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1 Inleiding

Dit boek gaat over medische consumptie in de huisartspraktijken op Urk.
Dit hoofdstuk behandelt de aanleiding tot en de start van het onderzoek. Tevens wordt
de geschiedenis en de hedendaagse situatie van Urk beschreven, waarbij onder andere volksaard en
mentaliteit, geloof en kerk, arbeid, gezondheid, zelfzorg en gezondheidszorg(voorzieningen) worden
besproken.

1.1 Onderzoek in de huisartspraktijken op Urk

Lage verwijscijfers bij ziekenfondspatiënten op Urk
Tijdens een voordracht over productiecijfers van huisartsen en specialisten in de regio Noordoostpolder en
Urk, gehouden door Prof. Dr. D. Post, toenmalig adviserend geneeskundige van het regionale ziekenfonds in
Zwolle, voor de plaatselijke afdeling van de Koninklijke Maatschappij tot bevordering van de Geneeskunst
(KNMG), viel op dat de verwijscijfers van de Urker huisartsen erg laag waren in vergelijking met de
verwijscijfers van de andere huisartsen in het werkgebied van het regionale ziekenfonds. Dit bleek al vele
jaren het geval. Factoren als de lage gemiddelde leeftijd van de bevolking en de afstand tot het ziekenhuis
werden door de meeste aanwezigen, ook door de Urker huisartsen, als meest waarschijnlijke verklaring
aangevoerd. Maar de inleider stelde dat toch ook andere factoren zoals de aard van de bevolking en de
werkwijze van de huisartsen een belangrijke rol zouden kunnen spelen.
Bij nadere beschouwing van de ziekenfondscijfers viel op dat verschillen in verwijscijfer duidelijk kleiner
waren (maar bepaald niet verdwenen) na correctie voor de afwijkende leeftijdsopbouw van de Urker
bevolking. Het totaal verwijscijfer (aantal verwijskaarten per 1000 verzekerden) was in verhouding laag bij de
Urker populatie. In 1988 kwam het ongecorrigeerde verwijscijfer voor toen nog 4 praktijken uit op
respectievelijk 193, 206, 212 en 278 verwijskaarten per 1000 patiënten per jaar (gemiddeld 222), terwijl het
gemiddelde voor de plattelandsregio van het ziekenfonds als geheel 313 (193-400) bedroeg.  De verwachting
voor Urk op basis van een aantal factoren die verband houden met verwijzingen, was volgens de  formule van
Posthuma en Van der Zee (1978)1 gemiddeld 284 verwijskaarten. Bij opsplitsing naar specialisme bleken
vooral de verwijscijfers oogheelkunde, pediatrie, neurologie, orthopedie, urologie, gynaecologie, KNO en
dermatologie lager, waarbij oogheelkunde de kroon spande. Het verwijscijfer chirurgie was iets lager; het
verwijscijfer interne geneeskunde lag op regioniveau.
Het volume en de soort prescriptie lagen op het niveau van het regiogemiddelde.

Mogelijke verklaringen
In theorie zijn vele verklaringen voor het lage verwijscijfer mogelijk. Zorggebruik in de tweede lijn wordt
bepaald door patiënt en arts samen. Er zijn allerlei factoren te bedenken die de door patiënt en huisarts te
maken keuzen beïnvloeden. Van die factoren is uit de literatuur bekend in welke richting hun invloed op
het gebruik van medische zorg gaat. Probleem is wel dat factoren ook elkaar (kunnen) beïnvloeden zodat
het netto resultaat op het zorggebruik niet altijd duidelijk is.

                                                                
1 factoren: regio, urbanisatiegraad, afstand tot het ziekenhuis, gemiddelde praktijkgrootte, percentage ziekenfondsverze-

kerden, percentage 65+, aantal ziekenhuisbedden per 1000 inwoners in de regio.
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Van de zijde van de patiënt zijn enige factoren te noemen die de gang naar de dokter maar ook het
zorggebruik in het algemeen bepalen, zoals gezondheid, zelfredzaamheid/ probleem oplossend vermogen,
raad/ hulp in de omgeving van de patiënt, ongerustheid, opvattingen over/ verwachtingen van medische
mogelijkheden, vertrouwen in de huisarts. Misschien zijn Urkers in vergelijking met de rest van de
Nederlandse bevolking gezonder in het algemeen of wat betreft aandoeningen waarbij zeker een specialist
nodig is in het bijzonder. Mogelijk gaan Urkers niet zo snel naar de huisarts met alledaagse klachten en
aandoeningen die vanzelf overgaan.
Van de kant van de huisarts zijn van belang onder andere taakopvatting/ takenpakket, ervaring, omgaan
met onzekerheid, werkbelasting/ drukte in de praktijk/ praktijkorganisatie (assistente, delegeren van
taken). Het is voorstelbaar dat de Urker huisartsen met alledaagse klachten en aandoeningen die vanzelf
overgaan, zodanig omgaan, dat het resultaat is dat ze bij dergelijke klachten minder vaak verwijzen dan
andere huisartsen. Het is ook mogelijk dat Urker huisartsen bij klachten en aandoeningen die zonder meer
medische zorg behoeven, maar waarbij het niet vanzelf spreekt wie deze geeft (huisarts of specialist),
vaker de medische zorg zelf bieden dan andere huisartsen (en dus minder vaak verwijzen).
De omvang van-, afstand tot- en toegankelijkheid van ziekenhuisfaciliteiten is een andere factor;
misschien speelt de afstand tot het dichtstbijzijnde ziekenhuis (13 km) een rol bij het lage verwijscijfer op
Urk.
Waarschijnlijk zijn verschillende mogelijkheden tegelijk aan de orde. Het is overigens  mogelijk dat naast
verwijscijfer verlagende factoren ook verwijscijfer verhogende factoren een rol spelen. Pas na meting op
de verschillende momenten op de weg van het ontstaan van klachten naar het ontvangen van medische
zorg door de huisarts is hierover een uitspraak te doen.

Relevantie van verder onderzoek naar de oorzaak van de lage verwijscijfers op Urk
Het overgrote deel van de aan de huisarts gepresenteerde klachten en ziekten wordt binnen de
huisartsgeneeskunde, in de eerste lijn, afgehandeld. In Nederland bepaalt de huisarts via de verwijzing voor
een groot deel het patiëntenaanbod van de specialist (poortwachterfunctie). De specialist ziet dus een
voorgeselecteerde patientenpopulatie waarin de kans op ziekte veel hoger is dan in de open populatie. De
insteek en de werkwijze van huisarts en specialist verschillen dan ook sterk. Wat ongenuanceerd kan worden
gesteld dat voor de huisarts de patiënt in principe gezond en voor de specialist de patiënt ziek is, tot het
tegendeel blijkt.
De specialist genereert logischerwijze veel hogere kosten dan de huisarts als het gaat om onderzoeken en
behandelingen.
Verwijzen is een hoofdtaak voor de huisarts. Vrij naar Shakespeare zou men kunnen zeggen ‘verwijzen of
niet verwijzen? dat is de vraag’. Bij een deel van de hulpvragen behoeft de vraag niet te worden gesteld,
omdat het antwoord al duidelijk is. De behandeling van bijvoorbeeld een gebroken been, bijna alle
vormen van kanker, een acuut hartinfarct is werk voor de specialist. Voor veel soorten klachten zal nooit
verwijzing plaatsvinden. Bij het grootste deel van de hulpvragen wordt de vraag echter gesteld en
kennelijk zeer verschillend beantwoord, blijkens de aanzienlijke variatie tussen huisartspraktijken als het
gaat om het percentage verwijzingen.
De mate waarin wordt verwezen heeft consequenties voor de patient (kwaliteit en kosten van de geboden
zorg) en voor huisarts en specialist (volume en de aard van het werk, organisatie/ manpowerplanning,
beloning). Hierbij past de aantekening dat de patient via premiebetaling de financiering van de zorg (en
ook grotendeels de bewaking van de kwaliteit van de zorg) heeft uitbesteed aan de zorgverzekeraars.
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Dit onderzoek kan meer inzicht opleveren in de factoren die zorggebruik bepalen en heeft daarom een
theoretische relevantie. Maar vanwege de betrokkenheid van bovengenoemde spelers bij het zorggebruik en
het gegeven dat de financiele middelen niet onbeperkt zijn, is ook sprake van maatschappelijke relevantie.

Begin van het onderzoek
Het in verhouding lage verwijscijfer bij Urker patiënten en het ontbreken van een duidelijke verklaring
hiervoor was voor Dr. Post, namens het Regionale Ziekenfonds Zwolle, aanleiding om een nader onderzoek
voor te stellen. De Urker huisartsen gingen hiermee akkoord.
Dit leidde tenslotte tot het formeren van een groep van deskundigen onder voorzitterschap van Dr. Post
voor de begeleiding van het project. Een globaal onderzoeksvoorstel werd geschreven waarop een
subsidie werd aangevraagd en verkregen bij de Stichting Gezondheidszorgonderzoek IJsselmond te
Zwolle.

Voorlopige vraagstellingen
De globale vraagstelling luidt:
•  ‘Welke factoren van de kant van de bevolking en/ of de kant van de huisartsen (of specialisten) bepalen

het lage aantal verwijzingen naar de specialist vanuit Urk?’.
Deze globale vraagstelling bestaat uit een aantal deelvragen.
De voorlopige deelvraagstellingen werden als volgt geformuleerd:
•  Verschilt de door de bevolking ervaren gezondheidstoestand op Urk van die van Nederland? Zo ja,

in welke zin?
•  Gaat de Urker bevolking anders om met klachten en ziekten? En zo ja, welke factoren spelen daarbij

een rol?
•  Zijn er verschillen tussen Urk en Nederland wat betreft aard en volume van de aan de huisarts

gepresenteerde klachten en ziekten?
•  Zijn er verschillen tussen Urk en Nederland wat betreft zorggebruik. En zo ja, welke factoren spelen

daarbij een rol?
•  Gaan de Urker huisartsen anders om met de gepresenteerde klachten en ziekten dan andere

huisartsen? En zo ja, welke factoren spelen daarbij een rol?

Eerste opzet van het onderzoek
Besloten werd eerst een literatuurverkenning te verrichten. De resultaten daarvan zouden  richting geven
aan de veldstudie die vervolgens zou plaatsvinden.

In hoofdstuk 2 worden de opzet en de resultaten van de literatuurverkenning en de naar aanleiding van die
resultaten getrokken conclusies voor het veldonderzoek op Urk besproken.
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1.2 Urk

1.2.1 Geschiedenis, volksaard en mentaliteit 1

Geologie, geschiedenis in grote lijnen
Urk ligt op een boven de omringende Holocene bodem uitstekende Pleistocene heuvel van keileem (30
ha), waarvan het hoogste punt 9 meter boven NAP ligt. Deze heuvel moet, net als o.a. Gaasterland,
Wieringen en het oosten van Texel, zijn ontstaan als stuwwal en eindmorene tijdens een latere fase van de
Saale-ijstijd, ca 200.000 jaar geleden. De stenen in de keileembodem op Urk zijn groot, soms tot enige
meters in doorsnee (Brouwer, 1983). Het eiland is vroeger veel groter geweest en is waarschijnlijk, samen
met Schokland, door veenachtige gronden verbonden geweest met het vasteland van het huidige
Overijssel. In de middeleeuwen werd het Almere door rijzing van de zeespiegel een zee. Ten gevolge van
zware stormen, vooral in 1170 en in 1570 (Allerheiligenvloed), kalfde het eiland aan de westzijde sterk
af. Na deze laatste storm kwam de kerk op een eilandje voor de kust te staan; de inwoners moesten 30 jaar
lang door het water wadend naar de mis. Nog aan het einde van de 17e eeuw spoelde in 12 jaar tijd ruim
80 meter eiland weg. Sinds het einde van de 18e eeuw heeft het eiland geen afslag meer gekend. In 1939
was Urk geen eiland meer (dijk Urk – Lemmer) en vanaf 1942 is Urk opgenomen in de Noordoostpolder.
Pas in 1948 kwam er een wegverbinding met de vaste wal.
De geschiedenis van Urk gaat ver terug. Het oudste officiële stuk waarin Urk wordt genoemd dateert van
966, toen Keizer Otto de Grote de helft van een ‘zeker eiland in het Almere, dat Urck heet’ aan een
klooster in Keulen gaf en de andere helft aan het klooster in Elten. Een derde klooster (van Staveren) had
het geestelijk opzicht, maar wist ook grondbezit op het eiland te verwerven. Ter vergelijking: Zwolle
wordt het eerst genoemd in 1048, Kampen in 1174, Enkhuizen in 1248 en Amsterdam in 1275. In de 12e

en 13e eeuw behoorde het eiland aan de heren van Kuinre die enige tijd, o.a. vanuit Urk, het Almere en
omgeving terroriseerden, levend van zeeroverij. In de 14e eeuw - in de tijd van de Hanze -  was er sprake
van een zekere welvaart. Rijk geworden eilanders verhuisden naar Kampen, dat daarna een soort tweede
vaderland voor de Urkers was. Toen de Hanze verviel, laaide de strijd tussen de gewesten op, Karel van
Gelder en Grote Pier hielden huis met zeeslagen en aanslagen op kustplaatsen. En temidden van dit
geweld lag Urk, met een paar honderd weerloze, straatarme inwoners. Dit was overigens een goede
bescherming: er viel toch niets te halen, soms werd niet eens de pacht geïnd.
Amsterdam kreeg in het begin van de 17e eeuw belang bij een goede bebakening voor de scheepvaart
over de Zuiderzee. In het kader daarvan werd op kosten van de stad op Urk een vuurbaak opricht (1617),
in 1660 kocht Amsterdam de ‘hoge heerlijkheid Urk’. Door de afslag van het eiland moest de vuurbaak
enige malen worden verplaatst, dichter op de huizen met hun rieten daken. Aanvankelijk verkochten de
Urkers de grote stenen die los spoelden o.a. aan Kampen, voor bestrating. Later gebruikte men de stenen
maar liever zelf voor (het herstel van) de zeewering. Aan het eind van de 18e eeuw besloot Amsterdam
vanwege de voortgaande afkalving van het eiland tot radicale verbetering van de toen nog voornamelijk
uit een palenscherm bestaande zeewering. Amsterdam stond Urk in 1792 aan de Staten van Holland af. In
1948 werden de gemeente Urk (het eiland plus de vroegere ondiepten om het eiland) en de gemeente

                                                                
1 Voor deze paragraaf is het boek van T. de Vries, ‘Er is maar één Urk’ (1976) veelvuldig geraadpleegd en op veel punten

geciteerd. Om redenen van stijl zijn citaten niet steeds als zodanig aangegeven.
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Noordoostpolder bij Overijssel gevoegd. Sinds 1986 zijn beide gemeenten onderdeel van de provincie
Flevoland.

Leef- en woonsituatie, diverse voorzieningen
Slechts een klein deel van het eiland (de heuvel of ‘bult’) was veilig genoeg om te wonen, de rest kon
tijdens stormen en hoge waterstanden overstromen.
Na de pestepidemie van 1637 telde het eiland 150 bewoners, in 1750 waren er 389, in 1790 bedroeg het
inwonertal 540 en in 1815 werden er 615 geteld. In 1852 was het aantal inwoners opgelopen tot 1232 en
begon men de ruimtelijke beperkingen van het kleine eiland steeds meer te voelen.
Er was in hete zomers vaak een gebrek aan drinkwater. In de 18e eeuw was men uitsluitend op putten
aangewezen, in de 19e eeuw werd ook regenwater via de pannendaken opgevangen in bakken. Het water
was vaak vervuild. Vanaf de 19e eeuw werd bij een tekort met de boot water aangevoerd van elders. In
1925 werd de eerste primitieve waterleiding aangelegd en de pompen op de putten vervangen door
standpijpen, maar het water smaakte niet en werd niet gedronken. Pas na de tweede wereldoorlog werd
Urk aangesloten op het Overijsselse waterleidingnet en waren putten en waterbakken verleden tijd.
Tot in de 19e eeuw was er geen gemeentereiniging, de meeste huizen hadden geen toilet. Vrouwen en
meisjes gebruikten de po, mannen en jongens gingen naar het schip of achter het palenscherm. Er was
geen bestrating of riolering, er waren geen hekken om de gemeenteweide, met als gevolg dat het grazende
vee bij de huizen kon komen. Later werden de inwoners verplicht houten of stenen goten te maken (open
riool) en werden ‘huisjes van gemak’ aan de rand van het dorp geplaatst (1862). Overigens voorkwamen
deze verbeteringen de cholera epidemie van 1866 niet. Aan het einde van de eeuw kwam er bestrating,
riolering, gemeentereiniging en afrastering.
Schepen moesten ankeren op de rede aan de noordoostzijde van het eiland. In het begin van de 19e eeuw
werd de eerste haven gegraven. Deze is later enige malen vergroot. Rond 1840 kwam de eerste
scheepswerf. In 1930 werd het laatste houten schip gebouwd.
Er waren al vroeg goede verbindingen met Kampen en Enkhuizen, er kwamen veel ‘vreemde’ schepen op
de rede en later in de havens. Maar tijdens strenge winters was Urk geïsoleerd. Tochten met de ijsvlet
(deels lopend, deels roeiend en ijsbrekend) duurden soms wel een etmaal; ze werden ook wel
‘bloedreizen’ genoemd (het bloed stond de vrijwilligers soms in de laarzen). Isolement deed zich niet
meer voor sinds de opkomst van de vliegerij in de jaren twintig.

Economie
Urk moest het in economisch opzicht al vroeg hebben van de visserij. Deze leverde zeer wisselende
resultaten op en ‘de vis werd duur betaald’. De scheepjes waren klein, men kende geen motoren, geen
nautische instrumenten en geen weerberichten. Stormen eisten dan ook hun tol. Rampjaren waren 1868
(26 doden tussen Vlieland en Terschelling), 1883 (eveneens 26 doden bij Goeree) en 1904 (4 botters
vergingen met man en muis). Maar ook aanvaringen, over boord slaan, verdrinking (soms in de haven)
maakten vele vrouwen weduwe. Bij het vissersmonument (1968) is een gedenkmuur aangebracht met 300
namen van vissers die, voor zover men heeft kunnen achterhalen, in de laatste twee eeuwen zijn
omgekomen bij de uitoefening van hun beroep op een Urker vissersschip. Maar ook de huidige tijd is niet
veilig; de gedenkplaten bevatten inmiddels 355 namen (1997).
In de loop van de 19e eeuw werd de zeevaart van en naar Amsterdam over de Zuiderzee steeds minder
belangrijk. Dit betekende voor Urk minder inkomsten uit reddings- en bergingswerk. Ook de visserij
leverde in die tijd weinig op. Wegens de grote armoede tijdens en na de eerste wereldoorlog (vooral door
slechte vangsten) en de woningnood (door de snel groeiende bevolking) vertrokken velen naar elders,
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vooral naar de Zaanstreek. Veel meisjes gingen ‘dienen’ in Amsterdam (in de huishouding). Na de
voltooiing van de Afsluitdijk in 1932 stierf alle zeevis en kwam Urk aan dood water te liggen. De
Zuiderzeevissers werden brodeloos. Het verzoetende water bracht gigantische muggenzwermen, die
werden gevolgd door spinnenlegers en ontelbare spreeuwen, die alles bevuilden, ook de
drinkwaterwaterbakken. De economische crisis maakte het nog erger. Intussen legden grote baggermolens
met ‘oude Urker grond’ de fundamenten voor de Noordoostpolderdijken. Nadat de polderbodem
drooggevallen was (1942) werd de bevolking eerst geplaagd door stofwolken en later door gedierte zoals
muizen, uilen en wezels. Het afgebrande riet bedekte het eiland met roet. De oorlog vergrootte de ellende.
De Noordzee vloot werd gevorderd door de bezetter. Het IJsselmeer bleek intussen gelukkig niet geheel
dood, er kwam een overvloed aan paling en snoekbaars.

Na de tweede wereldoorlog
Met de naderende inpoldering waren sociologen, planologen en andere onderzoekers naar Urk gekomen.
Zij voorspelden het dorp geen groei maar achteruitgang en daarop steunden de adviezen die voor de
toekomst werden uitgebracht. Het nieuwe land kreeg bijzonder veel aandacht, in tegenstelling tot het
oude, dichtbewoonde eilandje.
In de jaren na de oorlog had de Urker bevolking het erg moeilijk met alle veranderingen en aanpassingen.
De Vries schrijft hierover: ‘De labiliteit die dat met zich meebracht, openbaarde zich vooral in het
geestelijk leven; in 25 jaar verdubbelde het aantal kerkelijke denominaties. Het assimilatieproces tussen
de bevolking van Urk en van Noordoostpolder verliep bijzonder traag. De verschillen waren dan ook
groot. Op Urk een volk van vissers, (ook) met ouderen, minder validen en asociale personen, lang
geïsoleerd en godsdienstig gereformeerd (in diverse denominaties). In de Noordoostpolder een
landbouwende bevolking, jong, geselecteerd uit alle windstreken, met sterk uiteenlopende
levensovertuiging. De Urkers keken wantrouwig naar de ‘vreemden’ die op hun visgronden waren komen
wonen, de poldermensen spraken denigrerend over Urk en de Urkers. Maar naarmate het Urk economisch
gezien meer voor de wind ging en de polderbevolking verouderde, ging het geleidelijk beter. Dat de
visserij een grootse comeback beleefde en daarmee de economie van Urk sterk opbloeide ondanks de
beschreven tegenslagen in de eerste helft van de eeuw en ondanks de voorspellingen van de
‘deskundigen’ is vaak het wonder van Urk genoemd. Het heeft velen geïntrigeerd.’
Een beschrijving van de gebeurtenissen in de jaren zestig en zeventig geven de journalisten Verhey en
Van Westerloo in een grondig en uitgebreid artikel in Vrij Nederland (‘Het geheim van Urk’, 1977). Tot
ongeveer 1960 werd op Urk voornamelijk de spanvisserij beoefend, daarna werd de boomkorvisserij
ingevoerd. De boomkor was op zich niet nieuw. Al in 1676 had deze tot een verbod aanleiding gegeven in
verband met het ‘doodvissen van onze kustwateren’. Ook nu bleek de boomkor zeer ‘effectief’. Tegelijk was
deze vismethode gevaarlijk (grote kans op omtrekken van het schip), reden voor bijvoorbeeld de Katwijkers
om deze methode niet over te nemen. De boomkor bracht Urk grote welvaart, de schepen werden groter, het
motorvermogen steeg. Maar de hoeveelheid gevangen vis verminderde. In 1966 werd bijna tweemaal zoveel
platvis gevangen als in 1974, met 40% van het vermogen van 1974. De prijzen van de vis stegen echter mee
met de bedrijfskosten. In 1973 kwam de oliecrisis, maar toch deden de Urkers in dat jaar, net als in 1974,
enorme investeringen vooral door stimulerende maatregelen van de overheid en positieve adviezen van de
bankiers en accountants; de economische bedrijfswinst was misschien geringer dan voorheen, maar het
belastingvoordeel maakte dit verlies meer dan goed. De saneringen begonnen in 1975, tegelijk met
vangstbeperkingen (quota). Dubbele boekhoudingen (‘witte, wit-zwarte en zwarte vis’) waren een sterk
voorbeeld van de vele manieren om vangstbeperkende maatregelen te ontduiken. Overigens overtrad de hele
Nederlandse vissersvloot de bepalingen om massale faillissementen te voorkomen. Het doel van de sanering
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(vangstbeperking) werd niet bereikt: quota konden worden overgeschreven of verhandeld, de vissers
kwamen op handige wijze van hun oud roest af en investeerden in nog grotere schepen, de gesaneerde
schepen visten onder een andere vlag in dezelfde zee dezelfde vis op. De overheid stelde zich op als
puriteinse beschermer van de Europese zeevis, kondigde veel maatregelen en controles af, maar deed
hoegenaamd niets met de resultaten. In Brussel zag men het eerste wel, het tweede niet. De monopoliepositie
van de Nederlandse platvisserij bleef onaangetast, aldus het artikel.
De Vries schrijft dat een duidelijke verklaring voor het wonder van Urk niet is geformuleerd, maar dat
behalve gunstige conjuncturele factoren ook de mentaliteit een belangrijke rol zal hebben gespeeld.
Urkers waren hoe dan ook in de toekomst blijven geloven. ‘Als er een deur dichtgaat, gaat er wel weer
een venster open’ en ‘God regeert’. De bevolking als geheel moedigde de visserij steeds aan, de
middenstand paste zich voortdurend aan.
Ook Verhey en Van Westerloo (1977) bespreken achtergronden van de mentaliteit van de Urkers. Aan het
einde van deze paragraaf wordt hierop nader ingegaan.

Geloof en kerk
De eerste dominee kwam op Urk in 1628, maar de heren van Urk waren goed Rooms en ook de eilanders
voelden niet voor verandering. Het duurde tot ongeveer 1700 voordat de gehele bevolking gereformeerd
was. De reformatie had grote betekenis voor de Urkers. De dominee bleef de meest invloedrijke man in
het dorp, tot ver in de 20e eeuw.

Ziekten, zelfzorg en gezondheidszorg1

Pestepidemieën teisterden de bevolking in 1507, 1527, 1536 en 1637. Bij de laatste stierf de helft van de
inwoners. De kindersterfte was vaak groot (in 1714: 40%). Meestal wisten pastoor, later dominee en
schoolmeester wel raad bij ziekten (ze konden immers lezen). Men moest zijn toevlucht nemen tot
zelfmedicatie en ‘magische middelen’. Er was weinig gelegenheid om ‘aan de wal’ een dokter te
raadplegen en als het toch gebeurde hadden de Urkers weinig vertrouwen in de medici die zich als
zodanig aandienden.
Vroedvrouwen waren er al in de 17e eeuw, veel eerder dan dokters. De eerste was de echtgenote van de
eerste dominee. De bevalling was een zaak voor vrouwen alleen. Tot in de 19e eeuw werd de dokter in de
kraamkamer niet snel toegelaten. Mannen mochten en wilden niet bij de bevalling zijn. Bevallingen
liepen niet zelden slecht af.
In 1747 kwam de eerste dokter. De medici stonden betrekkelijk machteloos wegens de nog geringe kennis
en de beperkte mogelijkheden op het eiland. Bovendien was er vaak slecht drinkwater of gebrek aan
drinkwater en waren er mede daardoor veel besmettelijke ziekten. Dit bleef zo tot ver in de 19e eeuw. Het
was meestal moeilijk een dokter op het eiland te krijgen en als hij kwam was in het algemeen onduidelijk
waarom hij zich op Urk vestigde. De inkomsten waren laag en wisselend, de praktijk was aanvankelijk
erg klein (300-400 zielen), soms moesten artsen op allerlei manieren in hun onderhoud voorzien, zoals
optreden als barbier, helpen bij het heien van de zeewering of begrafenissen (van hun patiënten!) regelen.
De bevolking was arm, er waren weinig culturele genoegens. Vaak werden vorderingen in de
geneeskunde tegengehouden. Tijdens een pokkenepidemie (1844) werd de arts zelf ziek. Een jonge
collega werd gevonden. Deze wilde gaan inenten, maar dit lukte pas nadat hij met veel moeite de dominee
(van de afgescheidenen) en de burgemeester had kunnen overtuigen dat inenting geoorloofd was. De
dominee ging na zijn ommezwaai zover dat hij de kerkenraad meedeelde dat het niet alleen geoorloofd

                                                                
1 gegevens uit De Vries (1976) en De Vries (1992-1996)
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was maar zelfs een plicht om te enten. Ook ernstig zieken bleven vaak op het eiland, want vervoer naar
elders was wel het ‘laatst denkbare’, zowel voor Urker patiënt als dokter. Het waren vaak barre tochten,
soms met de ijsvlet.
Vaak konden de mensen de diensten van de arts niet betalen, zodat geldgebrek (en vaak gebrek aan
vertrouwen) hen naar allerlei kwakzalvers dreef. Meestal waren de gebruikte middeltjes tamelijk
onschuldig, maar sommige magische middelen waren dat niet, zoals het leggen van levende aal op de
zwerende vrouwenborst. Er was veel bijgeloof. Zo was men erg bang voor de avond- en nachtlucht (dus
alles moest potdicht ‘s nachts). Een vrouw in verwachting moest proberen plotselinge schrik te
voorkomen, bijvoorbeeld bij het zien van een dier; het kind zou erop kunnen lijken. Ook bepaalde dagen
na de bevalling konden maar beter in bed worden doorgebracht. Als de pasgeborene bij een jonge meid
op schoot zat en plaste, dan zou die zelf binnen het jaar wel eens een zoon kunnen krijgen. Soms ging
men naar een ‘duvelbanster’ aan ‘de wal’. Het gebruik van homeopathische middeltjes kwam op in de
eerste helft van deze eeuw, vooral bij middenstanders. Toch waren de Urkers volgens De Vries niet
bijgeloviger dan anderen.
Vanaf het begin van deze eeuw won de medische zorg aan effectiviteit en invloed. Aan de
leefomstandigheden viel nog veel te verbeteren. In de jaren twintig en dertig (crisistijd) nam het aantal
gevallen van tbc sterk toe. Er werd onderzoek gedaan en als redenen voor de toename werden gevonden:
de matige woonomstandigheden, het gebrek aan goed water, het bijeenhokken van de vissers in
vooronders, de onvoldoende aandacht voor wassen en eten aan boord en het intensieve maatschappelijke
verkeer. Verder concludeerde de onderzoeker dat de Urker ‘in het algemeen goed gezond is en de
zuigelingensterfte laag’.

Volksaard, mentaliteit
De Vries (1976) schrijft over de Urker volksaard onder andere het volgende:
Urk is door de zee, door ziekten en allerlei rampen geteisterd, het is vaak voor een appel en een ei
verkwanseld of zonder veel omslag verkocht. Het was arm en geïsoleerd en kende daardoor een grote
mate van vrijheid en ongebondenheid. Eeuwenlang was het onbetrouwbare water de wisselvallige bron
van bestaan; het water met zijn risico’s en rampen dat ‘wagen en verdragen’ leerde. Het eiland kende
zoveel nood en dood dat het dagelijkse leven er telkens weer door bestempeld werd. Zowel
individualisme als gemeenschapszin, zowel baatzucht als onbaatzuchtigheid kregen in ruime mate hun
kansen. Oude heidense gedachten werkten nog lang door. De geestelijke houding werd achtereenvolgens
bepaald door contacten met drie kloosters elders, de eerst bestreden hervorming en de daarna beleden
beginselen van de reformatie, maar de strijd om het bestaan deed de eilanders de beperkte materïele
mogelijkheden ten volle uitbuiten, meestal met het oog op de korte termijn. Ruwheid en onverschilligheid
in de jeugd werden vaak gevolgd door vroomheid en nauwgezetheid op oudere leeftijd. Beperkte
enerzijds de geringe afmeting van het eilandje de religieuze en culturele horizon, aan de andere kant
verschafte de zee aan velen een ruime blik.
Volgens Plomp (1940) kenmerkt het Urker volkskarakter zich door grote levendigheid en ruimhartigheid.
Het is grootscheeps, royaal, maar ongevormd en ongedisciplineerd. Het heeft een gebrek aan diepte. Een
grote fantasie, hoge eigendunk, weinig zelfkritiek, snel beledigd zijn, geven het leven op Urk iets
kinderlijks, aangewakkerd door het sterk opgaan in de eigen beperkte samenleving. Hierdoor worden de
juiste verhoudingen (ook met de buitenwereld) gemakkelijk uit het oog verloren. De Urker heeft een sterk
ontwikkeld familiegevoel, grote hulpvaardigheid en gulheid. Hij geeft zich graag over aan
‘genotbehoeften’. Dit uit zich in de seksuele verhoudingen, het drankgebruik, de sensatielust, de
gezelligheidsdrang, maar ook in het intellectuele leven (theologische debatten). Het onvermogen om
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leven (volkskarakter) en leer (Calvinisme) met elkaar in overeenstemming te brengen, veroorzaakt
schijnheiligheid, maar ook minderwaardigheidsgevoelens, zich uitend in grote achterdocht, bij voorbaat
in het defensief gaan en hoogmoed. Omdat gevoel en verstand een ‘onafhankelijk bestaan’ leiden, is er
een zekere onbetrouwbaarheid. De Urker is vatbaar voor nieuwigheden, hij is helemaal niet traditioneel.
Hij gaat nogal roekeloos om met kredieten.
De oorzaak voor het gebrek aan discipline zoekt Plomp (1940) vooral in de opvoeding (of het gebrek
eraan). Kinderen zijn erg baldadig en blijven laat op, maar moeder staat er alleen voor en in het weekend
bemoeit vader zich niet met gezinsbeslommeringen. De verhoudingen aan boord en op het eiland vereisen
grote verdraagzaamheid, maar kunnen leiden tot onoprechtheid, diplomatie en opportunisme. Voor
gezelligheid is gemoedelijkheid nodig, maar dat leidt tot doofpotpolitiek (tot in de hoogste regionen).
Ondanks het gebrekkige onderwijs, hebben Urkers een beschaafd voorkomen, mede dankzij de
godsdienst. Ze zijn niet bekrompen, wel levenslustig, hebben een zekere geestelijke zwier en een groot
gevoel voor humor.
Over de mentaliteit van de vissers zegt De Vries (1976):
Niet elke mentaliteit maakt vissers. De ruwe aard van het bedrijf verdraagt zich in het algemeen niet met
belangstelling voor verfijnde cultuur. Incasseringsvermogen en tegelijk het ontbreken van bepaalde
behoeften zijn nodig. Deze eigenschappen lijken aanwezig. Aan de andere kant valt op dat er veel
contrasten zijn op Urk. Er is een sterk gemeenschapsgevoel maar ook een krachtig individualisme, er is
progressiviteit in bedrijf, woningbouw en mode, en tegelijk conservatisme in andere opzichten, naast
spiritualisme is er een opvallend materialisme, naast vroomheid is er onverschilligheid.
De Vries constateert dat onderzoekers niet goed raad weten met de vraag welke betekenis de
geloofsbeleving had en heeft voor het beroep. De reformatie had voor Urk grote betekenis omdat die
aansloot bij de al langer bestaande gevoelens van schuld en de behoefte aan boetedoening.
Godsvertrouwen en vroomheid hebben velen kracht gegeven om door te gaan met hun ‘goddelijk beroep’.
Waren de discipelen geen vissers? In elk kerkgebouw hangt een schip gericht naar het woord op de
kansel. Voor de visserij wordt al meer dan een eeuw een biddag en een dankdag gehouden. Dit alles heeft
beroep en geloof nauw met elkaar verbonden en mede de mentaliteit gevormd.
Verhey en Van Westerloo (1977) gaan in hun speurtocht naar het ‘geheim van Urk’ in op de
kerkscheuringen, de door velen bespeurde tegenstellingen tussen leer en levenswandel en de houding ten
opzichte van overheidsmaatregelen en werk en werkomstandigheden.
Er zijn dertien reformatorische kerken, de ‘lichten’ zien hun aanhang slinken, de ‘zwaren’ bloeien als
nooit tevoren. Gesloten gemeenschap? Dichtgeslagen godsdienstfanaten? Urk is geen Staphorst of Elburg.
Urkers kunnen niet opschieten met de orthodoxe Markers, maar ze voelen zich zeer verwant met de
katholieke Volendammers. De Urkers verzuren niet onder de invloed van de ‘Gruwzame God’, de ‘God
der Wrake’.
Een groot deel van de Gereformeerden trad uit de kerk vanwege het binnen de synode handhaven van de
Amsterdamse hoogleraren Kuitert en Wiersinga. Ze zochten aansluiting bij de Christelijk Gereformeerden,
maar die verwierpen het tv-kijken. Daar waren de uitgetredenen het niet mee eens, dus sindsdien zijn er twee
soorten Christelijk Gereformeerd. Er zijn ook twee Artikel 31 kerken, verschillende soorten Hervormd en
Oud-Gereformeerd. Als redenen om te scheuren worden opgegeven: gebrek aan heidenen (om zich tegen af
te zetten), Urkers zijn emotioneel, de godsdienst wordt gebruikt om andere conflicten uit te vechten, de
ontwikkelingen van de landelijke moederkerken gaan te snel. Opvallend is dat Urkers scheuren naar zwaar
en stijf. De scheuringen laten zien dat de overzichtelijke, God ongestoord vrezende gemeenschap van het
eiland Urk in het dorp Urk allang tot ontbinding is overgegaan, aldus Verhey en Van Westerloo (1977).



medische consumptie in de huisartspraktijk op Urk14

Vele onderzoekers zijn het erover eens dat er op Urk een groot verschil is tussen leer en levenswandel. Dit
leidt tot uitspraken als ‘schijnheiligheid’ (Plomp, 1940), ‘van sommigen zijn kleding, geloof en handel
zwart’. Toch is er volgens Verhey en Van Westerloo iets specifieks aan de Urker variant van de christelijke
ethiek. De ‘zwaren’ hebben een gebrek aan ideologie voor alledag, volgens een ‘lichte’ dominee. Maar de bij
de oud-gereformeerden graag gelezen Abraham Hellenbroek (1658-1731), Bernardus Smytegeld (1665-
1739) en de Schotse Presbyterianen (19e eeuw) laten, aldus Verhey en Van Westerloo, het waanzinnig soort
redelijkheid zien dat de waanzin van de Urker tegenstellingen redelijk kan verklaren. Zo betekent ‘stiekem
zondigen’ dat men op de goede weg is – men durft niet ‘tot zijn openlijke zonde’ terug te keren. De Schotten
hebben, meer dan de Hollandse Calvinisten, oog voor Gods avontuurlijke aard, ze hechten aan wonderen, ze
hebben een optimistische kijk op de prediking: het timbre van de preek is belangrijker dan de woordelijke
inhoud.
Aan Hellenbroek en Smytegeld ontlenen de Urkers hun buitengewone stuwkracht in het economische. De
klassiek-calvinisten hebben, wetende dat de Hemel kun deel niet zal worden, een extreme neiging om zich
hier op aarde te weren. Ze ontlenen er hun onmatig individualisme aan. Kudde bestaat niet in de
calvinistische terminologie, God bekeert immers per geval en ‘uit vrije genade’. Zondigheid is niet de
oorzaak dat men nog niet bekeerd is, het is er slechts een teken van. Overtredingen en levensbeschouwing
verdragen elkaar zo bezien dus wel. De Schotse predikers lijken het christendom van de Urker een sterk
heidens-bijgelovige bijkleur te hebben gegeven. Of: de Urker hang naar het vreemde, avontuurlijke en
wonderlijke heeft zich christelijk vertaald via de Schotse predikers. De dertien (inmiddels veertien) kerken
hebben bij alle verschillen een overmatige hang naar het bevindelijke met elkaar gemeen. Leerstelligheid is
goed, maar ‘je moet er wel iets moois bij voelen’.
‘De regering is door God aangesteld’ (Romeinen 13), maar ‘regeringsmaatregelen zijn theoretisch en
sluiten niet aan bij de praktijk’ en ‘Urkers vissen niet in Nederland, maar op de wereld’, aldus een
voorman van de oud-gereformeerden. Individualisme verdraagt zich ook niet met vakbonden (‘die denken
voor je’). Conflicten tussen werkgever en werknemer los je zelf op, in de kerkenraad. De ‘zwaren’ weten
zich gedoemd en ontlenen aan hun hard geloof een hard sociaal-economisch standpunt (geen
medezeggenschap en minimumloon), de ‘lichten’ hebben vertrouwen op latere beloning en hebben een
grotere neiging om zich in sociaal-economisch opzicht evangelisch te gedragen. Op Urk heerst een harde
versie van de wie-niet-werkt-zal-niet-eten-filosofie, op calvinistische grondslag. Je kunt, als je hard werkt,
veel geld verdienen. Maatschapvisserij betekent delen in de lasten en de lusten. Een vissersknecht die f
80.000 bruto mee naar huis neemt en een snelle fileerster die 3-4 keer het minimumloon verdient (stukloon)
zijn geen uitzondering. Het heeft Urk grote welvaart gebracht. In het maatschapsysteem is de vissersknecht
echter een kleine zelfstandige en valt hij dus niet onder de sociale wetten. Hij moet zich voor veel geld
verzekeren om in geval van nood weinig te ontvangen, zodat dan moet worden bijverdiend. Zelfs
werknemers in een gemeentelijk bedrijf (de afslag) hebben geen recht op WW-uitkering en moeten zich zelf
tegen ziektekosten verzekeren; alleen de vaste kern krijgt (maximaal 2 maanden) uitbetaling bij ziekte.
Uitvallers zijn rechteloos en soms brodeloos. Mogelijk is er een relatie met het door maatschappelijk werker
en huisartsen gesignaleerde alcoholisme op Urk.
Verhey en Van Westerloo menen dat de macht op Urk bij de oud-gereformeerde bevolkingsgroep ligt. Is het
de stuwkracht van het oercalvinisme, onderlinge protectie of misschien wel allebei, vragen zij zich af. Zij
zien hun ideeën bevestigd door het gegeven dat de oud-gereformeerden, als kleine minderheid, de meeste
belangrijke posities op economisch gebied bezetten. Zij stellen de wettische regels, zij hebben de
economische macht. Ze gedragen zich meer ontspannen dan de ‘lichten’.
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1.2.2 Heden

Bevolking, werk en gezondheid

Enige kengetallen, betrokken uit een statistisch overzicht van de gemeente (Gemeente Urk,  1999), zullen
worden besproken. Zie ook de 3 tabellen van Bijlage 1.
De gemeente Urk groeit snel. De groei is min of meer constant, al meer dan 20 jaar neemt het inwonertal
met 200 tot 300 per jaar toe. In 1990 heeft Urk 13346 inwoners, in 1998 is dat aantal opgelopen tot
15451. In 1990 bedraagt het geboortecijfer op Urk 29,1 per 1000 inwoners. In 1998 is dat gedaald tot
24,9, maar is het nog altijd hoog (landelijk 12,4). Het sterftecijfer is al tenminste vijftien jaar min of meer
constant en bedraagt in 1998 4,7 per 1000 (landelijk 9,2). Het aantal personen dat zich vestigt verschilt in
het algemeen nauwelijks van het aantal dat vertrekt (150 – 200 personen per jaar). Er kan dan ook gesteld
worden dat Urk voornamelijk groeit door geboorten; het percentage inwoners onder de twintig jaar is veel
hoger dan in Nederland (in 1998: 44,2% tegen 24,3%), het percentage 65-plussers is veel lager (1998:
6,5% tegen 13,5%).
De gemeente Urk moet woekeren met de grond. Door de snelle groei van de bevolking is ondanks
grondaankopen bij buurgemeente Noordoostpolder de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km2)
al vele jaren ongeveer vijf maal zo hoog als in gemiddeld in Nederland (Bijlage 1, tabel B1-1).
De woonruimtebezetting is op Urk beduidend hoger dan in Nederland (3.59 versus 2.43 in 1998); de
gezinnen op Urk zijn groot. Het aantal echtscheidingen bedraagt in 1990 slechts 0,4 per 1000 inwoners. In
1998 is dit cijfer opgelopen tot 1,2 per 1000, maar nog altijd veel lager dan in Nederland (4,2). Ook
samenwonen komt op Urk weinig voor (Bijlage 1, tabel B1-2). De werkeloosheid is op Urk in
vergelijking met Nederland wat hoger: in 1992 7.1% (Ned.: 5.2%), in 1999 5.6% (Ned.: 3.8%).
Geloof en kerk nemen een zeer belangrijke plaats in het dagelijks leven in. De bevolking is voor meer dan
95% gereformeerd en hervormd in diverse denominaties (14). Het politieke spectrum wordt dan ook
bepaald door christelijke/ orthodoxe partijen als CDA, SGP, GPV en RPF; op Urk komen PvdA, VVD,
D66, Groen Links en SP niet voor. Er zijn ook geen openbare scholen. Er is een visserijschool en een
MAVO (met 1e en 2e klas HAVO). Sommige Urkers sturen hun kinderen voor middelbaar onderwijs niet
naar Emmeloord, maar naar speciale scholen, o.a. in Amersfoort.
De meeste Urkers zijn laag opgeleid. Al vroeg gaat men werken voor huis en uitzet. Het
beloningssysteem in de visverwerkende industrie is zodanig dat harder werken meer geld oplevert. Met
een hogere opleiding blijkt men in het dorp vaak slecht uit de voeten te kunnen. Dit leidt ertoe dat men
dan elders werk zoekt of werk accepteert dat ver onder het opleidingsniveau ligt. De Visser e.a. (2001)
laten aan de hand van CBS-cijfers zien dat in 1996 van alle Urkers tussen 15 en 64 jaar 65% een laag
onderwijsniveau heeft (landelijk 42%). Van de beroepsbevolking op Urk heeft 50% een laag
opleidingsniveau en 45% een middelbaar opleidingsniveau heeft (landelijk respectievelijk 35% en 46%).
Bij regionaal inkomensonderzoek van 1994 was het gestandaardiseerd gemiddeld beschikbaar inkomen
per inwoner1 van de Urker bevolking 92. Zij concluderen dat op basis van opleiding, beroepsstatus en
inkomen er aanwijzingen zijn dat de Sociaal Economische Status (SES) van de Urker bevolking laag is
ten opzichte van de algemene Nederlandse bevolking.
Visvangst en visverwerking vormden en vormen de kurk waarop Urk economisch gezien drijft. In het
algemeen kan worden gesteld dat één arbeidsplaats op zee ongeveer vier tot vijf arbeidsplaatsen aan land

                                                                
1 dit is een indexcijfer waarbij het gemiddeld beschikbaar inkomen voor Nederland op 100 is gesteld
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betekent (visverwerking- en conservenindustrie, handel, scheepswerven, scheepsbenodigdheden, etc.). In
1990 bezetten de vissers 25% van de arbeidsplaatsen, de voornamelijk visverwerkende industrie beslaat
31% en de sector ‘handel, horeca en reparatie van gebruiksgoederen’ 25% van de arbeidsplaatsen. Er zijn
dan tien keer zoveel voltijdbanen als deeltijdbanen (zie Bijlage 1, tabel B1-3). Urk heeft de grootste
vissersvloot van Nederland ( in 1995 ongeveer 120 modern uitgeruste kotters). Deze vist voornamelijk op
de Noordzee (vooral platvis). Een aantal kotters vaart inmiddels onder buitenlandse vlag en vist zodoende
het quotum van andere EG-landen vol. Deze bedrijven zijn niet inbegrepen bij de cijfers in tabel B1-3,
maar ze leveren wel werkgelegenheid voor de bevolking. Er is ook een kleine vloot IJsselmeerkotters
(paling, rode baars, etc.). De omzet van de visafslag (de grootste van Europa) is al vele jaren stijgende.
Dit ondanks de dalende trend wat betreft het aantal visserijbedrijven op Urk. Kennelijk weten ook
bedrijven van buiten Urk, nationaal en internationaal, de Urker visafslag te waarderen.
De schepen worden steeds meer van machines en elektronica voorzien, waardoor men de grenzen kan (en
door de hoge investeringen financieel gezien moet) verleggen. Dit betekent ook varen met slecht weer,
langere reizen maken. De arbeidsomstandigheden aan boord zijn in een aantal opzichten veel beter dan
vroeger, maar het beroep van visser brengt nog steeds langdurig zwaar en risicovol werk met zich mee.
Een rapport van de Commissie van Europese Gemeenschappen (1993) meldt hierover het volgende. Het
schip is een bewegende werkvloer, de meeste taken worden onder alle weersomstandigheden aan dek
verricht, de gemiddelde werkweek telt 80 uren, er wordt dag en nacht gewerkt, rustperioden per etmaal
zijn nooit langer dan 4-5 uur achter elkaar. Het loonstelsel is gewoonlijk gebaseerd op stukloon, dat wil
zeggen, het loon is afhankelijk van de vangst, waardoor de werknemers hard en zonder onderbreking
doorwerken. Er is weinig privacy, veel lawaai. Het verblijf aan boord gedurende langere perioden leidt
niet alleen tot gezinsproblemen, maar ook tot een isolement vanwege het gebrek aan contact met sociale
groepen. Deze opmerkingen gelden overigens de visserij in de gehele EG.
Het werk is gevaarlijk. Van alle beroepsactiviteiten binnen de landen van de EG, vertoont de visserij de
hoogste ongevallencijfers. Het jaarlijkse dodencijfer voor de gehele EG bedraagt 2 per 1000, tegen 0,3
per 1000 voor de bouw, de mijnbouw en de landbouw. De kans dat een visser tijdens zijn beroepsleven
een dodelijk ongeval overkomt, bedraagt ongeveer 3% en de kans op een ernstig ongeval 50%. De meeste
dodelijke ongevallen worden veroorzaakt door een val van hoogte. De meeste ernstige ongevallen
betreffen de handen en worden veroorzaakt door bekneld raken onder of tussen voorwerpen, naast vallen
en stoten. Lichte ongevallen die aan wal zouden leiden tot verzuim, geven geen aanleiding tot verzuim op
zee; de visser werkt zo goed en zo kwaad als het gaat door om zijn collega’s niet te overbelasten. Zo lijkt
het totaal aantal ongevallen lager dan het in werkelijkheid is. Door de aanzienlijke en voortdurende
fysieke en psychische overbelasting is de levensverwachting lager dan in andere bedrijfstakken (nog
steeds volgens het rapport van de EG, 1993).
De vissersvrouwen hebben bij afwezigheid van hun partner een forse taak aan het vaak grote gezin en in
veel gevallen aan het bedrijf waarvoor zij aanspreekpunt en regelaar zijn. Ze geven elkaar daarbij vaak
steun. Misschien dat dit alles hen in praktische zin veel geëmancipeerder heeft gemaakt dan vele
buitenstaanders, maar ook veel Urker mannen denken.
Over de gezondheidstoestand van de Urker bevolking kan het volgende worden gemeld. Op Urk wordt
vooral in de visserij ongezond geleefd. Bij de visserijkeuring in 1989 bleek door 58% van de Urker
vissers te worden gerookt (Nederland 37-39% van de mannen tussen 20 en 70 jaar). Verder bleek dat 60%
van de vissers overgewicht of adipositas had (Queteletindex gelijk aan of groter dan 27), terwijl in
Nederland van de mannen tussen 20 en 60 jaar 30% overgewicht of adipositas heeft. Bij een keuring in
1993 werden bovendien het cholesterolgehalte en de bloeddruk bij alle leeftijdscategorieën significant
hoger bevonden dan in de rest van Nederland. Uit de voedingsanamnese bleek dat Urker vissers van de
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meeste voedingsmiddelen meer gebruikten dan een naar leeftijd en geslacht vergelijkbare groep
Nederlanders; ze gebruikten daarentegen minder alcohol en suikerproducten en minder groenten (De
Visser en Bilo, 1995).
Bij onderzoek naar doodsoorzaken in de (totale) Urker bevolking tussen 1985 en 1997 werd gevonden dat
voor de Urker mannen de gemiddelde leeftijd bij overlijden 66.5 jaar was en voor de Urker vrouwen 73.3
jaar; in Nederland was dat respectievelijk 70.9 jaar en 77.1 jaar. Bij Urker mannen bleek de totale sterfte
15% hoger en de sterfte aan hart- en vaatziekten 36% hoger dan bij Nederlandse mannen. De totale sterfte
en de sterfte aan hart- en vaatziekten bij Urker vrouwen verschilde daarentegen vrijwel niet van die van
Nederlandse vrouwen, hoewel een stijgende trend werd waargenomen. Mogelijke, elkaar deels
overlappende, verklaringen voor de gevonden oversterfte zijn: cardiovasculaire risicofactoren, genetische
factoren en een lage sociaal-economische status (De Visser e.a., 2001).

Gezondheidszorg

De situatie op Urk beginjaren negentig, ten tijde van het onderzoek, kan als volgt worden beschreven.

Eerste lijn
Bijna alle eerstelijns disciplines/ voorzieningen zijn aanwezig; er is geen verloskundige. Urk heeft een
eigen ambulance, bemand door vrijwilligers van de plaatselijke Rode Kruis colonne; één van de Urker
huisartsen is colonnecommandant..

Huisartsen
Er zijn vijf huisartspraktijken, vier grote en een kleinere. De praktijken liggen verspreid over het snel
uitbreidende dorp. Per praktijk werkt één huisarts.
Samenwerking. De huisartsen werken samen in maatschapverband sinds 1971, toen de derde
huisartspraktijk werd gestart. De opbrengst van de gezamenlijke praktijken werd aanvankelijk gelijk
verdeeld, ongeacht de praktijkgrootte. Bij de start van de vierde en de vijfde praktijk (1983 resp. 1987)
werd de gewenste te bereiken praktijkgrootte en het als haalbaar afgesproken groeipad als uitgangspunt
genomen voor het percentage van de opbrengst. De bedoeling van deze opzet was duidelijkheid en
zekerheid te scheppen en concurrentie buiten te sluiten. De samenwerking is vanaf het begin van de
maatschap intensief geweest. De huisartsen overleggen tweemaal per week en proberen beleid en
takenpakket zoveel mogelijk af te stemmen en vast te leggen. Niet-patiëntgebonden taken, zoals
vertegenwoordiging binnen en buiten de beroepsgroep, worden zo goed mogelijk verdeeld. Met alle
disciplines in de eerste lijn, ook met predikanten en politie, bestaat  gestructureerd overleg. De Urker
huisartsen zelf bestempelen hun samenwerkingsvorm vanwege het intensief samenwerken tussen
solopraktijken als een ‘gedecentraliseerde groepspraktijk’.
Praktijkorganisatie. Over de organisatie in de praktijken kan het volgende worden gemeld:
•  Assistentie: in drie praktijken werkt fulltime één assistente, in één praktijk werkt een assistente 0,85

FTE en is tevens de echtgenote werkzaam, in één praktijk werken twee assistentes samen fulltime en
is eveneens de echtgenote werkzaam.

•  Praktijkruimte: Vier van de vijf Urker praktijken hebben een spreekkamer met onderzoekgedeelte en
een (aparte) behandelkamer/ laboratorium, die ook door de assistente gebruikt wordt. In één praktijk
is een spreekkamer en een kamer voor onderzoek, behandeling en lab.
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•  Spreekuur: in alle praktijken verloopt het spreekuur op afspraak (sinds 1979). Doorgaans kan voor
dezelfde dag een afspraak gemaakt worden. De gereserveerde afspraaktijd bedraagt 7 tot 10 minuten.
Er zijn aparte spreekuren voor prenatale controle, voor diabetescontrole en voor wratbehandeling.

•  Herhaalreceptuur: alleen in uitzonderingsgevallen kan herhaalreceptuur telefonisch worden
aangevraagd. Medicijnverpakkingen en herhaalrecepten worden bij de prakijk in een mand of doos
gedeponeerd door of namens de patiënt. Het verwerken van de aanvragen is voor de assistente zo
gemakkelijk mogelijk gemaakt door het gebruik van speciale herhaalrecepten (sinds 1982) en door de
mogelijkheid om van doosjes en potjes het etiket af te trekken en dit op receptpapier te plakken
(‘slimme etiketten’). De huisarts beoordeelt en tekent aan het eind van de dag de recepten. De
apotheker ontvangt de recepten de volgende morgen, de aangevraagde medicatie ligt ‘s middags klaar
in de apotheek.

•  Delegeren: de assistente wordt veel ingeschakeld in de behandelkamer; diverse taken, vooral op
medisch-technisch gebied, zijn gedelegeerd.

•  Telefoongebruik: uitslagen van onderzoeken worden meestal telefonisch afgehandeld. In het
algemeen wordt de patient niet doorverbonden, maar belt de huisarts de patient terug. De assistente
neemt, zoals gezegd, in principe geen telefonische aanvragen voor herhaalreceptuur aan.

•  Automatisering: twee praktijken zijn geautomatiseerd. Ze gebruiken hun HIS (Huisarts Informatie
Systeem, Elias) uitgebreid, dus inclusief de spreekuurmodule. Dat is op dat moment nog nieuw in hun
regio. De andere praktijken gebruiken dan nog de groene NHG-kaart maar hebben uitgewerkte
plannen om (met hetzelfde HIS) te gaan automatiseren (na de data-verzameling van dit onderzoek).

Takenpakket en faciliteiten. De Urker huisartsen rekenen ook EHBO/ kleine chirurgie en de begeleiding
van zwangerschap en bevalling tot hun taak. Daarnaast hebben zij diverse extra faciliteiten gecreëerd,
gebaseerd op onderlinge verwijzing (in feite delegeren binnen de huisartsengroep). Het gaat om bepaalde
onderzoeken en behandelingen, zoals ECG maken (via één praktijkassistente, cardiofonieproject Zwolle),
gipsen van overbelaste polsen, proctoscopie/ aambeienbehandeling en behandeling van chalazion1. In
principe worden alle patiënten met type II diabetes in de eerste lijn begeleid (sinds 1987). Als
behandeling met insuline nodig is, leert de assistente de patiënt zelfcontrole. Daarna leert de
wijkverpleegster thuis de patiënt injecteren, regelt ze de instelling volgens protocol en in telefonisch
overleg met de huisarts en geeft ze zo mogelijk diabeteseducatie.
De huisartsen zijn niet betrokken bij het consultatiebureauwerk.
Communicatie met de praktijkbevolking. De maatschap geeft sinds 1982 één of twee maal per jaar een
mededelingenblad uit dat huis aan huis wordt verspreid, maar ook naar de collega-huisartsen en
specialisten in de regio wordt gestuurd. Hierin wordt informatie gegeven over onderwerpen als
belangrijke gezondheidsproblemen, preventie, praktijkorganisatie, de komst van een nieuwe praktijk, en
dergelijke. Soms worden andere disciplines uitgenodigd iets te melden over hun werk of over
samenwerkingsaspecten.

Ziekenhuizen
In een straal van 40 kilometer rond Urk bevinden zich ziekenhuizen in Emmeloord (13 km), Kampen (24
km, tot 1994), Lelystad (30 km), Meppel, Zwolle (40 km). In het ziekenhuis in Emmeloord zijn alle
basisspecialismen vertegenwoordigd. Enige deelspecialisten van elders komen op consultbasis in het
ziekenhuis: orthopedie, urologie, cardiologie en longziekten. Dit betekent dat de betrokkenheid van de
algemeen chirurg en de algemeen internist groot is bij veel problematiek, die elders direct naar

                                                                
1 Het verwijderen van een zwelling in het ooglid
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deelspecialismen wordt verwezen. Het ziekenhuis heeft geen vrij toegankelijke EHBO. Er is geen
psychiatrie. Bij verwijzing wordt door de Urker huisartsen in de regel gekozen voor het ziekenhuis in
Emmeloord. Als meer faciliteiten nodig of gewenst zijn, wordt regelrecht verwezen naar ziekenhuizen in
Zwolle of Meppel, soms naar academische ziekenhuizen in Groningen, Amsterdam of Utrecht. Voor
psychiatrische verwijzing is men aangewezen op het psychiatrisch ziekenhuis in Ermelo of op de PAAZ
in Zwolle of Meppel.

Indruk Urker huisartsen

In de discussies in de Urker huisartsengroep over de gezondheidstoestand en het zorggebruik van hun
patiënten komen de volgende indrukken naar voren.
De Urker lijkt niet snel om hulp te vragen bij vage klachten of klachten die vanzelf overgaan. En als men
toch komt, is het vaak om te horen wanneer er weer mag (!) worden gewerkt. Men komt relatief vaak met
letsels (vooral van huid en oog) en met overbelastingsklachten van het bewegingsapparaat, meestal
opgedaan tijdens het werk. Ook menen de huisartsen relatief vaak erysipeloid te zien, een huidinfectie die
ontstaat tijdens visverwerking. De indruk bestaat dat op Urk behalve hart-/ vaatziekten ook relatief veel
diabetes, jicht en arthrosis voorkomt. De patiënt lijkt er in het algemeen van uit te gaan dat de dokter het
beste met hem voor heeft. De vraag om verwijzing wordt niet zo snel en zeker niet dringend gesteld,
aldus de indruk van de Urker huisartsen.
De Urker huisartsen menen dat de intensieve samenwerking binnen de huisartsengroep en met de eerste-
lijns hulpverleners duidelijke invloed heeft op de praktijkvoering en waarschijnlijk daardoor op het zorg-
gebruik.
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2 Literatuurverkenning zorggebruik

2.1 Inleiding: doel en methode

Het doel van de literatuurverkenning in dit onderzoek is het verkrijgen van overzicht van en inzicht in
•  methoden om de gezondheidstoestand van de Urker bevolking, de zorgvraag bij de huisarts en de

daaruit voortkomende zorgconsumptie in kaart te brengen,
•  de factoren, die invloed uitoefenen op de gezondheidstoestand, de zorgvraag en de zorgconsumptie,

en het relatieve belang van die factoren,
•  methoden om die factoren te meten,
•  geschikte referentiestudies/ -cijfers.

