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7 Verwijzingen naar diagnose

7.1 Inleiding

Vraagstelling

In dit hoofdstuk wordt vraagstelling 4 behandeld:

Vraagstelling 4.
In hoeverre verschillen praktijken op Urk en in Nederland wat betreft het aantal verwijzingen naar de
specialist per 1000 patiënten, op het niveau van de klacht of de aandoening?
In hoeverre draagt een verschil in prevalentie van de zorgvraag bij aan het verschil in verwijscijfer (voor
die zorgvraag)?

In dit hoofdstuk wordt het verwijscijfer verdeeld naar (cluster van) klachten of aandoeningen gepresen-
teerd. Dit maakt duidelijk bij welke klachten en aandoeningen de (meest relevante) verschillen tussen Urk
en Nederland te vinden zijn, maar niet wat de redenen zijn van de verschillen.
Eén belangrijke reden is het verschil in prevalentie van de klacht of aandoening.
In dit hoofdstuk wordt het effect van het verschil in prevalentie van de zorgvraag op het verwijscijfer
gepresenteerd en besproken.
Verder wordt zichtbaar gemaakt in hoeverre het verwijscijfer zou verschillen van het Nederlandse ver-
wijscijfer als de zorgvraag bij de Urker huisartsen het landelijke ‘prevalentieprofiel’ zou hebben. Opge-
merkt moet worden dat een vergelijkbaar ‘prevalentieprofiel’ niet betekent dat de ernst van de zorgvraag
ook vergelijkbaar is; in de beschouwing wordt hierop teruggekomen.
Tenslotte wordt kort stilgestaan bij het effect van het verschil in leeftijdsopbouw van de bevolking op het
absolute aantal verwijzingen op Urk.

Methode

Algemeen
‘Verwijzen naar de medisch specialist’ wordt uitgedrukt in het aantal episoden met verwijzing ‘naar een
bepaald specialisme’, conform hoofdstuk 6.
Met de term verwijscijfer wordt bedoeld het aantal verwijzingen per 1000 patiënten.
Net als in de hoofdstukken 5 en 6 zijn de Urker cijfers gestandaardiseerd naar de leeftijdsopbouw en
geslachtsverdeling van de Nederlandse bevolking en komen de referentiecijfers van de najaarsgroep van
de Nationale studie (resultaat van een bewerking door het Nivel ten bate van dit onderzoek). Uit stilisti-
sche overwegingen wordt in de tekst en in de tabellen ‘Nederland’ vermeld. Verschillen zijn getoetst met
de toets voor de Poisson verdeling, als het aantal episoden op Urk 20 of meer bedraagt.
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Effect van verschillen in prevalentie op het verwijscijfer
Het zogenaamde ‘prevalentie-effect’ kan worden gevonden door het gestandaardiseerde Urker verwijscij-
fer te vermenigvuldigen met de ratio: prevalentie Nederland/ prevalentie Urk. Er ontstaat aldus een ‘ge-
corrigeerd’ Urker verwijscijfer. Door het gestandaardiseerde cijfer van het gecorrigeerde cijfer af te trek-
ken, wordt het prevalentie-effect zichtbaar. De correctie wordt op de beschreven manier uitgevoerd op het
clusterniveau van ‘Nivel 684’ en op het clusterniveau van ‘Urk 139’ (zie 5.1). Op hogere aggregatieni-
veaus wordt het effect van prevalentie verschillen gevonden door de cijfers van de bijbehorende 139
clusters op te tellen.

Netto verschil in verwijscijfer
Het verschil tussen het gecorrigeerde Urker verwijscijfer en het Nederlandse verwijscijfer noemen we  het
‘netto verschil’. Het wordt berekend door het gecorrigeerde Urker verwijscijfer af te trekken van het
Nederlandse verwijscijfer.

Effect van verschil in leeftijdsopbouw op het absolute aantal verwijzingen op Urk
Het gaat om het verschil tussen het aantal verwijzingen voor en na standaardisatie naar de leeftijdsop-
bouw en geslachtsverdeling van de Nederlandse bevolking, uitgedrukt in aantal verwijzingen per 1000
patiënten.

Relatie tussen de gegevens in de tabellen
Het gecorrigeerde Urker verwijscijfer staat niet afgedrukt in de tabellen; het daaruit berekende prevalen-
tie-effect en netto verschil wel. De som van het prevalentie-effect en het netto verschil is gelijk aan het
verschil in verwijscijfer tussen Urk en Nederland op het geanalyseerde niveau.
De verschillen worden uitgedrukt in het aantal verwijzingen per 1000 patiënten. Hierdoor is het mogelijk
om zonder extra berekeningen verschillen zowel te relateren aan het betreffende ziektebeeld of cluster als
aan het verwijscijfer voor de totale zorgvraag. Het ‘gewicht’ en daarmee de relevantie van het verschil is
daarmee aangegeven.
Daarnaast zijn de verschillen uitgedrukt in percentage van het Nederlandse verwijscijfer op het geanaly-
seerde niveau.

7.2 Verwijzingen naar diagnose

7.2.1 Verwijzingen in grote lijnen

Tabel 7-11 laat zien dat het totaal aantal verwijzingen (gestandaardiseerd) op Urk uitkomt op 61.29 per
1000 patiënten. Dat is 10.42 of 15%  lager dan het Nederlands gemiddelde (71.71). De verschillen in
prevalentie van klachten en ziekten op Urk hebben nauwelijks effect op het verwijscijfer. Het verschil
tussen het netto verwijscijfer op Urk en het landelijk cijfer bedraagt –10.35 of -14%.
Door de afronding bij de percentages lijkt het effect van verschillen in prevalentie groter dan het is.
Daarom worden ze ook weergegeven met 1 decimaal: -14.5%, -0.1%, -14.4%.

