (60 praktijken) dan gebeurt dit gemiddeld in 17,0% van

deze episodes (95% BI 13,2 – 20,8).
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14.9.9 Osteoporose

Een kwaliteitsindicator bij deze NHG-Standaard is de prevalentie van osteoporose.

Aandoening Prevalentie per 1000 patiënten in de huisartspraktijk

Patiëntenaantal Totaal 95% BI Man Vrouw Leeftijd

Osteoporose 1561 4,2 3,4-5,0 1,0 7,3 alle

1,1 8,5 45-64 jaar

3,9 28,1 65-74 jaar

8,6 42,3 ≥ 75 jaar

De jaarprevalentie in een huisartspraktijk van osteoporose is 4,2 per 1000 patiënten met een sprei-

ding van 3,4 tot 5,0. De prevalentie neemt toe per leeftijdscategorie en is bij vrouwen veel hoger

(afhankelijk van de leeftijd: factor 5 tot 8) dan bij mannen.

Als preventieve medicatie kunnen bifosfonaten verstrekt worden bij een (vermoedelijke) osteopo-

rotische fractuur en bij gebruik van corticosteroïden (tenminste 7,5 mg daags), indien de botdicht-

heid voldoende laag is. De voor- en nadelen van dit gebruik moeten met de patiënt worden doorge-

nomen.

Voorschrijven bifosfonaten

Indicator Percentage patiënten met osteoporose waarbij bifosfonaten 42,8%

zijn voorgeschreven:

95% betrouwbaarheidsinterval: 37,7 – 47,9

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 93

Teller Aantal patiënten met osteoporose en voorschrift bifosfonaten: 722

Noemer Aantal patiënten met osteoporose: 1556

Gemiddeld wordt bij 42,8% van de patiënten met osteoporose bifosfonaten voorgeschreven.

Van de 93 praktijken wordt in 8 praktijken nooit bifosfonaten voorgeschreven bij osteoporose. Als

bifosfonaten wel worden voorgeschreven (85 praktijken) dan gebeurt dit gemiddeld bij 46,8% van

deze patiënten (95% BI 42,0 -51,6).
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14.10 Migraine

Voor migraine worden in de richtlijn verschillende voorstellen gedaan voor medicatie met het oog

op een aanvalsbehandeling. Pas als derde keuze wordt aangeraden om een ergotamine-derivaat

voor te schrijven. 

Niet voorschrijven van ergotamine-derivaten

Indicator Percentage episodes migraine waarbij geen ergotamine-derivaten 96,5%

zijn voorgeschreven:

95% betrouwbaarheidsinterval: 95,6 - 97,4

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 97

Teller Aantal episodes migraine zonder voorschrift ergotamine-derivaten: 3628

Noemer Aantal episodes migraine: 3791

Gemiddeld wordt in 96,5% van de episodes migraine geen ergotamine derivaten voorgeschreven.

Van de 97 praktijken wordt in 44 praktijken nooit een ergotamine-derivaat voorgeschreven bij

migraine. Als ergotamine derivaten worden voorgeschreven (53 praktijken) dan gebeurt dit

gemiddeld in 6,3% van deze episodes (95% BI 5,1 – 7,6).

Als er twee of meer migraine aanvallen in een maand zijn dan kan een profylactische behandeling

worden ingezet. De onderstaande indicator is een ruwe indicator, omdat onbekend is of er 2 of

meer aanvallen per maand zijn geweest.

Voorschrijven profylactische behandeling

Indicator Percentage episodes migraine waarbij een profylactische behandeling 10,5%

wordt ingezet:

95% betrouwbaarheidsinterval: 8,3 – 12,7

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 97

Teller Aantal episodes migraine en profylactische behandeling: 389

Noemer Aantal episodes migraine: 3791

Gemiddeld wordt in 10,5% van de episodes migraine een profylactische behandeling voorgeschre-

ven.

Van 97 praktijken wordt in 20 praktijken nooit een profylactische behandeling voorgeschreven bij

migraine. Als een profylactische behandeling wordt voorgeschreven (77 praktijken) dan gebeurt

dit gemiddeld in 13,2% van deze episodes (95% BI 10,8 – 15,6).
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14.11 Oren en ogen

14.11.1 Otitis media acuta

Het voorschrijven van antibiotica bij otitis media acuta wordt niet aanbevolen. Antibiotica zijn wel

geïndiceerd bij kinderen onder de zes maanden, zodra de diagnose otitis media acuta is gesteld. 

Niet voorschrijven antibiotica (ouder dan 24 maanden)

Indicator Percentage episodes otitis media acuta bij kinderen ouder dan 56,1%

24 maanden waarbij geen antibioticum is voorgeschreven:

95% betrouwbaarheidsinterval: 53,0 - 59,3

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 97

Teller Aantal episodes otitis media acuta bij kinderen ouder dan 24 maanden 3204

zonder voorschrift antibioticum:

Noemer Aantal episodes otitis media acuta bij kinderen ouder dan 24 maanden: 5931

Gemiddeld wordt in 56,1% van de episodes otitis media acuta bij kinderen ouder dan 24 maanden

geen antibioticum voorgeschreven. 

In alle 97 praktijken wordt wel eens antibiotica voorgeschreven bij episodes otitis media acuta bij

kinderen ouder dan 24 maanden

Voorschrijven antibiotica (0-6 maanden)

Indicator Percentage episodes otitis media acuta bij kinderen jonger dan 49,5%

6 maanden waarbij een antibioticum is voorgeschreven:

95% betrouwbaarheidsinterval: 37,7 - 61,3

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 52

Teller Aantal episodes otitis media acuta bij kinderen jonger dan 6 maanden 75

en voorschrift antibioticum:

Noemer Aantal episodes otitis media acuta bij kinderen jonger dan 6 maanden: 131

Gemiddeld wordt in 49,5% van de episodes otitis media acuta bij kinderen jonger dan 6 maanden

antibioticum voorgeschreven.

Van de 52 praktijken wordt in 19 praktijken nooit een antibioticum voorgeschreven bij otitis media

acuta bij kinderen jonger dan 6 maanden. Als er wel antibiotica worden voorgeschreven (33 prak-

tijken) dan gebeurt dit gemiddeld in 78% (95% BI 69,4 - 86,6) van deze episodes.

Een verwijzing naar een KNO-arts is niet nodig bij otitis media acuta.
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Geen verwijzing naar KNO-arts

Indicator Percentage episodes otitis media acuta waarbij niet is verwezen 98,4%

naar een KNO-arts:

95% betrouwbaarheidsinterval: 98,0 –  98,9

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 99

Teller Aantal episodes otitis media acuta zonder verwijzing KNO: 5656

Noemer Aantal episodes otitis media acuta: 5760

Gemiddeld wordt in 98,4% van de episodes otitis media acuta niet verwezen naar een KNO-arts.

Van de 99 praktijken wordt in 52 praktijken nooit verwezen naar een KNO-arts voor otitis media

acuta. Als er wel wordt verwezen (47 praktijken) dan gebeurt dit gemiddeld in 3,0 % van deze epi-

sodes (95% BI 2,8 – 3,8).

14.11.2 Otitis media met effusie bij kinderen

Voor otitis media met effusie bij kinderen wordt een verwijzing naar de KNO-arts doorgaans niet

noodzakelijk geacht.

Geen verwijzing naar KNO-arts

Indicator Percentage episodes otitis media met effusie bij kinderen tot 12 jaar 81,3%

waarbij niet is verwezen naar een KNO-arts:

95% betrouwbaarheidsinterval: 76,4 –  86,2

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 87

Teller Aantal episodes otitis media met effusie bij kinderen tot 12 jaar zonder 671

verwijzing KNO:

Noemer Aantal episodes otitis media met effusie bij kinderen tot 12 jaar, acuta: 793

Gemiddeld wordt in 81,3% van de episodes otitis media met effusie bij kinderen niet verwezen naar

een KNO-arts.

Van de 87 praktijken wordt in 30 praktijken nooit verwezen naar een KNO-arts voor otitis media

met effusie bij kinderen. Als er wel wordt verwezen (57 praktijken) dan gebeurt dit gemiddeld in

28,5% van deze episodes (95% BI 22,5 – 34,5).
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14.11.3 Otitis externa

Voor otitis externa wordt doorgaans een verwijzing naar de KNO-arts niet noodzakelijk geacht.

Geen verwijzing naar KNO-arts

Indicator Percentage episodes otitis externa waarbij niet is verwezen 98,5%

naar een KNO-arts:

95% betrouwbaarheidsinterval: 98,0 –  99,0

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 99

Teller Aantal episodes otitis externa zonder verwijzing KNO: 4483

Noemer Aantal episodes otitis externa: 4548

Gemiddeld wordt in 98,5% van de episodes otitis externa niet verwezen naar een KNO-arts.

Van de 99 praktijken wordt in 61 praktijken nooit verwezen naar een KNO-arts voor otitis externa.

Als er wel wordt verwezen (38 praktijken) dan gebeurt dit gemiddeld in 3,9% van deze episodes

(95% BI 2,9 – 4,8).

14.11.4 Slechthorendheid

Een kwaliteitsindicator bij deze NHG-Standaard is de prevalentie van presbyacusis.

Aandoening Prevalentie per 1000 patiënten in de huisartspraktijk

Patiëntenaantal Totaal 95% BI Man Vrouw Leeftijd

Presbyacusis 2,3 2,0-2,6 2,6 2,1 alle

De jaarprevalentie in een huisartspraktijk van slechthorendheid is 2,3 per 1000 patiënten met een

spreiding van 2,0 tot 2,6.

In 6 van de 101 praktijken is de diagnose presbyacusis in het onderzoeksjaar nooit gesteld.

14.11.5 Oogheelkundige diagnostiek, refractie-afwijkingen

In slechts een beperkt aantal gevallen is het nodig om voor de oogheelkundige diagnostiek naar

een oogarts te verwijzen; een verwijzing naar de opticien volstaat meestal. Vooral voor de groep

patiënten tussen de 6 en 65 jaar is dit zelden noodzakelijk.
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Geen verwijzing naar oogarts

Indicator Percentage episodes met refractie-afwijkingen bij patiënten tussen 62,7%

de 6 en 65 jaar waarbij niet verwezen is naar een oogarts:

95% betrouwbaarheidsinterval: 55,1 – 70,4

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 77

Teller Aantal episodes met refractie-afwijkingen bij patiënten tussen de 240

6 en 65 jaar waarbij niet verwezen is naar een oogarts:

Noemer Aantal episodes met refractie-afwijkingen bij patiënten tussen 396

de 6 en 65 jaar:

Gemiddeld wordt in 62,7% van de episodes met refractie-afwijkingen niet verwezen naar een oog-

arts.

Van de 77 praktijken wordt in 25 praktijken nooit verwezen naar een oogarts voor refractie-afwij-

kingen. Als er wel wordt verwezen (52 praktijken) dan gebeurt dit gemiddeld in 55,2% van deze

episodes (95% BI 48,0 – 62,5).

14.11.6 Het rode oog

Het beleid ten aanzien van het rode oog behelst doorgaans geen verwijzing naar de oogarts.

Geen verwijzing naar oogarts

Indicator Percentage episodes rode oog waarbij niet verwezen is naar een oogarts: 97,4%

95% betrouwbaarheidsinterval: 96,6 - 98,1

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 99

Teller Aantal episodes rode oog waarbij niet verwezen is naar een oogarts: 6187

Noemer Aantal episodes rode oog: 6335

Gemiddeld wordt in 97,4% van de episodes rode oog niet verwezen naar een oogarts.

