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5 Zorgvraag

5.1 Inleiding

Vraagstelling en methode

In dit hoofdstuk wordt de zorgvraag op Urk in kaart gebracht.
Vraagstelling 2 luidt:.

In hoeverre verschillen praktijken op Urk en in Nederland wat betreft zorgvraag?

De zorgvraag is het bij de huisarts gepresenteerde gezondheidsprobleem (klacht, aandoening). De totale
zorgvraag is het totaal van gepresenteerde gezondheidsproblemen.
De zorgvraag wordt uitgedrukt in de prevalentie per 1000 patiënten per 3 maanden.
In de meeste epidemiologische studies wordt een periode van een jaar aangehouden. Ter  vergelijking kun-
nen bij de meeste gezondheidsproblemen de onderzoekscijfers met vier worden vermenigvuldigd, maar dit
geldt niet voor chronische aandoeningen zoals diabetes en hypertensie.

Definitieve lijst diagnoses en clusters voor dit onderzoek
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 daarmee de validiteit van morbiditeitgegevens te verhogen aan de orde gesteld. In het hoofdstuk Me-
thoden (paragraaf 3.4.7) is betoogd dat vanwege het feit dat in het Urker onderzoek het aantal registreren-
de huisartsen klein is en van slechts één codeur gebruikt gemaakt wordt, het voor een juiste beoordeling
van de morbiditeitcijfers op Urk nodig is diagnoses verder te clusteren dan bij de Nationale studie is
gedaan. Daarbij is een voorlopige clusterlijst opgesteld.
Bij eerste verkenning van de registratiegegevens blijkt dat voor het classificeren van de totale zorgvraag
op Urk 79% van de diagnoses en clusters van de ICPC-codelijst van het Nivel (Nivel 684) is benut. Ter
vergelijking: voor de classificatie van de zorgvraag in de Nationale studie populatie is 96% van de lijst
gebruikt.
Verder geeft deze verkenning aanleiding tot het vermoeden dat ook bij gebruik van de voorlopige cluster-
lijst verschillende vormen van diagnostische interdoktervariatie kunnen bestaan.
Daarbij worden drie soorten variatie onderscheiden. Bij elke soort worden enige voorbeelden gegeven en
tevens mogelijke oplossingen:
•  Variatie binnen de categorie ‘klachten’ of binnen de categorie ‘ziekten’ binnen hetzelfde ICPC-

hoofdstuk. Begrippen als verkoudheid, longontsteking, bronchitis, sinusitis etc. kunnen beter worden
betiteld als ’luchtweginfecties’; begrippen als hoofdpijn/ aangezichtspijn, spanningshoofdpijn, mi-
graine kunnen beter als ‘hoofdpijn’ worden geclassificeerd.
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•  Variatie tussen de categorieën ‘klachten’ en ‘ziekten’ binnen hetzelfde ICPC-hoofdstuk. Het is beter
de klacht ‘hoesten’ te voegen bij het (ziekte)cluster ‘luchtweginfecties’ en de klacht ‘rugpijn’ te voe-
gen bij het (ziekte)cluster ‘rugpijn met uitstraling’.

•  Variatie bij diagnoses of clusters uit verschillende ICPC-hoofdstukken. Het blijkt soms beter een
diagnose bij een ander ICPC-hoofdstuk onder te brengen.
In tabel 5-1 staan alle verplaatsingen in deze zin vermeld.

Tabel 5-1

Diagnoses en clusters (Nivel 684) die bij het onderbrengen bij diagnoses en clusters van ‘lijst onderzoek Urk’ in een ander

ICPC-hoofdstuk terechtkomen.

Nr.’684’ Diagnose of cluster (Nivel 684) ICPC-hoofdstuk Cluster (lijst onderzoek Urk)

16 Mononucleosis infectiosa A --> B Klierziekte

18 Virusinfectie NNO/NEC A --> R Luchtweginfecties

93 Bof D --> R Luchtweginfecties

167 Otogene vertigo H --> N Duizeligheid/ evenwichtsstoornissen

207 Ulcus cruris K --> S Ulcus cruris en overige huidulcera

328 Spanningshoofdpijn P --> N Hoofdpijn

339 Geheugen-/orientatiestoornis P --> N Dementie

348 Dementie P --> N Dementie

627 Anticonceptie man Y --> W Gezinsplanning

Een en ander gaf aanleiding de ‘voorlopige lijst’ verder te clusteren. Daarnaast is er in een aantal gevallen
voor gekozen diagnoses juist uit een bestaand cluster te halen vanwege hun relevantie in het kader van
vraagstellingen, de ondubbelzinnigheid van de diagnose en de (voldoende hoge) prevalentie. De aanpas-
singen hebben geleid tot de lijst met 139 diagnoses en clusters die in de rest van dit boek zal worden
aangehouden  (verder ‘Urk 139’ genoemd). Als voor het classificeren deze nieuwe lijst wordt gebruikt,
dan blijkt voor de totale zorgvraag op Urk 92% van de mogelijkheden van de nieuwe lijst te worden
benut, voor de zorgvraag van Nederland 94%.
De samenstelling per ‘cluster 139’ is te vinden in  bijlage 11.

Referentiepopulatie, standaardisatie en toets bij verschillen
Referentiepopulatie is de Najaarsgroep van de Nationale studie (zie 3.4.8); om redenen van stijl wordt in dit
hoofdstuk verder gesproken over ‘Nederland’. De Urker cijfers zijn gestandaardiseerd naar leeftijd en ge-
slacht van de referentiepopulatie. De verschillen tussen Urk en Nederland zijn getoetst met de toets voor de
Poissonverdeling, als het aantal episoden op Urk 20 of meer bedraagt.

Presentatie

In dit hoofdstuk worden een overzichtstabel en 5 tabellen met onderverdelingen van de overzichtstabel
getoond. Van de 4 onderscheiden hoofdclusters, te weten klachten, trauma’s, infecties, chronische ziekten
wordt van elk ICPC-hoofdstuk, voor zover van toepassing, het totaal van de betreffende categorie
opgenomen. In de laatste tabel worden de 11 ‘overige’ categorieën gepresenteerd.
Deze 5 tabellen vormen de kapstok voor de bespreking van de tabel in bijlage 11. Bij een aantal clusters
van ‘Urk 139 niveau’ worden de belangrijkste diagnoses van ‘Nivel 684 niveau’ vermeld.
De legenda onder tabel 5-2 geeft een verduidelijking over de tabelkop.
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In de tekst worden namen van clusters die in de hoofdstuktabellen staan, cursief gedrukt; bij namen van
diagnoses en clusters op ‘Urk 139 niveau’ (uit bijlage 11) wordt het verschil in prevalentie tussen Urk en
Nederland vermeld. Hierbij geldt dat de prevalentie in Nederland als standaard geldt, zodat een lagere
prevalentie op Urk met een minteken wordt aangegeven. Het verschil wordt tevens uitgedrukt als
percentage van de Nederlandse prevalentie. Namen van diagnoses of clusters op ‘Nivel 684 niveau’
(bijlage 10) staan tussen haakjes vermeld.

