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3 Materiaal en methoden

3.1 Inleiding

Het onderzoeksdesign wordt zoveel mogelijk afgestemd op de Nationale studie van ziekten en
verrichtingen in de huisartspraktijk om tot een goede vergelijking te kunnen komen.
Het gaat om een toetsend beschrijvend, observationeel, dwarsdoorsnede onderzoek.
Op drie niveaus zal informatie worden verzameld:
•  bevolking, door middel van registratie van enkele (vooral sociaaldemografische) kenmerken van de

gehele populatie en door middel van een uitgebreide enquête bij een streekproef uit populatie
•  huisartsenpraktijken, door middel van een enquête
•  contacten, door middel van registratie van de zorgvraag en het zorggebruik (geïnitieerde interventies of

verrichtingen) gedurende een periode van 3 maanden.
In dit hoofdstuk wordt per niveau de verzameling en verwerking van de informatie behandeld.
Het grootste deel van het hoofdstuk is gereserveerd voor de bespreking van de contactgegevens. Hierbij
worden eerst de gebruikte begrippen omschreven, daarna worden de verschillende meetvariabelen
uitgebreid behandeld. Vervolgens komt het samenvoegen van diagnoses aan de orde, belangrijk voor het
in beeld brengen van de zorgvraag en de analyse van verschillen tussen Urk en Nederland op dit punt. En
tenslotte worden in de laatste paragrafen de referentiepopulatie en de toetsing van verschillen tussen Urk
en Nederland  besproken.

3.2 De bevolking

3.2.1 Registratie van de onderzoekspopulatie

De onderzoekspopulatie behelst de praktijkpopulaties van de Urker huisartsen: de totale bevolking van de
gemeente Urk en enige honderden bewoners van het platteland rond Urk. Om redenen van stijl en
efficiëntie wordt verder alleen gesproken over Urk. Enige administratieve gegevens van de 5
praktijkpopulaties zijn opgenomen in het patiëntenbestand. Het gaat om de basisgegevens naam, adres,
woonplaats, geboortedatum, geslacht, verzekeringsvorm en huisarts. Ten tijde van het onderzoek hebben
twee huisartsen geautomatiseerde gegevens beschikbaar en maken de overige drie huisartsen nog gebruik
van de groene NHG-kaart. De gegevens van de ziekenfondsverzekerden van deze praktijken zijn
geautomatiseerd aangeleverd door Het Groene Land, het ziekenfonds waarbij op dat moment alle Urker
ziekenfondsverzekerden zijn ingeschreven. De gegevens van de particulier verzekerden zijn door de
assistentes op lijsten gezet en vervolgens door een hulpkracht ingevoerd in de computer.
Ten behoeve van het onderzoek is een computerprogramma ontwikkeld. Dit programma genereert ten
behoeve van de invoer van contactgegevens (zie verder) een patiëntcode, opgebouwd uit de eerste 3 letters
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van de achternaam, de geboortedatum (6 posities) en het geslacht (M of V). Als een patiëntcode niet uniek
blijkt te zijn zoals mogelijk is bij  tweelingen of bij veel voorkomende achternamen, is de ‘geslachtsletter’
handmatig vervangen door een cijfer. Deze uitzonderingen zijn op een lijst gezet. Het patientenbestand was
klaar bij de start van de contactregistratie (najaar 1991) en behoefde slechts bijgehouden te worden.  Het
bestand bevat aan het einde van de contactregistratieperiode de basisgegevens van 14513 patiënten.
Via een huis-aan-huis enquête (‘woonverband enquête’) onder alle ingeschreven patiënten van 16 jaar en
ouder (8909) voorafgaand aan de registratieperiode (juli 1991) zijn enige extra gegevens verkregen, te
weten: burgerlijke staat, opleiding, nationaliteit, kerkgenootschap.
Om verwarring te voorkomen is bij de vraag naar het kerkgenootschap de naam van het bijbehorende
kerkgebouw (of gebouwen) toegevoegd. Verder is men gevraagd de basisgegevens te controleren op
juistheid. Tenslotte hebben 6929 patiënten de enquête (76,7%) geretourneerd. De non-responsegroep wijkt
niet af wat betreft de verdeling naar leeftijd en geslacht.

3.2.2 De onderzoekspopulatie

In tabel 3-1 wordt Urk vergeleken met de Nederlandse bevolking wat betreft leeftijd, geslacht en verzeke-
ringsvorm. Ook de gegevens van de afzonderlijke Urker praktijken worden gepresenteerd.

Tabel 3-1

De onderzoekspopulatie (Urk en directe omgeving) aan het eind van de contactregistratie periode

(eind 1991), naar geslacht, leeftijd en verzekeringsvorm, verdeeld naar huisartsenpraktijk en vergeleken met Nederland

(Nationale studie) (%).

praktijk 1 praktijk 2 praktijk 3 praktijk 4 praktijk 5 URK NED

n:1976 n=2770 n=3183 n=3252 n=3332 n=14513

man 49.7 50.1 52.0 50.1 51.5 50.8 49.4

vrouw 50.3 49.9 48.0 49.9 48.5 49.2 50.6

0-4   jaar 16.2 17.8 10.6 12.5 10.0 13.0 6.0

5-14  jaar 19.6 20.7 21.5 21.9 25.7 22.1 12.7

15-24 jaar 18.9 17.1 18.9 17.6 22.0 19.0 17.1

25-44 jaar 30.1 29.0 26.6 25.3 24.9 26.9 31.5

45-64 jaar 8.5 10.9 14.0 14.5 13.7 12.7 20.4

65 jaar e.o. 6.7 4.6 8.5 8.1 3.7 6.3 12.6

ziekenfonds 63.8 48.1 55.0 58.3 49.0 54.7 61.5

particulier 36.2 51.9 45.0 41.7 51.0 45.3 31.4

onbekend - - - - - - 7.1

Op Urk zijn iets meer mannen dan vrouwen, in Nederland iets meer vrouwen dan mannen.
Urk heeft een zeer jonge bevolking: 54% van de mensen is jonger dan  25 jaar, in Nederland is dat 36%. Urk
heeft relatief weinig bejaarden: 6% van de bevolking is 65 jaar of ouder, tegen 13% in Nederland. Op Urk
is het percentage ziekenfondsverzekerden lager en het percentage particulier verzekerden hoger dan in
Nederland.
Urk kent één kleine praktijk, één  grote praktijk en drie zeer grote praktijken. Er bestaat nogal wat variatie
tussen de praktijken wat betreft leeftijdsopbouw en verzekeringsvorm.
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De ‘woonverband-enquête’ onder alle ingeschreven patiënten van 16 jaar en ouder (respons 76.7%) le-
verde de volgende aanvullende gegevens op.
Nationaliteit: van oorsprong Nederlands 98.8%.
Burgerlijke staat: ongehuwd 27%, gehuwd 66.9%, gescheiden 0.8%, weduwe/ weduwnaar 5.2%.
Kerkgenootschap: Gereformeerd (synodaal) 35.3%, Christelijk Gereformeerd (2 denominaties) 25.9%,
Oud Gereformeerd 5.3%, Gereformeerde Gemeente in Nederland (2 denominaties) 4.0%, Vrije Gerefor-
meerde Gemeente 0.5%, Gereformeerd Vrijgemaakt 3.2%, Nederlands Gereformeerd 3.0%, Hervormd (3
denominaties) 16.9%, Volle Evangelische Gemeente 1.1%, anders 2.3%, geen 3.0%.
Hoogst behaalde onderwijsniveau: (nog) geen 1.4%, lagere school 31.6%, voortgezet en middelbaar
onderwijs 62.6%, hoger beroeps- en universitair onderwijs 4.2%.
Samengevat: op Urk zijn weinig allochtonen, weinig gescheiden mensen, nauwelijks niet-kerkelijke
inwoners; bijna een derde deel heeft alleen lagere school.

3.2.3 De patiëntenenquête

Doel
Deze enquête heeft als doel het verzamelen van
•  gegevens over de subjectief ervaren gezondheidstoestand en andere factoren van belang bij de overgang

van klacht naar hulpvraag en
•  gegevens over het omgaan met problemen, zelfhulp, alternatieven, etc.

Opbouw van de enquête
De meeste vragen zijn geformuleerd uitgaande van de CBS-gezondheidsenquête en de daarop gebaseerde
enquête van de Nationale studie. De determinanten van zorggebruik die in de enquête worden gemeten zijn:
•  gezondheidstoestand: inschatting eigen gezondheid, acute klachten, chronische aandoeningen, beperking

dagelijks functioneren, geestelijke gezondheid, psychosociale problematiek, ziekteverzuim
•  gerapporteerd zorggebruik: contacten met de huisarts, gebruik overige eerstelijnsvoorzieningen,

contacten met de specialist, ziekenhuisopnamen, contacten met alternatieve genezers, medicijngebruik
•  determinanten van gezondheid: alcoholgebruik, roken en Quetelet index
•  attitudes en meningen ten aanzien van gezondheid(szorg): bereikbaarheid huisarts, informatief/

communicatief optreden huisarts, verwijs- en voorschrijfgedrag huisarts, health locus of control, zoeken
van hulp bij alledaagse aandoeningen, ‘personen bij wie hulp wordt gezocht bij bepaalde psychosociale
problematiek’, ‘omgaan met psychosociale problematiek’.

