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8 Taakuitoefening

8.1 Inleiding

Vraagstelling

In dit hoofdstuk wordt vraagstelling 5 behandeld:

In hoeverre verschillen praktijken op Urk en in Nederland wat betreft taakuitoefening per klacht of aandoe-
ning?

In dit hoofdstuk wordt de taakuitoefening, het huisartsgeneeskundig handelen, op Urk per diagnose en
cluster beschreven en vergeleken met de taakuitoefening van de gemiddelde Nederlandse huisarts.
In hoofdstuk 7 is het effect van de taakuitoefening in de huisartspraktijk op één aspect van het zorgge-
bruik (het aantal verwijzingen naar de specialist) onderzocht. In de beschouwing aan het eind van dit
hoofdstuk wordt ingegaan op de kwaliteit van de taakuitoefening en op de invloed van de taakuitoefening
op het (overige) zorggebruik.

Methode

Verrichtingen, behalve ‘terugbestellen’

Begrippen en bewerkingen
De verrichtingen, behalve ‘terugbestellen’, zijn reeds gedefinieerd in hoofdstuk 6. Bij elke diagnose en bij
elk cluster van diagnoses is het aantal episodecontacten met een bepaalde verrichting geteld in het geval
van de verrichtingen ‘externe diagnostiek’, ‘overleg’, ‘behandeling met gesprek’, ‘behandeling medisch-
technisch’ en is het aantal episoden met een bepaalde verrichting geteld in het geval van de verrichtingen
‘behandelen met medicatie’, ‘verwijzen naar een bepaalde eerstelijns discipline’ of ‘verwijzen naar een
bepaald specialisme’. Als in het vervolg van dit hoofdstuk wordt gesproken over het absolute aantal van
een bepaalde verrichting wordt dus, afhankelijk van de soort verrichting, bedoeld het aantal episodecon-
tacten of episoden met die verrichting.
Opgemerkt dient te worden dat bij ‘medisch-technisch behandelen’ nu ook de (kleine) groep ‘overige
behandelingen’ is opgenomen.
De verrichting ‘diagnostiek in eigen praktijk’ is in hoofdstuk 6 besproken, maar blijft nu buiten de verge-
lijking. Cijfers over diagnostiek in eigen praktijk op diagnoseniveau zijn door het Nivel wel gepubliceerd,
maar in die cijfers is ook lichamelijk onderzoek opgenomen, terwijl in dit onderzoek lichamelijk onder-
zoek niet is geregistreerd.
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Het verrichtingcijfer is het (absolute) aantal keren dat de betreffende verrichting heeft plaatsgevonden,
gedeeld door het (absolute) aantal episoden van de betreffende diagnose of cluster. Het Nivel heeft in zijn
tabellen het aantal verrichtingen per 1000 episoden opgegeven.
Het verschil in verrichtingcijfer tussen Urk en Nederland wordt uitgedrukt als percentage van het ver-
richtingcijfer in Nederland.
De term ‘netto verwijscijfer’ heeft altijd betrekking op het netto aantal verwijzingen naar de specialist per
1000 patiënten op Urk (zie hoofdstuk 7).

Correcties ten behoeve van de vergelijking met referentiecijfers
•  Als een verrichting op de Urker studie  niet voorkomt en bij de referentiestudie wel,
zou normaal gesproken een verschil van -100% worden vermeld. Het feit dat een verrichting op Urk niet
is voorgekomen tijdens de registratieperiode van 3 maanden, wil natuurlijk nog niet zeggen dat betreffen-
de verrichting op Urk niet kàn voorkomen. Voor de vergelijking is daarom uitgegaan van één verrichting
op Urk en evenredige aanpassing van het cijfer van de Nationale Studie. Het volgende voorbeeld kan dit
verduidelijken.
Op Urk komt op 171 episoden ziektebeeld A verrichting B niet voor. In Nederland komt op 4455 episo-
den ziektebeeld A verrichting B 573 keer voor. Per episode ziektebeeld A is de uitkomst voor verrichting
B op Urk 0/ 171 = 0 en in Nederland 573/ 4455 = 0,1286.
De beschreven ‘correctie’: Urk 1/ 171 =  0,00585 en Nederland (573 + 4455/ 171)/ 4455 = 599/ 4455 =
0,1344. Het verschil Urk - Nederland wordt uitgedrukt als percentage van de uitkomst voor Nederland:
(0,00585 - 0,1344) x 100/ 0,1344 =  -96%.
•  Als diagnoses en clusters van ‘niveau 139’ verder worden samengevoegd,
is de vraag aan de orde of de verhouding van de bij deze nieuwe samenvoeging horende diagnoses en
clusters op Urk en in Nederland wel dezelfde is. Er wordt vergeleken ‘per episode’ en dit suggereert dat
het over dezelfde problematiek gaat. Correctie voor verschillen in dit ‘episoden-profiel’ is dus aangewe-
zen. Correctie heeft plaats gevonden door directe standaardisatie: het Nederlandse profiel is gelijk getrok-
ken met het Urker profiel. Dit is gedaan door bij elk cluster het Nederlandse cijfer te vermenigvuldigen
met de ratio ‘prevalentie Urk’ / ‘prevalentie Nederland’. Het Nederlandse verrichtingcijfer bij de nieuwe
samenvoeging wordt nu gevonden door optelling van de afzonderlijke (gecorrigeerde) verrichtingcijfers.
Voor de vergelijking maakt het in principe niet uit of er wordt gekozen voor correctie ‘van Urk naar
Nederland’ of andersom: de cijfers veranderen daardoor niet. Het Urker materiaal is - in vergelijking met
de Nationale studie - bescheiden van omvang, dus de kans dat een verrichting niet plaats vindt is relatief
groot. Het voordeel van de toegepaste directe standaardisatie is dat het probleem van ‘nul’ verrichtingen
in het Urker materiaal wordt omzeild.
•  Standaardisatie
naar leeftijd en geslacht van de referentiepopulatie is niet aan de orde omdat de episode de eenheid van
analyse is.

Referentiecijfers en toetsing van verschillen
De cijfers van de totale Nationale studie (dus alle seizoenen) gelden als referentie. Uit stilistische over-
wegingen wordt dat in tekst en tabellen vermeld als ‘Nederland’. Als het absolute aantal episoden op Urk
gelijk is aan of groter is dan 20, zijn de verschillen getoetst (toets voor de binominale verdeling).
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Presentatie van de resultaten
•  tabelopbouw, bijlage tabellen
In de tabel in bijlage 12 zijn bij alle diagnosen en clusters op het basisniveau (684) de cijfers per verrich-
ting gepresenteerd, in de tabel in bijlage 13 op het niveau ‘Urk 139’.
Hierbij is voor Urk per diagnose of cluster het absolute aantal episoden en van elke verrichting het abso-
lute aantal gepresenteerd met daarnaast het verschil tussen het verrichtingcijfer op Urk en het verrichting-
cijfer in Nederland uitgedrukt als percentage van het verrichtingcijfer in Nederland. De verrichtingcijfers
van Urk en Nederland staan dus niet in de tabel maar zijn wel uit de tabelgegevens te berekenen.
Het volgende voorbeeld: bij ziektebeeld A staat bij verrichting B: 85 en  -14%. Dat betekent dat bij ziek-
tebeeld A het absolute aantal van verrichting B op Urk 85 per 3 maanden bedraagt en dat de Urker huis-
arts bij eenzelfde aantal ziektebeelden A 14% minder vaak verrichting B uitvoert dan zijn collega’s elders
in Nederland. Het verrichtingcijfer van verrichting B bij ziektebeeld A op Urk kan desgewenst direct uit
de tabelgegevens berekend worden. Het verrichtingcijfer in Nederland is te berekenen door gebruik te
maken van het Urker verrichtingcijfer en het ‘verschilpercentage’.
De morbiditeitslijst van de Nationale Studie is als uitgangspunt genomen. Als een ziektebeeld of een
verrichting niet voorkomt op Urk, staat in de tabel een ‘nul’ (dus ook na correctie als boven omschreven).
Soms komt een verrichting ook niet voor in de Nationale Studie. In dat geval staat in plaats van een per-
centage een komma vermeld.
In de tabellen is, geheel rechts, ook opgenomen het netto verschil in verwijscijfer. Dit item komt uit
hoofdstuk 7 en is het resultaat van een vergelijking tussen Urk en een andere referentiegroep. Vanwege
het verschil in referentiegroep is het eigenlijk niet correct op dit item in deze tabel op te nemen. Het is
echter alleen toegevoegd om verschillen in aantallen verrichtingen per 1000 episoden op hun belang voor
het beantwoorden van de algemene vraagstelling te kunnen beoordelen. Achteraf was het misschien beter
geweest om alleen met de najaarsgroep te vergelijken.
•  presentatie in dit hoofdstuk
De tabellen in dit hoofdstuk zijn een afgeleide van de tabel in bijlage 13.
De presentatie wordt, net als in hoofdstuk 5 (zorgvraag) en hoofdstuk 7 (verwijzingen naar diagnose),
begonnen met een overzicht van de cijfers van de totale zorgvraag en van de clusters ‘klachten’, ‘trau-
ma’s’, ‘infecties’, ‘chronische ziekten’, ‘overige groepen’.
Voor de rest van de resultaten wordt de systematiek van hoofdstuk 5 en hoofdstuk 7 niet gevolgd. Vooral
de clusters ‘chronische ziekten’ en ‘overige’ zijn divers van opbouw. Het verrichtingenprofiel is daarvan
een afgeleide. Voor het begrijpen van de relatie tussen diagnose en verrichtingen is het nodig zo dicht
mogelijk bij de diagnose te blijven. Daarom is gekozen voor het bespreken van de resultaten in bijlage 13
en bij uitzondering de resultaten in bijlage 12.
Het netto verschil in verwijscijfer (resultaten uit hoofdstuk 7) is bepalend voor de presentatie en bespre-
king van deze resultaten. Eerst worden diagnosen en clusters met een significant lager netto verwijscijfer
op Urk behandeld, daarna diagnosen en clusters met een significant hoger netto verwijscijfer op Urk.
Daarbij worden steeds eerst diagnoses en clusters besproken waarbij een behandeling (‘gesprek’, ‘tech-
nisch’, ‘medicatie’, ‘verwijzen naar de eerste lijn’) in de Urker huisartspraktijk significant vaker wordt
toegepast, daarna diagnoses en clusters waarbij een behandeling niet-significant vaker wordt toegepast.
Verder wordt, net als in hoofdstuk 7, een netto verschil in verwijscijfer van 0.25 of hoger als een belang-
rijk verschil beschouwd; zodoende wordt onderscheid gemaakt in diagnoses en clusters met ≥ 0.25 en <
0.25 verwijzingen per 1000 patiënten.
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De verrichtingen ‘aanvragen externe diagnostiek’ en ‘overleg’ worden apart behandeld aan de hand van
een tabel waarin alleen diagnoses en clusters met significante verschillen (bij deze verrichtingen) zijn
opgenomen.
Alleen diagnoses en clusters met een significant verschil in verwijscijfer worden in de analyse betrokken;
dit betekent dat diagnoses en clusters met een prevalentie op Urk lager dan 1.38 (per 1000 patiënten)
buiten beschouwing blijven vanwege de afgesproken toetsgrens (minder dan 20 episoden in 3 maanden
op Urk).
•  taalgebruik bij het beschrijven van verschillen
Het gaat om verschillen in uitkomst per klacht of ziektebeeld. De uitkomst is afhankelijk van diverse
factoren, maar de huisarts heeft de eindverantwoordelijkheid. Om redenen van
stijl en leesbaarheid zullen verschillende formuleringen worden gebruikt: op Urk wordt vaker…, in de
Urker huisartspraktijken wordt minder vaak…., de Urker huisartsen verwijzen minder frequent bij ….,
etc.
Het gebruik van de woorden ‘vaker / minder vaak’ moet in de context van betreffende verrichting worden
gezien. Hierbij moeten de hierboven beschreven reducties in het oog gehouden worden. Als bijvoorbeeld
bij een bepaald ziektebeeld bij de verrichting ‘behandelen met medicatie’ staat vermeld dat de Urker
huisartsen vaker met medicatie behandelen, wil dat zeggen dat op Urk bij het betreffende ziektebeeld
vaker dan in Nederland de keus wordt gemaakt (dat ziektebeeld) te behandelen met medicamenten. Het
gaat om ‘episoden met voorschriften’; het betekent niet dat in de loop van de episode meer recepten,
langer lopende recepten of hoger gedoseerde medicatie wordt voorgeschreven.
Soms wordt, om redenen van leesbaarheid, afgezien van het volledig uitschrijven van de vergelijking;
altijd wordt bedoeld dat het Urker cijfer wordt vergeleken met het landelijke cijfer.
Diagnoses en clusters waarbij de Urker huisartsen significant minder vaak of vaker verwijzen, worden in
dit hoofdstuk cursief gedrukt.

Terugbestellen

Terugbestellen kan als verrichting worden gezien.  Om de kwaliteit van de verrichting ‘terugbestellen’
goed te kunnen beoordelen, moet de gehele taakuitoefening op het niveau van de diagnose worden
geanalyseerd en moet de registratieperiode voldoende lang zijn (beschouwing hoofdstuk 2). Idealiter
spreken huisarts en patient aan het einde van het consult af of een vervolgcontact (spreekuur, telefonisch
of visite) nodig is. Zo ja, dan heet het dat de huisarts terugbestelt (vanwege de eindverantwoordelijkheid
bij verrichtingen). Door deze afspraak bij elk contact te registreren wordt het mogelijk
‘terugbestelcontacten’ te onderscheiden van niet-afgesproken vervolgcontacten. Omdat taakdelegatie aan
de orde kan zijn, moet deze registratie ook bij contacten met de assistente of een andere
praktijkondersteuner plaatsvinden.
Tot zover de gewenste registratie. Bij de Nationale studie is per contact met de huisarts het ‘initiatief tot
contact’ en de afspraak aan het einde van het contact geregistreerd; bij het contact met de assistente is het
initiatief echter niet geregistreerd. Als het vorige contact is afgesloten met de afspraak ‘opbellen’ of
‘terugkomen’ moet het onderhavige contact geregistreerd worden als een herhaalcontact op initiatief van
de huisarts. Een andere afspraak of geen afspraak zou bij het volgende contact moeten leiden tot ‘initiatief
van de patient/ ouders/ andere hulpverleners/ overige’.  De afspraak ‘terug bij geen verbetering’ lijkt
vooral een verklaring, bedoeld om duidelijk te maken dat de huisarts de onzekerheid over de toekomst, en
dus over de waarde van zijn adviezen, erkent en dat hij dus zeer bereid is om de patient terug te zien.
Deze ‘afspraak’ kan leiden tot verwarring over het initiatief bij het volgende contact, waarschijnlijk de
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belangrijkste reden voor de antwoordcategorie ‘initiatief bij patient en huisarts in gelijke mate’. De ene
huisarts zal bij twijfel anders kiezen dan de andere en bij het Urker onderzoek gaat het om een klein
aantal huisartsen.
Tenslotte lijkt de registratieperiode van drie maanden voor het beoordelen van de verrichting
‘terugbestellen’ bij chronische ziekten en psychische problematiek te kort. Bij de Nationale studie is door
bepaalde praktijken langer geregistreerd in het kader van projecten over chronische ziekten. Dit is bij het
Urker onderzoek niet gedaan.
De geregistreerde gegevens zijn dus verre van ideaal voor analyse van de verrichting ‘terugbestellen’. De
waarde van de initiatiefgegevens bij contacten met de huisarts is dubieus en dergelijke gegevens
ontbreken bij contacten met de assistente. Allerlei constructies met de aard van het contact
(herhaalcontacten per episode) zijn ook dubieus, omdat de herhaalcontacten met de assistente niet goed
kunnen worden onderscheiden van contacten wegens herhaalmedicatie (die in het Urker onderzoek zijn
gereduceerd en in de Nationale studie niet). Tenslotte heeft het Nivel geen gemiddeld aantal contacten per
episode op diagnoseniveau gepubliceerd.
Eigenlijk kan analyse dus niet plaatsvinden. Middels een drietal constructies op het niveau van het
zorggebruik bij de totale zorgvraag is geprobeerd er toch iets over te zeggen. Het heet dan ook niet
‘terugbestellen’ maar algemener ‘terugkomen’ (van de patient). Het aantal episodecontacten met de huis-
arts per 1000 episoden zegt iets over de betrokkenheid van de huisarts bij de gemiddelde episode. Het
percentage herhaalcontacten van de episodecontacten met de huisarts kan ook worden gezien als maat
voor het terugkomen/ terugbesteld worden van de patiënt. Het ‘initiatief tot contact’ bij herhaalcontacten
maakt enig onderscheid mogelijk tussen terugkomen (initiatief van de patiënt) en terugbesteld worden
(initiatief van de huisarts).
De interpretatie is zeer beperkt. Het gaat om zorggebruik bij de totale zorgvraag, zonder correctie voor
verschil in prevalentieprofiel van de zorgvraag. Bovendien moet de taakuitoefening op diagnose/
clusterniveau worden meegewogen.

