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6 Contacten en verrichtingen

6.1 Inleiding

Vraagstelling

In hoofdstuk 4 zijn aan de bevolking vragen gesteld met betrekking tot het gebruik van
gezondheidszorgvoorzieningen en medicijnen. Het betrof, behalve bij medicijngebruik, de periode van
het jaar voorafgaand.
In dit hoofdstuk wordt het door de Urker huisartsen geregistreerde zorggebruik in een periode van 3
maanden in kaart gebracht en wordt de vergelijking met de Nederlandse praktijk getrokken.

Vraagstelling 3.
In hoeverre verschilt het zorggebruik in de praktijken op Urk en in Nederland wat betreft de frequentie
van contacten en verrichtingen per 1000 patiënten?

De contacten zullen worden opgesplitst naar hulpverlener (huisarts of assistente), soort (spreekuur, visite,
telefonisch, administratief wegens herhaalreceptuur), leeftijd en geslacht van de patiënt. De verrichtingen
worden verdeeld naar soort behandeling; bovendien wordt de verrichting ‘verwijzen naar de specialist’
verdeeld naar specialisme.
Het opsplitsen van het totaal aantal verwijzingen naar specialisme geeft enerzijds de mogelijkheid te
vergelijken met eerder onderzoek bij alleen ziekenfondsverzekerden, anderzijds een eerste, grove orde-
ning van verwijzingen naar aard van de zorgvraag (waarvoor wordt verwezen).
In de beschouwing in hoofdstuk 2 is de verrichting ‘terugbestellen’ genoemd. Deze verrichting komt aan
de orde bij de factor ‘terugkomen’ (hoofdstuk 8).

Methode

Begrippen en bewerkingen
In hoofdstuk 3 (paragraaf 3.4.1) zijn de meeste begrippen in het kader van de contactregistratie al aan de
orde gekomen. Nu worden ze verder geoperationaliseerd.
In navolging van de operationalisaties in de Nationale studie hebben bij de verrichtingen reducties plaats-
gevonden. Dit betekent dat bij elke diagnose of cluster van diagnoses het aantal episodecontacten met een
bepaalde verrichting is geteld of het aantal episoden met een bepaalde verrichting, zulks afhankelijk van
de soort verrichting. Deze bewerkingen worden per verrichting besproken.
•  Contacten
De contactfrequentie wordt uitgedrukt in het aantal contacten per 1000 patiënten in 3 maanden.
•  Contacten voor herhaalreceptuur
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Het Urker materiaal heeft wat betreft contacten voor HerhaalReceptuur (HR-contacten) een bewerking
(reductie) ondergaan, die al is beschreven in par. 3.4.4. Per episode is maximaal 1 HR-contact meegeteld.
•  Spreekuurcontacten
In dit onderzoek zijn bij de registratie, net als destijds bij de Nationale Studie, aanvankelijk 5 soorten
contacten met de huisarts onderscheiden. Uit raadpleging van het Nivel is gebleken dat de gegevens van
de Nationale studie wat betreft de categorie ‘tussendoorcontact’ veel interpraktijkvariatie hebben opgele-
verd, ten gevolge van een  onduidelijke definitie en operationalisatie. Verder blijken geen vergelijkings-
cijfers voor het zwangerenspreekuur beschikbaar te zijn. Daarom zijn voor de vergelijking contacten voor
zwangerschapsspreekuur, tussendoor-contacten en gewone spreekuurcontacten samengevoegd tot
‘spreekuurcontacten’.
•  Diagnostiek
Diagnostiek wordt onderscheiden in ‘diagnostiek in eigen praktijk’ en ‘externe diagnostiek’; de beide
categorieën worden weer onderverdeeld in enige subcategorieën. Deze verrichtingen worden uitgedrukt in
het aantal episodecontacten met diagnostiek in eigen praktijk resp. externe diagnostiek.
•  Overleg
Overleg kan worden gepleegd met hulpverleners in de eerste lijn of met medisch specialisten en  wordt
uitgedrukt in het aantal episodecontacten met overleg.
•  Behandeling met Gesprek, behandeling Medisch-technisch, ‘Overige’ behandelingen en Vaccinaties
Deze verrichtingen worden uitgedrukt in het aantal episodecontacten met behandeling (...).
•  Behandelen met medicatie
Deze verrichting wordt uitgedrukt in het aantal episoden met medicatie.
•  Verwijzen naar de eerste lijn
Deze verrichting wordt uitgedrukt in het aantal episoden met verwijzing ‘naar een bepaalde eerstelijns
discipline’. Als in een episode dus is verwezen naar zowel de fysiotherapeut als het maatschappelijk
werk, dan geldt dat voor twee verwijzingen naar de eerste lijn. Als tweemaal naar de fysiotherapeut is
verwezen geldt dat als één verwijzing.
•  Verwijzen naar de medisch specialist.
Deze verrichting wordt uitgedrukt in het aantal episoden met verwijzing ‘naar een bepaald specialisme’.
De systematiek is dezelfde als bij de eerstelijns verwijzing. Als in een episode door de huisarts eerst is
verwezen naar de internist en vervolgens naar de cardioloog, dan geldt dat als twee verwijzingen naar de
specialist. Als in een episode tweemaal naar de internist is verwezen (bijvoorbeeld eerste verwijzing en
verlengingsverwijzing), dan geldt dat als één verwijzing. Bij ziekenfondsverzekerden is geen onderscheid
gemaakt naar eerste verwijzing of verlengingsverwijzing. Met de term verwijscijfer wordt bedoeld het
aantal verwijzingen naar de specialist per 1000 patiënten.