Kanttekeningen bij de opbouw en uitvoering van de enquête
Bij de voorbereiding van de enquête speelde een rol dat er nog geen resultaten van de interviews van de
Nationale studie voor handen waren. Ook bestond het idee dat ook nog andere vragen zouden kunnen
worden gesteld, zodat ook andere referentiegroepen nodig waren. Tenslotte speelde een rol dat uitvoering
op de manier van de Nationale studie (interviews) een bijzonder grote aanslag op het onderzoeksbudget
zou doen. Uiteindelijk is gekomen tot een schriftelijke enquête, grotendeels gelijk aan de enquête van de
Nationale studie.
Omdat de verwachting was dat een schriftelijke versie veel vragen en mede daardoor relatief veel on-
bruikbare gegevens en een lage respons zou kunnen opleveren, is gezocht naar manieren om deze nadelen
te minimaliseren. De vragenlijsten zijn door Mavo-scholieren uit Urk in de tweede maand van de
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contactregistratieperiode op de betreffende adressen overhandigd. De vragenlijst werd vergezeld van een
introductiebrief met informatie over het onderzoek. Met eventuele vragen kon men terecht bij de eigen
huisarts / assistente of bij speciaal daarvoor geïnstrueerde vrijwilligers van het Rode Kruis. Twee weken na
overhandiging zijn de vragenlijsten door de betreffende Mavo-scholieren opgehaald. Ook werd de
mogelijkheid geboden de vragenlijst in te leveren bij de eigen huisartspraktijk. Na twee weken is een
herinneringsbrief verstuurd onder alle personen uit de steekproef.

Steekproeftrekking en respons
Er is een niet-proportionele gestratificeerde steekproef getrokken van 1000 Urkers uit de totale populatie van
alle inwoners boven de 17 jaar. Ter verkrijging van een gelijke vertegenwoordiging van alle
leeftijdscategorieën en huisartspraktijken in de steekproef is naar deze twee kenmerken gestratificeerd. Per
leeftijdscategorie (18-24 jaar, 25-44 jaar, 45-64 jaar en 65 jaar en ouder) en per huisartspraktijk zijn aselect
50 patiënten getrokken, hetgeen heeft geresulteerd in een steekproefomvang van 1000 Urkers).
Van de uitgezette vragenlijsten zijn er 838 (83,8%) geretourneerd. Een groot aantal (141) van deze
vragenlijsten bleek niet of onvolledig ingevuld. De onvolledig ingevulde vragenlijsten worden bij de analyse
buiten beschouwing gelaten, zodat de uiteindelijke steekproefomvang 697 (69,7%) bedraagt. De respons
naar leeftijd en geslacht laat geen significante verschillen zien.
Ook de non-responsegroep wijkt niet significant af wat betreft leeftijd en geslacht.

3.3 De huisartsen

De Urker huisartsen hebben de huisartsenenquête, zoals gebruikt in de Nationale Studie, ingevuld. In deze
enquête is een reeks vragenlijsten opgenomen waarvan de bedoeling is geweest dat zij samen een bepaal-
de houding van de huisarts of een aspect van zijn praktijkorganisatie meten. Deze zogenaamde schaal-
items werden overgenomen uit eerder onderzoek of speciaal voor de Nationale studie samengesteld. Het
Nivel heeft voor een groot aantal schalen datareductie verricht. Aldus de inleiding bij het basisrapport ‘De
huisartsenquête: datareductie door schaalconstructie’, Foets e.a. 1991.
Uit deze enquête zijn de rubrieken gelicht die bruikbare resultaten hebben opgeleverd. De factoren die in die
rubrieken worden gemeten zijn vermeld in Hoofdstuk 2, paragraaf 2.5.2, onder het kopje ‘factoren van de
huisarts’.
Over de verschillende meetinstrumenten in de enquête wordt kort iets gezegd in hoofdstuk 10 ‘Huisartsen’,
onder verwijzing naar het basisrapport van het Nivel en de daarin aangehaalde literatuur.

3.4 De contacten

3.4.1 Begrippen

Hieronder worden de belangrijkste begrippen die in dit onderzoek aan de orde komen, toegelicht en
gedefinieerd.
Hulpverleners in de huisartsenpraktijk zijn de huisarts en de assistente.
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Met de algemene term gezondheidsprobleem wordt bedoeld de klacht, ziekte of het probleem waarvoor de
patiënt contact heeft met huisarts of assistente. Het gaat dus een gepresenteerd gezondheidsprobleem. Dit
is synoniem met zorgvraag.
Met de term contact wordt bedoeld een contact tussen patiënt en huisarts of assistente. Tijdens een
contact kan het gaan om meer dan één gezondheidsprobleem; één contact bestaat in dat geval uit
deelcontacten.
Soort contact. Het contact kan plaatsvinden tijdens het spreekuur, een visite of een telefoongesprek
(‘persoonlijke’ contacten), maar ook door het aanvragen van een herhaalrecept, waarbij alleen in
administratieve zin contact met een hulpverlener (meestal de assistente) plaatsvindt. Het gaat in het
algemeen om chronische/ continue medicatie (‘herhaalsysteemcontacten’)
Reden van komst (Engelse terminologie ‘reason for encounter’). Dit is de beschrijving door de
hulpverlener van de door de patiënt opgegeven aanleiding tot het contact en aard van het
gezondheidsprobleem.
Diagnose of werkhypothese: de ‘vertaling’ van de ‘reden van komst’ naar een diagnose door de
hulpverlener, in de loop van het contact.
Verrichting. Elke ‘reden van komst’ leidt tot een interventie (verrichting), variërend van nader onderzoek
of overleg met andere hulpverleners tot een gesprek/ advies, een medisch-technische ingreep, het
voorschrijven van medicatie of een verwijzing naar een hulpverlener in de eerste lijn of de geestelijke
gezondheidszorg, of naar een medisch specialist.
Vervolgafspraak. Aan het eind van het contact voor het betreffende gezondheidsprobleem wordt al of niet
een afspraak gemaakt over (de noodzaak of wenselijkheid van) een vervolgcontact.
Episode. Een episode is een reeks contacten voor hetzelfde gezondheidsprobleem. De WONCA2

(Classification Committee, 1981) noemt een periode van ziek zijn bij een patiënt over de hele periode van
het ontstaan tot de oplossing ervan een ‘ziekte-episode’. In onze registratie is het begrip dus beperkt tot de
fase waarin om professionele hulp gevraagd wordt (de zorgepisode).
Episodecontact. Het episodecontact is het contact in verband met een gezondheidsprobleem en het is dus een
onderdeel van een episode (van dat gezondheidsprobleem). Een episode bestaat uit één of meer contacten. In
feite is een episodecontact hetzelfde als een deelcontact, maar omdat het in dit onderzoek vooral om
episoden gaat, wordt verder niet meer over deelcontacten gesproken.
De aard van het contact duidt de plaats in de reeks episodecontacten aan: eerste contact of vervolgcontact.
De incidentie van een gezondheidsprobleem is het aantal in de huisartspraktijk gepresenteerde en tijdens de
registratieperiode nieuw ontstane gezondheidsproblemen per 1000 patiënten per 3 maanden.
De prevalentie van een gezondheidsprobleem is het aantal in de huisartspraktijk gepresenteerde
gezondheidsproblemen per 1000 patiënten per 3 maanden. De incidentie is dus een deelverzameling van de
prevalentie.
Het begrip gepresenteerde morbiditeit of kortweg morbiditeit is synoniem met gepresenteerde
gezondheidsproblemen. Het wordt in de tekst meestal gebruikt voor het totaal van gepresenteerde
gezondheidsproblemen. Dat is synoniem met de totale zorgvraag.
Alle drie worden uitgedrukt in de prevalentie per 1000 patiënten per 3 maanden.

                                                                
2 World Organisation of National Colleges, Academies and Academic Associations of General Practioners/ Family Physicians
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3.4.3 Contactregistratieformulier

Het contactregistratieformulier is afgeleid van het formulier van de Nationale studie. Huisarts en
assistente hebben een eigen formulier. Het formulier kan voor twee gezondheidsproblemen worden
gebruikt; bij meer dan twee problemen zijn meer formulieren nodig. Het Urker meetinstrument bevat
dezelfde hoofdrubrieken als het formulier van de Nationale studie, maar het is minder gedetailleerd.