                                                                
1 de specificatie bij deze tabel geldt ook voor de overige tabellen in dit hoofdstuk
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Tabel 7-1

Verwijzingen naar hoofdcluster, in 3 maanden per 1000 patiënten, Urk en Nederland

Urk Ned. verschil preval.effect netto verschil

epis verw verwS verw /1000 % s /1000 % s /1000 % s

klachten 99.01 5.77 7.08 14.09 -7.01 -50% - -5.21 -37% - -1.80 -13% -

trauma 64.08 7.27 6.94 4.48 2.46 55% + 1.98 44% + 0.48 11% +

infecties 200.44 7.47 6.19 7.60 -1.41 -19% - -0.01 0% -1.40 -18% -

chron. ziekten 292.51 23.08 30.25 33.55 -3.30 -10% - 0.66 2% + -3.96 -12% -

‘overige’ 182.20 9.75 10.83 11.99 -1.16 -10% - 2.53 21% + -3.69 -31% -

totaal 838.25 53.34 61.29 71.71 -10.42 -15% - -0.06 0% -10.35 -14% -

epis = aantal episoden per 1000 pat., verw = aantal verwijzingenper 1000pat., verwS = aantal verwijzingen gestandaardiseerd per 1000pat.,

verschil = Urk ten opzichte van Nederland, netto verschil = verschil na correctie voor ‘effect prevalentie’, /1000 = verschil in aantal verwijzingen

per 1000 pat., % = verschil als percentage van Nederlandse verwijscijfer , s = significante verschillen:  Urk lager (-) resp. hoger (+) dan

Nederland.

Het aantal verwijzingen bij klachten is op Urk veel lager (-50%). Vooral het gegeven dat klachten veel
minder vaak worden gepresenteerd speelt hierbij de hoofdrol (-37%). Maar ook het netto verwijscijfer is
lager dan het landelijk gemiddelde (-13%).
Het verwijscijfer bij de groep trauma’s is op Urk belangrijk hoger dan elders (+55%). De veel hogere
prevalentie van trauma’s is de voornaamste factor hierbij (+44%). Maar ook het netto verwijscijfer komt
op Urk hoger uit (+11%).
Het aantal verwijzingen bij infecties is op Urk lager (-19%); prevalentieverschillen hebben geen effect op
het verwijscijfer.
Het verwijscijfer bij de grote groep chronische ziekten komt op Urk lager uit dan gemiddeld in Nederland
(-10%). De hogere prevalentie van deze groep op Urk heeft licht verhogend effect op het verwijscijfer
(+2%), zodat het netto verwijscijfer nog iets lager uitkomt
(-12%).
Wat betreft het aantal verwijzingen bij de zeer gemêleerde categorie ‘overige groepen’ kan geconstateerd
worden dat het verwijscijfer van de categorie op Urk lager (-10%) uitkomt dan het landelijk gemiddelde.
Het prevalentie-effect speelt hierbij een dusdanig belangrijke rol (+21%) dat het netto verwijscijfer
belangrijk lager uitkomt (-31%).
Het prevalentie-effect op het totaal verwijscijfer van Urk wordt bepaald door enerzijds het verlagende
effect bij ‘klachten’ en anderzijds het verhogende effect bij ‘trauma’s’, ‘chronische ziekten’ en ‘overige’.

Leeftijdsopbouw van de bevolking en verwijscijfer
Urk heeft in vergelijking met Nederland een erg jonge bevolking; er is weinig verschil wat betreft
geslachtsverdeling (zie tabel 3-1). De verschillen tussen ongestandaardiseerde en gestandaardiseerde
verwijscijfers in tabel 9-1 weerspiegelen duidelijk de jonge bevolking van Urk; klachten en chronische
ziekten komen immers overwegend bij ouderen voor en trauma’s en vooral infecties overwegend bij
jongeren.
Voor het totaal aantal verwijzingen maakt de factor leeftijd veel uit: op Urk 53.34 absoluut (25.6% lager
dan het Nederlandse verwijscijfer), 61.29 gestandaardiseerd. Het verschil bedraagt 7.95 verwijzing per
1000 patiënten ofwel 11.1% van het Nederlandse verwijscijfer. Conclusie: het daadwerkelijke aantal
verwijzingen per 1000 patienten is op Urk als gevolg van de leeftijdsopbouw van de bevolking 11.1%
lager dan in Nederland.
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7.2.2 Verwijzingen bij klachten

Bij de meeste klachten komen de verwijscijfers op Urk veel lager uit (tabel 7-2).