Van de 99 praktijken wordt in 41 praktijken nooit verwezen naar een oogarts bij episodes rode oog.

Als er wel wordt verwezen (58 praktijken) dan gebeurt dit gemiddeld in 4,5% van deze episodes

(95% BI 3,6 – 5,5%). 
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14.12 Huidziekten

14.12.1 Acne vulgaris

Ter behandeling van acne vulgaris wordt Diane® aanbevolen als er tevens de wens bestaat voor anti-

conceptie.

Voorschrijven Dianepil

Indicator Percentage episodes acne vulgaris waarbij Diane® bij vrouwen 91,5%

met anticonceptiepil is voorgeschreven:

95% betrouwbaarheidsinterval: 87,3 –  95,8

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 88

Teller Aantal episodes acne vulgaris en Diane® bij voorschrift anticonceptiepil: 567

Noemer Aantal episodes acne vulgaris bij vrouwen met anticonceptiepil: 578

Gemiddeld wordt in 91,5% van de episodes acne vulgaris bij vrouwen met een anticonceptiepil,

gekozen voor Diane®.

Van de 88 praktijken wordt in 3 praktijken nooit Diane® voorgeschreven bij vrouwen met acne en

orale anticonceptiva. Als Diane® wordt voorgeschreven (85 praktijken) dan gebeurt dit gemiddeld

in 94,8% van deze episodes (95% BI 92,6 – 96,9).

Een verwijzing naar een dermatoloog is zelden nodig.

Geen verwijzing naar dermatoloog

Indicator Percentage episodes acne vulgaris waarbij niet is verwezen 98,3%

naar een dermatoloog:

95% betrouwbaarheidsinterval: 97,4 – 99,1

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 97

Teller Aantal episodes acne vulgaris waarbij niet is verwezen naar 1101

een dermatoloog:

Noemer Aantal episodes acne vulgaris: 1124

Gemiddeld wordt in 98,3% van de episodes acne vulgaris niet verwezen naar een dermatoloog.

Van de 97 praktijken wordt in 77 praktijken nooit verwezen naar een dermatoloog bij acne vulgaris.

Als er wel wordt verwezen (20 praktijken) dan gebeurt dit gemiddeld in 8,4% van deze episodes

(95% BI 5,9 – 10,9). 
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14.12.2 Ulcus cruris venosum

Huisartsen zijn in staat om een ambulante compressietherapie zelf uit te voeren.

Huisarts doet ambulante compressietherapie

Indicator Percentage huisartsen dat ambulante compressie therapie zelf uitvoert: 71,7%

95% betrouwbaarheidinterval: 64,5-78,1

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 98

Teller Aantal huisartsen dat zelf ambulante compressie therapie uitvoert: 129

Noemer Aantal huisartsen: 181

71,7% van de huisartsen doet zelf een ambulante compressietherapie.

Het wordt niet zinvol geacht om een patiënt met ulcus cruris venosum naar een dermatoloog te ver-

wijzen. De ICPC-code voor ulcus cruris venosum omvat ook chronische ulcus en decubitis. Voor de

onderstaande indicator was geen onderscheid tussen deze drie mogelijk.

Geen verwijzing naar dermatoloog

Indicator Percentage episodes ulcus cruris venosum waarbij niet is verwezen 95,9%

naar een dermatoloog:

95% betrouwbaarheidsinterval: 93,7 – 98,2

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 90

Teller Aantal episodes ulcus cruris venosum zonder verwijzing dermatologie: 734

Noemer Aantal episodes ulcus cruris venosum: 764

Gemiddeld wordt in 95,9% van de episodes ulcus cruris venosum niet verwezen naar de dermato-

loog. Dit is mogelijk een geringe onderschatting, omdat bij een chronische ulcus en decubitis een

verwijzing naar de dermatoloog mogelijk vaker zal voorkomen.

Van de 90 praktijken wordt in 68 praktijken nooit verwezen naar de dermatoloog bij ulcus cruris

venosum. Als er wel wordt verwezen (2 praktijken) dan gebeurt dit gemiddeld in 16,6 % van deze

episodes (95% BI 9,4 -23,7).
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14.12.3 Constitutioneel eczeem

De eerste stap in het behandelen constitutioneel eczeem is een indifferente therapie.

Voorschrijven indifferente therapie

Indicator Percentage episodes constitutioneel eczeem waarbij indifferente therapie 23,8%

wordt voorgeschreven:

95% betrouwbaarheidsinterval: 20,5 –  27,1

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 97

Teller Aantal episodes constitutioneel eczeem en voorschrift indifferente therapie: 1348

Noemer Aantal episodes constitutioneel eczeem: 6047

Gemiddeld wordt in 23,8% van de episodes constitutioneel eczeem indifferente therapie voorge-

schreven.

Van de 97 praktijken wordt in 7 praktijken nooit indifferente therapie voorgeschreven bij constitu-

tioneel eczeem. Als indifferente therapie wordt voorgeschreven (90 praktijken) dan gebeurt dit

gemiddeld in 25,7% van deze episodes (95% BI 22,4 – 28,9).

Het beleid om te verwijzen naar een dermatoloog is terughoudend.

Geen verwijzing naar dermatoloog

Indicator Percentage episodes constitutioneel eczeem waarbij niet is verwezen 96,9%

naar een dermatoloog:

95% betrouwbaarheidsinterval: 96,2 – 97,6

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 99

Teller Aantal episodes constitutioneel eczeem zonder verwijzing naar 5919

een dermatoloog:

Noemer Aantal episodes constitutioneel eczeem: 6116

Gemiddeld wordt in 96,9% van de episodes constitutioneel eczeem niet verwezen naar de derma-

toloog.

Van de 99 praktijken wordt in 31 praktijken nooit verwezen naar de dermatoloog bij constitutioneel

eczeem. Als er wel eens wordt verwezen (68 praktijken) dan gebeurt dit gemiddeld in 4,5% van

deze episodes (95% BI 3,6-5,3).
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14.12.4 Psoriasis

Het behandelen van psoriasis kent verschillende stappen en als laatste stap geldt het voorschrijven

van ditranol. Het beleid ten aanzien van ditranol dient daarom terughoudend te zijn.

Niet voorschrijven ditranol

Indicator Percentage episodes psoriasis waarbij geen ditranol wordt 99,4%

voorgeschreven:

95% betrouwbaarheidsinterval: 98,7 –  100

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 97

Teller Aantal episodes psoriasis zonder voorschrift ditranol: 1966

Noemer Aantal episodes psoriasis: 1975

Gemiddeld wordt in 99,4% van de episodes psoriasis geen ditranol voorgeschreven.

Van de 97 praktijken wordt in 90 praktijken nooit ditranol voorgeschreven bij psoriasis. Als ditra-

nol wel wordt voorgeschreven (7 praktijken) dan gebeurt dit gemiddeld in 8,1% van deze episodes

(95% BI 0 – 18,2).

Het beleid om te verwijzen naar een dermatoloog is terughoudend.

Geen verwijzing naar dermatoloog

Indicator Percentage episodes psoriasis waarbij niet is verwezen naar 90,8%

een dermatoloog:

95% betrouwbaarheidsinterval: 88,8 – 92,7

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 99

Teller Aantal episodes psoriasis zonder verwijzing dermatologie: 1830

Noemer Aantal episodes psoriasis: 2012

Gemiddeld wordt in 90,8% van de episodes psoriasis niet verwezen naar de dermatoloog.

Van de 99 praktijken wordt in 34 praktijken nooit verwezen bij psoriasis. Als er wel wordt verwezen

(65 praktijken) dan gebeurt dit gemiddeld in 14,1% van deze episodes (95% BI 11,9 – 16,3).
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14.12.5 Dermatomycosen

Dermatomycosen zijn aandoeningen van huid, haren of nagels ten gevolge van een infectie door

schimmels of gisten. Voor orale antimycotica is in de huisartspraktijk geen plaats.

Niet voorschrijven van orale antimycotica

Indicator Percentage episodes dermatomycosen waarbij geen orale antimycotica 91,5%

wordt voorgeschreven:

95% betrouwbaarheidsinterval: 90,2 –  92,9

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 97

Teller Aantal episodes dermatomycosen zonder voorschrift orale antimycotica: 16876

Noemer Aantal episodes dermatomycosen: 18428

Gemiddeld wordt in 91,5% van de episodes dermatomycosen geen orale antimycotica voorge-

schreven.

Van de 97 praktijken wordt in 4 praktijken nooit orale antimycotica voorgeschreven bij dermatom-

ycosen. Als orale antimycotica wel wordt voorgeschreven (93 praktijken) dan gebeurt dit

gemiddeld in 8,8% van deze episodes (95% BI 7,5 – 10,2).

14.12.6 Bacteriële huidinfecties

Ook bij bacteriële huidinfecties wordt terughoudendheid in het voorschrijven van antibiotica aan-

bevolen.

Niet voorschrijven van antibiotica

Indicator Percentage episodes bacteriële huidinfecties waarbij geen 65,2%

antibioticum is voorgeschreven:

95% betrouwbaarheidsinterval: 32,2 – 37,4

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 97

Teller Aantal episodes bacteriële huidinfecties zonder antibioticumvoorschrift: 4996

Noemer Aantal episodes bacteriële huidinfecties: 7689

Gemiddeld wordt in 65,2% van de episodes bacteriële huidinfecties geen antibioticum voorge-

schreven.

In alle 97 praktijken wordt wel eens antibiotica voorgeschreven bij bacteriële huidinfecties.

Als er al een antibioticum wordt voorgeschreven dan wordt voor de meeste aandoeningen een

smalspectrum penicilline aanbevolen (flucloxacilline, cloxacilline).
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Voorschrijven flucloxacilline, cloxacilline bij erysipelas

Indicator Percentage episodes erysipelas waarbij een smalspectrum penicilline 40,7%

is voorgeschreven:

95% betrouwbaarheidsinterval: 35,8 – 45,5

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 96

Teller Aantal episodes erysipelas en voorschrift smalspectrum penicilline 1210

Noemer Aantal episodes erysipelas en antibioticumvoorschrift: 2713

Gemiddeld wordt in 40,7% van de episodes erysipelas waarbij een antibioticum is voorgeschreven

een smalspectrum penicilline voorgeschreven.

Van de 96 praktijken wordt in 7 praktijken nooit een smalspectrum penicilline als antibioticum

voorgeschreven bij erysipelas. Als een smalspectrum penicilline wordt voorgeschreven (89 praktij-

ken) dan gebeurt dit gemiddeld in 43,9% van deze episodes (95% BI 39,3 – 48,4).

14.13 Gynaecologie en obstetrie

14.13.1 (Dreigende) miskraam

Bij een (dreigende) miskraam bij een zwangerschap korter dan 16 weken is het doorgaans niet

noodzakelijk om een echografie aan te vragen. Uit de registratie is het niet te achterhalen of de

zwangerschap korter was dan 16 weken of niet. Daarom is bij alle (dreigende) miskramen nage-

gaan of er geen echografie is aangevraagd.

Geen verwijzing echografie

Indicator Percentage episodes (dreigende) miskraam waarbij geen echografie 82,0%

is aangevraagd:

95% betrouwbaarheidsinterval: 77,1 – 86,8

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 91

Teller Aantal episodes (dreigende) miskraam zonder aanvraag echografie 475

gedurende 3 maanden:

Noemer Aantal episodes (dreigende) miskraam gedurende 3 maanden: 576

Gemiddeld wordt in 82,0% van de episodes (dreigende) miskraam geen echografie aangevraagd.