•  Verwijscijfers per specialisme
De verwijscijfers naar de verschillende specialismen worden gerangschikt in vier groepen: ‘snijdende speci-
alismen’, ‘beschouwende specialismen’, ‘psychiatrie/ GGZ', ‘overige specialismen’. Het aantal verwijzin-
gen per groep is tot stand gekomen door optelling van het aantal verwijzingen naar de betreffende specia-
lismen, het totaal aantal verwijzingen door optelling van de totalen van de ‘snijdende specialismen’, de
‘beschouwende specialismen’, ’psychiatrie/ GGZ’ en ‘overige specialismen’. Bij het totaal moet worden
aangetekend dat de getallen iets afwijken van eerdere en latere totalen. De reden is dat bij de andere
analyses de verwijzingen naar ‘psychiatrie/GGZ’ per episode gemaximeerd zijn op één per episode.
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Referentiecijfers
De cijfers van Urk worden vergeleken met de cijfers van de ‘najaarsgroep’ van de Nationale studie van
het Nivel (zie 3.4.9). Om redenen van stijl wordt verder gesproken over vergelijking met ‘Nederland’.
Verschillen zijn getoetst met de toets voor de Poisson verdeling, als het aantal episoden op Urk 20 of
meer bedraagt. In de Nationale studie is het cluster verwijzingen ‘psychiatrie/ GGZ’ in meer categorieën
verdeeld dan in het Urker onderzoek. Daarom zijn voor de vergelijking met de Urker cijfers bij de refe-
rentiecijfers de categorieën ‘zelfstandig gevestigd psychiater’, ‘zelfstandig gevestigd psycholoog’, ‘poli-
kliniek psychiatrie’ en ‘intramuraal (opname)’ samengevoegd tot ‘psychiatrie, divers’. Daarnaast zijn
gehandhaafd de categorieën ‘psychiatrie’ (specialisme), ‘riagg’ en ‘cad’.

Vergelijkbaarheid
Het contact voor herhaalrecept (HR-contact). Helaas blijkt dat in de gegevens van de Nationale studie bij
23% van de receptregels de receptsoort niet is ingevuld, zodat onvoldoende onderscheid valt te maken
tussen nieuwe voorschriften en herhaalvoorschriften. Deze 23% komen overigens vrijwel geheel op het
conto van de registrerende huisartsen.
Dit heeft onder andere tot gevolg dat HR-contacten niet betrouwbaar kunnen worden onderscheiden van
‘persoonlijke contacten’ met de assistente en dat zodoende de beoogde reductie bij het Nivelmateriaal ook
niet goed mogelijk is. Dit heeft consequenties voor vergelijkingen waarbij ‘alle contacten’ of ‘contacten
met de assistente’ betrokken zijn; omdat HR-contacten vrijwel uitsluitend door de assistente geregistreerd
zijn, zijn geen problemen te verwachten bij vergelijkingen waarbij ‘contacten met de huisarts’ zijn be-
trokken. Ook de analyse van de factor ‘terugkomen/ terugbesteld worden’ (hoofdstuk 8) en de analyse
van de verrichting ‘behandelen met medicatie’ (dit hoofdstuk en hoofdstuk 8) worden erdoor bemoeilijkt.
Contacten in verband met verloskunde. In de Urker gegevens kunnen huisartscontacten in verband met
prenatale zorg en kraamvisites worden onderscheiden van andere huisartscontacten. Ditzelfde blijkt niet
mogelijk in de gegevens van de Nationale studie. Zodoende is het eigenlijk niet mogelijk om Urk en
Nederland te vergelijken wat betreft ‘huisartscontacten zonder verloskunde’. Toch is ervoor gekozen om
het aantal huisartscontacten ‘zonder verloskunde’ op Urk te vergelijken met het (totaal) aantal huisarts-
contacten van de najaarsgroep van de Nationale studie. Argumenten hiervoor zijn het naar verhouding
zeer hoge aantal bevallingen op Urk, de hoge prevalentie van ‘zwangerschap en zwangerschapsproble-
matiek’ op Urk (+141%), de volledige betrokkenheid van de Urker huisartsen en de zeer geringe betrok-
kenheid van de gemiddelde Nederlandse huisarts bij de verloskundige zorg.
Diagnostiek in eigen praktijk. Het gebruikte referentiecijfer is het resultaat van de standaardisaties in
rapport ‘Verrichtingen in de huisartspraktijk’, terwijl de referentiecijfers bij de overige verrichtingen het
resultaat zijn van de speciale standaardisatie door het Nivel.
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6.2 Contacten

6.2.1 Zorgvragers op Urk

In tabel 6-1 worden enige cijfers gepresenteerd over Urker patiënten die contact hebben met de
huisartspraktijk. Deze ‘hulpvragers’ zijn verdeeld in patiënten met ‘persoonlijk’ contact met de hulpverlener
op de praktijk, patiënten met alleen contact voor herhaalreceptuur (‘HR-contact’) en patiënten met beide
soorten contact. Ook is zichtbaar gemaakt hoe vaak patiënten contact hebben.

Tabel 6-1

Urk, hulpvragers in 3 maanden, naar soort contact (persoonlijk en HR1) en naar aantal contacten.