Tabel 7-2

Verwijzingen bij klachten, in 3 maanden per 1000 patiënten, Urk en Nederland

Urk Ned. verschil preval. effect netto verschil

epis verw verwS verw /1000 % s /1000 % s /1000 % s

algemeen 11.85 0.35 0.26 1.35 -1.09 -81% - -0.11 -8% - -0.97 -72% -

bloed(v.org.) 0.96 0.07 0.13 0.32 -0.19 -59% -0.58 -181% 0.39 122%

maagdarmkanaal 13.85 0.42 0.70 1.02 -0.32 -31% - 0.03 3% + -0.34 -34% -

oog 2.69 0.89 1.17 2.65 -1.48 -56% - -0.69 -26% - -0.79 -30% -

oor 1.79 0.42 0.30 0.59 -0.29 -49% - -0.31 -53% - 0.02 4% +

hart/vaatstelsel 3.38 0.07 0.10 0.40 -0.30 -75% - 0.01 4% + -0.31 -79% -

bewegingsapp. 17.43 0.69 0.82 1.68 -0.86 -51% - -0.55 -33% - -0.31 -19% -

zenuwstelsel 15.16 0.56 0.83 1.45 -0.62 -43% - -0.39 -27% - -0.22 -15% -

luchtwegen 4.48 0.21 0.18 1.06 -0.88 -83% - -0.15 -14% - -0.73 -69% -

huid 11.78 0.35 0.42 1.32 -0.90 -68% - -0.32 -24% - -0.58 -44% -

endocriene st. 2.07 0.41 0.28 0.18 0.10 56% + -0.09 -52% - 0.19 107% +

urinewegen 2.96 0.28 0.48 0.41 0.07 17% + -0.66 -162% - 0.73 179% +

vrouw. genit. 9.92 1.05 1.41 1.47 -0.06 -4% - -1.40 -96% - 1.34 91% +

man. genit. 0.69 0.00 0.00 0.20 -0.20 -100% 0.00 0% -0.20 -100%

totaal 99.01 5.77 7.08 14.09 -7.01 -50% - -5.21 -37% - -1.80 -13% -

De belangrijkste verschillen zijn te vinden bij algemene klachten, klachten van het maagdarmkanaal, het
oog, het oor, het hart/vaatstelsel, het bewegingsapparaat, het zenuwstelsel, de luchtwegen en de huid.
Enkele verwijscijfers komen hoger uit, zoals bij ‘duizeligheid/ evenwichtsstoornis’ (0.18 of +53%),
klachten op endocrinologisch gebied en klachten van de urinewegen.
De lagere prevalentie van klachten op Urk werkt sterk door in het verwijscijfer. Dit geldt voor vrijwel alle
soorten klachten, maar vooral voor klachten van het oog, het oor, het bewegingsapparaat, de huid, de
urinewegen en voor ‘overige’ klachten van de vrouwelijke geslachtsorganen.
Het netto verwijscijfer op Urk is voor de meeste klachten nog steeds lager dan het landelijk gemiddelde.
De belangrijkste verschillen zijn te vinden bij algemene klachten, klachten van het maagdarmkanaal, het
oog, het hart/ vaatstelsel, het bewegingsapparaat, het zenuwstelsel, de luchtwegen en bij de huid, vooral
wratten(-0.43 of –100%).
De belangrijkste groepen met hogere netto verwijscijfers zijn ‘klachten van de urinewegen’ en ‘klachten
van de vrouwelijke geslachtsorganen’. Verder van de groep ‘klachten van het zenuwstelsel’ het cluster
‘duizeligheid/ evenwichtsstoornis’ (+0.36 of 107%).
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7.2.3 Verwijzingen bij trauma’s

Tabel 7-3

Verwijzingen bij trauma’s, in 3 maanden per 1000 patiënten, Urk en Nederland

Urk Ned. verschil prev. effect netto verschil

epis verw verwS verw /1000 % s /1000 % s /1000 % s

algemeen 0.83 0.14 0.14 0.43 -0.29 -67% -0.10 -22% -0.19 -45%

maag-darmkanaal 0.55 0.14 0.07 0.06 0.01 17% 0.05 90% -0.04 -73%

oog 4.55 0.28 0.41 0.45 -0.04 -9% - 0.17 38% + -0.21 -47% -

oor 0.76 0.00 0.00 0.11 -0.11 -100% 0.00 0% -0.11 -100%

bewegingsapp. 33.00 5.60 5.36 2.75 2.61 95% + 1.87 68% + 0.74 27% +

zenuwstelsel 1.10 0.35 0.31 0.05 0.26 520% -0.09 -187% 0.35 707%

luchtwegen 0.83 0.00 0.00 0.01 -0.01 -100% 0.00 0% -0.01 -100%

huid 21.98 0.69 0.61 0.51 0.10 20% + 0.09 17% + 0.01 3%

vrouw. genit. 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%

man. genit. 0.34 0.07 0.04 0.11 -0.07 -64% -0.01 -12% -0.06 -52%

totaal 64.08 7.27 6.94 4.48 2.46 55% + 1.98 44% + 0.48 11% +

Op Urk is het verwijscijfer voor alle trauma’s hoger dan gemiddeld en dat komt, zo blijkt uit tabel 7-3,
grotendeels door het aantal verwijzingen bij de groep ‘trauma’s van het bewegingsapparaat’, verreweg de
grootste groep. Binnen deze groep is het cluster ‘fracturen’ (2.86 of +255%) allesbepalend voor het
verwijscijfer. Het aantal verwijzingen voor huidletsels is ook wat hoger; het aantal verwijzingen voor
oogletsels is juist wat lager.
De veel hogere prevalentie op Urk van trauma’s van het bewegingsapparaat, vooral ‘fracturen’ en in
mindere mate ‘distorsies/contusies’, heeft zeer grote invloed op het verwijscijfer van deze groep en op het
verwijscijfer van het totaal van de trauma’s. Ook het extra aanbod van ‘huidwonden’ en in mindere mate
van oogletsels verhoogt het verwijscijfer voor die letsels duidelijk.
Toch is het netto verwijscijfer voor trauma’s op Urk hoger dan gemiddeld. Dit komt vrijwel geheel op
rekening van de groep trauma’s van het bewegingsapparaat en binnen deze groep van het cluster
‘fracturen’ (+1.16 of +104%). Zo is bij het cluster ‘distorsies/ contusies’ het netto cijfer lager (-0.24 of
 –36%). Het netto verwijscijfer voor oogletsels en voor ‘huidwonden’ (-0.09 of –47%) is op Urk lager dan
elders.
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7.2.4 Verwijzingen bij infecties