Van de 91 praktijken wordt in 41 praktijken nooit een echografie aangevraagd bij een (dreigende)

miskraam. Als er een praktijk een echografie aangevraagd (50 praktijken) dan gebeurt dit

gemiddeld in 32,8% van deze episodes (95% BI 26,4 – 39,3).
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14.13.2 Het spiraaltje

Huisartsen zijn in staat om een spiraaltje zelf te plaatsen.

Huisarts plaatst spiraaltje

Indicator Percentage huisartsen dat zelf een spiraaltje plaatst: 88,9%

95% betrouwbaarheidsinterval: 83,4-93,1

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 98

Teller Aantal huisartsen dat zelf een spiraaltje plaatst: 160

Noemer Aantal huisartsen: 181

88,4% van de huisartsen plaatst zelf een spiraaltje.

14.13.3 Subfertiliteit

Voor vrouwen jonger dan 35 jaar en een zwangerschapswens korter dan een jaar is er geen reden

voor een verwijzing. Als uit het contact blijkt dat er klachten waren rond de fertiliteit is bekeken of

dit contact heeft geresulteerd in een verwijzing naar de gynaecoloog (of de uroloog). Om de duur

van de zwangerschapswens te bepalen zijn gedurende 3 maanden extra gegevens verzameld.

Geen verwijzing gynaecoloog of uroloog

Indicator Percentage episodes subfertiliteit bij vrouwen jonger dan 35 jaar 76,0%

en een zwangerschapswens korter dan 12 maanden waarbij niet is 

verwezen naar gynaecoloog (of uroloog):

95% betrouwbaarheidsinterval: 56,1 – 96,5

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 19

Teller Aantal episodes subfertiliteit bij vrouwen jonger dan 35 jaar en 18

een zwangerschapswens korter dan 12 maanden waarbij niet is 

verwezen naar gynaecoloog (of uroloog) gedurende 3 maanden:

Noemer Aantal episodes subfertiliteit bij vrouwen jonger dan 35 jaar en een 24

zwangerschapswens korter dan 12 maanden gedurende 3 maanden:

Opvallend is dat subfertiliteit weinig gepresenteerd wordt in de huisartspraktijk. In de 19 praktij-

ken, waarin het probleem is geregistreerd, worden slechts 24 episodes geregistreerd.

Gemiddeld wordt in 76,0% van de episodes subfertiliteit bij vrouwen jonger dan 35 jaar en een

zwangerschapswens korter dan 12 maanden niet verwezen naar gynaecoloog (of uroloog).

Van de 19 praktijken wordt in 14 praktijken nooit verwezen naar een gynaecoloog (of uroloog) bij

subfertiliteit bij vrouwen jonger dan 35 jaar en een zwangerschapswens korter dan 12 maanden. Als

er wel wordt verwezen (5 praktijken) dan gebeurt dit gemiddeld in vrijwel alle episodes (95% BI

64,3 -100). 
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14.13.4 Vaginaal bloedverlies

Het verwijsbeleid bij vaginaal bloedverlies is terughoudend, maar vrouwen met postmenopausaal

bloedverlies moeten wel worden verwezen naar de gynaecoloog.

Verwijzing gynaecoloog 

Indicator Percentage episodes postmenopausaal bloedverlies waarbij is 40,6%

verwezen naar gynaecoloog:

95% betrouwbaarheidsinterval: 34,1 – 47,2

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 95

Teller Aantal episodes postmenopausaal bloedverlies zonder verwijzing 179

gynaecologie:

Noemer Aantal episodes postmenopausaal bloedverlies: 469

Gemiddeld wordt in 40,6% van de episodes met postmenopausaal bloedverlies verwezen naar een

gynaecoloog.

Van de 95 praktijken wordt in 23 praktijken nooit verwezen naar een gynaecoloog bij postmeno-

pausaal bloedverlies. Als er wel verwezen wordt (72 praktijken) dan gebeurt dit gemiddeld in

53,6% van deze episodes (95% BI 47,6 – 59,6).

14.13.5 Zwangerschap en kraambed

Bij zwangere vrouwen van 36 jaar en ouder wordt in de richtlijn aanbevolen om mogelijkheden van

prenatale diagnostiek te bespreken. Om na te gaan of de mogelijkheden van prenatale diagnostiek

zijn besproken zijn gedurende 3 maanden extra gegevens verzameld.

Bespreken prenatale diagnostiek

Indicator Percentage zwangere vrouwen van 36 jaar of ouder waarbij de 53,4%

mogelijkheid van prenatale diagnostiek is besproken:

95% betrouwbaarheidsinterval: 41,4 – 65,4

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 43

Teller Aantal zwangere vrouwen van 36 jaar of ouder en bespreking 45

mogelijkheid van prenatale diagnostiek gedurende 3 maanden:

Noemer Aantal zwangere vrouwen van 36 jaar of ouder gedurende 3 maanden: 88

Gemiddeld wordt bij 53,4% van de zwangere vrouwen van 36 jaar of ouder de mogelijkheid van pre-

natale diagnostiek besproken.

Van de 43 praktijken wordt in 10 praktijken nooit de mogelijkheid van prenatale diagnostiek

besproken bij zwangere vrouwen van 36 jaar of ouder. Als de mogelijkheid wel wordt besproken

(33 praktijken) gebeurt dit gemiddeld bij 69,6% van deze vrouwen (95% BI 59,3 – 79,9).
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14.14 Seksueel overdraagbare aandoeningen

14.14.1 Fluor vaginalis

Bij een risico op een seksueel overdraagbare aandoening wordt aangeraden om een chlamydiatest

uit te voeren. Gedurende drie maanden is in de huisartspraktijken het aantal chlamydiatesten gere-

gistreerd.

Aanvraag chlamydiatest

Indicator Percentage episodes fluor vaginalis waarbij een chlamydiatest 72,9%

is aangevraagd:

95% betrouwbaarheidsinterval: 66,6 – 79,2

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 74

Teller Aantal episodes fluor vaginalis en chlamydiatest gedurende 3 maanden: 318

Noemer Aantal episodes fluor vaginalis gedurende 3 maanden: 470

Gemiddeld wordt in 72,9% van de episodes fluor vaginalis getest op chlamydia.

Van de 74 praktijken wordt in 26 praktijken nooit een chlamydiatest aangevraagd bij fluor vagina-

lis. Als er wel een chlamydiatest wordt aangevraagd (48 praktijken) dan gebeurt dit gemiddeld in

41,8% van deze episodes (95% BI 35,2 – 48,4).

14.14.2 Pelvic inflammatory disease (PID)

De behandeling van PID bestaat uit een combinatie van doxycycline en metronidazol. Als indicator

voor deze behandeling is gekeken naar het aantal voorschriften doxycycline.

Voorschrijven van doxycycline

Indicator Percentage episodes PID waarbij doxycycline is voorgeschreven: 65,0%

95% betrouwbaarheidsinterval: 54,2 – 75,8

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 55

Teller Aantal episodes PID en voorschrift doxycycline: 81

Noemer Aantal episodes PID: 129

Gemiddeld wordt in 65,0% van de episodes PID gekozen voor doxycycline.

Van de 55 praktijken wordt in 11 praktijken nooit doxycycline voorgeschreven bij PID. Als er wel

doxycycline wordt voorgeschreven (44 praktijken) dan gebeurt dit gemiddeld in 81,3% van de epi-

sodes (95% BI 73,6-89.0).
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14.14.3 Herpes genitalis

Voor de behandeling wordt doorgaans geen aciclovir aangeraden, tenzij het een eerste infectie met

veel klachten betreft.

Niet voorschrijven aciclovir

Indicator Percentage episodes herpes genitalis waarbij geen aciclovir 91,1%

is voorgeschreven:

95% betrouwbaarheidsinterval: 89,0 – 93,2

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 97

Teller Aantal episodes herpes genitalis zonder voorschrift aciclovir: 2371

Noemer Aantal episodes herpes genitalis: 2604

Gemiddeld wordt in 91,1% van de episodes herpes genitalis geen aciclovir voorgeschreven.

Van de 97 praktijken wordt in 34 praktijken nooit aciclovir voorgeschreven bij een episode herpes

genitalis. Als aciclovir wordt voorgeschreven (63 praktijken) dan gebeurt dit gemiddeld in 13,7%

van deze episodes (95% BI 11,1 – 16,2).

14.15 Urologische aandoeningen

14.15.1 Urineweginfectie

De aanbeveling luidt dat een ongecompliceerde urineweginfectie behandeld kan worden met nitro-

furantoïne of trimethoprim. De resistentie van nitrofurantoïne is de laatste jaren niet noemens-

waardig toegenomen.

Voorschrijven nitrofurantoïne of trimethoprim

Indicator Percentage episodes urineweginfectie waarbij nitrofurantoïne of 36,3%

trimethoprim is voorgeschreven:

95% betrouwbaarheidsinterval: 31,9 – 41,5

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 97

Teller Aantal episodes urineweginfectie met voorschrift nitrofurantoïne 6232

of trimethoprim:

Noemer Aantal episodes urineweginfectie en antibioticumvoorschrift: 14155

Gemiddeld wordt in 36,3% van de episodes urineweginfectie nitrofurantoïne of trimethoprim

voorgeschreven. 
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Van de 97 praktijken schrijven 4 praktijken altijd een ander antibioticum voor dan nitrofurantoïne

of trimethoprim bij een episode urineweginfectie. Als er wel nitrofurantoïne of trimethoprim

wordt voorgeschreven (93 praktijken) dan gebeurt dit gemiddeld in 37,9 % van deze episodes (95%

BI 32,7 – 43,1).

14.15.2 Bemoeilijkte mictie bij oudere mannen

In de richtlijn wordt een terughoudend beleid aanbevolen voor het aanvragen van een PSA.

Gedurende drie maanden is in de huisartspraktijken het aantal PSA bepalingen geregistreerd

Geen bepaling PSA

Indicator Percentage episodes bemoeilijkte mictie waarbij geen PSA is bepaald 45,1%

voor mannen onder de 70 jaar:

95% betrouwbaarheidsinterval: 45,0 – 64,9

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 61

Teller Aantal episodes bemoeilijkte mictie zonder PSA bepaling bij mannen 115

onder de 70 jaar gedurende 3 maanden:

Noemer Aantal episodes bemoeilijkte mictie bij mannen onder de 70 jaar 202

gedurende 3 maanden:

Gemiddeld wordt in 45,1% van de episodes bemoeilijkte mictie geen PSA bepaald bij mannen

onder de 70 jaar.

Van de 61 praktijken wordt in 14 praktijken nooit een PSA bepaling aangevraagd bij mannen onder

de 70 jaar met bemoeilijkte mictie. Als de PSA bepaling wel wordt aangevraagd (47 praktijken) dan

gebeurt dit gemiddeld in 71,2% van deze episodes (95% BI 63,1 – 79,5).

De invloed van medicatie op de klachten is gering, waardoor het voorschrijven van alfablokkers

weinig effect zal hebben. In de richtlijn staat ook dat voor een behandeling met finasteride in de

huisartspraktijk helemaal geen plaats is.

Niet voorschrijven van alfablokkers

Indicator Percentage episodes bemoeilijkte mictie waarbij geen alfablokkers 62,1%

zijn voorgeschreven:

95% betrouwbaarheidsinterval: 33,6 – 42,2

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 97

Teller Aantal episodes bemoeilijkte mictie zonder voorschrift alfablokkers: 1234

Noemer Aantal episodes bemoeilijkte mictie: 2023

Gemiddeld wordt in 62,1% van de episodes bemoeilijkte mictie geen alfablokkers voorgeschreven.