8.2 Taakuitoefening

8.2.1 Behandeling en verwijzing in grote lijnen

In tabel 8-11 worden de verschillende vormen van behandeling en verwijzing bij de clusters klachten,
trauma’s, infecties, chronische ziekten en ‘overige’ gepresenteerd.
Uit de tabel blijkt dat gegeven het totale scala van hulpvragen Urker huisartsen minder vaak naar de
specialist verwijzen dan huisartsen uit de landelijke steekproef. Ze behandelen daarbij vaker medisch-
technisch en verwijzen vaker naar hulpverleners in de eerste lijn. Ze behandelen minder vaak met
medicatie. Er is geen duidelijk verschil wat betreft behandelen met gesprek (uitleg en advies).
Bij klachten verwijzen Urker huisartsen veel minder vaak naar de specialist, maar juist veel vaker naar
eerstelijns hulpverleners. Bij klachten wordt minder vaak medicamenteus behandeld. Men behandelt
vaker (maar niet significant) met gesprek. Er is geen duidelijk verschil wat betreft technisch behandelen.

                                                                
1 de specificatie bij deze tabel geldt ook voor de overige tabellen t/m tabel 8-8.
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Tabel 8-1

Behandeling en verwijzing naar hoofdcluster, Urk en verschil Urk – Nederland

epis gesprek technisch medicatie eerste lijn specialist netto

cluster Urk Urk V s Urk V s Urk V s Urk V s Urk V s s

klachten 1437 480 8% 132 1% 766 -13% - 112 71% + 83 -32% - -1.80 -

trauma’s 930 399 40% + 570 40% + 109 -53% - 36 -21% 106 4% 0.48 +

infecties 2909 795 1% 169 32% + 2460 2% + 10 7% 109 -8% -1.40 -

chronische ziekten 4245 1219 14% + 614 65% + 3016 -1% 246 20% + 331 -15% - -3.96 -

‘overige’ clusters 2644 906 -27% - 124 7% 1392 -3% 52 -39% - 137 -30% - -3.69 -

totaal 12165 3799 -1% 1609 39% + 7743 -3% - 456 11% + 766 -17% - -10.35 -

epis. = episoden, gesprek = behandelen met gesprek, technisch = medisch-technisch behandelen, medicatie = behandelen met medicatie, eerste lijn = verwijzen naar

eerstelijns hulpverlener (incl. collega-huisarts), specialist = verwijzen naar een specialist, netto = verschil tussen netto verwijscijfer Urk en Nederlandse verwijscijfer (zie

hoofdstuk 7), Urk = absoluut aantal episoden en verrichtingen Urk, V = verschil tussen het aantal van betreffende verrichting per 1000 episoden Urk ten opzichte van het

aantal (..) Nederland uitgedrukt als percentage van het aantal (..) Nederland,

s = Urker cijfer significant lager (-) of hoger (+) dan Nederlandse cijfer

Bij trauma’s verwijzen Urker huisartsen vaker (maar niet significant) dan andere huisartsen. Trauma’s
worden vaker behandeld met gesprek en techniek, minder vaak medicamenteus. Men verwijst minder
vaak (maar niet significant) naar de eerste lijn.
Bij infecties verwijzen Urker huisartsen minder vaak (maar niet significant) dan hun collega’s uit de
landelijke steekproef. Infecties worden op Urk vaker medicamenteus en technisch behandeld. Er zijn geen
verschillen wat betreft behandelen met gesprek en  verwijzen naar de eerste lijn.
Bij chronische ziekten verwijzen Urker huisartsen minder vaak naar de specialist dan de gemiddelde
Nederlandse huisarts. Ze behandelen deze groep ziekten vaker gespreksmatig en veel vaker technisch en
ze verwijzen vaker naar hulpverleners in de eerste lijn. Er is geen verschil wat betreft medicamenteus
behandelen.
Bij het totaal van de overige groepen verwijzen Urker huisartsen veel minder vaak naar de specialist. Ze
behandelen ook minder vaak met gesprek en ze verwijzen minder vaak naar de eerste lijn. Er zijn geen
duidelijke verschillen wat betreft medisch-technisch en medicamenteus behandelen. Veel leert ons dit
niet, maar dat is niet vreemd gelet op de bonte verzameling van klachten en ziektebeelden in deze
restgroep.

8.2.2 Behandelen en verwijzen en een lager netto verwijscijfer (op Urk)

Significant verschil in behandeling en een belangrijk lager netto verwijscijfer(≥ 0.25)

In tabel 8-2 zijn alle diagnoses en clusters opgenomen waarbij het netto verwijscijfer  belangrijk lager is
en één of meer behandelingen in de Urker praktijken significant vaker wordt uitgevoerd. Het gaat om
behandelen met ‘gesprek’, technisch’ behandelen, behandelen met ‘medicatie’ en ‘verwijzen naar de
eerste lijn’.
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Tabel 8-2

Diagnoses en clusters, waarbij Urk en Nederland significant verschillen wat betreft behandeling en waarbij het Urker netto

verwijscijfer belangrijk lager is dan het Ned. verwijscijfer (verschil  ≥ 0.25)

epis gesprek technisch medicatie eerste lijn specialist netto

diagnose of cluster Urk Urk V s Urk V s Urk V s Urk V s Urk V s s

klachten oog 39 14 97% + 1 223% 11 30% 0 -40% 13 -38% - -0.79 -

klachten bew. apparaat 253 117 26% + 9 -35% 129 -10% 45 0% 10 -19% -0.31 -

ov. trauma bew. apparaat 98 64 63% + 23 164% + 22 -32% - 8 -25% 11 -34% -0.27 -

rugklachten +/- uitstraling 210 92 29% + 6 -6% 139 5% 58 -12% 8 -43% -0.55 -

ov. tendinitis/ bursitis 52 35 135% + 32 215% + 11 -54% - 10 -2% 4 -17% -0.42 -

astma/ copd 312 94 56% + 7 10% 282 2% 6 9% 16 -37% -0.88 -

neurose, depressie 113 112 4% + 0 -83% - 95 7% 3 -15% 3 18% -0.41 -

gezinsplanning excl. pil 27 16 131% + 8 -23% 8 -16% 0 -15% 1 -83% - -0.63 -

klachten luchtwegen 65 14 -18% 6 559% + 43 -7% 3 291% 3 -58% - -0.73 -

wratten 91 6 -40% 85 19% + 22 6% 1 2511% 0 -86% - -0.43 -

ov. chron. zkt zenuwstelsel 114 38 -14% 23 83% + 83 7% 9 29% 18 6% -0.33 -

atheroom/ nagel ingroei 64 25 20% 65 94% + 5 -56% - 0 -24% 2 -83% - -0.67 -

benigne neoplasma huid 45 13 -24% 38 146% + 0 -72% 0 -23% 6 -48% - -0.73 -

hartinsufficiëntie 369 61 -24% - 8 45% 332 6% + 1 -25% 27 -37% - -1.30 -

psychische klachten 548 103 -40% - 3 40% 477 5% + 7 -15% 4 -49% -0.58 -

refractieafwijkingen 20 0 -52% 0 -1% 0 -19% 5 581% + 14 -23% -0.94 -

Het blijkt dat in de Urker huisartspraktijk significant minder vaak wordt verwezen naar de specialist1 in
geval van klachten van de ogen, klachten van de luchtwegen, ‘hartinsufficiëntie’, wratten,
atheroomcysten en ingegroeide nagels, goedaardige huidtumoren, gezinsplanning (uitgezonderd orale
anticonceptie).
Urker huisartsen behandelen vaker met gesprek bij ‘oogklachten’, ‘klachten van het bewegingsapparaat’
(vooral spierpijn), ‘overige trauma’s van het bewegingsapparaat’, ‘rugklachten’, ‘overige tendinitis/
bursitis’, ‘astma/ copd’, ‘depressie’, ‘gezinsplanning exclusief de pil’.
Ze behandelen vaker met gesprek en techniek bij ‘overige trauma van het bewegingsapparaat’, ‘overige
tendinitis/ bursitis’ (o.a. tendinitis van de pols) en bij ‘acute middenoorontsteking’2 (uitzuigen).
Urker huisartsen behandelen vaker technisch bij ‘klachten van de luchtwegen’ (vooral ‘neusbloeding’ en
‘andere klachten/ symptomen van de neus’: etsen of tamponneren), ‘infectie van de oogleden’3

(schoonmaken/ ontvetten van de ooglidrand), wratten (aanstippen met vloeibare stikstof), atheroomcysten
en ingegroeide nagels (ingreepje), goedaardige huidtumoren (verwijderen), ‘overige chronische ziekten
van het zenuwstelsel’ (vooral ‘ziekten van het perifere zenuwstelsel’).
Ze behandelen vaker met medicatie bij ‘hartinsufficiëntie’ en ‘psychische klachten’.

                                                                
1 De namen van diagnoses en clusters waarbij in de Urker huisartspraktijken significant minder vaak of vaker wordt verwe-

zen naar de specialist worden in de rest van dit hoofdstuk cursief gedrukt
2 otitis media acuta, een diagnose uit het cluster ‘oorinfecties’. Netto verschil in verwijscijfer –0.28
3 blefaritis, een diagnose uit het cluster ‘ooginfecties’. Netto verschil in verwijscijfer –0.28
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In de Urker huisartspraktijken wordt vaker verwezen naar de eerste lijn bij ‘refractie-afwijkingen’
(opticien).

De Urker huisartsen behandelen minder vaak met gesprek bij ‘hartinsufficiëntie’ en psychische klachten,
minder vaak medisch-technisch bij depressies en minder vaak medicamenteus bij ‘overige trauma’s van
het bewegingsapparaat’, ‘overige tendinitis/ bursitis’, atheroomcysten en ingegroeide nagels.

Significant verschil in behandeling en een beperkt lager netto verwijscijfer(< 0.25)

In tabel 8-3 zijn de diagnoses en clusters opgenomen, waarbij het netto verwijscijfer op Urk beperkt lager
is dan in Nederland (verschil < 0.25) en waarbij één of meer behandelingen in de Urker praktijken
significant vaker wordt uitgevoerd.

Tabel 8-3

Diagnoses en clusters, waarbij Urk en Nederland significant verschillen wat betreft behandeling en waarbij het Urker netto

verwijscijfer lager is dan het Ned. verwijscijfer (verschil  < 0.25)

epis gesprek technisch medicatie eerste lijn specialist netto

diagnose of cluster Urk Urk V s Urk V s Urk V s Urk V s Urk V s s

distorsies/ contusies 273 198 112% + 109 37% + 33 -37% - 14 -35% 8 -58% - -0.24 -

infecties maagdarmkanaal 220 78 48% + 0 -34% 184 14% + 0 -25% 7 -23% -0.13 -

allergie algemeen 31 18 115% + 1 -73% - 19 -22% 1 2258% 0 -66% -0.22 -

epicondylitis lateralis 30 17 143% + 20 150% + 3 -79% - 4 -64% - 1 -49% -0.06 -

acne vulgaris 85 19 97% + 0 -31% 80 3% 0 -19% 1 -75% - -0.09 -

trauma's oog 66 16 0% 65 416% + 9 -60% - 0 4 -52% -0.21 -

ulcus cruris + ov. huidulc. 48 11 -29% 143 367% + 39 -2% 1 -37% 1 -73% -0.17 -

chron. zkt. urinewegen 35 19 33% 16 469% + 17 0% 0 -20% 8 2% -0.16 -

prolapsus uteri/ vaginae 29 8 12% 18 1310% + 2 -58% 0 -13% 2 -64% - -0.10 -

psychosen 41 29 -17% 23 159% + 38 30% + 1 -22% 3 58% -0.13 -

herpesinfectie huid 57 6 -68% - 0 -69% 53 20% + 0 -39% 0 -48% -0.04 -

erysipeloid 90 23 -10% 16 -49% - 82 23% + 0 0 -82% - -0.03 -

psoriasis 56 5 -15% 0 -9% 56 13% + 0 -23% 3 -61% -0.15 -

ov. chron. huidziekten 92 26 6% 4 -54% 69 20% + 0 -29% 3 -70% - -0.18 -

hoofdpijn 135 47 3% 1 -47% 99 -9% 15 133% + 3 -38% -0.21 -

mondziekten 62 23 59% 1 -39% 36 -11% 12 166% + 1 -79% - -0.15 -

obesitas 35 41 288% 0 -58% 4 -82% - 10 198% + 0 -45% -0.21 -

Het blijkt dat Urker huisartsen significant minder vaak verwijzen naar de specialist bij
distorsies en contusies, ‘erysipeloid’, ‘mondziekten’, acne vulgaris, ‘overige chronische huidziekten’,
prolaps.

Urker huisartsen behandelen vaker met gesprek bij ‘allergie(algemeen)’, acne vulgaris.
Ze behandelen vaker met gesprek en techniek bij ‘distorsies/ contusies’, ‘tenniselleboog’, en vaker met
gesprek en medicatie bij ‘infecties maagdarmkanaal’.
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In de Urker praktijk wordt vaker technisch behandeld bij ‘oogletsels’, ’ulcus cruris’, ‘chronische ziekten
urinewegen’1, ‘prolaps’ (behandeling met pessarium). Urker huisartsen behandelen vaker met techniek en
medicatie bij ‘psychosen’; beide behandelingen hebben met elkaar te maken: sommige medicatie (lang
werkende anti-psychotische middelen) wordt per injectie gegeven.
In de Urker huisartspraktijk wordt vaker met medicatie behandeld bij huidinfecties (‘herpes’,
‘erysipeloid’), psoriasis, ‘overige chronische huidziekten’2 .
Op Urk wordt vaker naar de eerste lijn verwezen in geval van ‘hoofdpijn’, ‘mondziekten’, ‘obesitas’.