Weergegeven als percentage van het aantal praktijkpatiënten en/ of van het aantal hulpvragers.

hulpvragers met:

% van praktijk-

patiënten

% van

hulpvragers hulpvragers met:

% van

hulpvragers

alleen pers. contact 28 62 1 contact 48

alleen HR-contact 6 13 2 contacten 24

beide 12 25 3 12

4 7

5 - 7 6

>=8 3

totaal 46 100 totaal 100

Van de Urker praktijkpatiënten heeft 46% in 3 maanden tenminste één contact met de huisartspraktijk.
Van deze hulpvragers heeft 62% één of meer ‘persoonlijke’ contacten en heeft 25% één of meer
‘persoonlijke’ contacten en één of meer ‘HR-contacten’. Rond 13% van de hulpvragers wordt uitsluitend
via het herhaalmedicatiesysteem ‘behandeld’, althans, in een periode van 3 maanden. Uit de tabel volgt
dat 54% van de Urker patiënten tijdens de registratieperiode geen enkel contact met de praktijk heeft
gehad. Bij de Nationale studie is dat 50% van de patiënten (Gloerich en Van der Zee, 1992).
Ongeveer 48% van de hulpvragers heeft 1 contact met de praktijk, 36% heeft 2 tot 3 contacten,  13% heeft 4
tot 8 contacten, 3% heeft 8 of meer contacten.
Gemiddeld blijkt de Urker hulpvrager 2,2 contact met de praktijk te hebben in 3 maanden. Met de huisarts is
dat 1,5 -, met de assistente ‘persoonlijk’ 0,3 -, met de assistente via het herhaalsysteem 0,4 contact.
Rond 10% van alle contacten wordt ‘verzorgd’ door waarnemende huisartsen of assistentes.

                                                                
1 HR-contact: contact uitsluitend voor herhaalmedicatie (meestal via assistente)
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6.2.2 Contacten met de praktijk

In tabel 6-2 zijn de contacten met de praktijk uitgesplitst naar hulpverlener. De contacten met de assistente
zijn uitgesplitst naar ‘persoonlijke’ contacten en ‘contacten in verband met herhaalreceptuur’ (HR-
contacten), de contacten met de huisarts naar soort contact (spreekuur, visite, telefonisch). Bovendien is voor
Urk de spreekuur- en visitecontacten zonder verloskunde weergegeven.

Tabel 6-2

Contacten met de praktijk in 3 maanden per 1000 patiënten, gesplitst naar hulpverlener en soort contact.

Urk vergeleken met Nederland.

CONTACTEN Urk tov Ned. Urk tov Ned. Ned.

ongestd. gestd. % s zonder verlosk. % s

alle contacten * 1032 1228 6% + 1157

contacten assistente * 333 424 29% + 328

   persoonlijke contacten 157 183

   HR-contacten 176 241

contacten huisarts 699 804 -3% - 723 -13% - 829

   spreekuur 536 577 -14% - 522 -22% - 670

   visites 114 168 26% + 142 6% + 134

   telefonische contacten 50 59 132% + 25

* beperkingen bij de vergelijking met Nederland (zie 6.1 bij ‘methode’)

In totaal komt het aantal contacten met de praktijk op Urk hoger uit dan landelijk (+6%).
Het aantal contacten met de assistente is op Urk veel hoger (+29%). Bij de Nationale Studie bestond
gemiddeld ongeveer de helft van het aantal contacten van de assistente uit contacten in verband met
herhaalmedicatie; exacte cijfers zijn niet gepubliceerd. Dat zou betekenen dat het aantal persoonlijke
contacten met de assistente op Urk iets hoger ligt (183 versus 164). Het aantal contacten voor
herhaalmedicatie in het Urker materiaal is gereduceerd (tot één per episode); het aantal ligt in ieder geval
veel hoger dan het eventuele aantal bij de Nationale Studie (241 versus 164 per 1000 patiënten).
Op Urk is het aantal contacten met de huisarts wat lager dan landelijk (-3%). Ook zien we minder
spreekuurcontacten (-14%), maar meer visites (+26%). Een substantieel deel van de spreekuur en
visitecontacten met de huisarts op Urk heeft met verloskundige zorg te maken. Uit de tabelgegevens kan
worden berekend dat 10% van de spreekuurcontacten en 15% van de visites, in totaal 10% van alle
huisartscontacten, wordt besteed aan prenatale en postnatale zorg. Het aantal contacten voor de overige,
niet-verloskundige, zorg komt op Urk 13% lager uit dan in Nederland, het aantal spreekuurcontacten zelfs
22% lager. Het aantal visites is dan nog 6% hoger dan het landelijk gemiddelde.
Op Urk is het aantal telefonische contacten met de huisarts aanzienlijk hoger dan landelijk (+132%).

6.2.3 Contacten met de huisarts, naar soort contact, leeftijd en geslacht

In tabel 6-3 wordt het totaal aantal contacten met de huisarts gesplitst naar soort contact (‘spreekuur’, ‘visite’
of ‘telefoon’) en naar leeftijdscategorie en geslacht weergegeven.
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Uit de tabel blijkt dat Urker vrouwen in de zogenaamde ‘vruchtbare leeftijd’ (15 tot 45 jaar) veel meer
visites hebben dan de gemiddelde Nederlandse vrouw. Het aantal spreekuurcontacten schommelt rond het
gemiddelde.

Tabel 6-3

Contacten met de huisarts in 3 maanden per 1000 patiënten, naar soort contact en naar leeftijdscategorie en geslacht. Urk

vergeleken met Nederland.