Van de 97 praktijken wordt in 5 praktijken nooit alfablokkers voorgeschreven bij bemoeilijkte mic-
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tie bij oudere mannen. Als er alfablokkers worden voorgeschreven (92 praktijken) dan gebeurt dit

gemiddeld in 40% van deze episodes (95% BI 35,8 – 44,1).

Niet voorschrijven van finasteride

Indicator Percentage episodes bemoeilijkte mictie waarbij geen finasteride is 93,6%

voorgeschreven:

95% betrouwbaarheidsinterval: 91,8 – 96,5

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 97

Teller Aantal episodes bemoeilijkte mictie zonder voorschrift finasteride: 1896

Noemer Aantal episodes bemoeilijkte mictie: 2023

Gemiddeld wordt in 93,6% van de episodes bemoeilijkte mictie geen finasteride voorgeschreven.

Van de 97 praktijken wordt in 50 praktijken nooit finasteride voorgeschreven bij bemoeilijkte mic-

tie bij oudere mannen. Als er wel finasteride wordt voorgeschreven (47 praktijken) dan gebeurt dit

in 13,1% van deze episodes (95% BI 10,4 – 15,9). 

14.15.3 Incontinentie voor urine

Een kwaliteitsindicator bij deze NHG-Standaard is de prevalentie van urine-incontinentie.

Aandoening Prevalentie per 1000 patiënten in de huisartspraktijk

Patiëntenaantal Totaal 95% BI Man Vrouw Leeftijd

Incontinentie urine 2253 6,0 4,8-7,2 2,1 9,9 alle

De jaarprevalentie in een huisartsenpraktijk van urine-incontinentie is 6,0 per 1000 patiënten met

een spreiding van 4,8 tot 7,2. Voor vrouwen ligt de prevalentie aanmerkelijk hoger dan voor man-

nen (respectievelijk 9,9 per 1000 en 2,1 per 1000)

Bij incontinentie voor urine kan een verwijzing naar een fysiotherapeut voor vrouwen uitkomst bieden.

Verwijzing naar fysiotherapeut

Indicator Percentage episodes urine-incontinentie onder vrouwen waarbij 19,4%

verwezen is naar een fysiotherapeut:

95% betrouwbaarheidsinterval: 14,7 – 24,1

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 95

Teller Aantal vrouwen met episodes urine-incontinentie en een 157

verwijzing fysiotherapie:

Noemer Aantal vrouwen met episodes urine-incontinentie: 778
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Gemiddeld wordt bij vrouwen in 19,4% van de episodes urine-incontinentie verwezen naar een fysi-

otherapeut.

Van de 95 praktijken wordt in 39 praktijken vrouwen nooit verwezen naar een fysiotherapeut voor

urine-incontinentie. Als er wel wordt verwezen (56 praktijken) dan gebeurt dit gemiddeld in 32,9%

van deze episodes (95% BI 27,1 -38,7).

14.15.4 Urethritis bij mannen

Een test op chlamydia wordt doorgaans niet nodig geacht bij urethritis. Gedurende drie maanden

is in de huisartspraktijken het aantal aanvragen voor chlamydiatesten geregistreerd. 

Geen aanvraag chlamydiatest

Indicator Percentage episodes urethritis bij mannen waarbij geen test op 34,5%

chlamydia is verricht:

95% betrouwbaarheidsinterval: 18,3 – 50,7

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 29

Teller Aantal episodes urethritis bij mannen zonder chlamydiatest 17

gedurende 3 maanden:

Noemer Aantal episodes urethritis bij mannen gedurende 3 maanden: 44

Gemiddeld wordt in 34,5% van de episodes urethritis bij mannen geen test op chlamydia aangevraagd.

Van de 29 praktijken wordt in 7 praktijken nooit een test op chlamydia aangevraagd bij urethritis bij

mannen. Als er wel eens een test wordt verricht (22 praktijken) dan gebeurt dit gemiddeld in 86,4%

van deze episodes (95% BI 76,0 – 96,7).

De behandeling van urethritis bestaat uit het voorschrijven van ciprofloxacine en doxycycline.

Voorschrijven van ciprofloxacine en doxycycline

Indicator Percentage episodes uretritis bij mannen waarbij ciprofloxacine 67,3%

en doxycycline is voorgeschreven:

95% betrouwbaarheidsinterval: 58,5 – 76,1

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 62

Teller Aantal episodes uretritis bij mannen en voorschrift ciprofloxacine 123

en doxycycline: 

Noemer Aantal episodes uretritis bij mannen: 177

Gemiddeld worden in 67,3% van de episodes urethritis bij mannen antibiotica voorgeschreven.

Van de 62 praktijken wordt in 8 praktijken nooit antibiotica voorgeschreven bij urethritis. Als er wel

antibiotica wordt voorgeschreven (54 praktijken) dan gebeurt dit gemiddeld in 77,3% van deze epi-

sodes (95% BI 70,6-84,0).
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14.15.5 Enuresis nocturna

Het voorschrijven van desmopressine is de laatste stap in de behandeling van enuresis nocturna.

Voor kinderen tot 5 jaar is het voorschrijven van desmopressine helemaal niet geïndiceerd. Er

wordt daarom een onderscheid gemaakt tussen 0-5 jarigen en 6-18 jarigen.

Niet voorschrijven desmopressine, 0-5 jarigen

Indicator Percentage episodes enuresis nocturna bij 0-5 jarigen waarbij 85,7%

geen desmopressine is voorgeschreven:

95% betrouwbaarheidsinterval: 75,4 – 97,1

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 40

Teller Aantal episodes enuresis nocturna bij 0-5 jarigen zonder voorschrift 54

desmopressine:

Noemer Aantal episodes enuresis nocturna bij 0-5 jarigen: 63

Gemiddeld wordt in 85,7% van de episodes enuresis nocturna bij 0-5 jarigen geen desmopressine

voorgeschreven.

Van de 40 praktijken wordt in 34 praktijken nooit desmopressine voorgeschreven bij enuresis noc-

turna bij 0-5 jarigen. Als er wel desmopressine wordt voorgeschreven (6 praktijken) dan gebeurt dit

gemiddeld in 91,7% van deze episodes (95% BI 71,3- 100).

Niet voorschrijven desmopressine, 6-18 jarigen

Indicator Percentage episodes enuresis nocturna bij 6-18 jarigen waarbij 55,0%

geen desmopressine is voorgeschreven:

95% betrouwbaarheidsinterval: 47,5 – 62,8

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 81

Teller Aantal episodes enuresis nocturna bij 6-18 jarigen zonder voorschrift 250

desmopressine:

Noemer Aantal episodes enuresis nocturna bij 6-18 jarigen: 479

Gemiddeld wordt in 55,0% van de episodes enuresis nocturna bij 6-18 jarigen geen desmopressine

voorgeschreven.

Van de 81 praktijken wordt in 21 praktijken nooit desmopressine voor bij enuresis nocturna bij 6-18

jarigen. Als er wel desmopressine wordt voorgeschreven (60 praktijken) dan gebeurt dit gemiddeld

in 60,6% van deze episodes (95% BI 54,0-67,1).

Het beleid ten aanzien van een verwijzing naar een kinderarts is terughoudend.

R-56

kwaliteit huisartsenzorg belicht

Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk



Geen verwijzing kinderarts

Indicator Percentage episodes enuresis nocturna bij 6-18 jarigen waarbij 86,0%

niet is verwezen naar een kinderarts:

95% betrouwbaarheidsinterval: 79,3 – 93,1

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 56

Teller Aantal episodes enuresis nocturna bij 6-18 jarigen zonder 133

verwijzing kinderarts:

Noemer Aantal episodes enuresis nocturna bij 6-18 jarigen: 157

Gemiddeld wordt in 86,0% van de episodes enuresis nocturna bij 6-18 jarigen niet verwezen naar

een kinderarts.

Van de 56 praktijken wordt in 40 praktijken nooit verwezen naar een kinderarts bij enuresis noc-

turna bij 6-18 jarigen. Als er wel wordt verwezen (16 praktijken) dan gebeurt dit gemiddeld in

48,4% van deze episodes (95% BI 34,7 – 62,0).

14.15.6 Urinesteenlijden

Voor een behandeling van urinesteen aanvallen wordt diclofenac aangeraden.

Voorschrijven diclofenac

Indicator Percentage episodes urinesteenlijden waarbij diclofenac 94,7%

is voorgeschreven:

95% betrouwbaarheidsinterval: 92,6 – 96,9

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 89

Teller Aantal episodes urinesteenlijden en voorschrift diclofenac: 449

Noemer Aantal episodes urinesteenlijden: 479

Gemiddeld wordt in 94,7% van de episodes urinesteenlijden waarbij diclofenac is voorgeschreven.

In alle 89 praktijken wordt meestal diclofenac voorgeschreven bij een episode urinesteenlijden.

Het verwijsbeleid is terughoudend.

Niet verwijzen uroloog

Indicator Percentage episodes urinesteenlijden waarbij niet is verwezen 93,4%

naar een uroloog:

95% betrouwbaarheidsinterval: 89,9 – 96,9

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 91

Teller Aantal episodes urinesteenlijden zonder verwijzing urologie: 435

Noemer Aantal episodes urinesteenlijden: 465
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Gemiddeld wordt in 93,4% van de episodes urinesteenlijden niet verwezen naar een uroloog.

Van de 91 praktijken wordt in 68 praktijken nooit verwezen naar een uroloog voor urinesteenlijden.

Als er verwezen wordt (23 praktijken) dan gebeurt dit gemiddeld in 26,2% van deze episodes (95%

BI 15,4 – 37,0).

14.16 Alledaagse ziekten

14.16 1 Acute keelpijn

In de richtlijn staat dat de meeste keelpijnklachten niet op een consult gezien hoeven te worden,

tenzij er sprake is van een ernstig algemeen ziek-zijn, grote beperkingen, ernstige slikklachten,

grote pijnlijke lymfeklieren, abnormaal beloop, acute reuma en huiduitslag. Dit betekent, dat ver-

uit het meerderdeel van de klachten in een telefonisch contact afgehandeld kunnen worden.

Gedurende 6 weken is in de huisartspraktijken het soort contact geregistreerd.

Telefonisch contact

Indicator Percentage telefonische contacten voor acute keelpijn: 12,0%

95% betrouwbaarheidsinterval: 8,7 – 15,4

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 83

Teller Aantal telefonische contacten voor acute keelpijn gedurende 6 weken: 146

Noemer Aantal contacten voor acute keelpijn gedurende 6 weken: 1418

Gemiddeld is 12,0% van de contacten voor acute keelpijn een telefonisch contact.

Van de 83 praktijken wordt in 27 praktijken een contact over acute keelpijn nooit telefonisch afge-

handeld. Als er wel eens klachten van acute keelpijn telefonisch worden afgehandeld (56 praktij-

ken) dan gebeurt dit in 17,8% van de contacten (95% BI 13,6 - 22,1).

Het voorschrijven van antibiotica wordt niet aanbevolen. Bij ernstig ziek zijn, dreigende complica-

ties of een verhoogd risico op een gecompliceerd beloop mogen antibiotica worden voorgeschre-

ven waarbij een smalspectrum antibioticum als eerste keus wordt geadviseerd.

Niet voorschrijven van antibiotica

Indicator Percentage episodes acute keelpijn waarbij geen antibioticum 62,6%

is voorgeschreven:

95% betrouwbaarheidsinterval: 58,4 – 64, 9

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 97

Teller Aantal episodes acute keelpijn zonder antibioticum voorschrift: 9166

Noemer Aantal episodes acute keelpijn 12520

Gemiddeld wordt in 62,6% van de episodes acute keelpijn geen antibiotica voorgeschreven.
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In alle 97 praktijken worden wel eens antibiotica voorgeschreven bij acute keelpijn.