De Urker huisartsen behandelen minder vaak met gesprek bij herpesinfecties van de huid, ‘allergie
algemeen’, ‘erysipeloid’, minder vaak medisch-technisch bij ‘allergie algemeen’, ‘erysipeloid’ en minder
vaak medicamenteus bij ‘tenniselleboog’, oogtrauma, obesitas. Ze verwijzen minder vaak naar de eerste
lijn bij ‘tenniselleboog’.

Niet-significant verschil in behandeling en belangrijk lager netto verwijscijfer(≥ 0.25)

In tabel 8-4 zijn de overige diagnoses en clusters opgenomen, waarbij het netto verwijscijfer op Urk
belangrijk lager is. Het blijkt dat de cijfers bij één of meer behandelingen op Urk hoger uitkomen dan in
Nederland. Het verschil bij deze behandelingen is weliswaar niet significant, maar wel het bespreken
waard.

Tabel 8-4

Diagnoses en clusters, waarbij Urk en Nederland niet significant verschillen wat betreft behandeling en waarbij het Urker

netto verwijscijfer belangrijk lager is dan het Ned. verwijscijfer (verschil  ≥ 0.25)

epis gesprek technisch medicatie eerste lijn specialist netto

naam diagnose of cluster Urk Urk V s Urk V s Urk V s Urk V s Urk V s s

klachten algemeen 172 49 -27% - 0 -96% - 97 -8% 2 9% 5 -41% -0.97 -

klachten maagdarmkanaal 201 72 16% 3 128% 131 -9% 2 103% 6 -51% - -0.34 -

klachten hart/vaat.st. 49 7 -32% 2 121% 40 3% 1 128% 1 -51% -0.31 -

overige infecties huid 156 46 11% 61 5% 117 10% 0 -45% 1 -89% - -0.77 -

maag/ slokdarmziekten 281 49 -36% - 1 -53% 255 2% 1 6% 7 -44% -0.36 -

irritable bowl syndr. 36 24 21% 0 -21% 23 -11% 0 -25% 0 -59% -0.28 -

overige darmziekten 26 15 34% 0 -68% 20 14% 0 -6% 5 -24% -0.26 -

cva/ tia 47 14 -28% 1 55% 38 20% 3 18% 2 -73% - -0.32 -

eczemen 368 58 -10% 2 -50% 346 2% 2 425% 6 -66% - -0.65 -

relatieproblemen 74 85 12% 2 303% 6 -65% - 4 23% 1 68% -0.29 -

zwangerschap 649 157 -49% - 15 -60% - 83 -50% - 3 -94% - 55 -45% - -0.29 -

geen ziekte/ geboorte 183 42 -57% - 0 -68% 50 37% 0 -60% 1 -78% - -0.39 -

                                                                
1 Het cluster ‘chronische ziekten van de urinewegen’.bestaat voornamelijk uit de kleinere clusters ‘steenlijden’ en ‘restgroep’ waarin o.a. ‘ure-

thrastenose’ voorkomt. De ‘technische’ behandeling komt vrijwel uitsluitend voor bij deze laatste diagnose, die een uiterst beperkt netto verschil

in verwijscijfer heeft (-0.02). Het gaat om het oprekken van de urethra middels een calibrator. Het verschil in aantal technische behandelingen is

zeer groot maar het is niet getoetst omdat het aantal episoden net onder de afgesproken grens ligt.
2 Het gaat bij ‘overige chronische huidziekten’ om vaker behandelen met medicatie bij ‘luieruitslag’ en bij de ‘restgroep’ van dit cluster.
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In de Urker praktijken wordt significant minder vaak verwezen naar de specialist bij klachten van het
maagdarmkanaal, ‘overige infecties van de huid’, CVA’s en TIA’s, eczeem, ‘zwangerschap’ en bij het
cluster ‘geen ziekte/ geboorte’.

De Urker huisartsen behandelen vaker met gesprek bij ‘klachten van het maagdarmkanaal’, ‘irritable
bowl syndrome’ en relatieproblemen.
Ze behandelen vaker met medicatie bij klachten van het hart/vaatstelsel, ‘overige huidinfecties’ (met o.a.
de diagnose ‘mollusca contagiosa’ waarbij ook vaker behandelen met gesprek), ‘maag/slokdarmziekten’,
‘cva/tia’, eczeem, het cluster ‘geen ziekte/ geboorte’.
In de Urker huisartspraktijk wordt vaker behandeld met gesprek en medicatie bij ‘overige darmziekten’.

Bij ‘algemene klachten’ en bij ‘zwangerschap’ wordt door de Urker huisartsen geen enkele behandeling
vaker uitgevoerd. Het cluster ‘algemene klachten’ bevat een bonte verzameling klachten, de voornaamste
diagnosen zijn ‘pijn NNO/NEC’ en ‘algemene malaise/ moeheid’. Bij ‘pijn’ behandelen de Urker
huisartsen significant vaker met medicatie, bij ‘malaise’ komen ze hoger uit (maar niet significant) met
gesprek.

De Urker huisartsen behandelen minder vaak met gesprek bij ‘klachten algemeen’, maag/
slokdarmziekten, ‘zwangerschap’, ‘geen ziekte/ geboorte’, minder vaak medisch-technisch bij
‘zwangerschap’ en minder vaak medicamenteus bij relatieproblemen en ‘zwangerschap’. Ze verwijzen
minder vaak naar de eerste lijn bij ‘zwangerschap’ .

Opmerking
Zwangerschap komt op Urk veel vaker voor dan in Nederland. Daarmee is ook de prevalentie van enige
‘zwangerschapsklachten’ hoog op Urk. De diagnoses ‘zuurbranden’ en ‘dyspepsie’ en daarmee het cluster
‘maag/slokdarmziekten’ komen op Urk dan ook vaker voor. Dit betekent dat de patiëntenpopulatie,
waarbij deze clusterdiagnose is gesteld, op Urk verschilt van die in Nederland.

Niet-significant verschil in behandeling en een beperkt lager netto verwijscijfer(< 0.25)

In tabel 8-5 zijn de overige diagnoses en clusters opgenomen, waarbij het netto verwijscijfer op Urk
beperkt lager is dan in Nederland (verschil < 0.25).
Verschillen in behandeling zullen worden benoemd; het gaat hierbij dus niet om significante verschillen.

Alleen bij mycosen van de huid verwijzen Urker huisartsen significant minder vaak naar de specialist.

In de Urker huisartspraktijk wordt vaker behandeld met gesprek bij ‘allergische rhinitis’ en vaker
behandeld met gesprek en techniek bij ‘overige klachten van de huid’ (de technische behandelingen
komen vooral voor bij likdoorns).
Urker huisartsen behandelen vaker technisch bij ‘huidwonden’, ‘cerumen’.
Ze behandelen vaker met medicatie bij menstruatiestoornissen, luchtweginfecties, ‘huidmycosen’,
‘candida-infectie van de vrouwelijke geslachtsorganen’, anemie door ijzergebrek, ‘jicht’,
‘angst(neurose)’, gezinsplanning (de pil).
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Tabel 8-5

Diagnoses en clusters, waarbij Urk en Nederland niet significant verschillen wat betreft behandeling en waarbij het Urker

netto verwijscijfer lager is dan het Ned. verwijscijfer (verschil  < 0.25)

epis gesprek technisch medicatie eerste lijn specialist netto

naam diagnose of cluster Urk Urk V s Urk V s Urk V s Urk V s Urk V s s

sympt./ klachten spraak 32 8 -18% 0 0 28 24% 0 -80% -0.12 -

ov. klachten huid 80 21 11% 14 88% 49 -7% 4 274% 5 -38% -0.15 -

cyclusstoornissen 79 29 -6% 1 -11% 59 10% 0 -8% 6 -25% -0.07 -

premenstruele kl. 22 7 -9% 0 -65% 17 -4% 0 -5% 0 -41% -0.04 -

huidwonden 229 21 -56% - 262 12% 11 -78% - 1 55% 5 -57% -0.09 -

luchtweginfecties 1425 388 -6% 6 37% 1232 1% 6 8% 33 -7% -0.16 -

mycosen 154 17 -36% 2 5% 151 2% 0 -32% 0 -77% - -0.20 -

infecties urinewegen 170 32 -25% 1 59% 146 -3% 0 -17% 4 -12% -0.06 -

candida vrouw. gesl. 87 6 -66% - 0 -19% 86 3% 0 0 -46% -0.04 -

ijzergebreksanaemie 137 23 -7% 0 -91% - 127 1% 0 -30% 2 1% -0.05 -

pernic.-/ov. gebreksanaemie 47 1 -89% - 75 17% 19 -46% - 0 -7% 0 -38% -0.03 -

cerumen 70 5 -34% 71 5% 2 -64% - 0 -3% 0 -40% -0.07 -

allergische rhinitis 74 15 24% 6 -72% - 63 -7% 0 -13% 3 10% -0.16 -

urticaria 24 14 69% 0 21 8% 0 -19% 0 -57% -0.05 -

jicht 40 6 -31% 0 -48% 36 1% 0 -19% 0 -48% -0.02 -

neurose, angst 37 29 -8% 1 -16% 28 26% 3 81% 3 26% -0.18 -

ov. sociale probl. 28 23 -26% 0 -6% 1 -85% - 0 -67% 0 -38% -0.01 -

anticonceptie pil 473 42 -19% 11 34% 457 1% 0 -22% 0 -38% -0.01 -

congenitale afwijkingen 30 9 5% 0 -53% 5 -15% 5 108% 14 8% -0.08 -

Ze behandelen vaker met gesprek en medicatie bij ‘urticaria’. Er wordt in de Urker huisartspraktijk vaker
verwezen naar de eerste lijn in geval van ‘symptomen/ klachten van de spraak’ (logopedist).

Geen indicatie van verschil in behandeling wordt gevonden bij premenstruele klachten, infecties van de
urinewegen, ‘overige sociale problemen’ en ‘congenitale afwijkingen’.

De Urker huisartsen behandelen minder vaak met gesprek bij huidwonden, ‘candidainfectie van de
vrouwelijke geslachtsorganen’, ‘pernicieuze/ overige gebreksanemie’, minder vaak medisch-technisch bij
ijzergebreksanemie en allergische rhinitis en minder vaak medicamenteus bij huidwonden, ‘pernicieuze/
overige gebreksanemie’, cerumen, ‘overige sociale problematiek’.

Opmerking
De diagnosen ‘candida-infectie van de vrouwelijke geslachtsorganen’ en ‘anemie door ijzergebrek’
kennen op Urk een extra hoge prevalentie vanwege de relatie met zwangerschap. Dit betekent dat de
patiëntenpopulatie waarbij deze diagnosen zijn gesteld op Urk verschilt van die in Nederland.
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8.2.3 Behandelen en verwijzen en een hoger netto verwijscijfer

Behandelen en een belangrijk hoger netto verwijscijfer(verschil ≥ 0.25)

In tabel 8-6 zijn alle diagnoses en clusters met een belangrijk hoger netto verwijscijfer (op Urk)
opgenomen, dus zowel met significante als met niet-significante verschillen in behandeling.

Tabel 8-6

Diagnoses en clusters, waarbij Urk en Nederland significant verschillen wat betreft behandeling en waarbij het Urker netto

verwijscijfer belangrijk hoger is dan het Ned. verwijscijfer (verschil  ≥ 0.25)

epis gesprek technisch medicatie eerste lijn specialist netto

naam diagnose of cluster Urk Urk V s Urk V s Urk V s Urk V s Urk V s s

overige vaatziekten 54 24 80% + 10 166% + 26 -6% 5 262% 15 40% 0.58 +

ov. chron.zkt. bew. app. 168 65 14% 29 82% + 55 -26% - 41 22% 43 73% + 1.01 +

infecties oog 135 31 18% 9 403% + 107 -9% 3 450% 15 42% 0.27 +

arteriële vaatstoornissen 28 6 5% 0 -88% - 24 23% + 0 -21% 3 -9% 0.27 +

duizeligh/ evenw.st. 39 20 48% 1 41% 14 -55% - 2 466% 4 120% 0.36 +

klachten urinewegen 43 9 48% 4 559% 13 -54% - 1 394% 4 24% 0.73 +

ov. klachten vrouw. gesl. 35 12 -4% 0 -26% 15 -14% 0 -7% 6 100% 1.36 +

fracturen 88 31 10% 13 22% 5 -71% - 4 -15% 61 76% + 1.16 +

ov.chron. ziekten oog 77 12 -10% 2 -31% 25 25% 0 -40% 41 26% 0.71 +

hypertensie 400 120 15% 1 96% 305 -3% 1 44% 7 76% 0.49 +

arthrosis 104 36 22% 2 -52% 63 -8% 30 43% 13 70% 0.62 +

ov. chron. zkt. vrouw. gesl. 50 22 29% 5 636% 30 0% 0 -4% 12 92% 0.29 +

chron. zkt. man. gesl. 20 6 -35% 3 97% 3 -35% 0 9 41% 0.41 +

kanker ov. organen 35 30 -25% 1 -76% - 18 -12% 2 95% 12 15% 0.30 +

Urker huisartsen verwijzen significant vaker naar de specialist in geval van ’overige chronische ziekten
van het bewegingsapparaat’ en in geval van fracturen.
Ook bij diagnoses en clusters met een hoger netto verwijscijfer is het interessant om te zien of Urker
huisartsen daarbij vaker behandelen.

Behandelen, significant vaker
Ze handelen vaker met gesprek en techniek bij ‘overige vaatziekten’. Dit cluster wordt gedomineerd door
de diagnose ‘varices’; het gaat bij de ‘techniek’ om zwachtelen.
Ze behandelen vaker ‘technisch’ bij ‘overige chronische ziekten van het bewegingsapparaat’. Bij een
onderdeel van dit cluster, ‘verworven afwijkingen van de rug’, verwijzen ze vaker naar de eerste lijn (de
Mensendiecktherapeut of fysiotherapeut).
Bij het cluster ‘ooginfecties’ behandelen Urker huisartsen vaker technisch, maar dit blijkt vooral te slaan
op een onderdeel van het cluster waarbij ze juist minder vaak verwijzen naar de specialist (‘ontsteking
van de oogleden’).
De Urker huisartsen behandelen vaker met medicatie bij ‘arteriële vaatstoornissen’.
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Behandelen, niet-significant vaker
Bij ‘duizeligheid/ evenwichtsstoornissen’ behandelen Urker huisartsen vaker met gesprek (en significant
minder vaak met medicatie). Ook bij hypertensie en bij ‘overige chronische ziekten van de vrouwelijke
geslachtsorganen’ behandelen ze vaker met gesprek.
In de Urker huisartspraktijk wordt bij fracturen vaker technisch behandeld (en significant minder vaak
met medicatie). De Urker huisartsen behandelen vaker met medicatie bij ‘overige chronische ziekten van
het oog’. Ze behandelen vaker met gesprek en verwijzen vaker naar de eerste lijn bij ‘arthrosis’.
Bij ‘overige klachten van de vrouwelijke geslachtsorganen, chronische ziekten mannelijke
geslachtsorganen en bij ‘kanker (niet van de huid)’ wordt geen enkele behandeling vaker toegepast.