Het Contactregistratieformulier Huisarts bevat de volgende rubrieken:
•  artscode
•  patiëntgegevens: patiëntcode, voor invoer van registratiegegevens in de computer
•  contactgegevens, voor de episodeconstructie: datum, tijdstip, soort, initiatief, sequentie (aard)
•  morbiditeitgegevens: reden contact, werkhypothese, onderliggende ziekte
•  interventiegegevens: diagnostiek aanvragen binnen en buiten de praktijk, behandelingen, behandeling

met medicatie, verwijzingen incl. opname (initiatief, soort, eerste of tweede lijn), overleg,
vervolgafspraken (vooral voor de  episodeconstructie)

Boven aan het formulier bestaat de mogelijkheid om naam en adres van de patiënt te schrijven. Omdat een
aantal achternamen op Urk veel voorkomt is het adres belangrijk bij de identificatie van de patiënt door
huisarts en assistente. Uit privacy overwegingen worden deze gegevens later, na invoer van de
contactregistratiegegevens in de computer, verwijderd (afgeknipt).
De patiëntcode moet door de hulpverlener met behulp van bekende gegevens (achternaam, geboortedatum
en geslacht) worden samengesteld. Per contact moeten naast deze patiëntvariabelen enige contactvariabelen
(datum, tijd, hulpverlener en soort contact) worden ingevuld en vervolgens per aangeboden
gezondheidsprobleem de andere contactvariabelen (initiatief tot contact, aard contact), de
morbiditeitgegevens en, van de interventiegegevens, naast de vervolgafspraakvariabele, nog tenminste één
interventie worden genoteerd.
De overige variabelen worden slechts bij voorkomen ingevuld. Hierbij zij opgemerkt dat, als verwijzing
plaatsvindt, ook altijd de verwijsvariabelen doel, soort en initiatief moeten worden ingevuld.
In tabel 3-2 staat een en ander uitgewerkt. In Bijlage 2 is het originele formulier (verkleind) afgedrukt.

Tabel 3-2

De rubrieken en de mogelijke waarden van de variabelen van het Contactregistratie Formulier Huisarts.

1. PATIËNTGEGEVENS VERPLICHT

identificatie patiënt: patiëntcode koppelt de contactregistratiegegevens aan betreffende patiëntgegevens in het patiëntenbestand.

2. CONTACTGEGEVENS VERPLICHT

datum: dag/ maand/ jaar

tijd: 00.00 – 24.00

huisarts, betrokken bij dit contact: niet ingevuld = eigen huisarts, code waarnemer (4 mogelijkheden)

soort contact: spreekuur, zwangerschapsspreekuur, telefoon, contact ‘tussendoor’ (onverwacht, niet afgesproken),

visite

VERDERE REGISTRATIE PER GEZONDHEIDSPROBLEEM
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Tabel 3-2, vervolg

initiatief tot contact: huisarts, huisarts en patiënt in gelijke mate, patiënt, ouders, andere hulpverleners, overige

aard contact: eerste contact, herhaalcontact, recidief, periodieke controle

3. KLACHTEN EN DIAGNOSE VERPLICHT

redenen voor contact: geschreven (max. 3). Vakje ‘ICPC’ is voor codering door veldwerker. ICPC-code wordt ingevoerd.

diagnose/ werkhypothese: geschreven. Vakje ‘ICPC’ is voor codering door veldwerker. ICPC-code wordt ingevoerd.

onderliggende ziekte/ problemen: geen, diabetes, cara, hypertensie, chronisch hartlijden, cerebro-vasculair accident, perifeer

vaatlijden, arthrosis deformans, reumatoïde artritis, maligne nieuwvorming van (....geschreven, niet

ingevoerd), zwangerschap (....weken, geschreven, niet ingevoerd), nazorg ziekenhuisopname,

(status na) operatie, geneesmiddelenovergevoeligheid, relatie/gezin problemen,

geweld/mishandeling, werk/studieproblemen, depressief beeld, dementia, verslavingsproblematiek,

overige onderliggende ziekte/ problemen (t.w..….. (geschreven, tekst wordt niet ingevoerd).

4.  DIAGNOSTIEK

in eigen praktijk: bloed, urine, overige

elders: bloedchemie, haematologie/serologie, röntgen, ecg, urine (kweek), faeces (kweek), cytologie:

cervix/sputum/urine, echoscopie (incl. zwangerschap), endoscopie, overige, te weten:...(geschreven,

tekst wordt niet ingevoerd).

5. BEHANDELING

behandeling: gesprek/voorlichting, even aankijken/rust, dieet, medicatie stoppen, injectie, oor uitspuiten,

wondverzorging, kleine chirurgie, zwachtelen/tapen/reponeren, catheteriseren, vloeibare stikstof,

IUD, overige, vaccinatie

6. BEHANDELING MEDICATIE

prescriptie: nee/ja, middel (geschreven, tekst wordt niet ingevoerd), nieuw/ herhaalrecept,

7. VERWIJZING

verwijzing tweede lijn: medisch specialisme, poli/ intramuraal

verwijzing ‘tussen eerste en tweede lijn’: RIAGG/ CAD

verwijzing eerste lijn: fysiotherapie, Mensendieck, manuele therapie, wijkverpleging, maatschappelijk werk,

gezinsverzorging, verloskundige, diëtiste, alternatieve genezer, opticien, overige

doel verwijzing: diagnose, behandeling, diagnose en behandeling, geruststelling,

soort verwijzing: nieuw, verlenging, achteraf

initiatief tot verwijzen: huisarts, huisarts en patiënt in gelijke mate, patiënt, fysiotherapeut, specialist, ouders, overige

8. OVERLEG N.A.V. CONTACT

overleg: medisch specialisme, CAD/ RIAGG, eerste lijn

9. VERVOLGAFSPRAKEN VERPLICHT

vervolgafspraak: niets afgesproken, hoeft niet terug te komen, terug bij geen verbetering, opbellen, terugkomen

Het Contactregistratieformulier Assistente is op dezelfde wijze geconstrueerd, maar mist een aantal
variabelen: initiatief tot contact, onderliggende ziekte, onderverdeling diagnostiek buiten de praktijk,
onderverdeling verwijzingen eerste lijn, verwijzingen Riagg/CAD, doel en initiatief verwijzing, overleg.
In geval van behandeling moet de assistente aangeven of zij advies heeft gevraagd aan de huisarts.
Het originele formulier is (verkleind) afgedrukt in bijlage 3.