TOTAAL SPREEKUUR VISITE TELEFOON

Leeftijdcat Gesl

Urk

/1000

Urk:

Ned s

Urk

/1000

Urk:

Ned s

Urk

/1000

Urk:

Ned s

Urk

/1000

Urk:

Ned s

 0- 4 M 628 -32% 473 -31% 97 -53% 57 68%

V 615 -28% 480 -25% 86 -53% 52 34%

T 622 -30% 477 -28% 91 -53% 55 51%

 5-14 M 338 -23% 293 -26% 8 -76% 37 298%

V 379 -23% 337 -24% 14 -62% 27 123%

T 357 -23% 314 -25% 11 -69% 32 196%

15-24 M 464 -7% 437 -4% 7 -77% 20 122%

V 975 14% 759 -3% 183 271% 35 54%

T 706 4% 590 -6% 54 34% 27 67%

25-44 M 496 -17% 453 -17% 14 -57% 29 57%

V 1107 17% 857 3% 197 164% 53 58%

T 789 2% 646 -7% 102 87% 40 52%

45-64 M 667 -15% 532 -22% 70 -13% 64 179%

V 828 -11% 634 -20% 104 -4% 91 151%

T 746 -14% 582 -21% 87 -9% 77 158%

65-74 M 1044 -6% 734 -4% 238 -25% 73 160%

V 1441 13% 721 -16% 562 49% 159 340%

T 1266 6% 726 -11% 419 20% 121 275%

75 e.o. M 1837 36% 615 -14% 1059 74% 163 506%

V 2108 27% 704 -7% 1179 37% 229 394%

T 2006 33% 670 -9% 1134 53% 204 451%

MAN 601 -15% 471 -18% 85 -24% 45 137%

VROUW 1014 8% 687 -9% 253 65% 73 134%

TOTAAL* 804 -3% - 577 -14% - 168 26% + 59 132% +

* verschillen alleen getoetst bij totaal

Vrouwen voor en na de vruchtbare leeftijd hebben minder spreekuurcontacten. Ze hebben op jonge
leeftijd en tussen het 45e en 65e jaar de huisarts minder vaak op visite, na het 65e jaar vaker. Urker
mannen kennen minder spreekuurcontacten en tot het 75e jaar minder visites, erna meer.
Voor Urker mannen en vrouwen in alle leeftijdscategorieën geldt een hoger dan gemiddeld aantal
telefonische contacten, vooral het hoge aantal bij ouderen is opvallend.
In totaal hebben Urker vrouwen buiten de vruchtbare periode en Urker mannen minder vaak contact met
hun huisarts tot het 65e jaar, daarna hebben de vrouwen en na het 75e jaar ook de mannen vaker contact.
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6.3 Verrichtingen

6.3.1 Verrichtingen in grote lijnen

Tabel 6-4 geeft een overzicht van de verschillende verrichtingen. Niet opgenomen is de verrichting
‘diagnostiek in eigen praktijk’, omdat de totaal cijfers van de referentiepopulatie niet voor handen waren.
In de volgende paragrafen wordt meer in detail ingegaan op achtereenvolgens behandeling met gesprek
en behandeling medisch-technisch, verwijzen naar de eerste lijn, diagnostiek in eigen praktijk en
aanvragen externe diagnostiek.

Tabel 6-4

Verrichtingen in 3 maanden per 1000 patiënten, Urk en Nederland

verrichting Urk1 Ned. verschil2 verschil %3 s

behandeling met gesprek 308.50 540.41 -231.91 -43% -

behandeling medisch-technisch 111.78 71.23 40.55 57% +

overige' behandelingen 21.30 36.72 -15.42 -42% -

vaccinaties 46.66 39.94 6.72 17% +

behandeling met medicatie 708.70 638.89 69.81 11% +

verwijzing naar-bepaald-eerstelijns-spec. 37.32 33.00 4.32 13% +

verwijzen naar-bepaald-tweedelijns-spec 61.29 71.71 -10.42 -15% -

aanvragen externe diagnostiek 55.44 70.49 -15.05 -21% -

overleg 16.24 16.30 -0.06 0%
1 cijfers gestandaardiseerd naar de Nederlandse leeftijds- en geslachtsverdeling
2 Urk ten opzichte van Nederland, in aantal per 1000 patienten,  3 verschil als % van Nederlandse cijfer

Uit de tabel kan worden opgemaakt, dat Urker patiënten in vergelijking met patiënten in de gemiddelde
Nederlandse huisartspraktijk vooral vaker medisch-technisch worden behandeld, vaker met medicatie
worden behandeld en vaker worden verwezen naar de eerste lijn. Het aantal contacten voor vaccinatie is
hoger op Urk (griepvaccinaties).
Behandeling met gesprek vindt daarentegen veel minder vaak plaats op Urk, net zoals ‘overige’
behandelingen (waaronder verschillende administratieve handelingen) en verwijzen naar de tweede lijn.
Bij Urker patiënten wordt minder vaak externe diagnostiek aangevraagd. Er is geen verschil wat betreft
overleg met eerstelijns hulpverleners en medisch specialisten.