Behandelen, significant minder vaak
De Urker huisartsen behandelen significant minder vaak medisch-technisch bij ‘arteriële vaatstoornissen’,
‘kanker (niet van de huid)’ en minder vaak medicamenteus bij ‘overige chronische ziekten van het
bewegingsapparaat’, ‘duizeligheid/ evenwichtstoornissen’, klachten van de urinewegen, fracturen.

Behandelen en een beperkt hoger netto verwijscijfer(verschil < 0.25)

In tabel 8-7 zijn alle diagnoses en clusters, waarbij het netto verwijscijfer op Urk beperkt hoger is (< 0.25)
opgenomen, dus zowel met significante als met niet-significante verschillen in behandeling.

Er zijn geen significante verschillen in verwijzen naar de specialist.

Tabel 8-7

Behandeling bij diagnoses en clusters, waarbij het Urker netto verwijscijfer beperkt hoger is dan het Ned. verwijscijfer

(verschil  < 0.25)

epis gesprek technisch medicatie eerste lijn specialist netto

naam diagnose of cluster Urk Urk V s Urk V s Urk V s Urk V s Urk V s s

infecties oor 361 137 32% + 70 200% + 269 -7% - 1 94% 47 36% 0.10 +

schouderproblemen 60 33 71% + 28 84% + 18 -45% - 19 -11% 3 -12% 0.02 +

ov. trauma's huid 90 23 -3% 81 40% + 15 -46% - 0 -55% 5 34% 0.10 +

diabetes 227 61 18% 19 1326% + 182 6% 13 194% + 16 0% 0.16 +

gevolgen van de zorg 74 34 16% 13 137% + 37 -7% 0 -40% 6 30% 0.05 +

aambeien 38 8 10% 5 589% 31 -4% 7 10032% + 3 74% 0.13 +

neurose, surmenage 99 73 -24% - 2 12% 54 6% 14 360% + 2 -21% 0.01 +

klachten oor 26 11 74% 5 60% 9 -23% 0 -13% 6 9% 0.02 +

klachten endocr. st. 30 11 14% 0 -23% 5 -57% - 6 168% 6 70% 0.19 +

dist/ contusie w.k. 20 10 23% 0 -29% 6 -25% 8 98% 1 98% 0.10 +

hypothyreoidie 46 2 -40% 0 -20% 45 7% 0 -30% 2 33% 0.02 +

hypercholest. e.a. lipid.st. 43 5 -36% 0 27 26% 1 -54% 1 -32% 0.01 +

benigne neopl. ov. org. 21 11 34% 2 36% 4 -34% 0 -15% 9 10% 0.12 +

angst v. hart/vaatziekten 33 26 -16% 0 -32% 4 -45% 1 3 68% 0.03 +

angst v. overige ziekten 50 31 -15% 0 -21% 6 -25% 1 29% 5 9% 0.00
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Behandelen, significant vaker
De Urker huisartsen behandelen vaker met gesprek en techniek bij ‘oorinfecties’ en ‘schouderproblemen’.
Het cluster ‘oorinfecties’ bestaat uit de diagnoses otitis media acuta (acute middenoorontsteking,
verreweg de grootste categorie), otitis externa, sereuze otitis/glue ears , tubair catarrh en een restcategorie.
Bij acute middenoorontsteking is het netto verwijscijfer belangrijk lager en wordt vaker behandeld met
gesprek en techniek, zoals in de vorige paragraaf al werd vermeld. Behalve bij otitis externa komen Urker
huisartsen hoger uit wat betreft behandeling met gesprek, maar de verschillen zijn niet significant. Bij
otitis externa en de restcategorie behandelen Urker huisartsen vaker technisch (uitspuiten, uitzuigen).
In de Urker praktijken wordt vaker technisch behandeld bij ‘overige trauma’s huid’ en bij ‘gevolgen van
de zorg’; dit laatste blijkt te maken te hebben met wondinfecties en met nazorg bij de behandeling van
wratten met vloeibare stikstof.
Bij diabetes wordt op Urk vaker technisch behandeld en vaker naar de eerste lijn verwezen. Het is
onduidelijk om welk technisch behandelen het gaat. Bij eerstelijns verwijzingen gaat het om verwijzingen
naar de diëtiste en de wijkverpleegkundige.
Urker huisartsen verwijzen bij aambeien en ‘surmenage’ vaker naar de eerste lijn; op Urk is dat naar
respectievelijk een gespecialiseerde collega-huisarts en een maatschappelijk werkende.

Behandelen, niet-significant vaker
Urker huisartsen behandelen vaker met gesprek bij ‘benigne neoplasma (niet van de huid)’. Ze
behandelen vaker met gesprek en techniek bij oorklachten en vaker met gesprek en met verwijzing naar
de eerste lijn bij distorsie/contusie van de wervelkolom. In de Urker praktijken wordt vaker met medicatie
behandeld bij hypothyreoidie en ‘hypercholesterolaemie e.a. lipidestoornissen’.

Behandelen, significant minder vaak
De Urker huisartsen behandelen significant minder vaak met gesprek bij surmenage en  significant
minder vaak medicamenteus bij oorinfecties, schouderproblemen, ‘overige trauma’s van de huid’,
klachten endocriene systeem.

Verwijzingen bij diabetes
Het blijkt dat van de 16 verwijzingen naar de specialist in 3 maanden registratie op Urk 8 verwijzingen
(50%) zijn bestemd voor de oogarts en 6 verwijzingen (37,5%) voor de internist. Het aantal verwijzingen
naar de oogarts in verband met diabetes (8) beslaat 8,6% van alle verwijzingen naar de oogarts vanuit
Urk. Bij de Nationale Studie liggen de verhoudingen anders: van alle verwijzingen in verband met
diabetes gaat het in 21% van de gevallen om verwijzingen naar de oogarts en in 70% van de gevallen om
verwijzingen naar de internist. Het aantal verwijzingen naar de oogarts in verband met diabetes beslaat
1,8% van alle verwijzingen naar de oogarts (Gloerich en Van der Zee, 1992).

8.2.4 Externe diagnostiek en overleg

In het eerste deel van tabel 8-8 worden de verrichtingen ‘externe diagnostiek’ en ‘overleg’ in grote lijnen
gepresenteerd, in het tweede deel alleen diagnoses en clusters op het niveau ‘Urk 139’ met significante
verschillen wat betreft deze verrichtingen.
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Tabel 8-8

Het aanvragen van externe diagnostiek en het plegen van overleg met eerstelijns disciplines en met specialisten, Urk in

vergelijking met Nederland

epis. externe diagnostiek overleg netto

naam diagnose of cluster Urk Urk V s Urk V s s

deel 1

klachten 1437 72 -22% - 28 32% -1.80 -

trauma’s 930 90 13% 13 2% 0.48 +

infecties 2909 142 9% 19 11% -1.40 -

chronische ziekten 4245 211 -28% - 57 -33% - -3.96 -

‘overige’ clusters 2644 187 -12% 36 -51% - -3.69 -

totaal 12165 702 -13% - 153 -27% - -10.35 -

deel 2

klachten algemeen 172 12 -41% - 3 -29% -0.97 -

klachten bew. apparaat 253 9 -46% - 5 11% -0.31 -

maag/ slokdarmziekten 281 13 -52% - 1 -70% -0.36 -

schouderproblemen 60 0 -83% - 2 11% 0.02 +

arthrosis 104 8 -50% - 2 -21% 0.62 +

diabetes 227 11 -70% - 3 -32% 0.16 +

neurose, surmenage 99 6 -59% - 1 -44% 0.01 +

anticonceptie pil 473 3 -83% - 0 -22% -0.01 -

geen ziekte/ geboorte 183 2 -91% - 0 -51% -0.39 -

cva/ tia 47 0 -63% 1 -81% - -0.32 -

astma/ copd 312 12 -19% 1 -84% - -0.88 -

relatieproblemen 74 3 120% 0 -78% - -0.29 -

zwangerschap 649 94 12% 6 -74% - -0.29 -

Het eerste deel van de tabel laat zien dat de Urker huisartsen minder vaak diagnostiek aanvragen bij de
totale zorgvraag, klachten en chronische ziekten. Bij de clusters trauma’s, infecties en ‘overige’ zijn de
verschillen niet significant.
Uit het tweede deel van de tabel blijkt dat ze ook minder vaak diagnostiek aanvragen bij de clusters ‘al-
gemene klachten’, klachten van het bewegingsapparaat, ‘maag/slokdarm ziekten’, ‘schouderproblemen’,
‘arthrosis’, ‘diabetes’, ‘surmenage’, ’anticonceptiepil’ en bij het cluster ‘geen ziekte/ geboorte’.
De Urker huisartsen vragen significant vaker diagnostiek aan bij ‘distorsie/ contusie van de enkel’, onder-
deel van het cluster ‘distorsies/contusies’ en niet zichtbaar in deze tabel.
Bij de clusters ‘schouderproblemen’, ‘arthrosis’, ‘diabetes’, ‘surmenage’ en ‘distorsie/ contusie van de
enkel’ is het Urker netto verwijscijfer hoger dan het Nederlandse, bij de overige clusters lager.

Uit de tabel blijkt dat de Urker huisartsen minder vaak overleg plegen met hulpverleners in de eerste lijn
en met specialisten bij de totale zorgvraag, bij chronische ziekten en ‘overige’ clusters. Bij de clusters
trauma’s en infecties zijn de verschillen niet significant (deel 1).
Ze plegen ook minder overleg bij de clusters ‘cva/tia’, ‘astma/ copd’, ‘relatieproblemen’ en ‘zwanger-
schap’. Bij al deze clusters is het Urker netto verwijscijfer lager dan het Nederlandse verwijscijfer.
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8.2.5 Terugkomen (van de patient)

Aantal contacten met de huisarts per episode

Hoe vaak ziet de huisarts de patient gemiddeld per episode?
Voor de volgende berekening wordt uitgegaan van het aantal episodecontacten met de huisarts. Uit bijlage 8
en tabel 5-2 kan worden berekend dat gemiddeld op Urk 925 episodecontacten met de huisarts per 1000
episoden voorkomen, in Nederland 995 per 1000. Dit betekent dat op Urk het aantal episodecontacten met
de huisarts per 1000 episoden lager is (7.1%).
Voor niet-verloskundige problematiek zal het verschil groter zijn. Immers, de ‘zwangerschapsepisode’
bestaat haast per definitie uit veel contacten. Bovendien is de betrokkenheid van de huisarts bij de
verloskundige zorg op Urk volledig en in de gemiddelde Nederlandse praktijk laag. Als in het Urker
materiaal episodecontacten in verband met zwangerschap en kraambed en episoden in verband met
‘zwangerschap’ buiten beschouwing worden gelaten (resp. 8.6% minder episodecontacten en 4.7%
minder episoden), zijn er 887 episodecontacten per 1000 episoden (een daling van 4.1% ten opzichte van
925). In het materiaal van de Nationale studie is deze som niet eenvoudig te maken, omdat het aantal
contacten in verband met zwangerschap niet goed is te identificeren. Wel kan worden gezegd dat het
aantal episoden met 2% daalt (hoofdstuk 6). Als het aantal episodecontacten met de huisarts per 1000
episoden daalt in dezelfde verhouding als op Urk, dan volgt hieruit de conclusie dat op Urk voor niet-
verloskundige problematiek het gemiddeld aantal episodecontacten met de huisarts per 1000 episoden
9.6% lager is dan in Nederland.
De conclusie kan zijn de huisarts op Urk de patient voor de gemiddelde episode minder vaak ziet dan de
Nederlandse huisarts.

Percentage herhaalcontacten (van de episodecontacten met de huisarts)

Een episode heeft ten minste één episodecontact. Een episodecontact kan het eerste of het zoveelste
contact zijn binnen een episode. Het percentage herhaalcontacten (van de episodecontacten met de
huisarts) zegt iets over terugkomen of terugbesteld worden van de patiënt. In tabel 8-9 is het percentage
herhaalcontacten verdeeld naar leeftijd en geslacht weergegeven. De cijfers waarover de (Urker)
percentages zijn berekend zijn te vinden in de meest linkse kolom.

Het percentage herhaalcontacten is op Urk iets hoger dan in Nederland.
Urker vrouwen hebben vanaf het 5e tot het 65e jaar en vooral in de vruchtbare leeftijd (15 tot 45 jaar) een
duidelijk hoger percentage herhaalcontacten (met de huisarts) dan de gemiddelde Nederlandse vrouw in die
leeftijdsperiode. Gemiddeld over alle leeftijdscategorieën komt het percentage 7% hoger uit.
Voor Urker mannen geldt dat het percentage herhaalcontacten tot het vierde jaar beduidend hoger is dan
gemiddeld, vanaf het vijftiende jaar is er geen noemenswaardig verschil en tussen het 65e en het 75e jaar is
het percentage weer hoger dan gemiddeld. Voor alle leeftijdscategorieën komt het percentage 1% hoger uit.
Opvallend is het gegeven dat het percentage herhaalcontacten bij 75 plussers (vooral bij mannen) op Urk
duidelijk lager is dan landelijk.
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Tabel 8-9

Het percentage ‘herhaalcontacten’ van de episodecontacten met de huisarts. Splitsing naar leeftijd en geslacht van de

patient. Urk vergeleken met Nederland

leeftijds Gesl episodecontacten in % herhaal- % herhaal- Urk

klasse /tot. 3 maanden /1000pat episodecontacten episodecontacten t.o.v.

Urk Urk Nederland Nederland

0- 4 M 657 38% 31% 7%

V 655 33% 32% 1%

T 656 36% 31% 5%

 5-14 M 362 33% 29% 4%

V 409 36% 28% 8%

T 384 35% 29% 6%

15-24 M 498 35% 35% 0%

V 1113 54% 43% 11%

T 789 47% 40% 7%

25-44 M 547 40% 40% 0%

V 1297 57% 48% 9%

T 907 51% 45% 6%

45-64 M 800 55% 54% 1%

V 1027 61% 55% 6%

T 912 58% 54% 4%

65-74 M 1198 69% 63% 6%

V 1810 68% 66% 2%

T 1540 69% 65% 4%

75 e.o. M 2230 57% 68% -11%

V 2619 67% 72% -5%

T 2472 65% 70% -5%

MAN1 680 48% 47% 1%

VROUW1 1206 59% 52% 7%

TOTAAL2 939 55% 50% 5%
1 gestandaardiseerd naar leeftijdsverdeling Nederland
2 gestandaardiseerd naar leeftijds- en geslachtsverdeling Nederland

De conclusie is dat het bij contacten met de huisarts op Urk iets vaker gaat om herhaalcontacten dan
gemiddeld in Nederland.

Initiatief tot contact

Het blijkt dat de Urker huisarts in vergelijking met zijn Nederlandse collega in een hoger percentage van de
contacten het initiatief ‘geheel bij de huisarts’ legt (27% versus 9%) en dat hij minder vaak twijfelt tussen
initiatief bij arts en initiatief bij patiënt (7% versus 15%).
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Verder ligt op Urk het initiatief in 52% van de gevallen bij de patient, in Nederland in 62% van de gevallen.
Zowel op Urk als in Nederland ligt het initiatief tot contact in 14% van de gevallen bij ouders of andere
hulpverleners.
Conclusie: Het gegeven dat het initiatief (tot contact) bij herhaalcontacten op Urk meer bij de huisarts ligt
dan in Nederland, kan erop wijzen dat het bij de verhouding ‘terugkomen/ terugbestellen’ bij
herhaalcontacten op Urk relatief vaak gaat om terugbestellen.