Als antibiotica gewenst zijn dan is het voorstel om te kiezen voor een smalspectrum penicilline

(feneticilline, fenoxymethylpenicilline).

Voorschrijven smalspectrum penicilline

Indicator Percentage episodes acute keelpijn waarbij smalspectrum penicilline 69,5%

is voorgeschreven:

95% betrouwbaarheidsinterval: 64,4 – 74,6

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 97

Teller Aantal episodes acute keelpijn en voorschrift smalspectrum penicilline: 2361

Noemer Aantal episodes acute keelpijn en antibioticavoorschrift: 3354

Gemiddeld wordt in 69,5% van de episodes acute keelpijn een smalspectrum penicilline voorge-

schreven, indien antibiotica worden voorgeschreven.

In één praktijk is nooit een smalspectrum penicilline voorgeschreven In de 96 andere praktijken

gebeurt dit in 70,2% (95% BI 65,3 – 75,2) van deze episodes.

14.16.2 Kinderen met koorts 

In de richtlijn staat dat de meeste kinderen met koorts niet op een consult gezien hoeven te worden.

Dit betekent, dat veruit het merendeel van de klachten in een telefonisch contact afgehandeld kun-

nen worden. Gedurende 6 weken is in de huisartspraktijken het soort contact geregistreerd.

Telefonisch contact

Indicator Percentage telefonische contacten voor kinderen tot 6 jaar met koorts: 32,7%

95% betrouwbaarheidsinterval: 23,2 – 42,3

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 60

Teller Aantal telefonische contacten voor kinderen met koorts 69

gedurende 6 weken:

Noemer Aantal contacten voor kinderen met koorts gedurende 6 weken: 232

Gemiddeld is 32,7% van de contacten voor kinderen met koorts een telefonisch contact.

Van de 60 praktijken wordt in 25 praktijken een contact over kinderen met koorts nooit telefonisch

afgehandeld. Als er wel eens klachten van kinderen met koorts telefonisch worden afgehandeld (35

praktijken) dan gebeurt dit in 56,1% van de contacten (95% BI 45,2 – 67,0).

Het voorschrijven van antibiotica wordt niet aanbevolen.
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Niet voorschrijven van antibiotica

Indicator Percentage episodes koorts bij kinderen onder de 6 jaar waarbij 92,5%

geen antibioticum is voorgeschreven:

95% betrouwbaarheidsinterval: 89,9 – 95,0

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 95

Teller Aantal episodes koorts bij kinderen onder de 6 jaar zonder 1770

voorschrift antibioticum:

Noemer Aantal episodes koorts bij kinderen onder de 6 jaar: 1890

Gemiddeld wordt in 92,5% van de episodes koorts bij kinderen tot 6 jaar geen antibioticum voor-

geschreven. 

Van de 95 praktijken wordt in 45 praktijken nooit antibiotica voorgeschreven bij een episode met

koorts bij kinderen jonger dan 6 jaar. Als er antibiotica worden voorgeschreven (50 praktijken) dan

gebeurt dit gemiddeld in 14,3% (95% BI 10,3-18,4) van deze episodes.

14.16.3 Sinusitis 

Voor sinusitis wordt een terughoudend beleid voorgesteld als het gaat om het voorschrijven van

antibiotica.

Niet voorschrijven antibiotica

Indicator Percentage episodes sinusitis waarbij geen antibioticum is voorgeschreven: 32,8%

95% betrouwbaarheidsinterval: 29,4 – 36,2

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 97

Teller Aantal episodes sinusitis zonder antibioticumvoorschrift: 3468

Noemer Aantal episodes sinusitis: 11220

Gemiddeld wordt in 32,8% van de episodes met sinusitis geen antibiotica voorgeschreven. 

In alle 97 praktijken wordt wel eens een antibioticum voorgeschreven bij een episode met sinusitis.

Als in een praktijk een antibioticum wordt voorgeschreven dan is er een duidelijke voorkeur voor

ciprofloxacine of doxycycline (eerstekeuze antibioticum).

Voorschrijven ciprofloxacine of doxycycline

Indicator Percentage episodes sinusitis waarbij een eerstekeuze antibioticum 78,2%

is voorgeschreven:

95% betrouwbaarheidsinterval: 74,3 – 82,1

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 97

Teller Aantal episodes sinusitis en voorschrift eerstekeuze antibioticum: 6165

Noemer Aantal episodes sinusitis en antibioticumvoorschrift: 7752
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Gemiddeld wordt in 78,2% van de episodes sinusitis waarbij een antibioticum is voorgeschreven

het middel van eerste keus voorgeschreven. In alle 97 praktijken wordt de voorkeursmedicatie wel

eens voorgeschreven bij een episode van sinusitis.

14.16.4 Acute diarree

In de richtlijn staat dat doorgaans klachten van acute diarree niet op een consult gezien hoeven te

worden. Dit betekent, dat veruit het meerderdeel van de klachten in een telefonisch contact afge-

handeld kunnen worden. Gedurende 6 weken is in de huisartspraktijken het soort contact gere-

gistreerd.

Telefonisch contact

Indicator Percentage telefonische contacten over acute diarree: 34,4%

95% betrouwbaarheidsinterval: 26,8 – 42,0

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 74

Teller Aantal telefonische contacten over acute diarree in 6 weken: 145

Noemer Aantal contacten over acute diarree in 6 weken: 397

Gemiddeld wordt in 34,4% van de klachten over acute diarree het contact telefonisch afgehandeld.

Van de 74 praktijken wordt in 22 praktijken een contact met betrekking tot acute diarree nooit tele-

fonisch afgehandeld. Als er wel eens een contact telefonisch afgehandeld wordt (52 praktijken)

dan gebeurt dit gemiddeld in 48,9% van deze contacten (95% BI 41,0 – 56,8).

In de richtlijn wordt het verrichten van een faeceskweek doorgaans niet aanbevolen. Gedurende

drie maanden is in de huisartspraktijken het aantal aanvragen voor faeceskweken geregistreerd. 

Geen aanvraag faeceskweek

Indicator Percentage episodes acute diarree waarbij geen faeceskweek 32,3%

is aangevraagd:

95% betrouwbaarheidsinterval: 25,4 – 39,1

Praktijken Aantal praktijken waarop de analyse betrekking heeft: 67

Teller Aantal episodes acute diarree zonder faeceskweek gedurende 3 maanden: 175

Noemer Aantal episodes acute diarree gedurende 3 maanden: 641

Gemiddeld wordt in 32,3% van de episodes acute diarree geen faeceskweek aangevraagd.

Van de 67 praktijken wordt in 5 praktijken in deze periode van 3 maanden nooit een faeceskweek

bij acute diarree aangevraagd. Als er wel eens een faeceskweek wordt aangevraagd (62 praktijken)

dan gebeurt dit gemiddeld in 26,8% van deze episodes (95% BI 21,4 – 32,2).
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Indicatoren voor praktijkvoering
Mariëlle van Roosmalen, Jan van Doremalen (WOK)

15.1 Leeswijzer

Het Visitatie Instrument Praktijkvoering (VIP) is afgenomen bij 98 van de 104 NS2-praktijken en bij

181 van de 195 daarin werkzame huisartsen. De meeste praktijken/huisartsen zijn tijdens de NS2-

periode met versie 1999 van de VIP gevisiteerd. Een aantal praktijken/huisartsen was al eerder

gevisiteerd en daarbij zijn eerdere versies (1997 en 1998) van de VIP gebruikt. Deze praktijken zijn

niet opnieuw gevisiteerd. Versie 1997 is afgenomen bij 5 praktijken en 6 huisartsen. Versie 1998 is

afgenomen bij 1 praktijk en 1 huisarts. Aan de set van indicatoren worden voortdurend nieuwe indi-

catoren toegevoegd om ook recente ontwikkelingen in de praktijkvoering in de kaart te brengen.

Het grootste deel van de verschillende VIP-versies komt echter overeen. Een aantal indicatoren

kwam niet in de eerdere versies van de VIP voor. Deze zijn in de onderstaande tabellen aangegeven

met 1 of 2 sterretjes (* niet in versie 1997; ** niet in versie 1997 en 1998). Indicatoren die ontleend

zijn aan een standaard zijn aangemerkt met een (S) achter de indicator.

De VIP bestaat uit twee onderdelen; één op praktijkniveau en één op huisartsniveau. De onderdelen

zijn verdeeld in zes hoofdstukken: (1) Uitrusting van de praktijk, (2) Delegatie en samenwerking,

(3) Dienstverlening en organisatie, (4) Verslaglegging, (5) Organisatie van de kwaliteit, (6)

Werkbelasting en werkdruk (alleen op huisartsniveau). Deze hoofdstukken zijn weer onderver-

deeld in subhoofdstukken. Daarnaast zijn achtergrondkenmerken verzameld van de praktijkas-

sistente, de praktijk en de huisarts. 

In de verschillende (sub)hoofdstukken zijn de indicatoren geordend per aspect van praktijkvoering

(hoofdletters en vet gedrukt). De meeste indicatoren konden worden beantwoord met ja (=1) of nee

(=0). Voor deze indicatoren zijn frequenties (in %) gepresenteerd van het aantal keren dat ja op een

indicator is geantwoord. Hierbij gaat het meestal om de aanwezigheid of het gebruik maken van

bepaalde zaken in de praktijk of het uitvoeren van bepaalde handelingen. Ook zijn een aantal indi-

catoren gemeten op een continue schaal. Uit de indicator zelf blijkt om welke meeteenheid het gaat

(bijv. m2 of minuten/week). Voor deze indicatoren is het gemiddelde en de standaarddeviatie

gepresenteerd. 