Het onderzoek op Urk is een zorgconsumptie onderzoek. Zorgconsumptie (met verwijzen als een van de
onderdelen) is sterk afhankelijk van cultuur en organisatie van de gezondheidszorg. Daarom zijn studies
die zijn gericht op de Nederlandse situatie van belang voor dit onderzoek. Dit betekent dat vooral in de
Nederlandstalige literatuur moest en moet worden gezocht. Uiteraard is de literatuurverzameling ook na
de gegevensverzameling voor de veldstudie (najaar 1991) doorgegaan.
Als bronnen zijn gebruikt de tijdschriften Huisarts en Wetenschap, Nederlands Tijdschrift voor
Geneeskunde, Medisch Contact en Tijdschrift voor Sociale Gezondheidszorg, over de periode van 1981
tot en met 2000, enige dissertaties gericht op dit onderwerp en diverse andere literatuur.
Gekeken is naar grote morbiditeitstudies, bij voorkeur met aan die morbiditeit gerelateerde medische hulp
(inclusief verwijzingen) door de huisarts. Deze kunnen naast referentiemateriaal tegelijk voorzien in
meetinstrumenten om de situatie op Urk in ieder geval wat betreft zorgvraag en mogelijk ook wat betreft
zorggebruik in kaart te brengen. Er is verder gezocht naar overzichten, vooral naar literatuurstudies over
de vele publicaties over onderzoeken naar zorggebruik waarbij inbegrepen factoren die invloed hebben of
kunnen hebben op het gebruik van medische zorg in de huisartspraktijk in het algemeen en op het
verwijzen naar de specialist in het bijzonder.
De resultaten worden in de volgende paragraaf gepresenteerd. Eerst wordt aangegeven welke
gegevensbronnen belangrijk zijn gebleken, daarna worden begrippen gedefinieerd, enige algemene
opmerkingen over beïnvloedende factoren bij zorggebruik gemaakt en wordt een model van zorggebruik
besproken. Vervolgens wordt aandacht besteed aan morbiditeitstudies en tenslotte wordt de literatuur over
beïnvloedende factoren bij zorggebruik besproken. De belangrijkste resultaten worden samengevat en
bediscussieerd, waarna conclusies voor opzet en uitvoering van het onderzoek worden geformuleerd.
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2.2 Resultaten

2.2.1 Belangrijke gegevensbronnen

Het in 1992 gepubliceerde boek ‘Gezondheidszorg in Model’ (Post en Vennix) blijkt een belangrijke bron
van informatie. Het model van het proces van zorgconsumptie (stappen en beïnvloedende factoren) en het
literatuuronderzoek dat hierin beschreven staat is gebruikt als basis voor de verdere literatuurstudie.
Van recenter datum is de literatuurstudie (Kleinmeulman, 1997), verricht in het kader van de
voorbereidingen voor het rapport Zorgbehoefte en zorggebruik, deel 6 van de RIVM studie
‘Volksgezondheid Toekomst Verkenning 1997’. Deze literatuurstudie maakt voor de literatuur van vóór
1992 gebruik van de literatuurlijst van ‘Gezondheidszorg in Model’ (1992) en van de overzichtsstudie
van Sluijs en Dopheide (1985). De studie van Kleinmeulman is tenslotte grotendeels gebruikt als kapstok
voor de beschrijving van de literatuur over factoren die van invloed kunnen zijn op het gebruik van
medische zorg.
Engelsman en Geertsma behandelen in een bijlage van hun dissertatie ‘De kwaliteit van verwijzingen’
aan de hand van de literatuur de verklarende variabelen ‘verwijsmotieven van de huisarts’, ‘opvattingen
van huisarts en specialist over de wederzijdse taakafbakening’ en ‘verwachtingen van de patiënt over het
gedrag van de artsen in de arts-patiëntrelatie’.
Verder vragen een tweetal review-artikelen over verwijzen de aandacht, geschreven door Van de Lisdonk
en Schellevis (1994) respectievelijk door Grundmeijer e.a. (1996).
Ook de verschillende rapporten over de ‘Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de
huisartspraktijk’ (Nivel) leveren veel nuttige gegevens op.

2.2.2 Begrippen, determinanten en modellen

Zorgbehoefte, zorgvraag, zorggebruik

In ‘Zorgbehoefte en zorggebruik’ (1997) stellen Post en Stokx in hun inleiding dat in de literatuur de
relatie tussen gezondheidstoestand, zorgbehoefte en zorggebruik op veel manieren wordt weergegeven en
dat deze begrippen in vele verschillende modellen en schema’s zijn gevisualiseerd. Daarbij is een scala
aan modificerende invloeden beschreven. Deze veelvormigheid hangt vooral samen met de specifieke
onderzoekscontext, de zorgsectoren waarin ieder van de modellen is ontwikkeld en de verschillende
theoretische benaderingswijzen om zorggebruik te verklaren.
De termen zorgbehoefte, zorgvraag en zorggebruik worden in de literatuur weinig eenduidig gehanteerd,
aldus Post en Stokx. Dit komt onder andere doordat de operationalisatie van deze drie begrippen in
wetenschappelijke termen noodgedwongen vaak moet gebeuren met behulp van gegevens over in de
praktijk gerealiseerd zorggebruik, betrokken uit in eerste instantie voor andere doeleinden opgezette
registraties, maar ook doordat zorggebruik ‘tastbaar’ is te maken, terwijl de term zorgbehoefte verwijst
naar een inschatting op basis van normen en waarden. Zij hanteren de volgende definities.
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Zorgbehoefte:
•  Objectieve (of geobjectiveerde) behoefte aan zorg volgens maatstaven van deskundigen; (defined/

normative) needs.
•  Subjectieve behoefte aan zorg volgens de betrokkenen (patiënten/ cliënten/ consumenten); wants.
Zorgvraag:
•  De geëxpliciteerde (uitgesproken) zorgbehoefte door de betrokkenen (patiënten/ cliënten/

consumenten); demands.
Zorggebruik:
•  Het daadwerkelijk gebruik van zorg (interventies): de resultante van interactie tussen zorgvraag en

zorgaanbod.
(Met objectief wordt niet bedoeld dat de behoefte werkelijkheidsgetrouw en eenduidig kan worden
vastgesteld. De toevoeging wil slechts duidelijk maken dat beoordeling door een deskundige/ een
professional plaatsvindt.)

Post en Stokx laten middels een eenvoudig, conceptueel model van zorggebruik de relaties tussen deze
drie begrippen zien (figuur 2.1).

Figuur 2.1: conceptueel model VTV-1997. Uitwerking blok ‘Zorggebruik’

Dit model laat zich als volgt lezen.
Vanuit een bepaalde gezondheidstoestand ontwikkelt zich bij een individu een bepaalde behoefte aan
zorg. Deze persoon kan besluiten die behoefte te uiten als zorgvraag aan een zorgverlener in het informele
of in het formele circuit. In beide circuits vindt een soortgelijk proces plaats; de zorgvraag wordt door de
zorgverlener idealiter samen met de patiënt/ cliënt/ consument verhelderd. Uit de ontmoeting van
zorgvraag en zorgaanbod komt een benoeming van het probleem naar voren, al dan niet in termen van een
ziekte of aandoening, en een indicatie voor zorginterventie. Dit is reeds zorggebruik. De aldus
vastgestelde behoefte (‘objectieve’ behoefte) leidt tot verder zorggebruik.
Een patiënt kan tegelijkertijd het proces voor één of meerdere aandoeningen bij meerdere zorgverleners
doorlopen. De verschillende zorgcircuits zijn aan elkaar gerelateerd. Ze kunnen elkaar aanvullen
(complementariteit), in elkaars verlengde liggen (supplementariteit) of elkaar vervangen (substitutie).

Zorggebruik
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Determinanten van zorggebruik

Uit de beschrijving bij het model wordt al duidelijk dat stappen niet altijd en op dezelfde manier worden
gezet. In de literatuur is een groot aantal factoren beschreven die invloed kunnen hebben op de weg van
gezondheidstoestand naar zorggebruik. Deze factoren (determinanten van zorggebruik) kunnen worden
gerangschikt naar een zestal verschillende benaderingswijzen, die worden gehanteerd bij de verklaring
van zorggebruik (tabel 2-1)

Tabel 2-1

Benaderingswijzen ter verklaring van zorggebruik (VTV-1997)

Benaderingswijze Toelichting

Sociaaldemografisch Probeert zorggebruik hoofdzakelijk te verklaren vanuit persoonskenmerken (bijvoorbeeld

leeftijd, geslacht, inkomen, huisvesting van degene die zorg ontvangt)

Financieel-economisch Hierbij wordt de nadruk gelegd op de financieringswijze van zorgvoorzieningen en de

verzekeringswijze van degene die zorg ontvangt

Sociaal-psychologisch Hierin worden verschillende verklaringswijzen gerangschikt waarin individuele opvattingen

en attitudes centraal staan (bijvoorbeeld ziektebeleving, klaaggedrag van de zorgontvanger;

taakopvatting en persoonlijkheid van zorgverlener)

Sociaal-cultureel Hieronder vallen de culturele en de netwerk- of interactionele benadering; hierbij gaat het

om algemeen maatschappelijke waarden en normen en sociale factoren die zorggebruik

beïnvloeden. Daarnaast gaat het ook om de mate van beschikbaarheid van zorg en steun

uit  de sociale omgeving

Geografisch De nabijheid van voorzieningen is hierbij het uitgangspunt

Organisatorisch De invloed van kenmerken van de hulpverleningsorganisatie op het zorggebruik staat hierbij

centraal

In de meeste onderzoeken zijn factoren uit twee of meer benaderingen onderwerp van studie. Het meeste
Nederlandse onderzoek naar de determinanten van zorggebruik is kwalitatief van aard en vooral gericht
op een beperkt aantal determinanten, die een verklaring vormen voor het gerealiseerde zorggebruik. Vaak
is wel aangetoond dat een factor invloed heeft, maar het relatieve belang op de zorgconsumptie is niet
goed te bepalen (Kleinmeulman, 1997).
Beschrijvingen en verklaringen van determinanten op zorggebruik anders dan de gezondheidstoestand
zijn in hoge mate afhankelijk van de gehanteerde benadering en de onderzoeksopzet. Als voor dezelfde
determinant tegenstrijdige resultaten worden gevonden is naast de onderzoeksopzet ook vaak het verschil
in definiëring of operationalisering van een determinant de oorzaak (Post en Stokx, 1997).

Voor dit onderzoek is van belang te weten welke factoren invloed (kunnen) hebben op de beslissing van
iemand om medische zorg te vragen en op de beslissing van de zorgverlener (bijvoorbeeld de huisarts)
om (welke) zorg te verlenen. Het gaat dus om beïnvloeding op twee verschillende trajecten. In tabel 2-2
zijn uit Nederlandse studies bekende determinanten van zorggebruik gerangschikt naar ‘traject van
beïnvloeding’.
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Tabel 2-2

Mogelijke determinanten van zorgconsumptie, naar traject van beïnvloeding (naar Kleinmeulman, 1997)

TRAJECT ‘GEZONDHEIDSTOESTAND VIA SUBJECTIEVE ZORGBEHOEFTE NAAR ZORGVRAAG’:

factoren die de keuze van de ‘zorgbehoeftige’ om wel of niet zorg te vragen beïnvloeden

Klacht aard, ernst, duur

‘Zorgbehoeftige’ algemene gezondheidstoestand, sociaal demografische factoren (geslacht, leeftijd, burgerlijke

staat, huisvesting), opvattingen en kennis (over gezondheid en ziekte, zorg en

zorgaanbieders), mogelijkheid (tijd en geld)

Extern zorgaanbiedersfactoren (beschikbaarheid zowel geografisch als ingeschatte bereidheid),

maatschappij/ cultuur (opvattingen en kennis sociale omgeving, technologie, media),

organisatie van zorg (bijv  naar huisarts, want ‘poortwachter’)

TRAJECT ‘ZORGVRAAG NAAR ZORGGEBRUIK’;

factoren die de keuze van de zorgaanbieder beïnvloeden:

Klacht aard, ernst, duur

‘Zorgvrager’ algemene gezondheidstoestand, sociaal demografische variabelen (geslacht, leeftijd,

burgerlijke staat, huisvesting, etc), persoonlijkheid

Zorgaanbieder taakopvatting, persoonlijkheid, demografische variabelen (leeftijd, geslacht)

Overige beschikbaarheid van zorgmiddelen/ -aanbieder (afhankelijk van tijd, aantal (bedden,

medicijnen, etc.) en afstand tot andere zorginstellingen), financiering van zorg(aanbieder),

organisatie van zorg (kenmerken van de organisatie), maatschappij/ cultuur (bepaalde

behandelmethode, kwaliteitscontroles en juridisering), technologie

In de volgende paragrafen wordt vooral op de verschillende determinanten van zorggebruik verder
ingegaan. Daarbij wordt het overzicht van Kleinmeulman (1997) grotendeels gevolgd. In paragraaf 2.2.4
worden de determinanten van het traject ‘gezondheidstoestand naar zorgvraag’ besproken, in paragraaf
2.2.5 de determinanten van het traject ‘zorgvraag naar zorggebruik’. Verwijzen naar de specialist, één van
de vormen van zorggebruik, staat in dit onderzoek centraal. Daarom worden de determinanten van het
verwijsgedrag van de huisarts apart besproken in paragraaf 2.2.6.

Model van zorggebruik

In veel Nederlandse onderzoeken is gebruik gemaakt van een model. Deze modellen zijn niet geschikt als
verklaring van zorggebruik, maar wel als kapstok om de gedachten te ordenen.
In het boek Gezondheidszorg in model (Post en Vennix, 1992) beschrijven de auteurs (het bouwen van)
een model waarin het traject dat de patiënt door de gezondheidszorg aflegt (kan afleggen) en al de
factoren die op dit traject inwerken, met positieve en negatieve invloed. Een aantal genoemde factoren, de
interacties tussen de factoren en het relatieve gewicht per factor zijn grotendeels gebaseerd op aannames
van deskundigen. Het boek geeft een duidelijk overzicht van de literatuur over determinanten van
zorggebruik tot 1992. Het model maakt zeer duidelijk hoe ingewikkeld het proces van zorgconsumptie is:
alles lijkt van alles afhankelijk, het veranderen van een bepaalde factor kan op diverse plaatsen in het
model verschillende, soms tegengestelde, effecten teweegbrengen. Het model is overzicht- en
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inzichtgevend; het is niet voorspellend. Eén van de belangrijkste functies is de communicatie en het
denken over het systeem van gezondheidszorg te verbeteren.
De basisuitvoering van dit model bevat een overzicht van het traject, dus zonder beïnvloedende factoren
(figuur 2-2).

Figuur 2-2

Globaal model van patiëntenstromen tussen huisarts, specialist en ziekenhuis (Post en Vennix, 1992)

Kleinmeulman (1997) concludeert na afronding van zijn literatuuronderzoek: bij modellen moet rekening
gehouden worden met het feit dat zorgconsumptie een proces is. Dat betekent dat afzonderlijke stappen
afzonderlijk bestudeerd moeten worden. Veel onderzoek is verricht naar de determinanten die de
verschillende trajecten tussen gezondheidstoestand en zorggebruik verklaren. Vooral op kwalitatief
gebied is veel bekend, maar van kwantitatief onderzoek zijn de resultaten minder duidelijk. Het is
belangrijk zich te realiseren dat een proces met zoveel factoren die onderling zeer verstrengeld zijn en op
verschillende momenten een verschillende invloed kunnen hebben, misschien wel te complex is om in
één keer te bestuderen.
De conclusies van Kleinmeulman kunnen dus uitgelegd worden als een kritische opmerking betreffende
de houdbaarheid van ‘aannames door deskundigen’ wat betreft het relatieve belang van factoren, zoals in
het model van Post en Vennix.

Voor dit literatuuronderzoek zal ik gebruik maken van het globale model van Post en Vennix (figuur 2-2),
omdat het een eenvoudig en duidelijk overzicht geeft van de stappen in het proces van zorgconsumptie,
op basis van de literatuur.

2.2.3 Morbiditeitstudies

Eén van de belangrijkste studies over het huisartsgeneeskundig handelen is de ‘Nationale studie naar
ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk’, uitgevoerd door het Nederlands instituut voor onderzoek
van de eerstelijns gezondheidszorg (Nivel).
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Het basisrapport van Foets en Van der Velden (1990) vermeldt dat de studie is opgezet vanuit het gebrek
aan beleidsrelevante informatie over de huisarts in Nederland. Morbiditeitstudies (soms met globale
interventiegegevens) zijn voordien wel gedaan. De eerste studie is van Oliemans (1969), sindsdien
worden op enkel plaatsen in Nederland in een beperkt aantal praktijken morbiditeitsgegevens (en soms
globale interventiegegevens) verzameld, zoals in de Continue Morbiditeitsregistratie van het Nijmeegs
Universitair Huisartsen Instituut (n=4) (Van de Hoogen e.a., 1985), het Monitoring Project (n=12,
registratieduur 2 jaar) (Lamberts, 1984), het Registratienet Huisartspraktijken van de Rijksuniversiteit
Limburg (n=11) (Hoppener e.a., 1990), en het Transitieproject van de Universiteit van Amsterdam (n=14;
registratieduur minimaal 1 jaar) (Marinus, 1990). Door de selectie van deelnemende huisartspraktijken en
de grote mate van interdoktervariatie zijn de resultaten niet generaliseerbaar naar de Nederlandse situatie.
Bovendien bestond er nauwelijks koppeling tussen ziekten en verrichtingen. De uitgangspunten bij de
opzet van de Nationale studie zijn:
•  een landelijk en representatief registratieproject
•  getrouwe weergave van gang van zaken in de huisartspraktijk (dus geen geselecteerde groep

hooggemotiveerde huisartsen en zo min mogelijk inbreuk op de routines)
•  voldoende variatie van de aanbodzijde om interdoktervariatie te kunnen bestuderen
•  voldoende informatie aan de vraagzijde om determinanten van gezondheid en het gebruik van

gezondheidszorgvoorzieningen te kunnen bepalen
•  registratie van het arts-patiëntcontact vormt de kern. De registratie is episodegericht, waarbij een

episode een reeks contacten is voor hetzelfde gezondheidsprobleem. De in het arts-patiëntcontact opge-
nomen gegevens over de hulpvraag (morbiditeit) en het hulpaanbod (verrichtingen) kunnen worden
gerelateerd aan achtergrondgegevens van de huisarts en huisartspraktijk, aan achtergrondgegevens van
patiënt en leefomgeving en aan ‘overige delen van het gezondheidszorgsysteem’ van zowel de huisarts
(verwijzen, overleg) als van de patiënt (zorggebruik, meningen en opvattingen).

Aldus Foets en Van der Velden.
De gegevensverzameling heeft plaatsgevonden in 1987-1988.
De eerste rapporten verschenen in 1990 (meetinstrumenten en procedures). Een aantal basisrapporten is
voor dit onderzoek van belang: gezondheid en gezondheidsgedrag in de populatie (1991), de
huisartsenquête: schaalconstructie (1991), morbiditeit (1991), verrichtingen (1992).
Er is ook kritiek op de Nationale studie. De groep huisartsen in de steekproef bleek meer vrouwen, meer
jonge huisartsen en minder solistisch werkende huisartsen te bevatten dan de totale groep Nederlandse
huisartsen; hiervoor moesten de data gewogen worden om te kunnen generaliseren naar de totale
Nederlandse bevolking. De registratieperiode van 3 maanden is eigenlijk te kort; incidentie en prevalentie
worden in andere onderzoeken gemeten per jaar, verrichtingen en vervolgcontacten bij chronische ziekten
kunnen niet goed bestudeerd worden (Meyboom-de Jong, 1993). De toegepaste centrale codering en
episodeconstructie geeft minder garantie op consistente codering dan gedacht en vermindert het inzicht in
interdoktervariatie (terwijl inzicht juist een van de doelen van de studie is). De relatie tussen de vraag van
de patiënt en de interventie wordt onvoldoende gelegd (want alleen door de diagnose); dit zal niet de
juiste benadering blijken te zijn om klinisch belangrijke informatie over het verloop van de ziekte en over
het huisartsgeneeskundig handelen te achterhalen (Hofmans-Okkes en Lamberts, 1994).
Bij de tweede Nationale studie (2000-2001) heeft het Nivel een andere werkwijze gekozen. Men heeft
gebruik gemaakt van de praktijken van het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsen (LINH); in deze
geautomatiseerde praktijken registreren de huisartsen en assistentes contacten gestructureerd
(diagnosecodering, episodegewijs). De registratieperiode duurt één jaar.
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2.2.4 Van gezondheidstoestand naar zorgvraag

Mensen hebben veel lichamelijke klachten, maar slechts een klein deel (ongeveer 10%) gaat naar huisarts.
De huisarts ziet dagelijks ruim 1% van zijn praktijkpopulatie (Van der Ree e.a., 1992).
De factoren die volgens Nederlands onderzoek de gang naar de dokter beïnvloeden worden hieronder
weergegeven.

Factoren van de klacht/ ziekte

De (door de patiënt ervaren) urgentiegraad van de klacht heeft grote invloed. Mensen met meer (kleine)
klachten (gemeten volgens een klachtenlijst, dus ook onder invloed van klaaggeneigdheid) blijken vaker
naar de huisarts te gaan. Verder is gevonden dat er meer uitstel bestaat voor psychische klachten (Sluijs
en Dopheide, 1985). Voor neurologische problemen gebruikt men bijna altijd zorg (0.9), terwijl cara een
veel lagere ratio heeft (0.3) (Van der Velden, 1998). Dergelijke bevindingen geven aan dat de aard en de
ernst van de klacht belangrijke factoren zijn. Maar over de noodzaak tot hulpvragen kunnen patiënten en
artsen zeer verschillend denken.

Factoren van de patiënt

Algemene gezondheidstoestand
Hierbij valt te denken aan handicaps en chronische ziekten en dergelijke. Hoe slechter de patiënt zijn
gezondheidstoestand ervaart, hoe groter zijn vraag is naar contact met de huisarts (Van der Zee, 1982).

Sociaal demografische variabelen
Sluijs en Dopheide (1985) vatten samen:
Vaker contact met de huisarts door ouderen (maar die hebben ook meer gezondheidsklachten), vrouwen
(maar in de vruchtbare leeftijd wordt dat verklaard door anticonceptie etc.), gescheiden patiënten (maar
die hebben ook meer gezondheidsklachten), mensen met lage opleiding, lage Sociaal Economische
Status1(SES) en lager inkomen (maar mensen met een laag inkomen hebben vaak ook meer
aandoeningen), WAO-ers.
Werkelozen hebben meer klachten, maar gaan minder vaak naar de huisarts.
Kinderen uit grote gezinnen en uit agrarische gezinnen gaan minder vaak naar de dokter
Meer uitstel van bezoek door vrouwen, hoger opgeleiden, plattelandsbevolking en mensen die ervaring
met de klacht hebben.
Ouderen komen dan misschien vaker bij de huisarts, maar bij ouderen wordt ook onderrapportage van de
hulpvraag gevonden (Kleijnen e.a., 1990).
Er blijven verschillen tussen de seksen in ervaren gezondheid en zorggebruik, ook na correctie voor
verschillen in SES, leefsituatie en geslachtsgebonden aandoeningen (De Bakker e.a., 1992).
Bij een enquête onder 50-80-jarige ziekenfondsverzekerden bleek 17% van het zorggebruik (bezoek aan
huisarts en/ of specialist in afgelopen 2 maanden, opname ziekenhuis afgelopen jaar) verklaard te worden
door de subjectieve gezondheidstoestand, de leeftijd en het opleidingsniveau. Geslacht en samenlevingsvorm

                                                                
1 De variabele Sociaal Economische Status (SES) wordt verschillend geoperationaliseerd. Soms worden beroep, opleiding

en inkomen gemeten, vaker alleen het soort beroep.
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speelden nauwelijks een rol. Met de leeftijd stijgt de consumptie, maar dit heeft niet alleen met de
subjectieve gezondheidstoestand en met chronische aandoeningen te maken. Aanbodfactoren moeten in
toekomstig onderzoek worden meegenomen (Boelema e.a., 1994).
Ook andere factoren en relaties spelen een rol. Zo is er bij lage opleiding vaak een slechtere
gezondheidstoestand, maar opleiding heeft ook invloed op waarden, opvattingen, verwachtingen van
patiënten ten aanzien van de zorgconsumptie en daarmee op de consultatiefrequentie (Kooiker en Mootz,
1996).

Psychologische variabelen
Er bestaat een geringe samenhang tussen persoonlijkheidsfactoren en het bezoek aan de huisarts (Sluijs en
Dopheide, 1985). Jongeren, mannen en weinig neurotische mensen bezoeken de huisarts minder vaak.
Mensen met vage klachten en mensen met meer kans op psychische problemen bezoeken de huisarts vaker.

Opvattingen en kennis over gezondheid en ziekte, zorg en zorgaanbieders
Als de patiënt de arts goed kent, gaat hij vaker naar het spreekuur (Bergsma, 1980).
Opvattingen over ziekte en medische zorg zijn minder belangrijk dan de attitude ten aanzien van de arts.
Vooral de ervaring van eigen ziek zijn en de tevredenheid met de eigen arts bepalen de contactfrequentie
(Mootz, 1983).
Mensen die opgeven dat gezondheid het belangrijkste is in hun leven en zeggen daarnaar te leven, doen
dat niet of nauwelijks, integendeel. Ze roken gemiddeld meer en schatten het risico lager in dan andere
mensen. Ze leggen de verantwoordelijkheid voor een goede gezondheid bij de arts, maar maken toch niet
meer gebruik van medische voorzieningen dan anderen (Kooiker en Mootz, 1996). Dus het belang dat
men hecht aan een goede gezondheid lijkt minder verband te houden met het gebruik van
gezondheidszorg dan vaak wordt gedacht.
Bij mensen die niet naar de huisarts gaan (langer dan 5 jaar), kunnen vijf typen worden onderscheiden:
de onbezorgde, de ontkenner, de zelfredzame, de berustende, de uitsteller. Ze zijn trots op het feit dat
geen arts nodig is. Hoe langer het contact met de huisarts geleden is, hoe moeilijker het wordt. Men zou
kunnen zeggen dat deze mensen geleerd hebben zichzelf te redden en afgeleerd hebben om hulp te vragen
(Beukema-Siebenga, 1997).
Informatiebehoefte is een belangrijke reden om naar de dokter te gaan (Kar, 1992; Stevens, 1995).
Daarbij willen patiënten  serieus genomen, zij wensen openheid ten aanzien van de diagnose, het verloop
van de ziekte, de voor- en nadelen van de therapie. Ze willen een eerlijke en open huisarts, die in
begrijpelijke taal uitlegt wat er aan de hand is (Sixma e.a., 1994).
Uitleg en wijzen op de mogelijkheden van zelfhulp maakt de drempel daarna hoger (Post in Van der Maas
e.a., 1995).
Onbekendheid met andere eerstelijnsvoorzieningen leidt tot meer contacten bij de huisarts.
Waarden, opvattingen en verwachtingen van patiënten zijn sterk afhankelijk van hun opleiding. Sociaal-
economische verschillen blijven in hun gevolgen niet beperkt tot verschillen in gezondheid, maar
omvatten tevens culturele verschillen die gezondheids- en ziektegedrag mede beïnvloeden (Kooiker en
Mootz, 1996).
Verschillen in opvattingen tussen patiënt en arts over de ernst van de klacht en over de behandeling, net
als toegenomen lekenkennis, mondigheid en assertiviteit kunnen problemen geven in de arts-patiënt
relatie (Kooiker en Mootz, 1996).
De werkstijl van de huisarts heeft invloed: veel terugbestellen maakt de patiënt ongerust en werkt
drempelverlagend voor nieuwe klachten (Mokkink, 1986).
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Vertrouwen in de arts en heil verwachten van medisch ingrijpen is nodig voor hulp zoeken (Sluijs en
Dopheide 1985). Mensen met hoge verwachtingen van medische zorg bij alledaagse aandoeningen
gebruiken meer medicatie op recept, maar gaan niet vaker naar de dokter (Kooiker, 1996).
Meer kennis kan ook leiden tot sneller raadplegen. Dit kan adequaat zijn bij ernstige ziekten, zoals
hartinfarct (Bleeker e.a., 1993; 1995).

Eigen bijdragen, tijd (om naar de dokter te gaan)
Eigen betalingen (van voldoende omvang) leiden tot verminderd gebruik van medische zorg, ook van
noodzakelijke zorg. Bij lagere inkomens kan dit laatste schadelijk zijn. Deze mensen zijn vaak toch al
minder gezond en kunnen vanwege hun vaak lage opleidingsniveau de afweging soms ook moeilijker
maken (opleiding) (Mootz, 1992). Eigen bijdragen beïnvloeden alleen de initiële beslissing om al dan niet
naar de dokter te gaan (Wedig, 1988). Tijdgebrek werkt drempelverhogend bij de gang naar de dokter
(Janssen, 1989).

Externe factoren

Zorgaanbieders
Er bestaat geen verband tussen reistijd/ afstand, wijze van vervoer en huisartsbezoek (Sluijs en Dopheide,
1985).

Maatschappij/ cultuur
De sociale omgeving is van belang: bij slechte integratie zijn er vaak meer klachten en wordt er eerder
gevraagd om (informele) hulp. Maar meer verleende informele hulp betekent niet dat minder zorggebruik
plaatsvindt (Sluijs en Dopheide, 1985).
De invloed van anderen (‘normatief systeem’) is belangrijk. In dit verband maakt het niet uit of men lid is
van een kerk, maar wel of men een gezin/ kinderen heeft; het aantal kinderen is echter niet belangrijk
(Bergsma 1980).
Per cultuur bestaan grote verschillen in zorgvraag voor ‘objectief dezelfde klachten’ (Payer, 1989; 1990).
De invloed van de media is groot, maar toch geringer dan verwacht (Elie, 1995). Huisartsen oordelen zelf
sterk negatief over het effect dat berichtgeving in de media op patiënten zouden hebben.

Organisatie van de zorg
Wat betreft contactfrequentie zijn er geen verschillen tussen associatie- of solopraktijken, ook de
praktijkgrootte is niet van belang. Wel stellen patiënten bezoek vaker uit als de praktijk geen
afspraakspreekuur heeft (Sluijs en Dopheide, 1985).
In Engeland hebben groepspraktijken echter minder contacten bij relatief gezonde mensen dan
solopraktijken (door strakkere regels?).

Conclusie

Post en Vennix (1992) komen in hun samenvatting tot een rij beïnvloedende factoren, in afnemend
belang:
Mate van ongerustheid van de patiënt, ernst van de klacht, duur van de klacht, drempel om de huisarts te
bezoeken, invloed van anderen, kennis/ informatie, legitimering van ziekte, ervaren hinder, noodzaak tot
acceptatie van de ziekterol, verwachte baten van het onderzoek.
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Kleinmeulman (1997) concludeert echter: veel factoren spelen een rol, maar het relatief belang is
onduidelijk. Factoren hebben veel onderlinge relaties en dat leidt tot een complex en nauwelijks
voorspelbaar geheel.
En Verhaak (1992) komt in zijn literatuuroverzicht over consultatiegedrag tot de slotsom dat er geen
eenduidige relatie bestaat tussen ziek-zijn, vragen om hulp en ziektegevoel.

2.2.5 Van zorgvraag naar zorggebruik

Als de patiënt de zorgvraag eenmaal bij de huisarts heeft neergelegd, dan bepalen vooral factoren buiten
de patiënt het zorggebruik. Hierbij speelt de huisarts een zeer belangrijke rol.

Factoren van de klacht/ ziekte

De aard en de (gepercipieerde) ernst van de klacht zijn zeer belangrijk bij de vraag welke zorg de huisarts
gaat verlenen. Het stellen van de diagnose, het inschatten van de ernst van de klacht en de beoordeling
welke behandeling passend is moet echter door diezelfde huisarts gebeuren. Daarbij is het belangrijk dat
de huisarts de ware aard van de problematiek onderkent. Dit blijkt niet altijd het geval; 70% van de
patiënten met psychische problemen wordt ‘ontdekt’(Bensing en Verhaak, 1994). Tussen huisartsen
bestaan soms grote verschillen wat betreft diagnosestelling (zie paragraaf 2.2.7).
Bij de beoordeling welke behandeling moet worden ingesteld spelen veel factoren een rol.

Patiëntgebonden factoren

Algemene gezondheidstoestand
De gezondheidstoestand buiten de specifieke klacht speelt een rol (comorbiditeit).

Sociaal demografische variabelen
Ouderen, vooral boven de 50 jaar, en mensen met lage opleiding, lage SES en laag inkomen gebruiken
meer medicatie op recept. Ouderen worden vaker terugbesteld. (Sluijs en Dopheide, 1985; Post en
Vennix, 1992).
Vrouwen en hoger opgeleiden hebben wat langere consulten, met meer kans op een gesprek en op
voorlichting; laag opgeleiden en allochtonen hebben meer kans op een recept. Maar het gedrag van de
huisarts en het type patiënt zijn onafhankelijk van elkaar (Kooiker en Mootz, 1996). Bij hoger opgeleiden
vraagt de huisarts vaker diagnostiek aan bij hoesten, rugklachten, buikpijn en hoofdpijn (Van der Velden,
1998).
Het effect van de verzekeringsvorm is niet meer belangrijk als de patiënt eenmaal in het zorgcircuit is
(Delnoij, 1997).

Persoonlijkheid
Somatiserende patiënten praten meer en proberen het gesprek in de door hen gewenste richting te sturen.
Ook gesprekken van vrouwelijke patiënten duren langer; zij presenteren meer klachten en refereren vaker
aan verhalen uit hun dagelijkse leefwereld (Meeuwesen e.a. 1991).
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Presentatie kan een rol spelen, soms is deze doorslaggevend. Toenemende mondigheid en eisend gedrag
zijn een factor bij de toename van de zorgconsumptie. Om de patiënt gerust te stellen of om van het
gezeur af te zijn, verleent de huisarts dan zorg. Ook om niet te worden beschuldigd van nalatigheid.

Huisartsfactoren

Demografische variabelen
Mogelijk zijn vrouwelijke artsen minder directief, meer patiënt gericht en hebben ze meer oog voor
psychosociale problematiek, zo blijkt uit een beperkt onderzoek (Meeuwesen e.a. 1991). Verschillen in
behandeling zijn klein en beperkt tot het verbale deel van het consult, volgens Van den Brink-Muinen e.a.
(1994). Vrouwelijke artsen zijn inhoudelijk en relationeel beter dan mannelijke in staat aansluiting te
vinden bij het perspectief van de vrouwelijke patiënt. Vrouwen willen worden gehoord en willen het
probleem delen met iemand (mannen rapporteren en denken in oplossingen). Perceptie en
betekenisgeving worden door vrouwelijke artsen meer op waarde geschat en bij hen is het risico minder
groot dat achtergronden (fysiek en seksueel geweld) niet worden herkend en dat fysiologie als pathologie
wordt bestempeld, zoals bij alledaagse klachten bij vrouwen (Lagro-Janssen, 1997).

Taakopvatting, werkwijze en persoonlijkheid
De ‘objectieve zorgbehoefte’ (dus beoordeeld door de huisarts!) en de beslissing wat te doen spelen een
grote rol bij zorggebruik. Het oordeel van de huisarts staat onder invloed van taakopvatting, onzekerheid
en andere factoren van de zorgverlener, maar ook van maatschappelijke factoren (zoals sociaal
economisch status (SES), mogelijkheid van overleg/ onderhandelen met de huisarts, druk vanuit de
werkgever). Er bestaat dan ook een grote variatie tussen huisartsen in behandeling bij dezelfde morbiditeit
(Groenewegen e.a., 1992; Post en Vennix, 1992).
Taakopvatting en werkstijl van de huisarts hebben invloed op het takenpakket en dus op het zorggebruik
(Post en Vennix, 1992). De werkwijze is een belangrijke determinant en wordt door veel structurele en
persoonlijke kenmerken beïnvloed (Sluijs en Dopheide, 1985). Structurele kenmerken zijn:
praktijkgrootte, beschikbare tijd, praktijkvorm, demografische kenmerken van praktijkpopulatie,
verhouding ziekenfonds-/ particulier verzekerden, gemiddeld aantal patiënten per uur, urbanisatiegraad,
afstand tot het ziekenhuis, aanwezigheid van andere gezondheidszorgvoorzieningen.
Persoonlijke kenmerken zijn: taakopvatting van de huisarts, leeftijd van de huisarts en/ of aantal jaren
ervaring, bereidheid tot samenwerking met andere hulpverleners, competentie (gevoelens) van de
huisarts, kunnen omgaan met onzekerheden.
Een andere belangrijke determinant is de werkstijl van de huisarts. Grote verschillen tussen huisartsen wat
betreft voorschrijven en verwijzen hebben vooral te maken met de wijze waarop huisartsen reageren op
alledaagse aandoeningen (vaak niet ernstig en self-limiting). En deze vormen de overgrote meerderheid van
de klachten waarvoor mensen de hulp van de huisarts inroepen. Luisteren, openstaan en uitleg geven zijn
voorwaarden voor een adequate medische aanpak. Doelgerichte arts-patiënt communicatie vormt de basis
van de ‘geïntegreerde’ werkstijl. Deze werkstijl (met terughoudend verwijs- en aspecifiek voorschrijfbeleid)
blijkt niet ten koste te gaan van de gezondheidstoestand of van de mate van tevredenheid van patiënten. De
patiënten van huisartsen met deze werkstijl ervaren, in vergelijking met de patiënten van huisartsen met een
andere werkstijl, minder klachten, voelen zich gezonder en hebben meer vertrouwen in de eigen
mogelijkheden om zelf alledaagse klachten en problemen op te lossen. Verder roepen ze minder vaak de
hulp van de huisarts in (Mokkink, 1986).
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Van Eijk (1989) haakt hierop in door op te merken dat huisartsen meer tijd en energie moeten gaan
reserveren voor de belangrijke en groeiende groep chronische patiënten. Dit kan alleen als minder tijd en
energie aan alledaagse klachten en aandoeningen wordt besteed. Voor het ontwikkelen van een adequate
werkstijl (een soepele en tegelijk terughoudende opstelling bij deze klachten) zijn gedegen kennis van het
natuurlijk beloop en duidelijke criteria ten aanzien van het nut van medische hulp nodig.
Traditionele huisartsen hebben een smaller takenpakket en schrijven sneller medicatie voor, moderne
huisartsen hebben een meer democratische houding, zijn meer informerend, rekenen ook psychosociale
klachten tot hun terrein, zijn wat jonger en werken vaker in een gezondheidscentrum (Kooiker en Mootz,
1996).
Er bestaan geen grote verschillen in ‘voorschrijfcompetentie’ tussen huisartsen (Foets e.a. 1994). De
indicatiestelling is globaal in overeenstemming met het farmacotherapeutisch kompas (Foets en Stokx,
1993). De huisarts vraagt niet vaak beeldvormende diagnostiek aan, maar als hij het doet, dan doet hij dat
gericht (Kluijt e.a. 1992). Bloedonderzoek wordt vaak bij vage klachten aangevraagd. Onzekerheid speelt
een rol bij het aanvragen van laboratoriumonderzoek (Zaat e.a. 1992).
Er bestaan grote verschillen tussen huisartsen voor wat betreft het voorschrijven van
homeopathische medicijnen (Foets en Visser, 1993).

Structuurgebonden factoren

Praktijkfactoren
Grootte, vorm en organisatie van de praktijk bepalen mede het aantal herhaalcontacten, er zijn meer
contacten bij solopraktijken. De drukte in de praktijk speelt ook een rol; het is vaak eigengemaakte drukte
door terugbestellen (Post, 1985).
De grootte van de praktijk is minder belangrijk bij inhoud en kwaliteit van de hulpverlening dan de
taakopvatting  (Boots en Van Zutphen, 1981). Hoe groter de praktijk, hoe korter het consult
(Groenewegen en Hutten, 1994).
Het delegeren van taken aan de assistente levert tijdwinst voor de huisarts, een betere praktijkvoering en
een kwaliteitsverbetering van de zorg op. Voorwaarden voor delegatie zijn motivatie van huisarts en
assistente, geschiktheid van de assistente, aandacht voor praktijkvoering, de beschikbaarheid van voldoende
praktijkruimte en instemming van de patiënten (de Haan, 1986). In een groepspraktijk of
gezondheidscentrum wordt 2 tot 3 maal zoveel patiëntgebonden werk door praktijkassistenten verricht
(Nijland e.a., 1991, 1). Assistentes verrichten gemiddeld meer taken in praktijken met een eigen
behandelkamer. In apotheekhoudende praktijken, solopraktijken en praktijken op het platteland verricht
de assistente gemiddeld minder taken. In deze situatie is de laatste tijd geen verandering gekomen (Van
den Hombergh e.a., 1997). Dit kan effect hebben op de druk op de huisarts en op de zorg die wordt
verleend.
Meer gebruik maken van de telefoon kan ook tijdwinst, een betere praktijkvoering en
kwaliteitsverbetering opleveren. Starreveld (1983) ervoer het vrije telefonische spreekuur als een steeds
zwaarder wordende belasting en voerde later (1987) in zijn praktijk het telefonische afspraakspreekuur in,
waardoor de bereikbaarheidsproblemen werden opgelost, betere adviezen mogelijk werden en de
flexibiliteit van de praktijkorganisatie werd verhoogd. Sietsma (1987) onderzocht de opvattingen van
huisartsen en patiënten betreffende het gebruik van de telefoon in de huisartspraktijk, waarbij hij onder
andere tot de opmerkelijke vaststelling kwam dat patiënten meer noodzaak in goede mogelijkheden tot
telefonisch overleg met hun huisarts zien dan de huisartsen met hun patiënten. In een commentaar op het
proefschrift van Sietsma benadrukte Starreveld (1987) enige sterke punten van de telefonische
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consultatie, zoals het op elk moment contact kunnen leggen met de ander, het intensieve persoonlijke
luistercontact en de gelijkwaardigheid als een ieder vanuit zijn eigen omgeving telefonisch communiceert.

Beschikbaarheid van de zorgmiddelen
Het aanbod van ziekenhuiszorg kan een rol spelen. Huisartsen op het platteland behandelen meer zelf, dan
dat ze verwijzen (Kruidenier, 1977).
In de Nationale studie is de invloed van de factor ‘regio in Nederland’ (noord, midden en zuid) op de
frequentie van contacten en verrichtingen geanalyseerd. De meeste spreekuurcontacten en visites werden
in het zuiden gevonden, de minste spreekuurcontacten in het noorden van het land. In het noorden wordt
vaker diagnostiek in eigen praktijk verricht en wordt minder vaak verwezen naar de fysiotherapeuten; in
het zuiden wordt vaker verwezen naar ‘beschouwende’ specialismen, in het noorden minder vaak
(Groenewegen e.a., 1992).

Financiering van de huisarts
Vaak wordt gedacht dat de wijze van financiering effect zal hebben op de handelwijze van de huisarts
(Sluijs en Dopheide, 1985). Maar huisartsen behandelen in eerste instantie in het belang van de patiënt.
Het gepresenteerde gezondheidsprobleem, leeftijd en geslacht van de patiënt bepalen het handelen van de
huisarts; werkbelasting en honoreringssysteem spelen vaak in tweede instantie een rol: vooral als de
patiënt en het gezondheidsprobleem dit toelaten (Hutten, 1998).

Organisatie van de zorg
Ongeveer 75% van de medicatie in ons land wordt voorgeschreven door huisartsen. Bij ruim 30% van alle
voorschriften gaat het om herhaalreceptuur (voortzetting van medicamenteuze therapie zonder direct arts-
patientcontact); hierbij is veel door de specialist geïnitieerde receptuur. Vooral ouderen krijgen hun
medicatie via een herhaalrecept. Meestal gaat het om psychofarmaca en cardiovasculaire middelen. De
assistente speelt de hoofdrol bij het afhandelen van de herhaalreceptuur; zij is - in tegenstelling tot veel
huisartsen - meestal behoorlijk op de hoogte van de reden van gebruik, therapietrouw en regelmaat van
controle. Het herhaalsysteem werkt tijdsbesparend voor arts en patiënt, maar heeft als nadelen: minder
controle op indicatie en gebruik, grotere kans op interacties en op het niet opmerken van bijwerkingen,
fouten in de recepten (vaak telefonische aanvraag), overprescriptie, bevorderen van langdurige medicatie.
Een aanzienlijk deel van de voorgeschreven medicatie lijkt zonder problemen gestaakt te kunnen worden.
De nadelen zijn deels het gevolg van gebrekkige registratie; bij een enquête (Dijkers, 1992, 1) bleek dat in
meer dan de helft van de praktijken geen afzonderlijke registratie bestaat en dat in een kwart van de
praktijken herhaalrecepten ook niet worden genoteerd in de medische registratie. Automatisering en
aandacht voor de rol van de assistente (protocollen) kunnen hierin verbetering brengen  (Dijkers, 1992,2).
Rationeel voorschrijven en adequate medicatiebewaking worden bemoeilijkt door het hoge percentage
‘indirecte herhaalreceptuur’ en het aandeel van de specialistenreceptuur (Van der Ree e.a., 1993). Maar
regelgeving, in de vorm van een combinatie van ‘alleen op indicatie voorschrijven’ en ‘schriftelijke
machtiging’ gaf kostendaling en kwaliteitsverbetering, zo bleek in een onderzoek naar het voorschrijven
van mucolytica (Kuit en Post, 1995).

Maatschappij/ cultuur
Naar de invloed van defensief handelen en medicalisering op huisartszorg is weinig (Nederlands)
onderzoek gedaan. Van defensief handelen is sprake als angst voor verwijten van de patiënt de huisarts
ertoe brengt diagnostiek of therapie te verrichten of achterwege te laten, in strijd met zijn
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huisartsgeneeskundige opvattingen (Grundmeijer, 1994). Bij ruim een kwart van de aanvragen van
huisartsen om aanvullend onderzoek wordt defensief gehandeld, bij 5 tot 10% van de aanvragen is sprake
van uitgesproken defensief gedrag (Van Boven e.a., 1994). Defensief handelen komt het meest voor bij
beeldvormend onderzoek (35%) en bij bloedonderzoek (35%). Huisartsen melden dat het ‘op verzoek’ of
‘ter geruststelling’ van de patiënt gebeurt (Van Boven en Dijksterhuis, 1993).
Medicalisering is een proces waarbij steeds nieuwe levensdimensies in medische categorieën gedefinieerd
worden en onder de bevoegdheid van medici vallen (Rolies, 1991). Een duidelijk Nederlands voorbeeld is
de medicalisering van het geboorteproces, zich onder andere uitend in een teruglopend aantal
thuisbevallingen. Er is geen sprake van door verloskundig actieve huisartsen en verloskundigen
geïnduceerde zorgvraag (zij propageren juist de thuisbevalling). De plaats om te bevallen wordt vooral
gekozen op basis van het vertrouwen van de zwangere en haar omgeving in ziekenhuis- of
thuisbevallingen (Wiegers en Berghs, 1994).
Zowel defensief handelen als medicalisering zijn moeilijk te operationaliseren. Kwantitatieve gegevens
ontbreken nagenoeg.

Conclusie

Talloze factoren beïnvloeden de ‘objectieve’ behoefte beoordeling van de huisarts. Kenmerken van de
klacht en de taakopvatting en werkwijze van de huisarts spelen een belangrijke rol. Het zorggebruik is
hiervan het uitvloeisel. Het is niet eenvoudig de invloed per factor te kwantificeren.
Post en Vennix (1992) doen een poging hiertoe. Zij vinden bij het voorschrijven van medicatie de
volgende factoren het belangrijkst: taakopvatting, gespreksvaardigheid van de huisarts, kostenbewustzijn
van de huisarts, onzekerheid van de huisarts en drukte op het spreekuur.
Zij achten bij terugbestellen het meest van belang: onzekerheid van de huisarts, taakopvatting van de
huisarts, drukte op het spreekuur, leeftijd van de patiënt en aard van de klacht.
In de volgende paragraaf komt het verwijzen naar de specialist uitgebreid aan bod.

2.2.6 Verwijsgedrag huisarts

Inleiding

Van alle huisartscontacten eindigt 6% met een verwijzing naar de specialist (Groenewegen e.a., 1992).
Patiënten in de stad staan in vergelijking met patiënten op het platteland vaker onder controle van de
specialist (Van der Ree ea., 1992).
De factoren die volgens onderzoek van invloed zijn op verwijzing naar de specialist worden hieronder
weergegeven. Tenslotte wordt ingegaan op het handelen van de huisarts en de kwaliteit van de
verwijzingen.

Factoren van de klacht/ ziekte

De aard van de klacht bepaalt hoofdzakelijk de noodzaak tot verwijzen. Functionele klachten leiden nogal
eens tot verwijzingen (Van der Zee, 1982). Chronische ziekten (Voorn, 1983) en psychosociale problematiek
(Lagro-Jansen, 1987) genereren veel verwijzingen. Als de huisarts psychosociale problematiek als zodanig
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herkent, is hij minder geneigd te verwijzen naar een somatisch specialist (Post en Vennix, 1992).
Klinische redenen spelen bij circa 60% van de verwijzingen een belangrijke rol (Engelsman en Geertsma,
1994).

Patiëntgebonden factoren

Demografische factoren
Post (In Post en Vennix, 1992) wijst op de multipathologie, de meer ernstige afwijkingen, de vaak
onduidelijke maar serieuze klachten en het veranderde morbiditeitspatroon bij ouderen als verklaring voor
het hoge aantal verwijzingen bij ouderen. Hoe hoger de gemiddelde leeftijd in een praktijk, hoe meer
verwijskaarten (Kruidenier, 1977). Dit geldt niet voor alle specialismen even sterk (Dopheide, 1982). Met
de leeftijd stijgt de kans op chronische ziekten.

Ziekenfondsverzekerden hebben in het algemeen een slechtere gezondheid (25-30% meer ziekten) en
daarmee een hogere consumptie wat betreft ‘eerste consulten’, opnamen en ligduur (Van de Ven, 1982) en
een (1.5 x) hoger verwijscijfer (Dopheide, 1982) dan particulier verzekerden. Het hogere zorggebruik van
ziekenfondsverzekerden heeft niet te maken met de verzekeringsvorm, maar met sociale status, inkomen en
gezondheidstoestand (Mootz, 1983). Particuliere verzekeringsmaatschappijen verzekeren vooral relatief
gezonde mensen (Mootz, 1984).
Als echter wordt gecorrigeerd voor leeftijd en gezondheidstoestand blijft er volgens Sluijs en Dopheide
(1985) nog een duidelijk verschil over (15-30% meer verwijzingen).
Leeftijd, geslacht en verzekeringsvorm zijn belangrijke factoren bij verwijzen (Sluijs en Dopheide, 1985).

Druk om verwezen te worden
De patiënt oefent vaak sterke druk uit om verwezen te worden (Krol, 1985; Sixma, 1986). Volgens Lems
(1985) is de huisarts niet meer dan een verwijsbureau: de specialist en de patiënt bepalen hoeveel mensen
worden verwezen. Armstrong (1991) constateert dat leeftijd en geslacht geen invloed hebben op de door de
huisarts ervaren druk om te verwijzen. Post en Vennix (1992) concluderen dat de glamour van de
specialistische mogelijkheden (rol van de media!) bij deze druk een rol spelen. Volgens Engelsman en
Geertsma (1994) was in 16% van de gevallen druk door de patiënt uitgeoefend. Internationaal gezien
oefenen patiënten bij 10-40% van de verwijzingen druk uit op de huisarts, vooral uit ongerustheid
(Grundmeijer, 1993).

Ongerustheid van de patiënt
Volgens De Jongh (1986; 1993) beslist de huisarts meestal over verwijzing, ook als er geen lichamelijke
stoornissen zijn. Meestal is de patiënt ongerust. Armstrong (1991) vindt dat de huisarts vooral druk ervaart
om te verwijzen als de patiënt door verwijzing gerustgesteld wil worden. Huisartsen met een relatief hoog
verwijscijfer ervaren meer druk om te verwijzen dan huisartsen met een laag verwijscijfer. Post (Post en
Vennix, 1992) meent dat ongerustheid van de patiënt sterk afhangt van het vertrouwen dat de patiënt in de
huisarts heeft. Ook kan de huisarts de patiënt juist ongerust maken.
In het onderzoek van Engelsman en Geertsma (1994) bleek bij ruim een derde van de patiënten
geruststelling van de patiënt een rol te hebben gespeeld bij de verwijzing, veel meer dan men in
buitenlands onderzoek had gevonden.
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Verwachtingen van de patiënt en overige factoren
Waarschijnlijk wordt het lagere aantal verwijzingen op het platteland mede veroorzaakt door een ander
verwachtingspatroon van de bevolking ten aanzien van de medische wereld (Kruidenier, 1977). Personen
die negatieve verwachtingen hebben van de medische zorg, zijn eerder geneigd door te gaan met zoeken
naar verlichting van hun klachten. Patiënten die ontevreden zijn over hun huisarts, zijn dat ook over de
specialist. Er bestaan duidelijke tegenstellingen tussen waarden en verwachtingen van leken en die van
professionals op medisch gebied (Engelsman en Geertsma, 1994).

Huisartsfactoren

Taakopvatting van de huisarts
Huisartsen die meer openstaan voor de inbreng van de patiënt en hun eigen handelen beter uitleggen,
reageren adequater op de gepresenteerde klachten. Dit leidt tot minder verwijzingen naar de specialist.
Deze werkwijze wordt beïnvloed door de taakopvatting en het competentiegevoel van de huisarts. Zelf
veel therapeutische handelingen doen leidt tot minder verwijzen (Sluijs en Dopheide, 1985). Ook andere
auteurs (zoals Boots en Van Zutphen, 1981; Dopheide, 1982) zien in de taakopvatting en het takenpakket
(Beek e.a., 1984) een belangrijke verklaring voor verschillen in verwijzen. De verschillen in ‘taakbreedte’
tussen huisartsen zijn groot. Ze hebben te maken met kenmerken van de huisarts, zoals leeftijd,
praktijkvorm, praktijkgrootte, urbanisatiegraad en afstand tot het ziekenhuis (Engelsman en Geertsma,
1994).
Uit Engels onderzoek (Reynolds (1991) blijkt dat een bijzondere belangstelling voor en ervaring in een
bepaald specialisme meer verwijzen naar dat specialisme oplevert; de auteur vraagt zich af of er sprake is
van een andere patiëntengroep ten gevolge van de ervaring of van (te) veel belang hechten aan specialistisch
onderzoek.
Post (Post en Vennix, 1992) stelt dat kennis, kunde en mate van bijscholing een rol spelen bij de verklaring
van verschillen in verwijzen.

Taakopvatting, taakafbakening en de relatie met de tweede lijn:
Huisartsen, vooral jongere huisartsen met huisartsopleiding en huisartsen in samenwerkingsverbanden,
vinden versterking van de rol van de huisarts gewenst en mogelijk. De huisarts wil in verregaande mate
blijven coördineren, ook binnen de specialistische geneeskunde. Huisartsen claimen veel meer dan specialis-
ten wenselijk en verantwoord achten (Beek e.a., 1984).
Kersten en Dopheide (1984) vinden grote verschillen in hoeveelheid poliklinische zorg door de internist bij
patiënten van verschillende huisartspraktijken. Ook zijn er aanzienlijke verschillen tussen internistenmaat-
schappen wat betreft de geleverde hoeveelheid poliklinische zorg. Binnen internistenmaatschappen bestaan
grote verschillen wat betreft de hoeveelheid zorg, verleend aan patiënten van verschillende huisartsen. De
verschillen kunnen niet worden verklaard door leeftijd en geslacht van de patiënt en waarschijnlijk evenmin
door een andere wijze van beroepsuitoefening van de betrokken specialist. De onderzoekers vermoeden dat
factoren van de kant van de huisarts van belang zijn.
Ook Post en Gubbels (1986) constateren dat er een grote variatie tussen huisartsen bestaat als het gaat om
verwijzingen naar de internist. Leeftijdsopbouw van de praktijk en plaats van vestiging in verschillende
regio's verklaart maar een deel van de variatie. Zij denken dat de huisartskenmerken en de taakafbakenings-
problemen tussen huisarts en specialist ook een rol zullen spelen.
Volgens De Melker (1975) kan de huisarts veel invloed uitoefenen op opnamen en toekomstige
herhaalkaarten door de keuze van de specialist bij eerste verwijzing. Ook Mokkink (1986) vindt dat er wat
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betreft het aantal herhaalverwijzingen grote verschillen bestaan tussen praktijken; hij constateert dat
huisartsen hierop kennelijk een belangrijke invloed hebben. Verder gaan veel verwijzen en veel
zogenaamd aspecifiek voorschrijven samen. Dit is in lijn met wat Kruidenier (1977) in zijn
literatuurstudie al had gevonden, namelijk dat een hoog verrichtingenpercentage samengaat met een hoog
verwijspercentage. Mokkink’s "werkstijlen" gaan weer samen met attitude. Er is ook een samenhang
tussen verwijsgedrag en de omvang van de specialistische hulpverlening: hoe meer de huisarts verwijst,
hoe groter de omvang van de specialistische hulpverlening. Dit gaat zeker op bij (te) veel verwijzen naar
de internist; bij (te) veel verwijzen naar de chirurg geldt dit niet. De werkstijl van de huisarts blijkt ook
samen te hangen met de gezondheidstoestand van de patiënt. Huygen e.a. (1992) vonden dat patiënten
van huisartsen met een ‘geïntegreerde’ werkstijl (huisartsen die relatief weinig verwijzen, maar ook meer
obligate handelingen verrichten, meer aandacht hebben voor de inbreng van hun patiënt, het consult beter
structureren, weinig aspecifieke medicatie voorschrijven) zich gezonder voelen (minder klachtengeneigd,
minder gemeten aandoeningen en risicofactoren hebben) dan patiënten van huisartsen met een ‘interventie
werkstijl’ (huisartsen die relatief vaak verwijzen). Het belang van de huisarts-patiënt communicatie daarbij
was al eerder benadrukt (Mokkink e.a., 1991). Post (Post en Vennix, 1992) stelt dat de huisarts bij een brede
taakopvatting meer doet, omdat hij meer tot zijn taak rekent. Deze huisarts is geneigd meer te overleggen
met de specialist en voorkomt zo vaak verwijzing.
Peters en Wijkel (1998) laten in een onderzoek onder Amsterdamse specialisten en huisartsen zien dat
beide beroepsgroepen vinden dat een belangrijk deel van de patiënten die bij de specialist onder controle
zijn net zo goed bij de huisarts gecontroleerd en behandeld kan worden (volgens de specialisten 51%,
volgens de huisartsen 41% van deze patiënten). Dit geldt speciaal voor chronische ziekten zoals astma,
emfyseem/COPD, eczeem, angina pectoris, myocard infarct en diabetes mellitus. Voor de bijbehorende
transmurale afspraken is overeenstemming tussen huisarts en specialist nodig (‘geen sinecure’). De
huisartsen willen meer tijd voor deze extra taak. Door gebruik te maken van een praktijkverpleegkundige
en door samen te werken in één gebouw (Huisartsen-onder-één-dak of HOED) zou een efficiëntere
verdeling van taken kunnen worden gecreëerd, waardoor meer ruimte voor controle en begeleiding van
chronische patiënten  ontstaat.

Onzekerheid van de huisarts
Onzekerheid is inherent aan het huisartsenberoep. Kruidenier (1977) wijst erop dat de onzekerheidstolerantie
van de huisarts onder spanning komt bij wantrouwen, verzet en druk van de patiënt. Dit leidt tot meer
verwijzen. Volgens Grol e.a. (1985) veroorzaakt onzekerheid bij de huisarts veel onnodig verwijzen. De
huisarts "leert" dan de patiënt ook het zekere voor het onzekere te nemen (somatische fixatie). Post (Post en
Vennix, 1992) stelt dat de onzekere huisarts zich door de specialist veel laat gezeggen en grote
verwachtingen van hem heeft. Onzekere huisartsen bestellen de patiënt ook vaker terug. Dit maakt de
praktijkpopulatie onrustig, waardoor iedere verstoring van gezondheid overdreven handelen en controle
uitlokt. Volgens Van der Ree e.a. (1992) gaat weinig terugbestellen samen met weinig contacten per dag en
met weinig verwijzen.
De wijze waarop de huisarts omgaat met onzekerheid heeft invloed op de taakopvatting. Dit kan leiden tot
verwijzen op initiatief van de huisarts of tot druk om te worden verwezen als de patiënt niet veel
vertrouwen in de huisarts heeft. Bij een kwart van de verwijzingen speelt de ‘vrees om iets over het hoofd
te zien’ een rol (Engelsman en Geertsma, 1994).
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Communicatie, informatie en verslaglegging
De invloed van de communicatie tussen huisarts en specialist is belangrijk voor het besluitvormingsproces
bij verwijzen, maar  verbetering (van dit proces) zal vooral door emancipatie van de huisarts bereikt worden,
niet alleen door een betere briefwisseling en vaker opbellen (Grundmeijer, 1993). Overigens schrijven
huisartsen, die doelmatiger handelen, betere verwijsbrieven (Engelsman en Geertsma, 1994).
Samenwerking tussen huisarts en specialist kan het verwijsgedrag verbeteren en leiden tot minder
verwijzingen, bijvoorbeeld middels een ‘gezamenlijk consult’ (Vierhout, 1994).
Vooral taakafspraken (Sluijs en Dopheide, 1985) zijn belangrijk, maar het bereiken van consensus over
taakafbakening is niet eenvoudig, omdat opvattingen sterk uiteen lopen (Engelsman en Geertsma, 1994)
en niet elke huisarts en specialist een verschuiving van taken van tweede lijn naar de eerste lijn wenselijk
vindt.