Tabel 7-4

Verwijzingen bij infecties, in 3 maanden per 1000 patiënten, Urk en Nederland

Urk Ned. verschil preval. effect netto verschil

epis verw verwS verw /1000 % s /1000 % s /1000 % s

algemeen 1.10 0.00 0.00 0.11 -0.11 -100% 0.00 0% -0.11 -100%

bloed(v.org) 0.76 0.00 0.00 0.04 -0.04 -100% 0.00 0% -0.04 -100%

maag-darmkanaal 15.16 0.48 0.34 0.40 -0.06 -15% - 0.07 16% + -0.13 -31% -

oog 9.30 1.04 1.24 1.00 0.24 24% + -0.03 -3% 0.27 27% +

oor 24.87 3.25 2.35 1.93 0.42 22% + 0.32 17% + 0.10 5% +

hart/vaatstelsel 0.21 0.00 0.00 0.03 -0.03 -100% 0.00 0% -0.03 -100%

bewegingsapp. 0.07 0.00 0.00 0.01 -0.01 -100% 0.00 0% -0.01 -100%

kinderzte zenuwst 0.07 0.07 0.10 0.04 0.06 150% 0.06 150% 0.00 0%

luchtweginfecties 98.19 2.21 1.72 2.31 -0.59 -25% - -0.43 -18% - -0.16 -7% -

huid 31.49 0.07 0.06 1.12 -1.06 -95% - -0.02 -2% - -1.04 -93% -

urinewegen 11.71 0.28 0.30 0.30 0.00 0% 0.06 19% + -0.06 -19% -

vrouw. genit. 6.61 0.07 0.08 0.13 -0.05 -38% - -0.05 -40% - 0.00 2%

man. genit. 0.90 0.00 0.00 0.20 -0.20 -100% 0.00 0% -0.20 -100%

totaal 200.44 7.47 6.19 7.60 -1.41 -19% - -0.01 0% -1.40 -18% -

Bij het totaal van de infecties is het verwijscijfer op Urk beduidend lager dan gemiddeld in Nederland
(-19%). De belangrijkste bijdrage aan dit verschil vinden we bij de groep huidinfecties en daarbinnen
vooral bij het cluster ‘overige huidinfecties’ (-0.79 of –93%),  waaronder ziektebeelden vallen als lokale
infecties aan de handen, furunkels, impetigo, mollusca contagiosa, parasitaire infecties. Maar ook het
grote verschil in verwijscijfer bij de (grote) groep luchtweginfecties draagt sterk bij aan het totaal
verschil.
Het verwijscijfer voor oorinfecties is op Urk hoger dan het landelijk gemiddelde. Ook voor bepaalde
soorten ooginfecties (restgroep met o.a. iridocyclitis) komt het verwijscijfer hoger uit.
Het prevalentie-effect speelt voor de totale groep infecties geen rol, maar de veel lagere prevalentie van
luchtweginfecties op Urk werkt sterk door in het verwijscijfer; de veel hogere prevalentie van oorinfecties
heeft een bijna net zo sterk verhogend effect op het aantal verwijzingen. De effecten bij andere infecties
zijn klein.
Het netto verschil bij de groep infecties is dus vrijwel gelijk aan het verschil (–18%). Het netto cijfer is
significant lager bij 4 van de 13 groepen. Het cijfer voor huidinfecties laat verreweg het grootste verschil
zien. Het gaat vooral om de ‘overige huidinfecties’ (-0.77 of –91%), waarin o.a. mollusca contagiosa en
infecties aan de vingers of tenen. Relevante verschillen worden bovendien aangetroffen bij ‘infectie van
de oogleden’(-0,28) - ontsteking van de ooglidrand (blefaritis), een onderdeel van het cluster
‘ooginfecties’ – en bij otitis media acuta (-0,28) – acute middenoorontsteking, een onderdeel van het
cluster ‘oorinfecties’.
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Het belangrijkste hogere netto verwijscijfer betreft het cluster ‘ooginfecties’ (restgroep, waarin o.a.
iridocyclitis). Ook het cijfer voor het cluster ‘oorinfecties’ komt hoger uit, maar het verschil met het
Nederlands gemiddelde is beduidend kleiner dan het ‘ongecorrigeerde’ verschil.

7.2.5 Verwijzingen bij chronische ziekten

Aan de hand van tabel 7-5 worden de verwijzingen bij de grote groep chronische ziekten  besproken.
Verschillen in verwijscijfer bij de groepen in de tabel zijn (uiteraard) het resultaat van de verschillen van
de bijbehorende clusters. Bij ‘chronische ziekten’ komt het echter vaker dan in de voorgaande paragrafen
voor dat relevante verschillen bij clusters groot en tegengesteld zijn. Verschillen in verwijscijfer bij de
groepen zijn om die reden dan ook niet zonder meer relevant. Om redenen van overzichtelijkheid wordt
soms het woord ‘chronisch’ niet vermeld..

Tabel 7-5

Verwijzingen bij chronische ziekten, in 3 maanden per 1000 patiënten, Urk en Nederland

Urk Ned. verschil preval. effect netto verschil

epis verw verwS verw /1000 % s /1000 % s /1000 % s

algemeen 2.14 0.00 0.00 0.38 -0.38 -100% - 0.00 0% -0.38 -100% -

bloed(v.org) 13.51 0.28 0.25 0.33 -0.08 -24% - -0.01 -4% -0.07 -20% -

maagdarmkanaal 30.39 1.81 2.32 3.27 -0.95 -29% - -0.10 -3% - -0.85 -26% -

oog 6.68 3.79 5.13 6.58 -1.45 -22% - -1.22 -19% - -0.23 -3% -

oor 5.65 0.28 0.43 0.63 -0.20 -32% - -0.06 -9% - -0.14 -22% -

hart/vaatstelsel 65.18 3.95 6.03 6.09 -0.06 -1% - 0.23 4% + -0.30 -5% -

bewegingsapp. 44.24 5.41 6.15 5.49 0.66 12% + -0.24 -4% - 0.90 16% +

zenuwstelsel 9.10 1.46 2.02 1.93 0.09 5% + 0.24 12% + -0.15 -8% -

luchtwegen 26.60 1.31 1.28 2.27 -0.99 -44% - 0.05 2% + -1.04 -46% -

huid 50.78 1.12 1.46 3.12 -1.66 -53% - 0.31 10% + -1.97 -63% -

endocriene stelsel 29.01 1.52 2.50 1.50 1.00 67% + 1.19 80% + -0.19 -13% -

nierziekten 2.41 0.55 0.68 0.77 -0.09 -12% - 0.07 9% + -0.16 -20% -

vrouw. genit. 5.44 0.97 1.28 0.90 0.38 42% + 0.19 21% + 0.19 21% +

man. genit. 1.38 0.63 0.72 0.29 0.43 148% + 0.02 6% 0.41 142% +

totaal 292.51 23.08 30.25 33.55 -3.30 -10% - 0.66 2% + -3.96 -12% -

Het verwijscijfer bij chronische ziekten komt op Urk lager uit dan landelijk (-10%).

De belangrijkste (clusters) chronische ziekten met een lager verwijscijfer op Urk zijn:
•  chronische ziekten ‘hoofdstuk algemeen’
•  ziekten van het maagdarmkanaal, vooral ‘mondziekten’ (-0.30 of –63%), ‘irritable bowl syndrome’

(-0.28 of –100%) en ‘overige darmziekten’ (-0.31 of –37%)
•  Chronische oogziekten, vooral refractieafwijkingen (-3.35 of –74%)
•  ‘hartinsufficiëntie’(-0.57 of –17%)
•  ‘rugklachten’(-0.42 of –33%) en ‘overige tendinitis/ bursitis ’ (-0.61 of –73%)
•  ‘overige’ chronische ziekten van het zenuwstelsel (-0.30 of –17%) (o.a. neuropathie)
•  ziekten van de luchtwegen, bijna geheel verklaard door de groep ‘astma/ copd’ (-0.89 of –45%).
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•  huidziekten. De grootste verschillen worden gevonden bij eczemen (-0.51 of –51%) en
‘atheroomcyste/ ingegroeide nagels’(-0.64 of –81%)

Bij 6 subgroepen - allergische reactie, ‘irritable bowl syndrome’, hartritmestoornissen, urticaria,
obesitas, jicht - is op Urk tijdens de registratieperiode niet verwezen.