Daarnaast zijn met behulp van factoranalyses op basis van eerdere VIP-data een aantal schalen

geconstrueerd. De scores van de indicatoren die tot deze schaal behoren zijn opgeteld en worden

VIP-somscores genoemd. Voor de ja/nee indicatoren betekent dit het optellen van de nullen en

enen. Voor de continue indicatoren betekent dit het optellen van de afzonderlijke scores. Bij de

schalen gebaseerd op patiëntenoordelen worden de percentages positieve patiëntenoordelen
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opgeteld bij de percentages negatieve patiëntenoordelen. Deze schalen zijn berekend voor elke

individuele praktijk/huisarts. In de tabel wordt de gemiddelde VIP-somscore met standaard devia-

tie gepresenteerd. Een aantal indicatoren, die tot hetzelfde aspect van de praktijkvoering behoor-

den, zijn niet in deze schalen opgenomen omdat ze niet hoog genoeg laadden op de betreffende

factor in de factoranalyse. Deze indicatoren staan afzonderlijk gepresenteerd onder de VIP-soms-

core van het betreffende aspect van de praktijkvoering.
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15. 2 VIP op praktijkniveau (n=98)

Achtergrondkenmerken

Achtergrondkenmerken van de praktijk en het waarneemgebied

Werkverband:

A = solopraktijk 50%

B = duopraktijk 25%

C = groepspraktijk 17%

D = gezondheidscentrum 8%

Lokatie praktijk:

A= aan huis 44%

B= niet aan huis 56%

Ligging praktijk:

A = op het platteland (dorpskern < 5.000 inwoners) 16%

B = verstedelijkt platteland/forensengemeente (5-30.000 inwoners) 34%

C = kleine of middelgrote stad (30-100.000 inwoners) 25%

D = grote steden (> 100.000 inwoners) 25%

Apotheekhoudend** 12%

Gemiddeld aantal fte huisartsen in de praktijk* 1,7 ± 1,0

Gemiddeld aantal fte praktijkassistentes in de praktijk* 1,7 ± 1,1

Gemiddeld percentage feitelijke assistentie in de praktijk (A)** 168,2% ± 98,6

Gemiddeld aantal patiënten in de totale praktijk (B)* 4173 ± 2470

Gemiddeld percentage assistentie per 1000 patiënten in de praktijk (A/B)** 41,2% ± 14,6

Gemiddeld percentage ziekenfondspatiënten** 63,5% ± 11,5

Gemiddeld aantal patiënten in waarneemgebied (weekend) 41317±51416

Gemiddeld aantal waarneemcollegae (weekend) 19,6 ± 25,3 

Gemiddeld aantal 100%-formatie in de waarneemgroep (weekend) 14,3 ± 17,4

Gemiddeld aantal fte managementondersteuning ** 0,03 ± 0,12

Gemiddeld aantal fte praktijkverpleegkundige** 0,05 ± 0,18

Praktijk maakt deel uit van een HOED-constructie** 15%

HIS-pakket:

29% Promedico 22% Elias 21% Microhis 1% anders

12% Arcos 15% MacHis 0% Medicom 0% geen

Achtergrondkenmerken van de praktijkassistente

Gemiddeld aantal jaren werkzaam als praktijkassistente 10,5 ± 5,1

Gemiddeld aantal jaren werkzaam in deze praktijk 7,6 ± 4,5 

Gemiddeld percentage aanstelling van de praktijkassistente(s) 61,6% ± 20,7

In bezit van diploma doktersassistente 64%

Schriftelijke arbeidsovereenkomst 83%

Beschikking over eigen werkruimte 86%

Gemiddeld aantal reële uren/week werkzaam in de praktijk 25,0 ± 8,0 

*  Deze variabele komt niet voor in versie 1997 van de VIP.

** Deze variabele komt niet voor in versie 1997 en 1998 van de VIP.
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I Uitrusting van de praktijk

IA Praktijkruimte

Oppervlakte

Gemiddelde oppervlakte van de totale praktijk in m2 87,5 ± 31,7

Gemiddelde balieruimte per assistente in m2 6,4 ± 3,0

Aanwezigheid praktijkvoorzieningen

Behandelkamer assistente 81%

Aparte vergader-/koffiekamer 40%

Toegankelijkheid voor invaliden 63%

Gemiddelde VIP-somscore 1,8 ± 1,0

Tochtsluis bij entree 84%

Toiletbenodigdheden (patiëntentoilet) 97%

Papierversnipperaar (cq mogelijkheid)** 88%

Koptelefoon voor handsfree bellen** 36%

Verrijdbare taboeret 63%

Patiëntenoordeel over praktijkruimte

Percentage patiënten dat vindt dat

Het praktijkgebouw een opknapbeurt behoeft -24%

De stoelen in de wachtkamer prettig zitten 80%

De speelgelegenheid in de wachtkamer voldoende is 78%

Netheid en hygiëne in de praktijk beter kan -11%

Gemiddelde VIP-somscore 123 ± 55

Patiëntenoordeel over privacy in de praktijk

Percentage patiënten dat

Kan horen wat aan de balie besproken wordt -56%

Gespreksflarden uit de spreekkamer opvangt -9%

Vertrouwelijke informatie vernam -4%

Gemiddelde VIP-somscore -69 ± 32

** Deze variabele komt niet voor in versie 1997 en 1998 van de VIP.
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I Uitrusting van de praktijk

IB Behandelkamer

Gemiddelde oppervlakte van de behandelkamer in m2 9,7 ± 5,9

Aanwezigheid service en hygiëne bij onderzoek en behandeling

Handdoekautomaat/papieren handdoeken 42%

Steriele doek of ‘gatdoek’ voor ingrepen 42%

Handschoenen voor reiniging instrumentarium 48%

Desinfectie bank na vuile ingreep 83%

Assistente gevaccineerd tegen hepatitis B 85%

Gemiddelde VIP-somscore 3,0 ± 1,2

Emmer of bak voor gebruikt instrumentarium 84%

Controle op sterilisatie met indicatortape 24%

Onderzoekslamp met muur- of plafondbevestiging ** 77%

Aanwezigheid EHBO-voorzieningen

Vingerspalken 64%

Nood-infuusset 29%

Volledige anafylaxie-set 51%

Mayo-tube 37%

Slijmzuiger 38%

Verschillende katheters (3 maten) 85%

Caustica neus voor recidiverende epistaxis 70%

Neustampon 83%

Ringzaagtang 76%

EMLA-crème 53%

Gemiddelde VIP-somscore 5,8 ± 1,9

Quire of Buck voor verwijdering corpora aliena uit neus/oor ** 88%

** Deze variabele komt niet voor in versie 1997 en 1998 van de VIP.
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I        Uitrusting van de praktijk

IC    Instrumentarium aanwezig in de praktijk

Aanwezigheid instrumentarium in de praktijk

Tapemateriaal (S) 90%

Tonometer (S) 42%

Audiometer 57%

ECG-apparaat 45%

Proctoscoop 51%

Hemorroïdenligator, pakking en Barron-bandjes 7%

Hyfrecator/cauter 90%

Stikstofcontainer (opslag > 4 weken) 51%

Zware nagelschaar 72%

Comedonenquetscher (S) 44%

Doppler-meter 40%

Thermometer (rectaal) 78%

Gemiddelde VIP-somscore 6,7 ± 2,2

I        Uitrusting van de praktijk

ID    Laboratorium

Gemiddelde oppervlakte van het laboratorium in m2 4,3 ± 2,8

Laboratoriumaanbod van de praktijk

Kookwekker aanwezig 70%

Digitale Hb meter aanwezig 46%

Urinekweekmaterialen aanwezig 47%

Glucose meten: taak behoort tot functie praktijkassistente (S) 93%

Urinesediment beoordelen: taak behoort tot functie praktijkassistente  (S) 83%

Bepalen BSE: taak behoort tot functie praktijkassistente  50%

Bepalen Hb: taak behoort tot functie praktijkassistente  70%

Gemiddelde VIP-somscore 4,6 ± 1,8

Maken en beoordelen fluorpreparaat: taak behoort tot functie praktijkassistente  10%

Scheiding tussen urine/faeces- en bloed-onderzoek in lab aanwezig ** 60%

** Deze variabele komt niet voor in versie 1997 en 1998 van de VIP.
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II Delegatie en samenwerking

IIA-C Taken gedelegeerd aan praktijkassistente

Medisch-technische en diagnostische taken

Hechtingen verwijderen 92%

Venapunctie 47%

Oren uitspuiten 84%

Wratten met stikstof behandelen 86%

Lijmen van wondjes 43%

Open been compressieverband 49%

Splinters verwijderen 62%

Vuiltje uit oog verwijderen 7%

Injecties geven 97%

Enkeldistorsie tapen 36%

Audiometrie 51%

ECG maken 36%

Intracutane allergie-test 18%

Gemiddelde VIP-somscore 7,1 ± 2,7

Preventieve taken

Zelfstandige bloeddrukcontroles 72%

Risicoprofiel hart-/vaatziekten bepalen 23%

Controle van ingestelde diabetespatiënten 58%

Controle van astma/COPD-patiënten 11%

Gemiddelde VIP-somscore 1,6 ± 1,2

Voorlichtingstaken

Voorlichting aan patiënten met diabetes, hypertensie 74%

Instructie in het gebruik van de glucosemeter 45%

Vaker dan 2-3 maal/week voorlichtingsmateriaal meegeven 41%

Instructie en voorlichting astma/COPD-patiënten 28%

Geven van dieetadviezen 54%

Gemiddelde VIP-somscore 2,4 ± 1,5

Uitstrijkjes maken voor bevolkingsonderzoek 64%

Voorlichting en advies bij allergie huisstofmijt/huisdieren 21%

Advisering stoppen met roken volgens de MIS-methode 11%

Patiëntenoordeel over delegatie

Percentage patiënten dat

Vindt dat de huisarts meer kan delegeren 68%

Medisch-administratieve taken

Typen van verwijsbrieven 18%

Invullen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats) op formulier 81%

Oproepen risicopatiënten 78%

Sorteren en zelf afhandelen post * 90%

Gemiddelde VIP-somscore * 2,7 ± 0,8

*  Deze variabele komt niet voor in versie 1997 van de VIP.
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II Delegatie en samenwerking

IIA-C Taken gedelegeerd aan praktijkassistente (vervolg)

Organisatorische taken 

Aanvullen/bijhouden foldervoorraad wacht-/spreekkamer 88%

Basisgegevens/specialistenbrieven inschrijven/invoeren 88%

Assisteren tijdens weekenddienst 27%

Bijvullen van de dokterstas 41%

Gemiddelde VIP-somscore 2,4 ± 0,9

Bediening van het antwoordapparaat 85%

Telefonisch aangevraagd recept uitschrijven voor alledaagse klachten 87%

Opzetten en bijhouden van een patiëntenbibliotheek * 24% 

*  Deze variabele komt niet voor in versie 1997 van de VIP.

II       Delegatie en samenwerking

IID    Samenwerking met collegae

Overleg met collegae

Gemiddeld aantal minuten/week gestructureerd overleg met collegae 47,7 ± 31,8

Gemiddeld aantal Hagro-bijeenkomsten in het laatste jaar 20,1 ± 17,1

Samenwerking in de Hagro

Waarneemreglement aanwezig 92%

Formele regeling voor waarneming bij ziekte aanwezig 97%

Agenda wordt tevoren rondgestuurd 77%

Hagro-bijeenkomsten worden genotuleerd 90%

Vakanties worden voor elkaar waargenomen 93%

Taakverdeling in Hagro van functies 92%

Plan voor vestigingsbeleid aanwezig 43%

Hagro-vertegenwoordiger heeft mandaat voor RHV 87%

Gemiddelde VIP-somscore 6,7 ± 1,4

Er is sprake van medisch-inhoudelijke taakdifferentiatie binnen de Hagro ** 11%

Afspraken gemaakt over veel voorkomende problematiek in Hagro ** 35%

Afspraken gemaakt over problematiek met andere hulpverleners ** 26%

Patiëntenoordeel over samenwerking collegae

Percentage patiënten dat aangeeft dat de

Waarnemer op de hoogte is van hun medische problemen 61%

Huisarts geïnformeerd is over behandeling door waarnemer 90%

Vakanties van eigen huisarts aangegeven waren 86%

** Deze variabele komt niet voor in versie 1997 en 1998 van de VIP.
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II Delegatie en samenwerking