5.2 Zorgvraag

5.2.1 Zorgvraag in grote lijnen

Tabel 5-21 staat model voor de overige tabellen in dit hoofdstuk.

Tabel 5-2

Zorgvraag naar hoofdcluster, in 3 maanden per 1000 patienten, Urk en Nederland

epis.Urk epis.Ned. verschil s

abs. /1000 S/1000 /1000 /1000 %

klachten totaal 1437 99.01 121.21 176.91 -55.70 -31% -

trauma totaal 930 64.08 60.13 44.66 15.47 35% +

infecties totaal 2909 200.44 191.43 202.57 -11.14 -5% -

chronisch totaal 4245 292.51 413.97 355.43 58.54 16% +

‘overige” totaal 2644 182.20 228.52 196.58 31.94 16% +

totaal 12165 838.25 1015.26 976.15 39.11 4% +

epis. Urk abs. absolute aantal episoden Urk

epis. Urk /1000 aantal episoden per 1000 patiënten Urk

epis. Urk S/1000 aantal episoden per 1000 patiënten Urk gestandaardiseerd = prevalentie Urk

epis. Ned. /1000 aantal episoden per 1000 patiënten Nederland = prevalentie Nederland

verschil  /1000 prevalentie verschil,  Urk ten opzichte van Nederland (per 1000 patiënten)

verschil % prevalentie verschil  Urk - Nederland als percentage (preval. Nederland = 100%)

s significant verschil: Urk lager (-) of hoger (+) dan Nederland

De totale zorgvraag komt op Urk 4% hoger uit dan in Nederland. Vooral trauma’s komen op Urk vaker
voor. Daarnaast is de prevalentie van chronische ziekten en van de groep ‘overige clusters’ hoger.
Daarentegen komen vooral klachten en in mindere mate infecties minder vaak voor op Urk.
Uit de (ongestandaardiseerde) gegevens in de tabel is af te leiden dat de zorgvraag op Urk als volgt is
verdeeld: klachten 12%, trauma’s 8%, infecties 24%, chronische ziekten 35%,‘overige zorgvraag’ 22% van
het totaal aantal episoden. De zorgvraag in Nederland kent de volgende verdeling: 18%, 5%, 21%, 36%,
20% (van het totaal aantal episoden).

                                                                
1 de specificatie bij deze tabel geldt ook voor de overige tabellen in dit hoofdstuk
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5.2.2 Klachten

In tabel 5-3 wordt de zorgvraag wat betreft klachten per ICPC-hoofdstuk gepresenteerd.

Tabel 5-3

Prevalentie van klachten, Urk en Nederland

epis.Urk epis.Ned. verschil s

ICPC hoofdstuk abs. /1000 S/1000 /1000 /1000 %

algemeen 172 11.85 14.83 21.35 -6.52 -31% -

bloed/ -vormende organen 14 0.96 0.88 4.81 -3.93 -82%

maagdarmkanaal 201 13.85 19.32 18.54 0.78 4% +

oog 39 2.69 3.39 5.38 -1.99 -37% -

oor 26 1.79 1.37 2.80 -1.43 -51% -

hart/ vaatstelsel. 49 3.38 5.58 4.78 0.80 17% -

bewegingsapparaat 253 17.43 22.26 37.09 -14.83 -40% -

zenuwstelsel 220 15.16 19.54 25.62 -6.08 -24% -

luchtwegen 65 4.48 4.53 8.20 -3.67 -45% -

huid 171 11.78 11.74 18.31 -6.57 -36% -

endocriene systeem 30 2.07 1.78 2.37 -0.59 -25% -

urinewegen 43 2.96 3.44 8.19 -4.75 -58% -

vrouwelijke geslachtsorganen. 144 9.92 11.91 18.57 -6.66 -36% -

mannelijke geslachtsorganen 10 0.69 0.66 0.94 -0.28 -30%

totaal 1437 99.01 121.21 176.91 -55.70 -31% -

Vrijwel alle klachtenclusters uit de tabel laten op Urk veel lagere prevalenties zien (-24% en -58%). Bij
klachten van het zenuwstelsel zijn te noemen hoofdpijn (-17%) en duizeligheid/ evenwichtsstoornissen
(-26%), bij huidklachten aan wratten (-25%),  bij klachten van de vrouwelijke geslachtsorganen vooral
premenstruele klachten (-19%).
Sommige klachten komen op Urk vaker voor, zoals klachten van het maagdarmkanaal  (vooral diarree en
obstipatie),  symptomen/ klachten van de spraak (+163%) en stoornissen van de menstruele cyclus
(+6%). Ook binnen clusters zijn klachten te vinden die op Urk vaker worden gezien, zoals binnen
huidklachten (pijn, jeuk).
De relatief lage prevalentie van de groep klachten op Urk wordt vooral bepaald door de lage prevalentie
van klachten van het bewegingsapparaat, maar ook de lage prevalenties van algemene klachten, klachten
van het zenuwstelsel (vooral hoofdpijn), klachten van het luchtwegen, klachten van de huid, klachten van
de urinewegen en klachten van de vrouwelijke geslachtsorganen dragen sterk bij.



hoofdstuk 5: zorgvraag 121

5.2.3 Trauma’s

Trauma’s worden door de Urker huisartsen veel vaker geregistreerd dan door hun collega’s elders
(+35%).

Tabel 5-4

Prevalentie van trauma’s, Urk en Nederland

epis.Urk epis.Ned. verschil s

ICPC hoofdstuk abs. /1000 S/1000 /1000 /1000 %

algemeen 12 0.83 0.92 1.55 -0.63 -41%

maagdarmkanaal 8 0.55 0.44 0.10 0.34 340%

oog 66 4.55 4.84 2.80 2.04 73% +

oor 11 0.76 0.72 0.60 0.12 20%

bewegingsapparaat 479 33.00 31.82 25.05 6.77 27% +

zenuwstelsel 16 1.10 0.93 1.21 -0.28 -23%

luchtwegen 12 0.83 0.81 0.09 0.72 800%

huid 319 21.98 19.36 13.00 6.36 49% +

vrouw. geslachtsorganen 2 0.14 0.07 0.01 0.06 600%

man. geslachtsorganen 5 0.34 0.21 0.28 -0.07 -25%

totaal 930 64.08 60.13 44.66 15.47 35% +

In tabel 5-4 is zichtbaar dat de meest voorkomende trauma’s - de trauma’s van het bewegingsapparaat -
op Urk vaker voorkomen dan elders. Het gaat vooral om fracturen (+74%) en distorsies/contusies
(+27%) (in het algemeen) van de ledematen. Het - in grootte tweede – cluster huidletsels komt op Urk
ook veel vaker voor. Binnen dit cluster valt op dat de prevalentie van huidwonden op Urk veel hoger is
dan in Nederland (+229%); de prevalentie van overige huidtrauma’s (brandwonden, insektenbeten,
contusies, corpus alienum) is lager (-34%).
Tenslotte komen ook oogletsels vaker voor.
De relatief hoge prevalentie van de groep trauma’s op Urk wordt bepaald door de hoge prevalentie van
letsels van het bewegingsapparaat en letsels van de huid. De hoge prevalentie van het cluster huidwonden
levert van alle trauma’s de grootste bijdrage.