De belangrijkste (clusters) chronische ziekten met een hoger verwijscijfer op Urk zijn:
•  ‘overige chronische oogziekten’ (1.90 of 91%) (het gaat vooral om ‘retinopathie’, maar het aantal

episoden ligt onder de toetsgrens)
•  hypertensie (0.36 of 68%) en ‘arteriële vaatstoornissen’ (0.40 of +211%)
•  chronische ziekten van het bewegingsapparaat en daarvan vooral ‘arthrosis’(0.88 of +152%) en

‘overige ziekten van het bewegingsapparaat’(0.70 of +33%)
•  chronische ziekten van het endocriene systeem en daarvan vooral diabetes (1.26 of +159%)
•  chronische ziekten van de mannelijke geslachtsorganen
•  chronische ziekten van de vrouwelijke geslachtsorganen, vooral de restgroep ‘overige’ (0.37 of

+55%)
•  chronische ziekten van de mannelijke geslachtsorganen

Op Urk is de prevalentie van veel chronische ziekten hoger dan in andere plaatsen in Nederland; dit heeft
een opdrijvend effect op het verwijscijfer van de totale groep chronische ziekten (+3%).
Het prevalentie-effect werkt sterk verhogend bij: ‘maag/slokdarmziekten’, ‘overige oogziekten’ (het gaat
vooral om ‘cataract’ en ‘retinopathie’, maar de aantallen liggen onder de toetsgrens), ‘hartinsufficiëntie’,
arthrosis, chronische huidziekten en chronische ziekten van het endocriene systeem (vrijwel geheel
veroorzaakt door diabetes).
Het prevalentie-effect werkt sterk verlagend bij het verwijscijfer bij het cluster refractie-afwijkingen.
Maar ook het effect bij de clusters ‘overige vaatziekten ‘en ‘overige chronische ziekten van het
bewegingsapparaat’ zijn het vermelden waard.

Na correctie voor prevalentie-effecten vinden we lagere netto verwijscijfers bij 9 van de 14 tabelgroepen.
In het bijzonder bij
•  chronische ziekten ‘hoofdstuk algemeen’ (-0.38 of -100%)
•  chronische ziekten van het maagdarmkanaal. Vooral ‘maag/slokdarmziekten’ (-0.35 of -48%) en

‘irritable bowl syndrome’ (-0.28 of -100%)
•  refractieafwijkingen (-0.94 of -21%)
•  chronische ziekten van het hartvaatstelsel, vooral ‘hartinsufficiëntie’ (-1.30 of -38%) en cva/ tia

(-0.32 of -68%)
•  rugklachten (-0,55 of -44%) en ‘overige tendinitis/ bursitis’ (-0.42 of -50%)
•  chronische ziekten van het zenuwstelsel (excl. dementie) (-0.33 of -19%)
•  ziekten van de luchtwegen. Het gaat vooral om ‘astma/copd’ (-0.88 of -44%)
•  huidziekten. Alle subgroepen hebben lagere cijfers. Uitschieters zijn: ‘eczemen’
•  (-0.65 of -65%) en ‘atheroomcyste/ ingegroeide nagel’ (-0.67 of -85%)

Hogere netto verwijscijfers zien we bij
•  de groep ‘overige oogziekten’(0.71 of +34%). Het gaat vooral om retinopathie en glaucoom, maar

de aantallen episoden liggen onder de afgesproken toetsgrens.
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•  hypertensie (0.49 of +93%), ‘arteriële vaatstoornissen’ (0.27 of +141%) (vooral perifeer arterieel
vaatlijden*) en de groep ‘overige vaatziekten’ (0.58 of +47%) (vooral varices*)

•  chronische ziekten van het bewegingsapparaat. Vooral arthrosis (0.62 of +106%) en de groep
‘overige ziekten van het bewegingsapparaat’(1.01 of +47%)

•  ‘overige chronische ziekten van de vrouwelijke geslachtsorganen’ (0.29 of +43%)
•  ziekten van de mannelijke geslachtsorganen’

Opmerking
Het cluster ‘maag/slokdarmziekten’ heeft een extra hoge prevalentie op Urk vanwege het relatief hoge
percentage zwangeren (zie hoofdstuk 6). Correctie voor verschil in prevalentie van het cluster betekent
niet dat de samenstelling van het cluster op Urk en in Nederland gelijkwaardig is geworden. Dit heeft
gevolgen voor (de grootte van) het netto verschil in verwijscijfer bij dit cluster.

7.2.6 Verwijzingen bij de ‘overige’ clusters

In tabel 7-6 zijn de gegevens van de ‘overige groepen’ van de functionele indeling van de ICPC-tabel
afgedrukt.
Bij de beschrijving wordt relevante ‘details’ uit bijlage 11 direct meegenomen.

Tabel 7-6

Verwijzingen bij ‘overige groepen’, in 3 maanden per 1000 patiënten, Urk en Nederland