Aantal arts-patiëntcontacten
In een drukke praktijk wordt gemiddeld meer verwezen (Bergsma, 1980; Bensing en Verhaak, 1981).
Waarschijnlijk door gebrek aan tijd (Engelsman en Geertsma, 1994). Maar de drukte op het spreekuur
wordt in hoge mate bepaald door het aantal herhaalcontacten; hierop heeft de huisarts een belangrijke
invloed.
Ongeveer de helft van de spreekuurpatiënten is al eerder geweest voor dezelfde klacht (Post en Vennix,
1992); 55% van de contacten wordt met terugbestelling afgesloten, 35% onvoorwaardelijk (moet
terugkomen) en 20% voorwaardelijk (terugkomen als niet beter/ over). Huisartsen zijn heel stabiel in hun
terugbestelgedrag, maar de variatie tussen huisartsen is groot (Van der Ree e.a., 1992). Ook Verhaak (1992)
geeft in zijn literatuuroverzicht aan dat er een systematisch verschil is tussen huisartsen wat betreft
terugbestellen. De vrije ruimte tussen hulpbehoefte, hulp zoeken en gedefinieerde hulpvraag wordt in veel
sterkere mate ingevuld door de huisarts dan door de patiënt. Zoals al opgemerkt werd gaat weinig
terugbestellen samen met weinig contacten per dag en met weinig verwijzen (Van der Ree e.a., 1992).

Structuurgebonden factoren

Praktijkfactoren
Praktijkgrootte. In grote praktijken wordt iets minder verwezen dan in kleine praktijken, volgens Collaris
(1983). Boots en Van Zutphen (1981) stellen dat praktijkverkleining niet zonder meer leidt tot minder
verwijzingen, maar dat de taakopvatting van de huisarts een interveniërende rol speelt. Van der Meulen en
Spreeuwenberg (1987) concluderen dat simpele afstoting van een groot aantal patiënten leidt tot meer
verwijzingen. Het ene Engelse onderzoek wijst uit dat het verwijscijfer stijgt met de praktijkgrootte, het
andere onderzoek levert het tegenovergestelde op (Van de Lisdonk en Schellevis, 1994). De relatie tussen
praktijkgrootte en verwijzen blijkt dus complex en is niet eenduidig.
Samenwerkingsvorm. Gezondheidscentra verwijzen minder dan solopraktijken (Post en Vennix, 1992).
Verhaak (1984) vindt in een enquête dat solisten met een grote praktijk en weinig tijd voor de patiënt en
samenwerkende artsen met een kleine praktijk en veel tijd voor de patiënt dezelfde opvattingen hebben over
taak en competentie, ook psychosociaal. Wel nemen artsen in gezondheidscentra meer risico, raadplegen
later de specialist, luisteren meer naar de mening van de patiënt en laten meer invloed van de overheid toe.
Wijkel (1986) denkt dat samenwerking of "andere" artsen een lager verwijscijfer bij gezondheidscentra
veroorzaken. Dessens en Jansen (1988) vinden echter dat gezondheids-centra qua praktijkbevolking een
lagere gemiddelde leeftijd en een hoger opleidingsniveau hebben. Deze twee factoren verklaren veel meer.
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Geurts e.a. (1988) vinden dat controle voor verschil in achtergrondkenmerken de verschillen in zorggebruik
(inclusief verwijzingen) tussen gezondheidscentra en solopraktijken doet verdampen.

Beschikbaarheid van de zorgmiddelen
Urbanisatiegraad. In steden zijn er meer verwijzingen (Kruidenier, 1977; Verhoef, 1979; Bergsma, 1980)
ten gevolge van de korte afstand tot het ziekenhuis en door mentaliteitsverschillen, zoals een ander
verwachtingspatroon ten aanzien van de medische wereld. Of verschillen in gezondheidstoestand een rol
spelen is niet duidelijk.
Vooral het aanbod aan tweedelijns voorzieningen bepaalt het verwijzen: de specialistendichtheid en ook
de afstand tot ziekenhuis (Sluijs en Dopheide, 1985). Van der Zee (1982) stelt dat in Engeland het aantal
opnamen stijgt als de afstand tot het ziekenhuis toeneemt. Hij suggereert dat strakke regulering en dienst-
verband de redenen kunnen zijn dat in Engeland de zuigkracht van  ziekenhuis en specialist niet zijn terug
te vinden. Noone (1989) vindt echter dat na opening van een ziekenhuis in de regio Oxford het aantal
verwijzingen gering maar significant stijgt. Kersten (1987) onderzocht of de vestiging van het
Zuiderzeeziekenhuis invloed had op verwijzingen en opnamen. De observatieduur was erg kort (2 jaar).
Huisartsen en patiënten bleken in die 2 jaar nog geen ander gedrag te vertonen. Kleinmeulman en Mul
(1996) vinden dat het aantal verwijzingen na de sluiting van het ziekenhuis Kampen afnam, maar ook hier
was de observatieperiode erg kort.
Tenk (1989) toont in een klein onderzoek aan dat de afstand tot het ziekenhuis een duidelijk effect heeft
op het aantal verwijzingen bij ongevallen. De huisartsen in Brielle (geen ziekenhuis) behandelen in totaal
85% zelf, de huisartsen in Goes (wel ziekenhuis) 53%. De huisartsen in Brielle verwijzen 14% van de
ongevallen, de huisartsen in Goes 25%.
In de Nationale studie blijkt dat de regio in het land soms uitmaakt: in het noorden wordt vaker
diagnostiek in de eigen praktijk verricht en wordt minder vaak verwezen naar  fysiotherapeuten, in het
zuiden wordt vaker verwezen naar ‘beschouwende’ specialismen, in het noorden minder vaak
(Groenewegen e.a., 1992).

Overige factoren

Faciliteiten en vaardigheden. Gebrek aan faciliteiten en / of vaardigheden kan leiden tot (meer) verwijzen
(Engelsman en Geertsma, 1994).
Relatie huisarts-patiënt. Beschadiging van de vertrouwensrelatie tussen patiënt en huisarts geeft
verslechtering van de verstandhouding, de huisarts wil van de patiënt af: de patiënt wordt gedumpt bij de
specialist (Engelsman en Geertsma, 1994).

Conclusie

Volgens Post en Vennix zijn de volgende factoren het meest relevant: taakopvatting van de huisarts,
onzekerheid van de huisarts, gemoedstoestand van de patiënt, situering van de praktijk (stad of platteland,
urbanisatiegraad), leeftijd van de patiënt. Zij merken op dat  er een onderlinge beïnvloeding is. De
onzekerheid van de huisarts is in het algemeen groter bij multipele pathologie, die relatief vaker voorkomt
bij oudere patiënten. Onzekerheid wordt ook bevorderd door een lage kwaliteit van het consultatiegesprek
(bijvoorbeeld als gevolg van een te grote drukte). Dit laatste kan het vertrouwen in de huisarts
ondermijnen, zodat de aandrang van de patiënt om verwezen te worden groter wordt.
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Engelsman en Geertsma (1994) stellen dat een relatie ontbreekt tussen het proces (handelen en
communicatie) en de uitkomst van de verwijzing.

2.2.7 Kwaliteit huisartsgeneeskundig handelen

Het geconstateerde lagere verwijscijfer op Urk roept vragen op over de kwaliteit van de huisartsenzorg op
Urk.
Doet de weinig verwijzende huisarts zijn patiënten te kort of verwijst de veel verwijzende huisarts zijn
patiënten onnodig? Wat is kwalitatief goed huisartsgeneeskundig handelen? En wie beoordeelt de kwaliteit?
In de literatuur vinden we diverse onderzoeken over de kwaliteit van het huisartsgeneeskundig handelen.
Huygen e.a. (1992) laten zien dat huisartsen met een ‘geïntegreerde werkstijl’ gezondere patiënten hebben
dan huisartsen met een ‘interventie werkstijl’.
Van de Lisdonk en Schellevis (1994) vragen zich in een literatuuronderzoek naar ‘inter-doktervariatie en
de kwaliteit van verwijzingen’ af welke aangevoerde verklaringen een relatie met kwaliteit van handelen
van de huisarts hebben en welke factoren ook daadwerkelijk beïnvloedbaar zijn. Op grond van een
analyse van 23 studies uit Nederland, Engeland en Scandinavië uit de periode 1986-1992 is hun
bevinding dat er internationaal grote verschillen zijn tussen-, maar ook binnen de landen. Verwijzen
gebeurt vaker als het ziekenhuis dichtbij is, als er in de regio meer specialisten zijn, als er meer ouderen in
de praktijk zijn en als de huisarts drukkere spreekuren heeft. Mogelijk hangen opleiding, bijzondere
belangstelling voor een deelgebied in de geneeskunde en het ervaren van druk om te verwijzen samen met
een hoger verwijscijfer. Ondanks de soms grote verschillen in aantallen verwijzingen bestaan er wat betreft
adequaat handelen geen opmerkelijke verschillen tussen huisartsen. Over de verwijsreden zijn patiënt,
huisarts en specialist het meestal niet met elkaar eens: ieder heeft zo zijn eigen redenen tot verwijzen. Zij
concluderen dat demografische en formele kenmerken van patiënten, praktijk en huisarts, hooguit een deel
van de variatie verklaren. Zij vinden geen onderzoek waarin variabelen uit alle categorieën verwerkt zijn.
Vooralsnog is dus kwalitatief onderzoek nodig naar motieven en beslismomenten bij verwijzen om aangrij-
pingspunten voor kwaliteitsverbetering te identificeren.
Engelsman en Geertsma (1994) onderzochten de kwaliteit van verwijzingen. Als uitgangspunt nemen zij
de veronderstelling van Donabedian dat ‘doelmatiger handelen van de arts en een betere communicatie
tussen de artsen (proces) leidt tot een effectievere uitkomst’. Onder doelmatigheid verstaan zij de
‘geneeskundige’ afweging tussen de te verwachten baten van de behandeling – zoals een verbetering van
de diagnostische kennis, de gezondheidstoestand en de ongerustheid – en de kosten in de zin van de
belasting voor de patiënt, de kans op bijwerkingen etc. Aan de patiënten, aan de betrokken huisartsen en
specialisten en aan onafhankelijke beoordelaars is een oordeel gevraagd. Wat betreft de doelmatigheid
van het handelen van de huisarts bij verwijzingen noteren de auteurs de volgende resultaten.
Onafhankelijke beoordelaars zijn van mening dat de huisarts vaak meer had kunnen doen, vooral in
diagnostische zin; 60% vindt dat de huisarts in therapeutische zin meer had kunnen doen, 40% dat hij
minder had kunnen doen, alvorens te verwijzen. In een kwart van de gevallen achten zij noodzaak tot
verwijzen twijfelachtig. Patiënten vinden vrijwel alle verwijzingen noodzakelijk. Overigens hanteren de
auteurs het op eigen initiatief doorzoeken naar (alternatieve) hulp tijdens of na verwijzing als een indi-
recte maat voor de tevredenheid van de patiënten na afronding van de specialistische hulpverlening. Bij
de helft van de verwijzingen wordt door de betrokken huisarts of de specialist getwijfeld aan de noodzaak
tot verwijzing; de belangrijkste kritiek is dat men meestal meer had kunnen doen.
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De auteurs vinden verder dat slechts een kwart van de variantie in de doelmatigheid van het handelen van
de huisarts kan worden verklaard; vooral door de aard en de ernst van de klachten, in mindere mate door
de taakopvatting van de huisarts. Hoe ernstiger de klacht resp. hoe breder de taakopvatting, des te
doelmatiger de huisarts werkt. Huisartsen die doelmatiger handelen schrijven betere verwijsbrieven. De
belangrijkste conclusie van het hele onderzoek is dat er geen relatie is tussen het proces en de uitkomst
van de verwijzing.
In een review artikel van Grundmeijer e.a. (1996), waarin ook het onderzoek van Engelsman en Geertsma
is meegenomen, blijkt achteraf 50-70% van de verwijzingen noodzakelijk. De belangrijkste argumenten
voor een negatief oordeel over de overige 30-50%: de huisarts had best zelf kunnen behandelen, de
specialist kon niets bijdragen, het probleem had door een telefonisch consult opgelost kunnen worden. In
55-87% van de verwijzingen heeft de patiënt naar eigen zeggen baat gehad van de verwijzing. Bij 2
(Nederlandse) studies zijn proces en uitkomst gemeten. Geruststelling is bij 50% van de ongeruste
patiënten bereikt. De gemiddelde verbetering van de gezondheidstoestand blijkt bij de ene studie
marginaal, bij de andere 25%.
Tot zover de doelmatigheid van verwijzingen. Huisartsgeneeskundig handelen is meer dan verwijzen.
Wat is kwalitatief goed huisartsgeneeskundig handelen? Wat is doelmatig huisartsgeneeskundig hande-
len? Het lijkt logisch de definitie van Engelsman en Geertsma te hanteren. De beoordeling moet dan
komen van geneeskundigen-deskundigen.
In algemene zin kunnen uit de literatuur richtlijnen voor goed huisartsgeneeskundig handelen worden
gedestilleerd. Als voorbeelden kunnen gelden: terughoudend zijn met voorschrijven van ‘aspecifieke
medicatie’ (vooral pijnstillers en antibiotica) en met verwijzen (Huygen e.a., 1992),  terughoudend zijn met
terugbestellen (Van der Ree e.a., 1992), terughoudend zijn bij alledaagse klachten en aandoeningen (Van
Eijk, 1989), de behandeling en controle bij enige chronische ziekten in eigen hand houden (Peters en
Wijkel, 1998). De belangrijkste richtlijnen voor het handelen van de huisarts zijn op dit moment de stan-
daarden van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Dit zijn richtlijnen om de huisarts in staat te
stellen op meer verantwoorde wijze beslissingen te nemen bij het medisch handelen. De richtlijnen volgen
de principes van evidence based medicin voor een belangrijk deel; dit is overigens niets anders dan het
benadrukken van de voorkeur voor empirisch bewijsmateriaal. De richtlijnen zijn dus zoveel mogelijk
gebaseerd op wetenschappelijke literatuur, en bij afwezigheid daarvan op consensusuitspraken. De richt-
lijnen zijn in de praktijk op uitvoerbaarheid getest, door medisch specialisten becommentarieerd en ten-
slotte door huisartsen geformuleerd. De richtlijnen zijn de ‘state of the art’, dus moeten ze steeds worden
geactualiseerd. (Geijer e.a., 1999).

2.2.8 Interdoktervariatie en diagnosestelling

Eén van de hypothesen in dit onderzoek is dat de oorzaak van het lage verwijscijfer op Urk moet worden
gezocht in een anders omgaan met bepaalde problematiek door de Urker huisartsen. Deze
interdoktervariatie is dus onderwerp van studie.
Daarbij moet ervan kunnen worden uitgegaan dat de Urker huisartsen de aangeboden problematiek steeds
op dezelfde wijze diagnosticeren als de gemiddelde Nederlandse huisarts.
In de dagelijkse huisartsenzorg is de diagnose relatief onbelangrijk vergeleken met het beleid en de
prognose. Hoe valide en betrouwbaar is dan de diagnose? (de validiteit is de mate waarin de door de
huisarts gestelde diagnose overeenkomt met de werkelijke ziekte van de patiënt (ofwel, de juistheid van
de diagnose), de betrouwbaarheid is de mate van reproduceerbaarheid en precisie). Van der Velden e.a.
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(1991) zeggen hierover: ‘de validiteit van huisartsgeneeskundige diagnoses moet gezien worden in het
licht van de werkwijze van de huisarts. Het is inherent aan die werkwijze dat veel diagnoses als
werkhypothesen worden gesteld en op een laag diagnostisch niveau worden geformuleerd. Naarmate de
episode voortduurt, tekent zich een meer gedifferentieerd beeld af en is het mogelijk een medische
diagnose te stellen die inpasbaar is in een medisch-nosologisch systeem’. Maar zolang duidelijke
diagnostische criteria ontbreken zal, ondanks het episodeconcept, de diagnosestelling door de huisarts en
de factoren, die daarop invloed hebben, een precair punt blijven bij registratiebestanden in
huisartsenpraktijken. Recente literatuur is daarover duidelijk. De verschillen in diagnosestelling tussen
artsen leveren grotere verschillen op dan verschillen in gepresenteerde morbiditeit tussen de praktijken
(Westert e.a., 1999). Er bestaat geen enkel inzicht in de invloed van allerlei arts- en praktijkkenmerken op
de geproduceerde gegevens, terwijl aannemelijk is dat zulke invloeden er wel zijn (Hofman, 1999; 2000).
De huisarts bepaalt meer dan de patient de vrije ruimte tussen hulpbehoefte, hulp zoeken en gedefinieerde
hulpvraag (Verhaak ,1992). Veel ‘harde’ diagnoses in de huisartspraktijk zijn helemaal niet zo hard, zeker
niet waar diagnostische criteria ontbreken. Bovendien ligt bij veel van deze diagnoses het initiatief eerder bij
de huisarts dan bij de patiënt; in die gevallen zullen ook verschillen in ‘diagnostische ijver’ kunnen leiden tot
aanzienlijke interdoktervariatie, waarbij zowel aan onder- als aan overregistratie valt te denken (Schellevis
e.a., 1999; Hofman, 2000). Vermindering van diagnostische interdoktervariatie kan worden bereikt door
meer uniforme definities, stricte controle op het gebruik van heldere diagnostische criteria en checks (Van
der Velden, 1999), door verbetering van de praktische hanteerbaarheid van de classificatiesystemen voor
diagnose en reden van komst en door training van de registrerende artsen in het gebruik van het
classificatiesysteem. Mede door de ontwikkelingen in de automatisering is deze benadering veelbelovend.
Investeren in betrouwbaarheid van de diagnose is overigens ook van belang in de dagelijkse praktijk,
zoals bij het samenwerken in huisartsengroepen en bij waarneming (Westert e.a., 1999).
Interdoktervariatie kan waarschijnlijk het best worden verminderd door ziekten tot grotere categorieën te
clusteren, dus het aantal diagnostische mogelijkheden drastisch te beperken (!) Dit geldt vooral ten
aanzien van incidentiecijfers over acute, kortdurende, min of meer banale gezondheidsproblemen; bij de
prevalentiecijfers over langdurige en chronische aandoeningen is de zaak minder dramatisch (Schellevis
e.a., 1999; Hofman, 2000).

2.3 Overzicht literatuur, uitwerking in een model

Zorgconsumptie is een proces. Op de weg van gezondheidstoestand via zorgvraag naar zorggebruik in de
huisartspraktijk hebben vele factoren invloed. Resultaten van onderzoek naar proces en beïnvloedende
factoren zijn in dit hoofdstuk besproken. Het zorgproces blijkt ingewikkeld, vooral doordat veel factoren
ook elkaar beïnvloeden. De richting van de invloed van een factor op de processtappen is bekend. Het
relatieve belang van een factor wordt uit de literatuur niet duidelijk. Sommige auteurs menen dat hierover
uitspraken zijn te doen, andere stellen dat het onmogelijk is door de onderlinge verwevenheid van de
factoren. Factoren die in ieder geval van gewicht lijken te zijn, betreffen de aard en ernst van de klacht, de
leeftijd van de patiënt, de gemoedstoestand van de patiënt (ongerustheid, druk om te verwijzen), de
werkwijze van de huisarts (attitudes en opvattingen), de drukte op het spreekuur en de urbanisatiegraad.
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Proces en factoren kunnen in een model worden ondergebracht (figuur 2-3). Het grote aantal factoren is
noodzakelijkerwijze in rubrieken samengevat.
In de figuur is zichtbaar dat vanuit een bepaalde gezondheidstoestand naar aanleiding van een klacht of
ziekte de behoefte aan zorg ontstaat. De patiënt bepaalt of daarvoor formele medische hulp zal worden
gevraagd. Zijn of haar beslissing is afhankelijk van de aard van de klacht of ziekte, van diverse factoren
van de kant van de patiënt zelf en van enige externe factoren.
Als de patiënt de huisarts voor het probleem consulteert, is voor het eerst sprake van zorgvraag; tegelijk is
dit eerste contact het begin van het zorggebruik. De patiënt formuleert de zorgvraag, waarna de huisarts
via vraagverheldering tot een probleemstelling komt (diagnose of werkhypothese). Op deze vertaalslag
hebben waarschijnlijk factoren van de patiënt en zeker factoren van de huisarts invloed (‘diagnostische
interdoktervariatie).
Er zijn voor de huisarts in theorie meestal diverse mogelijkheden om het probleem aan te pakken; de
uiteindelijke aanpak is (opnieuw) zorggebruik. In principe bepaalt de huisarts wat er moet gebeuren (indi-
catie tot interventie). Op deze processtap (van diagnose naar interventie) hebben diverse factoren invloed
(aard en ernst van de klacht, factoren van de patiënt, factoren van de huisarts zelf, factoren van de plaat-
selijke situatie (de structuur) en enige ‘overige’ factoren). De huisarts kan aanvullende diagnostiek doen
in het praktijklab of laten doen elders (lab, röntgen, scopie, etc.).
Ook kan hij overleg plegen met eerstelijns hulpverleners of met specialisten. Hij kan behandelen met
‘gesprek’ (uitleg, geruststelling), medisch-technisch behandelen en met medicatie behandelen. Hij kan de
patiënt vragen terug te komen of hij kan de patiënt ontslaan (‘alleen terug als het niet over is of gaat,
etc.’). Tenslotte kan hij de patiënt, voor eenmalig consult of voor overnemen van het probleem, verwijzen
naar een eerstelijns hulpverlener of naar een medisch specialist.
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Figuur 2-3: Uitwerking zorgvraag en zorggebruik in de huisartspraktijk1

                                                                
1 In de figuur is terugverwijzing (door eerstelijns hulpverlener of specialist) naar huisarts niet weergegeven

zorggebruik eerste lijn

zorggebruik
huisarts

verwijzen eerste lijn

verwijzen  specialist

terug
bestellen

overleg
eerste lijn of

specialist

aanvullende
diagnostiek

behandelen door
de huisarts:

gesprek,
medisch-technisch,

medicamenteus

ontslaan

gezondheidstoestand van de populatie
--> zorgbehoefte

zorgvraag:
formulering patiënt

klacht/ ziekte factoren
ervaren urgentiegraad

patiëntfactoren:
alg. gezondheidstoestand
sociaal demograf. factoren
psychologische factoren
opvattingen en kennis
   gezondheid / ziekte
   zorg, zorgaanbieders
tijd om naar dokter te gaan

externe factoren:
maatschappij en cultuur
organisatie van de zorg

patiënt factoren

huisartsfactoren

indicatie tot
interventie

klacht/ ziekte factoren:
aard
(gepercipieerde) ernst

patiënt factoren:
alg. gezondheidstoestand
demografische factoren
persoonlijkheid, presentatie
    en verwachtingen

huisartsfactoren:
demografische factoren
persoonlijkheid/ attitude en
    meningen (o.a. werkstijl)

structuurfactoren:
praktijkfactoren
beschikbaarheid zorgmid-
delen
maatschappij en cultuur
overige factoren:
faciliteiten en vaardigheden
relatie huisarts-patiënt

vraagverheldering,
probleemstelling
(werkhypothese)



medische consumptie in de huisartspraktijk op Urk46

2.4 Beschouwing

Inleiding

De opdracht in dit onderzoek is de achtergronden van het geconstateerde lage aantal verwijzingen naar de
specialist op Urk duidelijk te krijgen.
Het uitgangspunt van de studie is dus de verwijzing, op het niveau van het gemiddeld aantal
(verwijzingen) per patient in een bepaalde periode. Om de achtergronden boven tafel te krijgen zal het
onderzoek moeten worden verricht op het niveau waarop de verwijzing plaatsvindt, bij de individuele
patient en de individuele huisarts.
Een patient kan in verband met een bepaalde zorgvraag meer dan één keer de huisarts consulteren
(zorgepisode1). Elk consult levert een contact en één of meer verrichtingen op; verwijzing is één van de
mogelijke verrichtingen. Aan het begrip zorgvraag wordt voortaan gekoppeld het begrip (zorg)episode.
Dit betekent dat de uitkomst van de consultaties voor een zorgvraag bestaat uit de gezamenlijke
verrichtingen van alle consulten van die episode.
Gezien het uitgangspunt van de studie is het nodig per soort zorgvraag te onderzoeken wat de gemiddelde
uitkomst en de frequentie van voorkomen van die zorgvraag (in een bepaalde periode) is. Door de
uitkomst van alle zorgvragen op te tellen en vervolgens te delen door het aantal patienten, komt men tot
het (totale) zorggebruik per patient (in die bepaalde periode). Dit is het niveau van het uitgangspunt van
de studie.
De zorgvraag heeft de aspecten aard (diagnose), volume of grootte (het aantal episoden per patient per
periode) en ernst. De ernst is een relatief begrip. Als de zorgvraag als relatief ernstig wordt bestempeld,
wordt daarmee bedoeld dat de kans op ‘ingrijpende’ verrichtingen, waartoe onder andere de verwijzing
gerekend kan worden, als relatief groot wordt ingeschat. Vaak wordt verderop in dit boek met ‘zorgvraag’
gedoeld op de totale zorgvraag (het totaal van alle zorgvragen). In dat geval betekent een ‘ernstiger’
zorgvraag, dat de zorgvraag bestaat uit relatief weinig klachten en bijvoorbeeld relatief veel chronische
ziekten of psychische problematiek. Impliciet wordt daarmee bedoeld dat de kans op ‘ingrijpende’
verrichtingen dan hoger wordt ingeschat.
Zorggebruik kan op de totale zorgvraag betrokken zijn, maar ook op een bepaalde soort zorgvraag.

In het kader van de onderzoeksvraag is het nodig om uit te maken of de zorgvraag op Urk verschilt (naar
aard, volume en ernst) en zo ja, wat het effect is op het zorggebruik, en of de uitkomst op Urk verschilt en
zo ja, wat het effect is op het zorggebruik. Vervolgens moet worden onderzocht welke factoren met
invloed op zorgvraag en zorggebruik hier een rol spelen en of die invloed kan worden afgelezen in het
zorggebruik.
Bij verschil in zorgvraag spelen factoren van de kant van de bevolking/ van de patient de hoofdrol. Bij
verschil in uitkomst (van het consult) spelen de aard en de ernst van de klacht of aandoening, factoren van
de kant van de patiënt, factoren van de kant van de huisarts en structurele factoren allemaal een rol, maar
de huisarts tekent uiteindelijk voor de uitkomst. Naar verwachting heeft verschil in uitkomst een groter
effect op het zorggebruik dan verschil in zorgvraag. Het lijkt dan ook zinvol om verder in te gaan op de

                                                                
1 zorgepisode: zie paragraaf 2.2.3 (Nationale studie) en hoofdstuk 3
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factoren die bepalend zijn voor verschil in uitkomst. Daarom wordt in het eerste deel van deze
beschouwing het literatuurmodel uit figuur 2-3 op het traject ‘probleemstelling –  verrichtingen’ verder
uitgewerkt.
Verder is van belang inzicht te krijgen in de kwaliteit van de uitkomst ofwel de kwaliteit van het
huisartsgeneeskundig handelen op Urk. Het tweede en laatste deel van deze beschouwing gaat hierover.

Structuurfactoren

Regiokenmerken/ beschikbaarheid van zorgvoorzieningen
De urbanisatiegraad en de afstand tot het ziekenhuis spelen een rol bij zorggebruik. Aanbod van tweede-
lijns voorzieningen, bijvoorbeeld een open EHBO, schept vraag; bij minder aanbod handelt de huisarts
meer zelf af en verwijst hij minder naar de specialist. Een en ander is op te maken uit de literatuur (Krui-
denier, 1977; Verhoef, 1979; Bergsma, 1980; Van der Zee, 1982;  Kersten, 1987; Tenk, 1989; Groenewe-
gen e.a., 1992; Kleinmeulman en Mul, 1996). In het noorden van Nederland is het zorggebruik in de twee-
de lijn ook lager, in sommige gevallen veel lager dan gemiddeld (Groenewegen e.a., 1992).
Bij een lage urbanisatiegraad is ook vaak de afstand tot het ziekenhuis groot en het noorden van Neder-
land heeft relatief veel platteland en relatief vaak het ziekenhuis op afstand. Bij hogere urbanisatiegraad is
ook vaak de afstand tot het ziekenhuis klein. Anderzijds is afstand tegenwoordig betrekkelijk door de
toegenomen vervoersmogelijkheden.
Het gaat overigens niet alleen om tweedelijns voorzieningen. Als er geen verloskundige in het praktijkge-
bied werkzaam is, zoals in grote delen van het platteland, wordt van de huisarts verwacht dat hij de eer-
stelijns verloskundige zorg levert.
Voor de cijfers in de huisartsenpraktijk hebben deze structurele factoren in ieder geval gevolgen. De
meest voor de hand liggende voorbeelden van zorgvraag zijn traumata en verloskundige problematiek.
Als, zoals in de meer verstedelijkte gebieden, de patiënt bij een deel van de traumata zonder tussenkomst
van de huisarts naar het ziekenhuis gaat of de verloskundige zorg van de verloskundige ontvangt, wordt
een deel van de zorgvraag van de patiëntenpopulatie niet geregistreerd door de huisarts. De verwachting
lijkt gerechtvaardigd, dat bij lage urbanisatiegraad en enige afstand tot het ziekenhuis (zeker als geen
open EHBO bestaat) de (totale) zorgvraag bij de huisarts, althans gedeeltelijk, groter en ernstiger zal zijn
dan gemiddeld in Nederland. Dit zou dan ook meer dan gemiddeld zorggebruik bij de huisarts kunnen
geven, hetgeen niet betekent dat ook meer wordt verwezen; de literatuur suggereert zelfs minder dan
gemiddeld verwijzen.
Misschien is de attitude, het verwachtingspatroon van de bevolking wel veel belangrijker bij zorggebruik,
enerzijds door de invloed op de zorgvraag, anderzijds door de invloed op de uitkomst van de consultatie.
Wat dat betreft verschilt de plattelandsbevolking van de stadsbevolking (Kruidenier, 1977). Zo be-
schouwd zou de structuurfactor zijn terug te voeren tot een bevolkingsfactor.

Samenwerkingsvorm, structurele drukte en praktijkorganisatie
De samenwerkingsvorm (solopraktijk of groepspraktijk/ gezondheidscentrum) speelt een rol bij
zorggebruik. Gezondheidscentra verwijzen minder dan solopraktijken (Post en Vennix, 1992).
Onduidelijk blijft waarom precies: andere praktijkbevolking? (Dessens en Jansen, 1988), andere attitude
en gedrag van de huisartsen? (Verhaak (1984), verschil in achtergrondkenmerken met solopraktijken?
(Geurts e.a., 1988).
Structurele drukte speelt een rol bij zorggebruik in het algemeen en verwijzen in het bijzonder (Bergsma,
1980; Bensing en Verhaak, 1981; Post, 1985; Van der Ree e.a., 1992; Engelsman en Geertsma, 1994). De
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drukte in de praktijk wordt vooral bepaald door het aantal herhaalcontacten en is sterk afhankelijk van het
terugbestelgedrag van de huisarts (Post, 1985; Groenewegen en Hutten, 1994).
Een efficïente praktijkorganisatie levert tijdwinst voor de huisarts, een betere praktijkvoering en
kwaliteitsverbetering van de zorg op. Belangrijke punten zijn:
•  Delegeren aan de assistente. Voorwaarden onder andere motivatie en voldoende praktijkruimte  (De

Haan, 1986). Delegeren gaat beter bij eigen behandelkamer en bij (samenwerking in)
groepspraktijken en gezondheidscentra (Nijland e.a., 1991, 2; Van den Hombergh e.a., 1997).

•  Het efficient en verantwoord afhandelen van aanvragen voor herhaalreceptuur door de assistente.
(Dijkers, 1992; Van der Ree e.a., 1993).

•  Meer gebruik maken van de telefoon (Starreveld, 1983; 1987; Sietsma, 1987)
De conclusie kan zijn dat een goede samenwerking, beperkte drukte in de praktijk en een efficiënte prak-
tijkorganisatie de kans op een kwalitatief goede huisartsenzorg en (daarmee) de kans op terughoudend-
heid wat betreft verwijzen naar de specialist verhogen.
Deze factoren zijn echter geen gegeven op zich. Zij worden mijns inziens sterk bepaald door de attitude
en de opvattingen van de huisarts.

Attitude van de huisarts, attitude van de patiënt

Uit de bestudering van de literatuur is duidelijk geworden dat vele factoren van de kant van de huisarts
invloed hebben op zorggebruik in het algemeen en op verwijzen naar de specialist in het bijzonder. Veel
factoren beïnvloeden bovendien elkaar.
Heel in het algemeen is de werkwijze/ de aanpak van de huisarts van groot belang (Sluijs en Dopheide,
1985). Deze is mede het resultaat van
•  werkstijl (Mokkink, 1986)
•  democratische, informerende houding (Kooiker en Mootz, 1996)
•  kennis/ kunde/ nascholing (Post en Vennix, 1992)
•  zelf doen van therapeutische handelingen (o.a. Sluijs en Dopheide, 1985; Boots en Van Zutphen,

1981; Beek e.a., 1984)
•  beleid bij alledaagse klachten en aandoeningen (Van Eijk, 1989)
•  taakopvatting met betrekking tot controle van chronische ziekten (Peters en Wijkel, 1998)
•  taakafbakening (Kruidenier 1977; Kersten en Dopheide, 1984; Post en Gubbels, 1986)
•  samenwerkingsvorm (Post en Vennix, 1992).
De werkwijze wordt in hoge mate bepaald door de wijze waarop de huisarts omgaat met onzekerheid.
Onzekerheid is ‘besmettelijk’. Wantrouwen, verzet, druk van de patiënt maken de arts onzeker waardoor
hij meer verwijst (De Melker 1975; Kruidenier, 1977). Onzekere dokters maken de patiënt onzeker -
somatische fixatie (Grol e.a., 1985) –, bestellen meer terug, waardoor de patiënt extra onzeker wordt (Post
en Vennix, 1992; Van der Ree e.a., 1992), en verwijzen vaker op eigen initiatief. Dit leidt meestal tot
minder vertrouwen van de patiënt in de huisarts en tot druk om te worden verwezen (Engelsman en
Geertsma, 1994). Waarmee de cirkel rond is.
Artsen in gezondheidscentra nemen meer risico, raadplegen later de specialist, luisteren meer naar de me-
ning van de patiënt (Verhaak, 1984).
Sleutelfactoren voor de uitkomst van het consult lijken te zijn: enerzijds zelfvertrouwen/ omgaan met
onzekerheid en risico/ competentiegevoel bij de huisarts, anderzijds vertrouwen van de patiënt in de
huisarts. Daartussen bevinden zich ervaringen met deze patiënt en ervaringen (eigen en die van anderen)
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met deze huisarts. Patiënt en arts beïnvloeden elkaar op deze punten sterk. Het dynamische resultaat is de
arts-patiënt relatie.

Beleid, takenpakket en taakuitoefening

De literatuur geeft mij aanleiding tot de volgende bespiegeling.

Huisartsgeneeskundig beleid
De meeste klachten of aandoeningen kunnen theoretisch op een aantal manieren door een aantal hulpver-
leners worden aangepakt. Uit deze mogelijkheden betrekt elke individuele huisarts, bewust of onbewust,
voor elke soort klacht of aandoening zijn beleid. Binnen dit beleid zijn er altijd diverse opties, variërend
van maximale eigen inzet bij de behandeling binnen de eigen praktijksetting tot verwijzing naar eerste-
lijns hulpverlener of medisch specialist.
Die beleidsopties worden bepaald door basiskennis, medische vaardigheden, werkstijl en ervaring van de
huisarts en door de behandelfaciliteiten in de praktijk.
De wijze waarop de huisarts omgaat met ervaringen met het verloop van de klacht of aandoening is waar-
schijnlijk bepalend voor de maximale inzet. Het verloop wordt in de praktijk het beste geleerd. Het is de
kracht van de huisarts dat hij betrokken blijft bij of op zijn minst op de hoogte blijft van de problematiek
van de patiënt, zodat hij kan leren van het verloop van de kwaal (medische ervaring), maar ook van de
manier waarop hijzelf, deze patiënt en (eventueel) andere hulpverleners in de eerste lijn of specialisten
met deze kwaal omgaan. De factor ‘ervaring’ impliceert dat het beleid continu wordt bijgestuurd. Ofwel,
het actuele beleid is het resultaat van een dynamisch proces.
Behandelfaciliteiten worden bepaald door structurele kenmerken van de praktijk. Praktijkorganisatie,
drukte en samenwerking zijn waarschijnlijk de belangrijkste factoren. Daarnaast heeft de locatie van de
praktijk, vooral de afstand tot zorgvoorzieningen in de tweede lijn, een bepaalde invloed.
De factoren werkstijl, omgaan met ervaringen, praktijkorganisatie, drukte en samenwerking worden sterk
beïnvloed door de attitude, de opvattingen, het karakter van de huisarts. Bij  de factor beschikbaarheid
van zorgvoorzieningen gaat het mogelijk vooral om het verwachtingspatroon van de bevolking.

Invloed op de beleidskeuzen
Impliciet heeft de huisarts zich per soort klacht of aandoening wat betreft de behandeling de volgende
vragen te stellen: vind ik dit iets voor de huisarts, wil ik het zelf doen, kan ik het zelf doen, voel ik mij
zeker en prettig als ik het zelf doe, ben ik (is mijn praktijk) er klaar voor als ik het zelf doe, ben ik (is mijn
praktijk) er klaar voor als ik het niet zelf doe? (want dan moet er wat anders mee en misschien kan dat bij
goede organisatie op het ‘laagst mogelijke niveau’ en met het laagst mogelijke profiel gebeuren).
Welke beleidsoptie door de huisarts in een concreet geval wordt gekozen, hangt af van de situatie van het
moment.
De (medische) ernst van de klacht of aandoening is erg belangrijk.
De presentatie en de verwachtingen van de patiënt hebben invloed. Deze zullen sterk afhangen van het
vertrouwen dat de patiënt in deze huisarts heeft. Daarbij zullen (meestal eigen) ervaringen met de kennis,
kunde en uitstraling van deze huisarts een grote rol spelen. De patiënt heeft zichzelf impliciet de volgende
vragen gesteld: wat denk ik dat er moet gebeuren, wat wil ik dat er gebeurt, kan de huisarts het, kan deze
huisarts het, vertrouw ik het deze huisarts toe, voel ik mij prettig daarbij? Ook tijdnood kan een factor zijn
(de patiënt ‘moet’ op vakantie).
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Tenslotte speelt de mate van beschikbaarheid van de hulpverlening een belangrijke rol. De huisarts kan
zelf ziek of onwel zijn, het kan druk zijn door onvoorziene situaties, bepaalde instrumenten zijn tijdelijk
niet beschikbaar, tijdnood voor de huisarts (vrijdagmiddag, net voor de vakantie), etc.

Uitkomst van de consultatie (taakuitoefening)
Als in het beleid zijn behandeling naar eigen inschatting een belangrijke plaats inneemt, rekent de huisarts
de behandeling van die klacht of aandoening tot zijn takenpakket. Maar  het begrip ‘takenpakket’ wordt
ook gebruikt door beleidsmakers om aan te geven wat de huisarts tot zijn taak zou moeten rekenen, bij-
voorbeeld het Basistakenpakket van de Landelijke Huisartsen Vereniging. Het gaat dan vooral om de
intentie om bepaalde problematiek zoveel mogelijk zelf te behandelen.
Wat van het beleid terecht komt, wordt wel de taakuitoefening genoemd. Deze is relevanter dan het ta-
kenpakket en is bovendien goed meetbaar in de vorm van het zorggebruik.
Op het traject tussen takenpakket (de woorden) en taakuitoefening (de daden) wordt het beleid uitge-
voerd. Dit beleid laat zich leiden door diverse factoren, maar door de ervaring met die factoren laat het
zich ook bijsturen.
In figuur 2-4 is dit eerste deel van de beschouwing grotendeels verwerkt.

Kwaliteit van het huisartsgeneeskundig handelen

De kwaliteit van het huisartsgeneeskundig handelen kan worden beoordeeld aan de hand van het begrip
doelmatigheid, zoals dat is gedefinieerd door Engelsman en Geertsma (1994). Het gaat dus om een
‘geneeskundige’ afweging van baten en kosten van de behandeling.
Veel verwijzingen worden door onafhankelijke deskundigen, maar ook door de betrokken huisartsen en
specialisten zelf, als ondoelmatig beoordeeld; de huisarts had het best zelf kunnen doen, de specialist kon
niets bijdragen of het probleem had door telefonische consultatie kunnen worden opgelost (Engelsman en
Geertsma, 1994; Grundmeijer e.a.,  1996). Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat een relatief
laag verwijscijfer wijst op doelmatig huisartsgeneeskundig handelen.
Hoe kan het overige huisartsgeneeskundig handelen worden beoordeeld?
Uit de literatuur, vooral de NHG-standaarden, kan een indruk worden verkregen welke verrichtingen,
welke vormen van behandeling de voorkeur verdienen en welke beter nagelaten kunnen worden bij be-
paalde groepen van klachten en aandoeningen. Welke ‘indicatoren van adequate zorg in de huisartsprak-
tijk’ representatief zijn voor de kwaliteit van de zorg in 1991 (Urk) of eerder (referentiegegevens) is niet
eenvoudig uit te maken. Bij het onderzoek van Hutten (1998) naar werkbelasting en verleende zorg in de
huisartspraktijk kwam een commissie van huisartsen tot 33 indicatoren uit 12 NHG-standaarden in 1987-
1988 (Nationale studie). Het gaat om de standaarden diabetes type 2, enkeldistorsie, urineweginfecties,
acute otitis media, keelpijn, ziekte van de perifere arteriën, acne, hypertensie, migraine, cholesterol, astma
kind, astma volwassene. Deze indicatoren bestrijken dus de huisartsenzorg bij een beperkt gedeelte van
de totale zorgvraag.
Met gebruikmaking van bovengenoemde indruk en ‘common sense’ kan voor dit onderzoek een globaal
kwaliteitsconcept ‘doelmatig handelen’ worden geconstrueerd, aan de hand waarvan verschillen in taak-
uitoefening tussen de huisartsen op Urk en in de referentiepopulatie kunnen worden geduid.
Als de voorkeursaanpak vaak wordt gevolgd, zou het handelen van de huisarts gericht handelen kunnen
worden genoemd. Als de na te laten behandeling vaak wordt nagelaten, zou dat als terughoudend hande-
len kunnen worden betiteld.
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Figuur 2-4: Het beleid van de huisarts
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Beide beoordelingen zijn dus positief geformuleerd: hoe hoger de mate van gericht behandelen enerzijds
en van terughoudend handelen anderzijds, des te doelmatiger de taakuitoefening. Bij doelmatig handelen
worden richtlijnen zoveel mogelijk gevolgd. Daarbij wordt gericht gebruik gemaakt van bepaalde vormen
van onderzoek en behandeling en wordt terughoudend gebruik gemaakt van andere vormen. Als richtlij-
nen ontbreken, kan in het algemeen als doelmatig handelen worden betiteld: behandelen met gesprek en
terughoudend zijn met het aanvragen van externe diagnostiek, terugbestellen, behandelen met medicatie,
verwijzen naar de fysiotherapeut en verwijzen naar de specialist.
Als terughoudendheid wordt betracht bij het verwijzen naar de specialist, zal een andere behandeling
moeten worden uitgevoerd (substitutie); het hangt dan van de richtlijn af of de betreffende behandeling
doelmatig is.
Bij behandelen met medicatie kan de kanttekening worden gemaakt dat het vaak voorschrijven van ‘aspe-
cifieke medicatie’ (Mokkink, 1986) als ‘minder doelmatig’ wordt beschouwd. Het gaat hier vooral om
pijnstillers en antibiotica.
Ook de verrichting ‘terugbestellen’ behoeft enige uitleg. In het algemeen lijkt terughoudendheid
betrachten als het gaat om terugbestellen een goede zaak. De structurele drukte in de praktijk blijft
beperkt en dat houdt weer verband met een laag verwijscijfer (Van der Ree, 1992). Maar de
doelmatigheid bij terugbestellen is afhankelijk van de zorgvraag (bijvoorbeeld niet vaak terugbestellen bij
klachten, wel bij chronische ziekten voor controle) en van de taakuitoefening (bijvoorbeeld minder
verwijzen zal misschien meer herhaalcontacten nodig maken). Om de kwaliteit van de verrichting
‘terugbestellen’ te kunnen beoordelen, moet dus de taakuitoefening op het niveau van de diagnose worden
geanalyseerd. Verder moet de registratieperiode voldoende lang zijn, vooral voor chronische ziekten en
psychische problematiek.   
Het is de vraag of het nodig is om een oordeel te geven over de mate waarin een bepaalde taakuitoefening
overeenkomt met of afwijkt van de richtlijn. Voor de beoordeling van de doelmatigheid van de taakuitoe-
fening in dit onderzoek lijkt het voldoende om aan te geven of de taakoefening van de Urker huisartsen
meer of minder in de richting van de richtlijn gaat dan de taakuitoefening van de huisartsen in de referen-
tiepopulatie.

2.5 Conclusies voor het onderzoek

2.5.1 Opzet : meten en vergelijken

Bij het onderzoek op Urk is sprake van inventarisatie en van vergelijking met landelijke cijfers. Dit
betekent dat gesproken kan worden van een toetsend beschrijvend onderzoek.

De ‘Nationale studie van ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk’ heeft de gezondheidstoestand
van de bevolking, de zorgvraag en het zorggebruik in een groot aantal praktijken in Nederland met
beproefde meetinstrumenten in kaart gebracht zonder al te veel inbreuk te maken op de praktijkroutines.
Tevens heeft men een groot aantal beïnvloedende factoren meegenomen in de studie.
Het heeft veel praktische voordelen het onderzoek op Urk op te zetten naar het voorbeeld van de
Nationale studie. Daarbij is dan ook een grote referentiepopulatie gevonden, die weliswaar volgens
sommige critici niet representatief is voor Nederland, maar die dat ideaal toch dichter lijkt te benaderen
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dan andere morbiditeitstudies en registratieprojecten. Naast voordelen zijn er ook nadelen verbonden aan
de opzet naar het voorbeeld van de Nationale studie, zoals de relatief korte contactregistratieperiode.
Het is belangrijk om in ieder geval beïnvloedende factoren uit de Nationale studie, die bruikbare
resultaten hebben opgeleverd, in het onderzoek mee te nemen. Anderzijds kan worden afgezien van
variabelen die geen bruikbaar resultaat of juist problemen hebben opgeleverd, zeker als meting en
registratie ervan een duidelijke belasting vormt. Het belangrijkste voorbeeld van dit laatste is het licha-
melijk onderzoek. Tijdens de voorbereiding van de dataverzameling voor dit onderzoek werd duidelijk dat
tijdens de Nationale studie bij vrijwel ieder contact een vorm van lichamelijk onderzoek was geregi-
streerd en dat de interpretatie daarvan ook voor het Nivel nog moeizaam zou worden. Overwegende dat
de Urker huisartsen op dit punt waarschijnlijk niet belangrijk zullen afwijken van de artsen in de Natio-
nale studie, dat anamnese en lichamelijk onderzoek eigenlijk bij elkaar horen (en de anamnese ook niet
wordt geregistreerd), dat andere verrichtingen belangrijker zijn voor beantwoording van de vraagstelling
en dat registratie veel extra werk zou opleveren, is besloten deze verrichting niet te registreren.
Bij de opzet van het onderzoek en bij de vergelijking van de resultaten met landelijke cijfers moet
rekening gehouden worden met het verschijnsel ‘diagnostische interdoktervariatie’.

2.5.2 Op te nemen variabelen

In deze paragraaf worden de in het onderzoek te betrekken factoren besproken.

Proces van het zorggebruik

De drie verschillende niveaus in het zorgproces worden gemeten op de volgende punten:
1. gezondheidstoestand (door de patiënt gerapporteerd): inschatting eigen gezondheid, acute klachten,

chronische aandoeningen, beperking dagelijks functioneren, geestelijke gezondheid, psychosociale
problematiek, ziekteverzuim

2. zorgvraag (door huisarts geregistreerd): reden van komst, diagnose/ werkhypothese
3. zorggebruik:

•  door de patiënt gerapporteerd: contacten met de huisarts, contacten met overige
eerstelijnsvoorzieningen, contacten met de specialist, ziekenhuisopnamen, contacten met de
geestelijke gezondheidszorg, contacten met alternatieve genezers, medicijngebruik

•  door de huisarts (of de assistente) geregistreerd: contacten met de huisarts (met de assistente),
aanvullende diagnostiek in eigen praktijk, diagnostiek elders, overleg met een hulpverlener in
de eerste lijn of met een specialist, behandeling ‘met gesprek’, medisch-technische behandeling,
behandeling met medicatie, verwijzingen naar een eerstelijns hulpverlener, verwijzingen naar
een specialist

Beïnvloedende factoren

Factoren die de gezondheidstoestand beïnvloeden
De gezondheidstoestand van de bevolking wordt door vele factoren beïnvloed, zoals erfelijke factoren,
maatschappelijke en culturele factoren.  Meer in het bijzonder valt te denken aan de aard van het werk
(industriële activiteiten), arbeidsethos, leefwijze, religieuze achtergrond.
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De zogenaamde determinanten van gezondheid geven een (zeer beperkte) indruk van de leefwijze. De enige
die worden onderzocht zijn: alcoholgebruik, roken, gewicht/ lengte verhouding.

Factoren die de zorgvraag beïnvloeden
klacht/ ziektefactoren:
•  ervaren urgentiegraad: hiervoor wordt alleen de diagnose benut
factoren van de patiënt:
•  sociaal demografische factoren: leeftijd, geslacht
•  opvattingen en kennis over gezondheid en ziekte, zorg en zorgaanbieders :
waardering voor de huisarts  (ten aanzien van bereikbaarheid, informatief en communicatief optreden,
verwijs- en voorschrijfgedrag), ‘terugbestelgedrag’ van de huisarts, gezondheidsspecifieke
beheersingsoriëntatie (health locus of control), neiging hulp te zoeken bij alledaagse aandoeningen,
(personen bij wie men hulp zoekt bij bepaalde psychosociale problematiek, omgaan met psychosociale
problematiek1).

Factoren die het zorggebruik beïnvloeden
klacht/ ziekte factoren:
•  de aard en (gepercipieerde) ernst van de zorgvraag: hiervoor alleen de diagnose
structuurfactoren
•  beschikbaarheid van de zorgmiddelen: urbanisatiegraad, afstand tot het ziekenhuis, regio in

Nederland
•  praktijkfactoren : organisatie van de praktijk (delegeren van taken aan de assistente, aanwezigheid

van instrumenten, toepassing van medische technieken, gebruik maken van de telefoon,
herhaalsysteem, afspraakspreekuur, faciliteiten), drukte in de praktijk, praktijkvorm/
samenwerkingsvorm

factoren van de patiënt:
•  sociaal demografische factoren: leeftijd, geslacht, verzekeringsvorm
•  persoonlijkheid, presentatie en verwachtingen: (druk om verwezen te worden, ongerustheid,

verwachtingen van de medische zorg): beschouwend en indirect via de gezondheidsspecifieke
beheersingsoriëntatie (health locus of control) en de neiging hulp te zoeken bij alledaagse aandoeningen

•  (zie bij zorgvraag)
factoren van de huisarts:
•  persoonlijkheid/ attitude en meningen (o.a. werkstijl)

leeftijd van de huisarts en/ of aantal jaren ervaring, taakopvatting (m.b.t. diagnostiek, m.b.t. therapie,
op somatisch vlak, op psychosociaal vlak), competentiegevoel (op somatisch vlak, op psychosociaal
vlak), algemene taakopvatting, algemene taakuitoefening, invloed huisarts in de tweede lijn, locus of
control, werkbeleving en satisfactie, omgaan met onzekerheid, nemen van risico’s, zelf veel
therapeutische handelingen verrichten, verloskundige zorgverlening in het takenpakket.

•  werkstijl : reageren op alledaagse aandoeningen, arts-patiënt communicatie (indirect via vraag aan
bevolking, zie bij zorgvraag), verwijsgedrag, aspecifiek voorschrijfgedrag (via rapport ZF-cijfers),
terugbestelgedrag,

overige factoren
•  faciliteiten en vaardigheden : toepassen medische technieken (zie bij praktijkfactoren)

                                                                
1 alleen op Urk
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•  relatie huisarts-patiënt : beschouwend

2.5.3 Belangrijke klachten en aandoeningen

De gezondheidstoestand wordt globaal in kaart gebracht, de zorgvraag en het zorggebruik gedetailleerd. Bij
een deel van de aandoeningen is de uitkomst voorspelbaar: een appendicitis, een onderbeenfractuur of een
hartinfarct leiden zeker tot zorgvraag en worden vrijwel zeker verwezen naar de specialist. De meeste chro-
nische ziekten leiden vroeg of laat tot zorgvraag; de patiënt heeft hooguit enige invloed op het stadium
waarin hij die zorg vraagt. Bepaalde  problematiek, zoals ‘zwangerschapsproblematiek’ en de meeste trau-
ma’s, leidt tot zorgvraag, maar of dat zonder meer en volledig bij de huisarts zal zijn is afhankelijk van het
takenpakket.
Bij de meeste klachten en aandoeningen hebben factoren van de kant van de patiënt of van de kant van de
huisarts of van de kant van de structuur duidelijk invloed op zorgvraag en zorggebruik. Naar aanleiding van
literatuurgegevens, van bekende verwijsgegevens over de Urker ziekenfondsverzekerden en van (het ge-
dachtegoed achter) de voorlopige vraagstellingen in hoofdstuk 1, zal geprobeerd worden de invloed van die
factoren op zorgvraag en zorggebruik zichtbaar te maken. Daarom zullen de gegevens van de volgende
klachten en aandoeningen met extra aandacht worden bekeken :
•  klachten (vooral oogklachten, klachten van het bewegingsapparaat, klachten van de luchtwegen,

hoofdpijn) : literatuur zorgvraag en zorggebruik
•  alledaagse aandoeningen (hoofdpijn, nerveus gevoel, pijn in nek en schouders, griep, verkoudheid,

keelpijn, hangerig en moe gevoel, misselijkheid en overgeven, maagklachten, diarree) : literatuur zorg-
vraag en zorggebruik

•  trauma’s (oog, bewegingsapparaat, huid) : laag verwijscijfer oogheelkunde op Urk, ehbo en kleine
chirurgie, veel medisch technisch behandelen, literatuur zorgvraag en zorggebruik

•  huidproblematiek (bijvoorbeeld : wratten, atheroomcysten, ingegroeide nagels, goedaardige nieuw-
vormingen van de huid, acne vulgaris, huidinfecties, psoriasis, ulcus cruris,  eczeem) : zeer laag
verwijscijfer dermatologie op Urk, veel mogelijkheden voor medisch-technisch behandelen

•  psychische (bijvoorbeeld : psychische klachten, depressie) en sociale problematiek : literatuur zorg-
vraag en zorggebruik

•  chronische ziekten (bijvoorbeeld : ziekten slokdarm en maag, refractieafwijkingen, hart/ vaatziekten,
astma/ copd, rugklachten, schouderklachten, tenniselleboog, overbelastingsklachten pols, diabetes
mellitus) : literatuur zorgvraag en zorggebruik, lage verwijscijfers deelspecialismen interne genees-
kunde op Urk, laag verwijscijfer oogheelkunde op Urk, diabeteszorg op Urk, veel medisch technisch
zelf kunnen doen bij chronische aandoeningen van het bewegingsapparaat, literatuur zorgvraag en
zorggebruik.

•  zwangerschap/ zwangerschapsproblematiek : zeer hoog geboortecijfer op Urk, huisartsen volledig
betrokken bij de verloskundige zorg, groot verschil met Nederland en grote invloed op de totaal cij-
fers van het zorggebruik op Urk
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2.5.4 Vraagstellingen, opbouw van dit boek

Zorgproces en beïnvloedende factoren zullen in kaart worden gebracht volgens de methode van de Nationale
studie. De opzet van het (veld)onderzoek komt in hoofdstuk 3 aan de orde. De voorlopige deelvragen in
hoofdstuk 1 (paragraaf 1.1) kunnen nu worden vervangen door  de definitieve deelvraagstellingen (verder
vraagstellingen genoemd). De resultaten van het onderzoek worden in de hoofdstukken 4 t/m 10 per
vraagstelling behandeld. Hoofdstuk 11 bevat de conclusies, de slotbeschouwing en de aanbevelingen.
De vraagstellingen luiden als volgt.

Vraagstelling 1.
In hoeverre verschilt de Urker bevolking van de Nederlandse bevolking wat betreft: (zelfgerapporteerd)
zorggebruik, (ervaren) gezondheidstoestand, determinanten van gezondheid, attitudes en meningen ten
aanzien van gezondheid en gezondheidszorg?

Vraagstelling 2.
In hoeverre verschillen praktijken op Urk en in Nederland wat betreft zorgvraag?

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

Vraagstelling 4.
In hoeverre verschillen praktijken op Urk en in Nederland wat betreft het aantal verwijzingen naar de
specialist per1000  patiënten, op het niveau van de klacht of de aandoening?
In hoeverre draagt verschil in prevalentie van de zorgvraag bij aan het verschil in verwijscijfer (voor die
zorgvraag)?

Vraagstelling 5.
In hoeverre verschillen praktijken op Urk en in Nederland wat betreft taakuitoefening per klacht of aandoe-
ning?

Vraagstelling 6
In hoeverre bestaat overeenkomst in zorggebruik tussen praktijken op Urk en praktijken in de Nationale
studie die met Urk vergelijkbaar zijn wat betreft de factoren ’locatie van de praktijk’ en ‘samenwerking’
(praktijkvorm)? In hoeverre wordt het zorggebruik op Urk bepaald door de beschikbaarheid van eerste-
lijns verloskundige zorg? In hoeverre verschillen structurele drukte en praktijkorganisatie van de Urker
praktijken van die van de Nationale studie?

Vraagstelling 7.
In hoeverre verschillen de Urker huisartsen van de Nederlandse huisartsen wat betreft attitudes en opvattin-
gen, werkbeleving en satisfactie?
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3 Materiaal en methoden

3.1 Inleiding

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

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

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

3.2 De bevolking

3.2.1 Registratie van de onderzoekspopulatie

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

3.2.2 De onderzoekspopulatie

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

Tabel 3-1

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

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

(Nationale studie) (%).

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

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

man 49.7 50.1 52.0 50.1 51.5 50.8 49.4

vrouw 50.3 49.9 48.0 49.9 48.5 49.2 50.6

0-4   jaar 16.2 17.8 10.6 12.5 10.0 13.0 6.0

5-14  jaar 19.6 20.7 21.5 21.9 25.7 22.1 12.7

15-24 jaar 18.9 17.1 18.9 17.6 22.0 19.0 17.1

25-44 jaar 30.1 29.0 26.6 25.3 24.9 26.9 31.5

45-64 jaar 8.5 10.9 14.0 14.5 13.7 12.7 20.4

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

ziekenfonds 63.8 48.1 55.0 58.3 49.0 54.7 61.5

particulier 36.2 51.9 45.0 41.7 51.0 45.3 31.4

onbekend - - - - - - 7.1

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

3.2.3 De patiëntenenquête

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

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

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

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

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

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

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

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

3.3 De huisartsen

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

3.4 De contacten

3.4.1 Begrippen

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

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

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

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

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

ling).
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3.4.3 Contactregistratieformulier

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

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

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

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

Tabel 3-2

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

1. PATIËNTGEGEVENS VERPLICHT

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

2. CONTACTGEGEVENS VERPLICHT

datum: dag/ maand/ jaar

tijd: 00.00 – 24.00

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

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

visite

VERDERE REGISTRATIE PER GEZONDHEIDSPROBLEEM
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Tabel 3-2, vervolg

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

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

3. KLACHTEN EN DIAGNOSE VERPLICHT

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

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

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

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

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

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

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

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

4.  DIAGNOSTIEK

in eigen praktijk: bloed, urine, overige

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

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

tekst wordt niet ingevoerd).