5.2.4 Infecties

De prevalentie van infecties is op Urk lager (-5%) dan in Nederland.
Van alle infecties komen luchtweginfecties verreweg het meest voor. Tabel 5-5 laat zien dat deze groep
op Urk echter een veel lagere prevalentie kent dan landelijk.
Het cluster huidinfecties wordt op Urk vaker gezien. Binnen dit cluster vraagt vooral erysipeloid (+700%)
de aandacht. Herpesinfecties (+66%, vooral koortslip) worden ook vaker aangeboden. Mycosen (-5%) en
overige huidinfecties (-23%) hebben op Urk een lagere prevalentie.
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Tabel 5-5

Prevalentie van infecties, Urk en Nederland

epis.Urk epis.Ned. verschil s

ICPC hoofdstuk abs. /1000 S/1000 /1000 /1000 %

algemeen 16 1.10 0.76 2.18 -1.42 -65%

klierziekte 11 0.76 0.52 1.87 -1.35 -72%

maagdarmkanaal 220 15.16 12.22 9.86 2.36 24% +

oog 135 9.30 10.76 10.98 -0.22 -2% -

oor 361 24.87 21.06 18.15 2.91 16% +

hart/ vaatstelsel 3 0.21 0.26 0.08 0.18 225%

bewegingsapparaat. 1 0.07 0.10 0.07 0.03 43%

kinderziekte zenuwstelsel 1 0.07 0.10 0.04 0.06 150%

luchtwegen 1425 98.19 91.71 114.41 -22.70 -20% -

huid 457 31.49 29.38 24.85 4.53 18% +

urinewegen 170 11.71 16.09 12.98 3.11 24% +

vrouw. geslachtsorganen 96 6.61 7.52 5.37 2.15 40% +

man. geslachtsorganen 13 0.90 0.97 1.72 -0.75 -44%

totaal 2909 200.44 191.43 202.57 -11.14 -5% -

Het cluster infecties in het urogenitale gebied bij vrouwen, vooral candida-infecties (+75%), wordt op Urk
frequenter geregistreerd. Deze infectie komt op Urk relatief vaak voor in combinatie met zwangerschap.
De hogere prevalentie van het cluster infecties van het maagdarmkanaal blijkt vooral te worden veroorzaakt
door de bepalende diagnose worminfecties.
Oorinfecties en urineweginfecties komen op Urk eveneens hoger uit.
De prevalentie van de groep infecties op Urk is relatief laag. Dit komt door de relatief zeer lage
prevalentie van het cluster luchtweginfecties. De meeste andere infecties hebben een relatief hoge
prevalentie; de belangrijkste is het cluster huidinfecties, vooral de diagnose erysipeloid.

5.2.5 Chronische ziekten

Chronische ziekten komen vooral bij ouderen voor (+16%), een bevolkingsgroep die op Urk relatief klein
is. Dit is goed te zien aan de verschillen tussen gestandaardiseerde en absolute cijfers in tabel 5-6. De
categorie chronische ziekten heeft op Urk een hogere prevalentie dan in Nederland. Dit geldt ook voor de
meeste clusters per ICPC-hoofdstuk.
Bij het cluster algemene chronische ziekten wordt bedoeld algemene allergische reacties en hierbij komt
Urk veel lager uit dan andere plaatsen in Nederland (-29%).
Het cluster chronische ziekten van het bloed en de bloedvormende organen komt op Urk veel vaker voor.
In feite gaat het om de verschillende soorten anemie, vooral ijzergebreksanaemie (+183%) en het cluster
perniciosa/ overige gebreksanemie (+210%) dat vooral bestaat uit vit B12 deficiëntie en
foliumzuurdeficiëntie. Deze diagnosen komen op Urk relatief vaak voor in combinatie met zwangerschap.
Het cluster chronische ziekten van het maagdarmkanaal komt op Urk vaker voor dan in Nederland. Dit
wordt veroorzaakt door het verschil bij verreweg het grootste cluster daarbinnen, de
maag/slokdarmziekten (+66%). Enige diagnosen binnen dit cluster (zuurbranden, dyspepsie) komen op
Urk relatief vaak voor in combinatie met zwangerschap.
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Tabel 5-6