Urk Ned. verschil preval. effect netto verschil

epis verw verwS verw /1000 % s /1000 % s /1000 % s

psych. ziekten 60.10 1.40 1.57 2.92 -1.35 -46% - 0.17 6% + -1.52 -52% -

sociale problemen 8.41 0.14 0.13 0.47 -0.34 -72% - 0.04 8% + -0.38 -81% -

neoplasma 7.44 2.23 3.28 4.04 -0.76 -19% - -0.53 -13% - -0.23 -6% -

gezinsplanning 34.45 0.07 0.08 0.81 -0.73 -90% - -0.09 -11% - -0.64 -79% -

zwangerschap 44.72 3.81 3.90 1.91 1.99 104% + 2.28 120% + -0.29 -15% -

congenit. afwijk. 2.07 0.98 0.58 0.63 -0.05 -7% - 0.04 6% + -0.08 -13% -

angst v. ziekten 6.27 0.56 0.85 0.22 0.63 286% + 0.60 271% + 0.03 16% +

gevolgen van zorg 5.10 0.42 0.38 0.25 0.13 52% + 0.08 31% + 0.05 21% +

handicaps 0.69 0.07 0.02 0.27 -0.25 -93% -0.01 -4% -0.24 -89%

geen ziekte/ geboorte 12.61 0.07 0.04 0.47 -0.43 -91% - -0.03 -7% - -0.39 -84% -

sterfte 0.34 0.00 0.00 0.01 -0.01 -100% 0.00 0% -0.01 -100%

totaal 182.20 9.75 10.83 11.99 -1.16 -10% - 2.53 21% + -3.69 -31% -

De groep ‘psychische ziekten’ heeft op Urk een veel lager verwijscijfer dan gemiddeld in Nederland. Het
Urker cijfer is dan nog relatief hoog door de hogere prevalentie. Binnen deze groep treffen we belangrijk
lagere verwijscijfers voor resp. het cluster ‘psychische klachten’ (-0.55 of –67%) en het cluster
‘(neurotische) depressies’ (-0.37 of –59%). De hogere prevalentie bij ‘klachten’, ‘psychosen’ en de
meeste ‘neurosen’ drijft het verwijscijfer van deze clusters enigszins op. Het netto verwijscijfer is
beduidend lager bij ‘psychische klachten’ (-0.58 of –71%) en depressies (-0.41 of –65%).
Ook bij de groep ‘sociale problemen’ is het verwijscijfer op Urk belangrijk lager dan gemiddeld. Het
netto verwijscijfer komt nog iets lager uit, vanwege de hogere prevalentie van deze groep. Binnen de
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groep is het verschil bij het cluster ‘relatieproblemen’ (-0.29 of –91%) het meest relevant. De invloed van
het verschil in prevalentie is gering.
Bij de groep ‘neoplasma’ is het verwijscijfer op Urk ook veel lager. Binnen deze groep bestaan relevante
verschillen bij ‘benigne neoplasma van de huid’ (-0.81 of –61%) en ‘kanker (niet van de huid)’(-0.33 of –
20%). Beide clusters hebben een lagere prevalentie op Urk, maar alleen bij ‘kanker (niet van de huid)’
leidt dat tot een relevant effect. Het netto verwijscijfer blijkt bij ‘benigne neoplasma van de huid’
belangrijk lager op Urk
(-0.73 of –56%); het netto verwijscijfer bij ‘kanker (niet van de huid)’ hoger (0.30 of +18%).
Op het voormalig eiland is het aantal verwijzingen in verband met gezinsplanning lager. Verwijzingen in
verband met pilgebruik zijn tijdens de registratieperiode niet voorgekomen, maar ook landelijk wordt in
dit verband weinig verwezen. Bij het cluster ‘gezinsplanning exclusief de pil’ komen verwijzingen vaker
voor en bij dit cluster komt het Urker verwijscijfer veel lager uit (-0.72 of –90%). Het betreft op Urk in de
registratieperiode 1 verwijzing naar de specialist, voor vasectomie. Het effect van de lagere prevalentie
(van dit cluster) is gering.
In het hoofdstuk ‘Zorgvraag’ zijn enige opmerkingen gemaakt over mogelijke verschillen tussen Urk en
Nederland wat betreft de samenstelling van het cluster ‘geen ziekte/ geboorte’. Vergelijken heeft geen zin.

Het aantal verwijzingen in verband met ‘zwangerschap’ is op Urk veel hoger. Dit wordt veroorzaakt door
de hoge prevalentie. Uit de basistabel in bijlage10 kan berekend worden dat het totaal verwijscijfer op
Urk 17.8% lager dan gemiddeld zou zijn, als verwijzingen in verband met ‘zwangerschap’ buiten de
vergelijking worden gehouden. Het effect van verschillen in prevalentie zou dan 3.4% verlagend zijn. Het
netto verwijscijfer zou in de zelfde orde van grootte als in tabel 9-1 lager uitkomen (-14.4%).
Ook bij ‘angst voor ziekten’ komt het verwijscijfer op Urk hoger uit dan elders; ook hierbij speelt de
hogere prevalentie de hoofdrol. Het netto verwijscijfer is iets hoger dan elders.

7.3 Overzicht van de belangrijkste resultaten

Verwijscijfer Urk en verwijscijfer Nederland
Het verwijscijfer bij het totale aanbod van klachten en ziekten is op Urk veel lager dan in Nederland. Het
verschil is gelijk aan 14.5% van het Nederlands verwijscijfer. Zonder ‘zwangerschap’ is het verschil
groter (17.8%).
Het verwijscijfer is op Urk belangrijk lager dan gemiddeld in Nederland bij klachten (uit bijna alle icpc-
hoofdstukken), de meeste infecties (vooral van de luchtwegen en van de huid), veel chronische aandoe-
ningen (vooral mondziekten, irritable bowl syndrome (IBS of ‘spastisch colon’), ‘overige darmziekten’
(dus excl. IBS), refractieafwijkingen, hartinsufficiëntie, rugklachten, sommige soorten tendinitis/ bursitis,
astma/ copd, eczemen, atheroomcysten/ ingegroeide nagels, psychische ziekten (vooral ‘klachten’ en
depressie), sociale problemen (vooral relatieproblemen), kanker (niet van de huid), goedaardige nieuw-
vormingen van de huid, gezinsplanning excl. pil en het cluster ‘geen ziekte/ geboorte’.
Het verwijscijfer is op Urk belangrijk hoger dan gemiddeld bij fracturen, oorinfecties, sommige oogin-
fecties, chronische oogziekten (exclusief refractieafwijkingen), hypertensie, arteriële vaatstoornissen,
chronische ziekten van het bewegingsapparaat (vooral arthrosis), chronische ziekten van de vrouwelijke
geslachtsorganen, chronische ziekten van de mannelijke geslachtsorganen, zwangerschap, angst voor
ziekten (vooral voor hart/ vaatziekten).
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Het effect van verschil in prevalentie van de zorgvraag op het verwijscijfer van Urk
Het verschil in totale zorgvraag op Urk heeft geen duidelijk effect op het verwijscijfer. Zonder ‘zwanger-
schap’ is het effect van het verschil in zorgvraag verlagend, gelijk aan 3.4% van het Nederlands verwijs-
cijfer.
Het effect van een lagere prevalentie op het verwijscijfer is bij de meeste clusters bescheiden in vergelij-
king met het effect van verschil in taakuitoefening. Het prevalentie-effect is belangrijk, en als zodanig
groter dan het effect van verschil in taakuitoefening, bij oogklachten, klachten van het bewegingsappa-
raat, klachten van de huid (excl. wratten), luchtweginfecties, kanker (niet van de huid) en vooral bij re-
fractieafwijkingen. Ook bij andere klachtenclusters met een belangrijk lager verwijscijfer, te weten
klachten van het oor, het zenuwstelsel, de urinewegen en de vrouwelijke geslachtsorganen is het effect
belangrijk.
Tenslotte is een duidelijk verlagend effect gevonden bij het cluster ‘overige chronische ziekten van het
bewegingsapparaat’, dat een belangrijk hoger verwijscijfer laat zien op Urk.
Het effect van een hogere prevalentie is relevant, als zodanig groter dan het effect van verschil in taakuit-
oefening, bij enige clusters met een belangrijk hoger verwijscijfer, namelijk fracturen, oorinfecties, chro-
nische ziekten van het oog (exclusief refractieafwijkingen), diabetes, zwangerschap, angst voor ziekte.
Ook zijn relevante effecten gevonden bij huidwonden en arthrosis (hoger verwijscijfer) en bij oogletsels,
maag/slokdarmziekten en hartinsufficiëntie (lager verwijscijfer op Urk).