De combinatie wijst erop dat de Urker patient minder vaak contact heeft met de huisarts voor het
gemiddelde probleem, dat het iets vaker dan gemiddeld een herhaalcontact betreft en dat het vaker dan
gemiddeld gaat om een ‘terugbestelcontact’ (contact op verzoek van de huisarts). Opvallend is dat het
percentage herhaalcontacten bij 75 plussers (vooral mannen) op Urk lager is dan gemiddeld.

8.3 Overzicht belangrijkste resultaten

Per verrichting

Met gesprek behandelen
De Urker huisartsen behandelen bij een vergelijkbaar totaal aanbod aan klachten en aandoeningen onge-
veer even vaak met gesprek als de Nederlandse huisarts.
Bij een aantal klachten en aandoeningen, waarbij in de meeste gevallen het Urker netto verwijscijfer lager
is dan het Nederlandse verwijscijfer, behandelen ze vaker met gesprek dan de Nederlandse huisarts. De
combinatie met een lager netto verwijscijfer zien we bij oogklachten, klachten van het bewegingsapparaat
(vooral spierpijn), rugklachten, astma/ copd, depressie, ‘gezinsplanning exclusief de pil’, ‘allergie (alge-
meen)’, acne vulgaris. Bij de volgende clusters behandelen zij ook vaker medisch-technisch: ‘distorsies/
contusies’, ‘overige trauma van het bewegingsapparaat’, ‘acute middenoorontsteking’, ‘tenniselleboog’,
‘overige tendinitis/ bursitis’ (o.a. tendinitis van de pols). Bij ‘infecties maagdarmkanaal’ behandelen zij
ook vaker met medicatie. De combinatie met een hoger netto verwijscijfer zien we bij ‘oorinfecties’,
‘overige vaatziekten’ (vooral varices), ‘schouderproblemen’.
De Urker huisartsen behandelen minder vaak met gesprek bij ‘klachten algemeen’, huidwonden, herpesin-
fecties van de huid, ‘erysipeloid’, ‘candida infectie van de vrouwelijke geslachtsorganen’, ‘allergie alge-
meen’, ‘pernicieuze/ overige gebreksanemie’, ‘maag/slokdarmziekten’, ‘hartinsufficiëntie’, psychische
klachten, surmenage, ‘zwangerschap’, ‘geen ziekte/ geboorte’. Bij al deze clusters is het Urker netto
verwijscijfer lager dan het Nederlandse verwijscijfer.

Medisch-technisch behandelen
De Urker huisartsen behandelen bij een vergelijkbaar totaal aanbod aan klachten en aandoeningen veel
vaker medisch-technisch dan de Nederlandse huisarts.
Bij een aantal klachten en aandoeningen, waarbij in het Urker netto verwijscijfer lager is dan het Neder-
landse verwijscijfer, behandelen ze vaker medisch-technisch. Dit is het geval bij klachten van de luchtwe-
gen, klachten van de huid (vooral wratten), ‘oogletsels’, atheroomcysten en ingegroeide nagels, goedaar-
dige nieuwvormingen van de huid, ‘overige chronische ziekten van het zenuwstelsel’, ’ulcus cruris’,
‘chronische ziekten van de urinewegen’, ‘prolaps’. Bij de volgende clusters behandelen ze daarnaast
vaker met gesprek: ‘distorsies/ contusies’, ‘overige trauma van het bewegingsapparaat’, ‘acute midden-
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oorontsteking’, ‘tenniselleboog’, ‘overige tendinitis/bursitis’ (o.a. tendinitis van de pols).  Bij ‘psychosen’
behandelen ze tevens vaker met medicatie.
Bij de volgende aandoeningen met een hoger Urker netto verwijscijfer behandelen de Urker huisartsen
vaker medisch-technisch: ‘overige trauma’s huid’, ‘overige chronische ziekten van het bewegingsappa-
raat’, ‘gevolgen van de zorg’. Bij ‘oorinfecties’, ‘overige vaatziekten’ (vooral varices), ‘schouderproble-
men’ behandelen ze tevens vaker met gesprek.
De Urker huisartsen behandelen minder vaak medisch-technisch bij ‘erysipeloid’, ‘allergie algemeen’,
ijzergebreksanemie, allergische rhinitis, depressies, ‘zwangerschap’, ‘arteriële vaatstoornissen’, ‘kanker
(niet van de huid)’. Bij de laatste 2 clusters is het Urker netto verwijscijfer hoger, bij de overige lager dan
het Nederlandse verwijscijfer.

Met medicatie behandelen
De Urker huisartsen behandelen bij een vergelijkbaar totaal aanbod aan klachten en aandoeningen minder
vaak medicamenteus dan de Nederlandse huisarts.
Ze behandelen vaker met medicatie bij infecties van het maagdarmkanaal, herpes van de huid, erysipe-
loid, hartinsufficiëntie, arteriële vaatstoornissen, psoriasis, ‘overige chronische huidziekten’, psychische
klachten, psychosen. Bij enige andere chronische ziekten en psychische aandoeningen behandelen ze
waarschijnlijk vaker (verschil niet significant): ‘maag/ slokdarmziekten’, ‘cva/tia’, eczeem, menstruatie-
stoornissen, ‘candida-infectie van de vrouwelijke geslachtsorganen’, anemie door ijzergebrek, ‘jicht’,
‘angst(neurose)’. Bij alle genoemde diagnoses en clusters is het Urker netto verwijscijfer lager dan het
Nederlandse verwijscijfer, behalve bij ‘arteriële vaatstoornissen’ (hoger).
De Urker huisartsen behandelen minder vaak medicamenteus bij enige clusters met een lager netto ver-
wijscijfer. Dit zijn oogtrauma, ‘overige trauma’s van het bewegingsapparaat’, huidwonden, ‘pernicieuze/
overige gebreksanemie’, cerumen, ‘tenniselleboog’, ‘overige tendinitis/ bursitis’, ‘atheroomcysten/ inge-
groeide nagels’, obesitas, relatieproblemen, ‘overige sociale problematiek’, ‘zwangerschap’.
Ze behandelen ook minder vaak medicamenteus bij enige clusters met een hoger netto verwijscijfer. Dit is
het geval bij ‘duizeligheid/ evenwichtstoornissen’, klachten endocriene systeem, klachten van de urine-
wegen, fracturen, ‘overige trauma’s van de huid’, oorinfecties, schouderproblemen, ‘overige chronische
ziekten van het bewegingsapparaat’.

Verwijzen naar de eerste lijn
De Urker huisartsen verwijzen bij een vergelijkbaar totaal aanbod aan klachten en aandoeningen vaker
naar de eerste lijn dan de Nederlandse huisarts.
Bij refractieafwijkingen, hoofdpijn, mondziekten, obesitas - clusters met een lager netto verwijscijfer -
verwijzen de Urker huisartsen vaker naar de eerste lijn. Ook bij enige clusters met een hoger netto ver-
wijscijfer verwijzen ze vaker naar de eerste lijn: diabetes, aambeien, surmenage.
Verwijzingen naar een collega-huisarts nemen een bescheiden, maar - vanwege de samenwerkingsas-
pecten - niet onbelangrijke plaats in binnen de eerstelijns verwijzingen. De Urker huisartsen verwijzen
vaker bij aambeien en bij chalazion (bijlage 12: ‘infectie oogleden’, onderdeel van het cluster ‘ooginfec-
ties’).
De Urker huisartsen verwijzen minder vaak naar de eerste lijn bij ‘tenniselleboog’ en bij ‘zwangerschap’.

Verwijzen naar de specialist
De Urker huisartsen verwijzen bij een vergelijkbaar totaal aanbod aan klachten en aandoeningen minder
vaak naar de specialist dan de Nederlandse huisarts. Dat doen ze ook bij klachten van het maagdarmka-
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naal, klachten van de ogen, klachten van de luchtwegen, distorsies/ contusies, infecties van de oogleden,
veel huidproblematiek (wratten, de meeste huidinfecties, eczemen, acne, atheroomcysten/ ingegroeide
nagels, goedaardige huidtumoren), ‘algemene chronische problematiek’ (vooral ‘allergie’), mondziekten,
hartinsufficiëntie, cva/ tia, prolaps, ‘gezinsplanning exclusief de pil’, zwangerschap, het cluster ‘geen
ziekte/ geboorte’. Het totale netto verschil in verwijscijfer van deze klachten en aandoeningen is gelijk
aan 12.6% van het Nederlandse totaal verwijscijfer.
De huisartsen op Urk verwijzen significant vaker naar een specialist bij fracturen en ’overige chronische
ziekten van het bewegingsapparaat’. Het netto verschil van deze twee clusters is gelijk aan 3% van het
Nederlandse totaal verwijscijfer.

Aanvragen van externe diagnostiek, plegen van overleg
Zie paragraaf 8.2.4.

Terugkomen  (van de patiënt)
De Urker patient heeft minder vaak contact heeft met de huisarts voor het gemiddelde probleem. Als hij
terugkomt voor een probleem, is dat relatief vaak op verzoek van de huisarts (terugbesteld).  De Urker
huisarts heeft relatief meer herhaalcontacten.

Vaker behandelen en lager netto verwijscijfer

Het netto verschil in verwijscijfer van diagnosen en clusters met een significant lager netto verwijscijfer,
waarbij de Urker huisartsen een bepaalde behandeling vaker uitvoeren, is weergegeven in tabel 8-10.
Diagnoses en clusters met een significant verschil in behandeling zijn verdeeld naar grootte van het netto
verschil in verwijscijfer (≥ 0.25 of < 0.25); diagnoses en clusters met een niet-significant verschil in
behandeling en een belangrijk netto verschil in verwijscijfer (≥ 0.25) zijn apart vermeld.

Tabel 8-10

Vaker behandelen en lager netto verwijscijfer. Het netto verschil tussen Urk en Nederland weergegeven in aantal verwijzin-

gen per 1000 patiënten en als percentage van het Nederlandse totaal verwijscijfer (71.71)

clusters, waarbij op Urk vaker …. verschil significant verschil niet significant

met netto verschil in verwijscijfer* netto ≥ 0.25 netto < 0,25 netto ≥ 0.25

behandelen met gesprek -3.57 -5.0% -0.31 -0.4% -0.91 -1.3%

behandelen met gesprek en techniek -0.97 -1.4% -0.30 -0.4% -0.15 -0.2%

behandelen met gesprek en medicatie . . -0.13 -0.2% -0.26 -0.4%

behandelen met techniek -3.17 -4.4% -0.64 -0.9% . .

behandelen met techniek en medicatie . . -0.13 -0.2% . .

behandelen met medicatie -1.88 -2.6% -0.40 -0.6% -2.80 -3.9%

verwijzen naar eerstelijns hulpverleners -0.94 -1.3% -0.57 -0.8% . .

totaal -10.63 -14.8% -2.48 -3.5% -3.97 -5.5%

*   Zie Bijlage 7:  Totaal relevant negatief netto verschil bedraagt -15.22,

totaal significant negatief netto verschil bedraagt -19.29,  totaal negatief netto verschil bedraagt -22.01

Uit de tabel kan worden berekend dat diagnoses en clusters met een lager netto verwijscijfer en signifi-
cant vaker behandelen samen goed zijn voor een netto verschil dat gelijk is aan 18.3% van het Nederland-
se totaal verwijscijfer. Verder blijkt dat het gezamenlijke netto verschil in verwijscijfer van diagnoses en
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clusters waarbij in de Urker praktijken vaker ‘met gesprek’ wordt behandeld gelijk is aan 5.4% van het
Nederlandse verwijscijfer; waarbij vaker ‘medisch-technisch’ wordt behandeld, 5.3%; waarbij vaker met
medicatie wordt behandeld, 3.2%; waarbij vaker wordt verwezen naar de eerste lijn, 2.1%; waarbij een
combinatie van behandelingen vaker wordt uitgevoerd, 2.2%.
Diagnoses en clusters met een belangrijk lager netto verwijscijfer en niet-significant vaker  behandelen
hebben een netto verschil dat gelijk is aan 5.5% van het Nederlandse verwijscijfer. Verreweg het grootste
aandeel in deze groep wordt geleverd door de diagnoses en clusters waarbij vaker met medicatie wordt
behandeld (3.9%).

Behandeling en verwijscijfer bij ‘belangrijke klachten en aandoeningen’

Hieronder worden de verrichtingen bij klachten en aandoeningen waarvoor extra belangstelling bestaat
(naar hoofdstuk 2, par. 4.3) op een rijtje gezet. Alleen klachten en aandoeningen met significante ver-
schillen worden benoemd; alleen van netto totaalverschillen in verwijscijfer van 0.25 of hoger wordt de
grootte vermeld.

Klachten
De Urker huisartsen verwijzen bij de groep klachten minder vaak naar de specialist. Ze verwijzen vaker
naar de eerste lijn en ze behandelen minder vaak met medicatie. Het Urker netto verwijscijfer bij de groep
klachten is lager dan het Nederlandse verwijscijfer (-1.80).
In de volgende uitsplitsing zijn klachten van oog en huid niet inbegrepen (zie aparte rubrieken). De Urker
huisartsen verwijzen minder vaak naar de specialist bij klachten van het maagdarmkanaal en bij klachten
van de luchtwegen. Ze behandelen vaker met gesprek bij klachten van het bewegingsapparaat (vooral
spierpijn), vaker medisch-technisch bij klachten van de luchtwegen, vaker met verwijzing naar de eerste
lijn (fysiotherapeut) bij hoofdpijn. Het Urker netto verwijscijfer bij deze klachten is lager dan het Neder-
landse verwijscijfer (-1.59).

Alledaagse aandoeningen
Het gaat bij alledaagse aandoeningen om hangerig en moe gevoel, misselijkheid en overgeven, maag-
klachten, diarree, pijn in nek en schouders, hoofdpijn, nerveus gevoel, keelpijn, verkoudheid, griep. Dit zijn
klachten en aandoeningen die zijn ondergebracht bij diverse clusters (resp. algemene klachten, klachten van
het maagdarmkanaal, klachten van het bewegingsapparaat, hoofdpijn, psychische klachten, klachten van de
luchtwegen, luchtweginfecties); er is alleen op clusterniveau vergeleken. Bij enige klachtenclusters behan-
delen de Urker huisartsen significant vaker (zie hierboven), bij alle clusters is het Urker netto verwijscijfer
lager dan het Nederlandse verwijscijfer.

Trauma’s van het bewegingsapparaat
De Urker huisartsen verwijzen bij de groep trauma’s vaker (maar niet significant) naar de specialist. Ze
behandelen vaker met gesprek en vaker medisch-technisch; ze behandelen minder vaak met medicatie.
Het Urker netto verwijscijfer is hoger dan het Nederlandse verwijscijfer (+0.48).
De Urker huisartsen verwijzen minder vaak bij ‘distorsies/ contusies’. Ze behandelen vaker met gesprek
en medisch-technisch bij ‘distorsies/ contusies’ en bij ‘overige trauma van het bewegingsapparaat’. Het
Urker netto verwijscijfer is bij deze letsels lager dan het Nederlandse verwijscijfer (-0.51).
De Urker huisartsen verwijzen vaker bij fracturen. Bij dit cluster is het Urker netto verwijscijfer hoger
dan het Nederlandse verwijscijfer (+1.16).
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Voor trauma’s van het oog en van de huid: zie bij aparte rubrieken.