Prevalentie van chronische ziekten, Urk en Nederland

epis.Urk epis.Ned. verschil s

ICPC hoofdstuk abs. /1000 S/1000 /1000 /1000 %

algemeen 31 2.14 2.07 3.67 -1.60 -44% -

bloed/ -vormende organen 196 13.51 17.06 7.58 9.48 125% +

maagdarmkanaal 441 30.39 39.86 35.07 4.79 14% +

oog 97 6.68 9.84 10.81 -0.97 -9% -

oor 82 5.65 7.56 9.22 -1.66 -18% -

hart/ vaatstelsel 946 65.18 114.90 110.07 4.83 4% +

bewegingsapparaat 642 44.24 61.33 59.63 1.70 3% +

zenuwstelsel 132 9.10 13.55 12.36 1.19 10% +

ademhalingsstelsel 386 26.60 29.77 28.43 1.34 5% +

huidziekten 737 50.78 58.76 44.15 14.61 33% +

endocrinologische stelsel 421 29.01 46.54 23.78 22.76 96% +

urinewegen 35 2.41 3.36 3.03 0.33 11% +

vrouw. geslachtsorganen 79 5.44 7.79 6.04 1.75 29% +

man. geslachtsorganen 20 1.38 1.58 1.54 0.04 3% +

totaal 4245 292.51 413.97 355.43 58.54 16% +

De overige clusters komen op Urk juist lager uit, de verschillen zijn significant bij irritable bowl
syndrome (-50%), mondziekten (-46%) en overige darmziekten (-11%). Dit laatste cluster is opgebouwd
uit de diagnoses diverticulosis/ diverticulitis, ziekte van Crohn en een restgroep.
De lagere prevalentie van chronische ziekten van de ogen wordt veroorzaakt door het cluster refractie-
afwijkingen (-68%).
Ook het cluster chronische ziekten van de oren komt op Urk minder vaak voor, het gaat vooral om
cerumen (-16%).
Zowel op Urk als in de rest van Nederland komt het cluster chronische ziekten van het hart/ vaatstelsel
het meeste voor van alle chronische ziekten, maar op Urk is de prevalentie hoger. Binnen dit cluster
worden drie clusters veel vaker gezien, namelijk hartinsufficiëntie (+35%), cva/tia (+52%) en arteriële
vaatstoornissen (+29%). Twee clusters worden minder vaak gezien:  hypertensie (-13%) en overige
vaatziekten (-32%), waarbij de bepalende diagnoses veneuze trombose en longembolie zijn.
Bij de ziekten van het bewegingsapparaat hebben rugklachten met en zonder uitstraling (+18%),
schouderproblemen (+45%),  tenniselleboog (+21%) en arthrosis (+22%) een veel hogere prevalentie op
Urk. Een lagere prevalentie is te vinden overige tendinitis/ bursitis (-46%) en overige chronische ziekten
(-10%). Het cluster overige chronische ziekten is opgebouwd uit verworven misvormingen van de
wervelkolom (hogere prevalentie op Urk) en verworven misvormingen van de extremiteiten, reumatische
artritis, ziekte van Bechterew, ganglion en een ‘restgroep’.
Het cluster chronische ziekten van het zenuwstelsel komt op Urk vaker voor. Hierbinnen heeft het cluster
dementie op Urk een veel hogere prevalentie, maar het aantal episoden valt net onder de toetsgrens. Het
cluster overige chronische ziekten van het zenuwstelsel komt op Urk iets vaker voor (+2%), de bepalende
diagnoses epilepsie en neuropathie hebben een hogere prevalentie.
Het cluster chronische ziekten van de luchtwegen heeft een hogere prevalentie op Urk. Binnen dit cluster
wordt de diagnose allergische rhinitis veel frequenter geregistreerd (+42%), het veel grotere cluster
astma/ copd iets minder frequent (-1%).
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Huidziekten komen op Urk vaker voor. Dit geldt voor psoriasis (+222%), ulcus cruris (+71%), eczemen
(+40%), atheroomcysten/  ingegroeide nagels (+29%) en urticaria (+15%). Urk komt lager uit bij acne
vulgaris (-8%) en bij het cluster overige chronische huidziekten (-12%), waarvan de bepalende diagnose
luieruitslag een lagere prevalentie heeft.
Het cluster endocriene ziekten wordt op Urk veel vaker gezien. Vooral de verschillen bij jicht (+236%),
hypothyreoidie (+222%), verhoogd cholesterol (+202%) en diabetes (+116%) vallen op. Het kleinste
verschil wordt gezien bij vetzucht (+4%).
Het cluster chronische ziekten van de urinewegen heeft op Urk een hogere prevalentie (bepalende
diagnose: nierinsufficiëntie).
Ook het cluster chronische ziekten van de vrouwelijke geslachtsorganen komt vaker voor op Urk, vooral
door de hogere prevalentie van de diagnose prolaps (+80%).
De prevalentie van de groep chronische ziekten is relatief hoog. Deze wordt bepaald door de relatief hoge
prevalentie van ziekten van het endocriene stelsel (waarvan ruim de helft op rekening komt van diabetes
mellitus) en van chronische huidziekten, vooral eczemen en psoriasis. Daarnaast moet de relatief hoge
prevalentie van de anemieën, de maag/slokdarmziekten, hartinsufficiëntie en  rugklachten met en zonder
uitstraling genoemd worden.
Daar staat tegenover de relatief lage prevalentie van hypertensie.

5.2.6 De ‘overige’ clusters

In tabel 5-7 wordt de prevalentie van de ‘overige clusters’ gepresenteerd.

Tabel 5-7

Prevalentie van de ‘overige clusters’, Urk en Nederland

epis.Urk epis.Ned. verschil s

ICPC hoofdstuk abs. /1000 S/1000 /1000 /1000 %

psychische ziekten 872 60.10 91.61 80.89 10.72 13% +

sociale problemen 122 8.41 13.44 13.93 -0.49 -4% -

neoplasma 108 7.44 10.29 12.52 -2.23 -18% -

gezinsplanning 500 34.45 38.07 40.07 -2.00 -5% -

zwangerschap 649 44.72 47.43 19.68 27.75 141% +

congenit. afwijkingen 30 2.07 1.41 1.32 0.09 7% +

angst v. ziekten 91 6.27 8.08 2.31 5.77 250% +

gevolgen van de zorg 74 5.10 5.97 4.77 1.20 25% +

handicaps 10 0.69 0.99 1.50 -0.51 -34%

geen ziekte/ geboorte 183 12.61 10.60 19.63 -9.03 -46% -

sterfte 5 0.34 0.63 0.12 0.51 425%

totaal 2644 182.20 228.52 196.58 31.94 16% +

Het cluster psychische ziekten komt op Urk vaker voor. Dit cluster bestaat voor ruim 60% uit het cluster
psychische klachten (+13%). Dit cluster is weer voor de helft opgebouwd uit de op Urk vaker
voorkomende slaapstoornissen. Het cluster psychosen (+32%) en de  verschillende clusters neurosen
kennen op Urk eveneens een hogere prevalentie, vooral surmenage (+26%), depressie (+19%) en angst
(+28%).
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Het cluster sociale problemen wordt op Urk minder vaak geregistreerd. Binnen dit cluster komen
relatieproblemen lager (-14%) en overige sociale problemen hoger uit (+79%).
Het cluster neoplasma’s komt op Urk minder voor. Verantwoordelijk voor dit verschil zijn de clusters
goedaardige huidtumoren (-13%), andere goedaardige nieuwvormingen (-4%) en kanker (niet van de
huid) (-32%).
Het cluster gezinsplanning scoort lager op Urk. Dit ligt volgens de registratie van de Urker huisartsen niet
aan het pilgebruik: de prevalentie is op Urk zelfs iets hoger dan in Nederland (+1%). De andere vormen
van gezinsplanning halen de toetsgrens niet. De getallen voor morning after pil komen hoger, voor IUD,
andere vormen van anticonceptie voor de vrouw en anticonceptie voor de man komen de getallen lager
uit.
Zwangerschap komt op het voormalig eiland inderdaad veel vaker voor dan elders.
De hogere prevalentie van het cluster gevolgen van de zorg wordt vooral verklaard door het tweemaal zo
vaak voorkomen van de bepalende diagnose bijwerkingen van de pil.
Bij de veel vaker voorkomende angst voor ziekte blijkt de angst voor hart- en vaatziekten de belangrijkste
factor (+701%). Maar ook voor andere ziekten is men flink beducht (+120%).

De relatief hoge prevalentie van zwangerschap, psychische klachten en ziekten en angst voor ziekte en de
relatief lage prevalentie van de groep ‘geen ziekte/ geboorte’ zetten een duidelijk stempel op de totale
zorgvraag op Urk.
Uit de tabellen kan worden berekend dat de totale zorgvraag op Urk nog 1.2% (significant) hoger zou
uitkomen als het cluster zwangerschap buiten beschouwing zou worden gelaten.

5.3 Overzicht resultaten

Hieronder worden de belangrijkste resultaten uit dit hoofdstuk op een rij gezet, onderverdeeld naar dia-
gnoses en clusters die op Urk vaker resp. minder vaak voorkomen vergeleken met landelijke cijfers.