6.3.2 Behandeling met gesprek en medisch-technische behandeling

In tabel 6-5 worden de verrichtingen ‘behandelen met gesprek’ en ‘medisch-technisch behandelen’ in
meer detail getoond. Behandeling met gesprek vat 4 soorten behandeling samen: ‘gesprek/ voorlichting’,
‘even aankijken/ rust’, ‘dieet’ en ‘medicatie stoppen’. Bij nadere bestudering bleek echter dat de veel
gedetailleerdere indeling van de Nationale Studie hiermee niet eenvoudig te rijmen viel, dat het
onderscheid tussen de rubrieken ‘gesprek / voorlichting’ en ‘even aankijken / rust’ bij de registrerende
huisartsen niet altijd even duidelijk is gemaakt en dat de cijfers bij de rubrieken ‘dieet’ en ‘medicatie
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stoppen’ erg klein zijn. Daarom worden de 4 rubrieken wel gepresenteerd maar zonder
vergelijkingscijfers.

Tabel 6-5

Behandeling met gesprek en Medisch-technische behandeling, in 3 maanden per 1000 patienten,

Urk en Nederland1

(episodecontacten met:) Urk Ned. verschil verschil % s

gesprek totaal 308.50 540.41 -231.91 -43% -

·     gesprek/voorlichting 211.78

·     even aankijken/rust 104.71

·     dieet 9.11

·     medicatie stoppen 10.50

medisch-technisch totaal 111.78 71.23 40.55 57% +

·     injectie 32.09 22.00 10.09 46% +

·     wondverzorging 40.59 16.09 24.50 152% +

·     kleine chirurgie 16.02 11.05 4.97 45% +

·     zwachtel etc. 11.39 10.72 0.67 6% +

·     oor uitspuiten 10.61 9.29 1.32 14% +

·     vloeibare stikstof 3.43 4.74 -1.31 -28% -

·     iud 0.56 1.19 -0.63 -53% -

·     catheteriseren 0.64 0.27 0.37 137% +
1 verantwoording tabelkop: zie tabel 6-4.

Behandeling met gesprek is veel vaker aan de orde dan medisch-technische behandeling. Dat geldt zowel
op Urk als elders. Urker patiënten worden echter veel minder vaak met ‘gesprek’ behandeld dan andere
patiënten.
Medisch-technische behandeling komt op Urk veel hoger uit dan elders. Hieronder valt op Urk vooral het
verzorgen van wonden, het geven van injecties en het verrichten van kleine chirurgische ingrepen. Bij
deze behandelingen zijn ook de belangrijkste verschillen met Nederland te vinden. Vooral
wondverzorging en catheteriseren komen veel vaker voor op Urk.
Alleen behandeling met vloeibare stikstof (wratten) en het plaatsen of verwisselen van een IUD komen op
Urk minder vaak voor.

6.3.3 Verwijzingen naar de eerste lijn

In tabel 6-6 worden de verwijzingen naar de verschillende eerstelijns disciplines gepresenteerd.
Op Urk wordt vaker naar de eerste lijn verwezen. Verwijzingen voor ‘therapie’ vormen zowel op Urk als
in Nederland het leeuwendeel van de verwijzingen naar de eerste lijn. Op Urk is het aantal
‘therapieverwijzingen’ hoger. In de Urker gegevens is binnen deze categorie een drietal soorten therapie
onderscheiden: fysiotherapie, Mensendiecktherapie en manuele therapie. In de vergelijkingscijfers kon dit
onderscheid niet worden gemaakt.
Vooral naar de diëtiste wordt op Urk veel vaker verwezen, maar ook de verschillen bij gezinsverzorging,
alternatieve genezers en de rubriek “totaal opticien + overige” zijn groot. Binnen deze laatste rubriek is op
Urk onderscheid gemaakt wat betreft het aantal verwijzingen naar de opticien: zo’n 10% van de totale
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rubriek. Helaas zijn er geen vergelijkingscijfers binnen de Nationale Studie. Onder ‘overige’ vallen o.a.
verwijzingen naar de logopediste, de tandarts, de pedicure, de collega huisarts.

Tabel 6-6

Verwijzingen naar de eerste lijn, in 3 maanden per 1000 patiënten, Urk en Nederland

 (episoden met: ) Urk Ned. verschil verschil % s

therapie totaal” 27.03 25.35 1.68 7% +

·     fysiotherapie 19.65

·     Mensendieck therapie 6.61

·     manuele therapie 0.88

maatschappelijk werk 0.91 1.16 -0.25 -22% -

diëtiste 2.56 0.97 1.59 164% +

verloskundige 0.00 0.82 -0.82 -100% -

wijkverpleging 0.06 0.35 -0.29 -83% -

alternatieve genezers 0.49 0.29 0.20 69% +

gezinsverzorging 0.18 0.11 0.07 64% +

totaal "opticien + overige" 2 6.49 4.03 2.46 61% +

·     opticien 0.59

·     overige 5.90

totaal 37.32 33.00 4.32 13% +
1 verantwoording tabelkop: zie tabel 6-4.
2  waarvan bij de referentiegroep 0,7 ‘onbekend’

Naar een aantal disciplines wordt minder vaak verwezen: de wijkverpleging, het maatschappelijk werk en
de verloskundige (op Urk is geen verloskundige, het aantal verwijzingen is dan ook nul).
Voor het totaal verschil in het aantal eerstelijns verwijzingen per 1000 patiënten spelen vooral de
verschillen bij ‘therapie’, ‘diëtiste’ en de rubriek ‘overige’ een belangrijke rol.