5. BEHANDELING

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

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

IUD, overige, vaccinatie

6. BEHANDELING MEDICATIE

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

7. VERWIJZING

verwijzing tweede lijn: medisch specialisme, poli/ intramuraal

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

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

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

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

soort verwijzing: nieuw, verlenging, achteraf

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

8. OVERLEG N.A.V. CONTACT

overleg: medisch specialisme, CAD/ RIAGG, eerste lijn

9. VERVOLGAFSPRAKEN VERPLICHT

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

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

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

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

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

3.4.5 Episodeconstructie

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

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

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

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

3.4.6 Kwaliteit van de gegevens

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

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

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

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

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

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

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

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

3.4.7 Samenvoegen (clusteren) van diagnoses

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

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

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

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

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

Tabel 3-3

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

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

hoofdstuk

icpc

hfd.

ETIOLOGISCHE

CLUSTERING NIVEL ONDERVERDELINGEN

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

D Chron. ziekten spijsverter. en

overige

lever/gal, hernia

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

K Chron. ziekten hart hartinsufficiëntie, hartritmestoornissen

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

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

L Traumata fracturen, distorsies, wervelkolom, ‘overige’

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

N Acute somatische klachten hoofdpijn, duizeligheid, overige

N Infecties kinderziekten, overige

N Chron. ziekten dementie, ‘overige’

P Neurosen angst, depressie, surmenage, ‘overige’

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

S Acute somatische klachten wrat, ‘overige’

S Traumata wond, ‘overige’

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

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

e.a.), ‘overige’

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

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

bloedverlies, ‘overige’

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

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

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

3.4.8 Contactgegevens en referentiepopulatie

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

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

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

3.4.10 Toetsen van verschillen

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

Verzekeringsvorm, morbiditeitcijfer en verwijscijfer

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

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

Doel van - en initiatief tot verwijzen

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

1.1 Inleiding

Vraagstelling en methode

In dit hoofdstuk wordt vraagstelling 1 behandeld:

In hoeverre verschilt de Urker bevolking van de Nederlandse bevolking wat betreft: (zelfgerapporteerd)
zorggebruik, (ervaren) gezondheidstoestand, determinanten van gezondheid, attitudes en meningen ten
aanzien van gezondheid en gezondheidszorg?

Inzicht wordt verkregen in het zorggebruik, zoals door de Urker bevolking zelf wordt gerapporteerd.
In het proces van zorgconsumptie is het ervaren van ‘ongezondheid’ het mogelijke begin van die consump-
tie. In dit hoofdstuk wordt de door de Urker bevolking ervaren gezondheidstoestand geïnventariseerd.
De leefwijze is een van de vele factoren die de gezondheidstoestand beïnvloeden. Een (zeer) beperkt inzicht
in de leefwijze van de bevolking geven determinanten van gezondheid, zoals rookgedrag, alcoholgebruik en
gewicht/ lengte verhouding.
Attitudes en meningen ten aanzien van gezondheid en gezondheidszorg zijn van invloed op de beslissing met
een klacht naar de huisarts te gaan (zorgvraag), maar bepalen in zekere mate ook wat er bij de huisarts ge-
beurt (zorggebruik).
De situatie op Urk wordt op deze punten in kaart gebracht en voor zover mogelijk vergeleken met landelijke
gegevens.

Via een schriftelijke enquête bij een niet-proportionele gestratificeerde steekproef van 1000 Urkers van 18
jaar en ouder zijn gegevens verzameld. Er is gestratificeerd naar leeftijdscategorie en naar huisartspraktijk.
Voor de verdere beschrijving wordt verwezen naar hoofdstuk 3, paragraaf 2.3. De uiteindelijke steekproef-
omvang bedraagt 697 (69,7%).
De Urker cijfers zullen worden vergeleken met cijfers uit de Nationale Studie naar ziekten en verrichtin-
gen in de huisartspraktijk van het NIVEL (Foets & Sixma, 1991), soms aangevuld met cijfers van het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vergelijkbaarheid

Bij de opzet van de studie was vergelijking met de Nationale studie niet het enige uitgangspunt. Dit heeft tot
gevolg gehad dat niet geheel dezelfde vragenlijsten zijn gebruikt, zodat niet alle indicatoren rechtstreeks te
vergelijken zijn. In het onderzoek op Urk worden soms andere antwoordcategorieën gebruikt of zijn vragen
uit bestaande lijsten weggelaten of toegevoegd. Dit heeft tot gevolg dat verschillende somscores niet goed
onderling vergelijkbaar zijn en dat een zinvolle vergelijking alleen op item niveau kan plaatsvinden.
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De vergelijkbaarheid wordt bovendien bemoeilijkt doordat de vragenlijsten niet op dezelfde manier zijn
afgenomen. In de Nationale studie zijn de respondenten mondeling geïnterviewd en op Urk is gebruik ge-
maakt van een schriftelijke vragenlijst. Verschil in afname kan leiden tot over- of onderrapportage van be-
paalde klachten, symptomen of gedragingen.
Een ander probleem bij de vergelijkbaarheid betreft de leeftijdsverdeling van de onderzoekspopulaties. In het
NIVEL onderzoek is de gehele populatie vanaf nuljarigen betrokken, terwijl op Urk alleen respondenten van
18 jaar of ouder zijn benaderd. Bij de presentatie van de NIVEL cijfers wordt in enkele tabellen onderscheid
gemaakt naar leeftijd, waarbij onder meer 15-24-jarigen worden onderscheiden. Daar waar mogelijk zal deze
leeftijdscategorie worden vergeleken met de respondenten jonger dan 25 jaar op Urk.
In het onderzoek is gebruik gemaakt van een naar leeftijd gestratificeerde streekproef. Ter verkrijging van
voor Urk representatieve gegevens is een omrekening nodig. Op basis van de leeftijdsverdeling in heel Urk
zijn wegingsfactoren bepaald, waarmee gevonden aantallen en percentages per leeftijdscategorie gewogen
kunnen worden. Op deze wijze wordt een gecorrigeerd getal of percentage verkregen. In de meeste tabellen
worden zowel de in de steekproef aangetroffen als de gecorrigeerde cijfers gepresenteerd. Ook het gecorri-
geerde getal is echter nog niet rechtstreeks vergelijkbaar met voor Nederland representatieve gegevens,
aangezien de leeftijdsopbouw op Urk afwijkt van Nederland. Op Urk wonen verhoudingsgewijs meer jonge-
ren dan elders. Dit kan leiden tot een onderschatting van gezondheidsproblemen die een hogere prevalentie
onder ouderen kennen. Daarom zijn de analyses ook uitgevoerd met een extra wegingsfactor, waarmee
wordt gecorrigeerd voor de op Urk van Nederland afwijkende leeftijdsverdeling. Het gebruik van de extra
wegingsfactor levert echter niet wezenlijk andere resultaten op. Het algemene beeld bij deze extra correctie
is dat de verschuivingen ten gevolge van de weging voor de gestratificeerde steekproef enigszins wordt
afgezwakt, maar dat aangetroffen verschillen onveranderd blijven bestaan. Daarom is besloten de extra
weging niet in de tabellen op te nemen.
Gezien de genoemde beperkingen van een vergelijking tussen beide studies is het niet geheel zinvol de
verschillen statistisch te toetsen. Toch is dit in een aantal gevallen gedaan om enigszins richting te geven
aan de interpretatie van verschillen. Bij de keuze tussen wat wel en wat niet is getoetst, hebben pragmati-
sche argumenten een rol gespeeld. Zo moet er voor toetsing voldoende informatie beschikbaar zijn (ab-
solute aantallen, standaarddeviatie). Ook de inschatting van de mate van vergelijkbaarheid tussen ver-
schillende waarden heeft bij die keuze een rol gespeeld.

4.1 Zorggebruik van de Urker bevolking

In de vragenlijst zijn verschillende vragen opgenomen met betrekking tot het gebruik van
gezondheidszorgvoorzieningen en medicijnen. Omdat de vraagstelling op Urk bij verschillende vragen
afwijkt van die van de Nationale studie (andere tijdsduur), is voor vergelijking soms ‘uitgeweken’ naar
gegevens van de gezondheidsenquête van het CBS. Net als bij de Nationale studie zijn die gegevens aan
de hand van leeftijdsspecifieke cijfers gecorrigeerd, zodat een voor personen van 15 jaar en ouder
representatief cijfer ontstaat. Daar waar mogelijk zijn de verschillen op significantie getoetst.

4.1.1 Contacten huisarts en enige eerstelijnsvoorzieningen

Uit tabel 4-1 blijkt dat op Urk significant minder respondenten in het afgelopen jaar contact te hebben
gehad met de huisarts, vergeleken met de Nederlandse bevolking (CBS), 73,8% tegen 77,1%. Het aantal
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contacten per persoon is lager (3,3 versus 4,1) en het aantal contacten per persoon met contact is lager
(4,4 versus 5,4).

Tabel 4-1

Contacten met de huisarts in de afgelopen 12 maanden, Urk en Nederland (CBS)

Urk Ned.

steekproef gecorrig totaal ≥ 15 jaar 1

% respondenten met contact * 75.6 73.8 75.5 77.1

aantal contacten per persoon 3.5 3.3 3.9 4.1

aantal contacten p. p. met contact 4.6 4.4 5.2 5.4
1 Op basis van de leeftijdsspecifieke cijfers is het totaal gecorrigeerd voor een totaal van de bevolking ≥ 15 jaar

* Toetsing gecorrigeerde percentages: X2=3.9 p< 0.05

In tabel 4-2 is het percentage respondenten met contact gesplitst naar leeftijd en geslacht. Vergelijking
met CBS bleek niet direct mogelijk, daarom hier alleen percentages voor Urk.

Tabel 4-2

Respondenten met contact met huisarts in de afgelopen 12 maanden, naar leeftijd en geslacht, Urk. (%)

man vrouw totaal

16 t/m 24 jaar 65.3 81.6 74.6

25 t/m 44 jaar 70.1 74.5 72.6

45 t/m 64 jaar 75.3 76.2 75.8

65 jaar en ouder 73.8 84.9 80.3

totaal 1 69.2 77.6 73.8
1 Het totaal is het voor Urk gecorrigeerde totaal.

Toetsing: geslacht X2=6,1; p<0,05; leeftijd: X2=2,7 n.s.

In de tabel is te zien dat (significant) meer vrouwen dan mannen contact hebben gehad met de huisarts.
Dit komt overeen met het beeld dat landelijk wordt aangetroffen. Er wordt geen duidelijk verband met
leeftijd gevonden. Onder mannen wordt de huisarts het minst bezocht door de jongste leeftijdsgroep en
onder vrouwen is dat de leeftijdsgroep van 25-44 jaar. De mannen consumeren het meest in de
leeftijdsgroep van 45 tot en met 64 jaar en onder vrouwen ligt het aantal contacten het hoogst in de
leeftijdsgroep van 65 jaar en ouder.
Er zijn twee opvallende verschillen met het landelijk patroon. In de eerste plaats gaan op Urk mannen van
65 jaar en ouder niet vaker naar de huisarts dan de jongere leeftijdsgroep van 45 tot en met 64 jaar. Ten
tweede blijkt het percentage dat de huisarts heeft bezocht onder 16 tot en met 24-jarige vrouwen hoger te
liggen dan in de aangrenzende leeftijdsgroep van 25 tot en met 44 jaar; landelijk blijken deze
leeftijdsgroepen een ongeveer vergelijkbare consumptie te hebben.

In tabel 4-3 is het gemiddeld aantal contacten per respondent-met-contact op Urk weergegeven. Het blijkt
dat Urker vrouwen significant vaker contact met de huisarts hebben dan Urker mannen (5,5 versus 3,0).
Met uitzondering van de leeftijdsgroep van 45 tot en met 64 jaar geldt dat voor alle leeftijdscategorieën.
Ook bij de factor leeftijd worden significante verschillen aangetroffen. Onder ouderen (≥ 65 jaar) is de
gemiddelde contactfrequentie het hoogst. Dit patroon komt in hoge mate overeen met het patroon in de
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CBS gezondheidsenquête. In het Nivel onderzoek, waar een periode van twee maanden wordt
aangehouden, is de contactfrequentie in alle categorieën van ongeveer vergelijkbaar niveau.

Tabel 4-3

Gemiddeld aantal contacten met de huisarts in de afgelopen 12 maanden voor personen met contact,

naar leeftijd en geslacht, Urk

man vrouw totaal

16 t/m 24 jaar 2.4 5.2 4.2

25 t/m 44 jaar 2.6 5.8 4.5

45 t/m 64 jaar 4.0 4.0 4.0

65 jaar en ouder 4.1 7.0 5.9

totaal 1 3.0 5.5 4.4
1Het totaal is het voor Urk gecorrigeerde totaal.

Toetsing: geslacht F=37.2; p<0.01; leeftijd: F=3.6; p<0.05

In tabel 4-4 is het gebruik van enige eerstelijnsvoorzieningen weergegeven. Het blijkt dat op Urk een
lager percentage gebruik maakt van algemeen maatschappelijk werk, logopedie, diëtist of gezinszorg. Er
bestaan duidelijke verschillen met de Nationale studie.

Tabel 4-4

Respondenten met contact met overige eerstelijnsvoorzieningen in de afgelopen 12 maanden.

Urk en Nederland (Nat. studie populatie). (%)

Urk Ned.

steekproef gecorrig steekproef gecorrig

Algemeen Maatschappelijk Werk 2.1 2.0 2.3 2.5

Logopedie 0.6 0.6 1.3 1.3

Diëtist 2.4 1.2 2.2 2.1

Gezinszorg 2.2 1.3 2.0 2.0

4.1.2 Contacten specialist

Uit tabel 4-5 blijkt dat op Urk 26,9% van de bevolking in het afgelopen jaar contact met een specialist heeft
gehad. Landelijk is dat 39,7% van de bevolking. Dit verschil is significant. Ook het gemiddeld aantal
contacten per persoon is lager (1,0 Urk versus 1,9 landelijk), evenals het gemiddeld aantal contacten per
patiënt met contact met de specialist (3,9 Urk versus 4,8 landelijk).
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Tabel 4-5

Contacten met de specialist in de afgelopen 12 maanden, Urk en Nederland (CBS)

Urk 1 Ned.

steekproef gecorrig totaal ≥ 15  jaar2

% respondenten met contact * 30.0 26.9 38.5 39.7

aantal contacten per persoon 1.1 1.0 1.8 1.9

aantal contacten p. p. met contact 3.9 3.9 4.6 4.8
1 Het percentage missende waarden op de vraag naar specialistenbezoek is op Urk 26.8%. Deze zijn buiten beschouwing

gelaten bij de berekening van de vermelde cijfers
2 Op basis van de leeftijdsspecifieke cijfers is het totaal gecorrigeerd zodat het totaal van de bevolking  ≥ 15  jaar

is verkregen

* toetsing percentages: X2=33.0, p<0.001

In tabel 4-6 is het percentage van de Urker bevolking dat contact heeft gehad met een specialist verdeeld
naar leeftijd en geslacht.

Tabel 4-6

Respondenten met contact met specialist in de afgelopen 12 maanden, naar leeftijd en geslacht, Urk. (%)

man vrouw totaal

16 t/m 24 jaar 28.1 30.5 29.9

25 t/m 44 jaar 19.4 23.1 22.1

45 t/m 64 jaar 31.4 29.4 30.0

65 jaar en ouder 43.2 36.9 38.8

totaal 1 25.2 27.7 26.9
1 Het totaal is het voor Urk gecorrigeerde totaal.

Toetsing: geslacht X2=0.3, n.s.; leeftijd: X2=8.6, p<0.05

Er wordt hierbij geen groot verschil tussen mannen en vrouwen aangetroffen, maar door de hoge non-
respons op deze vraag onder mannen is het specialistenbezoek niet goed vergelijkbaar. Anderzijds is de kans
groot dat bij de non-responders geen contact met de specialist is geweest. Uit landelijke cijfers blijkt dat
vrouwen iets vaker de specialist bezoeken dan mannen; verder wordt landelijk een positief verband met de
leeftijd gevonden. Ook op Urk blijkt het percentage (significant) naar leeftijd te verschillen, maar op Urk
loopt het percentage niet geheel op van jong naar oud. Het is het  laagste in de leeftijdsgroep van 25 tot en
met 44 jaar. Het percentage in de jongste leeftijdsgroep (29,9%) komt ruwweg overeen met het percentage in
Nederland (CBS).

In tabel 4-7 is het gemiddelde aantal contacten per persoon-met-contact gepresenteerd. Het blijkt dat op Urk
geen significante verschillen in contactfrequentie naar leeftijd en geslacht worden gevonden.
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Tabel 4-7

Gemiddeld aantal contacten met de specialist in de afgelopen 12 maanden voor personen met contact,

naar leeftijd en geslacht, Urk

man vrouw totaal

16 t/m 24 jaar 4.3 3.3 3.6

25 t/m 44 jaar 3.7 4.4 4.2

45 t/m 64 jaar 4.9 2.8 3.4

65 jaar en ouder 2.5 5.0 4.1

totaal 1 3.9 3.9 3.9
1 Het totaal is het voor Urk gecorrigeerde totaal.

Toetsing: geslacht F=0.0, n.s.; leeftijd: F=0.3, n.s.

Samenvattend kan worden gesteld dat minder Urkers naar de specialist gaan en als ze gaan dan gaan ze
minder vaak. Maar bij de groep Urkers jonger dan 25 jaar is het percentage dat de specialist bezoek ruwweg
gelijk aan het landelijke percentage (CBS) .

4.1.3 Ziekenhuisopname

Het percentage van de bevolking dat in een bepaalde periode opgenomen is geweest in het ziekenhuis geldt
als een van de indicatoren van zorggebruik.

Tabel 4-8

Respondenten met ziekenhuisopname in de afgelopen 12 maanden, Urk en Nederland (CBS en Nat. studie) (%)

steekproef gecorrigeerd

Urk 1 8.1 6.6

CBS 6.3 6.82

Nationale studie 7.9 8.23

1 Het percentage missende waarden op de vraag naar ziekenhuisopname is op Urk 31.4%. Deze zijn buiten beschouwing gelaten bij de

berekening van de vermelde cijfers
2 Op basis van de leeftijdsspecifieke cijfers is het totaal gecorrigeerd, zodat een totaal voor de bevolking  ≥ 15 jaar is verkregen
3 Bij de berekening van dit percentage zijn kinderen jonger dan 15 jaar buiten beschouwing gelaten.

Toetsing: Urk-CBS X2=0.0, n.s.; Urk-Nationale studie X2=1.9, n.s.

Uit de tabel blijkt dat in het jaar voorafgaand aan de afname van de vragenlijst 6,6% van de Urker bevolking
opgenomen geweest is in een ziekenhuis. Dit is vergelijkbaar met landelijke cijfers (CBS en Nationale
studie).

Uit tabel 4-9 blijkt dat het percentage personen met ziekenhuisopname(n) op Urk niet significant gerelateerd
is aan leeftijd of geslacht. Het percentage is het hoogste in de oudste leeftijdsgroep en het laagste in de
leeftijdsgroep van 25 tot en met 44 jaar. Opvallend is dat hier, net als bij het aantal contacten met een
specialist, geen sprake is van een met de leeftijd oplopend percentage. Dit in tegenstelling tot de landelijke
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cijfers (CBS en Nivel). Op Urk komen in de jongste leeftijdsgroep relatief veel ziekenhuisopnamen voor,
maar het verschil met elders is niet significant.

Tabel 4-9

Respondenten met ziekenhuisopname in de afgelopen 12 maanden, naar leeftijd en geslacht, Urk. (%)

man vrouw totaal

16 t/m 24 jaar 10.0 8.5 8.9

25 t/m 44 jaar 2.9 4.2 3.8

45 t/m 64 jaar 8.8 6.3 7.1

65 jaar en ouder 9.1 15.0 13.3

totaal 1 5.5 6.8 6.5
1 Het totaal is het voor Urk gecorrigeerde totaal.

Toetsing: geslacht X2=0.3, n.s.; leeftijd: X2=7.5, n.s.

4.1.4 Contacten met alternatieve genezers

Een ander aspect van het zorggebruik is het aantal contacten met een alternatieve genezer. Aan de
respondenten is een lijst met alternatieve genezers voorgelegd. In tabel 4-10 is het percentage respondenten
dat aangeeft contact te hebben gehad in de afgelopen 12 maanden weergegeven. Bijna 6 procent van de
Urkers heeft in het afgelopen jaar gebruik gemaakt van een alternatieve genezer. Dit percentage verschilt
niet significant van landelijke cijfers.

Tabel 4-10

Respondenten met contact met een alternatieve genezer in de afgelopen 12 maanden,

Urk en Nederland (CBS en Nat. studie) (%)

steekproef gecorrigeerd

Urk 6.1 5.9

CBS 5.9 6.31

Nationale studie 7.5 7.92

1 Op basis van de leeftijdsspecifieke cijfers is het totaal gecorrigeerd voor een totaal van de bevolking ≥ 15 jaar
2 Bij de berekening van dit percentage zijn kinderen jonger dan 15 jaar buiten beschouwing gelaten.

 Toetsing: Urk-CBS X2=0.1, n.s.; Urk-Nationale studie X2=3.2, n.s.

Uit tabel 4-11 blijkt dat de homeopaat het meest frequent wordt geraadpleegd, gevolgd door de manueel
therapeut. Men maakt geen gebruik van de acupuncturist en magnetiseur.
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Tabel 4-11

Respondenten met contact met alternatieve genezer in de afgelopen 12 maanden,

Urk en Nederland (Nat. studie1) (%)

Urk Ned.

homeopaat 2.7 2.3

acupuncturist 0.0 0.7

natuurgenezer 0.2 0.5

magnetiseur 0.0 1.6

antroposofisch arts 0.5 0.1

manueel therapeut 2.4 1.2

gebedsgenezer 0.5 0.3

andere alternatieve genezer 0.7 0.8
1In de tabel worden alleen de gecorrigeerde percentages weergegeven. In het percentage van de Nationale studie zijn echter ook kinderen

jonger dan 15 jaar betrokken.

Uit tabel 4-12 blijkt dat het percentage respondenten met contact met alternatieve genezers onder beide
geslachten en in alle leeftijdsgroepen na correctie van min of meer vergelijkbaar niveau is. Het percentage
met contact is bij mannen jonger dan 25 jaar en bij mannen van 65 jaar en ouder lager dan bij vrouwen in
diezelfde leeftijdscategorieën; bij mannen van 25 t/m 44 jaar is het percentage met contact juist hoger dan bij
vrouwen in die leeftijdscategorie. Het percentage in de leeftijdsgroep van 45 t/m 64 jaar ligt bij vrouwen iets
hoger.

Tabel 4-12

Respondenten met contact met alternatieve genezer in de afgelopen 12 maanden,

naar leeftijd en geslacht, Urk. (%)

man vrouw totaal

16 t/m 24 jaar 4.1 7.5 6.0

25 t/m 44 jaar 6.7 4.9 5.6

45 t/m 64 jaar 7.6 8.2 7.9

65 jaar en ouder 3.2 6.2 5.9

totaal1 5.4 6.2 5.9
1Het totaal is het voor Urk gecorrigeerde totaal.

Toetsing: geslacht X2=0.2, n.s.; leeftijd: X2=1.3, n.s.

Landelijk blijkt het percentage met contact onder vrouwen significant hoger te liggen, maar op Urk is er
geen significante samenhang met geslacht en met leeftijd.

4.1.5 Medicijngebruik

Een laatste belangrijk aspect van zorggebruik betreft het gebruik van medicijnen, zowel op recept als zonder
recept. Op Urk is gevraagd of een arts in de afgelopen vier weken medicijnen heeft voorgeschreven. In het
Nivel onderzoek en de CBS gezondheidsenquete is dezelfde vraag gesteld, waarbij echter een periode van 14
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dagen is aangehouden. Ook wat betreft het gebruik van niet voorgeschreven medicijnen bestaat dit verschil
in periode. Hierdoor zijn de gegevens niet goed vergelijkbaar.

Tabel 4-13

Respondenten met medicijngebruik, Urk en Nederland (CBS en Nat.studie). (%)

steekproef gecorrigeerd

Voorgeschreven 1

   Urk 36.5 33.5

   CBS 13.2 14.12

   Nationale studie 13.9 14.13

Niet voorgeschreven medicijnen 4

   Urk 37.3 37.9

   CBS 24.0 26.0

   Nationale studie 23.1 24.0
1  Op Urk is gevraagd of er de afgelopen 4 weken door een arts medicijnen zijn voorgeschreven, terwijl bij het CBS en de Nationale studie is

gevraagd naar voorgeschreven medicijnen in de afgelopen 2 weken
2 Op basis van de leeftijdsspecifieke cijfers is het totaal gecorrigeerd, zodat een totaal voor de bevolking ≥ 15 jaar is verkregen
3 Bij de berekening van dit percentage zijn kinderen jonger dan 15 jaar buiten beschouwing gelaten.
4 Op Urk is gevraagd naar het gebruik in de afgelopen 4 weken, terwijl bij het CBS en de Nationale studie is gevraagd naar het gebruik in de

afgelopen 2 weken

Op Urk gebruikt 33,5% van de bevolking in 4 weken voorgeschreven medicijnen, landelijk gebruikt 14,1%
in 2 weken voorgeschreven medicijnen. Ervan uitgaande dat in de daarop volgende 14 dagen het percentage
opnieuw 14,1% bedraagt en een gedeelte van de respondenten in beide periodes van 14 dagen een
voorschrift krijgt, bedraagt het percentage in een maand landelijk nooit meer dan 28,2%. Dit kan erop duiden
dat er op Urk meer medicijnen worden voorgeschreven.
Bijna 38% van de Urker bevolking gebruikt in 4 weken medicijnen, die niet op voorschrift zijn verkregen,
landelijk is dit 25% in 14 dagen.

In tabel 4-14 en 4-15 is het medicijngebruik opgesplitst naar leeftijd en geslacht.
Het blijkt dat op Urk het gebruik van medicijnen op voorschrift sterk toeneemt met de leeftijd en dat deze
medicijnen vaker worden gebruikt door vrouwen. Dit beeld wordt ook landelijk aangetroffen.

Tabel 4-14

Respondenten met voorgeschreven medicijnen in afgelopen 4 weken, naar leeftijd en geslacht, Urk. (%)

man vrouw totaal

16 t/m 24 jaar 14.1 22.9 19.2

25 t/m 44 jaar 21.9 27.5 25.1

45 t/m 64 jaar 39.0 37.6 28.3

65 jaar en ouder 61.3 71.6 67.3

totaal 1 26.4 32.9 30.0
1Het totaal is het voor Urk gecorrigeerde totaal.

Toetsing: geslacht X2=3.3 n.s.; leeftijd: X2=93.1 p<0.001
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Tabel 4-15

Respondenten die niet-op-recept-verkregen medicijnen hebben gebruikt in de afgelopen 4 weken, naar leeftijd en geslacht,

Urk. (%)

man vrouw totaal

16 t/m 24 jaar 39.5 47.4 43.9

25 t/m 44 jaar 35.5 39.2 37.6

45 t/m 64 jaar 33.7 36.8 35.3

65 jaar en ouder 31.3 32.2 31.8

totaal 1 36.4 40.8 38.8
1Het totaal is het voor Urk gecorrigeerde totaal.

Toetsing: geslacht X2=5.5 n.s.; leeftijd: X2=1.4 n.s.

Niet op voorschrift verkregen medicijnen worden op Urk eveneens het meest gebruikt door vrouwen. Wat
leeftijd betreft komt dit echter het meest voor in de jongste leeftijdsgroep van 15 tot en met 24 jaar. In het
Nivel onderzoek ligt het zwaartepunt bij de leeftijdsgroep van 25 tot en met 44 jaar.
Ondanks het feit dat de vragen naar het medicijngebruik niet goed vergelijkbaar zijn, lijkt het erop dat op
Urk meer medicijnen worden voorgeschreven.

4.1.6 Samenvattend: zorggebruik in de Urker bevolking

In dit hoofdstuk is de mate waarin op Urk gebruik wordt gemaakt van de gezondheidszorg beschreven. Voor
zover mogelijk zijn de gegevens vergeleken met de gegevens van de CBS gezondheidsenquête of de
Nationale studie.
In figuur 4-1 worden verschillende aspecten grafisch weergegeven

Figuur 4-1  Zorggebruik Urk vergeleken met Nederland (CBS)
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Ter vergelijking worden de cijfers van het CBS gepresenteerd. De contacten met de overige eerstelijns
voorzieningen zijn buiten beschouwing gelaten, omdat vergelijking met CBS niet mogelijk is.
Achtereenvolgens worden percentages vermeld van respondenten die in het afgelopen jaar contact hebben
gehad met de huisarts, met de specialist, in het ziekenhuis zijn opgenomen, een alternatieve genezer hebben
bezocht, en gedurende 4 weken medicijnen kregen voorgeschreven.

De gegevens van het CBS bij medicijngebruik zijn niet goed vergelijkbaar (14 dagen in plaats van 4 weken).
Om het medicijngebruik toch enigszins vergelijkbaar te maken is het bij het CBS gevonden percentage met 2
vermenigvuldigd. Hoger dan dit percentage zal het medicijngebruik in de CBS populatie niet liggen.

In figuur 4-1 is te zien dat op Urk iets minder gebruik wordt gemaakt van de huisarts en aanzienlijk minder
van de specialist dan elders in Nederland. Het aantal ziekenhuisopnamen en het aantal contacten met
alternatieve genezers liggen op een ongeveer vergelijkbaar niveau. Het percentage dat medicijnen krijgt
voorgeschreven ligt op Urk echter (iets) hoger dan landelijk.

De lagere consumptie wat betreft huisarts en specialist blijkt echter niet in alle leeftijdsgroepen te bestaan.
De jongste leeftijdsgroep (15 t/m 24 jaar) wijkt enigszins af en kent een met Nederland vergelijkbaar
consumptieniveau.

4.2 De gezondheidstoestand van de Urker bevolking

4.2.1 Inschatting eigen gezondheid

De respondenten is gevraagd aan te geven hoe hun gezondheid is. Ook is de vergelijking met gegevens
van de gezondheidsenquête van het CBS getrokken. In tabel 4-16 is de procentuele verdeling per
antwoordcategorie weergegeven.

Tabel 4-16.

Inschatting eigen gezondheid; respondenten Urk en Nederland (CBS en Nat. studie) (%)

Urk CBS Nat.st.1

steekproef gecorrigeerd steekproef gecorrigeerd

zeer goed 16 20 28 34 36

goed 54 55 54 51 49

gaat wel 19 16 12 13 12

soms goed, soms slecht 11 8 5 , ,

slecht 1 1 2 2 2

weet niet , , , 1 1
1 Nationale studie: bij 'gaat wel' is gevraagd: 'niet goed en niet slecht', bij 'slecht' is gevraagd: 'slecht of heel slecht'

Het merendeel van de Urker bevolking schat de eigen gezondheid als ‘goed’ tot ‘zeer goed’ in (75%). In
vergelijking met de referentiegegevens kiezen op Urk minder mensen voor de categorie ‘zeer goed’. In
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tabel 4-17 zijn de antwoordcategorieën ‘goed’ en ‘zeer goed’ samengevoegd en is het percentage
respondenten dat de gezondheid dusdanig inschat, gepresenteerd naar leeftijd en geslacht.

Tabel 4-17.

Inschatting eigen gezondheid als ‘goed’ of ‘zeer (heel) goed’; respondenten naar leeftijd en geslacht,

Urk en Nederland (Nat. studie) (%)

man vrouw

Urk Ned. Urk Ned.

16 t/m 24 jaar 83 93 76 91

25 t/m 44 jaar 86 90 76 89

45 t/m 64 jaar 66 73 68 75

65 jaar en ouder 55 67 39 67

Totaal1 78 83 73 82
1 Het totaal Urk is het gecorrigeerde totaal en het totaal Nationale studie is het gecorrigeerde totaal, gebaseerd op leeftijd vanaf 15 jaar

Op Urk beschouwen relatief minder respondenten zich als gezond of zeer gezond. Dit geldt voor alle
leeftijdsgroepen en zowel bij mannen als bij vrouwen. De verschillen zijn het grootst onder vrouwen en
onder 65 plussers. Ten opzichte van de Nationale studie blijken op Urk vooral weinig vrouwen van 65 jaar
en ouder zich gezond of zeer gezond te voelen.

4.2.2 Acute klachten

Aan de Urkers in de steekproef is een lijst met een aantal veel voorkomende klachten voorgelegd. Deze
lijst is gelijk aan de lijst uit de Nationale studie. In de cijfers van de Nationale studie zijn ook de
respondenten jonger dan 15 jaar betrokken. De meeste klachten komen minder vaak voor onder kinderen,
zodat de percentages uit de Nationale studie voor respondenten ouder dan 15 jaar iets hoger liggen. Bij
klachten die erg weinig onder kinderen voorkomen bedraagt dit verschil ongeveer twee procent.
Verschillen tussen beide onderzoeken die veel groter zijn dan twee procent kunnen dus pas als wezenlijk
worden beschouwd. De klachten zijn in de tabel geordend op basis van de (gecorrigeerde) prevalentie op
Urk.

Tabel 4-18

Respondenten met acute klachten in de afgelopen 14 dagen, Urk en Nederland (Nat. studie) (%)

Urk Ned. verschil

steekproef gecorrigeerd steekproef gecorrigeerd Urk-Ned.

hoofdpijn 40.3 44.0 28.8 28.3 15.7

moeheid 38.3 40.0 28.2 29.0 11.0

hoesten 23.7 24.7 20.6 21.0 3.7

verstopte neus 21.9 24.0 20.0 21.1 2.9

rugklachten 22.3 22.3 15.8 15.4 6.9

nek-/ schouderklachten 22.9 21.9 13.4 13.7 8.2

nervositeit 20.8 19.0 17.4 19.0 0.0

snel opgewonden zijn 17.9 17.9 15.1 15.5 2.4

duizeligheid 18.1 17.1 9.7 9.7 7.4
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Vervolg tabel 4-18 Urk Ned. verschil

steekproef gecorrigeerd steekproef gecorrigeerd Urk-Ned.

slapeloosheid 19.2 15.1 14.7 15.6 -0.5

lusteloosheid 14.4 15.0 11.0 11.6 3.4

keelpijn 12.3 14.2 11.8 12.1 2.1

buikkrampen 12.0 14.0 7.6 7.6 6.4

klachten aan been/ voet/ tenen 17.1 13.5 12.8 13.1 0.4

klachten aan arm/ hand/ vinger 14.3 12.0 9.6 9.4 2.6

maagzuur 12.7 12.1 5.9 5.6 6.5

overmatig transpireren 12.1 11.4 10.0 9.9 1.5

misselijkheid 10.2 10.6 6.0 6.0 4.6

klachten over de stoelgang 10.7 10.6 6.6 6.6 4.0

gewichtstoename 10.5 10.5 5.2 5.3 5.2

oorsuizen 10.7 10.4 5.6 5.6 4.8

voor vrouwen: menstruatieklachten 7.9 9.9 4.3 4.3 5.6

agressief gevoel 9.7 9.8 6.8 7.4 2.4

pijn/ beklemd gevoel op de borst 10.9 9.5 6.8 6.7 2.8

slecht horen/ verstopte oren 10.6 9.1 9.1 8.8 0.3

hartkloppingen 9.5 8.6 5.2 5.5 3.1

maagpijn 7.3 7.3 4.8 4.7 2.6

benauwdheid/ ademhaling 6.9 6.6 7.5 8.1 -1.5

heupklachten 7.8 5.6 4.7 4.4 1.2

dikke enkels 8.9 5.5 4.3 4.3 1.2

braken 4.0 4.6 3.1 2.9 1.7

tandpijn 4.5 4.6 3.6 3.6 1.0

geen controle over de blaas 5.5 4.5 2.7 2.7 1.8

koorts 4.5 4.5 5.3 5.6 -1.1

oorpijn 4.0 3.9 4.6 4.6 -0.7

gezinsproblemen 3.2 3.7 2.4 2.7 1.0

problemen op het werk 3.2 3.7 2.7 2.9 0.8

branderig gevoel bij het plassen 4.0 3.2 1.8 1.7 1.5

neusbloeding 2.5 2.9 2.6 2.5 0.4

eetstoornissen 3.5 2.4 2.5 2.6 -0.2

anticonceptieproblemen 1 1.7 2.4 0.5 0.5 1.9

andere klachten 2 13.4 11.7 1.1 1.3 10.4
1 bij klachten die alleen bij vrouwen voorkomen, is de hele populatie (inclusief mannen) als population at risk genomen, net als bij de Nationale

studie.
2 het antwoordpatroon bij het item 'andere klachten' is dusdanig dat vergelijking met het Nationale studie op dit item niet valide lijkt.

De rangorde op Urk is grotendeels gelijk aan die in de Nationale studie. Op Urk heeft men vooral3 meer
hoofdpijn, moeheid, maar ook meer rug-/nek-/schouderklachten, duizeligheid, buikkrampen, maagzuur,
overgewicht en menstruatieklachten.

                                                                
3 De opsomming is beperkt tot de klachten waarbij het percentage 5 of meer verschilt
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Men heeft iets minder vaak last van slapeloosheid, benauwdheid of klachten ademhaling, koorts en
oorpijn.
Het algehele beeld is dat de meeste klachten relatief vaak worden gemeld. Verder wordt uitermate vaak
melding gemaakt van klachten die niet op de lijst voorkomen. Mogelijk heeft de bevolking dit item anders
geïnterpreteerd? Waarschijnlijk is dit item op Urk niet valide en is vergelijking met de Nationale studie
niet zinvol.

De acute klachten zijn vervolgens per respondent bij elkaar opgeteld, zodat een somscore is ontstaan. De
categorie ‘overige klachten’ is buiten beschouwing gelaten. In tabel 4-19 is de frequentieverdeling
weergegeven van het aantal gerapporteerde klachten in een periode van 14 dagen.

Tabel 4-19

Aantal acute klachten per respondent; respondenten Urk en Nederland (Nat. studie) (%)

Urk (n=697) Ned. (n=13014)

Steekproef gecorrigeerd steekproef Gecorrigeerd

geen klachten 9.6% 9.5% 22.3% 21.8%

1 klacht 10.0% 10.5% 15.8% 16.8%

2 klachten 12.1% 11.3% 12.2% 11.9%

3 klachten 11.0% 11.8% 10.7% 10.8%

4 klachten 11.2% 11.2% 8.4% 8.5%

5 klachten 9.9% 10.4% 6.5% 6.3%

6 klachten 7.6% 6.8% 5.4% 5.4%

7 klachten 6.6% 7.4% 4.0% 4.1%

8 klachten 4.2% 4.1% 3.2% 3.3%

9 klachten 3.2% 3.4% 2.5% 2.5%

10 klachten 4.2% 4.1% 2.0% 2.1%

11 klachten 1.3% 1.3% 1.4% 1.3%

12 klachten 2.0% 1.9% 1.1% 1.3%

13 klachten 1.1% 1.2% 0.9% 0.9%

14 klachten 1.1% 1.0% 0.7% 0.7%

15 klachten 1.6% 1.3% 0.7% 0.7%

>15 klachten 3.3% 3.0% 2.1% 2.2%

gemiddelde 5.12 5.02 3.62 3.67

standaarddeviatie 4.39 4.22 3.83 3.87

scheefheid 1.41 1.35 1.39 1.38

vergelijking gecorrigeerde gemiddelden:  z=7,00; p<0,0001,  gemiddeld aantal klachten Nationale studie ≥ 15 jaar: 4,00

Op Urk rapporteren minder mensen geen klachten en minder mensen slechts één klacht in een periode van
14 dagen. Meer personen op Urk blijken meerdere klachten te hebben: gemiddeld 5.02 klachten in 14 dagen,
bij de Nationale studie 3.67. Ook bij vergelijking met de populatie ≥ 15 jaar uit de Nationale studie
(gemiddeld aantal klachten 4.00) is het verschil significant.
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In tabel 4-20 is het percentage respondenten met een of meer klachten vermeld. Het blijkt dat op Urk het
percentage respondenten met klachten in alle leeftijdscategorieën en bij beide geslachten hoger is. Het
verschil is het grootst bij mannen.

Tabel 4-20

Respondenten met een of meer klachten, naar leeftijd en geslacht, Urk en Nederland (Nat. studie) (%)

man vrouw totaal

Urk Ned. Urk Ned. Urk Ned.

16 t/m 24 jaar 85.5 75.7 94.0 86.6 90.3 81.3

25 t/m 44 jaar 89.7 74.2 92.3 84.0 91.2 79.1

45 t/m 64 jaar 89.7 78.1 89.0 84.8 89.3 81.4

65 jaar en ouder 88.1 76.5 92.6 84.1 90.7 80.9

Totaal 1 88.1 75.8 92.2 84.4 90.4 80.4
1Totaal Urk is het gecorrigeerde totaal, totaal Nationale studie is het gecorrigeerde totaal, leeftijdsgroep vanaf 15 jaar

Uit tabel 4-21 blijkt dat het gemiddeld aantal klachten bij patiënten met klachten op Urk hoger in dan in de
Nationale studie populatie: 5,02 tegen 4,00. Onder vrouwen is het verschil iets groter dan onder mannen, net
als onder personen jonger dan 45 jaar. Het grootste verschil is te vinden bij vrouwen van 25 tot 45 jaar.

Tabel 4-21

Gemiddeld aantal klachten per respondent; respondenten naar leeftijd en geslacht,

Urk en Nederland (Nat. studie)

man vrouw totaal

Urk Ned. Urk Ned. Urk Ned.

16 t/m 24 jaar 3.64 2.82 5.85 4.56 4.90 3.72

25 t/m 44 jaar 3.88 2.98 5.98 4.40 5.08 3.69

45 t/m 64 jaar 4.78 3.74 5.18 5.12 4.98 4.41

65 jaar en ouder 4.16 3.59 5.68 5.18 5.57 4.50

Totaal 1 4.00 3.23 5.85 4.73 5.02 4.00
1Totaal Urk is het gecorrigeerde totaal, totaal Nationale studie is het gecorrigeerde totaal, leeftijdsgroep vanaf 15 jaar

Samenvattend kan worden gesteld dat er op Urk meer klachten worden gerapporteerd dan in de
referentiegroep. Dit uit zich in het vaker voorkomen van meer dan tenminste één of meer klachten, waarbij
het verschil groter is onder mannen, en een hoger gemiddeld aantal klachten met een groter verschil onder
vrouwen.
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4.2.3 Chronische aandoeningen

De lijst ‘chronische aandoeningen’ in dit onderzoek wijkt af van de lijst van de Nationale studie. Vier
aandoeningen komen wel voor op de Urker lijst maar niet op de Nivellijst, drie aandoeningen staan wel op
de Nivellijst maar niet op de Urker lijst. Vergelijking is daarom vooral  zinvol per aandoening. Somscores
zijn niet goed vergelijkbaar, maar omdat de aandoeningen waarop de lijsten verschillen, niet vaak
voorkomen, kunnen somscores wel indicatief zijn voor het bestaan van verschillen tussen beide populaties.
De opbouw van de tabel (4-22) is analoog aan tabel 4-18. Ook de opmerkingen bij de vergelijkbaarheid zijn
analoog.

Tabel 4-22

Respondenten met chronische aandoeningen, Urk en Nederland (Nat. studie) (%)

Urk Ned. 1 verschil

steekproef gecorrigeerd steekproef gecorrigeerd Urk-Ned.

gespannenheid 26.6 25.5 0.4 0.3 25.2

spataderen 16.1 15.8 6.8 6.5 9.3

aambeien 12.3 12.4 7.4 6.8 5.6

migraine of ernstige hoofdpijn 9.4 9.4 8.9 8.4 1.0

langdurige rugklachten 10.1 8.5 12.2 11.9 -3.4

hoge bloeddruk 11.7 8.4 7.4 7.4 1.0

slecht gehoor 9.9 7.8 0.4 0.4 7.4

chron. menstruatiekl./ menopauze 6.6 7.7 2.8 2.7 5.0

chronische huidziekte of eczeem 7.6 6.4 5.9 6.1 0.3

hooikoorts 5.3 6.3 4.6 4.9 1.4

hartklachten 7.2 4.8 4.7 5.0 -0.2

astma 3.6 3.9 2.1 2.3 1.6

suikerziekte/ diabetes 5.5 3.1 1.8 1.8 1.3

chronische bronchitis 3.5 2.9 5.6 5.8 -2.9

chronische maagkwaal 3.3 2.8 3.5 3.5 -0.7

chronisch reuma 3.6 2.3 2.9 3.2 -0.9

ernstige gevolgen van een ongeval 2.4 2.2 2.4 2.4 -0.2

galblaas- en leverziekten 2.0 1.4 1.1 1.9 -0.5

chronische nierziekte/ nierstenen 1.4 1.2 1.4 1.4 -0.2

schildklierafwijking 1.6 1.2 1.1 1.1 0.1

prostaatklachten 2.2 1.2 0.9 0.9 0.3

open been 1.3 1.1 0.2 0.2 0.9

aderverkalking 1.4 1.1 0.5 0.7 0.4

gezwelvorming/ kanker/ leukemie 1.3 1.1 0.9 0.8 0.3

aandoeningen zenuwstelsel 1.3 1.1 1.2 1.2 -0.1

vocht achter de longen 1.7 0.9 0.5 0.5 0.4

handicap door erfelijke afwijking 1.0 0.8 0.5 0.5 0.3
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Tabel 4-22, vervolg Urk Ned. 1 verschil

steekproef gecorrigeerd steekproef gecorrigeerd Urk-Ned.

gevolgen beroerte 2 1.4 0.8 . . .

ernstige darmstoornissen 2 2.7 2.4 . . .

chronische blaasontsteking 2 2.3 1.9 . . .

depressiviteit 2 6.3 6.1 . . .

klachten aan gewrichten 3 . . 0.8 0.7 .

allergische afwijkingen3 . . 0.4 0.4 .

oogklachten 3 . . 0.3 0.4 .

anders 4 88.8 89.4 . . .
1. In de Nationale studie ook 0-14 jarigen. De meeste chronische aandoeningen komen in deze leeftijdsgroep verhoudingsgewijs  minder voor

waardoor de prevalentie schattingen voor respondenten van 15 jaar of ouder in de Nationale studie iets hoger komen te liggen. Bijvoorbeeld bij

spataderen valt de prevalentie onder respondenten van 15 jaar of ouder ongeveer 2% hoger uit dan in de tabel is weergegeven.
2. Deze klachten komen niet voor in de vragenlijst van de Nationale studie. Dus niet vergelijkbaar.
3. Deze klachten komen niet voor in de vragenlijst van Urk, maar wel bij die van de Nationale studie. Dus niet vergelijkbaar.
4. Relatief veel respondenten geven aan nog andere aandoeningen te hebben. Validiteit van dit item mag worden betwijfeld.

Het blijkt dat Urk een ander prevalentiepatroon van chronische aandoeningen kent dan Nederland. De
aandoeningen van de top drie op Urk, gespannenheid, spataderen en aambeien, komen niet voor in de top
drie van Nederland. Deze drie aandoeningen met prevalenties van respectievelijk 25,5%, 15,8% en 12,4%
komen aanzienlijk vaker voor op Urk. Meer dan een kwart van de Urker bevolking heeft langdurig te
maken met gespannenheid, terwijl dit in Nederland nauwelijks voorkomt. De top drie uit de Nationale
studie (langdurige rugklachten, migraine of ernstige hoofdpijn, hoge bloeddruk) komt op Urk op plaats
vier tot en met zes en de prevalentie van die aandoeningen ontloopt elkaar niet zoveel. Opmerkelijk is dat
langdurige rugklachten minder vaak voorkomen op Urk, terwijl rugklachten als acute klacht (kortdurend)
juist vaker voorkomt (zie vorige paragraaf). Andere aandoeningen die relatief vaker voorkomen op Urk
zijn een slecht gehoor en chronische menstruatieklachten. Chronische bronchitis komt iets minder vaak
voor. De overige aandoeningen kennen min of meer vergelijkbare prevalenties.

Het aantal chronische aandoeningen is vervolgens gesommeerd. In tabel 4-23 is de frequentieverdeling van
deze somscore weergegeven.

Tabel 4-23

Aantal chronische aandoeningen per respondent; respondenten Urk en Nederland (Nat. studie)

Urk (n=697) Ned. (n=13014)

steekproef gecorrig steekproef gecorrig

geen aandoeningen 29.4% 33.9% 50.2% 50.5%

1 aandoening 27.7% 28.4% 26.4% 26.1%

2 aandoeningen 16.2% 15.0% 13.0% 12.9%

3 aandoeningen 11.0% 9.4% 5.7% 5.7%

4 aandoeningen 7.5% 7.0% 2.6% 2.6%

5 aandoeningen 3.7% 2.8% 1.1% 1.1%

6 aandoeningen 2.4% 2.1% 0.5% 0.5%

7 aandoeningen 1.0% 0.8% 0.3% 0.3%
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Tabel 4-23, vervolg Urk (n=697) Ned. (n=13014)

steekproef gecorrig steekproef gecorrig

8 aandoeningen 0.4% 0.2% 0.2% 0.2%

9 aandoeningen 0.4% 0.2% 0.0% 0.0%

10 aandoeningen 0.1% 0.1% 0.0% 0.1%

>10 aandoeningen 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

gemiddelde 1.72 1.52 0.92 0.92

standaarddeviatie 1.78 1.69 1.27 1.28

scheefheid 1.35 1.44 1.98 2.00

vergelijking gecorrigeerde gemiddelden:  z=5,51; p<0,0001

gemiddeld aantal aandoeningen Nederland  ≥ 15 jaar: 1,07

Het blijkt dat op Urk ongeveer een derde van de bevolking geen chronische aandoening heeft, terwijl dit in
de Nationale studie iets meer dan de helft betreft. Op Urk hebben meer mensen meer dan één aandoening:
gemiddeld 1,52 tegen 0,92 in de Nationale studie. Dit verschil is significant, evenals het verschil bij
vergelijking tussen Urk en Nivel respondenten ≥ 15 jaar (1,07 chronische aandoening).

In tabel 4-24 worden de percentages respondenten weergegeven met één of meer chronische aandoeningen,
onderverdeeld naar leeftijd en geslacht.

Tabel 4-24

Respondenten met een of meer chronische aandoeningen, naar leeftijd en geslacht,

Urk en Nederland (Nat. studie) (%)

man vrouw Totaal1

Urk Ned. Urk Ned. Urk Ned.

16 t/m 24 jaar 39.5 33.5 66.7 41.1 54.5 37.4

25 t/m 44 jaar 48.7 44.2 72.1 55.7 62.1 50.0

45 t/m 64 jaar 80.5 65.2 86.8 70.6 83.7 67.9

65 jaar en ouder 76.1 72.7 88.3 77.7 83.2 75.5

totaal 55.3 51.5 74.8 59.7 66.1 55.7
1Het totaal van Urk is het gecorrigeerde totaal en het totaal van de Nationale studie is het gecorrigeerde totaal en gebaseerd op de

leeftijdsgroep vanaf 15 jaar

Uit de tabel blijkt dat op Urk 66% van de volwassen bevolking een chronische aandoening heeft. Dit
percentage ligt ruim 10% boven het landelijke cijfer. Onder respondenten ouder dan 45 jaar ligt op Urk het
percentage dat aangeeft een chronische aandoening te hebben, boven de 80%, tegen 68% landelijk. Zowel
onder mannen als vrouwen en in alle leeftijdscategorieën zijn er op Urk meer respondenten die aangeven
tenminste één chronische aandoening te hebben. Deze verschillen zijn het grootst onder vrouwen en onder
respondenten jonger dan 65 jaar. Onder mannen is het verschil het grootste in de leeftijdsgroep van 45 tot en
met 64 jaar.

In tabel 4-25 is het gemiddelde aantal gerapporteerde chronische aandoeningen weergegeven, opgesplitst
naar leeftijd en geslacht.
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Tabel 4-25

Gemiddeld aantal chronische aandoeningen per respondent; respondenten naar leeftijd en geslacht,

Urk en Nederland (Nat. studie)

man vrouw Totaal1

Urk Ned. Urk Ned. Urk Ned.

16 t/m 24 jaar 0.71 0.46 1.28 0.59 1.03 0.53

25 t/m 44 jaar 0.97 0.70 1.60 0.96 1.53 0.83

45 t/m 64 jaar 2.01 1.30 2.24 1.60 1.85 1.45

65 jaar en ouder 1.90 1.65 2.88 1.87 2.04 1.78

totaal 1.20 0.94 1.78 1.18 1.52 1.07
1Het totaal van Urk is het gecorrigeerde totaal en het totaal van de Nationale studie is het gecorrigeerde totaal en gebaseerd op de

leeftijdsgroep vanaf 15 jaar

Deze tabel geeft een met tabel 4-24 vergelijkbaar beeld. Op Urk worden meer chronische aandoeningen
gepresenteerd. Dit geldt voor alle leeftijden en beide geslachten.

De analyse van de vragenlijst gericht op chronische aandoeningen laat zien dat op Urk meer chronische
aandoeningen worden gepresenteerd. Bovendien blijkt de aard van de voorkomende aandoeningen nogal te
verschillen. Op Urk wordt aanzienlijk vaker melding gemaakt van langdurige gespannenheid. Daarnaast
blijken spataderen, aambeien, een slecht gehoor en chronische menstruatieklachten vaker voor te komen.

4.2.4 Geestelijke gezondheid (GHQ)

Om de kans op psychiatrische aandoeningen op te sporen, kan gebruik gemaakt worden van de General
Health Questionnaire (GHQ).
De GHQ bestaat in totaal uit 30 items, maar er is ook een kortere 12-item versie in zwang. In de
Nationale studie is de volledige GHQ afgenomen, terwijl op Urk de korte versie is gebruikt. Hierdoor zijn
slechts 12 items vergelijkbaar (tabel 4-26). In het Nivel onderzoek is de GHQ in tegenstelling tot de
andere gezondheidsindicatoren alleen afgenomen onder respondenten ouder dan 15 jaar. In de tabel is per
item die antwoordcategorie opgenomen die wijst op een verhoogde kans op een psychiatrische ziekte.

De belangrijkste klacht op geestelijk gebied is dat men ‘het gevoel heeft voortdurend onder druk te staan’
(20,1% van de Urkers, tegen 15,6% landelijk). Op Urk is men ook vaker neerslachtig (15,9% tegen 9,5%
landelijk) en heeft men vaker ‘het gevoel minder in staat te zijn beslissingen te nemen’ (6,4% tegen 2,9%
landelijk).
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Tabel 4-26

De General Health Questionnaire items, respondenten Urk1 en Nederland (Nat. studie2) (%)

Urk Ned. veschil

Gedurende de afgelopen 4 weken: steekprf gecorrig. steekprf gecorrig

minder dan gewoonlijk het gevoel gehad zinvol bezig 7.4 5.5 6.5 6.8 -1.3

meer d.g.3 het gevoel gehad voortdurend onder druk 17.8 20.1 14.8 15.6 4.5

meer d.g. het gevoel gehad moeilijkh. niet de baas 10.3 9.9 7.3 7.6 2.3

meer d.g. door zorgen slaap te kort te gekomen 9.1 8.6 7.2 7.9 0.7

minder d.g. plezier gehad in dagelijkse bezigheden 9.6 8.3 7.1 7.6 0.7

minder d.g. in staat geweest probl. onder ogen te zien 4.5 3.5 2.9 2.9 0.6

meer d.g. het vertrouwen in zichzelf kwijtgeraakt 5.5 5.4 3.8 4.3 1.1

minder d.g. kunnen concentreren op bezigheden 7.6 6.3 6.8 7.2 -0.9

minder d.g. in staat beslissingen te nemen 6.2 6.4 2.8 2.9 3.5

meer d.g. ongelukkig of neerslachtig gevoeld 13.4 15.9 8.8 9.5 6.4

meer d.g. zichzelf als waardeloos iemand beschouwd 3.5 3.2 2.5 2.9 0.3

minder d.g. alles bij elkaar gelukkig gevoeld 7.3 6.8 5.1 5.4 1.4
1 Op Urk is  de verkorte versie van de GHQ (12 items) afgenomen, in de Nationale studie alle 30 items.
2 In de Nationale studie is de GHQ alleen afgenomen onder respondenten  ≥ 15 jaar
3  Afkorting d.g. = dan gewoonlijk

De somscores op de GHQ zijn niet vergelijkbaar met de Nationale studie. Er bestaan echter voor beide
versies wel afkappunten waarboven men van een ‘psychiatrische case’ kan spreken. Bij de uitgebreide versie
geldt een score van 5 of hoger, bij de korte versie een score van 3 of hoger. Het percentage dat onder of
boven deze afkappunten ligt kan wel gepresenteerd worden. In tabel 4-27 is dit uitgewerkt; hierbij zijn in de
uitgebreide versie (Nivel) steeds twee categorieën samengevoegd, zodat het (toch) mogelijk is de
frequentieverdelingen naast elkaar te leggen.

Tabel 4-27

Aantal positieve items op de GHQ schaal per respondent; respondenten Urk1 en Nederland (Nat. studie2)

Urk Nederland Urk (n=674) Ned. (n=10240)

Somscore verkorte GHQ Somscore uitgebreide GHQ steekprf gecorrig. steekprf gecorrig.

0 64.8% 64.7% 59.9% 58.9%

1 1 - 2 14.2% 15.1% 20.8% 20.9%

2 3 - 4 7.0% 6.8% 6.8% 7.1%

≥ 3 ≥ 5 14.0% 13.4% 12.3% 13.0%

gemiddelde 1.02 0.95 1.85 1.95

standaarddeviatie 2.01 1.86 4.05 4.15

scheefheid 2.60 2.67 3.37 3.33
1 Respondenten met meer dan 2 missende waarden op de 12 items zijn bij de berekening van de somscore buiten beschouwing gelaten, tenzij

men op de wel ingevulde items tenminste 3 of meer keer positief scoorde
2 De op Urk gehanteerde korte versie is niet vergelijkbaar met de uitgebreide 30 item versie zoals door de Nationale studie is gebruikt. Bij de

Nationale studie wordt het afkappunt gehanteerd dat een factor twee hoger is dan in de verkorte versie.
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Op Urk blijkt bijna 65% van de bevolking op geen enkel item (positief) te scoren. Iets meer dan 13% scoort
op 3 of meer items positief. De percentages komen min of meer overeen met die uit het Nivel onderzoek. Op
Urk heeft men gemiddeld iets minder dan 1 item gescoord, landelijk iets minder dan 2 items. Qua omvang
duidt dit op vergelijkbare problematiek.

In tabel 4-28 wordt het percentage van de bevolking met een hoge GHQ score weergegeven, uitgesplitst naar
leeftijd en geslacht.

Tabel 4-28

Respondenten met hoge GHQ-score (Urk ≥ 3, Ned. ≥ 5), naar leeftijd en geslacht,

Urk en Nederland (Nat. studie) (%)

man vrouw totaal1

Urk Ned. Urk Ned. Urk Ned.

16 t/m 24 jaar 16.0 6.7 10.0 14.6 12.6 10.7

25 t/m 44 jaar 9.0 9.6 16.5 16.0 13.3 12.8

45 t/m 64 jaar 12.8 10.8 10.2 16.5 11.5 13.6

65 jaar en ouder 10.0 8.7 25.3 15.3 19.2 12.5

totaal 11.4 9.3 15.2 15.7 13.5 13.2
1Het totaal van Urk is het gecorrigeerde totaal en het totaal van de Nationale studie is het gecorrigeerde totaal en gebaseerd op de

leeftijdsgroep vanaf 15 jaar

Het blijkt dat op Urk bij mannen het percentage met een hoge GHQ-score het hoogst is bij de jongeren (16
tot 25 jaar). Bij vrouwen is het percentage met een hoge GHQ-score het laagst bij de jongeren (16 tot 25
jaar) en in de leeftijdscategorie 45 tot 65 jaar; het percentage is het hoogst bij bejaarden (65 jaar en ouder).
Op deze punten verschilt Urk van de Nivel populatie.
Voorzover de GHQ vergelijkbaar is tussen beide studies, laat deze zien dat de geestelijke gezondheid op Urk
vergelijkbaar is met die van de referentiepopulatie. Uitzonderingen daarop vormen de jongere mannen en de
oudere vrouwen, waarbij op Urk meer problemen kunnen worden geconstateerd wat betreft de geestelijke
gezondheid, en de vrouwen in de leeftijdscategorieen 16 tot 25 jaar en 45 tot 65 jaar, waarbij op Urk minder
problemen kunnen worden gesignaleerd.