Hogere prevalentie op Urk:
De belangrijkste diagnoses en clusters waarbij de prevalentie op Urk hoger is dan in Nederland, zijn:
•  klachten van het  maagdarmkanaal, symptomen/ klachten van de spraak, stoornissen van de menstru-

ele cyclus
•  de categorie trauma’s en binnen deze categorie de clusters 'oogletsels, trauma’s van het bewegingsap-

paraat - vooral fracturen en distorsies/ contusies van de ledematen -, huidwonden
•  infecties van het maagdarmkanaal (worminfecties), oorinfecties, erysipeloid, herpesinfectie van de

huid, urineweginfecties, infecties van de vrouwelijke geslachtsorganen
•  de categorie chronische ziekten en binnen deze categorie de clusters:

•  ijzergebreksanemie, vit B12/ foliumzuurdeficiëntie
•  maag/slokdarmziekten
•  hartinsufficiëntie, cva/ tia, arteriële vaatstoornissen
•  arthrosis, rugklachten met en zonder uitstraling, schouderklachten, tenniselleboog
•  chronische ziekten van het zenuwstelsel (o.a. epilepsie en neuropathie)
•  allergische rhinitis
•  psoriasis, ‘ulcus cruris’, eczemen, ‘atheroomcysten/ ingegroeide nagels’, urticaria
•  jicht, hoog cholesterol, diabetes, hypothyreoïdie
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•  chronische ziekten van de urinewegen
•  prolaps

•  psychische klachten (vooral ‘slaapstoornis’), psychosen, angstneurose, depressie en surmenage, ‘ove-
rige sociale problemen’,  orale anticonceptie, zwangerschap, congenitale afwijkingen, gevolgen van
de zorg (bijwerkingen van de AC-pil), angst voor hart/vaatziekten

Lagere prevalentie op Urk:
De belangrijkste diagnoses en clusters waarbij de prevalentie op Urk lager is dan in Nederland, zijn:
•  de categorie klachten en binnen deze categorie de clusters ‘algemene’ klachten, oogklachten, oor-

klachten, klachten van het hart/ vaatstelsel, klachten van het bewegingsapparaat, hoofdpijn, ‘duizelig-
heid/ evenwichtsstoornissen’ en ‘overige’ klachten van het zenuwstelsel, klachten van de luchtwegen,
wratten en ‘overige huidklachten’, klachten van het endocriene stelsel, klachten van de urinewegen,
premenstruele klachten, ‘overige’ klachten van de vrouwelijke geslachtsorganen

•  ‘overige letsels van de huid’ (brandwonden, insectenbeten, contusies, corpus alienum)
•  de categorie infecties en binnen deze categorie de clusters ooginfecties, luchtweginfecties, mycosen

van de huid, ‘overige’ infecties van de huid
•  algemene allergische reacties, mondziekten, irritable bowl syndrome, ‘overige darmziekten’, refrac-

tieafwijkingen, chronische ziekten van het oor (vooral cerumen), hypertensie, ‘overige vaatziekten’
(veneuze trombose, longembolie), ‘overige tendinitis/ bursitis’, ‘overige’ chronische ziekten van het
bewegingsapparaat (o.a. Bechterew, reumatische artritis, ganglion, ‘restgroep’) astma/ copd, ‘acne’,
‘overige chronische huidziekten’ (vooral luieruitslag)

•  relatieproblemen, alle neoplasma’s (behalve huidkanker), gezinsplanning excl. AC-pil, geen ziekte/
geboorte,

De totale zorgvraag op Urk wordt in belangrijke mate beïnvloed door
de relatief hoge prevalentie van
•  ijzergebreksanaemie, chronische ziekten maagdarmkanaal (maag/slokdarmziekten), chronische

ziekten hart/ vaatstelsel (hartinsufficiëntie), trauma’s bewegingsapparaat, psychische ziekten (psy-
chische klachten), huidletsels (snijwonden), huidinfecties (erysipeloid), chronische huidziekten (ec-
zeem), chronische ziekten endocriene stelsel (diabetes), zwangerschap, angst voor ziekten.

en de relatief lage prevalentie van
•  ‘algemene’ klachten, hypertensie, klachten van het bewegingsapparaat, luchtweginfecties, ‘overige

klachten van de huid’, klachten van de urinewegen, ‘overige klachten van de vrouwelijke geslachts-
organen, geen ziekte/ geboorte.