6.3.4 Verwijzingen per specialisme

In het eerste deel van tabel 6-7 zijn verwijzingen naar de tweede lijn geordend in drie groepen specialismen:
snijdende specialismen, beschouwende specialismen en psychiatrie/ GGZ. Binnen deze groepen zijn de
specialismen die worden geclusterd tot respectievelijk ‘chirurgische specialismen’ en ‘interne specialismen’
aangegeven met één respectievelijk. twee asterix (*). De volgorde van de specialismen binnen de groepen
‘snijdend’ en ‘beschouwend’ is naar de hoogte van het Nederlandse verwijscijfer: van hoog naar laag.
In het tweede deel van de tabel  zijn de groepstotalen, het aantal ‘overige specialismen’ en het totaal van alle
verwijzingen afgedrukt.
De groep snijdende specialismen levert van de vier groepen het grootste aantal verwijzingen op; het Urker
verwijscijfer is lager dan het cijfer in de landelijke steekproef (-6%). Bij zes van de acht specialismen in deze
groep komen de Urker verwijscijfers lager uit.
Het verwijscijfer chirurgie komt op Urk veel hoger uit, maar als aan chirurgie worden  toegevoegd de
verwante specialismen plastische chirurgie, orthopedie en urologie, scoort Urk wat betreft deze ‘chirurgische
specialismen’ significant lager dan gemiddeld (-0.4 of -2%).
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Tabel 6-7

Verwijzingen per specialisme in 3 maanden per 1000 patiënten op Urk en in Nederland.

Urk Ned. verschil s

abs. /1000 S/10001 /1000 /1000 %

deel 1

oogheelkunde 93 6.4 8.7 11.5 -2.8 -24% -

chirurgie * 154 10.6 11.3 9.7 1.6 16% +

keel-, neus- en oorheelkunde (kno) 105 7.2 5.9 6.7 -0.8 -12% -

orthopedie * 60 4.1 4.2 5.2 -1.0 -20% -

gynaecologie/ verloskunde 84 5.8 6.7 5.0 1.7 33% +

urologie * 15 1.0 1.7 2.4 -0.7 -29% -

plastische chirurgie * 9 0.6 0.7 0.9 -0.2 -25% -

mondziekten/ kaakchirurgie 3 0.2 0.3 0.4 -0.1 -17% -

neurochirurgie 0 0.0 0.0 0.0 0.0

interne geneeskunde ** 77 5.3 8.5 7.7 0.8 10% +

dermatologie 30 2.1 2.8 5.0 -2.2 -43% -

neurologie 39 2.7 3.7 4.5 -0.8 -17% -

cardiologie ** 10 0.7 1.0 3.6 -2.6 -73% -

kindergeneeskunde 48 3.3 1.8 2.5 -0.7 -29% -

longziekten en tbc ** 8 0.6 1.0 2.0 -1.0 -52% -

reumatologie ** 9 0.6 0.9 0.5 0.4 77% +

revalidatie 11 0.8 0.9 0.3 0.6 202% +

maag.darm.stofwisseling ** 0 0.0 0.0 0.2 -0.2 -100% -

overige beschouwende specialismen 1 0.1 0.1 0.1 0.0 -9% -

Psychiatrie 10 0.7 0.9 0.3 0.6 195% +

Psychiatrie ‘divers’ 0 0.0 0.0 1.1 -1.1 -100% -

Riagg 4 0.3 0.3 1.1 -0.8 -73% -

CAD 1 0.1 0.1 0.1 0.0 0%

deel 2

snijdende specialismen totaal 523 36.0 39.5 41.8 -2.3 -6% -

beschouwende specialismen totaal 233 16.1 20.6 26.5 -5.8 -22% -

psychiatrie/ GGZ totaal 15 1.1 1.3 2.6 -1.3 -50% -

overige specialismen 1 0.1 0.1 1.0 -0.9 -94% -

alle specialismen TOTAAL 772 53.3 61.6 71.8 -10.2 -14% -
1 cijfers gestandaardiseerd naar de Nederlandse leeftijds- en geslachsverdeling.

* chirurgische specialismen       ** interne specialismen

Het Urker verwijscijfer gynaecologie/ verloskunde is veel hoger dan het landelijk gemiddelde. Gezien de
uitgebreide verloskundige zorg door de huisartsen op Urk is het interessant te kijken wat het gewicht van het
aantal verwijzingen naar de gynaecoloog op het verwijscijfer van de groep ‘snijdende specialismen’ is. Als
de verwijzingen gynaecologie niet worden meegerekend, is het verschil in verwijscijfer van de (rest)groep
‘snijdende specialismen’ tussen Urk en Nederland aanzienlijk (–4.0 of –11%). Naar de neurochirurg is door
de Urker huisartsen tijdens de registratieperiode niet verwezen, maar ook landelijk komt dat nauwelijks voor.
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Vooral het verwijscijfer oogheelkunde en in minder mate het verwijscijfer keel-, neus- en oorheelkunde zijn
verantwoordelijk voor het lage cijfer van de totale groep snijdende specialismen.

Bij de beschouwende specialismen ligt het verwijscijfer op Urk veel lager (-22%). Het aantal verwijzingen
naar de internist is op Urk belangrijk hoger dan landelijk. Daarnaast wordt vaker naar revalidatie-arts en
reumatoloog verwezen. Anderzijds is naar de gastro-enteroloog tijdens de registratieperiode niet
verwezen door de Urker huisartsen. Als naar analogie van de ‘chirurgische specialismen’ de cijfers van
interne geneeskunde worden geclusterd met de cijfers van de deelspecialismen gastro-enterologie,
cardiologie, ‘longziekten en tbc’ en reumatologie, dan zien we dat het Urker verwijscijfer ‘interne
specialismen’ beduidend lager is dan het Nederlands gemiddelde (-2.7 of -19%). Vooral de verwijscijfers
‘interne specialismen’ en dermatologie, en in minder mate de verwijscijfers neurologie en
kindergeneeskunde zijn verantwoordelijk voor het lage verwijscijfer van de totale groep beschouwende
specialismen.