Netto verschil in verwijscijfer tussen Urk en Nederland
Bij het totale aanbod van klachten en ziekten komt het netto verwijscijfer op Urk beduidend lager uit dan
gemiddeld in Nederland (14.4%). Het verschil verandert niet als ‘zwangerschap’ buiten de vergelijking
wordt gehouden.
Het netto verwijscijfer op Urk is belangrijk lager dan het landelijke verwijscijfer bij
verreweg de meeste klachten (met name klachten van het maagdarmkanaal, klachten van de ogen, klach-
ten van de luchtwegen), veel huidproblematiek (wratten, de meeste huidinfecties, eczemen, atheroom-
cysten/ ingegroeide nagels, goedaardige huidtumortjes), enige trauma’s van het bewegingsapparaat
(waaronder ‘distorsies/ contusies’), oogletsels, de meeste chronische ziekten (vooral
‘maag/slokdarmziekten’, irritable bowl syndrome (IBS of ‘spastisch colon’), ‘overige darmziekten’ (dus
excl. IBS), refractieafwijkingen, hartinsufficiëntie, cva/ tia, rugklachten, sommige soorten tendinitis/
bursitis, chronische ziekten van het zenuwstelsel (excl. dementie), astma/ copd), bij psychische ziekten
(vooral ‘klachten’ en ‘depressie’), sociale problemen (vooral relatieproblemen), ‘gezinsplanning excl. de
pil’, zwangerschap en ‘geen ziekte/ geboorte’. Een belangrijk lager netto verwijscijfer wordt gevonden bij
vrijwel alle clusters met een belangrijk lager verwijscijfer.
Kleinere maar toch relevante verschillen zijn te vinden bij: infecties van de oogleden, acne, ‘algemene
chronische problematiek’ (vooral ‘allergie’), mondziekten, prolaps.
Het netto verwijscijfer op Urk is belangrijk hoger dan het landelijke verwijscijfer bij sommige klachten
(zoals ‘duizeligheid/ evenwichtsstoornissen’), fracturen, sommige ooginfecties, enige chronische ziekten
(zoals hypertensie, arteriële vaatstoornissen en ‘overige vaatstoornissen’, arthrosis en ’overige chronische
ziekten van het bewegingsapparaat’, diabetes, ziekten van de mannelijke geslachtsorganen, ziekten van
vrouwelijke geslachtsorganen), ‘kanker (niet van de huid)’. Bij genoemde chronische ziekten, behalve bij
diabetes, is het netto verschil in verwijscijfer groter dan het effect van het verschil in prevalentie.
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De specifieke leeftijdsopbouw van Urk en het verwijscijfer
Door de specifieke leeftijdsopbouw van Urk is het daadwerkelijke (ofwel absolute) aantal verwijzingen
per 1000 patiënten op Urk veel lager dan het verwijscijfer. Het verschil is gelijk aan 11.1% van het Ne-
derlands verwijscijfer.

7.4 Beschouwing

Kanttekeningen bij de gegevens
In de beschouwing in hoofdstuk 5 is betreffende de kwaliteit van de morbiditeitsgegevens betoogd dat de
toegepaste classificatie (diagnosenclusters) de invloed van diagnostische interdoktervariatie minimaliseert.
Als dit juist is vindt de vergelijking van verwijscijfers op diagnosenclusterniveau op goede gronden plaats.
In de beschouwing in hoofdstuk 3 (methode) is geponeerd dat de registratie-ijver in het Urker project ‘mo-
gelijk groter is dan in de Nationale studie’, met als gevolg dat in het Urker onderzoek minder zal zijn gemist
(vooral verlengingsverwijzingen). Dit zou dan kunnen leiden tot een relatief hoog verwijscijfer.
In de beschouwing in hoofdstuk 5 is gesteld dat de zorgvraag op Urk waarschijnlijk beperkter maar ook
ernstiger is dan die in Nederland. Het Urker netto verwijscijfer (verwijscijfer gecorrigeerd voor verschil in
prevalentie) past bij een zorgvraag die wat betreft diagnose en prevalentie vergelijkbaar is met de zorgvraag
in Nederland, maar misschien niet wat betreft ernst. Als de zorgvraag ernstiger is, ligt het in de rede te ver-
wachten dat het netto verwijscijfer op Urk in het algemeen hoger zal zijn dan het Nederlandse verwijscijfer.
Hieruit kan een tweetal conclusies worden getrokken, ten eerste: lagere netto verwijscijfers op Urk zijn echt
lager, ten tweede: hogere netto verwijscijfers kunnen worden veroorzaakt door grotere ernst van de zorg-
vraag.

Verwijscijfers
Bij de meeste klachten en aandoeningen blijkt het Urker verwijscijfer lager te zijn dan het Nederlandse.
Duidelijk is geworden dat op Urk het aantal verwijzingen in absolute zin nog beduidend lager ligt als
gevolg van de leeftijdsopbouw van de bevolking.

Het effect van het verschil in zorgvraag (prevalentie) op het verwijscijfer
Het gegeven dat Urkers veel minder vaak met klachten en met refractieafwijkingen naar de dokter gaan
heeft een sterk drukkend effect op het verwijscijfer. Ook de lagere prevalentie van luchtweginfecties en
enige chronische ziekten werkt door in het verwijscijfer. Dit gezamenlijke effect is groter dan het (verho-
gende) effect van de hogere prevalentie van trauma’s, (overige) chronische ziekten en overige problema-
tiek (exclusief zwangerschap). Het verlagende effect voor de totale zorgvraag is echter bescheiden.