5.4 Beschouwing

5.4.1 De kwaliteit van de Urker morbiditeitgegevens

Aan de hand van de resultaten van dit hoofdstuk wordt getracht de waarde van de Urker morbiditeitcijfers
te beoordelen. Bekeken wordt of verschil in diagnostische ijver of verschil in registratie-ijver een rol
kunnen spelen bij verschil in zorgvraag.
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Diagnostische interdoktervariatie
De Urker huisartsen deden mee aan een zelf gestart onderzoek. Misschien heeft dat geleid tot een relatief
grote ‘diagnostische ijver’ met hogere prevalentiecijfers en voorkeur voor ‘harde’ diagnoses, zoals in de
literatuur word gesuggereerd (Schellevis e.a., 1999; Hofman, 2000). Geprobeerd zal worden na te gaan in
hoeverre bij de Urker cijfers problemen op dit punt kunnen bestaan.
•  klacht versus ziekte
Oorklachten, klachten van de urinewegen, klachten van het bewegingsapparaat, klachten van de huid
hebben op Urk een lage prevalentie; oorinfecties, urineweginfecties, trauma’s van het bewegingsapparaat,
arthrose, eczeem hebben een hoge prevalentie. Het is voorstelbaar dat de zorgvraag op Urk ernstiger van
aard is: niet zomaar (met klachten) naar de dokter, maar pas als je ‘echt wat hebt’. Het is ook mogelijk dat
Urker huisartsen vaker kiezen voor een ‘harde’ diagnose boven een ‘klachtendiagnose’ of dat de (ene)
codeur bij de classificatie naar ICPC-code die keuze vaker heeft gemaakt.
Om de eerste mogelijkheid te onderzoeken, worden enige klachtendiagnosen en ‘harde’ diagnosen sa-
mengenomen. Relevante oorklachten en oorinfecties samen komen op Urk 6% tot 9% vaker voor. Urkers
komen dus in ieder geval vaker met problematiek die bij een oorinfectie kan passen. Relevante huid-
klachten en eczeem samen komen op Urk vaker voor (12%). Eczeem zal dus op Urk echt vaker bij de
huisarts worden gepresenteerd. Klachten van de urinewegen en urineweginfecties samen komen op Urk
minder vaak voor (-8%). Op Urk bestonden ten tijde van dit onderzoek al strikte afspraken over diagnos-
tiek en behandeling bij urinewegklachten/ urineweginfecties: altijd onderzoek van de urine, bij twijfel
eerst dipslide alvorens te behandelen. Daarom is de verwachting dat hier geen sprake zal zijn van voor-
keur voor een ‘harde’ diagnose en dat dus de prevalentie van urineweginfecties op Urk daadwerkelijk
lager is dan landelijk.
Genoemde verschillen in zorgvraag lijken reëel te zijn en niet te berusten op voorkeur voor ‘harde’ dia-
gnosen bij de Urker huisartsen.
•  oorinfecties versus luchtweginfecties
Het valt op dat de zorgvraag wat betreft oorinfecties groter is terwijl de zorgvraag wat betreft luchtweg-
infecties kleiner is op Urk. Het is de vraag of hier voorkeur bestaat voor bepaalde diagnoses of dat de
gevonden verschillen reëel zijn.
Veel luchtweginfecties zijn viraal van oorsprong. In principe kunnen alle luchtwegen worden aangedaan,
maar in de meeste gevallen is de infectie beperkt tot de bovenste luchtwegen (tot en met de trachea). Het
maakt in prognostische en therapeutische zin vaak niet veel uit welk gedeelte van de bovenste luchtwegen
(het meest) aangedaan is. Het ‘lokaliseren’ van de infectie in diagnostische zin oogt wel ‘harder’. Dit is
bijvoorbeeld vaak aan de orde als een bepaalde behandeling wordt beoogd door patiënt en/ of huisarts
(recept, verwijzing). Als men wil lokaliseren, vindt men soms problemen op zijn weg. Is het bij kinderen
een sinusitis of een adenoiditis? Is er sprake van een tonsillitis of meer een pharyngitis? Is het iets rode
trommelvlies bij een forse verkoudheid nu wel of niet een (‘beginnende’) middenoorontsteking? Ook in
de onderste luchtwegen is het onderscheid tussen een longontsteking of bronchitis niet altijd even duide-
lijk of zelfs maar belangrijk. De therapie is immers vaak dezelfde.
De invloed van de patiënt (de aard van de klacht of de presentatie) is misschien van belang. Als bijvoor-
beeld ‘klachten die kunnen wijzen op een oorontsteking’ op Urk als legitieme reden voor doktersbezoek
worden gezien en klachten bij een gewone luchtweginfectie niet, dan zou dat bij de Urker huisarts invloed
kunnen hebben op de diagnose.
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Met het oog op de verwachte grote diagnostische interdoktervariatie bij infecties van de luchtwegen is
gekozen voor een sterke clustering. Daarbij is er vanuit gegaan dat de meeste diagnoses in het cluster
‘oorinfecties’ in het algemeen goed zullen worden onderscheiden van de diagnoses in het cluster ‘lucht-
weginfecties’. Een belangrijk deel van het cluster ‘oorinfecties’ bestaat uit gehoorproblemen door tubair
catarrh of glue ears en uit ontsteking van de gehoorgang. Deze lijken niet te kunnen verward met enigerlei
vorm van infectie van de luchtwegen. Alleen de acute middenoorontsteking is, zoals hiervoor is betoogd,
misschien een uitzondering. De prevalentie hiervan blijkt op Urk gering hoger dan in Nederland (+4%),
het verschil in prevalentie bij de overige diagnoses uit het cluster ‘oorinfecties’ is echter veel groter.
De conclusie is dan ook dat het verschil in prevalentie wat betreft ‘oorinfecties’ tussen Urk en Nederland
niet in belangrijke mate is beïnvloed door diagnostische interdoktervariatie. De prevalentieverschillen bij
de clusters ‘oorinfecties’ en ‘luchtweginfecties’ zijn waarschijnlijk reëel.
•   ‘geboorte/ geen ziekte’
Uit de lage prevalentie van het cluster ‘geboorte/ geen ziekte’ lijkt te volgen dat Urker huisartsen relatief
vaak vinden dat een diagnose valt te stellen. Dat zou in de richting van een voorkeur voor ‘harde‘ diagno-
sen of een grote registratie-ijver kunnen wijzen. Bij ‘geboorte’ moeten we denken aan het onderzoek van
de pasgeborene dat op het einde van het kraambed wordt verricht. Als wordt bedacht dat op Urk de categorie
‘zwangerschap’ veel vaker voorkomt, is de conclusie gewettigd dat op Urk de ‘diagnose’ ‘geen ziekte’ dan
dus vrijwel niet wordt gesteld. Dat kan liggen aan de Urker patiënten (komen niet ‘zomaar’) of aan de Urker
huisartsen/ de codeur (ijverig bezig met het wetenschappelijk onderzoek, dus registreren vrijwel altijd iets
van een klacht en niet zomaar ‘geen ziekte’). Waarschijnlijk spelen beide factoren een rol.
•  sociale visite
Een mogelijk verwant probleem speelt bij de ‘sociale visite’. Het cluster ‘overige sociale problemen’
heeft op Urk een hogere prevalentie. Binnen dit cluster scoort de diagnose ‘eenzaamheid’ hoog op Urk.
Deze diagnose is gekozen als (de huisarts vond dat) het ging om een zogenaamde ‘sociale visite’, vaak bij
hoogbejaarden met veel morbiditeit en co-morbiditeit. In de ICPC is deze ‘sociale visite’ niet goed te
coderen. Overigens is het arbitrair wanneer moet worden gesproken van een sociale visite, want er valt
altijd wel iets te controleren. Misschien zijn het eigen initiatief van de huisarts bij het maken van de visite
en het ontbreken van actief ziek zijn wel de sterkste argumenten voor het etiket ‘sociale visite’. Als men
de nadruk legt op controle van ziekte, kan men kiezen voor (de diagnosecode van) één van de bestaande
aandoeningen. Men kan ook kiezen voor ‘geen ziekte’. Waarschijnlijk zijn alle mogelijkheden in de
Nationale studie gebruikt en is in de Urker situatie vrij consequent gekozen voor de diagnose ‘eenzaam-
heid’, mede doordat gebruik is gemaakt van één veldwerker/ codeur. De conclusie luidt dat de hogere
prevalentie van ‘overige sociale problemen’ c.q. ‘eenzaamheid’ waarschijnlijk berust op registratiebias.
•  conclusie
Diagnostische interdoktervariatie lijkt geen belangrijke factor te zijn bij de verschillen in zorgvraag tussen
Urk en Nederland, mogelijk met uitzondering van het verschil bij de clusters ‘geen ziekte/ geboorte’ en
‘overige sociale problemen’.

Registratievariatie
Hoe vollediger de registratie, hoe hoger de prevalentie. In de beschouwing in hoofdstuk 3 (methode) is
gesteld dat door de kleinschaligheid van het project op Urk, de uitgebreide voorbereiding en de begelei-
ding door één veldwerker het aannemelijk is dat de registratie-ijver groter en consequenter is dan in de
Nationale studie.
Het is echter in het algemeen niet na te gaan of dit een belangrijk effect heeft op de prevalentiecijfers. Als
mogelijke uitzondering geldt de registratie bij de clusters ’contusies’ en ‘fracturen‘. Bij twijfel tussen de
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diagnoses ‘contusie’ en ‘fractuur’ behoort de diagnose ‘contusie’ aangehouden te worden. Vaak wordt dan
aanvullend onderzoek aangevraagd. De radioloog zal in geval van een fractuur meestal doorverwijzen naar
de chirurg, maar deze actie komt volgens de spelregels nog op naam van de huisarts. Naar aanleiding van de
röntgenuitslag moet namelijk aan de episode een (administratief) contact worden toegevoegd met de diagno-
se ‘fractuur’ en de verwijzing naar de chirurg. Deze registratiehandeling vergt extra inzet en discipline.
Als bij twijfel de diagnose ‘fractuur’ wordt aangehouden en bijstelling aan de hand van negatief röntgenon-
derzoek achterwege blijft, draagt de episode ten onrechte bij aan de prevalentie van fracturen. Bij de taakuit-
oefening (hoofdstuk 8) zal dit leiden tot een te laag verwijspercentage bij fracturen. Als de diagnose ‘con-
tusie’ ingeval van gebleken fractuur niet wordt bijgesteld, zal de prevalentie van fracturen (en het aantal
verwijzingen naar de specialist) te laag uitkomen en de prevalentie van contusies te hoog.
Aan de prevalentiecijfers kan niet worden getoetst of deze registratievariatie een rol speelt. Zowel contusies
als fracturen worden op Urk veel vaker geregistreerd en dat kan, mede gezien de aard van het werk op Urk
en de locatie van Urk (zie verderop in deze beschouwing), heel wel reëel zijn. Het verwijspercentage bij
fracturen (hoofdstuk 8) zal duidelijkheid kunnen verschaffen; de meeste fracturen worden immers naar de
specialist verwezen.