Infecties
De Urker huisartsen verwijzen minder vaker (maar niet significant) naar de specialist bij de groep infec-
ties. Ze behandelen deze groep vaker met medicatie. Het Urker netto verwijscijfer is lager dan het Ne-
derlandse verwijscijfer (-1.40).
De Urker huisartsen behandelen vaker met gesprek en medisch-technisch bij oorinfecties. Het Urker netto
verwijscijfer bij dit cluster is hoger dan het Nederlandse verwijscijfer, maar bij een onderdeel (otitis
media acuta) is het netto verwijscijfer lager (–0.28). De Urker huisartsen behandelen vaker met gesprek
en medicatie bij ‘infecties maagdarmkanaal’. Het Urker netto verwijscijfer hierbij is lager dan het Neder-
landse verwijscijfer.
Voor infecties van oog of huid: zie bij aparte rubrieken.

Oogproblematiek
De Urker huisartsen verwijzen minder vaak naar de specialist bij klachten van de ogen en bij infecties van
de oogleden. Ze behandelen vaker met gesprek bij klachten van de ogen, vaker medisch-technisch bij
oogletsels en bij ‘infecties van het oog’ (vooral infecties van de oogleden), vaker met verwijzing naar de
eerste lijn (opticien) bij ‘refractie-afwijkingen’. Het Urker netto verwijscijfer bij deze clusters is lager dan
het Nederlandse verwijscijfer (totaal –2.22).

Huidproblematiek
De Urker huisartsen verwijzen minder vaak naar de specialist bij wratten, bij de huidinfecties ‘mycose’,
‘erysipeloid’ en ‘overige huidinfecties’, bij eczeem, acne vulgaris, atheroomcysten/ ingegroeide nagels,
bij het cluster ‘overige chronische huidziekten’, bij goedaardige huidtumoren.
Ze behandelen vaker met gesprek bij acne vulgaris, vaker medisch-technisch bij wratten, atheroomcys-
ten/ ingegroeide nagels, goedaardige nieuwvormingen van de huid, ’ulcus cruris/ andere huidulcera’,
vaker met medicatie bij de huidinfecties ‘herpes’ en ‘erysipeloid’, bij psoriasis, bij ‘overige chronische
huidziekten’. Het Urker netto verwijscijfer is bij al deze aandoeningen lager dan het Nederlandse verwijs-
cijfer (totaal –4.12).
De Urker huisartsen behandelen vaker medisch-technisch bij ‘overige trauma’s van de huid’ (dat is exclu-
sief snij- en scheurwonden). Het Urker netto verwijscijfer is hierbij iets hoger dan het Nederlandse ver-
wijscijfer.

Chronische ziekten 
De Urker huisartsen verwijzen minder vaak naar de specialist bij de groep chronische ziekten. Ze behan-
delen hierbij vaker met gesprek, vaker medisch-technisch, vaker met verwijzing naar de eerste lijn. Het
Urker netto verwijscijfer is lager dan het Nederlandse verwijscijfer (-3.96).
Bij de volgende uitsplitsing zijn chronische ziekten van het oog en van de huid niet betrokken; zie bij
aparte rubrieken. De Urker huisartsen verwijzen minder vaak naar de specialist bij ‘algemene chronische
problematiek’ (voornamelijk ‘allergie’), mondziekten, hartinsufficiëntie, cva/ tia, prolaps.
Ze behandelen vaker met gesprek bij ‘allergie (algemeen)’, rugklachten, astma/ copd. Ze behandelen
vaker medisch-technisch bij ‘chronische ziekten van het zenuwstelsel (exclusief dementie’, ‘chronische
ziekten van de urinewegen’, ‘prolaps’. Ze behandelen vaker met gesprek en medisch-technisch bij ten-
niselleboog’, ‘overige tendinitis/bursitis’ (o.a. tendinitis van de pols). Ze behandelen vaker met medicatie
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bij ‘hartinsufficiëntie’. Ze verwijzen vaker naar de eerste lijn bij ‘mondziekten’ (tandarts) en bij ‘obesitas’
(diëtiste). Het Urker netto verwijscijfer is bij al deze aandoeningen lager dan het Nederlandse verwijscij-
fer (-4.88).
De Urker huisartsen verwijzen vaker naar de specialist bij ’overige chronische ziekten van het bewe-
gingsapparaat’. Ze behandelen vaker met gesprek en medisch-technisch bij ‘overige vaatziekten’ (vooral
varices), ‘schouderproblemen’. Ze behandelen vaker medisch-technisch bij ‘overige chronische ziekten
van het bewegingsapparaat’. Ze behandelen vaker met medicatie bij ‘arteriële vaatstoornissen’. Ze ver-
wijzen vaker naar de eerste lijn bij aambeien (gespecialiseerde collega-huisarts). Het netto verwijscijfer is
bij deze aandoeningen hoger op Urk (+1.79).
De Urker huisartsen behandelen bij diabetes vaker technisch en verwijzen vaker naar de diëtiste en de
wijkverpleging. Het Urker netto verwijscijfer bij diabetes is in vergelijking met het Nederlandse verwijs-
cijfer iets hoger; het Urker cijfer is opgebouwd uit relatief veel verwijzingen naar de oogarts en relatief
weinig verwijzingen naar de internist.

Psychische en sociale problematiek
De Urker huisartsen behandelen vaker met gesprek bij depressie, vaker met medicatie bij psychische
klachten, vaker medisch-technisch en met medicatie bij ‘psychosen’ (injectietherapie). Het Urker netto
verwijscijfer is hierbij lager dan het Nederlandse verwijscijfer (-1.12). Ze behandelen vaker met verwij-
zing naar de eerste lijn (vooral maatschappelijk werk) bij surmenage; hierbij is het netto verwijscijfer iets
hoger.
Bij sociale problematiek behandelen de Urker huisartsen niet significant vaker; ze behandelen minder
vaak met medicatie. Het netto verwijscijfer is lager (-0.38).

Zwangerschap/ zwangerschapsproblematiek
De Urker huisartsen verwijzen hierbij minder vaak naar de specialist. Ze passen geen enkele behandeling
vaker toe. Het Urker netto verwijscijfer is lager dan het Nederlandse verwijscijfer (-0.29).

8.4 Beschouwing

In dit hoofdstuk is de (gehele) taakuitoefening van de Urker huisartsen in kaart gebracht en vergeleken
met de taakuitoefening van de gemiddelde Nederlandse huisarts. Daarbij zijn duidelijke verschillen aan
het licht gekomen. Uit de gepresenteerde resultaten volgt nog niet rechtstreeks hoe die verschillen moeten
worden beoordeeld en hoe belangrijk de bijdrage van die verschillen is aan het zorggebruik.
Het eerste deel van deze beschouwing handelt dan ook over de kwaliteit van de taakuitoefening op Urk.
Het tweede deel handelt over de invloed van de bevolking op de taakuitoefening. In het derde deel wordt
ingegaan op de rol van de taakuitoefening bij het zorggebruik op Urk, zoals in kaart gebracht in de hoofd-
stukken 6 en 7.
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8.4.1 Kwaliteit van de taakuitoefening op Urk

Inleiding

Opmerkingen bij beoordeling door de onderzoeker
In de beschouwing in hoofdstuk 2 zijn systematiek en criteria van de beoordeling van de doelmatigheid
van de taakuitoefening aangegeven. Het gaat om de taakuitoefening bij de gemiddelde episode (van een
bepaalde klacht, aandoening of cluster); dus niet om uitsluitend de taakuitoefening bij klachten, aandoe-
ningen of clusters waarbij is verwezen naar de specialist (zoals in het onderzoek van Engelsman en
Geertsma, 1994). De onderzoeker zal verschillen in taakuitoefening tussen de huisartsen op Urk en in de
referentiepopulatie duiden aan de hand van een kwaliteitsconcept dat hij heeft afgeleid uit de literatuur,
vooral de NHG-standaarden. Kort samengevat komt dat op het volgende neer.
Bij doelmatig handelen worden specifieke richtlijnen zoveel mogelijk gevolgd. Dat betekent dat gericht
gebruik gemaakt wordt van bepaalde vormen van onderzoek en behandeling en terughoudend gebruik
gemaakt wordt van andere vormen. Waar specifieke richtlijnen ontbreken, kan in het algemeen als doel-
matig handelen worden betiteld: behandelen met gesprek en terughoudendheid betrachten wat betreft het
aanvragen van externe diagnostiek, terugbestellen, behandelen met medicatie, verwijzen naar de fysiothe-
rapeut en verwijzen naar de specialist (algemene richtlijn). Als terughoudendheid wordt betracht wat
betreft verwijzen naar de specialist, zal een andere behandeling moeten worden uitgevoerd (substitutie);
de richtlijn is maatstaf bij de beoordeling van de doelmatigheid van die andere behandeling.
Het blijkt dat veel diagnosen met een NHG-standaard onderdeel uitmaken van een diagnosecluster. Dit
betekent dat slechts een beperkt aantal standaarden bij de beoordeling van de kwaliteit direct van toepas-
sing is.
Bij het voorschrijven van ‘aspecifieke medicatie’ (Mokkink, 1986) gaat het vooral om pijnstillers en
antibiotica. De bijbehorende diagnoses zijn onder andere te vinden in het ‘klachtenclusters’, vooral
klachten van het bewegingsapparaat, klachten van de luchtwegen, klachten van de oren, en in de ‘infec-
tieclusters’, vooral van de luchtwegen en de oren.

Oordeel Urker bevolking over voorschrijf- en verwijsgedrag huisarts
Hoewel de patiënt de doelmatigheid per definitie niet kan beoordelen, heeft hij natuurlijk wel een oordeel
over het resultaat, de uitkomst, van de behandeling afgezet tegen de verwachting die hij ervan had. In dit
onderzoek is aan de bevolking één vraag gesteld over het voorschrijf- en verwijsbeleid van de eigen
huisarts. De Urker blijkt net zo (dik) tevreden als de gemiddelde Nederlander. Op Urk vindt men iets
vaker dan in de Nivel populatie dat men een enkele keer wel eens te snel naar een specialist wordt verwezen.
Door de Urkers wordt iets vaker aangegeven dat ze wel eens geen geneesmiddel krijgen voorgeschreven,
terwijl ze dat wel nodig achten (hoofdstuk 4). Kennelijk zijn de Urker huisartsen terughoudend met voor-
schrijven, althans naar de mening van de Urker bevolking.
Engelsman en Geertsma hanteren het op eigen initiatief doorzoeken naar (alternatieve) hulp tijdens of na
verwijzing als een indirecte maat voor de tevredenheid van de patiënten na afronding van de specialisti-
sche hulpverlening. Dit is in het onderzoek op Urk niet nagegaan; wel blijkt het percentage van de bevol-
king dat in het voorafgaande jaar een alternatieve genezer raadpleegt, op Urk vergelijkbaar te zijn met
elders (hoofdstuk 4).
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De conclusie kan luiden dat het terughoudend verwijsbeleid van de Urker huisartsen niet leidt tot
ontevredenheid bij hun patiënten. Soms vinden patiënten op Urk hun huisarts zelfs niet terughoudend
genoeg (!)

Resultaten en methodologische kanttekeningen

Bij de beoordeling van de resultaten van de Nationale studie is gebleken dat er nogal wat variatie tussen
huisartspraktijken bestaat wat betreft het aantal behandelingen met gesprek, vooral op de onderdelen
‘even aankijken’ en ‘leefregels’. Sommige huisartsen vinden dat ze altijd ‘uitleg geven’ en vullen dat
vrijwel steeds in, dus ook als tevens een andere verrichting plaats vindt. Anderen vinden het er zo bij
horen dat ze het (extra) registreren ervan niet nodig vinden of het vergeten. Enige voorbeelden kunnen dit
verduidelijken. De huisarts kan bij spanningshoofdpijn verwijzen naar de fysiotherapeut en hij kan daar-
naast uitleg geven in verband met achterliggende ongerustheid. In dit geval zal hij zeker de verwijzing
naar de fysiotherapeut registreren, maar mogelijk niet de ‘behandeling met gesprek’. De huisarts kan bij
spastisch colon een recept voorschrijven en uitleggen/ leefregels geven. Het recept zal vrijwel zeker
worden geregistreerd, maar zal ook ‘behandeling met gesprek’ worden ingevuld? Het is duidelijk dat
variatie tussen huisartsen op dit punt het Urker gemiddelde veel sterker zal beïnvloeden dan het Neder-
landse gemiddelde. Anderzijds zal de variatie op Urk kunnen zijn beperkt vanwege de kleine groep huis-
artsen en de inzet van één veldwerker. Tenslotte moet worden bedacht dat de frequentie van terugzien van
de patiënt (terugkomen/ terugbesteld worden) invloed heeft op het aantal behandelingen met gesprek. Hoe
groot de invloed per factor is, kan niet worden aangegeven.
Er is tijdens een episode wel of niet met medicatie behandeld. Deze grove vergelijkingsmaat werd nood-
zakelijk toen bleek dat het als gevolg van eerder beschreven methodologische problematiek (hoofdstuk 6)
niet mogelijk was in het referentiemateriaal contacten met nieuwe receptuur te onderscheiden van her-
haalmedicatie-contacten. Zodoende wordt herhaling van door de specialist voorgeschreven medicatie via
het herhaalsysteem van de huisarts meegeteld als verrichting van de huisarts. Als dus door de huisarts
geen medicatie was voorgeschreven vóór verwijzing, kan dat na verwijzing als het ware alsnog worden
gedaan. Bij problematiek, waarbij behandeling met medicatie de enige vorm van substitutie is, zal een
verschil tussen huisartsen op Urk en in Nederland dus kleiner worden. De zeggingskracht van de verrich-
ting wordt daarmee kleiner.

Resultaten en kwaliteit per verrichting

Behandelen met gesprek
De Urker huisartsen behandelen bij bepaalde problematiek (met lager verwijscijfer) vaker met gesprek
(substitutie). Bij acne, astma/ copd en depressie zou substitutie ook door behandelen met medicatie alleen
kunnen worden bereikt; behandelen met gesprek en vaker terugzien van de patiënt is echter gewenst
(NHG-standaarden).
Minder vaak behandelen met gesprek komt ook voor. Het betreft steeds aandoeningen met een laag netto
verwijscijfer, waarbij een andere behandeling (dan gesprek) geldt als substitutie. Bij wonden en infecties
is dat logisch, maar bij problematiek zoals hartinsufficiëntie, psychische klachten en surmenage lijkt het
gewenst om de patiënt terug te zien voor gesprek en niet alleen te varen op behandeling met medicatie.
Misschien is niet minder vaak terugzien maar minder vaak registreren van ‘behandeling met gesprek’ als
extra behandeling aan de orde (zie de kanttekening hiervoor), maar dat is niet na te gaan. Overigens is een
registratieperiode van 3 maanden voor chronische ziekten te kort om controles te kunnen meewegen.
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Behandelen met medische techniek
Het vaker medisch-technisch behandelen komt in het overgrote deel van de gevallen  in de plaats van
verwijzen (substitutie). Bij sommige van betreffende aandoeningen wordt de medisch-technische aanpak
duidelijk gepropageerd in de NHG-standaarden (zoals tenniselleboog, schouderproblemen, enkeldistorsie,
ulcus cruris).