hoofdstuk 3: materiaal en methoden 65

3.4.4 Registratie voorschrijven van medicatie, vooral via herhaalsysteem

Registratie en organisatie
Achterliggende vragen bij de registratie van recepten zijn: heeft de huisarts (al of niet via de assistente)
behandeling met medicatie geïnitieerd tijdens een episode? Zo ja, hoeveel soorten medicatie? Eventueel:
welke soorten?
Het aantal afleveringen per tijdseenheid en de dosering van het medicament worden niet relevant geacht
voor het beantwoorden van de vraagstelling. Door de specialist geïnitieerde medicatie zal bij de analyse
buiten beschouwing moeten kunnen blijven.
Elk voorschrift betekent een contact met een huisarts of assistente, hetzij persoonlijk tijdens het
spreekuur, een visite of een telefoongesprek, hetzij volgens een ‘herhaalsysteem’. Met dit laatste wordt
bedoeld de in de meeste praktijken gangbare regeling om behandeling met medicatie te starten of te
verlengen, zonder dat een persoonlijk contact tussen patiënt en arts nodig is. Meestal gaat het om
medicatie bij chronische ziekten of psychische problematiek, soms om medicatie voor alledaagse
aandoeningen of voor recidieven van kwalen, waarvoor de huisarts eerder iets heeft voorgeschreven en
die de patiënt nu zelf denkt te kunnen behandelen. Hoe herhaalreceptuur op Urk wordt verwerkt, is
beschreven in hoofdstuk 1.
Van der Ree e.a. (1993) noemt receptuur zonder direct contact (consult of visite) ‘indirecte receptuur’. In
zijn onderzoek in 10 huisartspraktijken blijkt dat indirecte receptuur 37% van het totaal beslaat. Het
grootste deel hiervan (94%) bestaat uit indirecte herhalingsreceptuur. Hieronder valt medicatie voor
chronische ziekten, maar ook medicatie met een aanbevolen beperkte voorschrijfduur zoals
maagmiddelen (H2-receptorblokkers) en tranquillizers. Ongeveer 12% van de indirecte
herhalingsreceptuur is specialistenreceptuur.
Bij dit onderzoek gaat het in het kader van het beantwoorden van de vraagstellingen vooral om het
‘directe’ voorschrijfgedrag (tijdens consult en visite); voorschrijven kan immers in de plaats komen van
een verwijzing. Het registreren van indirecte receptuur is echter nodig om alle episoden te achterhalen.
Een telefonische aanvraag voor een recept voor verkoudheid levert een episode op, maar ook een
herhaalrecept voor een chronische ziekte, waarvoor de betreffende patiënt binnen de
contactregistratieperiode geen direct contact heeft. Ook bij de Nationale studie is deze werkwijze
gevolgd.
De registratie van aanvragen via het herhaalsysteem heeft bij de Nationale studie veel hoofdbrekens gekost.
Bij elk recept moest de diagnose worden gezocht, per diagnose moest een contactformulier worden ingevuld.
De belasting voor de deelnemende praktijken was zo groot dat al snel werd besloten de registratieperiode op
dit punt te bekorten tot 6 weken en voor het resterende deel van de registratieperiode een correctie toe te
passen.
Om de hoeveelheid werk bij de registratie in dit onderzoek tot het hoogst noodzakelijke te beperken is de
registratie van recepten als volgt geregeld. Bij elk contact op het spreekuur, tijdens een visite of
telefonisch is genoteerd of medicatie wordt voorgeschreven en zo ja, voor het eerst of als
herhaalmedicatie. De naam van het geneesmiddel is wel opgeschreven (in verband met controle van de
registratie door de veldwerker), maar niet ingevoerd. Het recept is door de hulpverlener voorzien van een
code (waarin het volgnummer van het gezondheidsprobleem tijdens het betreffende contact).
Herhaalsysteem recepten  zijn door de assistente geoormerkt met een speciale code; het invullen van
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contactregistratieformulieren is achterwege gelaten. Met de apotheek is afgesproken dat elk voorschrift
samen met de genoemde code wordt ingevoerd in de apotheekcomputer.
Na afloop van de contactregistratieperiode heeft de apotheek alle voorschriften, voorzien van de
genoemde code, ATC-code, datum en patiëntgegevens, geautomatiseerd aangeleverd. Via de patiëntcode
is aan dit bestand het onderzoeksbestand gekoppeld. De gegevens zijn per praktijk op patiëntniveau
geprint, waarop aan de huisartsen is gevraagd te proberen om koppelingen alsnog tot stand te brengen, bij
de ‘herhaalsysteem voorschriften’ een diagnose te schrijven en ‘specifieke’ medicatie zonder code
(medicatie direct via de specialist of ‘vergeten codes’) alsnog te voorzien van een diagnose.

Diagnosestelling bij medicatie via het herhaalsysteem
Zo mogelijk is een specifieke diagnose gesteld. Dit ligt voor de hand bij ‘harde’ diagnoses, zoals diabetes en
astma.
Het ligt moeilijker bij de vagere symptoomdiagnoses, zoals pijn / spierpijn/ hoofdpijn of dyspeptische
klachten of duizeligheidsklachten.
Vaak gebruiken patiënten middelen sinds jaar en dag. Voor de registrerende huisartsen, in één geval de
opvolger, bleek de diagnose lang niet altijd meer zo helder. Daarom kregen de huisartsen bij de print
enige aanwijzingen. Bijvoorbeeld: kies voor de diagnose ‘nervositas’ als onzekerheid bestaat over de
diagnoses nervositas, surmenage, neurasthenie en slaapstoornissen of: probeer bij medicatie die voor
verschillende, bij de patiënt voorkomende, diagnoses kan worden voorgeschreven, toch duidelijk aan te
geven voor welke diagnose het middel is voorgeschreven (betablokker bij hypertensie of angina pectoris).

Diagnose coderen en invoeren van de ‘episodecontacten via het herhaalsysteem’
Alle gestelde diagnoses zijn door de onderzoeker geclassificeerd; bij problemen heeft overleg met het
Nivel plaats gevonden. Het ‘episodecontacten voor herhaalreceptuur’ is beschouwd en ingevoerd als
contact met de assistente. Per patiënt is per diagnose één episodecontact over de gehele registratieperiode
ingevoerd, op een datum na de registratieperiode.
Deze beperking heeft een reden. Het blijkt namelijk dat in het materiaal van de Nationale studie het
aandeel van de episodecontacten voor herhaalreceptuur in het totaal aantal contacten erg groot is
(gemiddeld 23%). Bovendien bestaat er een grote variatie op praktijkniveau (zie bijlage 4 voor nadere
explicatie).
De variatie is niet onlogisch, want in principe kan de patiënt een bepaald medicament in de periode van 3
maanden via 1 of vele recepten (= 1 of vele contacten) herhalen. Verder kan hij voor dezelfde kwaal meer
dan één medicament gebruiken en deze medicamenten op hetzelfde of op verschillende tijdstippen (= 1 of
vele contacten) herhalen. Het is aan de huisarts hierin orde aan te brengen. Het aantal contacten voor
herhaalreceptuur is dan ook een indicatie voor de organisatie van de praktijk.
Men zou kunnen spreken van een goede praktijkorganisatie als ernaar wordt gestreefd dat een patiënt die
continue medicatie nodig heeft, zo min mogelijk rompslomp ervaart bij het voorzetten van die medicatie
en als de huisarts op efficiënte wijze en aan de hand van de medische gegevens beziet of aanpassingen in
het medicamenteuze beleid nodig zijn.
In Nederland mag een eerste (nieuw) recept voor 2 weken worden voorgeschreven. Verder  mag
medicatie via een recept met langere looptijd worden voortgezet. Voor bepaalde middelen zoals
tranquillizers en antidepressiva geldt een maximum van 1 maand en voor de meeste andere medicatie een
maximum van 3 maanden. Bij een goede praktijkorganisatie wordt per patiënt de looptijd van recepten
voor continue medicatie gesynchroniseerd, zodat de huisarts eenmaal per 3 maanden (het merendeel van)
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de herhaalreceptuur controleert, met de medische gegevens erbij; tussendoor zullen recepten met een
maximum looptijd van 1 maand worden beoordeeld.
Bij een minder strakke organisatie zal de looptijd van herhaalrecepten niet of minder consequent
gesynchroniseerd worden en ziet de huisarts dientengevolge vele malen de herhaalrecepten van diezelfde
patiënt. Het lijkt dan veel minder vanzelfsprekend dat de medische gegevens erbij gepakt worden; daartoe
zal in het algemeen de tijd ontbreken. Deze vorm van werken wordt mijns inziens zeker niet ontmoedigd
door de wijze waarop de huisarts wordt gefinancierd. De huisarts ‘verdient’ per keer per patiënt
(maximaal een half consult per dag). Van der Ree (1993) vindt overigens dat de ‘indirecte
herhalingsreceptuur’ bij de particulier verzekerde minder vaak voorkomt dan bij de
ziekenfondsverzekerde: 24% versus 44%. Hij suggereert dat de particulier verzekerde het aanvragen van
een herhalingsrecept mogelijk combineert met een controle, uit financiële overwegingen.
Ook de apotheek heeft financiële baat bij de minder strakke praktijkorganisatie wat betreft
herhaalmedicatie: betaling per receptregel, voor alle verzekerden.
Bij het onderzoek op Urk is wel relevant of tijdens een episode medicatie wordt voorgeschreven (vooral
door de huisarts), maar niet hoe vaak dat medicament tijdens een ononderbroken periode van
medicatiegebruik via het herhaalsysteem wordt herhaald.
Door het aantal episodecontacten voor herhaalreceptuur te reduceren tot één per episode wordt een niet
relevant geachte en gezien het geringe aantal deelnemende praktijken (5) potentieel storende factor bij de
bestudering van de contactfrequentie uitgeschakeld.

3.4.5 Episodeconstructie

Organisatie
Het construeren van episoden is ter hand genomen na de contactregistratieperiode, nadat alle
(episode)contacten, dus ook de ‘herhaalsysteemcontacten’, waren ingevoerd in de computer.
Het computerprogramma genereert per patiënt een episodeconstructie-scherm. Dit scherm toont per
episodecontact een regel met relevante gegevens van de contactregistratie: datum, tijd, aard van het
contact, reden(en) van komst, diagnose, onderliggende ziekte, vervolgafspraak. Deze gegevens kunnen in
dit scherm niet gewijzigd worden. Een deel van elke regel is bestemd voor de eigenlijke
episodeconstructie en kan dus wel worden gewijzigd.
Van alle patiënten met meer dan één episodecontact is het scherm uitgeprint. Op de print heeft de
onderzoeker per patiënt per episodecontact de episodediagnose, het episodenummer en de zekerheid (van
de gemaakte keuze) aangegeven, daarna zijn de episodenconstructie-schermen ingevuld.