4.2.5 Ziekteverzuim

De laatste indicator voor de gezondheidstoestand die gebruikt is op Urk is ‘het ziekteverzuim en het niet
kunnen verrichten van de normale dagelijkse bezigheden ten gevolge van ziekte of een ongeval’. Er is
gevraagd of men gedurende de afgelopen twee maanden verzuimd heeft. In onderstaande tabel wordt
weergegeven welk percentage heeft verzuimd. Omdat op Urk relatief een hoog percentage deze vraag niet
heeft ingevuld is voor de vergelijking bij het gecorrigeerde percentage de categorie ‘niet ingevuld’ buiten
beschouwing gelaten.
Op Urk heeft 18 procent van de bevolking gedurende de afgelopen twee maanden verzuimd of is men niet in
staat geweest de normale dagelijkse activiteiten te verrichten. Dit komt ongeveer overeen met het percentage
uit de Nationale studie. Op Urk wordt iets meer verzuimd van het werk of het huishouden maar minder van
school, hetgeen mogelijk het gevolg is van verschillen tussen beide populaties in de proporties die
betreffende activiteiten verrichten.
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Tabel 4-29.

Respondenten met ziekteverzuim in de twee maanden voorafgaand aan de enquête,

Urk en Nederland (Nat. studie) (%)

Urk Ned. verschil

steekprf gecorrig steekprf gecorrig

ja, niet naar werk 8.6 11.6 9.3 9.3 2.3

ja, niet naar school 0.9 1.2 4.7 5.3 -4.1

ja, het huishouden niet gedaan of anders 6.0 6.2 4.1 4.1 2.1

niet verzuimd 74.7 82.0 81.8 81.3 0.7

niet ingevuld 8.0 . 0.1 . .

4.2.6 Samenvattend: de gezondheidstoestand van de Urker bevolking

In dit hoofdstuk zijn verschillende indicatoren voor de gezondheidstoestand beschreven.
De verschillende staven in figuur 4-2 vertegenwoordigen het percentage met ‘ongezonde’ score op
betreffende indicator. Bij ervaren gezondheid is het percentage respondenten met een matige en slechte
ervaren gezondheid weergegeven, bij acute klachten en chronische aandoeningen het percentage met
tenminste één klacht of aandoening. De GHQ is het percentage dat een score heeft boven het afkappunt en
als psychiatrische case kan worden aangemerkt. Het verzuim betreft het percentage dat heeft verzuimd of
een dagelijkse activiteit niet heeft kunnen uitvoeren.

Figuur 4-2 Gezondheidstoestand Urk vergeleken met Nederland (Nationale studie)

De gezondheidstoestand blijkt wat betreft de eerste drie indicatoren minder goed te zijn. De Urker bevolking
wordt gekenmerkt door een minder goede ervaren gezondheid, meer acute klachten en meer chronische
aandoeningen. Voor de geestelijke gezondheid en het verzuim worden min of meer vergelijkbare
percentages gevonden.
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Het algehele beeld is dat de gezondheidstoestand van de Urker bevolking iets minder goed is dan elders in
Nederland. Bovendien valt op dat ook de aard van de morbiditeit nogal verschilt. Op Urk heeft men
bijvoorbeeld veel meer last van langdurige gespannenheid.

4.3 Determinanten van gezondheid

Er zijn enige vragen over determinanten van gezondheid gesteld. Misschien verschilt Urk ook op dit punt
van andere plaatsen. Verschillen in determinanten van gezondheid kunnen wijzen op verschillen in
leefwijze. Hierdoor zouden verschillen in gezondheid kunnen ontstaan.
Er is naar gebruik van alcoholhoudende drank, roken en lengte en gewicht geïnformeerd. Uit de laatste twee
gegevens is de Quetelet index berekend. De Quetelet index is een verhoudingsgetal voor het
lichaamsgewicht ten opzichte van de lichaamslengte en is te berekenen door het aantal kilo’s te delen door
het kwadraat van de lichaamslengte in meters. Er is niet gevraagd naar sportgedrag, slaap- en
voedingsgewoonten.

4.3.1 Alcoholconsumptie

Uit tabel 4-30 blijkt dat iets meer dan de helft van de Urker bevolking (51,5%) wel eens alcohol gebruikt. Bij
CBS en Nationale studie komt men 27,8% resp. 24,6% hoger uit. Deze verschillen zijn significant. Dus
aanzienlijk meer Urkers zijn geheelonthouder en gebruiken nooit alcoholhoudende dranken.

Tabel 4-30

Respondenten die alcoholhoudende dranken gebruiken, Urk en Nederland (CBS en Nat. studie) (%)

steekproef gecorrigeerd

Urk 48.8 51.5

CBS 79.3 79.31

Nationale studie 64.0 76.12

1 Het percentage is het percentage van respondenten van 16 jaar en ouder
2 Bij de berekening van dit percentage zijn kinderen jonger dan 15 jaar buiten beschouwing gelaten.

Toetsing: Urk-CBS X2=292.2 p<0.001; Urk-Nationale studie X2=211.7 p<0.001

Uit tabel 4-31 blijkt dat op Urk meer mannen dan vrouwen alcohol gebruiken; dit verschil is op Urk
groter dan landelijk. Het percentage drinkers onder vrouwen wijkt op Urk sterker af van het landelijk
gemiddelde dan het percentage onder mannen; het gaat om verschillen van resp. 31.3% en 22,1%.
Op een dag door de week wordt door de drinkers gemiddeld tweederde glas gedronken. Een groot deel van
de drinkers blijkt door de week niet te drinken. Verreweg de meeste consumptie vindt plaats in het weekend.
Op een weekenddag wordt door de drinkers in de Urker bevolking gemiddeld iets meer dan 6 glazen
geconsumeerd. Op een weekenddag wordt door 27% van de respondenten zes of meer glazen
alcoholhoudende drank genuttigd.
Uit gegevens van het CBS blijkt dat in de totale bevolking 12,8% minstens 1 keer per week 6 of meer glazen
gebruikt. Wanneer dit percentage wordt doorgetrokken naar de gehele Urker bevolking, dan gebruikt op Urk
13,9% 6 of meer glazen op een dag in het weekend.
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Tabel 4-31

Respondenten die alcoholhoudende dranken gebruiken, naar leeftijd en geslacht, Urk (%)

man vrouw totaal

16 t/m 24 jaar 67.1 41.0 52.3

25 t/m 44 jaar 74.0 40.4 54.7

45 t/m 64 jaar 53.5 52.2 52.8

65 jaar en ouder 56.4 16.5 33.3

totaal 1 65.4 40.4 51.5
1 Het totaal is het voor Urk gecorrigeerde totaal.

Toetsing: geslacht X2=42.9 p<0.001; leeftijd: X2=19.5 p<0.001

4.3.2 Roken

In tabel 4-32 wordt het percentage rokers op Urk vergeleken met zowel de CBS cijfers als de Nivelcijfers.
Onder roken wordt verstaan het roken van sigaretten, shag, sigaren of pijp.

Tabel 4-32

Rokers, Urk en Nederland (CBS en Nat. studie) (%)

steekproef gecorrigeerd

Urk 33.8 37.8

CBS 37.3 37.31

Nationale studie 33.8 40.12

1 Het percentage is het percentage van respondenten van 16 jaar en ouder
2 Bij de berekening van dit percentage zijn kinderen jonger dan 15 jaar buiten beschouwing gelaten.

Toetsing: Urk-CBS X2=0.1 n.s.; Urk-Nationale studie X2=1.5 n.s.

Op Urk rookt 37,8% van de bevolking, een percentage dat niet verschilt van Nederland.

Tabel 4-33

Rokers, naar leeftijd en geslacht, Urk (%)

man vrouw totaal

16 t/m 24 jaar 46.1 33.3 38.9

25 t/m 44 jaar 54.5 37.9 45.0

45 t/m 64 jaar 44.8 14.6 29.5

65 jaar en ouder 43.3 3.3 20.3

totaal 1 49.0 28.7 37.8
1 Het totaal is het voor Urk gecorrigeerde totaal.     Toetsing: geslacht X2=30.1 p<0.001; leeftijd: X2=26.1 p<0.001

Uit tabel 4-33 valt op te maken dat op Urk meer wordt gerookt door mannen en door respondenten jonger
dan 45 jaar. Het meest wordt gerookt door Urkers van 25 tot en met 44 jaar. Het verschil tussen mannen en
vrouwen is op Urk groter dan landelijk. Dit komt tot uiting in het feit dat het percentage rokers bij mannen
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op Urk hoger is dan landelijk en bij vrouwen lager. Onder vrouwen is vooral het percentage rokers van 65
jaar en ouder erg laag.

Voor het verkrijgen van een indicatie van de hoeveelheid die gerookt wordt zijn de categoriegemiddelden
van de verschillende typen rookwaar gesommeerd. In tabel 4-34 is het gemiddelde tabakgebruik
weergegeven van de respondenten die roken. In tabel 4-35 wordt vervolgens het gemiddelde gebruik naar
leeftijd en geslacht weergegeven.

Tabel 4-34

Gemiddeld tabakgebruik (sigaretten/shag/sigaren/pijp) per dag bij rokers, Urk

Aantal steekproef gecorrigeerd

0-2 4.0 3.3

3-7 24.3 23.7

8-12 24.8 23.7

13-17 22.6 26.0

18-22 15.5 14.4

23-27 5.8 6.3

28 of meer 3.0 2.8

Tabel 4-35

Gemiddeld1 tabakgebruik per dag bij rokers, naar leeftijd en geslacht, Urk

man vrouw totaal

16 t/m 24 jaar 12.6 10.7 11.7

25 t/m 44 jaar 13.9 12.9 13.4

45 t/m 64 jaar 15.0 8.9 13.5

65 jaar en ouder 10.3 5.0 9.7

totaal 2 13.3 11.6 12.6
1 Het gemiddelde is geen werkelijk gemiddelde doordat het antwoord op de vraag naar de hoeveelheid tabakgebruik in de vragenlijst reeds in

categorieën was ingedeeld. Het gemiddelde is berekend op basis van het klassegemiddelde. Iemand die bijvoorbeeld aangeeft 3-7 sigaretten

per dag te roken is het aantal van 5 gegeven.

 2 Het totaal is het voor Urk gecorrigeerde totaal

Toetsing: geslacht F=4.0 p< 0.05; leeftijd F=2.7 p< 0.05

Op Urk wordt door rokers ongeveer even veel gerookt als elders. De frequentieverdeling op Urk is ruwweg
vergelijkbaar met die in het onderzoek van het Nivel. Het meest wordt gerookt door mannelijke rokers en
door rokers tussen 25 en 65 jaar. Dit komt overeen met het landelijk patroon.

4.3.3 Quetelet-index

De Quetelet-index geeft aan in hoeverre er bij een persoon sprake is van onder- of overgewicht. Een waarde
lager dan 20 of hoger dan 25 op deze index duidt op respectievelijk onder- of overgewicht. In tabel 4-36
wordt een frequentieverdeling gegeven en de gemiddelde Quetelet-waarde op Urk vergeleken met die van
Nederland (Nationale studie).
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Tabel 4-36

Quetelet-waarden bij respondenten Urk en Nederland (Nat. studie)

Urk Ned.

steekproef gecorrigeerd steekproef gecorrigeerd

Q < 20 (ondergewicht) 8.7% 9.6% 11.7% 11.8%

20 ≥ Q < 25 (normaal) 50.8% 54.7% 55.1% 55.7%

25 ≤ Q < 30 (matig overgewicht) 33.0% 29.1% 27.4% 26.6%

30 ≤ Q < 40 (ernstig overgewicht) 6.9% 6.3% 5.5% 5.6%

Q ≥ 40 (gevaarlijk overgewicht) 0.6% 0.3% 0.2% 0.2%

gemiddelde * 24.63 24.24 23.43 23.37

standaarddeviatie 4.17 3.87 3.72 3.74

scheefheid 2.05 1.85 1.10 1.10

* toetsing gecorrigeerde gemiddelden z=5.58  p<0.001

Op Urk blijkt 54,7% van de bevolking een normaal gewicht te hebben. Er komt iets minder vaak
ondergewicht voor, iets vaker overgewicht. De gemiddelde Urker is dan ook significant zwaarder dan de
gemiddelde Nederlander uit de Nationale studie (24,24 tegen 23,37).

Tabel 4-37

Gemiddelde Quetelet-waarde bij respondenten op Urk, naar leeftijd en geslacht

man vrouw totaal

16 t/m 24 jaar 24.2 22.5 23.2

25 t/m 44 jaar 25.1 22.4 23.5

45 t/m 64 jaar 26.6 25.9 26.3

65 jaar en ouder 26.1 25.3 25.7

totaal 1 25.3 23.4 24.2
1Het totaal is het voor Urk gecorrigeerde totaal.

Toetsing: geslacht X2=44.8 p<0.001; leeftijd: X2=23.7 p<0.001

Uit tabel 4-37 blijkt dat de Quetelet-waarde op Urk gemiddeld hoger is onder mannen dan onder
vrouwen. Het gemiddelde blijkt bovendien hoger te liggen onder respondenten van 45 jaar en ouder.
Landelijk wordt een aanmerkelijk kleiner verschil gevonden tussen mannen en vrouwen. Het gemiddelde
onder vrouwen op Urk ligt ongeveer op hetzelfde niveau als in het Nivel onderzoek. Het significante
verschil in de Quetelet-waarde is vooral een gevolg van het voorkomen van meer overgewicht onder de
Urker mannen. In alle leeftijdsgroepen onder Urker mannen ligt de Quetelet-waarde boven het landelijk
gemiddelde.
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4.3.4 Samenvattend: determinanten van gezondheid in de Urker bevolking

In het onderzoek zijn drie determinanten van gezondheid betrokken, die vergeleken kunnen worden met
referentie cijfers: alcoholgebruik, roken en overgewicht. In figuur 4-3 wordt de vergelijking grafisch
weergegeven. De weergegeven percentages betreffen respectievelijk het aantal respondenten dat wel eens
alcoholhoudende drank consumeert, rookt of een Quetelet-waarde heeft van  ≥ 25.

Figuur 4-3: Determinanten van gezondheid Urk vergeleken met Nederland (Nationale studie).

Op Urk wordt door minder mensen alcohol gedronken. In de tekst (4.3.1) is beschreven dat dit vooral onder
vrouwen zo blijkt te zijn; in de figuur is dit niet terug te vinden.
Het percentage rokers op Urk is ongeveer gelijk aan dat van Nederland. Ook hier blijkt (zie
4.3.2) dat de vrouwelijke Urker bevolking er relatief gunstig uitspringt.
Overgewicht lijkt iets vaker voor te komen onder de Urker bevolking, maar ook dit blijkt vooral voor de
mannelijke bevolking te gelden.
Het algehele beeld met betrekking tot de in dit hoofdstuk beschreven determinanten is dat het vrouwelijke
deel van de bevolking gezonder leeft. Onder de mannen wordt iets minder gedronken dan landelijk, maar er
wordt iets meer gerookt en er bestaat meer overgewicht.
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4.4 Attitudes en meningen

Een mogelijke verklaring voor verschillen in zorggebruik is het verschil in houding of attitude ten aanzien
van de gezondheidszorg en het gebruik daarvan. In de vragenlijst zijn verschillende vragen opgenomen die
hierop betrekking hebben. Sommige vragen maken deel uit van een schaal. In dat geval zullen de
schaalkenmerken voor de Urker populatie worden bekeken en zullen vervolgens de resultaten zowel op
item- als op schaalniveau worden weergegeven.
De houdingen en attitudes hebben betrekking op de volgende onderwerpen:
bereikbaarheid huisarts, informatief/ communicatief optreden huisarts, verwijs- en voorschrijfgedrag van de
huisarts, health locus of control, zoeken van hulp bij alledaagse aandoeningen, personen bij wie hulp wordt
gezocht bij psychosociale problematiek.
Met uitzondering van het laatste onderwerp kan een vergelijking worden gemaakt met de Nationale studie.

4.4.1 Houding en attitude ten aanzien van de huisarts

Op een aantal uitspraken is van de respondenten een antwoord gevraagd. Men kon aangeven hoe vaak iets
dergelijks plaatsvindt: altijd, meestal, soms, zelden, nooit. De eerste en de laatste twee antwoordcategorieën
zijn samengevoegd, zodat drie antwoordmogelijkheden ontstaan.

Tabel 4-38

Bereikbaarheid huisarts, respondenten Urk en Nederland (Nat. studie) (%)

Urk 1 Nederland

weekends en vakantie makkelijk altijd/meestal 90.0 89.4

bereikbaar soms 7.4 5.1

zelden/nooit 2.6 5.6

's avonds en 's nachts makkelijk altijd/meestal 90.2 90.0

bereikbaar soms 6.7 4.7

zelden/nooit 3.2 5.3

verontrust over bereikbaarheid in altijd/meestal 2.1 2.1

weekend en vakanties soms 14.0 7.5

zelden/nooit 83.9 90.4

verontrust over bereikbaarheid altijd/meestal 2.2 1.7

‘s avonds en 's nachts soms 12.3 5.8

zelden/nooit 85.5 92.7

huisarts wilde geen visite maken altijd/meestal 2.7 1.1

soms 10.2 6.1

zelden/nooit 87.0 92.7
1 Het percentage is het voor Urk gecorrigeerde percentage

Uit tabel 4-38 blijkt dat het merendeel van de Urker bevolking vindt dat de huisarts goed bereikbaar is en
hierover niet verontrust is. De percentages komen min of meer overeen met  de cijfers van de Nationale
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studie. Op Urk wordt iets vaker voor de categorie ‘soms’ gekozen. Zo zijn er op Urk iets meer mensen die
een enkele keer verontrust waren over de bereikbaarheid van de huisarts; de verschillen zijn echter niet
significant.

Tabel 4-39

Informatief en communicatief optreden van de huisarts, respondenten Urk en Nederland (Nat. studie) (%)

Urk 1 Nederland

mijn huisarts legt me altijd precies uit altijd/meestal 84.1 82.8

wat me mankeert soms 12.0 10.4

zelden/nooit 4.0 6.8

mijn huisarts houdt zijn patiënten altijd/meestal 11.6 9.5

op afstand soms 12.7 8.7

zelden/nooit 75.7 81.8

mijn huisarts vertelt mij precies wat altijd/meestal 90.4 87.0

ik moet doen als ik ziek ben soms 5.6 7.0

zelden/nooit 4.0 6.0

mijn huisarts behandelt me als altijd/meestal 4.3 4.1

een nummer soms 5.6 4.0

zelden/nooit 90.1 91.9

met mijn huisarts kan ik over al mijn altijd/meestal 76.8 84.1

problemen praten soms 12.9 6.6

zelden/nooit 10.4 9.2

mijn huisarts besteedt voldoende tijd altijd/meestal 91.0 90.8

aan mij soms 5.9 5.3

zelden/nooit 3.1 3.8

mijn huisarts vertelt me precies hoe altijd/meestal 88.9 86.5

ernstig het is soms 7.1 6.8

zelden/nooit 4.0 6.6

hebt u wel eens het gevoel dat uw altijd/meestal 4.9 4.6

huisarts uw problemen niet voldoende soms 24.8 12.7

serieus neemt? zelden/nooit 75.2 82.7
1 Het percentage is het voor Urk gecorrigeerde percentage

Tabel 4-39 laat zien dat over het algemeen de Urker redelijk goed te spreken is over het informatieve en
communicatieve optreden van de huisarts. Bij enkele vragen blijkt opnieuw de voorkeur voor de
middencategorie. Op Urk wordt bijvoorbeeld door twee keer zoveel respondenten aangegeven dat de
huisarts de problemen een enkele keer niet voldoende serieus neemt.
Het algemene beeld is dat er geen grote verschillen bestaan met de landelijke situatie.

Uit tabel 4-40 blijkt dat een ruime meerderheid van de Urkers zich kan vinden in het verwijs- en
voorschrijfgedrag van de huisarts. 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.
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Tabel 4-40

Meningen over voorschrijf- en verwijsgedrag huisarts, respondenten Urk en Nederland (Nat. studie) (%)

Urk 1 Nederland

schrijft uw huisarts u wel eens meer dan eens 0.7 1.0

medicijnen voor een enkele keer 4.7 6.4

wanneer u dit niet nodig vindt? nooit 94.6 92.6

schrijft uw huisarts wel eens geen meer dan eens 2.3 1.0

geneesmiddel voor, terwijl u vindt een enkele keer 17.5 10.5

dat het wel nodig is? nooit 80.2 88.5

verwijst uw huisarts u wel eens te meer dan eens 1.6 0.6

snel naar een specialist? een enkele keer 6.0 3.4

nooit 92.4 96.1

verwijst uw huisarts u wel eens naar meer dan eens 0.1 .

een specialist terwijl u dit niet nodig acht? een enkele keer 1.7 .

nooit 98.2 .
1 Het percentage is het voor Urk gecorrigeerde percentage

4.4.2 Health locus of control

Met de vragenlijst gericht op de health locus of control, ofwel de gezondheidsspecifieke
beheersingsoriëntatie, wordt gemeten in welke mate respondenten denken dat hun gezondheid wordt
beïnvloed door henzelf, door de arts of door het toeval. Alle drie dimensies bestaan uit zes onderdelen, zodat
de totale schaal uit 18 onderdelen bestaat. Per onderdeel bestaan 6 antwoordmogelijkheden van ‘dat is beslist
zo’ tot ‘dat is beslist niet zo’. In tabel 4-41 zijn de items geordend per dimensie, zoals deze in het Nivel
rapport staan. De eerste 3 mogelijkheden (dat is beslist zo, dat is zo, dat is eigenlijk wel zo) zijn
samengevoegd tot ‘dat is zo’.
Uit de vergelijking komt naar voren dat op bijna alle items Urkers minder vaak positief scoren dan de
respondenten in de Nationale studie. De rol van henzelf, de rol van de arts en de rol van het toeval worden op
Urk minder groot ingeschat dan elders.
In het Nivel onderzoek bleek aan de hand van de resultaten van de principale componenten analyse dat de
drie oorspronkelijke dimensies aanwezig waren. In het onderzoek op Urk is die analyse ook verricht met als
doel te onderzoeken of deze drie dimensies ook in dit materiaal zijn terug te vinden. In het Urker materiaal
blijken na rotatie vier factoren een eigenwaarde groter dan 1 te hebben.
Twee items die oorspronkelijk tot de dimensie ‘oriëntatie op het toeval’ behoren, vormen op Urk een
afzonderlijke dimensie. Het betreft de onderdelen ‘wat ik ook doe, ziek word ik toch’ en ‘als ik ziek wordt,
dan word ik het toch, daar kan niemand iets aan doen’. Bij een drie factoren oplossing blijkt het eerste item
op de dimensie ‘oriëntatie op arts’ te laden, maar met een geringe factorlading4.
Omdat de resultaten van de analyses maar geringe verschillen vertonen, is besloten de schaalconstructie van
de Nationale studie aan te houden, zodat vergelijking mogelijk blijft. De 6 items per schaal zijn gesommeerd
tot 3 somscores, die variëren van 6 tot 36.

                                                                
4 De afwijkende factoroplossing is op zich een interessant gegeven. De twee items die op Urk een afzonderlijke dimensie

vormen, zijn inhoudelijk ook enigszins afwijkend van de overige items op de toevalsdimensie. Mogelijk spelen religieuze

achtergronden een rol ten aanzien van de interpretatie van deze items.
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Tabel 4-41

Health locus of control items. Respondenten: ‘ja, dat is zo’, Urk en Nederland (Nat. studie) (%)

Urk 1 Nederland

als ik ziek ben ligt het aan mijzelf hoe snel ik beter word 44.6 55.1

als ik goed voor mezelf zorg kan ik ziekte voorkomen 56.4 67.1

als ik ziek word dan is het mijn eigen schuld 10.8 11.1

mijn gezondheid wordt in de eerste plaats bepaald door wat ik zelf doe 54.5 73.3

ik heb mijn gezondheid in eigen hand 19.7 49.9

het ligt vooral aan mijzelf hoe snel ik van een ziekte genees 35.1 57.0

als ik van een ziekte herstel, heb ik dit toch voornamelijk te danken aan mijn arts 24.8 51.0

als ik me niet goed voel moet ik eigenlijk een arts raadplegen 59.1 58.6

wat betreft mijn gezondheid kan ik alleen maar doen wat de dokter mij zegt 41.7 36.9

artsen hebben er veel invloed op of ik gezond blijf of niet 16.2 27.3

artsen bepalen mijn gezondheid 6.3 14.5

de beste manier om ziekte te voorkomen, is regelmatig de huisarts te raadplegen 20.5 28.4

wat ik ook doe, ziek word ik toch 19.5 31.1

mijn goede gezondheid is grotendeels een kwestie van aanleg of geluk 33.5 63.2

hoe snel ik van een ziekte zal genezen, wordt grotendeels door geluk bepaald 7.9 28.4

de meeste dingen waardoor ik ziek word, overkomen mij bij toeval 29.7 53.2

of ik gezond blijf, is een kwestie van toevallige gebeurtenissen 16.8 43.3

als ik ziek word, dan word ik het toch, daar kan niemand iets aan doen. 39.8 60.5
1 Het percentage is het voor Urk gecorrigeerde percentage

In tabel 4-42 worden de somscores op deze afzonderlijke dimensies vergeleken met het Nivel onderzoek.
Naast het gemiddelde wordt ook de standaarddeviatie en scheefheid weergegeven. In de laatste kolom zijn
de resultaten van de toetsing weergegeven. Op basis van deze drie gegevens is een z-score berekend, waarbij
een p-waarde kan worden gezocht. Naarmate de score hoger is, dicht men minder invloed aan betreffende
factor toe.
De gemiddelde score op alle drie dimensies blijkt op Urk significant hoger te liggen dan bij de Nationale
studie. Dit betekent dat men op Urk minder invloed toedicht aan de drie onderscheiden factoren die
mogelijkerwijs de gezondheid beïnvloeden. De verschillen zijn het grootst bij de oriëntatie op het toeval en
het kleinst bij de oriëntatie op arts.

Tabel 4-42

Health locus of control oriëntaties (somscores), Urk en Nederland (Nat. studie)

Urk 1 Nederland toetsing

gemidd. sd scheefh. gemidd. sd scheefh. z

zelfcontrole 24.08 5.78 -0.21 20.98 5.39 0.17 13.29*

oriëntatie op de arts 25.65 4.82 -0.57 23.99 5.89 -0.04 7.76*

oriëntatie op het toeval 26.73 4.96 -0.44 22.33 5.49 -0.24 21.04*
1 De cijfers zijn de voor Urk gecorrigeerde waarden.

* p<0.0001

In tabel 4-43 zijn de gemiddelde oriëntaties weergegeven naar leeftijd en geslacht.
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Tabel 4-43

Health locus of control oriëntaties, respondenten naar leeftijd en geslacht, Urk1

15-24 25-44 45-64 ≥ 65 totaal

zelfcontrole 2.3 man 22.25 23.00 24.89 26.38 23.46

vrouw 23.87 23.80 26.74 26.95 24.58

totaal 23.18 23.47 25.80 26.71 24.06

oriëntatie op de arts 2 man 26.41 26.41 23.22 21.09 25.29

vrouw 27.16 26.25 24.75 23.93 25.94

totaal 26.83 26.31 23.96 22.77 25.65

oriëntatie op het toeval man 25.39 26.93 26.78 27.73 26.52

vrouw 26.03 26.98 27.89 26.83 26.90

totaal 25.76 26.96 27.32 27.20 26.73
1 De cijfers zijn de voor Urk gecorrigeerde gemiddelden.
2 significant verschil naar leeftijd (p<0.01)
3 significant verschil naar geslacht (p<0.05)

Bij zelfcontrole en oriëntatie op de arts worden significante verschillen naar leeftijdscategorie gevonden.
Jongeren denken hun gezondheid meer in eigen hand te hebben en dichten minder belang toe aan de rol van
de arts ten aanzien van hun gezondheid. Bij oriëntatie op het toeval worden geen aan leeftijd gerelateerde
verschillen gevonden.
Mannen denken significant meer controle te kunnen uitoefenen op hun gezondheid dan vrouwen.
De trends in relatie met leeftijd bij zelfcontrole en oriëntatie op de arts worden ook gevonden bij de
Nationale studie. Maar daar wordt een minder sterke stijging in de somscore voor zelfcontrole
waargenomen, terwijl de daling in de somscore voor oriëntatie op de arts een iets sterkere daling laat zien.
Dit heeft als resultaat dat de verschillen met de Nationale studie het kleinst zijn in de jongste leeftijdsgroep.
Bij de oriëntatie op het toeval wordt op Urk een lichte, maar niet significante, stijging in de somscore met
leeftijd waargenomen; jongeren op Urk hechten iets meer waarde aan de factor toeval. In het Nivel
onderzoek is sprake van een omgekeerd verband. Daar zijn het juist de ouderen die hier meer waarde aan
hechten. Doordat in de totale populatie op Urk aan deze factor aanzienlijk minder waarde wordt gehecht, zijn
de verschillen tussen beide studies op deze factor in de jongste leeftijdscategorie het kleinst. Onder ouderen
wordt op Urk aanzienlijk minder waarde toegedicht aan de factor toeval ten aanzien van de gezondheid.

4.4.3 Medische hulp bij alledaagse aandoeningen

Aan de respondenten is ook een vragenlijst voorgelegd gericht op de neiging tot het inroepen van medische
hulp bij enkele alledaagse aandoeningen. De lijst bestaat uit een aantal uitspraken met betrekking tot de rol
van de (huis)arts bij enkele klachten die volgens huisartsen in het algemeen geen medische zorg vereisen. De
vijf antwoordcategorieën (helemaal mee eens tot helemaal mee oneens) zijn gereduceerd tot drie.
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Tabel 4-44

Oordeel over het zoeken van hulp bij alledaagse aandoeningen, respondenten Urk en Nederland (Nat. studie) (%)

Urk 1 Nederland

met een middel van de huisarts ben je sneller van mee eens 29.6 44.4

diarree af dan wanneer je er zelf wat voor koopt eens/oneens 42.1 32.2

mee oneens 28.3 23.3

kalmerende middelen die de huisarts kan voorschrijven mee eens 27.4 31.3

zijn de aangewezen oplossing als je je nerveus en eens/oneens 36.1 29.5

gejaagd voelt mee oneens 36.5 39.2

een pijnlijk gevoel in de nek en schouders kan wijzen op mee eens 29.1 39.5

iets dat perse behandeld moet worden eens/oneens 31.4 31.0

mee oneens 39.5 29.6

als je griep hebt gaat het sneller over als je de hulp van mee eens 18.6 30.4

de huisarts inroept eens/oneens 27.5 25.5

mee oneens 53.8 44.2

als je je hangerig en moe voelt, helpen versterkende mee eens 18.6 20.1

middelen van de huisarts het beste eens/oneens 32.4 28.2

mee oneens 49.0 51.8

keelpijn kun je om niets over het hoofd te zien beter even mee eens 26.3 39.0

laten zien aan de huisarts eens/oneens 29.3 28.3

mee oneens 44.4 32.8

als je last van je maag hebt, kan de huisarts je beter mee eens 59.3 62.4

behandelen dan wanneer je dat zelf doet eens/oneens 25.5 23.3

mee oneens 15.2 14.3

als je hoofdpijn hebt, laat de huisarts je dan nakijken mee eens 15.8 26.5

want je kunt wel wat ernstigs mankeren eens/oneens 30.5 32.2

mee oneens 53.6 41.3

door doktersbehandeling ben je sneller van een moe mee eens 19.7 28.3

gevoel in je arm af dan zonder  doktersbehandeling eens/oneens 36.2 33.6

mee oneens 44.1 38.0

als je misselijk bent en moet overgeven, kun je het mee eens 10.7 23.3

beste naar de huisarts gaan, want je kunt niet weten eens/oneens 21.3 27.1

wat er achter kan steken. mee oneens 68.0 49.5

voor een verkoudheid kan de huisarts je beter mee eens 11.8 27.3

werkzame middelen geven dan je zelf kunt kopen eens/oneens 22.3 24.2

mee oneens 65.9 48.4

door doktersbehandeling kom je sneller van hoofdpijn af mee eens 12.7 23.9

dan wanner je er zelf wat aan doet eens/oneens 28.4 33.0

mee oneens 58.9 43.1
1Het percentage is het voor Urk gecorrigeerde percentage



medische consumptie in de huisartspraktijk op Urk110

Uit tabel 4-44 valt op te maken dat de Urker bevolking het in het algemeen met de uitspraken minder
vaak eens is. Dit betekent dat men op Urk bij verschillende alledaagse aandoeningen minder geneigd is
een arts te raadplegen.
In het Nivel onderzoek blijken alle items tot één dimensie te kunnen worden gerekend. Op het Urker
materiaal is ook een factoranalyse en een betrouwbaarheidsanalyse uitgevoerd. De schaalkenmerken in
het Urker onderzoek komen min of meer overeen met die van de Nationale studie. De items laden op één
dimensie en gezamenlijk wordt 52,5% van de variantie verklaard. De factorladingen variëren van 0,54 tot
0,79. De schaal heeft een goede betrouwbaarheidscoëfficiënt (alfa=0,91). In tabel 4-45 wordt de
gemiddelde somscore op Urk vergeleken met de Nationale studie. Naarmate de score hoger is, is men
minder snel geneigd de huisarts te raadplegen.

Tabel 4-45

Gemiddelde somscores ‘zoeken van hulp bij alledaagse aandoeningen’,

respondenten Urk en Nederland (Nat. studie)

Urk Nederland

gemiddelde * 39.46 36.66

standaarddeviatie 8.17 8.83

scheefheid -0.61 -0.22

toetsing: z= 8.45 p<0.001

Urkers blijken minder snel geneigd medische hulp te zoeken bij alledaagse aandoeningen. Het verschil
met de gemiddelde somscore in het Nivel onderzoek is significant.

Tabel 4-46

Gemiddelde somscores ‘zoeken van hulp bij alledaagse aandoeningen’, respondenten naar leeftijd en geslacht, Urk en

Nederland (Nat. studie)

Urk Nederland

man vrouw totaal man vrouw totaal

16 t/m 24 jaar 39.8 42.7 41.5 38.3 39.4 38.9

25 t/m 44 jaar 40.9 41.2 41.1 37.9 39.3 38.6

45 t/m 64 jaar 36.2 36.4 36.3 33.4 34.5 34.0

65 jaar en ouder 30.5 34.7 33.0 31.8 32.6 32.3

totaal 1 38.6 40.1 39.5 36.1 37.2 36.7
1Het totaal is het voor Urk gecorrigeerde totaal

toetsing: Urk, geslacht F=5.3 p<0.05; Urk, leeftijd F=38.1 p<0.001

De neiging om medische hulp in te roepen is het grootst onder ouderen en onder mannen, vooral mannen
van 65 jaar en ouder. Dit beeld komt overeen met resultaten van het Nivel onderzoek. Op Urk is men in alle
leeftijdsgroepen minder geneigd medische hulp in te roepen, met uitzondering van de mannen van 65 jaar en
ouder.
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4.4.4 Hulp bij psychosociale problematiek

Aan de respondenten is gevraagd aan te geven bij wie men hulp zou zoeken bij verschillende psychosociale
problemen. Men heeft de keuze uit vijf mogelijkheden: arts, ouderling/ diaken, maatschappelijk werker,
psycholoog/ psychiater, geen van deze .
Hier zijn alleen Urker resultaten, er is geen vergelijking met de Nationale studie of CBS (tabel 4-47).

Tabel 4-47

Personen waarbij hulp wordt gezocht bij psychosociale problematiek, respondenten Urk (%)

arts ouderling/ maatsch. psycholoog geen van

probleem: diaken werker / psychiater deze

grote problemen opvoeding 9-jarige zoon 11.3 15.2 19.7 6.7 46.9

ernstige moeilijkheden in 3-jarig huwelijk 7.9 45.8 13.4 1.2 31.7

eenzaamheid 4.1 42.0 8.0 1.3 44.7

maanden neerslachtig 46.9 14.0 1.9 8.5 28.6

fobie om van lift gebruik te maken 24.1 0.9 2.7 29.1 43.0

Voor de meeste problemen wordt wel ergens hulp gezocht. Voor opvoedingsproblemen zoekt men het meest
contact met de maatschappelijk werker, met de ouderling of diaken als goede tweede. Bij
huwelijksproblemen en gevoelens van eenzaamheid wordt vooral hulp gezocht bij een ouderling of diaken.
In geval van neerslachtigheid is de arts de meest aangewezen persoon, bij fobie zullen de meeste Urkers als
eerste de psychiater raadplegen. Opvallend blijft de prominente rol van de ouderling of diaken bij
verschillende psychosociale problemen. Maar evenzeer valt op het hoge percentage respondenten dat geen
van de voorgestelde hulpverleners om hulp zal vragen.
Op een aantal uitspraken hebben de respondenten moeten aangeven in hoeverre men het ermee eens is. Bijna
30% van de Urker bevolking is het ermee eens dat psychiatrische behandeling het best verzwegen kan
worden. Een ruime meerderheid van de Urkers vindt dat je persoonlijke problemen niet altijd alleen moet
willen oplossen (85%) en dat je beter over problemen kunt praten (dan erover zwijgen) (88%). Een klein
gedeelte (7%) vindt dat medicijnen kunnen helpen bij het oplossen van persoonlijke problemen.
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4.4.5 Samenvattend: attitudes en meningen t.a.v. gezondheid(szorg)

Wat betreft attitudes en meningen ten aanzien van gezondheid en de gezondheidszorg kan gesteld worden
dat de houding ten aanzien van de huisarts in Urk ongeveer vergelijkbaar is met elders. De mening over de
bereikbaarheid en het communicatieve en informatieve optreden van de huisarts verschilt niet veel van de
resultaten uit ander onderzoek. Wat betreft de mening over het voorschrijf- en verwijsgedrag van de huisarts
is men op Urk iets vaker van mening dat de huisarts geen geneesmiddel voorschrijft, terwijl men dit wel
nodig acht.
In figuur 4-4 zijn de somscores voor de verschillende dimensies van de health locus of control en voor
medische hulp bij alledaagse aandoeningen weergegeven.
Naarmate de score hoger is, wordt minder waarde gehecht aan het betreffende aspect.

Figuur 4-4: Attitudes en meningen, Urk vergeleken met Nederland (Nationale studie)

Urkers hechten minder waarde aan zichzelf, de arts en het toeval als het gaat om invloed op de eigen
gezondheid. De Urker bevolking vindt waarschijnlijk andere, niet in de vragenlijst opgenomen factoren van
belang voor de gezondheidstoestand. Daarnaast zijn Urkers van mening dat bij alledaagse aandoeningen
minder snel een beroep op medische hulp hoeft te worden gedaan dan blijkt uit de resultaten van de
Nationale studie. Dit verschil kan mogelijk leiden tot een lager zorggebruik.
Opvallend is dat men op Urk voor bepaalde psychosociale problemen overwegend geneigd is een ouderling
of diaken te raadplegen; tegelijk valt op dat men bij psychosociale problemen geneigd is geen hulp te zoeken
bij professionele hulpverleners. Vergelijking met elders is op dit aspect niet mogelijk.
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4.5 Beschouwing

Methode
Het gebruik van niet geheel dezelfde vragenlijsten, het verschil in afname van de vragenlijsten, het verschil
in leeftijdsverdeling van de onderzoekspopulaties en het verschil in steekproeftrekking hebben consequenties
voor de vergelijkbaarheid van beide studies. Hierover is in de inleiding al gerapporteerd.

Zorggebruik
Het percentage van de bevolking dat medicijnen krijgt voorgeschreven, blijkt op Urk hoger dan gemid-
deld. Wat dit betekent is zonder verdere analyses niet duidelijk. Het kan bijvoorbeeld duiden op een
relatief slechte gezondheidstoestand, op een voorliefde van de Urker (zie bij attitude) of van de Urker
huisarts voor behandeling met medicatie, op behandeling met medicatie in plaats van verwijzing (substi-
tutie).
Dat het percentage van de bevolking dat een alternatieve genezer raadpleegt, op Urk vergelijkbaar is met
elders, is verrassend. De Urker huisartsen meenden dat er vanwege de orthodox christelijke levensover-
tuiging een hoge mate van affiniteit met en een grote consumptie in de alternatieve sector zou bestaan.
Het is de vraag in hoeverre een sociaal wenselijk antwoord is gegeven (de onderzoeker is een Urker
huisarts).
Het gegeven dat minder Urkers de specialist bezoeken, en als ze dat doen, dan minder vaak, strookt met
de ervaringen van de zorgverzekeraar: de aanleiding tot het onderzoek op Urk. Het aantal opnamen is op
Urk vergelijkbaar met Nederland. Deze combinatie (relatief veel opnamen bij een bepaald aantal verwij-
zingen) kan erop wijzen dat de Urker huisartsen  gerichter verwijzen dan gemiddeld.

Ervaren gezondheidstoestand
De indruk bestaat dat de Urkers, in ieder geval bij gebruik van een schriftelijke vragenlijst, ‘graag klagen’.
Er zou dus sprake kunnen zijn van overrapportage. En dat kan betekenen dat de ervaren gezondheidstoestand
misschien minder slecht is dan blijkt uit de antwoorden in de vragenlijst. Misschien geldt hier het bekende
gezegde: ‘boeren en vissers klagen altijd’.
Volgens Van der Zee (1982) is de vraag naar contact met de huisarts groter naarmate de patiënt zijn ge-
zondheidstoestand meer als slecht ervaart. Mensen met meer kleine klachten (ook als ze een grotere
‘klaaggeneigdheid’ hebben) gaan vaker naar de dokter (Sluijs en Dopheide 1985). Ondanks de slechtere
ervaren gezondheidstoestand blijken minder Urkers de huisarts te bezoeken en als ze dat doen, doen ze
het minder vaak. Dit klopt met de ervaring van de Urker huisartsen: grote praktijk, toch niet druk wat
betreft contacten.

Determinanten van gezondheid
Het gegeven dat de Urker mannen meer dan gemiddeld roken en vaker overgewicht hebben, is in over-
eenstemming met de indruk van de Urker huisartsen en is in lijn met bevindingen bij Urker vissers (De
Visser en Bilo, 1995). Dit geldt niet voor het gegeven dat ze minder dan gemiddeld alcoholhoudende
drank drinken, integendeel. Mogelijk is hier toch sprake van onderrapportage c.q. wordt vaker dan elders
een sociaal gewenst antwoord gegeven.
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De Urker huisartsen hadden al de indruk dat Urker vrouwen gezonder leven dan Urker mannen. Dat
vooral oudere vrouwen niet roken en geen alcohol gebruiken, werd ook al vermoed. Dat Urker vrouwen
niet meer overgewicht hebben dan Nederlandse vrouwen is echter een verrassing. Misschien is de verkla-
ring dat de spreekuurbezoeksters een selectie vormen.
De ongezonde leefstijl van de Urker mannen blijkt niet te leiden tot een duidelijk slechtere ervaren ge-
zondheid en een hoger zorggebruik bij huisarts en specialist in de hogere leeftijdscategorieën bij mannen.

Attitudes en meningen
De Urker bevolking dicht minder invloed toe aan zichzelf, de arts en het toeval als het gaat om invloed op de
eigen gezondheid (gezondheidsspecifieke beheersingsoriëntatie). Het grootste verschil met Nederland
wordt gevonden bij oriëntatie op het toeval, het kleinste verschil bij oriëntatie op de arts; de verschillen zijn
het kleinst in de leeftijdsgroep van 15 tot 24 jaar. Dit resultaat lijkt erop te wijzen dat de Urker bevolking
andere, niet in de vragenlijst opgenomen, factoren van belang acht voor de gezondheidstoestand. Misschien
zijn religieuze achtergronden in het spel. Een zeer hoog percentage (97%) van de Urkers rekent zich tot
een  kerkgenootschap. Het is zeer wel mogelijk dat de uitslag geheel anders zou zijn uitgevallen als in de
vragen in plaats van de woorden ‘toeval’ en ‘geluk’ meer religieuze formuleringen waren gebezigd. Men
dicht in ieder geval minder invloed toe aan de rol van de arts. Dit zou erop kunnen wijzen dat de Urkers
minder hoge verwachtingen koesteren ten aanzien van de gezondheidszorg. Misschien is er een relatie met
het relatief lage aantal contacten met de huisarts. Mogelijk leidt het tot minder aandringen (bij de huisarts) op
verwijzing naar de specialist.
Misschien is het gegeven dat de Urkers minder snel geneigd zijn medische hulp te zoeken bij alledaagse
aandoeningen mede verantwoordelijk voor het lage aantal contacten met de huisarts, zowel eerste contacten
als herhaalcontacten. Het percentage mensen dat deze klachten ervaart is op Urk overigens hoger dan ge-
middeld in Nederland.
De Urker bevolking geeft in grote meerderheid aan bij psychosociale problematiek hulp te zoeken bij ouder-
ling of diaken. De betreffende vragen zijn alleen aan de Urkers gesteld. Maar waarschijnlijk verschilt de
Urker op dit punt van de gemiddelde Nederlander. Mogelijk leidt deze hulp ertoe dat de zorgvraag bij de
huisarts en de consumptie in de tweede lijn wordt beperkt. Immers, een zeer hoog percentage Urkers geeft
aan ‘langdurige gespannenheid’ te ervaren. De kans is groot dat een deel van deze mensen daarvoor een
vorm van hulp nodig heeft; misschien is er een relatie met het hoge percentage Urkers dat medicijnen ge-
bruikt.
De waardering van de Urker bevolking over de bereikbaarheid en over het informatief en communicatief
optreden van de huisarts is hoog, vergelijkbaar met de waardering van de Nederlandse bevolking. De Urker
huisartsen zijn naar het oordeel van de bevolking soms te terughoudend met medicamenteuze behandeling
en soms te scheutig met verwijzen (!).

Mogelijke achtergronden van de attitude
Waarschijnlijk moeten de achtergronden van de houding ten aanzien van het gebruik van gezondheidszorg
vooral worden gezocht binnen de Urker gemeenschap. De invloed van ‘anderen’ is een factor van belang bij
het consulteren van de huisarts (Bergsma, 1980). Het kerkelijk leven, het gezin (op Urk nog ‘hoeksteen van
de samenleving’ en vaak kinderrijk) en de hechte sociale netwerken kunnen mogelijkerwijs veel personen
met (gezondheids)problemen opvangen, waardoor het gebruik van gezondheidszorg kan worden beperkt. De
huisarts wordt in het verlengde hiervan gebruikt en er wordt vaker een recept verlangd dan een verwijzing
naar de specialist. Misschien komt een dergelijke attitude vaker voor in regio’s met lage urbanisatiegraad
(en meestal het ziekenhuis op afstand), zoals Kruidenier (1977) suggereerde als gedeeltelijke verklaring
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van lage verwijscijfers op het platteland. Anderzijds speelt de eerder beschreven volksaard en mentaliteit
waarschijnlijk een rol (Plomp, 1940; De Vries, 1976; Verhey en Van Westerloo, 1977).
Het percentage van de bevolking dat geen enkel contact met de huisarts heeft gehad in het jaar vooraf-
gaand aan de enquête is op Urk iets hoger dan landelijk (26.2% versus 22.9%).
Beukema-Siebenga (1997) interviewde mensen die tenminste 5 jaar geen contact met de huisarts hadden
gehad, terwijl zij wel klachten hadden ervaren. Zij ging ervan uit dat niet gaan een actieve beslissing
inhoudt. Zij onderscheidde vijf typen: de ‘onbezorgde’ (zelden ernstige klachten, en als klachten dan geen
zorgen), de ‘ontkenner’ (moeite met ziekterol, ontkent de klachten), de ‘zelfredzame’ (vindt dat men zich
evengoed zelf kan helpen), de ‘beruster’ (klachten geaccepteerd als onbehandelbaar), de ‘uitsteller’ (ziet
zo op tegen consult, dat men het daarom steeds uitstelt). Betrokkenen waren bijvoorbeeld van mening dat
een huisarts geen hulp biedt bij psychosociale problemen. Het zijn geen gezondheidsfreaks, maar ze zijn
trots op het feit ze geen dokter nodig hebben. Het gezondheids- en ziektegedrag dat de auteur beschrijft, is
niet voorbehouden aan mensen die nooit de huisarts bezoeken. Misschien komt dergelijk gedrag op Urk
vaker voor. Het zou het aantal contacten met de huisarts kunnen verlagen.

Toekomst
Urk is geen eiland meer. De bevolking richt zich in toenemende mate op de buitenwereld (‘de walle’). De
jongeren zullen daarbij het meest betrokken zijn. Een aantal verschillen met het landelijk patroon (specialis-
tenbezoek, opnamen, gezondheidspecifieke beheersoriëntatie) komt het minst duidelijk naar voren onder de
jongeren (16-24 jaar) en het meest prominent onder het oudste deel van de bevolking. Jongeren zijn meer op
de buitenwereld gericht en zijn misschien minder betrokken bij het hechte gemeenschapsleven. Als dit een
generatie-effect is en geen leeftijdseffect zal het zorggebruikpatroon op Urk steeds meer op dat van Neder-
land gaan lijken. Verdere analyses zullen hierover misschien meer duidelijkheid geven.
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5 Zorgvraag

5.1 Inleiding

Vraagstelling en methode

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

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

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

Definitieve lijst diagnoses en clusters voor dit onderzoek
In het hoofdstuk Literatuurverkenning (paragraaf 2.2.8) is de grote variatie tussen huisartsen wat betreft
diagnosestelling besproken. Tevens zijn manieren om de diagnostische interdoktervariatie te verkleinen
en daarmee de validiteit van morbiditeitgegevens te verhogen aan de orde gesteld. In het hoofdstuk Me-
thoden (paragraaf 3.4.7) is betoogd dat vanwege het feit dat in het Urker onderzoek het aantal registreren-
de huisartsen klein is en van slechts één codeur gebruikt gemaakt wordt, het voor een juiste beoordeling
van de morbiditeitcijfers op Urk nodig is diagnoses verder te clusteren dan bij de Nationale studie is
gedaan. Daarbij is een voorlopige clusterlijst opgesteld.
Bij eerste verkenning van de registratiegegevens blijkt dat voor het classificeren van de totale zorgvraag
op Urk 79% van de diagnoses en clusters van de ICPC-codelijst van het Nivel (Nivel 684) is benut. Ter
vergelijking: voor de classificatie van de zorgvraag in de Nationale studie populatie is 96% van de lijst
gebruikt.
Verder geeft deze verkenning aanleiding tot het vermoeden dat ook bij gebruik van de voorlopige cluster-
lijst verschillende vormen van diagnostische interdoktervariatie kunnen bestaan.
Daarbij worden drie soorten variatie onderscheiden. Bij elke soort worden enige voorbeelden gegeven en
tevens mogelijke oplossingen:
•  Variatie binnen de categorie ‘klachten’ of binnen de categorie ‘ziekten’ binnen hetzelfde ICPC-

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

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

Tabel 5-1

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

ICPC-hoofdstuk terechtkomen.

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

16 Mononucleosis infectiosa A --> B Klierziekte

18 Virusinfectie NNO/NEC A --> R Luchtweginfecties

93 Bof D --> R Luchtweginfecties

167 Otogene vertigo H --> N Duizeligheid/ evenwichtsstoornissen

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

328 Spanningshoofdpijn P --> N Hoofdpijn

339 Geheugen-/orientatiestoornis P --> N Dementie

348 Dementie P --> N Dementie

627 Anticonceptie man Y --> W Gezinsplanning

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

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

Presentatie

In dit hoofdstuk worden een overzichtstabel en 5 tabellen met onderverdelingen van de overzichtstabel
getoond. Van de 4 onderscheiden hoofdclusters, te weten klachten, trauma’s, infecties, chronische ziekten
wordt van elk ICPC-hoofdstuk, voor zover van toepassing, het totaal van de betreffende categorie
opgenomen. In de laatste tabel worden de 11 ‘overige’ categorieën gepresenteerd.
Deze 5 tabellen vormen de kapstok voor de bespreking van de tabel in bijlage 11. Bij een aantal clusters
van ‘Urk 139 niveau’ worden de belangrijkste diagnoses van ‘Nivel 684 niveau’ vermeld.
De legenda onder tabel 5-2 geeft een verduidelijking over de tabelkop.



hoofdstuk 5: zorgvraag 119

In de tekst worden namen van clusters die in de hoofdstuktabellen staan, cursief gedrukt; bij namen van
diagnoses en clusters op ‘Urk 139 niveau’ (uit bijlage 11) wordt het verschil in prevalentie tussen Urk en
Nederland vermeld. Hierbij geldt dat de prevalentie in Nederland als standaard geldt, zodat een lagere
prevalentie op Urk met een minteken wordt aangegeven. Het verschil wordt tevens uitgedrukt als
percentage van de Nederlandse prevalentie. Namen van diagnoses of clusters op ‘Nivel 684 niveau’
(bijlage 10) staan tussen haakjes vermeld.

5.2 Zorgvraag

5.2.1 Zorgvraag in grote lijnen

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

Tabel 5-2

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

epis.Urk epis.Ned. verschil s

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

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

trauma totaal 930 64.08 60.13 44.66 15.47 35% +

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

chronisch totaal 4245 292.51 413.97 355.43 58.54 16% +

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

totaal 12165 838.25 1015.26 976.15 39.11 4% +

epis. Urk abs. absolute aantal episoden Urk

epis. Urk /1000 aantal episoden per 1000 patiënten Urk

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabel 5-3

Prevalentie van klachten, Urk en Nederland

epis.Urk epis.Ned. verschil s

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

algemeen 172 11.85 14.83 21.35 -6.52 -31% -

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

maagdarmkanaal 201 13.85 19.32 18.54 0.78 4% +

oog 39 2.69 3.39 5.38 -1.99 -37% -

oor 26 1.79 1.37 2.80 -1.43 -51% -

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

bewegingsapparaat 253 17.43 22.26 37.09 -14.83 -40% -

zenuwstelsel 220 15.16 19.54 25.62 -6.08 -24% -

luchtwegen 65 4.48 4.53 8.20 -3.67 -45% -

huid 171 11.78 11.74 18.31 -6.57 -36% -

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

urinewegen 43 2.96 3.44 8.19 -4.75 -58% -

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

mannelijke geslachtsorganen 10 0.69 0.66 0.94 -0.28 -30%

totaal 1437 99.01 121.21 176.91 -55.70 -31% -

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

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

Tabel 5-4

Prevalentie van trauma’s, Urk en Nederland

epis.Urk epis.Ned. verschil s

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

algemeen 12 0.83 0.92 1.55 -0.63 -41%

maagdarmkanaal 8 0.55 0.44 0.10 0.34 340%

oog 66 4.55 4.84 2.80 2.04 73% +

oor 11 0.76 0.72 0.60 0.12 20%

bewegingsapparaat 479 33.00 31.82 25.05 6.77 27% +

zenuwstelsel 16 1.10 0.93 1.21 -0.28 -23%

luchtwegen 12 0.83 0.81 0.09 0.72 800%

huid 319 21.98 19.36 13.00 6.36 49% +

vrouw. geslachtsorganen 2 0.14 0.07 0.01 0.06 600%

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

totaal 930 64.08 60.13 44.66 15.47 35% +

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

5.2.4 Infecties

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

Prevalentie van infecties, Urk en Nederland

epis.Urk epis.Ned. verschil s

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

algemeen 16 1.10 0.76 2.18 -1.42 -65%

klierziekte 11 0.76 0.52 1.87 -1.35 -72%

maagdarmkanaal 220 15.16 12.22 9.86 2.36 24% +

oog 135 9.30 10.76 10.98 -0.22 -2% -

oor 361 24.87 21.06 18.15 2.91 16% +

hart/ vaatstelsel 3 0.21 0.26 0.08 0.18 225%

bewegingsapparaat. 1 0.07 0.10 0.07 0.03 43%

kinderziekte zenuwstelsel 1 0.07 0.10 0.04 0.06 150%

luchtwegen 1425 98.19 91.71 114.41 -22.70 -20% -

huid 457 31.49 29.38 24.85 4.53 18% +

urinewegen 170 11.71 16.09 12.98 3.11 24% +

vrouw. geslachtsorganen 96 6.61 7.52 5.37 2.15 40% +

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

totaal 2909 200.44 191.43 202.57 -11.14 -5% -

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

5.2.5 Chronische ziekten

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

Prevalentie van chronische ziekten, Urk en Nederland

epis.Urk epis.Ned. verschil s

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

algemeen 31 2.14 2.07 3.67 -1.60 -44% -

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

maagdarmkanaal 441 30.39 39.86 35.07 4.79 14% +

oog 97 6.68 9.84 10.81 -0.97 -9% -

oor 82 5.65 7.56 9.22 -1.66 -18% -

hart/ vaatstelsel 946 65.18 114.90 110.07 4.83 4% +

bewegingsapparaat 642 44.24 61.33 59.63 1.70 3% +

zenuwstelsel 132 9.10 13.55 12.36 1.19 10% +

ademhalingsstelsel 386 26.60 29.77 28.43 1.34 5% +

huidziekten 737 50.78 58.76 44.15 14.61 33% +

endocrinologische stelsel 421 29.01 46.54 23.78 22.76 96% +

urinewegen 35 2.41 3.36 3.03 0.33 11% +

vrouw. geslachtsorganen 79 5.44 7.79 6.04 1.75 29% +

man. geslachtsorganen 20 1.38 1.58 1.54 0.04 3% +

totaal 4245 292.51 413.97 355.43 58.54 16% +

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

5.2.6 De ‘overige’ clusters

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

Tabel 5-7

Prevalentie van de ‘overige clusters’, Urk en Nederland

epis.Urk epis.Ned. verschil s

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

psychische ziekten 872 60.10 91.61 80.89 10.72 13% +

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

neoplasma 108 7.44 10.29 12.52 -2.23 -18% -

gezinsplanning 500 34.45 38.07 40.07 -2.00 -5% -

zwangerschap 649 44.72 47.43 19.68 27.75 141% +

congenit. afwijkingen 30 2.07 1.41 1.32 0.09 7% +

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

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

handicaps 10 0.69 0.99 1.50 -0.51 -34%

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

sterfte 5 0.34 0.63 0.12 0.51 425%

totaal 2644 182.20 228.52 196.58 31.94 16% +

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

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

5.3 Overzicht resultaten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.4 Beschouwing

5.4.1 De kwaliteit van de Urker morbiditeitgegevens

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

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

5.4.2 Zorgvraag, achtergronden

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

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

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

6.1 Inleiding

Vraagstelling

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

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

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

Methode

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

•  Verwijscijfers per specialisme
De verwijscijfers naar de verschillende specialismen worden gerangschikt in vier groepen: ‘snijdende speci-
alismen’, ‘beschouwende specialismen’, ‘psychiatrie/ GGZ', ‘overige specialismen’. Het aantal verwijzin-
gen per groep is tot stand gekomen door optelling van het aantal verwijzingen naar de betreffende specia-
lismen, het totaal aantal verwijzingen door optelling van de totalen van de ‘snijdende specialismen’, de
‘beschouwende specialismen’, ’psychiatrie/ GGZ’ en ‘overige specialismen’. Bij het totaal moet worden
aangetekend dat de getallen iets afwijken van eerdere en latere totalen. De reden is dat bij de andere
analyses de verwijzingen naar ‘psychiatrie/GGZ’ per episode gemaximeerd zijn op één per episode.



hoofdstuk 6: contacten en verrichtingen 135

Referentiecijfers
De cijfers van Urk worden vergeleken met de cijfers van de ‘najaarsgroep’ van de Nationale studie van
het Nivel (zie 3.4.9). Om redenen van stijl wordt verder gesproken over vergelijking met ‘Nederland’.
Verschillen zijn getoetst met de toets voor de Poisson verdeling, als het aantal episoden op Urk 20 of
meer bedraagt. In de Nationale studie is het cluster verwijzingen ‘psychiatrie/ GGZ’ in meer categorieën
verdeeld dan in het Urker onderzoek. Daarom zijn voor de vergelijking met de Urker cijfers bij de refe-
rentiecijfers de categorieën ‘zelfstandig gevestigd psychiater’, ‘zelfstandig gevestigd psycholoog’, ‘poli-
kliniek psychiatrie’ en ‘intramuraal (opname)’ samengevoegd tot ‘psychiatrie, divers’. Daarnaast zijn
gehandhaafd de categorieën ‘psychiatrie’ (specialisme), ‘riagg’ en ‘cad’.

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

6.2.1 Zorgvragers op Urk

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

Tabel 6-1

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

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

hulpvragers met:

% van praktijk-

patiënten

% van

hulpvragers hulpvragers met:

% van

hulpvragers

alleen pers. contact 28 62 1 contact 48

alleen HR-contact 6 13 2 contacten 24

beide 12 25 3 12

4 7

5 - 7 6

>=8 3

totaal 46 100 totaal 100

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

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

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

Tabel 6-2

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

Urk vergeleken met Nederland.

CONTACTEN Urk tov Ned. Urk tov Ned. Ned.

ongestd. gestd. % s zonder verlosk. % s

alle contacten * 1032 1228 6% + 1157

contacten assistente * 333 424 29% + 328

   persoonlijke contacten 157 183

   HR-contacten 176 241

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

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

   visites 114 168 26% + 142 6% + 134

   telefonische contacten 50 59 132% + 25

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

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

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

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

Tabel 6-3

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

vergeleken met Nederland.