Netto verwijscijfers en taakuitoefening
Het netto verwijscijfer op Urk is het verwijscijfer na correctie voor verschil in zorgvraag tussen Urk en
Nederland. Het verschil tussen het netto verwijscijfer en het Nederlandse verwijscijfer is het gevolg van
verschil in taakuitoefening, huisartsgeneeskundig handelen tussen Urk en Nederland.
De taakuitoefening op Urk verschilt kennelijk dusdanig van de taakuitoefening landelijk dat ondanks de
waarschijnlijk ernstiger zorgvraag het netto verwijscijfer bij een breed scala van klachten en aandoenin-
gen op Urk lager is: verreweg de meeste diagnoses en clusters bij klachten, trauma’s, infecties, chronische
ziekten, psychosociale problematiek en zwangerschap. Dit betekent dat patiënt en huisarts op Urk de
meeste problemen vaker dan gemiddeld kunnen en willen oplossen in de praktijk of althans binnen de
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eerste lijn en dat dus terughoudender maar gerichter wordt verwezen naar de specialist. Dit leidt tot de
conclusie  dat de Urker zorgvraag bij de specialist ernstiger zal zijn dan de zorgvraag landelijk en dat als
gevolg daarvan het percentage verwijzingen dat tot opname leidt, hoger zal zijn dan landelijk. De bevin-
dingen in de patiëntenenquête zijn hiermee in overeenstemming: de Urker bezoekt minder vaak de speci-
alist maar wordt net zo vaak opgenomen (hoofdstuk 4).
Bij clusters met een hoger netto verwijscijfer is het effect van de veronderstelde grotere ernst mogelijk
extra groot of is er misschien minder manoeuvreerruimte voor de huisarts (verwijzing meestal aan de
orde) of is er vaker sprake van verlengingsverwijzingen en is de registratie daarvan op Urk vollediger dan
landelijk. Misschien verwijzen Urker huisartsen bij specifiek deze zorgvragen vaker dan de gemiddelde
Nederlandse huisarts; maar erg logisch lijkt dit niet.
Hieronder worden enige clusters met een hoger netto verwijscijfer onder de loep genomen.

Hoger netto verwijscijfer, mogelijke achtergronden
Het cluster ooginfecties behelst behalve ernstige problematiek zoals iridocyclitis ook relatief lichte zaken,
zoals virale conjunctivitis; de ernstige problematiek wordt op Urk vaker aangeboden (en zal in het alge-
meen tot verwijzing leiden), de lichtere minder vaak.
Het percentage van de bevolking dat aangeeft hypertensie te hebben is op Urk hoger dan in Nederland,
maar de zorgvraag voor hypertensie is op Urk kleiner, terwijl de zorgvraag voor de meeste hart- en vaat-
ziekten groter is. Hypertensie is een risicofactor en geeft meestal geen klachten of symptomen, in tegen-
stelling tot bijvoorbeeld hartinsufficiëntie. Waarschijnlijk past het bij de attitude van de Urker bevolking
om behandeling en controle van hypertensie minder prioriteit toe te kennen; de ernst van het cluster zal
hierdoor groter zijn op Urk. Het verschil in verwijscijfer is overigens terug te voeren op een klein aantal
verwijzingen (3 van 7, bij 400 episoden); misschien speelt een meer volledige registratie van verlengings-
verwijzingen een rol.
De diagnose ‘perifere arteriële insufficiëntie’, meestal in de vorm van claudicatio intermittens (etalagebe-
nen), bepaalt het cluster ‘arteriële vaatstoornissen’. Het hebben van deze kwaal hoeft niet direct te leiden
tot doktersbezoek, dus misschien is het cluster op Urk ernstiger van aard. De kans op verwijzing is groot
bij dit cluster. Het is ook mogelijk dat verlengingsverwijzingen op Urk vollediger worden geregistreerd.
Op Urk heeft een hoog percentage van de bevolking last van varices, de zorgvraag is echter nauwelijks
groter en zal dan ook waarschijnlijk ernstiger zijn. Verder is de kans op verwijzing bij varices toch al vrij
groot. De diagnose varices bepaalt in hoge mate het cluster ‘overige chronische vaatziekten’. Het blijkt
dat, als de diagnose varices buiten het cluster wordt gehouden, het netto verwijscijfer (van dat ‘nieuwe ‘
cluster) op Urk niet hoger, maar juist (iets) lager is dan het Nederlandse verwijscijfer.
In het cluster arthrose gaat het op Urk vooral om arthrosis van heupen en knieen, landelijk gaat het ook
om arthrosis van de nek en van de rug. Misschien is het gegeven dat bij arthrosis van de heup of van de
knie vervangende chirurgie kan plaats vinden in combinatie met de verwachte hogere graad van ernst van
het cluster, verantwoordelijk voor een hoger netto verwijscijfer.
Op Urk is de zorgvraag voor kanker (niet van de huid) kleiner, maar het percentage van de bevolking dat
kanker heeft is juist iets hoger. De behandeling en controle bij kanker is meestal een zaak van de specia-
list. Misschien is de (tussentijdse) zorgvraag bij de huisarts op Urk kleiner dan in Nederland, dit zou de
ernst van de zorgvraag verhogen. Het is ook voorstelbaar dat verlengingsverwijzingen op Urk vollediger
worden geregistreerd.
Het netto verwijscijfer wat betreft fracturen is op Urk hoger dan gemiddeld. Aangezien bijna alle fractu-
ren leiden tot het zoeken van medische hulp en bij fracturen vrijwel altijd naar de specialist worden verwe-
zen, is deze uitslag zeer onlogisch. Hoogstwaarschijnlijk is hier sprake van de in de beschouwing van
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hoofdstuk 5 veronderstelde registratievariatie bij contusies en fracturen. Dat houdt in dat de registratie in
het Urker onderzoek ‘beter gelukt’ is dan in de Nationale studie, met als gevolg dat in de Nationale studie
de prevalentie van fracturen te hoog en de prevalentie van distorsies te laag is. Een ander gevolg is dat in
de Nationale studie het aantal verwijzingen naar de chirurg te laag is in het algemeen en bij fracturen in
het bijzonder.
Het hogere netto verwijscijfer bij diabetes heeft waarschijnlijk te maken met verschil in taakuitoefening.
Dit wordt verder uitgewerkt in (de beschouwing van) hoofdstuk 8