Behandelen met medicatie
Als de Urker huisartsen vaker behandelen met medicatie, dan is dat vrijwel steeds gericht, in het kader
van de substitutie. In het merendeel van de gevallen is er dan sprake van een logische en gewenste vorm
van substitutie. Het minder vaak behandelen met medicatie bij de groep klachten, bij distorsies/ contusies,
sommige chronische ziekten (schouderproblemen, tenniselleboog, overige tendinitis/ bursitis), obesitas,
surmenage, relatieproblemen/ sociale problemen, mag worden opgevat als terughoudendheid. Ook het
gegeven dat bij een vergelijkbaar totaal aanbod aan klachten en aandoeningen de Urker huisartsen minder
vaak medicamenteus behandelen dan de Nederlandse huisarts, onderstreept de terughoudendheid bij het
voorschrijven van medicatie.
Het zogenaamde ‘aspecifiek voorschrijven’ (Mokkink, 1986) is niet gemeten. Wel kan gezegd worden,
dat bij de klachtenclusters, waarbij pijnstillers en antibiotica nogal eens worden voorgeschreven, de Urker
huisartsen niet vaker met medicatie behandelen. Bij oorinfecties behandelen ze minder vaak, bij lucht-
weginfecties is er geen verschil, bij de overige clusters komen ze (niet-significant) lager uit. Dus hooguit
kan geconcludeerd worden dat de Urker huisartsen mogelijk minder vaak aspecifiek voorschrijven dan de
gemiddelde Nederlandse huisarts.

Verwijzen naar de eerste lijn
Urker huisartsen verwijzen vaker naar de eerste lijn bij adipositas (diëtiste), diabetes (diëtiste en wijkver-
pleging), mondziekten (tandarts), refractieafwijkingen (opticien), hoofdpijn (fysiotherapeut), surmenage
(maatschappelijk werk), aambeien, chalazion (collega-huisarts). Mijns inziens gaat het hierbij steeds om
een logische en gewenste vorm van substitutie. Deze substitutie is de oorzaak van het gegeven dat bij
vergelijkbaar totaal aanbod aan klachten en aandoeningen de Urker huisartsen wat betreft verwijzen naar
de eerste lijn hoger uitkomen.
Bij tenniselleboog zijn de huisartsen terughoudender dan gemiddeld wat betreft verwijzen naar de fysio-
therapeut; een en ander conform de NHG-standaard.
Een apart geval is de taakuitoefening bij ‘overbelaste pols’, onderdeel van een cluster. Er is geen verschil
in aantal verwijzingen naar de eerste lijn bij dit cluster, maar op Urk gaat het om voornamelijk
verwijzingen naar de collega-huisarts (voor gips) en in Nederland (waarschijnlijk) om verwijzingen naar
de fysiotherapeut. Dit zou men een bijzondere vorm van substitutie kunnen noemen. Of dat doelmatiger is
(sneller resultaat, kortere revalidatie?), kan op grond van dit onderzoek niet worden beoordeeld.

Aanvragen van externe diagnostiek
De Urker huisartsen vragen minder vaak externe diagnostiek aan bij vage (‘algemene’) klachten’, klach-
ten van het bewegingsapparaat, ‘schouderproblemen’, ‘arthrosis’, ‘maag/slokdarmziekten’, ‘surmenage’.
Ook in totaal komen ze lager uit dan gemiddeld. Dit past bij terughoudend handelen.
Alleen bij ‘distorsie/ contusie van de enkel’ laten de Urker huisartsen vaker een foto maken. Dit is vol-
gens het toen geldende protocol, ter voorbereiding van tape-behandeling. Hieruit lijkt te volgen dat de
Urker huisartsen zich aan hun zelfopgelegde protocol houden.
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Overleg
Hoe het gegeven dat de Urker huisartsen minder vaak overleg plegen met hulpverleners in de eerste lijn
en met specialisten moet worden beoordeeld, is niet direct duidelijk. Mogelijk speelt het feit dat de ver-
richting per contact is geteld, een rol; het aantal contacten per episode is op Urk lager. Richtlijnen voor
overleg zijn in de literatuur niet gevonden en mijns inziens ook moeilijk te geven.

Terugkomen (van de patiënt)
De interpretatie van de gegevens bij ‘terugkomen’ is beperkt, zoals gesteld in de inleiding van dit hoofd-
stuk.
De huisarts op Urk ziet bij de gemiddelde episode de patient minder vaak dan de Nederlandse huisarts.
Zowel de ernstiger zorgvraag als de frequente substitutie suggereren echter een hoger aantal contacten
met de huisarts. Bij de taakuitoefening is dat duidelijk zichtbaar wat betreft medisch-technische
behandelen en behandelen met gesprek bij een aantal klachten en aandoeningen. Het minder vaak
behandelen met gesprek bij sommige chronische ziekten en bij psychische problematiek (waarbij substi-
tutie door behandeling met medicatie) kan betekenen dat de patiënt minder vaak wordt teruggezien, maar
het kan ook betekenen dat de huisartsen deze (extra) behandeling minder vaak hebben geregistreerd (zie
bij methodologische kanttekeningen). Het lijkt er dus op dat op Urk bij episoden waarbij verschil in sub-
stitutie niet zo duidelijk aan de orde is, de patiënt minder vaak terugkomt. Hoe over de kwaliteit hiervan
moet worden geoordeeld, is onzeker. Het gevolg is in ieder geval dat de drukte in de huisartspraktijk
wordt beperkt en dat heeft invloed op de taakuitoefening (zie hoofdstuk 9).
Het hogere percentage herhaalcontacten bij vrouwen wordt gezien de verdeling naar leeftijd waarschijnlijk
grotendeels verklaard door verschil in verloskundig actief zijn van de huisartsen (op Urk en in Nederland).
Voor niet-verloskundige problematiek lijkt er dan ook weinig verschil in percentage herhaalcontacten tussen
Urk en Nederland. De betekenis hiervan is zonder verdere gegevens echter onduidelijk. Een goede
verklaring voor de bevinding, dat het percentage herhaalcontacten bij bejaarden op Urk lager is dan
gemiddeld, lijkt niet voorhanden. Bejaarden op Urk genereren veel meer (episode)contacten met de huisarts
dan gemiddeld in Nederland (hoofdstuk 6) en dat lijkt te passen bij de hogere prevalentie van chronische
ziekten op Urk. Het lagere percentage herhaalcontacten kan betekenen dat men relatief vaak met nieuwe
klachten en aandoeningen naar de dokter gaat, maar dat lijkt niet te kloppen met de verminderde neiging,
ook bij Urker bejaarden, de huisarts te raadplegen bij alledaagse klachten en aandoeningen (hoofdstuk 4) en
met de lage prevalentie van klachten op Urk.

Resultaten en kwaliteit bij specifieke (groepen van) aandoeningen

In de nu volgende bespreking zal worden getracht het aantal doublures met het zojuist besprokene zoveel
mogelijk te beperken.

Klachten
Bij klachten wordt doelmatig gehandeld: goed gekozen substitutie, terughoudendheid wat betreft behan-
delen met medicatie en met het aanvragen van externe diagnostiek. Dit laatste is vooral bij klachten van
het bewegingsapparaat van belang: de druk op de huisarts om een foto te laten maken is vaak groot.

Trauma’s van het bewegingsapparaat
Het verwijspercentage bij fracturen ligt bij de Urker huisartsen hoger dan gemiddeld.
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In de beschouwing in de hoofdstukken 5 en 7 is geconcludeerd dat er zeer waarschijnlijk een verschil in
nauwkeurigheid en volledigheid van registratie bij distorsies en fracturen bestaat tussen het Urker onder-
zoek en de Nationale studie. Dit leidt tot de constatering dat over de kwaliteit van de behandeling bij
fracturen dus weinig waardevols te zeggen valt. Dat is gezien het hoge verwijspercentage bij fracturen
geen groot probleem. Het betekent verder dat het verschil tussen Urk en Nederland wat betreft de preva-
lentie van distorsies/ contusies en wat betreft het verwijscijfer daarbij genuanceerd moet worden: kleiner
maar nog steeds relevant.
Bij (de overige) trauma’s van het bewegingsapparaat wordt door de Urker huisartsen doelmatig gehan-
deld. Enerzijds is de substitutie correct, waarbij ook het vaker behandelen met gesprek vermelding ver-
dient. Anderzijds is men terughoudend met medicatie.

Infecties (exclusief ooginfecties en huidinfecties)
De aanpak is doelmatig. De substitutiebehandeling (medicatie) ligt voor de hand. Positief is dat de Urker
huisartsen vaker met gesprek behandelen bij middenoorontsteking en bij infecties van het maagdarmka-
naal. Verder komt hun voorliefde voor medisch-technische behandeling tot uiting bij middenoorontste-
king (uitzuigen bij loopoor).

Oogproblematiek
Bij klachten, letsels, infecties en refractieafwijkingen wordt doelmatig gehandeld. Vooral het gegeven dat
bij oogklachten behandeling met gesprek als substitutie geldt, is een goede zaak.

Huidproblematiek
Klachten, letsels, infecties, chronische ziekten en goedaardige nieuwvormingen van de huid worden
doelmatig behandeld. Medisch-technische behandeling geldt in het merendeel van de gevallen als logi-
sche en terechte substitutie. Bij acne wordt vaker terugbesteld c.q. behandeld met gesprek (gewenst ge-
drag). Bij eczeem en psoriasis wordt waarschijnlijk minder vaak terugbesteld (en wordt dus vooral medi-
camenteus behandeld); mogelijk is dat kwalitatief gezien minder gewenst.

Chronische ziekten (exclusief oog en huid)
In het algemeen is de behandeling van chronische ziekten door de Urker huisartsen doelmatig te noemen.
Bij een viertal aandoeningen van het bewegingsapparaat kan de behandeling worden vergeleken met een
NHG-standaard. Bij rugklachten is behandeling met gesprek substituut voor verwijzen, zonder extra
aanvullend onderzoek, medicatie of fysiotherapie. Bij tenniselleboog wordt dankzij gesprek en medisch-
technische behandeling minder vaak naar de specialist verwezen, terwijl minder vaak medicatie en fysio-
therapie worden ingezet. Bij schouderproblemen gelden gesprek en medisch-technische behandeling als
substitutie, bij minder vaak röntgenfoto’s en medicatie en zonder extra fysiotherapie. Bij enkeldistorsie
wordt vaker met gesprek en tape behandeld en minder vaak fysiotherapie voorgeschreven; wel wordt
vaker een foto gemaakt. Bij deze vier aandoeningen werken de huisartsen op Urk meer volgens de stan-
daard dan de gemiddelde Nederlandse huisarts. Gerichte behandeling en terughoudendheid staan hierbij
voorop.
Bij astma/copd is op Urk behandeling met gesprek het substituut voor verwijzen; het betekent ook dat de
patiënten vaker worden teruggezien. Uitleg en controle is gewenst gedrag volgens de standaard.
Bij obesitas vindt substitutie plaats door verwijzing naar de diëtiste, terwijl minder vaak met medicatie
wordt behandeld. Dit is een correcte aanpak.
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Bij diabetes vragen de Urker huisartsen minder vaak aanvullende diagnostiek aan, behandelen vaker (n.s.)
met gesprek, behandelen vaker medisch-technisch, behandelen vaker (n.s.) met medicatie, verwijzen
vaker naar de eerste lijn (diëtiste en wijkverpleegkundige) en verwijzen minder vaak naar de internist en
juist vaker naar de oogarts. Deze taakuitoefening laat duidelijk zien dat de behandeling van diabetes
behoort tot het takenpakket van de Urker huisartsen (inclusief de behandeling met insuline bij veertig
plussers). Ze houden daarbij beter dan gemiddeld de NHG-standaard aan. Misschien is de reden van het
minder vaak externe diagnostiek (lab) aanvragen de volgende. Bij de controle van diabetes wordt vooral
gebruik gemaakt van een bloedsuikermeter in het praktijklaboratorium of bij de patiënt thuis. Deze bepa-
lingen tellen niet mee bij ‘externe diagnostiek’. Misschien werden die bepalingen in de referentiestudie,
vier jaar eerder dan het Urker onderzoek en nog in het  begin van het bloedsuikermeter-tijdperk, vaker via
extern onderzoek aangevraagd.
Controle en behandeling van diabetes kan heel goed plaats vinden in de huisartspraktijk (Peters en Wij-
kel, 1998); op Urk gebeurt dat al enige tijd meer dan gemiddeld, en kennelijk op doelmatige wijze.
Bij hypertensie zijn de verschillen in taakuitoefening niet significant, maar worden ze wel besproken
vanwege het belang van deze risicofactor in het algemeen en voor Urk in het bijzonder. De Urker huisart-
sen behandelen vaker met gesprek (n.s.) en minder vaak medicamenteus (n.s.). Ook vragen ze vaker
diagnostiek aan (n.s.). Hypertensie heeft dus zeker de aandacht op Urk, ook wat betreft controle.
Bij hartinsufficiëntie is behandeling met medicatie als substitutie voor de hand liggend. Dat minder vaak
met gesprek wordt behandeld kan erop wijzen dat op de patiënt minder vaak wordt teruggezien (minder
gewenst), maar ook het minder vaak registreren van gesprek als extra behandeling kan aan de orde zijn.
Of het behandelen van een prolaps met behulp van een ringpessarium beter is dan verwijzing naar de
specialist (voor operatie) valt moeilijk te zeggen. Het betreft vaak oudere of bejaarde vrouwen, die zich
tevreden tonen met een ring. In ieder geval wordt op Urk deze behandeling verricht door de huisarts in
plaats van door de specialist. In die zin is deze aanpak dan doelmatig.
Het bij mondziekten vaker naar de tandarts verwijzen in plaats van naar de kaakchirurg lijkt doelmatig.
Voor zover de Urker huisartsen kunnen nagaan (via briefkopieën van de kaakchirurg) gebeurt het niet
vaak dat vervolgens de tandarts doorverwijst naar de kaakchirurg. Maar dit is niet gemeten en dus ook
niet vergeleken met referentiegegevens.
Substitutie speelt een rol bij varices (gesprek en medisch-technisch), aambeien (verwijzing naar gespeci-
aliseerde collega huisarts) en arteriële vaatstoornissen (medicatie). Dat bij deze aandoeningen het netto
verwijscijfer op Urk hoger is dan het Nederlandse  verwijscijfer zal waarschijnlijk met de ernst van de
zorgvraag te maken hebben (zie beschouwing hoofdstuk 7).

Psychische en sociale problematiek
Bij psychische klachten behandelen de Urker huisartsen vaker met medicatie (substitutie). Het is de vraag
of dit een goede zaak is, want tegelijk behandelen ze minder vaak met gesprek. Vermoedelijk wordt
voornamelijk met onderhoudsmedicatie behandeld.
Bij depressie vormt het vaker behandelen met gesprek de (gewenste) substitutie. Het vaker aanvragen van
externe diagnostiek kan positief worden geinterpreteerd; in de NHG-standaard wordt vermeld dat het in
bepaalde gevallen nuttig is.
Bij surmenage vragen de huisartsen minder vaak diagnostiek aan (goede zaak) en kiezen ze vaker voor
verwijzing naar de eerste lijn (vooral maatschappelijk werk) en minder vaak voor behandeling met ge-
sprek (dus minder vaak terugzien van de patiënt). Over deze keuze wordt geen waarde-oordeel gegeven.
Bij psychose gaat het om onderhoudstherapie, op verzoek van de psychiater.
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Bij sociale problematiek (vooral relatieproblematiek) wordt minder vaak met medicatie behandeld; de
huisartsen zijn terecht terughoudend.