TOTAAL SPREEKUUR VISITE TELEFOON

Leeftijdcat Gesl

Urk

/1000

Urk:

Ned s

Urk

/1000

Urk:

Ned s

Urk

/1000

Urk:

Ned s

Urk

/1000

Urk:

Ned s

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* verschillen alleen getoetst bij totaal

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

6.3.1 Verrichtingen in grote lijnen

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

Tabel 6-4

Verrichtingen in 3 maanden per 1000 patiënten, Urk en Nederland

verrichting Urk1 Ned. verschil2 verschil %3 s

behandeling met gesprek 308.50 540.41 -231.91 -43% -

behandeling medisch-technisch 111.78 71.23 40.55 57% +

overige' behandelingen 21.30 36.72 -15.42 -42% -

vaccinaties 46.66 39.94 6.72 17% +

behandeling met medicatie 708.70 638.89 69.81 11% +

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

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

aanvragen externe diagnostiek 55.44 70.49 -15.05 -21% -

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

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

6.3.2 Behandeling met gesprek en medisch-technische behandeling

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

Tabel 6-5

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

Urk en Nederland1

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

gesprek totaal 308.50 540.41 -231.91 -43% -

·     gesprek/voorlichting 211.78

·     even aankijken/rust 104.71

·     dieet 9.11

·     medicatie stoppen 10.50

medisch-technisch totaal 111.78 71.23 40.55 57% +

·     injectie 32.09 22.00 10.09 46% +

·     wondverzorging 40.59 16.09 24.50 152% +

·     kleine chirurgie 16.02 11.05 4.97 45% +

·     zwachtel etc. 11.39 10.72 0.67 6% +

·     oor uitspuiten 10.61 9.29 1.32 14% +

·     vloeibare stikstof 3.43 4.74 -1.31 -28% -

·     iud 0.56 1.19 -0.63 -53% -

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

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

6.3.3 Verwijzingen naar de eerste lijn

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

Tabel 6-6

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

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

therapie totaal” 27.03 25.35 1.68 7% +

·     fysiotherapie 19.65

·     Mensendieck therapie 6.61

·     manuele therapie 0.88

maatschappelijk werk 0.91 1.16 -0.25 -22% -

diëtiste 2.56 0.97 1.59 164% +

verloskundige 0.00 0.82 -0.82 -100% -

wijkverpleging 0.06 0.35 -0.29 -83% -

alternatieve genezers 0.49 0.29 0.20 69% +

gezinsverzorging 0.18 0.11 0.07 64% +

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

·     opticien 0.59

·     overige 5.90

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

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

6.3.4 Verwijzingen per specialisme

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

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

Urk Ned. verschil s

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

deel 1

oogheelkunde 93 6.4 8.7 11.5 -2.8 -24% -

chirurgie * 154 10.6 11.3 9.7 1.6 16% +

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

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

gynaecologie/ verloskunde 84 5.8 6.7 5.0 1.7 33% +

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

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

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

neurochirurgie 0 0.0 0.0 0.0 0.0

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

dermatologie 30 2.1 2.8 5.0 -2.2 -43% -

neurologie 39 2.7 3.7 4.5 -0.8 -17% -

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

kindergeneeskunde 48 3.3 1.8 2.5 -0.7 -29% -

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

reumatologie ** 9 0.6 0.9 0.5 0.4 77% +

revalidatie 11 0.8 0.9 0.3 0.6 202% +

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

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

Psychiatrie 10 0.7 0.9 0.3 0.6 195% +

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

Riagg 4 0.3 0.3 1.1 -0.8 -73% -

CAD 1 0.1 0.1 0.1 0.0 0%

deel 2

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

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

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

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

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

* chirurgische specialismen       ** interne specialismen

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

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

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

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

6.3.5 Diagnostiek

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

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

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

praktijk bloedonderzoek 57.70 18.30 39.40 215% +

praktijk urine-onderzoek 84.00 54.80 29.20 53% +

praktijk overige onderzoek 11.30 12.60 -1.30 -10% -

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

extern bloedchemie 15.42 22.20 -6.78 -31% -

extern röntgen 17.54 24.56 -7.02 -29% -

extern overig onderzoek totaal 17.18 17.27 -0.09 -1%

extern .     cytologie 5.36 7.39 -2.03 -27% -

extern .     urinekweek 0.76 3.12 -2.36 -76% -

extern .     echoscopie 4.79 2.87 1.92 67% +

extern .     faeceskweek 1.16 1.51 -0.35 -23% -

extern .     ecg 0.96 1.24 -0.28 -33% -

extern .     endoscopie 1.27 0.16 1.11 694% +

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.1 Inleiding

Vraagstelling

In dit hoofdstuk wordt vraagstelling 4 behandeld:

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

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

Methode

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

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

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

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

7.2 Verwijzingen naar diagnose

7.2.1 Verwijzingen in grote lijnen

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

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

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

Urk Ned. verschil preval.effect netto verschil

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nederland.

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

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

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

Tabel 7-2

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

Urk Ned. verschil preval. effect netto verschil

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabel 7-3

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

Urk Ned. verschil prev. effect netto verschil

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabel 7-4

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

Urk Ned. verschil preval. effect netto verschil

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.2.5 Verwijzingen bij chronische ziekten

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

Tabel 7-5

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

Urk Ned. verschil preval. effect netto verschil

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

+55%)
•  chronische ziekten van de mannelijke geslachtsorganen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.2.6 Verwijzingen bij de ‘overige’ clusters

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

Tabel 7-6

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

Urk Ned. verschil preval. effect netto verschil

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.3 Overzicht van de belangrijkste resultaten

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

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

7.4 Beschouwing

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

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

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

Netto verwijscijfers en taakuitoefening
Het netto verwijscijfer op Urk is het verwijscijfer na correctie voor verschil in zorgvraag tussen Urk en
Nederland. Het verschil tussen het netto verwijscijfer en het Nederlandse verwijscijfer is het gevolg van
verschil in taakuitoefening, huisartsgeneeskundig handelen tussen Urk en Nederland.
De taakuitoefening op Urk verschilt kennelijk dusdanig van de taakuitoefening landelijk dat ondanks de
waarschijnlijk ernstiger zorgvraag het netto verwijscijfer bij een breed scala van klachten en aandoenin-
gen op Urk lager is: verreweg de meeste diagnoses en clusters bij klachten, trauma’s, infecties, chronische
ziekten, psychosociale problematiek en zwangerschap. Dit betekent dat patiënt en huisarts op Urk de
meeste problemen vaker dan gemiddeld kunnen en willen oplossen in de praktijk of althans binnen de



hoofdstuk 7: verwijzingen naar diagnose 159

eerste lijn en dat dus terughoudender maar gerichter wordt verwezen naar de specialist. Dit leidt tot de
conclusie  dat de Urker zorgvraag bij de specialist ernstiger zal zijn dan de zorgvraag landelijk en dat als
gevolg daarvan het percentage verwijzingen dat tot opname leidt, hoger zal zijn dan landelijk. De bevin-
dingen in de patiëntenenquête zijn hiermee in overeenstemming: de Urker bezoekt minder vaak de speci-
alist maar wordt net zo vaak opgenomen (hoofdstuk 4).
Bij clusters met een hoger netto verwijscijfer is het effect van de veronderstelde grotere ernst mogelijk
extra groot of is er misschien minder manoeuvreerruimte voor de huisarts (verwijzing meestal aan de
orde) of is er vaker sprake van verlengingsverwijzingen en is de registratie daarvan op Urk vollediger dan
landelijk. Misschien verwijzen Urker huisartsen bij specifiek deze zorgvragen vaker dan de gemiddelde
Nederlandse huisarts; maar erg logisch lijkt dit niet.
Hieronder worden enige clusters met een hoger netto verwijscijfer onder de loep genomen.

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



hoofdstuk 8: taakuitoefening 177

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



hoofdstuk 8: taakuitoefening 181

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.



medische consumptie in de huisartspraktijk op Urk190

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.
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9 Structuurfactoren

9.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt vraagstelling 6 beantwoord. Deze luidt:

In hoeverre bestaat overeenkomst in zorggebruik tussen praktijken op Urk en praktijken in de Nationale
studie die met Urk vergelijkbaar zijn wat betreft de factoren ’locatie van de praktijk’ en ‘samenwerking’
(praktijkvorm)? In hoeverre wordt het zorggebruik op Urk bepaald door de beschikbaarheid van eerste-
lijns verloskundige zorg? In hoeverre verschillen de structurele drukte en de praktijkorganisatie van de
Urker praktijken van die van de Nationale studie?

Bovengenoemde factoren bepalen voor een deel de structuur waarbinnen klachten en aandoeningen in de
huisartspraktijk worden behandeld. In feite beïnvloeden deze factoren dus de taakuitoefening. In de be-
schouwing in hoofdstuk 2 (literatuur) is hierop uitgebreid ingegaan. Enige opmerkingen hieruit volgen nu.
Er bestaat een relatie tussen de locatie van de praktijk (regiokenmerken/ de afstand tot en de toeganke-
lijkheid van zorgvoorzieningen) en het zorggebruik. Dit geldt zeker voor tweedelijns zorg, maar ook voor
bijvoorbeeld eerstelijns verloskundige zorg. Naarmate het aanbod geringer is, rekent de huisarts meer tot
zijn taak en verwijst hij minder. De samenwerkingsvorm (solopraktijk of groepspraktijk/
gezondheidscentrum) speelt een rol bij zorggebruik, met name verwijzen. Structurele drukte speelt een rol
bij zorggebruik, in het bijzonder verwijzen, en wordt vooral bepaald door het aantal herhaalcontacten.
Een efficiente praktijkorganisatie betekent tijdwinst voor de huisarts, een betere praktijkvoering en
kwaliteitsverbetering van de zorg. Enige belangrijke punten zijn: het gebruik van de telefoon door huisarts
en assistente, het afhandelen van aanvragen voor herhaalreceptuur door de assistente, het delegeren aan
de assistente, instrumentarium, het gebruik van medische technieken.
Urk ligt in (de nieuwe provincie) Flevoland, maar Urk past geografisch gezien zowel bij Friesland als
Overijssel en heeft cultuurhistorisch gezien bovendien nog banden met Noord-Holland/ de Zaanstreek.
Urk is een plattelandsgemeente (volgens CBS-criteria). De afstand van de praktijkadressen tot het
dichtstbijzijnde ziekenhuis bedraagt ongeveer 13 km. Het dichtstbijzijnde ziekenhuis heeft geen open
EHBO. De beschikbaarheid van psychiatrische hulpverlening op Urk en in de omgeving van Urk is ten
tijde van dit onderzoek, maar ook al lang daarvoor, naar de mening van de Urker huisartsen laag; met
name de Riagg functioneert niet naar wens. Op Urk werken geen verloskundigen; de huisartsen zijn
verantwoordelijk voor de eerstelijns verloskundige zorg. Over de praktijkorganisatie zijn al mededelingen
gedaan (hoofdstuk 1). Het gaat op Urk om solopraktijken met verregaande samenwerking (hoofdstuk 1).
In dit hoofdstuk wordt onderzocht in hoeverre het waarschijnlijk is dat genoemde factoren een belangrijke
rol zouden kunnen spelen bij het verschil in zorggebruik tussen Urk en Nederland.
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Methode

Begrippen en bewerkingen
Regiokenmerken: urbanisatiegraad, afstand tot het ziekenhuis, regio (in Nederland). Deelpopulaties (naar
regiokenmerken) uit de Nationale studie worden vergeleken met de totale Nationale studie wat betreft
zorggebruikprofiel (contacten en verrichtingen) (zie ook 3.4.8). De oorspronkelijke cijfers worden niet
gepresenteerd, wel de verschillen, uitgedrukt als percentage van het cijfer van de totale Nationale studie.
Daarnaast worden de verschillen tussen Urk en de ‘najaarsgroep’ van de Nationale studie geplaatst
(resultaten hoofdstuk 6). De totale Nationale studie en de ‘najaarsgroep’ staan voor ‘Nederland’.
Als Urk met de Nationale studie zouden hebben meegedaan, dan zouden twee regiokenmerken van de
Urker praktijken zonder meer duidelijk zijn: ‘platteland’ en ‘afstand tot het ziekenhuis 1-15 km’. Wat
betreft ‘regio in Nederland’ past Urk volgens de criteria van de Nationale studie bij de groep ‘midden’
(Overijssel, Gelderland, Utrecht, Flevoland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland). Echter,
geografisch en cultuurhistorisch gezien behoort Urk misschien meer bij de groep ‘noord’ (Friesland,
Groningen, Drenthe).
Praktijkvorm. Het zorggebruikprofiel van solopraktijken, duopraktijken, groepspraktijken en
gezondheidscentra uit de Nationale studie wordt vergeleken met het profiel van de totale Nationale studie.
Verder wordt dezelfde methode als bij ‘regiokenmerken’ gevolgd.
Eerstelijns verloskundige zorg. Relevante resultaten uit de hoofdstukken 5 t/m 8 worden besproken.
Drukte in de praktijk. Het gemiddeld aantal contacten per dag is grotendeels structureel bepaald (vooral
door praktijkgrootte, aard van de zorgvraag, mate van terugbestellen), voor een zeer beperkt deel inci-
denteel. De ‘drukte in de praktijk’ wordt gedefinieerd als het gemiddeld aantal huisarts-patiëntcontacten
per dag. Uitgegaan wordt van de ongestandaardiseerde contactfrequentie. Vervolgens wordt omgerekend
naar de gemiddelde praktijkgrootte op Urk en naar het aantal contacten per dag. Er wordt geen onder-
scheid gemaakt tussen weekdagen en diensten. Overigens zal op analoge wijze ook de drukte voor de
assistente worden berekend. Er wordt gebruik gemaakt van resultaten uit hoofdstuk 6.
Gebruik telefoon, herhaalreceptuur. Relevante resultaten uit hoofdstuk 6.
Delegatie assistente, instrumentarium, medische technieken. Resultaten van door de huisartsen ingevulde
vragenlijsten van de huisartsenquête van de Nationale studie. Door de kleine groep huisartsen op Urk (5)
is vergelijking met landelijke cijfers zeer betrekkelijk. Verschillen geven een indruk, maar zijn niet ge-
toetst.

9.2 Regiokenmerken/ beschikbaarheid zorgvoorzieningen

Locatie van de praktijk

Tabel 9-1 laat zien in hoeverre de Urker praktijken en de praktijken met een bepaald regiokenmerk afwijken
van het landelijke gemiddelde wat betreft zorggebruik.
In verband met het grote aantal aanvragen voor verloskundige echo’s in het Urker materiaal, is bij het
onderdeel ‘overige onderzoek totaal’ voor Urk ook de vergelijking getrokken zonder echoscopieaanvragen.
Op de meeste onderdelen wijkt het zorggebruikprofiel van de praktijken op Urk in dezelfde richting af
van het landelijk profiel als het zorggebruikprofiel van andere praktijken op het platteland, met het zie-
kenhuis niet in de plaats zelf, in het noorden van Nederland. Het betreft de onderdelen ‘contact met de
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Tabel 9-1

Zorggebruikprofiel van de praktijken op Urk en van praktijken met een bepaalde locatie, vergeleken met het landelijk

gemiddelde. Verschil weergegeven als percentage van het landelijk cijfer.

Contacten en verrichtingen Urk platt stede stede 3 gr zh zh zh noord midd zuid

platt stede plaats ≤15 >15

alle contacten * 6 8 0 -6 -21 -6 0 12 2 -3 3

-  contacten assistente totaal* 29 30 -5 -33 -43 -24 1 48 16 -3 -12

-  contacten met huisarts -3 -3 2 6 -11 3 -1 -5 -4 -4 10

        spreekuur -14 -3 1 7 -4 2 0 -4 -7 -1 9

        visites 26 8 4 -6 -38 0 0 -1 7 -13 12

        telefonische contacten 132 -26 15 34 -23 26 -12 -33 -9 -7 21

behandeling met gesprek -43 4 -7 6 0 7 -2 -12 -14 5 7

behandeling medisch-technisch 57 15 -2 -5 -50 -12 9 12 9 -11 7

overige' behandelingen -42 17 -15 -2 -14 -11 8 12 13 -7 -4

vaccinaties 17 -9 8 0 14 13 -10 -10 4 -4 3

behandeling met medicatie 11 11 -1 -10 -24 -7 0 15 4 -5 3

verwijzingen eerste lijn 13 -10 -1 10 28 14 -12 -13 -20 9 6

-  fysiotherapie 7 -7 -1 11 11 13 -10 -12 -20 8 9

verwijzingen tweede lijn totaal -12 1 -5 4 8 4 -4 -2 -7 0 8

-  snijdend -6 2 -4 1 8 5 -5 -1 -6 0 7

-  beschouwend -22 0 -6 7 5 2 -2 -2 -10 0 10

-  Psy/GGZ -50 -23 3 27 53 30 -20 -23 -7 230 190

aanvragen externe diagnostiek -21 -8 -2 10 22 12 -11 -7 -6 4 1

-   hematologie / serologie -43 -8 -1 9 22 6 -11 5 -7 7 -4

-   bloedchemie -31 -8 -2 8 27 5 -12 9 -4 9 -8

-   röntgen -29 -6 4 6 -7 15 -4 -26 -13 -1 15

-   overige onderzoek totaal -1 -18 -9 31 49 23 -21 -21 -8 7 -3

-   (overige ondz. minus echo -14)

overleg 0 -9 -5 17 26 17 -15 -13 -6 -2 8

Urbanisatiegraad: platt= platteland, stede.platt= verstedelijkt platteland, stede= steden, 3 gr.stede= 3 grote steden

Afstand tot het ziekenhuis: zh plaats= ziekenh in de plaats zelf, zh ≤15= ziekenh 1 t/m 15 km, zh >15= ziekenh verder dan 15 km

Regio: noord= noorden, midd= midden, zuid= zuiden van Nederland

praktijk’ (meer), ‘contact met de assistente’ (meer), spreekuurcontact (minder), visite (meer), ‘behande-
ling met gesprek’ (minder), medisch-technische behandeling (meer), ‘behandeling met medicatie’ (meer),
‘verwijzing naar de specialist’ (minder), ‘aanvragen van externe diagnostiek’ (minder). Het Urker profiel
wijkt op de meeste onderdelen veel sterker af (van het landelijk gemiddelde) dan het profiel van deze
referentiegroepen, vooral het verwijscijfer naar beschouwende specialismen en naar psychiatrie/ GGZ is
veel lager. Behalve overeenkomsten zijn er ook verschillen, vooral wat betreft het telefonisch contact met
de huisarts (Urk veel meer, de referentiegroepen minder) en wat betreft verwijzingen naar de eerste lijn
(Urk meer, de referentiegroepen minder).
Op enkele onderdelen wijkt het zorggebruikprofiel van de praktijken op Urk in dezelfde richting af van
het landelijk profiel als het zorggebruikprofiel van praktijken in gebieden met een hogere urbanisatie-
graad, met het ziekenhuis dichtbij, in het midden -, in zuiden van Nederland. Het betreft de onderdelen
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telefonisch contact met de huisarts (meer), ‘overige behandeling’(minder), vaccinatiecontact (meer),
verwijzing naar de eerste lijn/ naar de fysiotherapie (meer).

Eerstelijns verloskundige zorg

In de beschouwing van hoofdstuk 5 is betoogd dat alleen al vanwege het feit dat de Urker huisartsen, net
als veel andere plattelandshuisartsen, de verloskundige zorg verlenen, terwijl de grote meerderheid van de
huisartsen in Nederland dat niet doet, de zorgvraag wat betreft het cluster ‘zwangerschap’ op Urk groter
en ernstiger zal zijn dan gemiddeld in Nederland. In de beschouwing van hoofdstuk 8 is gesteld dat dit
verschil in samenstelling van het cluster vergelijking tussen Urk en Nederland op het punt van de
taakuitoefening weinig zinvol maakt.
De verloskundige zorgverlening door de Urker huisartsen is duidelijk terug te vinden in de resultaten
(hoofdstukken 5, 6 en 7). In vergelijking met Nederland is op Urk de zorgvraag wat betreft het cluster
‘zwangerschap’ veel groter. Een belangrijk deel van de spreekuur- en visitecontacten met de huisarts
heeft te maken met prenatale controles en kraamvisites. Ook is op Urk het aantal echoscopie-aanvragen
en het aantal verwijzingen naar de gynaecoloog (voor zwangerschapsproblematiek)1 veel hoger.
Verder zijn de verschillen extra groot, omdat zwangerschap op Urk zoveel voorkomt.

9.3 Praktijkvorm

Tabel 9-2 toont in hoeverre de Urker praktijken en de praktijken met een bepaalde praktijkvorm afwijken
van het landelijke gemiddelde wat betreft zorggebruik.
Het aantal contacten met de huisarts is ook bij gezondheidcentra lager. Een hoger aantal visites en
telefonische contacten wordt ook gevonden bij groepspraktijken.
Een hoger aantal medisch-technische behandelingen en medicamenteuze behandelingen en een lager
aantal ‘overige’ behandelingen wordt ook aangetroffen bij duopraktijken en groepspraktijken, maar in
vergelijking met Urk in zeer bescheiden mate. Een hoger aantal verwijzingen naar de eerste lijn (vooral
de fysiotherapie) wordt ook en vooral gevonden bij gezondheidscentra. Het Urker verschil is daarbij
vergeleken bescheiden. Ook groepspraktijken hebben een iets hoger aantal verwijzingen naar de eerste
lijn.
Een lager totaal verwijscijfer en een lager verwijscijfer naar snijdende specialismen is ook bij
samenwerkende praktijken, vooral duopraktijken te vinden; de verschillen zijn echter klein. Een lager
verwijscijfer naar beschouwende specialisten is ook te vinden bij gezondheidscentra; het verschil is klein
in vergelijking met het Urker verschil.
Het verwijscijfer naar psychiatrie/ GGZ is op Urk veel lager dan landelijk. Alleen bij de solopraktijken is
het verwijscijfer lager (zeer gering); bij groepspraktijken en vooral bij gezondheidscentra is het
verwijscijfer veel hoger dan gemiddeld.
Een lager aantal aanvragen externe diagnostiek wordt eveneens aangetroffen bij groepspraktijken. Dit
geldt niet voor het onderdeel rontgendiagnostiek; hierbij komen vooral solopraktijken, net als de Urker
praktijken, lager uit. De Urker cijfers bij diagnostiek verschillen het meeste van de landelijke
gemiddelden.

                                                                
1 Uit de resultaten van hoofdstuk 7 kan worden berekend dat het aantal verwijzingen voor strikt gynaecologische problema-

tiek bijna 14% lager uitkomt op Urk. Het totaal aantal verwijzingen naar de gynaecoloog is 33% hoger op Urk..
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Tabel 9-2

Zorggebruikprofiel praktijken op Urk en praktijken met bepaalde praktijkvorm uit de Nationale studie, vergeleken met het

landelijk gemiddelde. Verschil weergegeven als percentage van het landelijk cijfer.

 Contacten en verrichtingen Urk solopraktijk duopraktijk groepspraktijk gezondh.

5 (5) 51 (51) 32 (60) 10 (31) 9 (18)

alle contacten * 6 0 4 -1 -12

-  contacten assistente totaal* 29 1 11 -16 -29

-  contacten met huisarts -3 -1 1 6 -4

      spreekuur -14 -2 1 2 2

      visites 26 -2 6 13 -27

      telefonische contacten 132 3 -15 54 -21

behandeling gesprek -43 -2 2 0 2

behand. medisch-technisch 57 -5 9 3 -8

overige' behandelingen -42 4 -3 -14 6

vaccinaties 17 11 1 -16 -43

behandeling medicatie 11 2 5 -7 -21

verwijzingen eerste lijn 13 -9 3 3 39

-  fysiotherapie 7 -8 3 4 28

verwijzingen tweede lijn totaal -12 2 -3 -1 -2

-  snijdend -6 3 -3 -2 -1

-  beschouwend -22 1 -1 0 -5

-  Psy/GGZ -50 -3 0 10 27

aanvragen externe diagnostiek -21 -4 6 -10 14

-   hematologie / serologie -43 1 -3 -16 22

-   bloedchemie -31 4 -6 -16 15

-   röntgen -29 -10 12 -3 14

-   overige onderzoek totaal -1 -7 14 -21 10

-   (overige ond. minus echo -14)  

overleg 0 -15 15 -5 37

Tussen haakjes: aantal deelnemende huisartsen per praktijkvorm

9.4 Structurele drukte

Op Urk zijn de praktijken groot, gemiddeld 2900 patiënten. Uit de ongestandaardiseerde cijfers van Urk
(tabel 6-2) kan worden berekend dat de Urker huisarts ongeveer evenveel patiëntcontacten per dag heeft
(22 versus 21.2) als de gemiddelde Nederlandse huisarts met een normpraktijk (2350 patiënten, in het
algemeen zonder verloskunde).
De Urker huisarts heeft 2,2 patiëntcontacten per dag in verband met prenatale zorg en kraamzorg (10%
van het totaal aantal contacten). Referentiecijfers zijn niet voorhanden. Maar gezien het feit dat het
geboortecijfer op Urk tot het hoogste van Nederland behoort en het gegeven dat op Urk de huisartsen de
verloskunde verzorgen, mag worden geconcludeerd dat de Urker huisarts, vergeleken met de gemiddelde
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Nederlandse huisarts met een normpraktijk, per dag minder contacten heeft in verband met niet-
verloskundige problematiek.
Het aantal gezondheidsproblemen per contact is op Urk en in Nederland ongeveer gelijk (resp. 1.168 en
1.172). Bij vrouwen zijn er meer gezondheidsproblemen per contact dan bij mannen, zowel op Urk als in
Nederland (bijlage 8).
De Urker assistente heeft in het najaar 4.9 gewone (‘persoonlijke’) contacten per dag. Verder heeft zij nog
5.6 contacten voor herhaalreceptuur. Dit cijfer is, zoals beschreven in paragraaf 3.4.4, het resultaat van een
reductie; in werkelijkheid is het aantal contacten voor herhaalreceptuur dus hoger. De assistente in de
Nederlandse normpraktijk komt aan 8.4 contacten per dag. Bij de Nationale studie is gebleken dat gemiddeld
de helft van dat aantal contacten bestaat uit telefonische contacten vooral ten behoeve van herhaalreceptuur.
Hiervan uitgaande zal de assistente in een normpraktijk 4.2 gewone (‘persoonlijke’) contacten en 4.2 vooral
telefonische contacten voor herhaalreceptuur hebben.
Conclusie: de Urker huisarts heeft ongeveer net zoveel contacten per dag als de gemiddelde Nederlandse
huisarts met een normpraktijk. De Urker assistente heeft per dag meer contacten voor herhaalreceptuur en
waarschijnlijk meer ‘persoonlijke’ contacten dan de assistente in de gemiddelde Nederlandse normpraktijk.

9.5 Praktijkorganisatie

De praktijkorganisatie is reeds grotendeels, door de Urker huisartsen, beschreven in paragraaf 1.1.2.
Daarbij is behalve van ‘voldoende’ ruimte en assistentie, een afspraakspreekuur, automatisering bij enige
praktijken, ook sprake van ‘veel’ delegeren aan de assistente (vooral op medisch-technisch gebied), een
‘efficiënt’ systeem voor herhaalreceptuur, ‘bewust en ruim’ gebruik van de telefoon.
In dit hoofdstuk zijn de punten ‘gebruik van de telefoon’,  ‘systeem voor herhaalmedicatie’, ‘delegeren aan
de assistente’ en  ‘instrumentarium en medisch-technisch handelen’ onderzocht. Maar mogelijk wordt gere-
fereerd aan effecten op de taakuitoefening of het zorggebruik.

Gebruik van de telefoon

Alleen telefonische contacten die leiden tot een recept of een verwijzing zijn geregistreerd. Het aantal telefo-
nische contacten met de huisarts is bij alle leeftijden en bij zowel man als vrouw op Urk veel hoger dan
landelijk. Tegelijk is het aantal spreekuurcontacten lager, als verloskundige zorg buiten beschouwing blijft
zelfs veel lager, dan landelijk (6). De Urker huisartsen maken dus ruimer dan gemiddeld gebruik van de
telefoon in het contact met hun patiënten.
De assistente op Urk gebruikt de telefoon niet bij het verwerken van herhaalreceptuur. Dit althans volgens
mededeling van de huisartsen. Analyse heeft wat dit punt betreft niet (verder) plaatsgevonden vanwege
problemen met de referentiecijfers (herhaalreceptuurcontacten, 6.1).
In de beschouwing wordt op de betekenis van dit telefoongebruik voor het zorggebruik verder in gegaan.

Herhaalreceptuur verwerking

Op Urk wordt receptuur herhaald door inlevering van lege verpakkingen (met ‘slimme’ etiketten) en
herhaalrecepten bij de praktijk; telefonische aanvragen worden door de assistente niet gehonoreerd. De
door de assistente klaargemaakte recepten worden later getekend door de huisarts. De medicatie wordt de
volgende middag door de patiënt bij de apotheek afgehaald (zie ook hoofdstuk 1, gezondheidszorg).
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Op de meeste plaatsen in Nederland kan ook (of vooral) telefonisch medicatie worden herhaald of ver-
lengd. Bovendien wordt vaak op dezelfde dag afgeleverd door de apotheek.
Op de betekenis van dit praktijkorganisatorische verschil tussen Urk en Nederland voor het zorggebruik
wordt in de beschouwing ingegaan. In ieder geval is het aantal contacten voor herhaalmedicatie op Urk
veel hoger dan landelijk (hoofdstuk 6).

Delegatie assistente

Aan de huisartsen is gevraagd welke werkzaamheden wel eens door de praktijkassistente worden verricht.
Hierbij is gebruikt gemaakt van een lijst van De Haan (1986). Bij De Haan was het doel na te gaan hoe
groot de acceptatie van patiënten was; de patiënten konden kiezen uit een vijfpuntsschaal (helemaal mee
eens tot helemaal niet mee eens). Bij de Nationale studie heeft men aan de 14 items van De Haan 6 items
toegevoegd en heeft men aan de huisartsen gevraagd welke werkzaamheden wel eens door de
praktijkassistente zijn verricht. Het aantal antwoordcategorieën is beperkt tot drie (‘nooit’, ‘soms’ en
‘vaak’. Het Nivel heeft de items 4, 5, 7, 9, 13 en 19 verwijderd (frequentieverdeling ‘te scheef’). Deze
items zijn in de tabel aangegeven met ‘#’. Het Nivel onderscheidt werkzaamheden die verwijzen naar het
doen van medisch-technische handelingen (Cronbach’s α: 0.82). Dit zijn dezelfde 5 werkzaamheden die
Nijland e.a. (1991, 2) onderscheiden, maar bovendien het aanleggen of verwisselen van verband, het
meten van lengte en gewicht en het doen van gehoortesten. In de tabel zijn deze werkzaamheden
aangegeven met een asterix (*)

Tabel 9-3

Delegatie van taken naar de assistente, percentages. Praktijken Urk (n=5) en Nationale studie (n=157) (%)

Urk Nationale studie

nooit soms vaak nooit soms vaak

1 aanleggen of verwisselen van verband * 0 0 100 26 29 45

2 oren uitspuiten * 60 20 20 61 9 31

3 injecties geven * 0 0 100 26 18 57

6 hechtingen verwijderen * 20 0 80 40 26 35

8 verhoogde bloeddruk controles * 60 0 40 66 24 10

10 wratten aanstippen met vloeibare stikstof * 20 40 40 69 14 17

12 lengte en gewicht meten * 0 80 20 73 22 5

14 gehoortest uitvoeren * 0 0 100 65 8 27

11 aantal vragen stellen voordat dokter onderzoekt 60 20 20 71 19 10

15 mededelingen doen over uitslagen onderzoek 0 60 40 16 58 26

16 voorschrijven medicatie onschuldige aandoen. 20 40 40 48 29 23

17 adviezen geven bij onschuldige aandoeningen 0 0 100 6 45 50

20 voorlichting geven aan specifieke groepen 0 60 40 60 33 7

#4 baarmoederhals uitstrijkje 100 0 0 99 1 0

#5 kleine wondjes hechten 20 40 40 92 7 1

#7 pilcontroles 80 0 20 95 5 0

#9 vuiltjes uit het oog verwijderen 40 60 0 92 8 1

#13 testen gezichtsvermogen 60 40 0 94 6 0

#18 urine-onderzoek 0 0 100 6 7 87

#19 zwangerschapstest 0 0 100 12 5 84
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In de vijf praktijken op Urk wordt in alle gevallen door de assistente vaak verband aangelegd of
verwisseld en injecties gegeven, in de Nivelstudie in 45% resp. 57% van de deelnemende praktijken.
Hechtingen worden in 4 van de 5 praktijken op Urk vaak door de assistente verwijderd, in de Nivel studie
in 35% van de praktijken. Wratten worden op Urk regelmatig door de assistente aangestipt met vloeibare
stikstof, in de Nivel praktijken meestal niet. Lengte en gewicht meten wordt op Urk regelmatig door de
assistente gedaan, in de Nivel praktijken meestal niet. Gehoortest (audiogram) wordt op Urk vaak door de
assistente gedaan, tegen elders in ruim een kwart van de praktijken.
Urker assistentes spuiten meestal niet de oren uit, evenals de assistentes in de Nivel praktijken. Controles
bij verhoogde bloeddruk worden op Urk door 3 assistentes nooit en door 2 assistentes vaak gedaan, dit
komt grofweg overeen met de situatie in de Nivel praktijken.
Kortom, bij 6 van de 8 genoemde werkzaamheden die als medisch-technische handelingen kunnen
worden geduid, scoren Urker assistentes hoger dan de assistentes in de Nivel praktijken.
Vuiltjes uit het oog verwijderen wordt op Urk in 3 van de 5 praktijken soms door de assistente gedaan, in
de Nivel studie bijna nooit.
In de Urker praktijken behandelen de assistentes zelfstandig regelmatig kleine wondjes met behulp van
plakstrips en weefsellijm. Door enige Urker huisartsen is dit geïnterpreteerd als equivalent aan hechten. In
de Nivel studie wordt aangegeven dat assistentes bijna nooit kleine wondjes hechten. Mogelijk zijn de
praktijken op Urk op dit item niet goed te vergelijken met die van de Nationale studie.
Assistentes op Urk verrichten meestal geen pilcontroles. Dit is bij de Nivel praktijken ook zo. Ten tijde
van het onderzoek maken Urker assistentes geen baarmoederhals uitstrijkjes, assistentes in de Nivel
praktijken bijna nooit. Er zijn ook geen verschillen tussen assistentes op Urk en elders wat betreft het
verrichten van urine-onderzoek, zwangerschapstesten, het testen van het gezichtsvermogen, het stellen
van een aantal vragen voordat de dokter komt onderzoeken.
Wat betreft de 4 vier items die zouden kunnen worden benoemd als ‘handelingen met een meer
communicatief karakter’, zijn er bij ‘mededelingen doen over de uitslagen van een onderzoek’ (15),
‘voorschrijven medicatie bij onschuldige aandoeningen’ (16) en ‘adviezen geven bij onschuldige
aandoeningen’(17) geen verschillen tussen praktijken op Urk en elders. Urker assistentes geven nooit
voorlichting aan specifieke groepen (20), assistentes elders meestal niet.
Het algehele beeld is dat aan assistentes op Urk in medisch-technische zin meer wordt gedelegeerd dan
aan assistentes elders.
Het medisch-technisch handelen van de assistente is niet meegenomen bij de analyse van het zorggebruik.

Instrumentarium, medische technieken

Instrumentarium
In de huisartsenenquete van de Nationale studie is gevraagd naar de aanwezigheid van instrumentarium.
Deze lijst is het resultaat van keuzes en is tijdgebonden.
Alle praktijken op Urk hebben een microscoop, een haemoglobine-meter, een of meer peakflowmeters,
strips voor bloedsuikerbepalingen en catheters, net als vrijwel alle Nivel praktijken. Het was enige Urker
huisartsen niet duidelijk wat werd bedoeld met de items ‘oogbolmeter’ en ‘tonometer’, zodat deze items
niet zijn verwerkt.
Alle Urker praktijken hebben een audiometer (Nivel 48%) en, in verband met de verloskundige taak, een
dopplerapparaat (Nivel 24%). Eén van de Urker praktijken heeft een electrocardiograaf (Nivel 37%) en
één van de Urker praktijken heeft een proctoscoop (Nivel 57%), beide voor gezamenlijk gebruik; dit is in
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overeenstemming met de beschrijving van faciliteiten in paragraaf 1.2.2. Het algehele beeld is dat ten
tijde van het onderzoek Urker praktijken zich vooral op deze vier punten onderscheiden van de
gemiddelde Nederlandse huisartspraktijk.

Medische technieken
De Urker huisartsen behandelen vaker medisch-technisch dan de gemiddelde Nederlandse huisarts en ze
doen dat bij een uitgebreider scala aan klachten en aandoeningen, met vrijwel steeds aantoonbare
substitutie (hoofdstukken 6 en 8). De vraag (uit de huisartsenenquête) naar het gebruik van medische
technieken lijkt dan ook mosterd naar de maaltijd. Daarbij komt dat het aantal technieken, waarna wordt
gevraagd, beperkt is. Zo wordt niet gevraagd naar het ligeren van aambeien, het calibreren van de urethra
bij vernauwing, het geven van injecties bij bursitis, tendinitis of arthritis, het verwijderen van chalazion of
het schoonmaken van de ooglidranden bij blefaritis. Toch zijn deze meetresultaten opgenomen omdat het
inzicht geeft in de mate van gebruik binnen de groep praktijken op Urk.
Aan de huisartsen is gevraagd om aan te geven hoe vaak een bepaalde medische techniek door hen wordt
toegepast. De lijst in tabel 9-4 is gebruikt in de Nationale studie en is gebaseerd op het onderzoek van
Dopheide e.a. (1986). Het Nivel heeft toegevoegd de items ‘cervixuitstrijk maken’, ‘corpus alienum uit
oor/neus halen’, ‘gipsen’, ‘ECG maken’; het Nivel heeft geschrapt de items ‘oogboldruk meten’,
‘stemvorkproef’, ‘paracentese tympani’, ‘inbrengen dauercatheter’.Het Nivel heeft gewerkt met een vijf-
puntsschaal met ordinaal karakter (van ‘doe ik in bijna alle voorkomende gevallen’ tot ‘aanleiding komt
zelden of nooit voor’). In dit onderzoek is vanwege de kleine groep Urker huisartsen het aantal
antwoordcategorieën gereduceerd tot drie.

Tabel 9-4

Toepassing van medische technieken, percentages. Huisartsen Urk (n=5) en Nationale studie (n=157) (%)

Urk Nationale studie

bijna altijd soms zelden/

nooit

bijna altijd soms zelden/

nooit

1 panaritium incisie 20 60 20 40 40 21

2 tonsilabces incisie 0 0 100 1 10 89

3 abces gehoorgang incisie 20 60 20 18 35 48

4 wigexcisie 100 0 0 47 27 28

5 verwijderen atheroom behaarde hoofd 100 0 0 59 28 13

6 verwijderen atheroom gelaat 60 40 0 24 44 32

7 nagelextractie 100 0 0 74 18 9

8 wrat verwijderen 100 0 0 86 13 1

9 inzetten IUD 100 0 0 61 8 31

10 cervix uitstrijkje maken 100 0 0 97 3 1

11 aanmeten pessarium 100 0 0 46 21 34

12 corpus alienum op cornea verwijderen 100 0 0 94 6 1

13 roestring van cornea verwijderen 100 0 0 76 13 11

14 corpus alienum uit oor/ neus verwijd. 100 0 0 92 5 3

15 funduscopie 20 40 40 31 56 14

16 gewrichtspunctie 20 80 0 23 49 28

17 gipsen 20 0 80 0 7 93

18 ECG maken 20 0 80 19 16 65
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Alle huisartsen op Urk verrichten zelf wigexcisie bij ingegroeide teennagels (landelijk 46%) en
nagelextractie (74%), verwijderen atheromen (59%), plaatsen of verwisselen IUD (61%), verwijderen
roestring op cornea (76%) en meten pessarium aan (46%).
Urker huisartsen verwijderen wratten, een corpus alienum op de cornea en een corpus alienum uit oor of
neus in bijna alle voorkomende gevallen zelf, net als de huisartsen in de Nivel studie.
Het zelf doen van een panaritium incisie, een incisie van een abces in de gehoorgang, het verwijderen van
een atheroom in het gelaat, een fundoscopie en een gewrichtspunctie varieert zowel op Urk als landelijk
over de praktijken.
Op Urk worden in één praktijk ECG’s gemaakt. Verder wordt in één praktijk met gips behandeld (Nivel
0%). Beide gegevens stemmen overeen met de beschrijving van faciliteiten in paragraaf 1.2.2.
Deze gegevens laten zien dat alle huisartsen op Urk vaker en meer medische technieken toepassen dan de
gemiddelde Nederlandse huisarts.

9.6 Beschouwing

Methode
Het gebruik van zorggebruikcijfers impliceert dat bij de interpretatie van verschillen een eventueel ver-
schil in volume van de zorgvraag moet worden meegewogen.

Regiokenmerken/ beschikbaarheid van zorgvoorzieningen
De resultaten in dit hoofdstuk laten zien dat het zorggebruikprofiel van de praktijken op Urk op verreweg
de meeste punten, waaronder verwijzing naar de specialist, in dezelfde richting afwijkt van het landelijk
profiel als het zorggebruikprofiel van andere praktijken op het platteland, met het ziekenhuis niet in de
plaats zelf, in het noorden van Nederland. Het verschil is op Urk echter extra groot, vooral het verwijscij-
fer naar beschouwende specialismen en naar psychiatrie/ GGZ is veel lager. Misschien komt dit doordat
in de specifieke geografische situatie sprake is van de combinatie van de drie genoemde structuurkenmer-
ken, doordat het dichtstbijzijnde ziekenhuis geen vrij toegankelijke EHBO heeft en doordat de beschik-
baarheid van psychiatrische hulpverlening op Urk en in de omgeving van Urk, althans naar de mening
van de Urker huisartsen, zeer laag is. Het gegeven dat met name de Riagg niet naar wens functioneert,
zou kunnen verklaren dat op Urk bij verwijzing wordt gekozen voor de psychiater in plaats van de Riagg.
Verder is opmerkelijk dat de Urker praktijken vaker dan gemiddeld naar de eerste lijn verwijzen (substi-
tutie), terwijl groepen praktijken met dezelfde regiokenmerken minder vaak dan gemiddeld verwijzen. De
substitutie gaat bij deze praktijken kennelijk minder vaak via verwijzing naar de eerste lijn.
De conclusie is dat de specifieke ligging van de Urker praktijken een belangrijke factor is bij het grootste
deel van het verschil in zorggebruik, vooral het lage verwijscijfer.
Op het punt van ruimer gebruik van de telefoon (praktijkorganisatorisch aspect) en ruimer verwijzen naar
de eerste lijn (taakuitoefening, misschien substitutie) zijn er overeenkomsten tussen praktijken op Urk en
praktijken in gebieden met een hogere urbanisatiegraad, in gebieden met het ziekenhuis dichtbij, in het
midden -, in het zuiden van Nederland, praktijken die overigens hogere verwijscijfers hebben dan lande-
lijk. Bij de bespreking van de praktijkvorm wordt hierop teruggekomen.
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Samenwerking/ praktijkvorm en zorggebruik
In dit hoofdstuk is het zorggebruikprofiel van de Urker praktijken en van andere samenwerkingsverban-
den vergeleken met het landelijk profiel. Ook bij groepspraktijken wordt een ruimer gebruik van de tele-
foon gevonden, zij het niet zo sterk als in de Urker praktijken. Dat kan wijzen op overeenkomst in
werkwijze, in praktijkorganisatie. Dit lijkt overigens niet speciaal een kenmerk van samenwerken, want
ook artsen van praktijken in gebieden met een hogere urbanisatiegraad, in gebieden met het ziekenhuis
dichtbij, in het midden -, in het zuiden van Nederland, maken meer gebruik van de telefoon, terwijl artsen
in duopraktijken en gezondheidscentra juist minder gebruik maken van de telefoon. Anderzijds zijn
groepspraktijken en gezondheidscentra, zeker binnen de steekproef van de Nationale studie, vooral te
vinden in gebieden met een hogere urbanisatiegraad en met het ziekenhuis dichtbij. Misschien moet de
conclusie zijn dat ten tijde van de Nationale studie het meer gebruik maken van de telefoon nog vooral
voorkwam in de verstedelijkte gebieden, speciaal in de groepspraktijken. Later is dat veel algemener
geworden en toegenomen; de discussie in de literatuur over dit onderwerp speelde zich precies in die
periode af (Starreveld, 1983,1987; Sietsma, 1987). Dat de Urker huisartsen in 1991 (nog) meer van de
telefoon gebruik maken dan de ‘voorlopers’ 4 jaar tevoren, lijkt erop te wijzen dat de Urker huisartsen er
wat betreft meer gebruiken van de telefoon zelf ook vroeg bij waren (zie ook bij ‘praktijkorganisatie’).
Groepspraktijken en duopraktijken verwijzen in vergelijking met solopraktijken iets vaker naar de eerste
lijn, gezondheidscentra verwijzen veel vaker. Ze verwijzen iets minder vaak naar de specialist dan
landelijk. Ook het verwijscijfer moet bij deze praktijken in het regioperspectief worden gezien: in de
verstedelijkte gebieden zijn de verwijscijfers eerste en tweede lijn duidelijk hoger dan landelijk.
Waarschijnlijk speelt bij duopraktijken en groepspraktijken, net als op Urk, behalve substitutie ook
terughoudendheid met verwijzen naar de eerste lijn een rol getuige het beperkt hogere verwijscijfer naar
de eerste lijn. Gezondheidscentra zijn met verwijzingen naar de eerste lijn duidelijk minder terughoudend,
maar dat zou te maken kunnen hebben met het feit dat meestal de fysiotherapeut in het centrum werkt.
Terug naar Urk. Het verwijscijfer binnen de eerste lijn is beduidend hoger dan bij duopraktijken en
groepspraktijken en het bestaat duidelijk uit een veel minder hoog percentage fysiotherapieverwijzingen
dan de cijfers van de samenwerkers. Waarschijnlijk is er meer substitutie en is het scala klachten en
aandoeningen waarbij verwijzen naar de eerste lijn de substitutie is, breder op Urk.

Samenwerking en taakuitoefening
Samenwerking tussen solopraktijken kan extra ‘behandelfaciliteiten’ opleveren (hoofdstuk 1), die men
normaal gesproken eerder verwacht bij samenwerkingsverbanden onder één dak, zoals groepspraktijken
en gezondheidscentra. De extra faciliteiten voor diagnose (ecg) en behandeling (intercollegiaal verwijzen)
op Urk hebben zichtbare resultaten opgeleverd bij de taakuitoefening en daarmee bij het zorggebruik in
de vorm van het lagere verwijscijfer naar de specialist (hoofdstuk 8). De samenwerking met de opticien,
waaruit al vroeg een pakket duidelijke afspraken voortvloeide, wordt mogelijk weerspiegeld in een lage
zorgvraag aan en tegelijk de doelmatige taakuitoefening bij refractieafwijkingen; het verwijscijfer naar de
oogarts voor refractieafwijkingen is bijzonder laag op Urk (hoofdstukken 5, 7 en 8). Uit de taakuitoefe-
ning blijkt duidelijk dat op Urk diabetes in de huisartspraktijk en eerste lijn wordt behandeld (hoofdstuk
8). De instelling op insuline in samenwerking met de wijkverpleging was in 1988 (en is nog steeds) rede-
lijk uniek. Dit lukt alleen als er een goede samenwerking bestaat tussen huisartsen, assistentes en wijk-
verpleegkundigen. Andere aspecten van de samenwerking op Urk, zoals de taakverdeling van niet-
patiëntgebonden werk, het gezamenlijk vormgeven en uitvoeren van beleid en de uitgebreide samenwer-
king binnen de eerste lijn (hoofdstuk 1), zullen hoogstwaarschijnlijk via meer ‘behandelfaciliteiten’ een
gunstige invloed op de taakuitoefening, en daarmee op het zorggebruik. Dit is echter niet onderzocht, net
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zomin als de vraag in hoeverre de communicatie met de praktijkpopulatie door een gezamenlijk huis-aan-
huis periodiek zorgvraag en taakuitoefening beïnvloedt.

Structurele drukte in de praktijk
De Urker huisarts heeft het wat betreft het aantal contacten en het aantal problemen per contact ondanks
de grote praktijk niet drukker dan de Nederlandse huisarts in een normpraktijk; als de verloskunde buiten
beschouwing blijft, heeft hij het duidelijk minder druk. Dit heeft te maken met het gegeven dat de Urker
patiënt in het algemeen minder vaak wordt teruggezien (hoofdstuk 8). De geringere drukte is bevorderlijk
voor het ontwikkelen van meer ‘behandelfaciliteiten’ en daarmee voor een doelmatige taakuitoefening.
De praktijkassistente heeft het duidelijk drukker dan haar collega in de Nederlandse normpraktijk. Bij de
bespreking van de praktijkorganisatie wordt daarop ingegaan.

Praktijkorganisatie
De huisartsen op Urk maken meer gebruik van de telefoon en doen minder spreekuur dan de Nederlandse
huisarts. Meer telefonisch behandelen levert volgens de literatuur tijdwinst voor de huisarts, een betere
praktijkvoering en een kwaliteitsverbetering van de zorg op. Zoals opgemerkt bij ‘samenwerken’ kan het
verschil met landelijke cijfers voor een deel te maken hebben met een trend die zich tussen de dataverzame-
ling van de Nationale Studie en de dataverzameling op Urk heeft doorgezet. Het verschil lijkt echter te
groot om daardoor geheel te worden verklaard. Het lijkt erop dat de Urker huisartsen er wat betreft het
meer gebruik maken van de telefoon al vroeg bij waren en dit gebruik vanwege de beschreven organisato-
rische voordelen verder hebben uitgebouwd.
De Urker assistente heeft in vergelijking met de assistente in een Nederlandse normpraktijk per dag
(waarschijnlijk) meer ‘persoonlijke’ contacten met de patiënten en zeker meer contacten voor herhaalre-
ceptuur. Op Urk wordt in alle praktijken meer medisch-technisch behandeld, een deel daarvan wordt
gedelegeerd aan de assistente. Een belangrijke reden dat ze al dit meer-werk aan kan, is waarschijnlijk de
organisatie van het systeem van herhaalmedicatie: niet telefonisch en zeer gebruiksvriendelijk. Overigens
zijn de korte afstanden op Urk gunstig voor een herhaalsysteem, waarbij potjes, doosjes en herhaalrecepten
naar de praktijk moeten worden gebracht. Dat is op het platteland, waarmee Urk wat betreft urbanisatiegraad
wordt vergeleken, wel anders.
De besproken aspecten wijzen op een efficiënte praktijkorganisatie. Dit is bevorderlijk voor meer ‘behan-
delfaciliteiten’ en daarmee voor een doelmatige taakuitoefening.
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10 De huisartsen van Urk aan het woord

10.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt vraagstelling 7 behandeld:

In hoeverre verschillen de Urker huisartsen van de Nederlandse huisartsen wat betreft attitudes en opvattin-
gen, werkbeleving en satisfactie?

De vraagstelling gaat over factoren van de kant van de huisarts, die van invloed zijn op het zorggebruik.

In de Nationale studie is aan alle deelnemende huisartsen een enquête voorgelegd. In deze enquête zijn
enige van de in de literatuur genoemde factoren met invloed op verwijzen direct of indirect aan bod ge-
komen:
•  omgaan met onzekerheid, nemen van risico/ locus of control/ competentiegevoel/ werkbeleving en

satisfactie,
•  taakopvatting somatisch, psychosociaal,
•  taakafbakening, invloed in tweede lijn.
De Urker huisartsen hebben de enquête ook ingevuld. De uitkomsten worden vergeleken met de landelij-
ke cijfers. Verschillen zullen vanwege de groepsgrootte (5 huisartsen) niet worden getoetst.

10.2 Attitudes en opvattingen

10.2.1 Consultgedrag, alternatieve geneeswijzen, verloskundige zorg

Opvattingen over consultgedrag
De Urker huisartsen schatten gemiddeld dat bij 28% van de patiënten die hun spreekuur bezoeken, dat
niet nodig was geweest. De schattingen van de huisartsen variëren van 10% tot 50%. Daarnaast denken de
huisartsen gemiddeld dat 35% van de patiënten een recept verwacht bij een consult, de uitersten zijn 15%
en 80%. Vervolgens is de gemiddelde schatting van de huisartsen dat bij 34% van de klachten die op het
spreekuur worden gepresenteerd, psychosociale factoren een rol spelen.

Opvattingen over alternatieve geneeswijzen
Twee huisartsen op Urk passen geen alternatieve geneeswijzen toe in de praktijk. Twee huisartsen
tekenen wel eens een recept voor één of meer homeopathische middelen, één huisarts past naast
homeopathie ook nog fytotherapie toe. Het aantal patiënten waarbij alternatieve geneesmethoden wordt
toegepast is gemiddeld in de drie praktijken 23 per jaar met een variatie van 5-55 patiënten per jaar.
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Vier huisartsen verwijzen, zowel op eigen initiatief als op initiatief van patiënten, naar alternatieve
genezers. Eén van deze huisartsen verwijst daarnaast nog naar een acupuncturist. Eén huisarts verwijst
niet naar alternatieve genezers. Gemiddeld verwijzen de vier huisartsen ruim 11 patiënten per jaar naar
een alternatieve genezer, met een variatie van 5-25 patiënten per praktijk.
Eén huisarts geeft aan een positieve houding te hebben tegenover alternatieve geneeswijzen. Twee
huisartsen geven aan in het algemeen negatief te staan tegenover alternatieve geneeswijzen. Twee
huisartsen nemen een tussenpositie in.
Eén huisarts is het geheel eens met de uitspraak dat alternatieve geneeswijzen nuttige aanvullingen zijn
op de reguliere methoden. Drie zijn het er deel wel, deels niet mee eens en één is het er niet mee eens.
Drie huisartsen vinden deels wel, deels niet dat alternatieve geneeswijzen in het ziekenfondspakket horen.
Eén huisarts is het hier niet mee eens en één is het er volstrekt niet mee eens.
Drie huisartsen vinden dat de huisarts op de hoogte moet zijn met de belangrijkste alternatieve
geneesmethoden, Eén is het hier deels wel, deels niet mee eens en één huisarts is het hier niet mee eens.
Het algehele beeld is dat de huisartsen op Urk in meerderheid vinden dat een huisarts op de hoogte moet
zijn van alternatieve geneeswijzen. De meerderheid past wel eens homeopathie toe en verwijst, ook op
eigen initiatief. De meerderheid staat niet echt positief tegenover alternatieve geneeswijzen, één ziet het
als nuttige aanvullingen op reguliere methoden. Een meerderheid neigt tot de mening dat alternatieve
geneeswijzen niet in het ziekenfondspakket moeten worden opgenomen.

Handelen en opvattingen met betrekking tot zwangerschap en bevalling
Alle vijf huisartsen leiden bevallingen. Het gemiddeld aantal bevallingen is op het moment van onderzoek
56 per jaar. Eén huisarts zou liever minder bevallingen willen leiden, de rest had geen behoefte aan
verandering.

10.2.2 Omgaan met onzekerheid

Door het Nivel is ten behoeve van de Nationale studie een lijstje ontworpen met indicatoren voor reductie
van onzekerheid. Op een vijf-puntsschaal kan aangegeven worden in welke mate elk van deze activiteiten
behoort tot de werkstijl van de betreffende huisarts. Deze vraag is ook gesteld aan de huisartsen op Urk.

Tabel 10-1

Omgaan met onzekerheid, Huisartsen Urk (n=5) en Nat. studie (n=157) (%)

Urk Nationale studie

In hoeverre is dit uw stijl?

bij gevoelens van onzekerheid :

mijn stijl onzeker mijn stijl

niet

mijn stijl onzeker mijn stijl

niet

1 aanvragen van lab en röntgen 60 20 20 67 25 9

2 consulteren collega huisarts 40 60 0 33 20 46

3 onzekerheid laten blijken aan patiënt 0 40 60 46 34 21

4 consulteren specialist 0 40 60 35 29 37

5 bespreken achteraf met collega huisarts 80 20 0 64 20 17

6 patiënt vragen na paar dagen terug 100 0 0 80 9 11

7 het eerst met medicijnen proberen 20 40 40 33 35 33

8 zo snel mogelijk verwijzen 0 0 100 5 8 87

9 bespreken achteraf met specialist 40 20 40 32 25 43
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In tabel 10-1 zijn de categorieën ‘helemaal mijn stijl’ en ‘mijn stijl’ samengevoegd tot ‘mijn stijl’, en de
categorieën ‘niet mijn stijl’ en ‘helemaal niet mijn stijl’ samengevoegd tot ‘niet mijn stijl’.
Het lijkt erop dat Urker huisartsen meer dan gemiddeld neigen tot het consulteren van een collega huisarts
en minder dan gemiddeld neigen tot het laten blijken van onzekerheid aan de patient en het consulteren
van de specialist. Verder zijn er geen overwegende verschillen wat betreft toepassing van strategieen om
met onzekerheid om te gaan.

10.2.3 Nemen van risico

Met betrekking tot het nemen van risico is de huisartsen een aantal uitspraken voorgelegd. Deze
attitudelijst is ontleend aan Grol (1983) en bestaat uit 6 items. Hoe minder de huisartsen het met deze
uitspraken eens zijn, hoe meer risico zij nemen. Dit geldt met uitzondering van item 5; deze uitspraak is
als enige positief geformuleerd. Grol vermeldt zelf al dat dit item veel ‘mee eens’ reacties opleverde en
heeft het zelf in analyses niet gebruikt.

Tabel 10-2

Opvattingen over risico nemen bij gezondheidsproblemen. Huisartsen Urk (n=5), Nat. studie n=158 (%)

Urk Nationale studie

als huisarts moet je: mee

eens

deels

eens

niet

eens

mee

eens

deels

eens

niet

eens

1 het zekere voor  het onzekere  nemen 0 40 60 17 46 37

2 bij elke klacht bedenken: kan begin ernstige aandoening zijn 0 40 60 54 18 28

3 op somatisch gebied geen enkel risico nemen 0 40 60 19 32 49

4 bij twijfel liever naar specialist verwijzen dan afwachten 0 40 60 13 46 41

5 bij beleid ervan uitgaan dat veel klachten vanzelf overgaan 100 0 0 77 18 5

6 op somatisch gebied alles doen om oorzaak klachten op te sporen 0 60 40 23 34 43

Met de uitspraak: als huisarts dien je het zekere voor het onzekere te nemen is het merendeel (drie van
vijf) Urker huisartsen het niet eens (landelijk 37%). Met de uitspraak: als huisarts moet je er bij elke
klacht rekening mee houden dat het om het begin van een ernstige aandoening kan gaan is het merendeel
(3 van 5) Urker huisartsen het niet eens, de minderheid (2 van 5) is het er deels wel, deel niet mee eens.
Landelijk is 28% het er niet mee eens en is 54% het er wel mee eens. Op de overige uitspraken reageren
de Urker huisartsen niet belangrijk anders dan de huisartsen uit de Nationale studie.
Het algemene beeld is dat de huisartsen op Urk meer risico (durven) nemen dan de gemiddelde
Nederlandse huisarts.

10.2.4 Taakopvattingen met betrekking tot diagnostiek en therapie

Voor 25 aandoeningen is zowel in de studie uitgevoerd door het Nivel als op Urk de huisarts op een
vierpuntsschaal gevraagd of de diagnostiek ervan naar zijn of haar mening het werk van de huisarts is dan
wel van de specialist. Voor dezelfde 25 aandoeningen is hetzelfde gevraagd ten aanzien van de therapie.
De lijst is ontleend aan het werk van Dopheide e.a. (1986); het Nivel heeft van de oorspronkelijke 39
items een aantal typisch ‘specialistische’ aandoeningen verwijderd.
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Tabel 10-3

Taakopvattingen met betrekking tot diagnostiek en therapie. Huisartsen Urk (n=5), Nat. studie (n=157) (%)

Diagnostiek hoort bij huisarts

(versus specialist)

Therapie hoort bij de huisarts

(versus specialist)

Urk Nat.  Urk Nat.