Bij de groep Psychiatrie/GGZ gaat het om kleine aantallen verwijzingen. Ook bij deze groep komen de
verwijscijfers op Urk lager uit (-50%). Het verschil in aantal verwijzingen naar het Riagg legt het meeste
gewicht in de schaal. Opvallend is dat in de Urker praktijken wel naar het specialisme ‘psychiatrie’ is
verwezen en niet naar hulpverleners of instanties binnen de categorie psychiatrie ‘divers’, zoals o.a. de
zelfstandig gevestigd psycholoog en de  polikliniek psychiatrie. In Nederland wordt juist relatief minder
vaak naar het specialisme ‘psychiatrie’ verwezen en relatief vaker naar de categorie psychiatrie ‘divers’. Als
de categorieën ‘psychiatrie’ en ‘psychiatrie divers’ worden opgeteld, blijkt het verwijscijfer op Urk
beduidend lager dan landelijk (–0.5 of –35%). Naar het CAD wordt nauwelijks verwezen en wat dat betreft
wijkt Urk niet af van andere plaatsen in Nederland.

De groep ‘overige specialismen’ is een buitenbeentje. Op Urk gaat het om één verwijzing naar een SMA-
bureau.

6.3.5 Diagnostiek

Aan de hand van tabel 6-8  wordt de diagnostiek verder geanalyseerd.
Bij diagnostiek in eigen praktijk wordt onderscheiden: bloedonderzoek, urine-onderzoek en ‘overige
onderzoeken’ zoals audiogram of allergietest. Urine-onderzoek zal vaak routinematig en/ of bij een klein
aantal klachten en ziekten plaatsvinden, bloedonderzoek beperkt zich in het algemeen tot bse, hb en
glucose.
Bij externe diagnostiek behoren de subcategorieën ‘bloedchemie’, ‘hematologie / serologie’,
‘röntgenonderzoek’, andere onderzoeken te weten ‘ECG’, ‘urinekweek’, ‘faeceskweek’, ‘cytologie (van
cervix/ sputum/ urine)’, ‘echoscopie’, ‘endoscopie’ en ‘overige’.
Omdat een aantal laboratoriumbepalingen (resp. bloedglucose en BSE, Hb) zowel in de ‘externe’
categorieën ‘bloedchemie’ en ‘hematologie/ serologie’ als in ‘bloedonderzoek’ (eigen praktijk) voorkomt,
is het nodig beide soorten diagnostiek in de vergelijking te betrekken.
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Tabel 6-8

Diagnostiek, in eigen praktijk en ‘extern’, in 3 maanden per 1000 patiënten, Urk en Nederland1

 (episodecontacten met:) Urk Ned. verschil verschil % s

praktijk bloedonderzoek 57.70 18.30 39.40 215% +

praktijk urine-onderzoek 84.00 54.80 29.20 53% +

praktijk overige onderzoek 11.30 12.60 -1.30 -10% -

extern hematologie / serologie 15.42 26.95 -11.53 -43% -

extern bloedchemie 15.42 22.20 -6.78 -31% -

extern röntgen 17.54 24.56 -7.02 -29% -

extern overig onderzoek totaal 17.18 17.27 -0.09 -1%

extern .     cytologie 5.36 7.39 -2.03 -27% -

extern .     urinekweek 0.76 3.12 -2.36 -76% -

extern .     echoscopie 4.79 2.87 1.92 67% +

extern .     faeceskweek 1.16 1.51 -0.35 -23% -

extern .     ecg 0.96 1.24 -0.28 -33% -

extern .     endoscopie 1.27 0.16 1.11 694% +

extern .     ‘overige’ aanvragen 3.33 1.48 1.85 125% +

extern totaal 55.44 70.49 -15.05 -21% -
1 verantwoording tabelkop: zie tabel 6-4.

Duidelijk is zichtbaar dat bloed-, urine- en röntgenonderzoek numeriek de belangrijkste diagnostische
onderzoeken zijn, zowel op Urk als elders.
Urker patiënten ondergaan veel vaker bloedonderzoek in de praktijk van hun huisarts. Ook wordt bij hen
vaker dan gemiddeld urine-onderzoek gedaan. De ‘overige’ onderzoeken in eigen praktijk (audiogram,
allergietest) komen wat minder vaak voor.
Urker huisartsen vragen bij hun patiënten in totaal minder frequent diagnostische onderzoeken elders aan
dan de gemiddelde Nederlandse huisarts. Vooral de negatieve verschillen bij de categorieën
‘bloedchemie’, ‘hematologie / serologie’ en ‘röntgenonderzoek’ leiden op Urk tot het lagere aantal
episodecontacten met externe diagnostiek in vergelijking met landelijke cijfers.
Als we alle overige externe aanvragen optellen zien we geen verschil met elders, maar bij de rubrieken
wel degelijk. Een aantal aanvragen komt veel lager uit: vooral kweken van urine en faeces, cytologie en
ecg. Een aantal andere komt veel hoger uit: vooral endoscopie, maar ook echoscopie en ‘overige’
onderzoeken.
Op Urk wordt echoscopie vaak aangevraagd in het kader van de begeleiding van zwangerschappen. Als
uit het rijtje aanvragen de echoscopie wordt geschrapt, komt het Urker cijfer bij ‘overig onderzoek totaal’
veel lager uit dan het landelijke cijfer (-14%).
Als we de getallen bij ‘bloedonderzoek in eigen praktijk’, ‘bloedchemie’ en ‘hematologie/serologie’
bekijken, blijkt dat op Urk bloedonderzoek meer in eigen praktijk wordt verricht dan extern aangevraagd,
terwijl dat elders andersom is.
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6.4 Beschouwing

Deze beschouwing zal zich beperken tot vergelijking van het in dit hoofdstuk beschreven zorggebruik
met eerdere cijfers.