IIE Samenwerking met de 1e lijn

Overleg met partners in 1e lijn

Gemiddeld aantal minuten/week overleg met partners in de 1e lijn

Gemiddeld aantal minuten/week overleg met de wijkverpleging apart 8,5 ± 7,4

Gemiddeld aantal minuten/week overleg met fysiotherapie apart 9,3 ± 8,3

Gemiddeld aantal minuten/week overleg met maatschappelijk werk apart 2,8 ± 5,0

Gemiddeld aantal minuten/week overleg met diëtiste 0,9 ± 2,1

Gemiddeld aantal minuten/week overleg met apotheker (+FTO) 19,0 ± 14,5

Gemiddelde VIP-somscore (minuten/week) 40,5 ± 21,8

Gemiddeld aantal minuten/week overleg in (home)teamverband 5,0 ± 12,5

Samenwerkingsafspraken met de 1e lijn

Gebruik zorgdossier/logboek bij zorg door meerdere disciplines ** 87%

Gebruik klapper voor afspraken over zorg bij “hometeam” bespreking ** 8%

Afspraken over beleid tussen huisartsen en de fysiotherapie ** 9%

Afspraken over beleid tussen huisartsen en het maatschappelijk werk ** 5%

Afspraken met de apotheker over voorschrijfbeleid ** 71%

Patiëntenoordeel over samenwerking met partners in de 1e lijn 

Percentage patiënten dat vindt dat

Hulpverleners op de hoogte zijn van elkaars behandeling 63%

** Deze variabele komt niet voor in versie 1997 en 1998 van de VIP.

II Delegatie en samenwerking

IIF Samenwerking met de 2e lijn

Bijeenkomsten/overleg met de 2e lijn 

Gestructureerd overleg transmurale afspraken 41%

Deelname bijeenkomsten over medisch-inhoudelijke onderwerpen 68%

Zo ja, bijeenkomsten worden gezamenlijke voorbereid 46%

Wordt uitgenodigd tot bijwonen onco/necrologiebespreking 62%

Gemiddelde VIP-somscore 2,2 ± 1,3

Afspraken met de 2e lijn 

Afspraak over verwijsbrief bij elke verwijzing 85%

Afspraak over terugverwijzing van patiënten met DM 55%

Afspraken over beleid terugverwijzen/follow up (EHBO) 43%

Afspraak over bericht bij opname patiënt 53%

Beoordelingsmogelijkheid ECG in 2e-lijn 61%

Afspraak over contact bij calamiteiten 63%

Gemiddelde VIP-somscore 3,6 ± 1,8

Aanvraag diagnostiek trombosebeen door huisarts 45%
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II Delegatie en samenwerking

IIG Samenwerking met derden

Samenwerking t.b.v. geestelijke gezondheid

Goed contact 1e lijns psycholo(o)g(en) 67%

Regeling acute psychiatrische opvang 35%

Contact met 1e lijns pedagoog 12%

Beleidsafspraken met CAD 22%

Samenwerking met GGD

Schriftelijke afspraken met GGD (bijv. t.a.v. euthanasie) 51%

Afspraken met ambulance 39%

Beleidsafspraken met school 11%

Samenwerking m.b.t. epidemiologische gegevens 26%

Samenwerking met het verzorgings-/verpleeghuis

Afspraken m.b.t. inroepen hulp huisarts 34%

Afspraken met verzorgingshuis m.b.t. medicatie 38%

Afspraken over beleid bij overlijden van eigen patiënt t.a.v. huisarts 39%

Op de hoogte van regelingen tijdelijke opvang 85%

Doorsturen gegevens bij opname in verpleeghuis 86%

Gemiddelde VIP-somscore 5,4 ± 2,5

III Dienstverlening en organisatie

IIIA Bereikbaarheid/beschikbaarheid

Gemiddeld aantal minuten wachttijd voor telefonisch bereiken praktijk 5,4 ± 3,6

Patiëntenoordeel over bereikbaarheid/beschikbaarheid 

Percentage patiënten dat vindt dat de praktijk

Bij spoed overdag makkelijk telefonisch bereikbaarheid is 81%

De gewenste hulp bij spoed overdag biedt 87%

Duidelijke informatie over praktijkregels heeft 87%

De dienstregeling kan verbeteren -45%

De EHBO-opvang in de praktijk kan verbeteren -31%

Krijgt meer dan 1x antwoordapparaat bij bellen praktijk -25%

Gemiddelde VIP-somscore 154 ±  56
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III Dienstverlening en organisatie

IIIB Spreekuurorganisatie

Patiëntenoordeel over spreekuurorganisatie 

Percentage patiënten dat vindt dat

Het spreekuur op geschikt tijdstip plaatsvindt 92%

Ze meestal op een geschikt moment terecht kunnen 89%

De huisarts gemakkelijk telefonisch te raadplegen is 73%

Ze geregeld een andere huisarts krijgen -12%

De assistente een belemmering is voor contact met huisarts -10%

Gemiddelde VIP-somscore 232 ± 36

Ze de mogelijkheid hebben een langer consult af te spreken 84%

III Dienstverlening en organisatie

IIIC Praktijkorganisatie

Overlegtijd met de assistente

Gemiddeld aantal minuten/week overleg met huisarts (A) (ingevuld door assistente) 27,4 ± 24,0

Gemiddeld aantal minuten/week overleg met assistente (B) (ingevuld door huisarts) 34,4 ± 28,8

Gemiddeld aantal minuten/week overleg (A+B/2) 31,1 ± 22,3

Organisatie van de praktijk

Praktijkinformatiefolder aanwezig 93%

Gebruik maken van intern lab-/opdrachtformuliertje 12%

Protocollen assistentetaken aanwezig 56%

Spoedlijn aanwezig 89%

Afspraken met assistente over doorverbinden tijdens spreekuur 78%

Assistente vraagt naar reden van spreekuurbezoek 62%

Verslag van afspraken met de assistente 62%

Afspraken over recept door assistente 45%

Assistente beslist over consult of visite 95%

Gemiddelde VIP-somscore 5,9 ± 1,5

Reden visite schriftelijk doorgeven (kattebelletje) 54%

NHG-telefoonkaarten toegankelijk voor de assistente** 97%

Draagbare telefoon beschikbaar 98%

Systeem aanvullen spreekuurconsultfolders 53%

Informatiefolder ziekenhuis aanwezig 42%

Protocol/handleiding voor een waarnemer aanwezig 24%

Sociale kaart aanwezig 97%

Inventarislijst voor praktijkvoorraadbeheer aanwezig 33%

Gebruik gemaakt van doorschakelmogelijkheid telefoon tijdens de dienst 66%

Systeem voor organisatie van ziekenhuisbezoek 30%

** Deze variabele komt niet voor in versie 1997 en 1998 van de VIP.
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III Dienstverlening en organisatie

IIID Organisatie van de preventie

Gemiddeld aantal preventieve controle-afspraken gepland voor de komende drie maanden 73,8 ± 112,2

Preventie aanbod van de praktijk

Actief oproepen patiënten voor griepvaccinatie 98%

Overzicht cervixscreening patiënten aanwezig 86%

Eigen oproepsysteem voor cervixscreening 69%

Overzicht diabetes-patiënten aanwezig 92%

Apart diabetesspreekuur 51%

Risicoprofiel patiënten met hart-/vaatziekten oproepbaar en aanwezig in dossier 57%

Overzicht patiënten met verhoogd risico hart-/vaatziekten aanwezig 34%

Apart spreekuur patiënten met hart-/vaatziekten 17%

Spirometer/FEV1-meter aanwezig 71%

Astma/COPD instructiemateriaal  aanwezig (S) 91%

Gemiddelde VIP-somscore 6,7± 1,7

Patiëntenoordeel over preventie 

Percentage patiënten dat vindt dat de praktijk

Meer aandacht aan preventie dient te besteden 33%

IV Verslaglegging

IVA Organisatie van de verslaglegging

Mate van automatisering

Medische kaart geautomatiseerd 98%

Probleemlijst ingevoerd 69%

Communicatie waarneemgroep geautomatiseerd 31%

Gemiddelde VIP-somscore 2,0 ± 0,7

Gebruik van een aparte preventiemodule /kaart voor

Preventie cervixcarcinoom/griep 82%

Diabetes mellitus controles 53%

Risicofactoren voor HV-ziekten 40%

Gemiddelde VIP-somscore 1,8 ± 1,0

Overzicht van actuele medicatie ** 95%

Episode-gerichte registratie** 52%

Computer is voorzien van CD-ROM** 62%

Elektronische communicatie met collegae of ziekenhuis** 66%

Aansluiting met een modem op het telefoonnet** 51%

Praktijk heeft aansluiting op internet** 58%

Laboratoriumuitslagen automatisch ingelezen in journaal of archief** 70%

Medische module tijdens diensten toegankelijk voor waarnemer** 25%

Praktijk gebruikt de elektronische agenda voor afspraken** 66%

Assistente maakt (min.1 x /jaar) overzicht voor griepvaccinatie of oproep PAP** 95%

Assistente maakt (min.1 x /jaar) overzicht van patiënten met bepaalde aandoening** 50%

** Deze variabele komt niet voor in versie 1997 en 1998 van de VIP.
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V Organisatie van kwaliteit

VA Kwaliteitsbeleid op Hagroniveau

Organisatie van kwaliteit en toetsing in de Hagro

Items inhoudelijk besproken tijdens een waarneemgroepbijeenkomst 

(c.q. huisartsengroep) in de afgelopen maanden

Beleid bij medische problemen 40%

Beleid bij patiëntencategorieën 46%

Beleid afbakening praktijkgebied/praktijkgrootte 70%

Beleid t.a.v. thuiszorg 29%

Planning t.a.v. de nascholing 63%

Beleid naar buiten, PR 51%

Beleid bij EHBO-patiënten 24%

Gemiddelde VIP-somscore 3,2 ± 1,8

beleid t.a.v. automatisering binnen de Hagro ** 62%

** Deze variabele komt niet voor in versie 1997 en 1998 van de VIP.

V Organisatie van kwaliteit

VA Kwaliteitsbeleid op praktijkniveau

Kwaliteitsbeleid in de praktijk

Datum ijking bloeddrukmeter vermeld ** 74%

IJking en onderhoud (min. 1 x /jaar) van de aanwezige apparatuur ** 60%

Discussie over afstemming praktijkaanbod op zorgbehoefte ** 31%

Folders afkomstig van beroepsgroep/patiëntenorg. 95%

Tel. advies door assistente adhv NHG-telefoonkaarten 92%

Jaarverslag, beleidsplan 22%

Schriftelijke protocollen voor de behandelkamer ** 32%

Schriftelijk protocollen van laboratoriumtaken ** 28%

Schriftelijk vastgelegd protocol voor herhaalreceptuur ** 28%

Gemiddeld aantal uren/jaar besteed aan nascholing van de assistente 12,7 ± 11,0

Praktijk heeft nascholingsbeleid voor de praktijkassistentes ** 19%

Assistente heeft (1 x per jaar) functioneringsgesprek ** 54%

Gebruikersraadpleging of patiëntenquête (1x per 5 jaar) ** 17%

Patiëntenoordeel over kwaliteitsbeleid in de praktijk

Percentage patiënten dat

weet waar ze terecht kan met een klacht 55%

aangeeft de mogelijkheid te hebben patiëntgegevens in te zien 85%

** Deze variabele komt niet voor in versie 1997 en 1998 van de VIP.
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15.3 VIP op huisartsniveau (n=181)

Achtergrondkenmerken

Achtergrondkenmerken van de huisarts

mannelijk geslacht 75%

Gemiddelde leeftijd in jaren 46,9 ± 6,4  

Gemiddeld aantal jaren praktijkervaring 16,4 ± 8,1

Gemiddelde jaar waarin vestiging praktijk 1986 ± 8

Juridische status**:

A = zelfstandig gevestigd 26%

B = associatie/(kosten)maatschap/samenwerkingsverband 65%

C = dienstverband 7%

D = hidha 2%

HAIO-opleidingspraktijk 32%

Zo ja, aan welke universiteit*:

15% Amsterdam, UvA   2% Rotterdam

16% Amsterdam, VU 18% Groningen

5% Utrecht 28% Nijmegen

6% Leiden 10% Maastricht

Co-assistentenopleidingspraktijk 32%

Huisartsopleiding gevolgd 79%

Zo ja, aan welke universiteit*:

9% Amsterdam, UvA 15% Rotterdam

8% Amsterdam, VU 23% Groningen

15% Utrecht 7% Nijmegen

13% Leiden 3% Maastricht

7% Buitenland

Gemiddeld aantal jaren werkzaam in ziekenhuis tussen artsexamen en huisartsopl. 1,7 ± 2,0 

Langer dan 1 jaar werkzaam geweest als tropenarts* 16%

NHG-lid 90%

Gemiddeld percentage werkzaam als huisarts 84 ± 18

Gemiddeld aantal allochtonen in de praktijk 151 ± 254

Gemiddeld aantal passanten/jaar 71 ± 138

Gemiddeld aantal nieuwe patiënten/jaar 160 ± 168

Gemiddeld aantal vertrokken patiënten/jaar 103 ± 113

*  Deze variabele komt niet voor in versie 1997 van de VIP.