++ + ++ + ++ + ++ +

1 epiglottitis 60 20 57 27 0 0 5 5

2 lichen ruber planus (excl. slijmvliezen) 40 40 29 35 40 40 21 34

3 hyperthyreoidie 60 20 44 40 0 40 3 14

4 bronchiectasie 0 20 8 22 0 100 10 35

5 acute glomerulonefritis 0 100 34 28 0 0 9 13

6 chalazion 100 0 89 9 80 20 22 23

7 haemofilie 0 20 4 17 0 20 1 1

8 leveraandoening tgv geneesmiddelen 0 20 24 32 0 0 6 30

9 carpaal tunnel syndroom 40 20 42 33 0 0 4 10

10 hernia nuclei pulposi 20 80 30 39 0 60 4 24

11 CVA in actieve fase 40 60 58 25 0 20 10 26

12 colitis ulcerosa 0 20 10 27 0 20 4 19

13 acuut longoedeem 0 60 53 25 0 0 16 25

14 pericarditis 0 0 12 30 0 0 1 3

15 pleuritis 0 20 28 44 0 0 10 22

16 allergische purpura 40 60 46 29 20 60 35 22

17 leucoplakie van de vagina 0 40 28 34 0 0 6 12

18 orthostatische albuminurie 60 0 60 27 60 40 65 20

19 lupus erythematodes 20 20 10 23 0 20 3 7

20 peritonsillair abces 40 20 75 16 0 0 3 11

21 enteritis regionalis 0 20 16 24 0 0 8 8

22 toxoplasmose 20 20 37 27 0 40 26 21

23 endometriose 0 0 17 32 0 20 11 26

24 contusio cerebri 40 0 44 21 20 0 26 9

25 ziekte van Parkinson 20 20 39 40 0 40 9 37

De taakopvattingen van de Urker huisartsen ten aanzien van de diagnostiek van de 25 aandoeningen in de
tabel lijken globaal overeen te komen met de opvattingen van de huisartsen in de Nationale studie.
Verschillen doen zich voor ten aanzien van de diagnostiek van pericarditis, pleuritis en endometriose. De
Urker huisartsen vinden dit niet zo zeer tot de taak van de huisarts behoren, in tegenstelling tot de
huisartsen in het landelijk onderzoek. Bij hernia nuclei pulposi vinden alle Urker huisartsen dat de
diagnostiek in eerste instantie bij de huisarts hoort, tegenover 69% landelijk.
De taakopvattingen van de Urker huisartsen ten aanzien van de therapie van de 25 aandoeningen lijken
sterk op de opvattingen van de huisartsen in de Nivel studie. De belangrijkste verschillen doen zich voor
bij bronchiectasieën, chalazion, hernia nuclei pulposi en acuut longoedeem. De Urker huisartsen vinden
allen dat de therapie voor bronchiectasieën  behoort tot het werk van de huisarts, tegen 45% landelijk.
Ook vinden zij dat de behandeling  van chalazion bij de huisarts hoort (landelijk 43% van de huisartsen).
Drie van de Urker huisartsen meent dat de therapie van hernia nuclei pulposi bij de huisarts in goede



hoofdstuk 10: huisartsen 211

handen is, landelijk 28% van de huisartsen. De therapie bij acuut longoedeem behoort volgens de Urker
huisartsen niet tot hun taak, terwijl 40% van de huisartsen in het landelijke onderzoek vindt van wel.

Het algehele beeld is dat ten aanzien van diagnostiek en therapie bij een lijst van 25 aandoeningen (naar
Dopheide e.a.), behoudens enige uitzonderingen, geen grote verschillen in opvatting bestaan tussen
huisartsen op Urk en elders in Nederland.

10.2.5 Taakopvattingen en competentiegevoel op somatisch vlak

Aan de huisartsen is een lijst voorgelegd met 22 concrete medische handelingen met het verzoek op een
vijfpuntsschaal aan te geven in hoeverre men van mening is dat ze tot de taak van de huisarts behoren.
Deze lijst is ontleend aan het onderzoek van Grol (1983). De schaal loopt van ‘volledig’ tot ‘absoluut niet
behorende tot de taak van de huisarts’. Gezien het geringe aantal respondenten in de studie op Urk zijn
deze vijf categorieën tot drie gereduceerd.

Tabel 10-4

Taakopvatting op somatisch vlak, percentages. Huisartsen Urk (n=5) en Nat. studie (n=157)

Urk Nationale studie

In hoeverre is het volgende een taak

voor de huisarts?

volledig/

grotendeels

enigszins nauwelijk/

totaal niet

volledig/

grotendeels

enigszins nauwelijks/

totaal niet

1 ECG interpreteren 20 80 0 22 33 45

2 diagnose claudicatio stellen 100 0 0 95 4 1

3 diagnostiek meniscusletsel afronden 60 20 20 49 19 32

4 diagnostiek icterus afronden 60 40 0 76 14 9

5 diagnose en behandeling acuut reuma 80 20 0 58 22 19

6 diagnose botfractuur stellen 80 0 20 95 4 1

7 diagnostiek congenitale heuplux. kind 80 20 0 89 8 3

8 diagnostiek subfertiliteit 60 40 0 37 42 20

9 diagnose en behandeling acute nefritis 60 40 0 44 24 32

10 iud plaatsen 100 0 0 85 10 6

11 paracentese uitvoeren 20 40 40 34 22 44

12 wigexcisie bij ingegroeide nagel 100 0 0 78 15 7

13 acute retentie bij prost.hypertr. catheter. 100 0 0 93 5 5

14 behandeling prolaps 100 0 0 80 12 8

15 behandeling panaritium 60 20 20 68 21 11

16 puncteren hydrops knie 100 0 0 69 16 15

17 behand. gonorrhoe bij de man 100 0 0 93 2 5

18 behand. lichte/matige reumat. arthritis 100 0 0 87 10 3

19 desensibilisering bij atopie 80 0 20 66 21 13

20 behandeling cara 80 20 0 90 9 1

21 behand. bloedingen postmenopauze 20 20 60 19 17 65

22 behandeling psoriasis 80 20 0 62 32 6
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De conclusie is dat er geen opvallende verschillen zijn in taakopvattingen op somatisch vlak tussen de
huisartsen op Urk en in de landelijke studie. De meeste handelingen vindt men min of meer tot de taak
van de huisarts behoren, met uitzondering misschien van het uitvoeren van een paracentese en het
behandelen van bloedingen in de postmenopauze.

Aan de huisartsen is ook gevraagd in hoeverre men zich in staat of competent acht betreffende
handelingen uit te voeren. De resultaten zijn verwerkt in een tabel in bijlage 9 (tabel B9-1). De conclusie
is dat zowel in de Nivel studie als in de studie op Urk een groot deel van de huisartsen aangeeft deze
taken wel voor zijn rekening te kunnen nemen.
Dit geldt niet voor het interpreteren van het ECG, het uitvoeren van een paracentese en het behandelen
van vaginale bloedingen in de postmenopauze.
Alle Urker huisartsen geven aan zich competent te achten ten aanzien van het plaatsen of verwisselen van
een IUD, het uitvoeren van een wigexcisie bij ingegroeide nagel, het behandelen van een prolaps en het
puncteren van een hydrops van de knie. Drie van de vijf huisartsen achten zich competent diagnostiek te
bedrijven bij subfertiliteit. Wat betreft deze handelingen lijken de Urker huisartsen  stelliger in hun
competentiegevoel dan de huisartsen uit de Nationale studie.
Het geheel overziende, bestaan er geen belangrijke verschillen in competentiegevoel op somatisch vlak
tussen Urker huisartsen en huisartsen elders; hooguit lijken de Urker huisartsen wat zekerder van hun
zaak wat betreft de zojuist genoemde medisch-technische handelingen.

10.2.6 Taakopvattingen op psychosociaal vlak

Gevraagd is aan de huisartsen op een vijfpuntsschaal aan te geven in hoeverre psychosociale
hulpverlening en begeleiding tot de taken van de huisarts behoort. Ook deze vragenlijst is ontleend aan
Grol (1983). Ook nu zijn in verband met het kleine aantal huisartsen op Urk de vijf antwoordcategorieën
tot drie gereduceerd.

Tabel 10-5

Taakopvatting op psychosociaal vlak. Huisartsen Urk (n=5) en Nat. studie (n=157) (%)

Urk Nationale studie

In hoeverre is het volgende een taak

voor de huisarts?

volledig/

grotendeels

enigszins nauwelijks/

totaal niet

volledig/

grotendeels

enigszins nauwelijks/

totaal niet

1 adviseren bij opvoedingsmoeilijkheden 40 60 0 59 38 3

2 begeleiden ex-psychiatrische patiënten 60 40 0 60 35 6

3 bespreken relatieproblemen echtpaar 40 60 0 58 40 3

4 hulp bieden bij suïcidale neigingen 40 60 0 48 40 13

5 behandelen lichte vorm straatvrees 20 40 40 52 30 19

6 bespreken langdurige problemen werk 100 0 0 72 25 3

7 ontspanningstherapie bij spanningskl. 0 20 80 21 29 50

8 hulp bieden bij seksuele moeilijkheden 40 40 20 60 35 5

9 hulp bieden bij verslavingsproblemen 40 60 0 25 45 31

10 behandelen van wanen 0 20 80 13 29 59
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Het bespreken van langdurige problemen op het werk behoort tot de taak van de huisarts, vinden alle
Urker huisartsen. Zij lijken daarin iets stelliger dan de artsen uit de Nationale studie. Ook het begeleiden
van ex-psychiatrische patiënten behoort volgens een meerderheid van de Urker huisartsen tot hun taak,
maar hierin verschillen zij niet van hun collega’s uit de Nivel studie.
Urker huisartsen menen in meerderheid (80%) dat het behandelen van spanningsklachten met
ontspanningstherapie en het behandelen van wanen niet tot hun taak behoort, hun collega’s elders zijn die
mening minder toegedaan (50% resp. 59%). Ten aanzien van de overige psychosociale activiteiten lijken
de Urker huisartsen niet fundamenteel van mening te verschillen met de huisartsen in de Nationale studie.
In het algemeen is er weinig verschil tussen huisartsen uit Urk en huisartsen elders wat betreft de
taakopvatting op het psychosociaal vlak.

10.2.7 Algemene taakopvatting

In hoeverre wil de huisarts zich onafhankelijk opstellen ten aanzien van de specialist? Voor het
beantwoorden van deze vraag heeft het Nivel gebruik gemaakt van de lijst van Dopheide e.a. (1986). De
oorspronkelijke lijst 19 items. Het Nivel beoordeelde naar aanleiding van de resultaten een zevental items
als ‘te scheef’ (de nummers 1, 3, 5, 6, 13, 14 en 15. De uiteindelijke variabele ‘taakopvatting’ wordt
samengesteld uit 6 items (Cronbach’s α: 0.70). In de tabel zijn betreffende 6 items aangegeven met een
asterix (*) en bovenin de tabel gezet, de  vervallen items onder in de tabel (# voor het itemnummer). De
tekst van de uitspraken is ten behoeve van de tabel ingekort; de volledige tekst is te vinden in het Nivel
basisrapport (Foets e.a., 1991).

Tabel 10-6

Algemene taakopvatting. Huisartsen Urk (n=5) en Nat. studie (n=159) (%)

Urk Nationale studie

mening over de volgende uitspraak: mee

eens

deels

eens

niet

eens

mee

eens

deels

eens

niet

eens

4 specialist moet zich vooral als consulent huisarts opstellen * 60 20 20 56 27 17

7 huisarts moet in ziekenhuis als hij wil kunnen meebehandelen * 40 40 20 48 28 25

9 specialist moet geregeld overleggen met huisarts over opgen. pat. * 60 40 0 51 37 12

10 inbreng huisarts en spec. moet gelijk bij behandeling opgen. pat. * 20 80 0 11 29 60

11 verlenging behandeling specialist moet huisarts kritisch bekijken * 60 40 0 62 23 15

12 specialist behoort huisarts iha te betrekken bij beslissing opname * 100 0 0 54 33 14

2 deel diagnostiek specialist kan even goed door huisarts gedaan 80 0 20 75 19 6

8 bij verschil van mening wenselijkheid opname, specialist doorslag 0 20 80 6 43 51

#1  je moet je steeds afvragen of je niet op terrein specialist komt 0 40 60 2 7 91

#3 controle chronische patiënten hoort zo mogelijk bij huisarts 100 0 0 86 13 2

#5 specialist moet bij negatieve bevindingen direct terugverwijzen 100 0 0 96 3 1

#6 huisarts mag bij bezoek ZH status inzien zonder tussenkomst spec. 80 20 0 82 9 9

#13 specialist moet huisarts meer betrekken bij nazorg na opname 80 20 0 89 10 1

#14 medische nazorg na opname in principe door de huisarts 100 0 0 97 3 0

#15 als medische nazorg nodig, moet spec. met huisarts contact opnem. 100 0 0 95 4 0
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We vinden geen duidelijke verschillen tussen de Urker huisartsen en huisartsen uit de landelijke
steekproef behalve bij de items 10 en 12. Met de uitspraak: ‘bij de behandeling van ziekenhuispatiënten
zou de inbreng van de huisarts even groot moeten zijn als die van de specialist’ zijn vier van de vijf Urker
huisartsen het gedeeltelijk eens, de vijfde is het er geheel mee eens. Landelijk is dat 29% resp. 11%. Met
de uitspraak: ‘de specialist zou als regel de huisarts moeten betrekken bij zijn beslissing om de patiënt op
te nemen’ zijn alle Urker huisartsen het eens, landelijk 54%.
Het lijkt er op dat de Urker huisartsen een wat bredere taakopvatting hebben dan de huisartsen uit de
Nationale studie.

10.2.8 Algemene taakuitoefening

In hoeverre stelt de huisarts zich daadwerkelijk onafhankelijk op ten aanzien van de specialist? Hoe is de
taakuitoefening oftewel de feitelijke gang van zaken in de praktijk?
Een lijst met dezelfde items als in tabel 10-6 is aan de huisartsen voorgelegd, nu met de vraag of
betreffende situatie in de praktijk voorkomt (antwoordcategorieën van ‘meestal’ tot ‘nooit’. Verdere
informatie over deze lijst en over de resultaten is te vinden in bijlage 9 (tabel B9-2).  De items 3, 5, 13, 14
en 15, die bij de lijst ‘taakopvatting’ als te scheef zijn beoordeeld, omdat verreweg de meeste huisartsen
het er volledig mee eens zijn, komen wel voor in de factor ‘taakuitoefening’: wat men vindt is kennelijk
niet altijd hetzelfde als wat men doet.
Het gaat om ‘controle chronische patiënten hoort zo mogelijk bij huisarts’, ‘specialist moet bij negatieve
bevindingen direct terugverwijzen’, ‘specialist moet huisarts meer betrekken bij nazorg na opname’,
‘medische nazorg na opname in principe door de huisarts’, ‘als medische nazorg nodig, moet specialist
met huisarts contact opnemen’.
De items 7 en 10 van de factor ‘taakopvatting’ worden bij de lijst ‘taakuitoefening’ als te scheef
beoordeeld: er komt volgens verreweg de meeste huisartsen in werkelijkheid niets van terecht. Het gaat
om ’huisarts moet in ziekenhuis als hij wil kunnen mee behandelen’, ‘inbreng huisarts en specialist moet
gelijk bij behandeling opgenomen patiënt’.

Bij een tweetal items (9 en 12) lijken er verschillen te bestaan tussen de huisartsen uit Urk en de
huisartsen in de Nationale studie.
Vier van de vijf Urker huisartsen melden dat het wel voorkomt dat specialisten geregeld overleggen over
opgenomen patiënten, één huisarts zegt dat hij dat niet of nauwelijks meemaakt. Landelijk zegt 29% van
de huisartsen dat dit voorkomt, terwijl 67% meldt dat het vrijwel nooit gebeurt. Vaker overleg door
specialisten over opgenomen patiënten, zou men kunnen uitleggen als een grotere inbreng van de huisarts
bij opgenomen patiënten.
Vier van de vijf Urker huisartsen zeggen dat het wel voorkomt dat de specialist de huisarts betrekt bij de
beslissing de patiënt op te nemen, één huisarts zegt dat dit als regel gebeurt. Bij de huisartsen in de
landelijke steekproef meent 33% dat dergelijk overleg wel voorkomt en meldt 15% dat dit in het
algemeen zo is; daarentegen zegt 52% dat dit vrijwel nooit gebeurt.
Het lijkt erop dat de Urker huisartsen een iets bredere taakuitoefening hebben dan de gemiddelde
Nederlandse huisarts.
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10.2.9 Invloed huisarts in de tweede lijn

In deze paragraaf gaat het om een indicatie van de mate waarin de huisarts invloed meent te hebben in de
tweede lijn. De lijst in de tabel bevat 17 uitspraken en is speciaal gemaakt ten behoeve van de Nationale
studie. Naar aanleiding van de resultaten heeft het Nivel de items 1, 10 en 13 laten vervallen (‘te scheef’),
in de tabel zijn de velden van de betreffende items grijs gemaakt en onderin de tabel gezet. Item 16 is uit
inhoudelijke overwegingen toch meegenomen. De tekst van de uitspraken is ten behoeve van de tabel
ingekort; de volledige tekst is te vinden in het Nivel rapport.
Het Nivel onderscheidt 2 factoren. De eerste factor is de schaal die de ervaren ‘materiële kosten van
continuïteitsinvloed’ meet. Deze factor bevat de items 2, 11, 12, 14, 15 en 16 (Cronbach’s α: 0,66). Bijna
al deze items hebben betrekking op de materiële kosten van continuïteitsinvloed : de benodigde tijd en het
ontbreken van specifieke honorering voor het consulteren van specialisten en het uitvoeren van taken op
het grensvlak van eerste- en tweede lijn. Item 2 brengt tot uitdrukking in hoeverre huisartsen - mogelijk in
verband met deze materiële kosten - vinden dat de verantwoordelijkheid voor verwezen patiënten geheel
en al bij de specialist ligt. In de tabel worden de items aangeduid met 1 asterix (*).

Tabel 10-7

Invloed huisarts in de tweede lijn. Huisartsen Urk (n=5) en Nat. studie (n=160) (%)

Urk Nationale studie

mening over de volgende uitspraak: mee

eens

deels

eens

niet

eens

mee

eens

deels

eens

niet

eens

2 na verwijzing ligt verantwoordelijkheid bij specialist * 0 80 20 10 44 46

11 bezwaar huisarts niet gehonoreerd voor consulteren specialist * 0 0 100 11 23 66

12 bezwaar dat consulteren specialist zoveel tijd kost * 20 20 60 15 21 63

14 taakverschuiving naar huisarts pas als extra honorering * 0 20 80 14 37 49

15 bezwaar taakverschuiving naar huisarts is dat het teveel tijd kost * 0 40 60 21 29 50

16 afstemming eerstel. disciplines tijdrovend: 'laat patiënt maar in ZH' * 0 0 100 7 13 81

4 prettig gedachten wisselen specialist over diagnostiek en behand. ** 100 0 0 73 20 7

5 huisarts vertrouw.pers. +belangenbehartiger tijd. spec. behand. ** 60 40 0 74 23 4

6 generalistische kennis onvold. voor adequate communicatie spec. ** 0 40 60 6 24 71

7 makkelijker overleggen met huisarts dan met specialist ** 0 40 60 22 19 59

8 afwachtende houding tov spec. behand. tenzij patiënt mij vraagt ** 0 40 60 21 33 46

17 wil op hoogte zijn behand. spec., voor als beroep tussentijds op mij 80 0 20 54 31 14

3 moet behandeling specialist huisartsgeneeskundig toetsen 40 60 0 68 25 8

9 als ziekenfondspatiënt verwezen wil, dan houd ik niet tegen 0 40 60 23 42 36

#1 wil kennis en kunde zoveel mogelijk in praktijk toepassen 100 0 0 96 3 1

#10 voorkomen onnodige behandeling door specialist is taak huisarts 100 0 0 92 4 4

#13 partic. patiënt  wil verwezen? akkoord, anders risico andere huisarts 0 0 100 4 10 86

*   factor ‘ervaren materiele kosten van continuïteitsinvloed’

**  factor ‘ervaren sociale kosten en baten van continuïteitsinvloed’

De tweede factor is de schaal die de ervaren ‘sociale kosten en baten van continuïteitsinvloed’ meet. Deze
factor bestaat uit de items 4, 5, 6, 7 en 8 (Cronbach’s α: 0,60), die betrekking hebben op de kosten en
baten die aan verdere begeleiding van patiënten in de tweede lijn verbonden zijn. Het betreft daarbij
specifiek de ‘sociale kosten’ (de moeilijkheden van de communicatie met specialisten - item 6 en 7 - en
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met patiënten - item 8) en de ‘sociale baten’ (de genoegens van de communicatie met patiënten - item 5 -
en specialisten - item 4). Deze items worden in de tabel aangegeven met twee asterix (**).

Over de meeste uitspraken denken de huisartsen uit Urk grofweg hetzelfde als hun Nederlandse collega’s.
Bij drie uitspraken lijken verschillen te bestaan.
Alle Urker huisartsen vinden het prettig om met specialisten van gedachten te wisselen over diagnostiek
en behandeling van hun patiënten; landelijk denkt 73% van de huisartsen er zo over.
Dat de huisarts geen speciale honorering ontvangt voor het consulteren van de specialist, is voor geen
enkele Urker huisarts bezwaarlijk. Elf procent van de huisartsen uit de landelijke steekproef vindt dit wel
een bezwaar, terwijl 23% hierover twijfelt. Vier van de vijf Urker huisartsen stellen hun bereidheid om
meer dingen op het grensvlak van eerste en tweede lijn te doen, niet afhankelijk van extra honorering
voor die activiteiten (landelijk 49%), één huisarts twijfelt. Landelijk twijfelt 37% van de huisartsen en is
14% van hen pas bereid tot taakverschuiving als de honorering is geregeld.
Het lijkt erop dat het contact met de specialist door de Urker huisarts positiever wordt beoordeeld dan
door de gemiddelde Nederlandse huisarts. Honorering van de huisarts als voorwaarde voor het
consulteren van de specialist en voor taakverschuiving richting huisarts lijkt voor de Urker huisartsen
minder een punt dan voor hun collega’s in de landelijke steekproef.

10.2.10 Locus of control

De lijst met uitspraken in de tabel reflecteert de mate waarin de huisarts invloed meent te hebben op zijn
omgeving en kan omschreven worden als de ‘locus of control’ voor huisartsen. De lijst is ontleend aan De
Jong (1981). Het eerste item is door het Nivel als te scheef beoordeeld en dus verwijderd (wit veld). Het
Nivel heeft één factor geïdentificeerd, de items met een asterix in de tabel (Cronbach’s α: 0,71).

De Urker huisartsen lijken de invloed van de huisarts op de situatie van de patiënt (‘of het goed of slecht
gaat’) wat lager in te schatten dan hun Nederlandse collega’s (uitspraken 4 en 18). Daarbij zou kunnen
passen dat ze mogelijk wat minder het idee hebben dat ‘je als huisarts voor je patiënten veel kunt doen als
je werkelijk goed je best doet’ (11).
Urker huisartsen lijken daarentegen wat meer dan andere huisartsen van mening dat patiënten te
veranderen zijn (10).
Ze lijken het minder eens te zijn met de uitspraak: ‘Hoe je ook je inspant, omstandigheden bepalen vaak
slagen of niet’ (13). Alle Urker huisartsen zijn het oneens met de uitspraak dat extra moeite doen vaak
niet wordt beloond (7), landelijk wordt daar  genuanceerder over gedacht.
Het algemene beeld is dat Urker huisartsen zichzelf mogelijk minder invloed toedichten op de situatie van
de patiënt, maar mogelijk meer op (verandering van) de patiënt zelf en op de eigen situatie.
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Tabel 10-8

‘Locus of control’: mate waarin de huisarts invloed meent te hebben op zijn omgeving.

Huisartsen Urk (n=5) en Nat. studie (n=157) (%)

Urk Nationale studie

mening over de volgende uitspraak: mee

eens

deels

eens

niet

eens

mee

eens

deels

eens

niet

eens

4 huisarts weinig greep op goed of slecht gaan patiënt* 40 60 0 24 52 24

5 je echt volledig inzetten betekent veel bereiken* 20 40 40 45 42 13

7 hoe ik me ook inzet, wordt vaak niet beloond* 0 0 100 12 30 58

10 de meeste patiënten verander je toch niet* 20 20 60 39 43 18

11 als je goed je best doet, kun je veel voor patiënten doen* 0 40 60 64 29 7

13 hoe je je ook inspant, omstandigheden bepalen vaak slagen of niet* 20 40 40 74 25 1

14 veel pat. zijn zoals ze zijn, huisarts verandert daar niet veel aan.* 40 20 40 37 47 16

16 als je blijft proberen kun je ook moeilijke pat. eens veranderen* 40 20 40 7 57 36

17 hangt vooral van mijzelf af of ik bereik wat ik wil* 20 80 0 40 47 13

18 goed of slecht met pati. hangt voor groot deel van mijn aanpak af* 0 20 80 16 55 29

2 meer energie in patiënt steken loont 0 80 20 17 59 24

3 vervelende dingen heb je niet zelf in de hand 0 80 20 17 64 19

6 problemen in contact patiënt: ligt vaak aan mijzelf 40 60 0 35 50 15

8 of patiënt je als huisarts goed vindt: niet in de hand 0 40 60 14 48 38

9 als fouten, dan vaak door eigen onkunde 0 60 40 38 38 24

12 als iemand iets vervelends overkomt, vaak eigen schuld 0 40 60 9 51 40

15 vaak gevoel dat patiënten verloop spreekuur meer bepalen dan ik 0 80 20 19 34 47

19 goed functioneren in werk hangt vooral af van meezitten in je leven 0 40 60 21 48 31

#1 plezier hebben in werk ligt aan jezelf 100 0 0 94 16 1

10.3 Werkbeleving en satisfactie

Werkbeleving van de huisarts

Met betrekking tot drie deelaspecten van het werk is de huisarts gevraagd of hij zijn werk positief of
negatief ervaart. De lijst is ontleend aan Grol (1983). Het betreft de deelaspecten: hulp geven aan
patiënten met diagnostiseerbare lichamelijke klachten en symptomen, hulp geven aan patiënten met
psychosomatische klachten of met psychosociale problemen, bezig zijn met andere activiteiten dan
spreekuur en visites.
De vragen die zijn gesteld zijn in de tabel afgedrukt. De oorspronkelijke 5 puntsschaal is gereduceerd tot
een 3 puntsschaal. Het Nivel heeft in navolging van Grol 2 factoren geïdentificeerd. De eerste factor
(Cronbach’s α: 0,82) is te benoemen als de positieve gevoelens van de huisarts ten aanzien van zijn werk,
de tweede factor (Cronbach’s α: 0,76) als de negatieve gevoelens van de huisarts ten aanzien van zijn
werk.



medische consumptie in de huisartspraktijk op Urk218

Bij de behandeling van lichamelijke aandoeningen ervaren de Urker huisartsen mogelijk iets minder vaak
dan hun landelijk werkende collega’s een prettig, aangenaam gevoel, maar daar staat tegenover dat ze
minder vaak een gevoel van twijfel lijken te hebben.
Bij de behandeling van psychosomatische en psychosociale aandoeningen is er niet veel verschil tussen
huisartsen op Urk en in Nederland wat betreft het ervaren van positieve gevoelens; wel lijken Urker
huisartsen minder vaak frustraties en twijfels te voelen.
Bij andere activiteiten dan spreekuur en visite ervaren Urker huisartsen mogelijk wat vaker een gevoel
van uitdaging en wat minder vaak een gevoel van tijdnood.

Tabel 10-9

Werkbeleving van de huisarts. Huisartsen Urk (n=5) en Nat. studie (n=154) (%)

Urk Nationale studie

Hoe vaak komt dit gevoel voor bij het

hulp bieden aan patiënten met: Factor

zeer vaak/

vaak

soms zelden/

nooit

zeer vaak/

vaak

soms zelden/

nooit

a Lichamelijke aandoeningen

1 een gevoel van tevredenheid 1 60 40 0 74 25 1

2 een gevoel van tijdnood 20 60 20 16 56 28

3 een gevoel van frustratie 0 60 40 1 49 50

4 een gevoel van uitdaging 1 40 60 0 51 33 16

5 een gevoel van gespannenheid 2 40 0 60 7 41 52

6 een gevoel van eigenwaarde 1 40 20 40 35 42 23

7 een gevoel van twijfel 2 0 60 40 17 64 19

8 een prettig, aangenaam gevoel 1 20 80 0 66 29 5

b Psychosomatische/ sociale klachten

1 een gevoel van tevredenheid 1 0 80 20 39 50 11

2 een gevoel van tijdnood 2 80 20 0 55 32 13

3 een gevoel van frustratie 2 0 100 0 42 44 14

4 een gevoel van uitdaging 1 40 40 20 46 38 16

5 een gevoel van gespannenheid 2 20 60 20 16 51 33

6 een gevoel van eigenwaarde 1 20 40 40 20 46 34

7 een gevoel van twijfel 2 0 100 0 43 45 12

8 een prettig, aangenaam gevoel 1 60 20 20 25 50 25

c Andere activiteiten

1 een gevoel van tevredenheid 1 40 60 0 65 31 4

2 een gevoel van tijdnood 2 40 20 40 54 31 15

3 een gevoel van frustratie 2 20 40 40 25 44 31

4 een gevoel van uitdaging 1 60 20 20 26 38 36

5 een gevoel van gespannenheid 2 20 20 60 11 39 50

6 een gevoel van eigenwaarde 1 20 20 60 27 42 31

7 een gevoel van twijfel 2 0 100 0 18 50 32

8 een prettig, aangenaam gevoel 1 40 40 20 51 38 11
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Satisfactie van de huisarts

Het Nivel heeft een lijst samengesteld op basis van items uit onderzoek van Mechanic (1975) en
McCranie (1982). De huisartsen is gevraagd een antwoord te geven met betrekking tot de eigen situatie.
De oorspronkelijke 5 antwoordcategorieën zijn hier gereduceerd tot 3.
Alle huisartsen zijn tevreden met de mogelijkheid voor professionele contacten met andere huisartsen en
met hun inkomen, landelijk is dat bij 67% resp. 58% van de huisartsen het geval. Drie van de Urker
huisartsen zijn tevreden met de hoeveelheid tijd die ze hebben voor nascholing, tegen 35% van de
huisartsen landelijk.

Tabel 10-10

Satisfactie van de huisarts. Huisartsen Urk (n=5) en Nationale studie (n=157) (%)

Urk Nationale studie

(zeer)

tevreden

deels

tevreden

(zeer) on-

tevreden

(zeer)

tevreden

deels

tevreden

(zeer) on-

tevreden

1 hoeveelheid tijd beschikbaar per patiënt 40 0 60 60 30 10

2 mogelijkheid professionele contacten specialist 20 60 20 48 19 14

3 mogelijkheid professionele contacten huisarts 100 0 0 67 19 14

4 inkomen 100 0 0 58 22 20

5 uitrusting praktijk en beschikbare faciliteiten 80 20 0 68 19 13

6 tijd die praktijk kost 20 20 60 44 32 24

7 tijd beschikbaar voor nascholing 60 0 40 35 22 43

8 tijd beschikbaar voor gezin 40 20 40 30 26 44

9 beschikbare vrije tijd 40 20 40 21 26 54

Drie van de vijf Urker huisartsen zijn ontevreden over de hoeveelheid tijd die ze per patiënt beschikbaar
hebben, twee zijn wel tevreden. Landelijk is 10% ontevreden, is 60% tevreden en neemt 30% een
tussenpositie in. Ook over de hoeveelheid tijd die de praktijk hen kost zijn drie van de vijf Urker
huisartsen ontevreden, landelijk is dat bij 24% van de huisartsen het geval.
De huisartsen op Urk en elders in Nederland zijn verdeeld over de mate van tevredenheid met de
mogelijkheid voor professionele contacten met specialisten, met de uitrusting en de faciliteiten van hun
praktijk, met de hoeveelheid tijd voor hun gezin en met de hoeveelheid vrije tijd die overblijft.
De verschillen samengevat: alle Urker huisartsen zijn tevreden met de mogelijkheden tot contacten met
andere huisartsen en met hun inkomen; een meerderheid is tevreden met de beschikbare tijd voor
nascholing. Ze lijken hierin stelliger dan andere huisartsen. Een meerderheid van de Urker huisartsen is
ontevreden met de beschikbare tijd per patiënt en met de tijd die de praktijk hen kost. De huisartsen in de
landelijke steekproef zijn veel minder ontevreden op deze punten.
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10.4 Overzicht belangrijkste resultaten

Attitudes en meningen
Mogelijk zijn de Urker huisartsen meer dan gemiddeld bereid risico te nemen. Wat betreft het omgaan
met onzekerheid lijkt het erop dat ze meer dan gemiddeld neigen tot het consulteren van een collega
huisarts en minder dan gemiddeld neigen tot het laten blijken van onzekerheid aan de patient en het
consulteren van de specialist.
Urker huisartsen lijken geen andere taakopvatting te hebben wat betreft diagnostiek en therapie en op
somatisch en psychosociaal vlak. Ze voelen zich net zo competent op somatisch vlak, maar lijken wat
zekerder bij medisch-technische behandelingen.
De Urker huisartsen lijken positiever te staan tegenover contact en overleg met de specialist. Ze lijken
honorering minder als voorwaarde te stellen voor het consulteren van de specialist en voor
taakverschuiving naar de huisarts. Ze lijken een bredere taakopvatting en een bredere taakuitoefening te
hebben dan de gemiddelde Nederlandse huisarts.
De Urker huisartsen lijken zichzelf minder invloed toe te dichten op de situatie van de patiënt. Daar staat
tegenover dat ze meer invloed menen te hebben op (verandering van) de patiënt zelf. Ze denken relatief
veel invloed op de eigen situatie te hebben.

Werkbeleving en satisfactie
De Urker huisartsen lijken minder vaak negatieve gevoelens (zoals twijfels of frustratie) te ervaren bij het
reguliere huisartsenwerk, terwijl ze bij andere activiteiten dan spreekuur en visite vaker een gevoel van
uitdaging en minder vaak een gevoel van tijdnood ervaren.
Misschien zijn ze meer tevreden met de mogelijkheden tot contacten met andere huisartsen en met hun
inkomen, en meer tevreden met de beschikbare tijd voor nascholing. Ze lijken meer ontevreden met de
beschikbare tijd per patiënt en met de tijd die de praktijk kost.

10.5 Beschouwing

Betekenis verschillen attitude; aanwijzingen in taakuitoefening voor bestaan ervan?
Het management van diagnostische of therapeutische onzekerheid lijkt de Urker huisartsen iets beter af te
gaan. Om onzekerheid te reduceren neigen ze tot het gebruik van dezelfde strategieën als artsen in
groepspraktijken en gezondheidscentra. Ze lijken meer bereid risico te nemen. Ze lijken meer te (durven?)
delegeren aan de assistente. Ze lijken zich zekerder te voelen bij gebruik van medische techniek. Mogelijk
hebben ze meer invloed in de tweede lijn. De Urker huisartsen lijken dus een relatief groot zelfvertrouwen
te hebben, relatief zelfbewust te zijn. Aanwijzingen voor het bestaan van bepaalde verschillen kunnen
worden gevonden in de taakuitoefening. Het omgaan met onzekerheid en het nemen van risico mag blij-
ken uit de grote terughoudendheid met verwijzen, maar ook met het aanvragen van externe diagnostiek
(vooral bij klachten, schouderproblematiek), met het behandelen met medicatie (vooral bij klachten en
trauma’s) en met het verwijzen voor fysiotherapie. Mogelijk is ook het minder vaak overleggen met
eerstelijns hulpverleners en met specialisten een aanwijzing. De bredere taakopvatting en het veel zelf
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doen van therapeutische handelingen komt tot uiting in de brede taakuitoefening, met name ook medisch-
technisch, in combinatie met het overwegend lage netto verwijscijfer (hoofdstuk 8).
Uit de bevinding dat de Urker huisartsen menen meer invloed op de patiënt zelf te hebben, zou kunnen
worden afgeleid dat ze meer zijn gericht op de toekomst, op verandering van het gedrag, de leefstijl van
de patiënt, misschien meer de nadruk leggen op de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt. Dat lijkt
een nuttige houding bij de begeleiding van chronische zieken of van patiënten met risicofactoren. Het
gegeven dat de huisartsen menen meer invloed op de eigen situatie te hebben, geeft misschien aan dat ze
zich minder een speelbal van de omstandigheden voelen. Dat zou dan uitgelegd kunnen worden als een
teken van zelfvertrouwen.
De beschreven attitude lijkt te passen bij de doelmatige taakuitoefening, die is geconstateerd.

Attitude en werkstijl
De werkstijl is in dit onderzoek niet speciaal gemeten. Wel kan iets van die stijl worden gezegd.
De taakuitoefening van de Urker huisartsen is meer dan gemiddeld doelmatig, met doelgericht handelen
en een terughoudend voorschrijf- en verwijsbeleid. De huisartsen lijken niet altijd het zekere voor het
onzekere te nemen. Deze punten worden ook beschreven bij huisartsen met een ‘geïntegreerde werkstijl’
(Mokkink, 1986), maar dan gaat het bij het voorschrijven speciaal om ‘aspecifieke medicatie’. Hoewel dit
laatste in dit onderzoek niet is gemeten, is in hoofdstuk 8 betoogd dat misschien de Urker huisartsen
minder vaak aspecifiek voorschrijven dan de gemiddelde Nederlandse huisarts.
Ook de geconstateerde terughoudendheid met externe diagnostiek en fysiotherapie zou in de geest van de
geïntegreerde werkstijl passen (maar dat is destijds niet onderzocht of gedefinieerd bij die stijl).
De conclusie luidt dat belangrijke elementen in de taakuitoefening van de Urker huisartsen ook worden
beschreven bij de ‘geïntegreerde’ werkstijl van Mokkink. Misschien betekent dit dat de Urker huisartsen
die werkstijl hebben.
Bij die stijl past dat de relatie met de patiënt er een is van gedeelde verantwoordelijkheid en gelijkwaar-
digheid.

Attitude en invloed op structurele drukte en op praktijkorganisatie
De ‘structurele drukte’ en de ‘praktijkorganisatie’ zijn beoordeeld als gunstig voor een doelmatige taak-
uitoefening. De huisarts heeft op deze factoren een beslissende invloed via de mate van terugbestellen, de
mate van delegeren, de mate van telefoongebruik, de keuze van systeem voor herhaalmedicatie, etc. Ook
de praktijkgrootte, die mede bepalend is voor de drukte, is geen autonoom gegeven. De huisarts beslist
zelf welke praktijkgrootte hij met goed fatsoen aankan, hetgeen in de Urker situatie betekent dat op tijd
uitbreiding van het aantal huisartsen moet worden nagestreefd. Daarbij is de keuze van de nieuwe collega
weer belangrijk in het kader van de samenwerking.
Dit alles betekent dat de instelling van de Urker huisartsen kennelijk dusdanig is dat via de factoren
‘structurele drukte’ en ‘praktijkorganisatie’ een doelmatige taakuitoefening wordt bereikt. Voor terug-
houdendheid met terugbestellen en voor delegeren zijn het omgaan met onzekerheid en het nemen van
risico belangrijk.

Attitude en invloed op samenwerking
Bij de bespreking van de samenwerkingvorm van de Urker huisartsen is geconcludeerd dat de samenwer-
king op Urk heeft geleid tot aantoonbare voordelen wat betreft doelmatig handelen (diabetes, refractieaf-
wijkingen). Voor deze samenwerking is de inzet van de huisartsen van doorslaggevend belang.
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Kennelijk hebben de Urker huisartsen op dit punt de juiste instelling.  Factoren als omgaan met onzeker-
heid, de bereidheid risico te nemen, een brede taakopvatting, de opstelling ten opzichte van de specialist,
het ervaren van een gevoel van uitdaging, zullen misschien een rol spelen.

Invloed huisarts op taakuitoefening
De Urker huisarts heeft in vergelijking met de gemiddelde Nederlandse huisarts te maken met een zorg-
vraag die medisch gezien wat ernstiger (en duidelijker) is en met een patiënt die minder hoge verwachtin-
gen heeft ten aanzien van medisch ingrijpen. Mijns inziens is op Urk sprake van een verwachtingspatroon
dat meer in overeenstemming lijkt met de realiteit van de medische mogelijkheden. Dit betekent dat de
Urker huisarts waarschijnlijk minder de behoefte zal voelen zich defensief op te stellen. Van de zijde van
de Urker patiënt zijn de voorwaarden voor een doelmatige taakuitoefening dus gunstig. Om de gebleken
doelmatige taakuitoefening te bewerkstelligen, moet de Urker huisarts de juiste aanpak (beleid) en werk-
stijl paraat hebben. Tijdens het consult wordt tenslotte altijd onderhandeld, ook bij een relatief gunstig
verwachtingspatroon van de patiënt.
De gevonden attitude bij de Urker huisartsen past bij de attitude die nodig is om een doelmatige taakuit-
oefening te bewerkstelligen. Ook de werkstijl past daarbij.
De taakuitoefening levert zowel voor de huisarts als voor de patiënt (en de bevolking) ervaringen op. De
huisarts verwerkt ze in zijn beleidsopties, de patiënt stelt het beeld van de huisartsgeneeskunde en de
huisarts bij. Een brede taakuitoefening, met voor de patiënt duidelijk zichtbare zaken als medisch-
technische behandeling en verloskunde, zal zeker bijdragen aan een beeldvorming waarbij de huisarts een
duidelijke en waarschijnlijk belangrijke plaats heeft bij de aanpak van de zorgvraag.
Ook andere aspecten van de praktijkvoering, waaronder communicatie met de praktijkbevolking (adver-
tenties, praktijkkrant) zullen ervaringen opleveren, waarmee het verwachtingspatroon wordt bijgesteld.
Hoeveel invloed dat heeft is echter onduidelijk. Wel lijkt de dagelijkse taakuitoefening belangrijk.
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11 Conclusies, beschouwing en aanbevelingen

11.1 Conclusies

Het doel van deze studie is de achtergronden van het zorggebruik in de huisartspraktijken op Urk te on-
derzoeken en waar mogelijk te verklaren. De conclusies uit de hoofdstukken 4 tot en met 10 worden
hieronder samengevat.

Zorgvraag, taakuitoefening en zorggebruik

Zorgvraag
De zorgvraag op Urk is iets groter en serieuzer dan de zorgvraag in Nederland. Op Urk gaat het vergele-
ken met Nederland om minder klachten en meer trauma’s, chronische ziekten, psychische klachten en
zwangerschap (hoofdstuk 5).
Zorggebruik, verwijscijfer
Het blijkt dat het verwijscijfer op Urk belangrijk lager is dan in Nederland (-14.5%); blijft het cluster
‘zwangerschap’ buiten de vergelijking, dan is het verschil nog groter (-17.9%).
Het verschil in samenstelling van de totale zorgvraag exclusief zwangerschap heeft per saldo een verla-
gend effect op het verwijscijfer (-3.4% van het Nederlandse verwijscijfer). Dat betekent een netto ver-
wijscijfer dat 14.4% lager is dan het Nederlandse verwijscijfer. Dit is het resultaat van de taakuitoefening
op Urk. De conclusie is dan ook dat verschil in samenstelling van de zorgvraag weliswaar bijdraagt aan
het lagere verwijscijfer, maar dat verschil in taakuitoefening toch beduidend meer invloed heeft (hoofd-
stuk 7).
Taakuitoefening
Het gegeven dat de Urker in vergelijking met de gemiddelde Nederlander aanzienlijk minder van de
specialist gebruik maakt, maar even vaak wordt opgenomen in het ziekenhuis wijst erop dat de ‘Urker’
zorgvraag bij de specialist relatief ernstig is. En dat kan erop wijzen dat de Urker huisartsen gerichter
verwijzen dan de gemiddelde Nederlandse huisarts (hoofdstuk 4). Gezien het minder vaak verwijzen naar
de specialist bij een scala van klachten en aandoeningen, vindt op Urk een hogere mate van substitutie
plaats. In dat kader worden bepaalde behandelingen vaker uitgevoerd. Voor zover kan worden nagegaan
zijn die behandelingen doelmatig; dat wil zeggen conform richtlijnen uit de literatuur en het  kwaliteits-
concept van de auteur. Bij doelmatigheid gaat het om een ‘geneeskundige’ afweging van baten en kosten
van de behandeling (hoofdstuk 2 par. 4 en hoofdstuk 8 par. 4.1). Verder valt op dat de Urker huisartsen
niet alleen terughoudend zijn met verwijzen naar de specialist, maar ook met medicamenteus behandelen
en met verwijzen naar de fysiotherapeut. De conclusie is dat de taakuitoefening op Urk doelmatiger is dan
gemiddeld in Nederland (hoofdstuk 8).
Zorggebruik, totaal
Het totale zorggebruik lijkt globaal te kunnen verklaard door de specifieke taakuitoefening en de zorg-
vraag (hoofdstuk 8).
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Beïnvloedende factoren

Van de kant van de bevolking

De attitude ten aanzien van gezondheid en ziekte en ten aanzien van (het gebruik van) de gezondheids-
zorg is een belangrijke factor bij zorgvraag en taakuitoefening. In vergelijking met de Nederlandse bevol-
king dicht de Urker bevolking minder invloed toe aan zichzelf, de arts en het toeval als het gaat om invloed
op de eigen gezondheidstoestand; het lijkt erop dat men andere, niet in de vragenlijst opgenomen, factoren
van belang acht. Gelet op de religieuze achtergrond van de Urkers, is het zeer wel mogelijk dat de uitslag
geheel anders zou zijn uitgevallen als in de vragen in plaats van de woorden ‘toeval’ en ‘geluk’ meer
religieuze formuleringen waren gebruikt. Men dicht in ieder geval minder invloed toe aan de rol van de
arts. Dit wijst erop dat de Urkers minder hoge verwachtingen koesteren ten aanzien van de gezondheidszorg.
Verder blijkt de Urker bevolking minder geneigd te zijn om medische hulp te zoeken bij alledaagse aan-
doeningen dan de Nederlandse bevolking. De Urker zoekt bij psychosociale problemen vooral hulp bij
ouderling of diaken.
De achtergronden van deze houding kunnen voor een belangrijk deel worden gevonden binnen de Urker
gemeenschap. Het kerkelijk leven, het gezin en de hechte sociale netwerken vangen veel personen met
(gezondheids)problemen op, waardoor de vraag naar gezondheidszorg wordt beperkt (hoofdstuk 4). Mis-
schien speelt tevens de specifieke volksaard en mentaliteit een rol (hoofdstuk 1).

Invloed op de zorgvraag
De besloten gemeenschap van de voormalige eilandbevolking zal verband houden met de hogere prevalentie
van enige deels erfelijk bepaalde ziekten, zoals hart- en vaatziekten en diabetes; maar ook de leefstijl van
vooral de Urker mannen, zoals roken en overgewicht, zal hieraan bijdragen. De aard van het meest voorko-
mende werk (visserij, visverwerkende industrie, scheepswerf en aanverwante industrie) is terug te vinden in
de hoge prevalentie van erysipeloid, trauma’s en overbelastingsklachten van het bewegingsapparaat. De
sterk religieuze achtergrond van de Urkers heeft vrijwel zeker te maken met het veel voorkomen van zwan-
gerschap op Urk.
In overeenstemming met de attitude van de bevolking is de bevinding dat bijvoorbeeld bij  klachten, alle-
daagse aandoeningen, psychische klachten, varices, hypertensie de ervaren gezondheidstoestand op Urk
slechter is en tegelijk de zorgvraag kleiner of niet in verhouding groter is dan in Nederland. Het lijkt erop dat
men alleen naar de dokter gaat als de klacht - medisch gezien - relatief ernstig is en als er überhaupt een
klacht is; misschien spelen attitude en volksaard een rol bij de relatieve lage zorgvraag voor hypertensie
(hypertensie geeft meestal geen klachten en in het algemeen is aanpassing van de leefstijl nodig).
De conclusie is dat genetische factoren, leefstijl, werk, religie en attitude ten aanzien van gezondheid en
gezondheidsvoorzieningen op Urk de relatief grote en serieuze zorgvraag voor een belangrijk deel verklaren
(hoofdstuk 5).

Invloed op de taakuitoefening
Door de attitude van de bevolking krijgt de Urker huisarts te maken met enerzijds een wat ernstiger, maar
(daardoor) ook duidelijker, zorgvraag en anderzijds met een patiënt die minder hoge verwachtingen lijkt
te hebben van de medische zorg. Dit betekent dat de huisarts ‘gewoon’ zijn werk kan doen; defensief
handelen en medicalisering en daarmee overbodige en onwenselijke onderzoeken en behandelingen zul-
len minder vaak aan de orde zijn. Uit de waardering voor het werk van de huisarts (hoofdstuk 4) kan
worden afgeleid dat de taakuitoefening grotendeels strookt met het verwachtingspatroon van de patiënten.
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Men kan er zich in vinden dat de huisartsen veel in eigen hand houden; soms zelfs vindt men de huisart-
sen niet terughoudend genoeg met verwijzen naar de specialist. De conclusie luidt dat de attitude van de
Urker bevolking in belangrijke mate bijdraagt aan de hoge doelmatigheid van de taakuitoefening.

Van de kant van de structuur

Regiokenmerken/ beschikbaarheid zorgvoorzieningen
De ligging van Urk (op het platteland, in het noorden van Nederland, met het dichtstbijzijnde ziekenhuis
op 13 km afstand) impliceert enige afstand tot tweedelijns zorgvoorzieningen. Net als in de meeste ver-
gelijkbare regio’s worden op Urk de begeleiding van zwangerschap en de EHBO-functie volledig door de
huisartsen verzorgd, hetgeen tot uitdrukking komt in de cijfers van zorgvraag, taakuitoefening en zorgge-
bruik. Het ‘zorggebruikprofiel’ van de Urker praktijken blijkt wat betreft verschillen met het landelijk
profiel op veel punten overeen te komen met het profiel van praktijken die op een of meer regiokenmer-
ken vergelijkbaar zijn met de Urker praktijken. Dit bevestigt nog eens bestaande literatuurgegevens over
regiokenmerken en zorggebruik. Waarschijnlijk moet de oorzaak van een deel van het extra grote verschil
op Urk worden gezocht in de specifieke situatie, waarin sprake is van de combinatie van de drie genoem-
de structuurkenmerken, van het ontbreken van een vrij toegankelijke EHBO bij het ziekenhuis en van een
lage beschikbaarheid van psychiatrische hulpverlening op en rond Urk.
Het zorggebruik op Urk vertoont dus overeenkomst met plaatsen met vergelijkbare regiokenmerken. In
hoeverre ook de zorgvraag en de taakuitoefening overeenkomen, is niet onderzocht.
Bij de regiofactor speelt vermoedelijk niet alleen de beschikbaarheid van zorgvoorzieningen, maar ook en
vooral de attitude van de praktijkbevolking een belangrijke rol (Kruidenier, 1977).

Aspecten van de praktijkvoering
Samenwerking. De samenwerking tussen de Urker huisartsen onderling heeft extra faciliteiten voor dia-
gnose (ecg, proctoscopie) en behandeling (intercollegiaal verwijzen) opgeleverd, met als gevolg een
hogere doelmatigheid bij de behandeling van de betreffende problematiek. Samenwerking van de huisart-
sen met de opticien heeft vrijwel zeker bijgedragen aan de hogere doelmatigheid bij de behandeling van
refractieafwijkingen, samenwerking met assistentes en wijkverpleging heeft hogere doelmatigheid bij de
behandeling van diabetes opgeleverd (hoofdstuk 8). Andere aspecten van de samenwerking, zoals structu-
reel overleg, beleidsvorming, delegeren van niet-patiëntgebonden taken, zijn niet onderzocht, maar heb-
ben in de beleving van de Urker huisartsen verschillende positieve effecten, waaronder vergroting van het
werkplezier en het creëren van een gevoel van veiligheid.
Structurele drukte. De beperkte drukte bij de Urker huisarts heeft te maken met het gegeven dat de Urker
patiënt in het algemeen minder vaak wordt teruggezien (hoofdstuk 8).
Praktijkorganisatie. De Urker huisarts heeft relatief veel telefonische contacten en relatief weinig spreek-
uurcontacten. Wat betreft het meer gebruik maken van de telefoon waren de Urker huisartsen er al vroeg
bij (hoofdstuk 9). In de praktijken wordt relatief veel gedelegeerd op medisch-technisch gebied aan de
assistente. De assistente heeft het, in tegenstelling tot de huisarts, relatief druk: meer contacten voor her-
haalmedicatie, waarschijnlijk ook meer persoonlijke contacten dan haar collega in de Nederlandse norm-
praktijk. Een belangrijke reden dat de Urker assistente al dat werk aan kan, is waarschijnlijk de organisa-
tie van het systeem van herhaalmedicatie: gebruikersvriendelijke administratieve afhandeling en niet
telefonisch. De praktijkorganisatie kan op de genoemde punten efficiënt genoemd worden.
De conclusie is dat de samenwerking op Urk een gunstige invloed heeft op de doelmatigheid van de
taakuitoefening bij een aantal aandoeningen. In het algemeen kan de conclusie zijn dat de intensieve
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samenwerking, de beperkte drukte bij de huisarts en de efficiënte praktijkorganisatie de kans op een
kwalitatief goede huisartsenzorg en (daarmee) de kans op een doelmatige taakuitoefening verhogen
(hoofdstuk 9).

Van de kant van de huisartsen

Urker huisartsen lijken een relatief groot zelfvertrouwen te hebben. Ze zijn meer gericht op de toekomst,
op verandering van het gedrag, de leefstijl van de patiënt. Ze leggen veel nadruk op de eigen verantwoor-
delijkheid van de patiënt. Er is sprake van een ‘geïntegreerde’ werkstijl (Mokkink, 1986), een werkstijl
die gunstig genoemd kan worden voor doelmatig huisartsgeneeskundig handelen. De Urker huisartsen
gaan wat beter om met onzekerheid en zijn mogelijk meer bereid om risico te nemen; dit zijn positieve
eigenschappen als het gaat om het beperken van terugbestellen en het delegeren van werk, gunstig voor
respectievelijk de structurele drukte en de praktijkorganisatie. Voor samenwerking zijn goed omgaan met
onzekerheid, de bereidheid risico te nemen, een brede taakopvatting, een onafhankelijke en open opstel-
ling ten opzichte van de specialist, het ervaren van een gevoel van uitdaging, gunstige eigenschappen.
Tijdens het consult wordt altijd onderhandeld. Mogelijk is er een verband tussen de attitude van de Urker
huisartsen en de gevonden doelmatige taakuitoefening. De brede taakuitoefening, met voor de patiënt
duidelijk zichtbare zaken als medisch-technische behandeling en verloskunde, zal zeker bijdragen aan een
beeldvorming waarbij de huisarts een duidelijke en belangrijke plaats heeft bij de aanpak van de zorg-
vraag.
De conclusie luidt dat de Urker huisartsen een attitude hebben met een gunstige invloed op de praktijk-
voering en mede daardoor op de taakuitoefening (hoofdstuk 10).
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11.2 Beschouwing en aanbevelingen

Materiaal en methode

Beperkingen inherent aan de studieopzet
De notie om ter beantwoording van de vraagstelling een breed, inventariserend onderzoek op Urk te doen,
heeft tot gevolg gehad dat er veel is gemeten aan het zorggebruik en aan factoren waarvan bekend is dat zij
invloed hebben op het zorggebruik. Dit heeft veel tijd en energie gekost. Diep ingaan op bepaalde factoren
die naar verwachting een grote invloed zouden kunnen hebben op de medische consumptie op Urk, was
natuurlijk zeer wenselijk geweest, maar de gelegenheid daartoe was binnen de gekozen opzet en de beschik-
bare mankracht en mogelijkheden beperkt.
De keuze voor de Nationale studie wat betreft methode en referentie bracht met zich mee dat  beperkingen
moesten worden aanvaard. Het Nivel heeft vooral om logistieke en financiële  redenen de duur van de
registratieperiode beperkt tot 3 maanden, alleen bij sommige deelprojecten (chronische ziekten, langer
durende psychische ziekten) is langer geregistreerd. In de literatuur is op die korte periode veel kritiek
geuit (zie ook 2.2.3). Ook in dit onderzoek lopen we op tegen de beperkingen van de korte
registratieperiode, vooral bij de bestudering van zorggebruik en taakuitoefening bij sommige chronische
ziekten en bij de analyse van de verrichting ‘terugbestellen’.
Vanwege de tijdsspanne tussen het onderzoek op Urk en de Nationale studie (4 jaar) kunnen de cijfers van
Urk beïnvloed zijn door veranderingen in vraag en aanbod in de gezondheidszorg na de Nationale studie. In
dit onderzoek is enige malen opgemerkt dat deze factor een rol zou kunnen spelen. Dat geldt bijvoorbeeld
voor de veranderde diagnostiek van galstenen en maag- en darmproblematiek en de ruimere mogelijkhe-
den voor de huisarts om die onderzoeken aan te vragen; dat vormt mogelijk een verklaring voor een deel
van bepaalde verschillen in aanvragen voor externe diagnostiek (zie ook 8.4.3). Het steeds intensiever
gebruik maken van de telefoon door patiënt en huisarts verklaart waarschijnlijk een deel van het grote
verschil in aantal telefonische contacten tussen Urk en de Nationale studie (zie ook 9.6). Toch is de in-
schatting dat vraag en aanbod in de gezondheidszorg in de periode tussen 1987 en 1991 niet dusdanig zijn
veranderd dat de getrokken vergelijking tussen het onderzoek op Urk en de Nationale studie niet verde-
digbaar zou zijn.
De groep huisartsen op Urk is klein. Dat heeft gevolgen voor de interpretatie van bepaalde verschillen. De
attitudecijfers van de huisartsenenquête kunnen slechts een indruk geven. Dat is jammer met het oog op het
belang van de attitude voor de taakuitoefening (hoofdstuk 10). Het kleine aantal praktijken en het feit dat
gebruik is gemaakt van één veldwerker/organisator/ codeur, heeft er misschien toe geleid dat, in vergelijking
met de referentiestudie, minder zal zijn gemist bij de contactregistratie. Dit kan relatief hogere cijfers wat
betreft zorgvraag en zorggebruik hebben opgeleverd; in ieder geval zijn lagere cijfers op Urk dan werkelijk
lager. Bij fracturen en ‘contusies/ distorsies’ kan het ook hebben geleid tot cijfers die niet goed vergelijkbaar
zijn met de Nederlandse cijfers (hoofdstukken 5 en 7). De kans op invloed van diagnostische
interdoktervariatie op de cijfers is bij een klein aantal huisartsen en één codeur extra groot (zie ook 2.2.8).
Daarom is overgegaan tot verregaande clustering van diagnoses (hoofdstukken 3 en 5), zoals ook in de
literatuur als oplossing is aangeven (Schellevis e.a., 1999; Hofman, 2000). Dit lijkt het gewenste effect te
hebben gehad. Maar clusteren heeft ook nadelen. In geval van grote verschillen in prevalentie bij de
verschillende diagnoses binnen een cluster, is het mogelijk dat verschillen in zorggebruik bij dat cluster
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niet goed te begrijpen zijn (hoofdstukken 7 en 8). Verder verhindert grove clustering de toetsing met be-
hulp van NHG-standaarden (hoofdstuk 8).

Beperkingen ten gevolge van gemaakte keuzen binnen de studieopzet
De gegevens van de enquête bij de bevolking. Het gebruik van niet geheel dezelfde vragenlijsten, het verschil
in afname van de vragenlijsten (schriftelijk in plaats van mondeling), het verschil in leeftijdsverdeling van de
onderzoekspopulaties en het verschil in steekproeftrekking hebben consequenties voor de vergelijkbaarheid
van de Urker resultaten en de resultaten van de Nationale studie. Hiervoor zijn aanpassingen gedaan, maar
beperkingen waren onvermijdelijk. Dat is jammer, zeker gezien de belangrijke invloed die de attitude van de
bevolking op het zorggebruik heeft (hoofdstuk 4).
Het is de vraag of de formulering van de vragen altijd voorspelbare associaties oproept bij respondenten.
Mogelijk zou de Urker bevolking bij de beantwoording van de vragenlijst gericht op de
gezondheidsspecifieke beheersingsoriëntatie (hoofdstuk 4, paragraaf 4.2) meer invloed toegekend hebben
aan de factor ‘toeval’, als deze was geformuleerd in meer religieuze zin.
De opzet om referentiecijfers zoveel mogelijk te betrekken uit gepubliceerde gegevens van de Nationale
studie, blijkt enige beperkingen te hebben opgeleverd. Resultaten van vergelijking met de ene
referentiegroep zijn, hoewel niet in directe zin, gebruikt bij de ordening van resultaten van vergelijking met
een andere referentiegroep. Weliswaar heeft dit geen consequenties voor de getrokken conclusies, maar het
verdient geen schoonheidsprijs (hoofdstuk 8). Het zorggebruik met betrekking tot het verwijzen naar de
specialist is geanalyseerd op diagnoseniveau, het overige zorggebruik op het niveau van de totale zorgvraag.
Hierdoor was het ‘overige zorggebruik’ slechts globaal te verklaren (hoofdstuk 8).
Bij de analyse van enige structuurvariabelen is uitgegaan van het totale zorggebruik, vooral vanwege de
gemakkelijke beschikbaarheid van de benodigde referentiecijfers (hoofdstuk 9). In feite is nu echter niet
duidelijk in hoeverre verschil in zorgvraag en verschil in taakuitoefening een rol spelen. Correctie voor
verschil in zorgvraag, zoals bij de analyse van de verwijscijfers (hoofdstuk 7), was wenselijk geweest, maar
heeft niet plaatsgevonden vanwege de benodigde extra investeringen in tijd en geld.