Het ordenen van episodecontacten
Bij de beoordeling of contacten tot één episode behoren is de contactdiagnose het belangrijkste
contactgegeven. Meestal behoren contacten met dezelfde diagnose tot één episode. Het kan echter ook
voorkomen dat de contactdiagnoses heel verschillend lijken, maar dat het toch gaat om een en dezelfde
episode. Naast de contactdiagnose geeft het interval tussen de contacten in relatie tot hun diagnose een
sterke aanwijzing.  Het interval kan de doorslag geven bij de beslissing te komen tot één episode of tot
twee episoden met dezelfde of zelfs een andere diagnose. Een minder betrouwbaar gegeven blijkt de aard
van het contact (eerste of recidiefcontact tegenover herhaalcontact of periodieke controle) te zijn. Het kan
gebeuren dat een contact dat overduidelijk midden in een episode gesitueerd moet worden, in de
contactregistratie toch als ‘eerste’ of ‘recidief’ contact is aangegeven. Dit blijkt vooral het geval bij
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contacten met een waarnemende hulpverlener. Hierbij speelt mogelijk een rol het feit dat de registratie
vaak na het contact wordt afgemaakt en de waarnemer geen inzage in de medische gegevens van patiënt
heeft. Ook op de invulling van de rubriek vervolgafspraak kan niet altijd worden vertrouwd bij de
episodeconstructie.
Vooral bij het ‘herhaalsysteemcontact’ moet vaak de vraag worden beantwoord of dit een aparte episode
vertegenwoordigt of samen met andere episodecontacten een episode vormt of überhaupt moet worden
meegeteld. Als er bij betreffende patiënt verder geen episodecontacten zijn of als de diagnose van
eventuele andere episodecontacten overduidelijk verschilt van de diagnose van het
‘herhaalsysteemcontact’, is er geen probleem. Bij chronische ziekten zoals diabetes en astma levert het
ook geen moeilijkheden op. Bij twijfel moet de werkelijke datum van uitgifte van het betreffende
medicament (te vinden op genoemde print) worden vergeleken met de data van andere episodecontacten.
De episodeconstructie bij patiënten met één episodecontact heeft geautomatiseerd plaatsgevonden.

De episodediagnose
De diagnose wordt gedurende de episode steeds nauwkeuriger. In navolging van de Nationale Studie is
afgesproken dat de meest duidelijke diagnose wordt vastgehouden, zodat de diagnose van het laatste
contact als episodediagnose kan gelden. Dus een contact voor controle na een pneumonie wordt niet
gecodeerd als “hoesten”, maar als “pneumonie”.

Tenslotte
Aan het einde van de episodeconstructie zijn ongeveer 18000 episodecontacten verwerkt tot ruim 12500
episoden. Het resultaat na correctie en opschonen wordt getoond in bijlage 5 in de vorm van de
kengetallen van de contactregistratie en episodeconstructie.

3.4.6 Kwaliteit van de gegevens

Inleiding
Bij de kwaliteit van de morbiditeitgegevens gaat het om de begrippen validiteit en betrouwbaarheid. De
validiteit is de mate waarin de door de huisarts gestelde diagnose (welke gecodeerd volgens de ICPC in
het databestand wordt opgenomen) overeenkomt met de werkelijke ziekte van de patiënt; ofwel, de
juistheid van de diagnose. De betrouwbaarheid is de mate van reproduceerbaarheid en precisie.
Idealiter is het zo dat
•  de patiënt de hulpvraag duidelijk formuleert
•  de huisarts de contactdiagnose juist en consistent stelt (steeds dezelfde diagnose bij vergelijkbare

ziektebeelden) en de overige contactgegevens volledig, correct en consistent registreert
•  de veldwerker de gestelde contactdiagnose juist en consistent classificeert, de episodediagnose juist

en consistent vaststelt en classificeert en de overige contactgegevens controleert
•  de invoermedewerker de gegevens volledig, correct en consistent invoert
Het kan op een of meer niveaus fout gaan. Bij elke interpretatie bestaat de kans op verlies of vervorming
van informatie. Als de patiënt de hulpvraag niet voldoende duidelijk formuleert, is het uiteraard de taak
van de huisarts de duidelijkheid te vergroten.
In het hoofdstuk Literatuurverkenning (paragraaf 2.2.8) is de grote variatie tussen huisartsen wat betreft
diagnosestelling besproken. Tevens zijn manieren om de diagnostische interdoktervariatie te verkleinen
en zo de validiteit van morbiditeitgegevens te verhogen aan de orde gesteld : het episodeconcept, het
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gebruik van diagnostische criteria voor de registrerende huisarts, clusteren van ziekten tot grotere
categorieën, en van recente datum een praktisch en geautomatiseerd classificatiesysteem voor de
registrerende huisarts en training van die huisarts in het gebruik ervan.

Controle op kwaliteit in de Nationale Studie
Bij de Nationale Studie is een indruk van de validiteit van de gestelde diagnoses verkregen door de
huisartsen 30 ‘papieren patiënten’ voor te leggen. De mate van uniformiteit in de benoeming van de
ziektebeelden is beschouwd als een indicatie voor de betrouwbaarheid en als een indicatie voor de validiteit
van de diagnoses, ondanks het ontbreken van een ‘gouden standaard‘.
De validiteit wordt bedreigt door interpretatie bij het coderen van de morbiditeitgegevens door de
veldwerker; door training en de opdracht zo nodig de registrerende huisarts te raadplegen heeft men
geprobeerd dit effect zo klein mogelijk te houden.
Als validiteit verhogende maatregelen kunnen worden genoemd het toepassen van het  episodeconcept en
het clusteren van klachten en ziekten tot grotere categorieën (zie 3.4.7). Men heeft afgezien van het
toepassen van diagnostische criteria door de registrerende huisartsen, omdat de bijbehorende training en
toetsing gezien de schaal van de studie als onhaalbaar werden gezien. Een praktisch en geautomatiseerd
classificatiesysteem bestond nog niet.
De ICPC-codelijst van het Nivel bevat 1492 diagnoses. Bij de Nationale studie is 96% van die diagnoses
ook echt gesteld (als episodediagnose). Maar men heeft op basis van de prevalentie van de aandoening, de
frequentie van contacten, etiologische gronden en klinische homogeniteit een aantal ICPC-codes van
symptoomdiagnoses samengevoegd (clustering). Aldus kwam men binnen de (17) ICPC-hoofdstukken tot
684 diagnoses en clusters. Op dit niveau (voortaan ‘Nivel 684’) heeft men gepubliceerd, zij het vooral in
de vorm van bijlagentabellen.
Wat betreft de betrouwbaarheid van de morbiditeitgegevens heeft men veel aandacht besteed aan de
uniformiteit van het classificeren (coderen). Het bleek dat de kans op interpretatieverschillen tussen
huisartsen en codeurs het grootst is bij ‘symptoomdiagnoses’ (bijvoorbeeld de klacht ‘hoesten’ versus de
ziekte ‘verkoudheid’) en bij de ICPC-hoofdstukken A (algemeen), P (psychische problemen) en Z
(sociale problemen).
De constructie van contactdiagnosen tot ziekte-episoden is uitgevoerd door de veldwerkers en vervolgens
door artsen volledig gecontroleerd. De data-entry is gecontroleerd door middel van een steekproef van 2%
van de contractregistratieformulieren (bij 1.1% hiervan fouten gevonden). Incompatibiliteit wat betreft de
combinaties diagnose – leeftijd en diagnose – geslacht zijn opgespoord door een computerprogramma.

Controle op kwaliteit bij het onderzoek op Urk
Er is tijdens de contactregistratie, conform de opzet van de Nationale Studie, geen gebruik gemaakt van
diagnostische criteria voor de huisartsen. De validiteit van de diagnostiek door de huisarts op Urk is
gecontroleerd met 30 ‘papieren patiënten’. De Urker huisartsen bleken niet wezenlijk te verschillen van de
huisartsen van de Nationale studie wat betreft diagnosestelling bij deze patiënten. Maar vanwege de kleine
groep huisartsen in de Urker studie is de de invloed van diagnostische interdokterveriatie groot en daarom is
de door het Nivel toegepaste clustering van klachten en ziekten verder aangepast; dit wordt verder
uitgewerkt in de volgende paragraaf.
Betrouwbaarheid. Door training en begeleiding van de veldwerker tijdens de contactregistratie is getracht
valkuilen van de Nationale studie te voorkomen en de classificatie van de diagnoses zoveel mogelijk
uniform met die van de Nationale studie te laten plaatsvinden. Later is ook de onderzoeker door het Nivel
begeleid bij de verwerking van de ‘herhaalsysteemcontacten’ en bij de episodeconstructie.
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Alle contactregistratieformulieren zijn door de veldwerker op ‘medisch inhoudelijke consistentie’ en
volledigheid van de gegevens gecontroleerd, zo nodig is overlegd met de betreffende huisarts of assistente.
Niet is bijgehouden hoeveel fouten zijn gevonden; wel is gaande de registratieperiode de registratiediscipline
beter geworden en het aantal gevonden fouten afgenomen. Ook op dit punt lijken geen grote verschillen
tussen de Urker huisartspraktijken en de praktijken van de Nationale studie te bestaan.
Het invoerprogramma bevat controles voor patiënt-identificatie en de belangrijkste contactgegevens. De
ingevoerde gegevens zijn door de invoermedewerker en de veldwerker steekproefsgewijze gecontroleerd
op verschillen tussen papier en invoer. Hoewel niet is bijgehouden hoe vaak fouten zijn gevonden bij de
controle op verschillen tussen de gegevens op het registratieformulier en de ingevoerde gegevens, bestaat de
indruk dat er nauwelijks fouten zijn opgetreden.
Nu volgen enige uitkomsten van de geautomatiseerde foutcontroles en correcties bij de in totaal ongeveer
18000 episodecontacten:
•  269 (1,5%) episodecontacten werden geschrapt (224 ‘herhaalsysteemcontacten’ en 45 ‘persoonlijke’

contacten)
•  288 (1,6%) episodecontacten met fouten bij de rubriek ‘onderliggende ziekten’ werden gevonden en

gecorrigeerd. Vrijwel bij al deze contacten had men (op papier) vergeten de rubriek ‘geen’ in te vullen.
Bij 4 episodecontacten was zowel een onderliggende ziekte als de mogelijkheid ‘geen’ aangegeven.