5.4.2 Zorgvraag, achtergronden

Aard en volume van de zorgvraag, gezondheidstoestand en culturele achtergronden
De zorgvraag voor de chronische ziekten ‘hartinsufficiëntie’, ‘cva/ tia’, ‘arteriële vaatstoornissen’, dia-
betes, jicht en hypothyreoïdie is op Urk hoger dan in Nederland. Dit past bij de eveneens verhoogde
zorgvraag voor de cardiovasculaire risicofactoren hypercholesterolaemie en vetzucht. De factor vetzucht
speelt, net als de factor roken, vooral een rol bij de Urker mannen; Urker vrouwen blijken wat dat betreft
juist iets gezonder te leven dan de gemiddelde Nederlandse vrouw (hoofdstuk 4). Veel Urkers lijken zich
het risico van het ontwikkelen van hart- en vaatziekten overigens bewust te zijn, gezien de op Urk veel
hogere zorgvraag voor ‘angst voor hart- en vaatziekten’. Deze bevindingen passen bij en sluiten aan op de
door De Visser e.a. (2001) gevonden oversterfte aan hart- en vaatziekten (HVZ) bij mannen op Urk. Zij
beargumenteren een drietal, elkaar deels overlappende verklaringen: een verhoogde prevalentie van car-
diovasculaire risicofactoren, genetische factoren (voormalige eilandbevolking) en een lage sociaal eco-
nomische status (SES). Wat betreft de eerste verklaring baseren zij zich op onderzoek dat heeft uitgewe-
zen dat bij Urker vissers in alle leeftijdscategorieën een verhoogde prevalentie bestaat van de risicofacto-
ren roken, overgewicht, hoge bloeddruk en hypercholesterolaemie; bovendien eet een hoog percentage
van de vissers overvloedig en ongezond (De Visser en Bilo, 1995). Wat betreft de derde verklaring wijzen
zij op studies die een negatieve relatie tussen SES en gezondheidstoestand en tussen SES en sterfte aan
HVZ laten zien; in de lagere SES-groepen komen cardiovasculaire risicofactoren vaker voor. Een moge-
lijke verklaring voor de bevinding dat er bij Urker vrouwen geen relatie blijkt te bestaan tussen sterfte aan
HVZ en SES zoeken de auteurs aan de hand van literatuur in een sterkere clustering van specifieke risico-
factoren voor gezondheidsverschillen onder mannen in de lagere SES-groepen; het gaat dan om ongunsti-
ge arbeidsomstandigheden en bepaalde gedragsfactoren, zoals roken. Het lijkt erop dat de arbeidsomstan-
digheden het samengaan van cardiovasculaire risicofactoren bevorderen. Op de vloot en in de visverwer-
kende industrie wordt vaak hard en lang gewerkt, met alle bijbehorende stress (zie ook EG rapport, 1993);
het heersende arbeidsethos en de werkvorm (maatschapvisserij, stukloon) dragen daaraan waarschijnlijk
in belangrijke mate bij.
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De grotere zorgvraag voor de meeste vormen van trauma hangt zeer waarschijnlijk samen met de aard
van het werk aan boord en in de visverwerkende en aanverwante industrie. Het gaat om kneuzingen en
fracturen bij de visserij, overbelasting van polsen en schouders in de visverwerking en bij de visserij,
huidwonden - in de visverwerking, maar ook wel aan boord -, oogtrauma’s (corpus alienum) vooral bij
het werk op de scheepswerf en bij aanverwante bedrijven.
Ook de veel hogere prevalentie van erysipeloid hangt samen met visverwerking aan boord en in de bedrij-
ven op Urk. Het ontstaat enige dagen na een eenvoudig prikje of een klein, niet bloedend wondje. Het is de
jarenlange ervaring van de Urker huisartsen dat dit onbehandeld wekenlange last en arbeidsongeschiktheid
geeft, terwijl met een korte kuur fenoxymethylpenicilline genezing in 2-3 dagen plaatsvindt. Men is zich
hiervan duidelijk bewust en komt meestal in het beginstadium voor een kuurtje zonder het werk te onderbre-
ken.
De hogere prevalentie van aandoeningen van het bewegingsapparaat, zoals rugpijn, bursitis/ tendinitis
van de schouder en tenniselleboog, houdt waarschijnlijk verband met de aard van het werk (zwaar, lang-
durig, steeds dezelfde beweging(en), staand) en het arbeidsethos (niet zeuren, doorgaan). Voor varices
gaat de Urker net zo vaak naar de dokter als de gemiddelde Nederlander, maar in de Urker bevolking
komen varices veel vaker voor (mogelijk veroorzaakt door langdurig, staand werk?).
De hogere prevalentie van nierinsufficiëntie wordt waarschijnlijk verklaard door het feit dat in een be-
paalde, uitgebreide familie op Urk een erfelijke vorm van nierinsufficiëntie veel voorkomt.
De sterk religieuze achtergrond van de Urkers zal vrijwel zeker een rol spelen bij de hoge prevalentie van
zwangerschap. Misschien hangt het vaker voorkomen van bijwerkingen bij de anticonceptiepil samen met
gevoelens van ambivalentie tegenover de pil. Tenslotte keurt een groot deel van de gemeenschap het
gebruik van een dergelijk voorbehoedmiddel (althans officieel) af.