** Deze variabele komt niet voor in versie 1997 en 1998 van de VIP.
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I Uitrusting van de praktijk

IE Spreekkamer/onderzoekkamer

Oppervlakte

Gemiddelde oppervlakte van de spreekkamer in m2 (A) 16,5 ± 4,0

Gemiddelde oppervlakte van de onderzoekkamer in m2 (B) 7,9 ± 3,3

Gemiddelde totale oppervlakte spreek-/onderzoekkamer in m2 (A+B) 24,4 ± 5,4

Aanwezigheid hygiënische/handige voorzieningen

Maandverband 96%

Wegwerpluier voor een baby 29%

Emmer of bak voor gebruikt instrumentarium 55%

Handdoekautomaat/papieren handdoeken 38%

(lange) Schoenlepel 45%

Gemiddelde VIP-somscore 2,6 ± 1,1

Aanwezigheid overige voorzieningen

Oorthermometer 48%

Wandspiegel 71%

Plankjes voor meting beenlengteverschil 55%

Aanwezigheid kinderspeelhoek 55%

Tissues op het bureau 80%

Zichtbare klok 27%

NHG-standaarden (ringband met geplastificeerde kaartjes)** 99%

NHG-bouwstenen der praktijkvoering (ringband)** 70%

Opstelling van het bureau ergonomisch/rechtshandig** 66%

Correcte lichtval (van links) op het bureau** 59%

** Deze variabele komt niet voor in versie 1997 en 1998 van de VIP.
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I Uitrusting van de praktijk

IF Gebruik van instrumentarium

Gebruik van instrumentarium/diagnostiek

De huisarts gebruikt minstens 1x per kwartaal:

Proctoscoop 22%

Gipsverband (Baycast, Hexalite e.a.) (>1x per jaar) 8%

Audiometer 61%

ECG-apparaat 49%

Doppler-meter 31%

Gemiddelde VIP-somscore 1,7 ± 1,2

Stemvork (S) 73%

Neusspeculum 92%

Quetelet Index-meter (S) 80%

Hyfrecator/elektrocauter 81%

Fluorpreparaat beoordelen op cluecell/trichomonas (S) 67%

Sims-Hühnertest (>1x per jaar)(S) 8%

Monofilamenten voor sensibiliteitsonderzoek (S)* 43%

Spirometer of FEV1-meter** 71%

Verrichten van technische handelingen 

De huisarts doet of verricht minstens 1x per jaar:

Open been compressie-verband (S) 74%

Blaaskatheterisatie 93%

Tapen enkeldistorsie (S) 72%

Maken en beoordelen van KOH-preparaat op mycose(S) 59%

Geven van corticosteroid-injectie in de schouder (S) 92%

Etsing voor recidiverende epistaxis 59%

Tampon bij neusbloeding 88%

Plaatsen van een IUD (S) 88%

Verwijderen van lipoom of atheroom 95%

Aanmeten/inbrengen pessarium 67%

Verwijderen chalazion 29%

Gemiddelde VIP-somscore 8,2 ± 1,9

Instructie piekstroommeter (S) 81%

Gebruik van oogheelkundige diagnostiek

De huisarts gebruikt minstens 1x per kwartaal:

Ophthalmoscoop (S) 69%

Stenopeïsche opening (S) 60%

Tonometer (S) 22%

Amsler-kaartje (1x per jaar) (S) 32%

Visusplaat voor dichtbij zien (2x per jaar) 38%

Blauw lampje 91%

Spleetlamp 18%

20D Vergrootglas voor oogspiegelen 11%

Gemiddelde VIP-somscore 3,4 ± 1,7

Lichtkast voor de visusplaat (S)** 39%
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I Uitrusting van de praktijk

IG Inhoud van de dokterstas

Gemiddeld aantal aanwezige ampullen van de 18 13,2 ± 2,5

Gemiddeld aantal niet verlopen ampullen van de 18 10,7 ± 3,8

Inventarislijst ampullen aanwezig 43%

Aanwezigheid in dokterstas

Verwijsbriefpapier 70%

Diagnostische urineteststrook (niet verlopen) 54%

Bloedglucosestrip (niet verlopen) (S) 85%

Koortsthermometer 72%

Steriele katheter met glijmiddel 57%

Zakje steristrips 47%

Mayo-tube (voor volwassenen) 57%

Slijmzuiger 25%

Neustampon 35%

ß-sympaticomimeticum in een spray (S) 89%

Stesolid-rectiole (of Rivotril druppels) 89%

Handschoenen 97%

Pijnstillers/sedativa (tablet/supp) 77%

Aspirine in zakje voor 1e hulp bij hartinfarct 73%

Nitroglycerine in sprayvorm 90%

Rolcentimeter 29%

Gemiddelde VIP-somscore 10,4 ± 2,5

Beademingsmondstuk voor reanimatie (pocket breezer)** 59%

** Deze variabele komt niet voor in versie 1997 en 1998 van de VIP.

II        Delegatie en samenwerking

IIF     Samenwerking met de 2e lijn

Samenwerking met de 2e lijn

Gemiddeld meer dan 20 minuten/week overleg over patiëntenzorg 44%

Gemiddeld meer dan 2x per week overleg met specialist 86%

Patiëntenoordeel over samenwerking met de 2e lijn

Percentage patiënten dat vindt dat de huisarts

Juist en op tijd geïnformeerd is vanuit 2e lijn 88%

Contact met zijn patiënten hield in het ziekenhuis 56%
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III       Dienstverlening en organisatie

IIIA    Bereikbaarheid/beschikbaarheid

Gemiddeld aantal minuten wachttijd voor het consult 11,3 ± 3,8

III       Dienstverlening en organisatie

IIIB    Spreekuurorganisatie

Patiëntenoordeel over spreekuurorganisatie 

Percentage patiënten dat (vindt dat)

Behoefte heeft aan meer spreekuurtijd 20%

De huisarts tijdens het spreekuur telefonisch gestoord is -25%

III Dienstverlening en organisatie

IIIE Voorlichting

Patiëntenoordeel over de voorlichting 

Percentage patiënten dat

Vindt dat de informatie over ziekte goed is 90%

Wel eens een folder meekrijgt op spreekuur 38%

Wel eens uitleg krijgt in consult m.b.v. demo 38%

Gemiddelde VIP-somscore 166 ± 34

Frequentie van uitdelen voorlichtingsfolders

Gemiddeld aantal keer per week uitdelen folder aan patiënten 5,3 ± 6,1

Organisatie van het voorlichtingsmateriaal

Artikelen op toegankelijke plaats in de spreekkamer

Demo-model LWK 71%

Demo-plaat van buikorganen 69%

Folder lumbago (S) 72%

Folder acne (S) 59%

Folder hart-/vaatziekten 69%

Dieetlijst obstipatie 62%

Folders toegankelijk opgeborgen 68%

Gemiddelde VIP-somscore 4,7 ± 2,3

NHG-patiëntenbrieven (consultgebonden voorlichting)** 87%

Voorzetkamers voor demonstratie van inhalatietherapie** 87%

Huisarts heeft zelf de folder gelezen 78%

** Deze variabele komt niet voor in versie 1997 en 1998 van de VIP.
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IV Verslaglegging

IVB Kwaliteit van de verslaglegging

Notatie volgens de SOEP-systematiek

Gemiddeld percentage S-regels (=reden van komst) 92,6 ± 24,1

Gemiddeld percentage O-regels (=bevindingen bij lichamelijk onderzoek) 90,8 ± 23,9

Gemiddeld percentage E-regels (= evaluatie(probleemdefinitie)) 92,0 ± 21,3

Gemiddeld percentage P-regels (=plan, therapie, beleid) 92,1 ± 23,8

Gemiddelde VIP-somscore 367 ± 87

Notatie van de basisgegevens 

Gemiddeld percentage probleemlijst 73,6 ± 26,0

Gemiddeld percentage familieanamnese 15,5 ± 21,0 

Gemiddeld percentage basisgegevens 93,0 ± 16,9

Gemiddeld percentage beroep vermeld 13,9 ± 23,7

Gemiddelde VIP-somscore 196 ± 60

Gemiddeld percentage codering van de E (van Evaluatie) volgens de ICPC** 88,0 ± 24,6

Gemiddeld percentage probleemlijst gecodeerd volgens de ICPC** 75,0 ± 31,4

IV Verslaglegging

IVC Gebruik van de verslaglegging

Gebruik van kaart/scherm in > 95% van contacten bij:

Visite (uitdraai indien EMD-gebruik) 76%

Herhaal recept 77%

Gemiddelde VIP-somscore 1,5 ± 0,7

Gebruik van het HIS door de huisarts voor:

Genereren van een complete verwijsbrief** 85%

Genereren van aanvraagformulieren voor diagnostiek** 24%

Genereren van verwijsbrieven naar andere disciplines** 61%

Genereren van alle receptuur met de computer** 99%

Overzicht verloop behandeling van chronische aandoening** 43%

Overzichten van diagnoses, medicatie, werkbelasting** 39%

Gebruiken van risicoprofiel voor hart/vaatziekten** 55%

Systematisch invoeren van intoleranties of contraïndicaties** 88%

Patiëntenoordeel over verslaglegging

Percentage patiënten dat vindt dat de

Huisarts op de hoogte is van hun medische achtergrond 94%

** Deze variabele komt niet voor in versie 1997 en 1998 van de VIP.
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V Organisatie van kwaliteit

VB Kwaliteitsbeleid op huisartsniveau

Toetsing aan de hand van outcome

In de afgelopen twee jaar een of meerdere besprekingen gevoerd, 

waarbij getoets werd aan de hand van de volgende gegevens op huisartniveau 

Ziekenfondscijfers 45%

Cijfers over receptuur 68%

Verwijsbrieven 6%

Aantal aanvragen diagnostiek 27%

Overige gegevens 12%

Gemiddelde VIP-somscore 1,6 ± 1,2

Video-opnamen van de consultvoering** 32%

Toetsing van uw kennis van de huisartsgeneeskunde** 35%

Nascholing dmv analyse kennis/kunde/feitelijk handelen** 37%

Tijdsbesteding aan deskundigheidsbevordering

Gemiddeld aantal uren/week nascholingsactiviteiten 1,4 ± 1,6

Gemiddeld aantal uren/week lezen vakliteratuur 1,6 ± 1,0

Gemiddeld aantal uren/week toetsing en intervisie 0,6 ± 0,6

Gemiddeld aantal uren/jaar geaccrediteerde nascholing afgelopen jaar 53,7 ± 18,5

Patiëntenoordeel over deskundigheidsbevordering

Percentage patiënten dat vindt dat

De huisarts vaker op nascholing kan 57%

** Deze variabele komt niet voor in versie 1997 en 1998 van de VIP.
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