•  16 (0.13%) episoden waarbij de episodecontacten niet dezelfde episodediagnose hadden.
Tijdens de episodeconstructie ontdekte fouten/ onvolkomenheden en vragen zijn verwerkt en grotendeels
geautomatiseerd afgehandeld.

3.4.7 Samenvoegen (clusteren) van diagnoses

Redenen om te clusteren
In de vorige paragraaf is besproken dat bepaalde diagnoses door het Nivel zijn geclusterd.
Het gaat in het algemeen om gezondheidsproblemen waarbij diagnostische criteria onduidelijk zijn of
zelfs ontbreken. Elke arts heeft in dergelijke gevallen voorkeurdiagnoses. Hieruit volgt dat elke huisarts
maar een deel van de totale lijst diagnoses daadwerkelijk benut. En dit betekent dat de lijst diagnoses die
wordt benut door een kleine groep huisartsen en codeurs beperkt zal zijn ten opzichte van de lijst die bij
een grote groep in gebruik is.
Bij de Nationale Studie registreerde een groot aantal praktijken/ artsen; diagnostische interdoktervariatie
is dan geen groot probleem voor de validiteit van de morbiditeitgegevens.
De Urker huisartsen verschillen niet wezenlijk van de huisartsen van de Nationale Studie ten aanzien van
de diagnosestelling bij 30 proefpatiënten. Toch is het aannemelijk, dat door het kleine aantal registrerende
huisartsen in het Urker onderzoek en het gegeven dat gebruik is gemaakt van één codeur,
interdoktervariatie een groot stempel zal zetten op de morbiditeitcijfers, ook op ‘Nivel 684’niveau. Voor
een correcte vergelijking met landelijke cijfers zal waarschijnlijk een verdergaande clustering nodig zijn
van diagnoses van gezondheidsproblemen, waarbij de kans op interdoktervariatie of classificatievariatie
groot wordt geacht.
Voor een goede analyse in dit onderzoek is het bovendien nodig die diagnoses en clusters van diagnoses te
onderscheiden die relevant zijn in het licht van de vraagstellingen, die na de conclusies van het
literatuuronderzoek zijn geformuleerd.
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3.4.2 Contactregistratie

Registratie
Op Urk is gedurende 3 maanden (najaar 1991) een episodegeoriënteerde registratie bijgehouden. Het gaat
om alle spreekuurcontacten en visites en om alle telefonische consulten die resulteren in behandeling met
medicatie of verwijzing. Het gaat zowel om contacten met de huisarts als om contacten met de assistente.
Ook herhaalsysteemcontacten (administratieve contacten in verband met het aanvragen van recepten,
meestal herhaalrecepten voor chronische/ continue medicatie) zijn geregistreerd.
Zowel contacten als geïnitieerde interventies zijn genoteerd; daarbij is gebruik gemaakt van de principes van
de probleemgeoriënteerde registratie (S.O.E.P.1), zodat achteraf episodeconstructie mogelijk is.
In de volgende paragraaf wordt het meetinstrument bij de ‘persoonlijke’ contacten, het
contactregistratieformulier, uitgebreid besproken.
Organisatie.
Er is één zogenaamde veldwerker, een afgestudeerd huisarts, aangetrokken. Veldwerker en onderzoeker zijn
getraind en begeleid door het Nivel, meestal ‘op locatie’. De onderzoeker en de veldwerker hebben instructie
en begeleiding van huisartsen en assistentes verzorgd. Gemaakte afspraken en procedures, zoals voor het
invullen van de contactregistratieformulieren, zijn zoveel mogelijk op papier gezet en aan alle deelnemers ter
hand gesteld.
Ingevulde contactregistratieformulieren zijn door de assistente verzameld en op gezette tijden overgedragen
aan de veldwerker. De veldwerker heeft controles uitgevoerd (zie paragraaf 3.4.6) en diagnoses gecodeerd
volgens de - door het Nivel op enige punten verbijzonderde versie van de - ICPC (International
Classification of Primary Care). Vervolgens zijn de gegevens met behulp van het eerder genoemde
programma ingevoerd in de computer door een daartoe aangetrokken medewerker.
Met de apotheek is afgesproken elk recept van een code te voorzien zodat in een later stadium het
betreffende voorschrift aan een episode kan worden gekoppeld. Dit is vooral gedaan met het oog op de
registratie van herhaalsysteemcontacten die, net als de invoer ervan in de computer, na de contactregistratie
periode is verricht door de onderzoeker. Zie paragraaf 3.4.4.
De episodeconstructie is na de registratieperiode uitgevoerd door de onderzoeker. Zie paragraaf 3.4.5.

                                                                
1 Subjectief (beschrijving klacht), Objectief (onderzoeksresultaten), Evaluatie (diagnose of werkhypothese), Plan (behande-

ling).
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Uitgangspunten bij het clusteren
Bij dit onderzoek zijn de volgende uitgangspunten bij het onderscheiden van diagnoses en clusters
gehanteerd:
1. In principe zo gedetailleerd mogelijk, dus diagnoseniveau, uitgaande van de ICPC-codelijst van het

Nivel (versie 1987).
2. Het scala aan mogelijke diagnoses bij een gezondheidsprobleem, waarbij de kans op

interpretatieverschillen tussen huisartsen groot wordt geacht, wordt een cluster
3. Diagnoses en clusters worden geordend tot groepen die relevant zijn voor het beantwoorden van de

vraagstellingen
4. Zo mogelijk wordt aangesloten bij bestaande samenvoegingen en indelingen