Ernst van de zorgvraag, gezondheidstoestand en attitude
Meestal gaat een slechtere / betere ervaren gezondheidstoestand  samen met een grotere / kleinere zorgvraag.
Maar in een aantal gevallen is de ervaren gezondheidstoestand op Urk slechter, terwijl de zorgvraag kleiner
of niet in verhouding groter is. Dit is vooral opvallend bij de groep klachten en alledaagse aandoeningen,
psychische klachten, varices, hypertensie (zie hoofdstuk 4 en dit hoofdstuk).
Een verklaring zou kunnen zijn dat Urkers graag klagen en dat dus de hogere klachtenscore bij de enquête
met een korrel zout genomen moet worden (zie beschouwing hoofdstuk 4). Het is echter waarschijnlijker,
dat men met lichte klachten langer afwacht of anderszins hulp zoekt en alleen naar de dokter gaat als de
klacht, medisch gezien, relatief ernstig is. Dit is in overeenstemming met de gesignaleerde attitude van de
bevolking: men acht de rol van de arts van minder belang voor de eigen gezondheid, gaat niet zo snel voor
alledaagse aandoeningen naar de huisarts en kiest bij psychosociale problemen opvallend vaak voor diaken
of ouderling.
Hypertensie komt in de bevolking op Urk vaker voor dan in de algemene Nederlandse bevolking (zie
hoofdstuk 4) en dat zou dus in overeenstemming kunnen zijn met de hogere zorgvraag van hart- en vaat-
ziekten op Urk. De lagere zorgvraag voor hypertensie betekent dat tijdens de registratieperiode van 3
maanden op Urk een lager aantal episoden is gemeten dan landelijk. Dit betekent dat een relatief laag
percentage van de hypertensiepatiënten op Urk zich tijdens de registratieperiode heeft gemeld bij de
huisartspraktijk voor consult of voor herhaalmedicatie. Patiënten die antihypertensieve medicatie gebrui-
ken krijgen hooguit voor 3 maanden medicatie mee en registreren via contacten voor herhaalmedicatie
vrijwel zeker ‘hun’ episode. Het lijkt er dus op dat op Urk relatief veel van de patiënten die hypertensie
hebben geen medicatie daarvoor gebruiken. Wat dit betekent is onduidelijk. Misschien zou het verschil in
zorgvraag bij langere registratieperiode verdampen. Mogelijk verschilt de ernst van de hypertensie of
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hebben de Urker huisartsen een andere taakuitoefening (minder medicamenteus? minder frequent contro-
leren?) dan de gemiddelde Nederlandse huisarts.
Misschien leeft behandeling en controle van hypertensie niet zo sterk bij de Urker bevolking. Hypertensie
geeft niet of nauwelijks klachten, net zomin als andere risicofactoren. De motivatie voor behandeling
(aanpassing van de leefstijl, controle en (vaak) medicijngebruik) ligt alleen voor de hand, als de patiënt
ervan overtuigd is dat maatregelen de eigen gezondheid op termijn positief kunnen beïnvloeden en als de
patiënt daarvoor wat over heeft. Op Urk lijken de attitude (dit onderzoek) en de volksaard (‘genotbehoef-
te’ (Plomp, 1940), zie hoofdstuk 1) niet erg in die richting te wijzen. De vissers vormen een belangrijke
(en inmiddels ook vaak onderzochte) risicogroep; het is niet gemeten, maar de indruk bestaat dat de vis-
sers zich vaker melden op de weekendspreekuren als er weer een zeevaartkeuring  voor de boeg ligt (en
afkeuring dreigt). Misschien is gegeven de korte registratieduur verschil in attitude van de bevolking wel
de belangrijkste verklaring voor de lagere zorgvraag voor hypertensie op Urk.
Hoe de verklaring ook is, het lijkt waarschijnlijk dat de groep patiënten met ‘milde hypertensie’ minder in
de cijfers zal zijn vertegenwoordigd; de ernst van de geregistreerde groep zal dus misschien wat groter
zijn.
De patiënt die de zorgvraag stelt, komt omdat voor hem de grens bereikt is; hij vindt het nu ‘ernstig ge-
noeg’ om hulp in te roepen. Voor de een is de grens eerder bereikt dan voor de ander. De een komt met
een beginnende oorontsteking, de ander pas als na twee weken het loopoor nog niet over gaat. De klacht
of aandoening laat de keus, de patiënt heeft de keus: is medische hulp zoeken zinvol of nodig? zo ja, hoe
ver laat ik het komen? Bij ernstige traumata, infecties en chronische ziekten is er in het algemeen weinig
keus.
De conclusie lijkt gewettigd dat door de attitude op Urk de gemiddelde zorgvraag medisch gezien ernstiger
kan zijn dan in Nederland. Verder betekent dit dat bij een grotere zorgvraag bij de huisarts op Urk de be-
treffende klacht of aandoening in de Urker bevolking vaker voorkomt dan in de Nederlandse bevolking,
maar dat een kleinere zorgvraag een hogere prevalentie van die klacht of aandoening in de Urker bevol-
king niet uitsluit. De veronderstelde hogere graad van ernst bij de Urker zorgvraag moet ook worden
meegewogen bij de interpretatie van verschillen in zorggebruik (hoofdstuk 6 en hoofdstuk 7) en taakuit-
oefening (hoofdstuk 8).

Structurele factoren en zorgvraag
De zorgvraag wat betreft zwangerschap en trauma’s is op Urk veel hoger dan in Nederland.
Dit zal enerzijds worden verklaard door het vaker voorkomen hiervan in de Urker bevolking. Anderzijds
zal het in de literatuurbeschouwing (hoofdstuk 2) geopperde mechanisme hier een rol spelen. Net als in
andere gebieden met vergelijkbare regiokenmerken gaat de ‘volledige’ problematiek via de huisartsprak-
tijk (dus registratie), terwijl dat gemiddeld in Nederland veel minder het geval is. Doordat ook alle ernsti-
ge problematiek bij de huisarts komt, zal de zorgvraag voor zwangerschap en trauma’s op Urk niet alleen
groter maar ook ernstiger zijn dan gemiddeld in Nederland.
De hogere zorgvraag voor zwangerschap houdt zeker verband met de hogere zorgvraag wat betreft proble-
matiek die vaak bij zwangerschap voorkomt (anemie, maagklachten, candida-infecties van de vrouwelijke
geslachtsorganen).
Dit alles moet worden meegewogen bij de interpretatie van verschillen in zorggebruik (hoofdstuk 6 en
hoofdstuk 7) en taakuitoefening (hoofdstuk 8). Overigens wordt op dit punt teruggekomen in hoofdstuk 9
(structuurfactoren).
Diverse factoren
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De hogere prevalentie van maagdarminfecties wordt verklaard door het grotere aantal episoden ‘worminfec-
ties’. Vooral bij één praktijk bleken veel telefonische receptjes Vermox te zijn voorgeschreven. Waarschijn-
lijk was de praktijkbevolking er aan gewend dat wormpjes moesten worden bestreden. Het is moeilijk aan te
geven of dit een factor van de kant van de patiënt of van de kant van de huisarts is.
De hogere prevalentie van herpesinfecties van de huid op Urk is mogelijk te verklaren door het ter beschik-
king komen van betere medicatie tegen koortsuitslag (herpes labialis) en de toenemende bekendheid bij de
bevolking met dit middel (telefonische aanvragen). De dataverzameling van het Urker onderzoek vond
plaats 4 jaar na de Nationale studie. Dit lijkt, naar het schema in hoofdstuk 2, een ‘externe factor’ te zijn.
In het najaar is (kennelijk) een logopedische screening op de scholen op Urk geweest. Dit ‘incident’
verklaart de veel hogere prevalentie van ‘symptomen/ klachten van de spraak’. Ook dit zou men een
‘externe factor’ kunnen noemen.