Algemeen
Op Urk wordt minder gebruik gemaakt van de huisarts en het zorggebruik in de zin van verrichtingen
wijst op meer behandelen door de huisarts (medisch-technisch, medicamenteus, verwijzen naar eerstelijns
hulpverleners) en minder verwijzen naar de specialist. Dit past bij de eerdere bevindingen betreffende het
zorggebruik (hoofdstuk 4).

Contacten met de huisarts en de specialist bij jongeren
In de beschouwing van hoofdstuk 4 wordt gesteld dat diverse resultaten erop lijken te wijzen dat de jon-
gere Urker misschien makkelijker gebruikt maakt van de huisarts en de specialist dan voorheen. Ofwel:
mogelijk is er sprake van een generatie-effect.
Uit dit hoofdstuk blijkt dat de contactfrequentie in de groep mannen van 15 tot 25 jaar op Urk 7% lager
uitkomt, in de meeste hogere leeftijdscategorieën rond de 15% lager. Bij vrouwen van 15 tot 45 jaar is de
contactfrequentie op Urk veel hoger dan in Nederland; dit verschil wordt vrijwel zeker verklaard door het
grote aantal zwangerschappen (ook al bij begin twintigers) en het gegeven dat de huisartsen die zwanger-
schappen begeleiden. De contactfrequentie bij kinderen van 0 tot 5 jaar en bij kinderen van 5 tot 15 jaar is
op Urk veel lager (30%, resp. 23%) dan landelijk. De contactfrequentie bij kinderen zegt overigens ook
iets van hun ouders (20-40 jarigen). Verder blijkt dat de verwijscijfers kno en kindergeneeskunde op Urk
veel lager zijn dan in Nederland; vergelijkbaar lager als bij de meeste andere specialismen. Deze cijfers
geven enige indicatie over het gebruik van de specialist door de jongere Urker. De conclusie is dat de
resultaten in dit hoofdstuk geen steun geven aan de gedachte dat bij jongeren mogelijk sprake is van een
generatie-effect in de zin van een hogere contactfrequentie bij de huisarts en bij de specialist.

Contacten met de huisarts bij 65-plussers
De gegevens in de enquête onder de bevolking (hoofdstuk 4) suggereren dat op Urk mannen boven de 65
jaar minder vaak naar de huisarts gaan dan mannen tussen 45 en 65 jaar.
De contactregistratie laat zien dat op Urk het aantal contacten bij mannen tussen 45 en  65 jaar veel lager
is, bij mannen tussen 65 en 75 jaar iets lager is en bij mannen van 75 jaar en ouder veel hoger is dan
landelijk. De contactregistratie leidt dus tot andere getallen dan de herinnering van de mannelijke popula-
tie, al moet worden gezegd dat de contactregistratie 3 maanden beslaat en de vraag aan de bevolking
betrekking had op de voorafgaande 12 maanden.

Zorggebruik  en  eerder onderzoek van Urker ziekenfondsverzekerden
Gegevens van het regionale ziekenfonds Zwolle over de jaren 1986, 1987, 19881 laten zien dat het verwijscij-
fer op Urk veel lager is dan het cijfer in de rest van het platteland (in het adherente gebied van het zieken-

                                                                
1 Medische consumptie in de tweede lijn, intern rapport (1990)
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fonds). De belangrijkste verschillen zijn aangetroffen bij de specialismen dermatologie, oogheelkunde, cardi-
ologie, kindergeneeskunde, neurologie, orthopedie, urologie en kno. Net als in dit onderzoek.
Behalve overeenkomst is er echter ook verschil. In het ziekenfondsonderzoek komt het Urker verwijscijfer
gynaecologie/ verloskunde lager uit dan het cijfer van de referentiegroep, in dit onderzoek is het hoger.
Het zal ongetwijfeld te maken hebben met het verschil in referentiegroep: landelijk veel minder verlos-
kundige zorg door huisartsen dan in de (plattelands)regio van het Zwolse ziekenfonds. Om te kunnen
verwijzen moet er ook iets te verwijzen zijn.
De resultaten van dit onderzoek, waarbij het particulier verzekerde volksdeel meedoet in de vergelijking,
komen wat betreft de richting van verschillen in verwijscijfer per specialisme goeddeels overeen met het
eerdere onderzoek bij ziekenfondspatiënten.

Contacten voor herhaalmedicatie
Het aantal contacten voor herhaalmedicatie is op Urk hoger dan gemiddeld in Nederland, net als het
aantal episoden waarbij met medicatie wordt behandeld. Dit kan passen bij de hogere zorgvraag wat
betreft chronische ziekten en psychische problematiek (hoofdstuk 5).