Concipiëren van clusters
De lijst van 684 diagnoses en clusters van het Nivel komt slechts gedeeltelijk tegemoet aan uitgangspunt
2 en helemaal niet aan uitgangspunt 3. Het is dus nodig een aantal diagnoses en/ of clusters verder samen
te voegen. Wel is ook in dit onderzoek ‘Nivel 684’ als basis aangehouden (zie bijlage 10).
Relevant voor het beschrijven van de resultaten is een ordening van diagnoses in rubrieken als klachten/
alledaagse aandoeningen, trauma’s en chronische aandoeningen, ofwel een indeling in functionele
groepen binnen de vooral anatomisch georiënteerde ICPC-hoofdstukken. Een dergelijke indeling sluit
goed aan bij publicaties over onderwerpen zoals het takenpakket, profielen van huisartsen,
taakafbakening tussen huisarts en specialist en toenemende werkbelasting van de huisarts. Bovendien is
deze ordening in lijn met de patiëntenenquête, vooral de vragen over acute klachten en chronische
aandoeningen.
Zeer bruikbaar is de zogenaamde ‘etiologische clustering’, zoals toegepast bij de beschrijving van de
verrichtingen bij de Nationale studie (Groenewegen e.a., 1992). Men heeft deels op etiologische gronden,
deels op basis van het onderscheid acuut-chronisch, een indeling gemaakt die dwars door de ICPC-
hoofdstukken heen loopt. Men komt tot 16 categorieën of clusters. Vier van deze clusters (Acute
somatische klachten, Chronische ziekten, Trauma’s en Infecties) zijn onderverdeeld naar het
oorspronkelijke ICPC-hoofdstuk, waarbij soms per ICPC-hoofdstuk nog verder onderverdeeld is
(bijvoorbeeld ‘diabetes mellitus’, ‘vet/stoornissen’ en ‘schildklier’ uit ICPC-hoofdstuk Endocrinologie).
De clusters Psyche en Sociaal hebben acht resp. vier onderverdelingen, ontstaan uit de bijbehorende
ICPC-hoofdstukken. Het cluster Neoplasma’s is verdeeld in benigne en maligne neoplasma’s. Tenslotte
zijn er de clusters Geen ziekte, Congenitaal, Zwangerschap/bevalling/kraambed, Gezinsplanning, Angst
voor ziekten, Gevolgen van de zorg, Preventie, Handicap en Sterfte.
Voor de lijst met diagnoses en clusters in dit onderzoek is de ‘etiologische clustering’ van de Nationale
studie grotendeels overgenomen. Er zijn wel enige aanpassingen gemaakt. De categorie Preventie is niet
opgenomen, omdat het gaat om ICPC-verrichtingencodes, niet om klachten- of diagnosecodes. Dus
blijven 15 categorieën over.
De categorieën Acute somatische klachten (verder Klachten genoemd), Trauma’s, Infecties, Chronische
ziekten zijn verder onderverdeeld naar het oorspronkelijke ICPC-hoofdstuk. Deze 4 categorieën leiden
aldus tot 54 kleinere clusters.
Hier en daar zijn verdere verfijningen aangebracht die te maken hebben met de uitgangspunten. Het blijft
het streven zo gedetailleerd mogelijk te analyseren, dus diagnoses en clusters die ook zonder officiële
inclusiecriteria voor iedereen duidelijk lijken te zijn, maken een grote kans om op het niveau van ‘Nivel
684’ gehandhaafd te worden (uitgangspunt 1, vorige pagina). Als deze diagnoses en clusters bovendien
relevant zijn voor het beantwoorden van de vraagstelling - dus een gerede kans op verwijzen naar de
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specialist hebben -, is de beslissing al genomen (uitgangspunt 3). Zo wordt de huidklacht ‘wrat’ wel
onderscheiden binnen het cluster ‘huidklachten’ en de algemene klacht ‘koorts’ niet binnen het cluster
‘algemene klachten’. Er is vooral veel onderscheid gemaakt binnen het ICPC-hoofdstuk ‘huid’, deels
vanwege de duidelijke diagnostiek, deels vanwege het aangetoonde lage verwijscijfer naar de
dermatoloog (rapport ziekenfondscijfers). Diverse diagnoses zoals diabetes, irritable bowl syndrome en
hoofdpijn, waarvoor naar internist resp. neuroloog kan worden verwezen, zijn om dezelfde redenen
onderscheiden. Overigens moet in alle bescheidenheid worden gesteld dat de validiteit van deze
diagnoses niet bewezen is of eenvoudig te bewijzen zal zijn; ook bij zogenaamde ‘harde’ diagnoses
ontbreken vaak de diagnostische criteria of zijn ze niet goed bekend bij de huisarts.
Soms zijn groepen diagnoses, die al tijdens de registratieperiode aanleiding gaven tot verwarring bij de
classificatie, samengevoegd, zodat een combinatie ontstaat waaruit ‘diagnostisch niet te ontsnappen’ valt
(uitgangspunt 2). Voorbeelden zijn de clusters ‘hartinsufficiëntie’ en ‘maag/slokdarmziekten’.
In tabel 3-3 is de lijst met diagnoses en clusters die aldus ontstaat afgedrukt.

Tabel 3-3

Lijst met diagnoses en clusters voor het onderzoek op Urk. Situatie bij het begin van de analyse van de resultaten.

Onderverdelingen binnen de clusters ‘klachten’, ‘trauma’s’, ‘infecties’ en ‘chronische ziekten’, gerangschikt naar ICPC-

hoofdstuk

icpc

hfd.

ETIOLOGISCHE

CLUSTERING NIVEL ONDERVERDELINGEN

D Chron. ziekten maag/darm mondziekten, maag/slokdarmziekten, IBS, fissura ani/ perianaal abces, ‘overige’

D Chron. ziekten spijsverter. en

overige

lever/gal, hernia

F Chron. ziekten oog refractie afwijkingen, overige chronische ziekten oog

K Chron. ziekten hart hartinsufficiëntie, hartritmestoornissen

K Chron. ziekten vaten CVA, arterieel, aambeien, ‘overige’

L Acute somatische klachten algemeen, rug (pijn zonder uitstraling)

L Traumata fracturen, distorsies, wervelkolom, ‘overige’

L Chron. ziekten rug (pijn met uitstraling), knie, tendinitis, artrose, ‘overige’

N Acute somatische klachten hoofdpijn, duizeligheid, overige

N Infecties kinderziekten, overige

N Chron. ziekten dementie, ‘overige’

P Neurosen angst, depressie, surmenage, ‘overige’

R Chron. ziekten allergische rhinitis, overige (astma/COPD, pleura NEC)

S Acute somatische klachten wrat, ‘overige’

S Traumata wond, ‘overige’

S Infecties herpes (huid), mycosen, erysipeloid ("visvergiftiging"), ‘overige’

S Chron. ziekten urticaria, eczemen, psoriasis, atheroomcyste/ ingegroeide nagel, ulcus (cruris

e.a.), ‘overige’

T Chron. ziekten schildklier, diabetes, obesitas, vetstofwisselingsstoornis, jicht, ‘overige’

X Acute somatische klachten cyclusstoornissen, dyspareunie, premenstruele klachten, postmenopauzaal

bloedverlies, ‘overige’

X Infecties bij de vrouw : seksueel overdraagbare aandoeningen, candida, ‘overige’

Y Acute somatische klachten bij de man: seksuele disfunctie, ‘overige’

Y Infecties bij de man: seksueel overdraagbare aandoeningen, ‘overige’
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Deze lijst vormt het uitgangspunt van analyse. In vervolg op de resultaten beschreven in hoofdstuk 5
(zorgvraag), vindt nadere bijstelling plaats.

3.4.8 Contactgegevens en referentiepopulatie

Analyses waarbij Urker cijfers zijn vergeleken met referentiecijfers
De Urker contactgegevens zijn vergeleken met de cijfers van de Nationale studie.
Hierbij is bij sommige analyses gebruik gemaakt van de cijfers van de ‘najaarsgroep’ van de Nationale
studie, bij andere analyses van de cijfers van de totale Nationale studie.
Op Urk is in het najaar (1991) geregistreerd en daarom is bij analyses waarbij de patiënt de eenheid van
analyse is de ‘najaarsgroep’ (1987) als referentiepopulatie genomen. Omdat in dit onderzoek onder andere
het verband tussen de aangeboden morbiditeit en het verwijscijfer onderwerp van studie is, moeten de cijfers
over morbiditeit en verwijzingen in de referentiepopulatie het resultaat zijn van eenzelfde bewerking
(correctie). Bij de gepubliceerde cijfers van de Nationale studie is dit niet het geval. Naar aanleiding van
de voorgenomen standaardisatie van de Urker cijfers (zie 3.4.9) heeft het Nivel de gewenste cijfers van de
‘najaarsgroep’ op verzoek geleverd (de bewerking is opgenomen in Bijlage 6). Deze cijfers zijn gebruikt
bij de analyses in de hoofdstukken 5 (zorgvraag), 6 (contacten en verrichtingen) en 7 (verwijzingen naar
diagnose).
Bij analyses waarbij de episode de eenheid van analyse is zijn de gepubliceerde cijfers van de totale
populatie van de Nationale studie als referentie gebruikt. Dit vergt enige toelichting. Logischerwijs
zouden dit ook cijfers van de ‘najaarsgroep’ zijn. Ervan uitgaande dat de behandeling (bij een bepaalde
klacht of aandoening) per seizoen niet sterk zal variëren, was er echter geen dwingende noodzaak om te
kiezen voor de ‘najaarsgroep’. De totale populatie van de Nationale studie is ongeveer vier keer zo groot
als de ‘najaarsgroep’ en levert zodoende meer stabiele cijfers op; bovendien waren deze cijfers
beschikbaar (want gepubliceerd) en de cijfers van de najaarsgroep niet. Weliswaar zijn de Urker cijfers in
dit onderzoek nu vergeleken met cijfers van twee verschillende populaties van de Nationale studie, maar
voor de conclusies zal dit niet veel uitmaken. De cijfers van de totale populatie van de Nationale studie
zijn gebruikt bij de analyses in hoofdstuk 8 , behalve bij ‘terugkomen (van de patiënt)’.