Zwangerschap/ zwangerschapsproblematiek
Uit het feit dat ondanks significant minder vaak verwijzen bij het cluster ‘zwangerschap’, geen enkele (ande-
re) verrichting als substitutie kan worden aangewezen, blijkt dat er een groot verschil tussen Urk en Neder-
land moet bestaan wat betreft de samenstelling van het cluster ‘zwangerschap’ (zie ook hoofdstuk 9.2).
Vergelijking van de taakuitoefening heeft dus eigenlijk niet veel zin, zodat ook geen uitspraak over de kwa-
liteit ervan valt te doen.

Samenvatting en conclusie

De Urker huisartsen hebben een breder takenpakket en houden de behandeling vaker binnen de eerste lijn
dan de gemiddelde Nederlandse huisarts. In het algemeen is hun aanpak enerzijds gerichter, anderzijds
terughoudender dan gemiddeld. Daarmee kan het huisartsgeneeskundig handelen op Urk worden bestem-
peld als meer dan gemiddeld doelmatig.

8.4.2 Taakuitoefening en invloed van de bevolking

Bij het consult zijn patiënt en huisarts betrokken, ieder met de eigen attitude en verwachtingen. Structuur-
factoren spelen ook een rol. De taakuitoefening is het resultaat van het onderhandelingsproces tussen
beide partijen en zal beider instemming hebben. In deze paragraaf wordt alleen de kant van de patiënt
belicht.
De Urker bevolking kent aan de arts minder invloed op de eigen gezondheid toe. Men zoekt niet snel hulp
bij alledaagse aandoeningen en men zoekt ingeval van psychosociale problematiek liever de ouderling of
diaken op dan de huisarts (hoofdstuk 4). Men relativeert het belang van de invloed van de medische zorg/
de huisarts op de gezondheid sterker dan de gemiddelde Nederlander. Inderdaad blijkt de Urker bij veel
klachten niet zo snel de huisarts te consulteren (hoofdstuk 5). Zodra iemand patiënt wordt, kijkt hij anders
aan tegen de mogelijkheden van de dokter. Het is op Urk niet onderzocht, maar het lijkt redelijk om aan te
nemen dat bij de gemiddelde Urker patiënt de verwachtingen minder hoog gespannen zullen zijn dan bij
de gemiddelde Nederlandse patiënt, al was het maar via de invloed van de omgeving van de patiënt.
De Urker huisarts krijgt zodoende te maken met enerzijds een medisch gezien wat ernstiger, maar daar-
door ook duidelijker beeld, anderzijds met een patiënt die minder hoge verwachtingen heeft van de in-
vloed van het geneeskundig handelen op zijn gezondheid. Dit zijn van de kant van de patiënt gunstige
voorwaarden voor een doelmatige taakuitoefening. Kennelijk speelt de huisarts daarop in, want anders
zou de resulterende taakuitoefening niet gemiddeld doelmatiger zijn dan in Nederland.
De patiënt ervaart tijdens het consult het beleid van de huisarts (en de wijze waarop die huisarts dat vorm
geeft) en na het consult het resultaat van de taakuitoefening. Met die ervaringen stelt de patiënt (en zijn
omgeving) de verwachtingen van het huisartsgeneeskundig handelen en van de huisarts bij. Een taakuit-
oefening die doelmatig is, levert per definitie een tevreden dokter op, maar niet automatisch een tevreden
patiënt. Hoe de Urker bevolking, heel in het algemeen, oordeelt over het verwijs- en voorschrijfgedrag
van de huisarts, is gemeten (hoofdstuk 4): positief, vergelijkbaar met de Nederlandse bevolking, maar de
Urker huisarts is soms te terughoudend met het voorschrijven van medicatie en soms niet terughoudend
genoeg met het verwijzen naar de specialist.
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8.4.3 Zorggebruik, zorgvraag en taakuitoefening

In deze paragraaf wordt iets gezegd over de invloed van verschillen in zorgvraag (hoofdstuk 5) en ver-
schillen in taakuitoefening (hoofdstuk 8) op het zorggebruik voor de totale zorgvraag, zoals gepresenteerd
in hoofdstuk 6.
Het zou natuurlijk beter zijn geweest het gehele zorggebruik op diagnoseniveau te vergelijken, zoals bij
het onderdeel verwijzing naar de specialist is gebeurd (hoofdstuk 7).

Contacten met de huisarts
Het lagere aantal contacten met de huisarts op Urk is het resultaat van de combinatie van specifieke zorg-
vraag (groter/ernstiger) en specifieke taakuitoefening (meer substitutie, waarschijnlijk minder terugbe-
stellen). Meer valt er niet van te zeggen.

Behandeling met gesprek
Het aantal contacten met behandeling met gesprek is opvallend laag op Urk (hoofdstuk 6).
De zorgvraag zou zowel tot meer behandelingen met gesprek (meer ‘ernstige’ zaken, zoals chronische
ziekten) als tot minder behandelingen (veel minder klachten) kunnen leiden. De taakuitoefening (waarbij
veel substitutie door behandeling met gesprek) zou tot meer behandelingen aanleiding kunnen geven, aan
de andere kant lijken de patiënten minder vaak terug te komen; bij een vergelijkbare zorgvraag behande-
len Urker huisartsen ongeveer even vaak met gesprek. Tenslotte is het mogelijk dat een registratieverschil
een rol speelt; Urker huisartsen zouden dan, vergeleken met de gemiddelde Nederlandse huisarts, minder
vaak behandelen met gesprek als extra behandeling registeren. Kortom, de combinatie van specifieke
zorgvraag (groter/ernstiger) en specifieke taakuitoefening (meer substitutie, waarschijnlijk minder terug-
bestellen) en misschien registratieverschil leidt op Urk tot een veel lager aantal contacten met behande-
ling met gesprek dan in Nederland.

Medisch-technische behandeling
Het hoge aantal medisch-technische behandelingen op Urk wordt veroorzaakt door de taakuitoefening
van de Urker huisartsen en door de grotere zorgvraag voor veel van de bijbehorende klachten en aandoe-
ningen. Bovendien genereren sommige van die aandoeningen veel episodecontacten (bijvoorbeeld ulcus
cruris).

Medicamenteuze behandeling
Het aantal episoden met medicamenteuze behandeling en het aantal episoden met herhaalreceptuur zijn
op Urk hoger dan in Nederland (hoofdstuk 6). Dit past bij de bevinding dat het percentage van de bevol-
king dat medicijnen krijgt voorgeschreven op Urk hoger is dan landelijk (hoofdstuk 4).
De verklaring is waarschijnlijk dat een aantal aandoeningen, waarbij medicamenteuze behandeling bij
uitstek aan de orde is, op Urk vaker voorkomt (enige infecties (maagdarmkanaal, herpes van de huid,
erysipeloid), enige hart/ vaatziekten, enige chronische huidziekten, psychische klachten en enige psychi-
sche aandoeningen) en door de huisartsen vaker medicamenteus wordt behandeld in het kader van sub-
stitutie. Want voor het overige zijn de Urker huisartsen juist terughoudend met medicatie.

Verwijzing eerste lijn
Het zorggebruik wat betreft verwijzingen in de eerste lijn is op Urk hoger dan in Nederland. De verschil-
lende disciplines zullen nu de revue passeren.
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•  Fysiotherapie (en Mensendiecktherapie en manuele therapie)
Het aantal verwijzingen voor fysiotherapie, Mensendiecktherapie en manuele therapie gezamenlijk is
hoger op Urk. Dit wordt veroorzaakt door de grotere zorgvraag bij het cluster ‘chronische ziekten van het
bewegingsapparaat’ en door de taakuitoefening van de Urker huisartsen bij enige aandoeningen in dit
cluster (substitutie). De consumptie is nog beperkt door een terughoudend beleid bij enige andere aandoe-
ningen van het cluster.
•  Diëtiste
Het hogere aantal verwijzingen naar de diëtiste op Urk heeft te maken met de grotere zorgvraag en meer
substitutie wat betreft adipositas en diabetes.
•  Wijkverpleging
Het aantal verwijzingen naar de wijkverpleging is op Urk lager dan in Nederland. Aan de prevalentie van
diabetes en het beleid van de huisartsen bij diabetes ligt het in ieder geval niet. Diabetes komt, net als veel
andere chronische ziekten, op Urk veel vaker voor. Verder verwijzen de Urker huisartsen bij diabetes
vaker naar de wijkverpleegkundige, vooral in verband met het instellen op insuline. De verklaring zal
moeten worden gezocht in het minder verwijzen voor begeleiding en verzorging bij ernstige ziekten of
handicaps. Waarschijnlijk is op Urk de zelfredzaamheid groter of komt er meer hulp vanuit het sociale
netwerk. Het kan ook zijn dat men vaker buiten het loket van de huisarts hulp zoekt bij de wijkverpleging.
•  Maatschappelijk werk
Het aantal verwijzingen naar het maatschappelijk werk is op Urk lager. De verklaring van deze verschil-
len lijkt niet te kunnen worden gevonden in een lagere prevalentie van enige bekende problemen waarbij
verwijzing voorkomt. Psychische klachten, depressie en surmenage komen duidelijk vaker voor, alleen
verslaving en sociale problemen komen iets minder vaak voor. Ook het verwijsbeleid van de Urker huis-
artsen bij genoemde problemen komt niet in aanmerking. Ze verwijzen vaker bij surmenage en (niet
significant) vaker bij sociale problemen. Kennelijk wordt in Nederland bij andere, hier niet genoemde,
problematiek wel (of vaker) naar deze discipline verwezen.
•  Gezinsverzorging
Het relatief hoge aantal verwijzingen naar de gezinsverzorging zou te maken kunnen hebben met een
betere registratie of een culturele achtergrond. In ieder geval lijkt het ‘verwijzen’ naar de gezinsverzor-
ging niet een erg actieve beslissing van de huisarts.
•  Alternatieve genezers
Het percentage van de bevolking dat meldt contact te hebben gehad met een alternatieve genezer in het
voorafgaande jaar is op Urk ongeveer gelijk aan het landelijk gemiddelde (4). Het aantal verwijzingen
naar alternatieve genezers in de contactregistratie is op Urk echter veel hoger dan landelijk. Als kan wor-
den aangenomen dat iemand in de periode van één jaar met hooguit één probleem naar de homeopaat
gaat, dan betekent dit dat op Urk de gang naar de homeopaat vaker via de huisarts verloopt. En dat wijst
erop dat de vraag naar homeopathie op het Urker spreekuur relatief goed bespreekbaar moet zijn en dat er
waarschijnlijk een actieve opstelling bestaat wat betreft samenwerking met homeopathisch werkzame
artsen. Misschien speelt de grote zorgvraag wat betreft eczeem ook een rol; homeopaten zeggen eczeem
goed (zonder ‘ingrijpende’ allopathische middelen) te kunnen behandelen. De Urker huisartsen verwijzen
vaker (niet significant) naar de homeopaat bij eczeem.
•  Tandarts, logopediste, opticien, collega huisarts
Het aantal verwijzingen in de restgroep (‘overige’) is op Urk hoger dan in Nederland. In deze groep zijn
opgenomen verwijzingen naar de tandarts, naar de logopediste, naar de opticien en naar de collega huis-
arts. Hoewel per verwijsmogelijkheid geen consumptiecijfers zijn vergeleken, is aan de hand van de
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prevalentie van en de werkwijze bij de bijbehorende problematiek wel een indruk te krijgen van de con-
sumptieverschillen.
Het aantal verwijzingen naar de logopediste is op Urk hoger als gevolg van de hogere prevalentie van
‘symptomen/ klachten van de spraak’ en van het vaker verwijzen door de Urker huisartsen hierbij. Waar-
schijnlijk zijn beide verschijnselen het gevolg van een logopedische screening op de Urker scholen tijdens
de registratieperiode. Het aantal verwijzingen naar de tandarts is waarschijnlijk hoger als gevolg van het
vaker verwijzen door de Urker huisartsen bij ‘mondziekten’, ondanks de lagere prevalentie hiervan op
Urk.
Het aantal verwijzingen naar een collega huisarts is hoger op Urk als gevolg van het veel vaker verwijzen
voor diagnostiek en behandeling in verband met aambeien en als gevolg van de grotere zorgvraag wat
betreft aambeien.
Refractieafwijkingen kennen een veel lagere prevalentie op Urk. De Urker huisartsen verwijzen bij re-
fractieafwijkingen vaker naar de opticien. Of het zorggebruik wat betreft verwijzingen naar de opticien
hoger of lager is op Urk, is onzeker.
•  Conclusie:
De hogere consumptie in de eerste lijn op Urk is het gevolg van de grote zorgvraag wat betreft enige
aandoeningen en van de taakuitoefening (het vaker inschakelen van een eerstelijns hulpverlener, vrijwel
steeds in het kader van substitutie) door de Urker huisartsen bij deels diezelfde aandoeningen.

Diagnostiek
Op Urk vindt vaker bloedonderzoek in de praktijk plaats dan elders (hoofdstuk 6). Dit zal vooral te maken
hebben met het bepalen van de bloedsuiker bij diabetespatiënten. Diabetes komt op Urk veel vaker voor
dan elders. Mogelijk speelt ook het bepalen van het hemoglobine een rol: de prevalentie van zwanger-
schap is veel hoger op Urk. De uitgebreide behandeling/ begeleiding van diabetes en zwangerschap is
onderdeel van het takenpakket van de Urker huisartsen (hoofdstuk 1, hoofdstuk 8).
Het lagere aantal aanvragen voor röntgendiagnostiek moet misschien in relatie worden gezien met het
hogere aantal aanvragen voor echoscopisch en endoscopisch onderzoek. Het hogere aantal echo’s heeft
natuurlijk te maken met de uitgebreide verloskundige taak van de huisarts. Maar misschien speelt ook de
veranderde diagnostiek van galstenen en darmproblematiek en vooral de steeds uitgebreidere mogelijkhe-
den voor de huisarts om die onderzoeken aan te vragen een rol. Tussen de dataverzameling van de refe-
rentiestudie en de Urker studie zit een periode van 4 jaar. (hoofdstuk 4).

Overleg
Het aantal episodecontacten met overleg is op Urk even hoog als elders, maar Urker huisartsen overleg-
gen bij de totale zorgvraag minder vaak.
De consumptie wordt waarschijnlijk verklaard door het gegeven dat de cijfers ‘overleg’ bij enige klachten
en aandoeningen op Urk hoger uitkomen (hoewel het verschil niet significant is) in combinatie met de
hogere prevalentie van deze klachten en aandoeningen.
Voorbeelden zijn oorinfecties, maar ook tenniselleboog, ulcus cruris, chronische ziekten van de vrouwe-
lijke geslachtsorganen (exclusief prolaps), angst voor ziekten en gevolgen van de zorg. Vele kleintjes
maken een grote.



medische consumptie in de huisartspraktijk op Urk194