Gebruik van andere referentiecijfers
In hoofdstuk 9 zijn cijfers van contacten en verrichtingen (zorggebruikcijfers) van deelpopulaties van de
Nationale studie vergeleken met zorggebruikcijfers van de totale Nationale studie. Het gaat om
deelpopulaties naar de regiokenmerken ‘urbanisatiegraad’, ‘afstand tot het ziekenhuis’, ‘regio in
Nederland’ en deelpopulaties naar praktijkvorm. De variabele ‘urbanisatiegraad’ kent vier (CBS-
)categorieën: platteland (minder dan 30.000 inwoners in de woonkern), verstedelijkt platteland (30.000 tot
50.000 inwoners), stad (meer dan 50.000 inwoners), grote stad (Amsterdam, Rotterdam en Den Haag). De
variabele ‘afstand van praktijkadres tot het dichtstbijzijnde ziekenhuis’ kent de volgende indeling:
ziekenhuis in woonplaats, afstand  ≤15 km, afstand meer dan 15 km. De variabele ‘regio’ is opgedeeld in:
noord (Groningen, Friesland en Drenthe), zuid (Noord-Brabant en Limburg), midden (de overige
provincies). De gebruikte zorggebruikcijfers, inclusief de kengetallen van de deelpopulaties, zijn
gepubliceerd door het Nivel (Groenewegen e.a., 1992).
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3.4.9 Standaardisatie

De leeftijd van patiënten is een belangrijke factor bij verschillen in morbiditeit en verrichtingen. Ook het
geslacht heeft invloed, zeker op het niveau van aandoeningen die typisch bij mannen c.q. vrouwen
voorkomen. Dit is al bekend en behoeft dus niet opnieuw te worden bestudeerd. Het laten bestaan van
verschillen tussen onderzoekspopulaties op dit punt zal het onderzoek naar de invloed van andere factoren
bemoeilijken of onmogelijk maken. Bij analyses waarbij de patiënt de eenheid van analyse is, zoals in de
epidemiologie, is het dan ook gebruikelijk om te corrigeren voor verschillen in leeftijdsopbouw en
geslachtsverdeling van de onderzoekspopulaties. Tabel 3-1 heeft laten zien dat Urk in vergelijking met
Nederland veel jongeren en weinig ouderen kent. Correctie is in dit onderzoek dus extra belangrijk.
Verschillen in verrichtingen zijn het voornaamste onderwerp van studie in dit onderzoek. Bekend is dat
de huisarts een belangrijke factor kan zijn bij de verklaring van die verschillen. Verder bestaat er wat
betreft de leeftijdsopbouw nogal wat variatie tussen de Urker praktijken. Daarom is het belangrijk per
praktijk te standaardiseren naar de Nederlandse leeftijdsbouw en geslachtsverdeling.
Het aantal leeftijdsklassen (7) is conform de Nationale studie.
Bij analyses waarbij niet de patiënt maar het gezondheidsprobleem (episode) de eenheid van analyse is, is
een standaardisatie niet nodig

3.4.10 Toetsen van verschillen

Het cijfer van de Nationale studie geldt als standaard (referentiemaat). Als bijvoorbeeld een cijfer op Urk
tien procent lager uitkomt dan het cijfer in de referentiepopulatie (Nederland), wordt dat verschil
aangegeven door het verschilpercentage, in dit geval  –10%.
Een ziektebeeld moet een redelijke frequentie van voorkomen hebben om verschillen tussen
huisartspraktijken duidelijk te krijgen. Binnen de Nationale studiepopulatie is Almere vergeleken met de
rest van de studie wat betreft morbiditeit (rapport Morbiditeit in de Almeerse huisartspraktijk) en daarbij
is ervoor gekozen alleen de cijfers te bespreken van diagnoses en clusters (Nivel 684) die een
ongestandaardiseerde prevalentie van 2 ‰ of hoger hebben. Hetzelfde criterium toegepast op de Urker
cijfers zou betekenen een minimum aantal diagnoses van 29 op Urk ofwel per huisarts een gemiddelde
van 6 maal dezelfde diagnose in 3 maanden bij de gemiddelde Urker praktijkgrootte van 2900 patiënten.
Als echter de eis zou zijn dat een huisarts op Urk het beeld, net als in Almere, tenminste 3 maal in 3
maanden moet hebben gezien, dan geldt voor Urk een minimale prevalentie van 1‰ ofwel ongeveer 15
episoden. Wij hebben arbitrair de grens voor toetsen gelegd bij 20 episoden op Urk. Dat betekent per
huisarts gemiddeld 4 maal dezelfde diagnose in 3 maanden.
Bij analyses waarbij de patiënt de eenheid van analyse is (analyses over aantallen), is de toets voor de
Poissonverdeling gebruikt; bij analyses waarbij de episode de eenheid van analyse is (analyses over
dichotome kenmerken), is de toets voor de binominale verdeling toegepast. Het betrouwbaarheidsinterval
bedraagt 95%.
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3.5 Beschouwing

Verzekeringsvorm, morbiditeitcijfer en verwijscijfer

De aanleiding tot dit onderzoek is het gegeven dat het verwijscijfer bij Urker ziekenfondsverzekerden
veel lager is dan bij ziekenfondsverzekerden elders in de regio van het plaatselijke ziekenfonds. In dit
onderzoek worden ook de particulier verzekerden betrokken.
Tabel 3-1 laat zien dat de verhouding ziekenfondsverzekerd : particulierverzekerd op Urk verschilt van
die in Nederland (55% : 45% resp. 62% : 38%).
Volgens de literatuur hebben ziekenfondsverzekerden, in vergelijking tot particulier verzekerden, in het
algemeen een zodanige sociale status, inkomen en gezondheidstoestand, dat ze een hogere consumptie heb-
ben wat betreft ‘eerste consulten’, verwijzingen, opnamen en ligduur (Van de Ven, 1982; Mootz, 1983).
Wordt gecorrigeerd voor het verschil in leeftijd en gezondheidstoestand dan blijft er nog een duidelijk
verschil in verwijscijfer over (Sluijs en Dopheide, 1985). De conclusie lijkt te zijn: hoe hoger het percen-
tage ziekenfondsverzekerden, hoe hoger het verwijscijfer.
Dit zou ervoor pleiten de resultaten van het onderzoek pas te vergelijken met Nederlandse cijfers na
standaardisatie voor het kenmerk ‘ziekenfonds verzekerd : particulier verzekerd’.
Die verhouding is echter pas na april 1986 ontstaan. Toen het nog mogelijk was zich te verzekeren bij het
‘vrijwillige’ ziekenfonds was het percentage ziekenfondsverzekerden veel hoger (80 - 83%). Een zeker
gemak leek een grote rol te spelen, eerst bij de keuze voor het ’vrijwillige’ ziekenfonds (geen rompslomp
met rekeningen, ‘alles wordt betaald’, etc.) en later bij de gedwongen keuze richting particuliere verzeke-
ring (zo min mogelijk rompslomp, desnoods ten koste van een hogere premie). De Urker huisartsen zijn
zich niet bewust van een duidelijk verschil in zorggebruik tussen de situatie voor en na  april 1986. In de
ziekenfondsregistratie zijn de verschillen in verwijscijfer tussen de ziekenfondspopulatie op Urk en elders
in de regio voor en na april 1986 niet wezenlijk veranderd.
Het is dus voorstelbaar dat de gemiddelde particulierverzekerde op Urk zich in medisch consumptieve zin
niet gedraagt zoals de gemiddelde particulier verzekerde in Nederland. Misschien moet de grote meerder-
heid van de Urkers zelfs wel meer als ziekenfondsverzekerde dan als particulier verzekerde worden be-
schouwd.
Deze overwegingen hebben ertoe geleid dat is besloten niet te standaardiseren voor het verschil in de
verhouding ziekenfonds verzekerd : particulier verzekerd. Ook zullen de resultaten niet worden vergele-
ken naar verzekeringsvorm.

Het systeem van verlengingskaarten leidt ertoe dat langdurige controle door de specialist bij ziekenfonds-
verzekerden met enige regelmaat tot registratie van een ‘verwijzing’ leidt, bij particulier verzekerden niet.
De ziekenfondssystematiek wat betreft verlengingsverwijzingen is ten tijde van het onderzoek op Urk niet
anders dan ten tijde van de Nationale studie. En gezien het financiële belang van de verlengingskaart voor
het ziekenhuis/ de specialist in het algemeen, is niet te verwachten dat er belangrijke verschillen in syste-
matiek van die kant zullen zijn.
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De inschatting is dat het verschil in de verhouding ziekenfonds en particulier verzekerden  tussen Urk en
Nederland mogelijk enige invloed heeft op de te vinden verschillen in morbiditeit en verwijscijfer; de
mate en de richting daarvan zijn echter onduidelijk.
Een eventueel verschil bij de registratie van verlengingsverwijzingen tussen de Urker huisartspraktijken
en de Nederlandse praktijken zal niet leiden tot een ten onrechte laag verwijscijfer op Urk.

Doel van - en initiatief tot verwijzen

Doel van - en initiatief tot verwijzen zijn wel geregistreerd, maar verder niet onderzocht. Dit heeft te
maken met ‘voortschrijdend inzicht’. De huisarts scoort, maar is bepaald geen objectieve beoordelaar,
zoals bij de optie ‘geruststelling’, ‘initiatief bij huisarts’, ‘initiatief bij patiënt’ of ‘initiatief bij huisarts en
patiënt in gelijke mate’. Waarschijnlijk meet men vooral (de emoties van) de huisarts.