Beperkingen door de referentiecijfers
Door problemen met het identificeren van contacten voor een herhaalrecept in de referentiestudie, zijn
sommige cijfers niet vergelijkbaar (‘alle contacten’, ‘contacten met de assistente’, aantal contacten per
episode), waardoor tevens de analyse van de verrichting ‘behandelen met medicatie’ wordt bemoeilijkt
(hoofdstukken 6 en 8). Omdat in het referentiemateriaal contacten in verband met verloskunde moeilijk
waren te identificeren is ervoor gekozen om het aantal huisartscontacten ‘zonder verloskunde’ op Urk te
vergelijken met het (totaal) aantal huisartscontacten van de referentiestudie.

Resultaten van dit onderzoek en de hedendaagse situatie op Urk
De gegevensverzameling van dit onderzoek heeft plaats gevonden in 1991. Om een aantal redenen, waarvan
de belangrijkste is gebrek aan tijd (de onderzoeker is fulltime huisarts) heeft de afronding van het onderzoek
erg lang op zich laten wachten. De vraag is dan ook actueel in hoeverre de resultaten van dit onderzoek nog
steeds een goed beeld van de situatie op Urk geven.
De bevolking in het algemeen en een traditionele bevolking zoals op Urk in het bijzonder verandert waar-
schijnlijk niet zo snel. De Urkers zijn in meerderheid nog steeds visser of visverwerker, nog steeds zeer
kerkelijk, en krijgen nog steeds veel kinderen. Urk is mede door de bevolkingsaanwas verder gegroeid; in
hoofdstuk 1 is daarover een en ander opgemerkt. Misschien is de Urker bevolking meer op de wereld buiten
Urk georiënteerd geraakt, want Urkers reizen tegenwoordig veel vaker en verder dan 10 jaar geleden.
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Van de kant van de huisartsen valt te melden dat in een van de praktijken een huisarts is opgevolgd (1992)
en dat er sinds 1994 zes huisartspraktijken op Urk zijn. Er is verder gebouwd aan samenwerking en prak-
tijkorganisatie. Dat heeft geresulteerd in uitbreiding van de mogelijkheden voor verwijzing naar een
collega-huisarts (onderzoek en behandeling volgens Cyriax bij aandoeningen van het bewegingsapparaat
en varicesbehandeling middels scleroseren). Verder werken de Urker huisartsen sinds 1996 op één com-
putersysteem, met onderlinge communicatie. Door de directe beschikbaarheid van informatie en de mo-
gelijkheid het contact volledig te verwerken betekende dit een enorme verbetering van de waarneming in
vakantietijd en tijdens diensten en een dramatische vermindering van de werklast na vakanties. Het had
een positief effect op de praktijkorganisatie en op de communicatie tussen huisarts en assistente. Het
leidde via standaardisatie en classificatie ook tot uniforme verslaglegging/ registratie, met als gevolgen
het toegankelijker maken van de gegevens (zoekacties, overzichten, lijsten) en het stimuleren van farma-
cotherapeutisch overleg en toetsing. Het systeembeheer werd neergelegd bij degene die dat goed af gaat
(en er dus weinig last van ondervindt). De ervaringen met het werken op één computersysteem met volle-
dige communicatie binnen de waarneemgroep zijn dusdanig goed dat de Urker huisartsen hebben beslo-
ten, dat zij bij opschaling van het waarneemgebied, zoals nu overal in Nederland plaatsvindt in het kader
van de vorming van dienstenstructuren, alleen willen meedoen als vergelijkbare voorzieningen op het
gebied van automatisering en communicatie voor het nieuwe waarneemgebied voorhanden zijn of ten-
minste op korte termijn worden gerealiseerd. Er bestaan vergevorderde plannen om te komen tot de bouw
van een gezondheidscentrum op Urk, in samenwerking met de thuiszorgorganisatie en gesteund door de
regionale zorgverzekeraar. Deze opzet beoogt meer mogelijkheden te scheppen om de organisatie van de
eerste lijn in het algemeen en die van de huisartsen in het bijzonder aan te passen aan de snel veranderen-
de eisen van de tijd. Vier huisartsen zullen hierin participeren.
Vijf van de zes huisartsen werken nog in maatschapverband, één huisarts is onlangs alleen verder gegaan; de
samenwerking op het gebied van het gezamenlijk computersysteem en wat betreft waarneming gaat gewoon
door.
Urk in nog steeds een plattelandsgemeente, maar de beschikbaarheid van tweedelijns voorzieningen is afge-
nomen in die zin dat men voor klinische behandeling bij bepaalde specialismen, zoals cardiologie en gynae-
cologie/ verloskunde, niet meer terecht kan in Emmeloord (13 km) maar moet aankloppen in Lelystad (30
km).
Productiecijfers van de regionale zorgverzekeraar wijzen nog steeds in de richting van een beperkte medi-
sche consumptie. Aan de hand van de LINH1 cijfers over het jaar 2000 van de praktijk van de onderzoeker
en van de nieuwste praktijk, kan worden vastgesteld dat het verwijscijfer op Urk nog steeds veel lager is dan
in Nederland.
Samenvattend kan worden gesteld dat belangrijke factoren zoals attitude van de bevolking en attitude van de
huisartsen waarschijnlijk niet wezenlijk zijn veranderd. Samenwerking en praktijkorganisatie hebben meer
zorgaanbod van de kant van de huisarts opgeleverd. Bepaalde tweedelijns voorzieningen liggen nu op grote-
re afstand.  Op Urk wordt nog steeds veel minder vaak naar de specialist verwezen dan landelijk.

Aanbevelingen
De attitude van de Urker bevolking en van de bevolking in vergelijkbare regio’s verdient verder onder-
zoek. Vooral de invloed van de religie en van de sociale netwerken lijkt van belang.

                                                                
1 Landelijk Informatie Netwerk Huisartsen
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Bij onderzoek naar taakuitoefening verdient het aanbeveling om de consultatie zelf goed in beeld bren-
gen, vooral de communicatie en de verwachtingen van patiënt en arts, maar ook de werkstijl van de huis-
arts.
Inzicht in verschillen in taakuitoefening (kwaliteit van het huisartsgeneeskundig handelen) en verschillen
in zorggebruik kan het beste worden verkregen door onderzoek op diagnoseniveau, maar dat vergt een
sterke verbetering van diagnosestelling en classificatie. Dat kan alleen, zoals Westert e.a. (1999) al
opmerkten, door verbetering van de praktische hanteerbaarheid van de classificatiesystemen voor
diagnose en reden van komst en door training van de registrerende artsen in het gebruik van het
classificatiesysteem. Dit betekent wel dat er duidelijke inclusiecriteria moeten worden vastgesteld en dat
in de huisartspraktijk een vriendelijk geautomatiseerd systeem met een uitgebreide en slimme thesaurus
beschikbaar moet komen. Hieraan wordt gewerkt door het NHG. Ook zullen goede afspraken over begin
en einde van zorgepisoden moeten worden gemaakt en door het systeem moeten worden ondersteund.
Voor de bestudering van de taakuitoefening bij specifieke aandoeningen, zoals bepaalde chronische
ziekten, verdient gericht onderzoek bij die aandoeningen de voorkeur. In dit licht bezien zou het interes-
sant zijn om hypertensie eens nader te onderzoeken.
Bij onderzoek naar zorggebruik en taakuitoefening is een langere registratieperiode wenselijk, bijvoor-
beeld 1 jaar. Doordat de automatisering in de huisartsenpraktijk tegenwoordig ver gevorderd is, is dat ook
goed haalbaar.

Relevantie voor de bevolking van Urk

Dit onderzoek laat zien dat op Urk bepaalde ziekten en risicofactoren duidelijk vaker voorkomen dan
gemiddeld in Nederland. Als belangrijke voorbeelden kunnen gelden diabetes, hart- en vaatziekten, jicht,
hypothyreoidie, hoog cholesterol, en bij de Urker mannen roken en overgewicht. De Urkers hebben ook
relatief veel klachten, vooral psychische klachten.
Verder zien we dat de Urker bevolking in vergelijking met de Nederlandse bevolking met klachten en
ziekten relatief nuchter om niet te zeggen laconiek omgaat. Men lijkt in ieder geval van de arts minder
heil te verwachten dan de gemiddelde Nederlander. De Urker gaat bij klachten en aandoeningen die van-
zelf overgaan of die heel goed door de betreffende persoon zelf kunnen worden behandeld, niet zo ge-
makkelijk naar de dokter. Men put kennelijk uit ervaring of vraagt eerst familie of kennissen wat te doen.
Dat beperkt het doktersbezoek en de kans op onnodig onderzoek en medicijngebruik. Helaas loopt men
ook niet zo hard als het gaat om controle en behandeling bij risicofactoren zoals hypertensie, overgewicht
en roken. En dat is gezien het op Urk vaak voorkomen van die risicofactoren en van hart- en vaatziekten
een slechte zaak.
Waarom Urkers zo omgaan met klachten en ziekten is niet geheel duidelijk, maar het zal met cultuur en
volkskarakter te maken hebben. Misschien heeft men werkelijk het gevoel dat ‘alles toch al door God is
bepaald’. Maar een zeker fatalisme kan ook een gemakkelijk excuus zijn om ingeslepen en als plezierig
ervaren gewoonten niet te hoeven veranderen. Plomp (1940) doet bij zijn beschrijving van het Urker
volkskarakter uitspraken als ‘oog op de korte termijn’, ongedisciplineerd, weinig zelfkritiek, zich graag
overgeven aan ‘genotbehoeften’. Het is niet onderzocht of deze beschrijving nog steeds geldt, maar naar
verwachting zal het karakter van de Urker bevolking niet zo snel veranderen; Urk heeft grote gezinnen, de
meeste Urkers blijven op Urk wonen en er is weinig ‘import van vreemden’.
Men is op Urk gewend en, mede door de grote families, in staat om uitgebreide en verregaande mantel-
zorg te geven. Dit past geheel in het beleid van de overheid. Men zou verwachten dat dit krediet in de zin
van extra snelle hulpverlening oplevert als in een ernstige zorgsituatie de mantelzorg uitvalt. Immers, dan
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is de rek er meer dan uit. Maar ook de Urker loopt tegen onredelijke wachttijden op. De wachtlijst voor
het (enige) verzorgingshuis op Urk (dat overigens meer de status van verpleeghuis lijkt te hebben) is al
sinds jaren lang genoeg om nog een verzorgingshuis te vullen. Op tijd melden en aan de bel trekken bij
het Regionaal Indicatie Orgaan is juist voor de Urker van groot belang.

Relevantie voor de huisartsen van Urk

Zorgvraag en attitude van de bevolking
De bevolking blijkt veel zelf te kunnen oplossen. De Urker patiënt heeft een zekere ervaring met het
omgaan met klachten en ziekten en verwacht minder vaak het onderste uit de medische kan. Men komt
niet ‘zomaar’, men komt pas als een probleem ernstiger vormen aanneemt. De Urker beperkt zich bij het
vragen van advies vaak tot één contact, zoals ook de maatschappelijk werkenden is opgevallen.
Deze opstelling van de bevolking biedt de Urker huisarts misschien wel meer dan de gemiddelde Neder-
landse huisarts inzicht in het natuurlijk beloop bij een aantal klachten en ziekten. Dit zou kunnen helpen
bij het relativeren van het eigen medisch handelen en dat zou weer kunnen leiden tot een terughoudend
beleid. De opstelling van de bevolking dwingt tot serieus nemen van (het probleem van) de patiënt, maar
zeker niet tot defensief handelen. Sommige verwijzingen moeten zelfs verdedigd worden (‘is dat echt
nodig? kun je dat niet zelf?’).
Dit alles maakt het werken voor de Urker huisarts zeer plezierig.
De keerzijde van de houding van de bevolking is dat men niet zo risicobewust is en leeft en dat men niet
zo gemotiveerd is voor aanpassing van de leefstijl en voor controle en medicijngebruik. Het ongunstige
risicoprofiel van de bevolking en de hoge prevalentie van bepaalde chronische ziekten, maakt dat bij
voortduring extra aandacht en actie van de kant van de huisarts is aangewezen. Hierbij zal extra de nadruk
moeten worden gelegd op opsporing, maar ook op uitleg, eigen verantwoordelijkheid, verbetering van de
leefstijl, en pas in tweede instantie op het gebruik van pillen; dat zou de Urker er immers toe kunnen
verleiden om de leefstijl vooral niet aan te passen. Ook op Urk ligt medicalisering op de loer, vooral bij
risicofactoren als hoog cholesterol en hypertensie.
Het conform het huidige kwaliteitsbeleid monitoren, motiveren en behandelen van deze grote groepen
patiënten vergt een grote inspanning, waarvoor extra praktijkondersteuning noodzakelijk is, met alle
bijbehorende randvoorwaarden van praktijkorganisatie en financiën.

Samenwerking, praktijkvoering en communicatie met de bevolking
Dit onderzoek maakt waarschijnlijk dat intensieve samenwerking, een efficiënte praktijkorganisatie en
goede kwaliteit van de huisartsenzorg samengaan. Verder bouwen aan samenwerking en praktijkorgani-
satie ligt dan ook voor de hand.
Het lijkt belangrijk om als samenwerkende huisartsen, minimaal op het niveau van de waarneemgroep,
naar de praktijkbevolking te communiceren wat men mag verwachten van de huisartsenzorg in het alge-
meen en van de locale huisartsenzorg in het bijzonder. De Urker huisartsen hebben dat sinds 1982 gedaan
in de vorm van een eigen huis-aan-huisblad.
Kopij over de huisartsenzorg in het algemeen zou misschien door LHV en NHG kunnen worden aange-
reikt. Dat maakt het voor huisartsen gemakkelijker om überhaupt te gaan communiceren, maar het zou
ook de eenduidigheid van de informatieverstrekking bevorderen. Bij het samenstellen van informatie over
de locale huisartsenzorg is het verstandig tevens andere eerstelijns hulpverleners en (vertegenwoordigers
van de) patiënten te betrekken. De informatievoorziening aan de praktijkbevolking moet dus verder gaan
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dan puur zakelijke informatie zoals telefoonnummers en afspraaktijden. Zie ook ‘relevantie voor beleids-
makers en verzekeraars’.

Relevantie voor de opleiding tot huisarts

Dit onderzoek gaat over het dagelijks werk van de huisarts en over de vele factoren die daarop van in-
vloed zijn. Het gaat over zorgvraag en taakuitoefening, in de volle breedte. De aandachtspunten die gel-
den voor de Urker huisartsen, gelden mijns inziens ook voor huisartsen in opleiding en dus voor de oplei-
ding zelf. Ik noem de volgende punten:
•  het natuurlijk verloop van klachten en aandoeningen;
•  het verwachtingspatroon van de praktijkbevolking;
•  de verwachtingen van de huisarts, de attitude en werkstijl van de huisarts;
•  het takenpakket en de invloed ervan op de huisarts en de patiënt. Breed of smal? (‘wat geeft een kick,

wat een kater?’, stelt Voorn1);
•  formuleren en ‘verkopen’ van beleid;
•  het consultatieproces zelf;
•  het medisch dossier. Een goed dossier is belangrijk voor onderzoekers, zoals de tweede Nationale

Studie, die gebruik heeft gemaakt van LINH-huisartsen, laat zien. Maar het is ook zeer belangrijk
voor de kwaliteit van het ‘gewone’ huisartsenwerk, ook buiten kantooruren. Automatisering en elek-
tronische communicatie zijn daarbij voorwaarden, maar ook gedisciplineerd werken, standaardiseren,
coderen, classificeren, episodegericht registreren. Hoewel de ‘gereedschappen’ in de Huisarts Infor-
matie Systemen (HIS) nog sterke verbetering behoeven, is het loon voor het aanleren en inzetten van
al die vaardigheden nu al aanzienlijk in de zin van overzicht van en inzicht in de medische gegevens,
vele vormen van ondersteuning (standaarden, EVS, eigen onderzoek, jaarverslag), samenwerking met
collega’s en ondersteunend personeel, en – niet onbelangrijk - vertrouwen van de patiënt (de huisarts
is immers dossierhouder voor de patiënt);

•  praktijkorganisatie en management maken veel verschil. Dit hebben de meeste huisartsen met vallen
en opstaan in de praktijk moeten leren;

•  samenwerking met praktijkpersoneel, eerstelijns hulpverleners, specialisten;
•  meer opleidingsmogelijkheden voor speciale, door huisartsen gewenste taken, zoals verloskunde.

Relevantie voor beleidsmakers en verzekeraars

Dit onderzoek heeft laten zien dat het mogelijk is om meer dan gemiddeld terughoudend te zijn met ver-
wijzen naar de specialist, maar ook met behandelen met medicatie en met verwijzen naar de fysiotherapie,
zonder af te dingen op de kwaliteit van het huisartsgeneeskundig handelen.
Dit onderzoek heeft waarschijnlijk gemaakt dat bij het specifieke, beperkte zorggebruik op Urk de relati-
verende houding van de bevolking ten opzichte van ziekte en gezondheid en het gebruik van gezond-
heidszorg misschien wel de belangrijkste factor is. Ongetwijfeld spelen volkskarakter en religie daarbij
een belangrijke rol. Zorgvraag en verwachtingspatroon (van de Urker bevolking) lijken huisartsgenees-
kundig gezien gunstig voor een stimulerend werkklimaat voor de huisartsen. In dit klimaat zijn de Urker
huisartsen in ieder geval gekomen tot een uitgebreid takenpakket, een intensieve samenwerking en een

                                                                
1 in artikel Medisch Contact 2001; 56: 815-17
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efficiënte praktijkorganisatie. Dit klimaat heeft mogelijk ook een gunstige invloed gehad op hun attitude
en werkstijl. Al deze ‘huisartsfactoren’ lijken mee te werken aan het genoemde zorggebruik.
De achtergronden van beperkte medische consumptie zijn interessant voor beleidsmakers in de gezond-
heidszorg. Het beleid van de overheid en de verzekeraars is al vele jaren lang erop gericht om, uit het
oogpunt van kostenbesparing en kwaliteit, de zorg te laten verrichten op het niveau waar die het beste en
goedkoopste verricht kan worden (commissie Dekker, 1987; commissie Dunning (gepaste zorg),1991;
commissie Biesheuvel, 1994). Dit betekent steeds dat in ieder geval moet worden gestimuleerd dat zoveel
mogelijk werk van de (dure) tweede lijn naar de (goedkopere) eerste lijn wordt overgeheveld.

Het beleid bij de start van dit onderzoek
Het beleid van de overheid en de zorgverzekeraars in de periode voor de start van dit onderzoek heeft in
ieder geval geen enkele stimulerende rol gespeeld bij de specifieke praktijkvoering van de Urker huisart-
sen. Ik durf zelfs te stellen dat die praktijkvoering is ontstaan ondanks dat beleid.
Het gezondheidszorgsysteem in Nederland, vooral het ziekenfondssysteem, had namelijk bepaald geen
goede reputatie op het gebied van stimuleren van activiteiten door de huisarts. Ziekenfondsen moeten
gehoorzamen aan de Ziekenfondswet. De huisarts wordt betaald via een abonnementshonorarium, resul-
taat  van onderhandeling tussen LHV en zorgverzekeraars. Hij wordt geacht daarvoor het Basistakenpak-
ket van de huisarts uit te voeren. Dit houdt onder meer in EHBO, kleine chirurgie en enig laboratorium-
onderzoek. Het staat de huisarts echter vrij bepaalde bezigheden aan anderen over te laten, want controle
of korting (op het abonnementshonorarium) vinden niet plaats. De minder ijverige huisarts is, in vergelij-
king met zijn ijverige collega, dus beter af, want hij spaart tijd en geld (materiaalkosten) door bepaalde
werkzaamheden niet te verrichten. Dit bracht Huygen ooit tot de uitspraak dat het abonnementshonorari-
um een premie is op luiheid. Tegelijk moet het werk dat die minder ijverige collega laat liggen, worden
verricht door anderen. Meestal zijn dat specialisten, die voor hun werk een tarief per verrichting ontvan-
gen (een premie op werken dus). Wat cynisch gesteld betaalt de ijverige huisarts dus in tijd en geld om
bepaalde werkzaamheden te verrichten en bespaart hij het ziekenfonds de hoge tweedelijns kosten. Een
onderzoek van de Urker huisarts Dekker (1995) geeft ons een indruk van de ‘financiële impact’ van enige
kleine chirurgische verrichtingen. Hij inventariseerde 1 jaar ‘kleine chirurgie’ in eigen praktijk. Hierbij
werden eenvoudige wondbehandeling (plakken en verbinden) en de behandeling van enkelletsels buiten
beschouwing gelaten. Het prijskaartje van de huisarts bedroeg (op dat moment) slechts 28,7% van dat van de
tweedelijns zorg. Het leverde het ziekenfonds een besparing van f 15,97 per verzekerde en de particulier
verzekerde een besparing van f 10,53 per jaar op (kosten omgeslagen over de gehele praktijkbevolking). Ter
vergelijking: het ziekenfonds betaalde in 1995 de huisarts f 122,94 per verzekerde per jaar, voor elke zieken-
fondsverzekerde boven 1600 (kostenknik)  f 69,65. Dekker bekeek overigens ook de kwaliteit van het werk
en concludeerde dat kleine chirurgie en EHBO goed door de huisarts zijn uit te voeren, waarbij weinig com-
plicaties optreden die in de meeste gevallen in eigen beheer kunnen worden behandeld. Voor de patiënt
betekent dit snelle hulpverlening, zonder veel reizen en wachttijden. Uiteraard pleitte Dekker voor een gedif-
ferentieerde honorering, waarbij de inspanningen van de huisarts financieel worden gewaardeerd.
Verder is het geheel aan wet- en regelgeving dusdanig streng en weinig flexibel dat met locale omstan-
digheden en verschillen en met nieuwe initiatieven niet of nauwelijks rekening gehouden kan worden
door de locale zorgverzekeraar. Dit kan bizarre gevolgen hebben, zoals bij de begeleiding van diabetes
door de huisarts. In het begin van de jaren tachtig kwamen glucosemeters beschikbaar. Het ziekenfonds
vergoedde wel teststrips voor insulinepatiënten, maar niet voor de huisarts die de controle van diabetes in
eigen hand wilde nemen en de patiënt de gang naar het ziekenhuislaboratorium wilde besparen. De argu-
mentatie voor deze weigering was dat de huisarts zijn eigen laboratoriumspullen behoort te betalen (‘zit in
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het abonnement’) en dat vergoeding misschien zou leiden tot onnodig extra labonderzoek door en bij de
huisarts (?) Toen de Urker huisartsen na een jaar registratie van gemeten bloedsuikers de besparing voor
het ziekenfonds wilden nagaan (naar schatting zo’n 3000 gulden), bleek dat het ziekenhuislaboratorium
aanvragen van huisartsen helemaal niet gespecificeerd aanleverde of behoefde aan te leveren bij het zie-
kenfonds. Hierop opperde het ziekenfonds dat de huisarts dan maar aan één van zijn insulinepatiënten
moest vragen diens machtiging te gebruiken (!). Het heeft daarna nog jaren geduurd voordat de teststrips
konden worden gedeclareerd.
Dat ondanks deze ziekenfondsregels huisartsen, althans de Urker huisartsen, toch de kwaliteit van de
hulpverlening en niet de eigen portemonnee voorop stelden, heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat
in de tachtiger jaren het inkomen van de huisarts op een nog aanvaardbaar peil stond.
De conclusie kan zijn dat wet- en regelgeving begin jaren negentig in ieder geval niet stimulerend voor de
huisartsenzorg kan worden genoemd.

Beleid en gewenst zorggebruik
De aanbevelingen voor beperkt maar verantwoord zorggebruik naar aanleiding van de resultaten van dit
onderzoek luiden, wat kort door de bocht:

beïnvloed de bevolking en stimuleer en faciliteer de huisartsenzorg.
Het zou voor een beperkt en verantwoord zorggebruik gunstig kunnen zijn als de Nederlandse bevolking
iets zou kunnen overnemen van de relativerende houding van de Urker bevolking. Volkskarakter, religi-
euze beleving en sociale structuur zijn moeilijk overdraagbaar. Maar goede voorlichting via de media kan
toch het een en ander bereiken. Daarbij zou het meer dan nu het geval is moeten gaan om voorlichting
over alledaagse klachten en kwalen die vanzelf of met eenvoudige maatregelen of middelen overgaan,
over preventie, over het rekening houden met risicofactoren (door aanpassing van de leefstijl) zodat chro-
nische ziekten worden voorkomen, uitgesteld of beperkt wat betreft de gevolgen. De beperkingen van de
geneeskunde moeten veel duidelijker worden benadrukt. Dat valt niet mee in een tijd van geloof in voort-
durende vooruitgang en geloof in de maakbaarheid van de samenleving. Zeker zolang medische helden-
daden en zeer dure geneeskunde voor kansarmen op het eind van hun leven de berichtgeving domineren,
is het voor patiënten moeilijk het belang van specialistische geneeskunde op waarde te schatten en voor
huisartsen om hen daarbij te helpen. Tenslotte zal meer dan nu moeten worden duidelijk gemaakt dat voor
alle medische problemen de huisartspraktijk het eerste aanspreekpunt kan zijn, maar dat het in de meeste
gevallen niet perse nodig is dat de huisarts zelf de hulp geeft.
Het zou voor een beperkt en verantwoord zorggebruik in Nederland gunstig kunnen zijn als huisartsen
meer dan tot nu toe worden gestimuleerd tot een breed takenpakket, een intensieve samenwerking en een
efficiënte praktijkorganisatie. Deze combinatie van factoren kan het werkplezier en het zelfvertrouwen
van de huisartsen verhogen hetgeen weer gunstig is voor diezelfde factoren en voor het vertrouwen van
hun patiënten. Ook Van der Velden (1999) onderstreept het belang van samenwerking (onderling en met
andere hulpverleners) en praktijkmanagement om doelmatigheid en kwaliteit van de Nederlandse ge-
zondheidszorg te garanderen.
Stimuleren kan alleen als ook wordt gefaciliteerd. Alleen zo zal de huisartspraktijk kunnen voldoen aan
het beeld dat bij de voorlichting wordt opgeroepen en zal de patiënt de weg naar de huisarts beter weten te
vinden.
Dat beleid kost geld, veel geld, maar het nalaten ervan kost meer.
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De huidige situatie in de gezondheidszorg in Nederland
De situatie in de gezondheidszorg in Nederland is op dit moment een andere dan ten tijde van de start van
dit onderzoek. De ontwikkelingen gaan bovendien snel. Door demografische en maatschappelijke verande-
ringen is zowel de zorgvraag als de attitude ten aanzien van gezondheid en gebruik van gezondheidszorg
sterk aan het veranderen. Ook de huisarts is veranderd. Zo heeft de beroepsgroep zich zeer sterk geprofileerd
via het standaardenbeleid van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Door de combinatie van deze en nog
andere factoren wordt een steeds groter beroep op de huisarts gedaan. Er zijn overal wachtlijsten, behalve bij
de huisarts, maar het aantal huisartsen met burnout neemt volgens de verzekeraars onrustbarende vormen
aan en een snel groeiend aantal praktijken is zonder huisarts. De huisartsenzorg verkeert dus in grote moei-
lijkheden.
De Projectgroep ‘Toekomstvisie huisartsenzorg’ van LHV en NHG heeft de knelpunten geanalyseerd en een
‘probleemschets’ gemaakt (Sietsma e.a., 2001). Men constateert vele werkdrukverhogende factoren, meer
nog dan een aantal jaren geleden. De bevolking vergrijst, patiënten komen vaker en kosten per keer meer
tijd, worden mondiger, willen zo lang mogelijk in de eigen woonomgeving blijven en dringen aan op be-
schikbaarheid van reguliere huisartsenzorg buiten reguliere werktijden. De bureaucratie neemt toe. Door de
bezuinigingen in de zorg zijn wachtlijsten ontstaan. Het ingrijpende kwaliteitsbeleid van de huisartsen heeft
hun positie versterkt, maar de bijbehorende materiele en logistieke randvoorwaarden zijn op geen stukken na
toereikend. De overheid heeft de huisartsenzorg onvoldoende gefaciliteerd, praktijkondersteuning moet uit
door de huisarts te realiseren bezuinigingen worden betaald, men lijkt de huisarts het geld niet waard te
vinden. Samenwerking verhoogt het plezier in het werk en geeft meer flexibiliteit in de beschikbaarheid en
functie-uitoefening , maar kost tijd en vermindert op zichzelf de werkdruk niet. Er zijn steeds minder huis-
artsen ten gevolge van veranderingen binnen de beroepsgroep (veroudering, meer vrouwen in het beroep, de
wens tot parttime werken, veranderde opvattingen over arbeidsomstandigheden en praktijkstructuur bij de
jongeren). De capaciteit van de opleiding is jarenlang veel te laag ingeschat; inmiddels wordt in uitbreiding
voorzien maar is ten gevolge van het steeds tobberiger imago (overbelast en onderbetaald) het stuwmeer aan
belangstellenden verdampt.
De visie van de overheid en zorgverzekeraars op de functie en positie van de huisarts strookt niet met de
visie van de huisartsen zelf. De huisarts is in de eerste plaats curatief ingesteld, niet alleen coördinerend en
preventief. Dus taakdifferentiatie op curatief terrein ligt veel meer voor de hand. Aldus de commissie.

Situatie in de huisartsenzorg op Urk
Gaandeweg dit onderzoek is ook op Urk een kwetsbare situatie ontstaan. De praktijken groeien met de
bevolking mee (ongeveer 50 patiënten per praktijk per jaar) en meten inmiddels tussen 2700 en 3000
patiënten. Het kwaliteitsbeleid (standaarden) vereist meer inspanningen dan voorheen. Er zijn wachtlijs-
ten voor verzorgingshuis en verpleeghuis, maar ook voor poliklinische bezoeken en voor chirurgische
ingrepen. Bovendien worden patiënten steeds eerder ontslagen. Er vindt concentratie van ziekenhuiszorg
plaats, zodat de afstand tot het dichtstbijzijnde volledig geoutilleerde ziekenhuis (Lelystad) nu al 30 kilo-
meter bedraagt. Dit is vooral voor de kwaliteit en de haalbaarheid van de eerstelijns verloskunde een
bedreiging, temeer daar de gemiddelde aanrijtijd van de ambulance is toegenomen nadat de, door goed
opgeleide en enthousiaste Rode Kruis vrijwilligers bemande, ambulance van Urk buiten spel was gezet
vanwege de sterk opgeschroefde kwaliteitseisen in de ambulancehulpverlening. Het betere is hier weer
eens de vijand van het goede. Binnen de bestaande regelgeving en de uitgestrektheid van de provincie
Flevoland ligt Urk wat betreft ambulancehulpverlening kennelijk in een uithoek. De huisartsengroep op
Urk vergrijst. Het wordt steeds moeilijker om nieuwe huisartsen te vinden, zeker als het gaat om huisart-
sen die het vak ‘in de volle omvang’ kunnen en willen uitoefenen (dus ook verloskunde); hetzelfde geldt
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voor het vinden van waarnemers. Andere maatregelen om de toenemende werkdruk te compenseren,
zoals meer delegeren aan assistentes en ander ondersteunend personeel, kunnen bij gebrek aan passende
praktijkruimte en gebrek aan fondsen vooralsnog niet of onvoldoende worden uitgevoerd. Over de invoe-
ring van de praktijkverpleegkundige wordt vooral veel gepraat. De regels en voorwaarden zijn star en
knellend en helpen bepaald niet om deze functie snel en in alle praktijken (solopraktijken) van de grond te
tillen. De meeste huisartsen hebben bovendien vooral behoefte aan extra praktijkassistentie. Ook is de tijd
om het allemaal te organiseren beperkt.

Het tegenwoordige beleid, voor zover zichtbaar op Urk
Gelukkig wordt het beleid van overheid en zorgverzekeraars de laatste tijd in positieve zin bijgesteld.
Daarbij transformeren de zorgverzekeraars geleidelijk van betaalkantoren naar beleidsmakers en risico-
dragers. De vastlopende huisartsenzorg en de LHV-acties (mei 2001) hebben dat proces ongetwijfeld
versneld.
Extra inspanningen worden nu beloond. Bij ziekenfondspatiënten in onze regio wordt het hechtmateriaal
sinds enige jaren vergoed, sinds begin 2001 ook het hechten zelf. Tevens worden zaken als het instellen
op insuline, het maken van een audiogram, het verrichten van een allergietest, insertie van een IUD en
behandeling van aandoeningen van het bewegingsapparaat volgens Cyriax nu gehonoreerd. Ook bleek het
mogelijk het verwijderen van een splinter uit het hoornvlies van het oog middels oogboring betaald te
krijgen. Het behandelen van varices middels sclerosering wordt al sinds enige jaren gehonoreerd.
Praktijkorganisatie heeft nu ook de aandacht. De locale zorgverzekeraar wil investeren in infrastructuur
voor de hele regio; zij grijpt de vorming van de dienstenstructuur aan om automatisering en communicatie
op een modern, hoog peil brengen en zegt garant te willen staan voor de structurele kosten voorzover die
het toegemeten budget in de praktijkkosten van de huisarts te boven gaan. Dat is een zeer belangrijke
stimulans die ook best op landelijk niveau mag plaatsvinden, want met de automatisering en vooral de
elektronische communicatie in de gezondheidszorg in Nederland is het droevig gesteld, afgezet tegen de
huidige mogelijkheden in andere sectoren en op het internet. Een goede en uniforme automatisering en
communicatie binnen en tussen Hagro’s zal vele positieve effecten hebben op zaken als registratie en
classificatie van medische gegevens, toetsing, farmacotherapeutisch overleg, jaarverslag, etc., maar ook
op de mogelijkheden tot waarneming (binnen kantoortijden) op het platteland. Dat laatste is weer belang-
rijk in verband met de schaarste aan waarnemers. Dertig jaar lang werden gezondheidscentra wel en
groepspraktijken (samenwerking onder één dak) niet gesubsidieerd. Over dat laatste lijkt nu te praten. Bij
de ontwikkeling van een gezondheidscentrum op Urk denkt de zorgverzekeraar actief mee en heeft daar-
bij aangegeven dat te praten valt over garanties voor huisvestingskosten die het toegemeten budget in de
praktijkkosten van de deelnemende huisartsen te boven gaan, en zelfs over desinvesteringen. Deze voor-
nemens passen in een beleid dat gewenste ontwikkelingen in de huisartsenzorg regionaal wil stimuleren,
in de geest van het rapport van de commissie Tabaksblat (Crul, 2001).

Too little, too late?
Zeker is dat met het huidige beleid de problemen in de huisartsenzorg voorlopig niet zijn opgelost.
Bij gebrek aan huisartsen zullen grote gebieden zonder huisartspraktijken ontstaan of zullen  de praktijken
veel groter worden, misschien wel verdubbelen in de komende 5 tot 10 jaar. Als de huisartsenzorg ten
onder gaat, zal de patiënt voor veel meer problemen dan nu direct zijn heil moeten zoeken bij de zieken-
huizen. Precies het omgekeerde van de situatie op Urk zoals beschreven in dit onderzoek.
Om dit te voorkomen zullen ingrijpende maatregelen nodig zijn.
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De huisarts zal zich steeds meer moeten richten op zijn kerntaken. Dat zijn de taken die alleen de huisarts
kan verrichten. Deze liggen vooral op curatief gebied, waarbij het gaat om het stellen van de diagnose en
het formuleren van beleid bij een bepaalde patiënt maar ook van beleid bij patiëntengroepen. Het uitvoe-
ren en controleren van het beleid zal hij in veel gevallen moeten delegeren, zonder het overzicht te verlie-
zen. Hij zal zich verder met de grote lijnen moeten bezighouden. Voor wat betreft allerlei rompslomp
(zoals bureaucratische regelgeving, wachtlijstproblematiek, automatisering) zal de huisarts uit de wind
gehouden moeten worden. Maar ook medische problemen die net zo goed of beter door hulppersoneel
kunnen worden behandeld, behoren niet bij hem terecht te komen. Dit betekent dat hoog ingezet zal
moeten worden op triage door telefoniste/ praktijkassistente/ praktijkverpleegkundige. Daartoe moet
personeel worden opgeleid en moet de ontwikkeling van triage-ondersteunende programmatuur krachtig
worden gestimuleerd. Ook in andere faciliteiten zal moeten worden voorzien, zoals praktijkruimte, opti-
male automatisering en elektronische communicatie, administratieve en organisatorische ondersteuning.
Dat met triage en een gezamenlijk computersysteem veel te bereiken valt, hebben vijf Haagse huisartsen
laten zien met hun noodoplossing in verband met onvervulbare vacatures voor de drie overige Hagro-
leden; ook in Engeland en Zweden (10 jaar) heeft men zeer goede ervaringen met triage door hulpperso-
neel (Schiphorst, 2001).
Daarnaast zal moeten worden voorzien in voldoende eerstelijns hulpverleners (zoals maatschappelijk
werkers, psychologen, thuiszorgmedewerkers) om naar te kunnen verwijzen.
Op deze manier lijkt het mogelijk om alsnog het gewenste beperkte en verantwoorde zorggebruik te
bewerkstelligen.
De vraag is nog: welke huisartsen willen dit en wie zal dat alles betalen?
De projectgroep ‘Toekomstvisie huisartsenzorg’ van LHV en NHG (Sietsma, 2001) concludeert dat voor de
huisartsenzorg in ieder geval nodig zijn: normale arbeidsvoorwaarden en een praktijkorganisatie toegesne-
den op alle huisartsen, voldoende aanwas (van huisartsen), een gepaste honorering en een toereikende
kostenvergoeding. Zij besluit met de woorden dat honorering en kostenvergoeding geen gelijke tred
hebben gehouden met de werkelijkheid en dat de overheid en de commissie Tabaksblat, ondanks de in-
druk van het tegendeel, in 2001 nog geen toereikende maatregelen hebben voorgesteld.
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Samenvatting

Naar aanleiding van lage verwijscijfers bij Urker ziekenfondsverzekerden gedurende een lange reeks van
jaren, is besloten onderzoek te doen naar de achtergronden daarvan.
In hoofdstuk 1 zijn de historie van Urk, de volksaard en mentaliteit van de Urkers en de gezondheids-
zorgvoorzieningen beschreven.
Literatuuronderzoek (hoofdstuk 2) heeft geleid tot een model voor de analyse in het onderzoek en tot de
conclusie dat het gewenst is een uitgebreide inventarisatie te doen van gezondheidstoestand (door de
bevolking ervaren zorgbehoefte), zorgvraag (de gezondheidsproblemen waarvoor de huisarts wordt ge-
consulteerd), zorggebruik (contacten en daaruit voortvloeiende verrichtingen) en factoren van de kant van
de bevolking en de huisartsen met invloed op zorgvraag en zorggebruik, grotendeels conform de Natio-
nale studie van ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk (1987-1988), die als referentie kan dienen.
In hoofdstuk 3 is beschreven wat dit betekent: een enquête bij (een steekproef van) de bevolking, een
enquête bij de huisartsen en registratie van alle contacten en verrichtingen in de huisartspraktijk geduren-
de drie maanden. Deze registratie is episodegericht, waarbij een episode een reeks contacten is voor
hetzelfde gezondheidsprobleem. Enquêtegegevens van de steekproef bij de bevolking over zorggebruik,
gezondheidstoestand, determinanten van gezondheid en attitude zijn vergeleken met de cijfers van de
Nationale studie of met CBS-cijfers of met beide. Contactregistratiegegevens over zorgvraag en zorgge-
bruik in de huisartspraktijk zijn per praktijk gestandaardiseerd naar de Nederlandse bevolkingsopbouw
(leeftijd en geslacht). Om de gevolgen van diagnostische interdoktervariatie voor de vergelijking tussen
Urk en Nederland zoveel mogelijk te beperken is gekomen tot een verregaande clustering van diagnoses.
Verschillen tussen Urk en Nederland zijn alleen getoetst bij 20 of meer episoden op Urk. De dataverza-
meling voor het onderzoek heeft plaatsgevonden in het najaar van 1991.

Bevolking
In hoofdstuk 4 zijn het zorggebruik van de bevolking en bevolkingsfactoren met invloed op zorggebruik
in kaart gebracht.
•  Zorggebruik, door bevolking gerapporteerd
Op Urk wordt op grond van enquêtegegevens iets minder gebruik gemaakt van de huisarts en aanzienlijk
minder van de specialist dan elders in Nederland; het aantal ziekenhuisopnamen ligt op ongeveer vergelijk-
baar niveau. De jongste leeftijdsgroep (15 t/m 24 jaar) wijkt echter enigszins af en kent een met Nederland
vergelijkbaar consumptieniveau wat betreft contacten met de huisarts en de specialist; het percentage dat in
het ziekenhuis is opgenomen geweest, is zelfs relatief hoog; al is het verschil niet significant.
Het aantal contacten met alternatieve genezers verschilt niet noemenswaardig.
Het percentage van de bevolking dat medicijnen (in 4 weken voorafgaand) krijgt voorgeschreven ligt op Urk
(iets) hoger dan landelijk.
•  Factoren met invloed op zorggebruik
De ervaren gezondheidstoestand van de Urker bevolking is wat slechter dan gemiddeld in Nederland. Het
percentage van de bevolking dat klachten/ ‘alledaagse aandoeningen’, chronische ziekten (vooral varices,
aambeien, hypertensie), psychische klachten (gespannenheid), trauma’s ervaart is op Urk hoger. Voor de
geestelijke gezondheid en het verzuim worden min of meer vergelijkbare percentages gevonden.
De Urker bevolking dicht minder invloed toe aan zichzelf, de arts en het toeval als het gaat om invloed op de
eigen gezondheid (gezondheidsspecifieke beheersingsoriëntatie). Het grootste verschil met Nederland
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wordt gevonden bij oriëntatie op het toeval, het kleinste verschil bij oriëntatie op de arts; de verschillen zijn
het kleinst in de leeftijdsgroep van 15 t/m 24 jaar. Verder is men minder geneigd medische hulp te zoeken bij
alledaagse aandoeningen, vergeleken met de steekproefpopulatie van de Nationale studie.
De Urker bevolking geeft in grote meerderheid aan bij psychosociale problematiek hulp te zoeken bij ouder-
ling of diaken. De betreffende vragen zijn alleen aan de Urkers gesteld.
De waardering voor de bereikbaarheid en het informatief en communicatief optreden van de huisarts is op
Urk en in Nederland vergelijkbaar groot. Een ruime meerderheid van de Urker bevolking kan zich vinden
in het verwijs- en voorschrijfgedrag van de huisarts. Op Urk vindt men iets vaker dat wel eens te snel naar
een specialist wordt verwezen (!). Door Urkers wordt iets vaker aangegeven dat men had gewild dat de
huisarts een geneesmiddel had voorgeschreven.

Zorgvraag
In hoofdstuk 5 is de zorgvraag in kaart gebracht (contactregistratiegegevens). De (totale) zorgvraag bij de
huisarts op Urk en in Nederland verschilt qua volume en verdeling naar diagnose. Het totale aantal episoden
is op Urk 4% hoger dan gemiddeld in Nederland., exclusief zwangerschapsproblematiek is het verschil nog
1.2%.
De zorgvraag op Urk is groter bij de meeste chronische ziekten (vooral diabetes, schildklierziekten, ver-
hoogd cholesterol, jicht, eczeem, psoriasis, hartinsufficiëntie en rugklachten), bij de meeste trauma’s (van
bewegingsapparaat, huid, oog), sommige infecties (erysipeloid, oorinfecties, urineweginfecties en candida-
infecties van de vrouwelijke geslachtsorganen), psychische klachten, angst voor ziekten.
De zorgvraag op Urk is kleiner bij klachten, luchtweginfecties,  sommige chronische ziekten (hypertensie,
‘irritable bowl syndrome’, ‘mondziekten’). De huisartsen op Urk registreren veel minder vaak ‘geen ziekte’
dan de gemiddelde Nederlandse huisarts.
Globaal bestaat er op Urk dus een iets grotere zorgvraag, met minder klachten en meer trauma’s, chronische
ziekten, psychische klachten en zwangerschap.

Zorggebruik
In hoofdstuk 6 is het zorggebruik geïnventariseerd en zijn de verschillen tussen de Urker en de Nederland-
se praktijk aangegeven (contactregistratiegegevens).
•  Contacten
Het aantal contacten met de huisarts is lager op Urk (ook bij jongeren van 15 t/m 24 jaar); het aantal
spreekuurcontacten is lager, het aantal telefonische contacten is hoger. Vrouwen in de vruchtbare leeftijd
en bejaarden hebben vaker contact, de overige categorieën minder vaak. Het spreekuur wordt alleen door
vrouwen in de vruchtbare leeftijd vaker bezocht, door de overige categorieën minder vaak. Het aantal visites
is hoger bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd en bij bejaarden, bij de overige categorieën lager. Het aantal
telefonische contacten is bij alle leeftijden en bij zowel man als vrouw hoger op Urk.
Het aantal contacten met de assistente is veel hoger, vooral vanwege herhaalreceptuur.
Het aantal contacten voor herhaalmedicatie is op Urk hoger.
•  Verrichtingen.
Medisch-technische behandelingen, medicamenteuze behandelingen, verwijzingen binnen  de eerste lijn
(fysiotherapeut, diëtiste, alternatieve genezer, gezinsverzorgster en ‘overige eerstelijns hulpverleners’)
komen op Urk veel vaker voor, behandeling met gesprek en advies veel minder vaak. Diagnostisch on-
derzoek in de praktijk komt vaker voor, extern aangevraagd diagnostisch onderzoek minder vaak, met
uitzondering van echoscopisch en  endoscopisch onderzoek dat vaker wordt aangevraagd. Overleg met
eerstelijns hulpverleners en specialisten vindt even vaak plaats.
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Het verwijscijfer op Urk is 14.5% lager dan het landelijke cijfer. Het verwijscijfer is lager naar verreweg
de meeste specialismen, vooral naar (het cluster) ‘interne specialismen’, oogheelkunde en dermatologie, en
in mindere mate naar keel-, neus-, oorheelkunde, kindergeneeskunde en neurologie; het verwijscijfer is
hoger naar gynaecologie/ verloskunde en naar revalidatiegeneeskunde. Het Urker verwijscijfer
‘psychiatrie/ GGZ’ is 50% lager dan het landelijke cijfer; vooral naar de riagg wordt veel minder vaak ver-
wezen.

Verwijscijfers naar diagnose
In hoofdstuk 7 is het verwijscijfer op diagnoseniveau bestudeerd.
Het verwijscijfer is op Urk belangrijk lager dan gemiddeld bij verreweg de meeste klachten, de meeste
infecties (vooral van de luchtwegen en van de huid), veel chronische aandoeningen (vooral mondziekten,
irritable bowl syndrome (IBS of ‘spastisch colon’), ‘overige darmziekten’ (dus excl. IBS), refractieafwij-
kingen, hartinsufficiëntie, rugklachten, sommige soorten tendinitis/ bursitis, astma/ copd, eczemen,
atheroomcysten/ ingegroeide nagels, psychische ziekten (vooral ‘klachten’ en depressie), sociale proble-
men (vooral relatieproblemen), kanker (niet van de huid), goedaardige nieuwvormingen van de huid,
gezinsplanning excl. pil, en het cluster ‘geen ziekte/ geboorte’.
Het verwijscijfer is op Urk belangrijk hoger dan gemiddeld bij fracturen, oorinfecties, sommige oogin-
fecties, chronische oogziekten (exclusief refractieafwijkingen), hypertensie, arteriële vaatstoornissen,
chronische ziekten van het bewegingsapparaat (vooral arthrosis), chronische ziekten van de vrouwelijke
geslachtsorganen, chronische ziekten van de mannelijke geslachtsorganen, zwangerschap, angst voor
ziekten (vooral voor hart/ vaatziekten).
Zonder ‘zwangerschap’ is het totaal verwijscijfer 17.8% lager dan het landelijke cijfer.
•  Verwijscijfer en zorgvraag
Het effect van verschil in volume (prevalentie) van de zorgvraag op het verwijscijfer is middels een cor-
rectie in beeld gebracht.
De kleinere zorgvraag voor de meeste klachten, luchtweginfecties, refractieafwijkingen en kanker (niet
van de huid) leidt tot belangrijk lagere verwijscijfers. De grotere zorgvraag voor trauma’s (bewegingsap-
paraat, oog, huid), oorinfecties, enige chronische ziekten (oog , maag/slokdarmziekten, hartinsufficiëntie,
arthrosis, diabetes), zwangerschap, angst voor ziekte leidt tot belangrijk hogere verwijscijfers. Het ver-
schil in totale zorgvraag heeft geen duidelijk effect op het Urker verwijscijfer. Als ‘zwangerschap’ buiten
de vergelijking wordt gehouden, leidt het verschil in totale zorgvraag tot een lager verwijscijfer op Urk;
het verschil bedraagt 3.4% van het Nederlandse verwijscijfer.
•  Verwijscijfer en taakuitoefening
Verwijzen naar de specialist is onderdeel van het huisartsgeneeskundig handelen (ofwel taakuitoefening).
Het verwijscijfer na correctie voor verschil in prevalentie van de zorgvraag (het netto verwijscijfer) is het
resultaat van de taakuitoefening op Urk. Zodoende is een verschil tussen het netto verwijscijfer en het
Nederlandse verwijscijfer het resultaat van  verschil in taakuitoefening tussen Urk en Nederland.
Het netto verwijscijfer is bij een breed scala van klachten en aandoeningen op Urk lager dan het landelijk
verwijscijfer: verreweg de meeste diagnoses en clusters bij klachten, trauma’s, infecties, chronische ziek-
ten, psychosociale problematiek en zwangerschap. Bij een aantal klachten en aandoeningen in het netto
verwijscijfer hoger dan het landelijke cijfer. Het betreft sommige klachten, fracturen, sommige ooginfec-
ties, enige chronische ziekten en kanker. Bij de totale zorgvraag komt het netto verwijscijfer op Urk
beduidend lager uit dan het Nederlandse verwijscijfer (14.4%). Het verschil verandert niet als ‘zwanger-
schap’ buiten de vergelijking wordt gehouden.
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Taakuitoefening naar diagnose
In hoofdstuk 8 is de taakuitoefening beschreven. Het gaat om contacten en verrichtingen per episode van
een klacht of aandoening. Bij een totale zorgvraag die qua volume en aard vergelijkbaar is met de Ne-
derlandse zorgvraag, verwijst de Urker huisarts inderdaad veel minder vaak naar de specialist dan de
Nederlandse huisarts. Voor het overige behandelt hij even vaak met gesprek, veel vaker medisch-
technisch, minder vaak met medicatie. Hij verwijst vaker naar de eerste lijn. Verder doet hij vaker dia-
gnostiek in eigen praktijk, vraagt hij minder vaak externe diagnostiek aan en pleegt hij minder vaak
overleg met eerstelijns hulpverleners en specialisten. De Urker patient heeft minder vaak contact met de
huisarts; als hij terugkomt, is dat iets vaker op verzoek van de huisarts (terugbesteld).  De Urker huisarts
heeft iets meer herhaalcontacten dan de Nederlandse huisarts.
Als de huisarts de behandeling binnen de eerste lijn laat plaatsvinden in plaats van te verwijzen naar de
specialist, wordt dat wel substitutie genoemd. Het blijkt dat bij de gezamenlijke clusters met substitutie
door behandeling met gesprek en de gezamenlijke clusters met substitutie door medisch-technische be-
handeling een netto verwijscijfer optreedt, dat fors lager is dan het Nederlandse verwijscijfer. Voor sub-
stitutie door behandeling met medicatie respectievelijk verwijzing naar de eerste lijn zijn de verschillen
kleiner.

Structuurfactoren
Kenmerken van de regio waarin de praktijk is gesitueerd en kenmerken van de praktijk  bepalen voor een
deel de structuur waarbinnen klachten en aandoeningen in de huisartspraktijk worden behandeld. Daar-
mee hebben zij invloed op zowel zorgvraag als taakuitoefening. In hoofdstuk 9 zijn deze structuurfactoren
bestudeerd.
•  Regiokenmerken/ beschikbaarheid zorgvoorzieningen
Urk ligt op het platteland, in het noorden van Nederland. Het dichtstbijzijnde ziekenhuis bevindt zich in
Emmeloord (13 km). Hier zijn alle basisspecialismen en enige deelspecialisten van elders op consultbasis
vertegenwoordigd; er is geen open EHBO.
Het (zorggebruik)profiel van de gezamenlijke praktijken op Urk en het profiel van groepen praktijken
(deelpopulaties) van de Nationale studie, die zijn geformeerd naar urbanisatiegraad, afstand tot het zie-
kenhuis of regio, zijn vergeleken met het landelijk profiel. Op de meeste onderdelen wijkt het profiel van
de praktijken op Urk in dezelfde richting af van het landelijk profiel als het profiel van praktijken met
eenzelfde regiokenmerk (platteland, ziekenhuis niet in de plaats zelf, in het noorden van Nederland). Het
Urker profiel wijkt echter bijna steeds veel sterker af; vooral het verwijscijfer naar beschouwende specia-
lismen en naar psychiatrie/ GGZ is veel lager.
Op enkele onderdelen (telefonische contacten met de huisarts en verwijzingen naar de eerste lijn) spoort
het profiel van de Urk praktijken geheel niet met het profiel van praktijken met eenzelfde regiokenmerk.
Met name op deze punten wijkt het Urker profiel in dezelfde richting af van het landelijk profiel als het
profiel van praktijken met een afwijkend regiokenmerk (hogere urbanisatiegraad, het ziekenhuis dichtbij,
in het midden -, in zuiden van Nederland).
Op Urk is geen verloskundige; de Urker huisartsen zijn nog verloskundig actief, net zoals veel andere
huisartsen op het platteland. In zorgvraag en zorggebruik wat betreft ‘zwangerschapsproblematiek’ is dit
duidelijk terug te vinden.

•  Samenwerking, praktijkvorm
Op vergelijkbare wijze als bij de regiokenmerken zijn het (zorggebruik)profiel van de gezamenlijke prak-
tijken op Urk en het profiel van groepen praktijken van de Nationale studie, die zijn geformeerd naar
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praktijkvorm, vergeleken met het landelijk profiel. Op enige onderdelen wijkt het profiel van de praktij-
ken op Urk in dezelfde richting af van het landelijk profiel als het profiel van groepspraktijken. Het gaat
om (meer) visites, telefonische contacten, verwijzingen eerste lijn, en om (minder) aanvragen externe
diagnostiek. Gezondheidscentra hebben minder verwijzingen naar beschouwende specialismen, net als de
Urker praktijken maar veel minder uitgesproken. Alle samenwerkers hebben een iets lager verwijscijfer
naar snijdende specialismen.
•  Structurele drukte
De Urker huisarts heeft het wat betreft het aantal contacten en het aantal problemen per contact ondanks
de grote praktijk niet drukker dan de Nederlandse huisarts in een normpraktijk; als de verloskunde buiten
beschouwing blijft, heeft hij het duidelijk minder druk.
De praktijkassistente heeft het drukker dan haar collega in de Nederlandse normpraktijk. Ze heeft in ieder
geval meer contacten voor herhaalreceptuur en waarschijnlijk ook meer ‘persoonlijke’ contacten met de
patiënten.
•  Praktijkorganisatie
De huisartsen op Urk maken meer gebruik van de telefoon en doen minder spreekuur dan de Nederlandse
huisarts. Op Urk wordt in alle praktijken meer medisch-technisch behandeld, en meer gedelegeerd aan de
assistente op medisch-technisch gebied. Voor het verwerken van herhaalreceptuur wordt op Urk gebruik
gemaakt van ingeleverde verpakkingen en herhaalrecepten; de telefoon wordt bewust niet gebruikt.

Huisartsfactoren
De huisarts heeft net als de patiënt grote invloed op de taakuitoefening.
Attitude, meningen, werkbeleving en satisfactie van de Urker huisartsen zijn gemeten via de huisartsen-
enquête van de Nationale studie. De resultaten zijn vergeleken met die van de Nationale studie. Vanwege
de kleine groep op Urk (5 huisartsen) kunnen verschillen slechts een indruk geven. Via de beschrijving is
dat tot uitdrukking gebracht (hoofdstuk 10).
•  Attitude en meningen
Mogelijk zijn de Urker huisartsen meer dan gemiddeld bereid risico te nemen. Wat betreft het omgaan
met onzekerheid neigen ze meer dan gemiddeld tot het consulteren van een collega huisarts en minder dan
gemiddeld tot het laten blijken van onzekerheid aan de patient en het consulteren van de specialist.
Urker huisartsen hebben geen andere taakopvatting wat betreft diagnostiek en therapie en op somatisch
en psychosociaal vlak. Ze voelen zich net zo competent op somatisch vlak, maar lijken wat zekerder bij
medisch-technische behandelingen.
De Urker huisartsen staan positiever tegenover contact en overleg met de specialist. Ze lijken honorering
minder als voorwaarde te stellen voor het consulteren van de specialist en voor taakverschuiving naar de
huisarts. Ze hebben een bredere taakopvatting en een bredere taakuitoefening dan de gemiddelde Neder-
landse huisarts.
De Urker huisartsen dichten zichzelf minder invloed toe op de situatie van de patiënt. Maar ze menen
relatief veel invloed op (verandering van) de patiënt zelf en op de eigen situatie te hebben.
•  Werkbeleving en satisfactie
De Urker huisartsen lijken minder vaak negatieve gevoelens (zoals twijfels of frustratie) te ervaren bij het
reguliere huisartsenwerk, terwijl ze bij andere activiteiten dan spreekuur en visite vaker een gevoel van
uitdaging en minder vaak een gevoel van tijdnood ervaren.
Mogelijk zijn ze meer tevreden met de mogelijkheden tot contacten met andere huisartsen en met hun
inkomen, en meer tevreden met de beschikbare tijd voor nascholing. Ze lijken meer ontevreden met de
beschikbare tijd per patiënt en met de tijd die de praktijk kost.
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Conclusies, beschouwing en aanbevelingen

Conclusies:
•  Verschil in samenstelling van de zorgvraag draagt weliswaar bij aan het lagere verwijscijfer op Urk,

maar verschil in taakuitoefening heeft beduidend meer invloed
•  De taakuitoefening is op Urk doelmatiger dan gemiddeld in Nederland.
•  Het zorggebruik op Urk lijkt globaal te kunnen verklaard door de specifieke taakuitoefening en de

zorgvraag.
•  Genetische factoren, leefstijl, werk, religie en attitude ten aanzien van gezondheid en gezondheidsvoor-

zieningen van de Urker bevolking verklaren voor een belangrijk deel de relatief grote en serieuze zorg-
vraag.

•  De attitude van de Urker bevolking draagt in belangrijke mate bij aan de (hogere) doelmatigheid van
de taakuitoefening.

•  Regiofactoren spelen een belangrijke rol bij de verklaring van het zorggebruik op Urk.
•  De samenwerking op Urk heeft een gunstige invloed op de doelmatigheid van de taakuitoefening bij

een aantal aandoeningen. In het algemeen kan de conclusie zijn dat bepaalde aspecten van de prak-
tijkvoering (de intensieve samenwerking, de beperkte drukte in de praktijk en de efficiënte praktijkor-
ganisatie) de kans op een kwalitatief goede huisartsenzorg en (daarmee) de kans op een doelmatige
taakuitoefening verhogen

•  De huisartsen hebben een attitude die een gunstige invloed heeft op de praktijkvoering en mede daar-
door op de taakuitoefening

Beschouwing en aanbevelingen:
•  Materiaal en methode
In het brede, inventariserende onderzoek op Urk kon met de beschikbare mankracht en mogelijkheden niet
diep worden ingegaan op bepaalde factoren met invloed op het zorggebruik.
De keuze voor de Nationale studie wat betreft methode en referentie had onder andere tot gevolg dat de
registratieperiode kort was. Dit leverde beperkingen op, onder andere bij het onderzoek van chronische
ziekten en de verrichting ‘terugbestellen’.
Gegevens van het onderzoek op Urk zijn vergeleken met gegevens van de Nationale studie, die 4 jaar eerder
is verricht. Dit lijkt verdedigbaar, mits met enige met name genoemde veranderingen rekening wordt gehou-
den.
Omdat de groep huisartsen op Urk klein is, is de interpretatie van sommige verschillen beperkt. Attitudecij-
fers geven hooguit een indruk. De sterke clustering van diagnosen, nodig om de invloed van diagnostische
interdoktervariatie te beperken, beperkt de interpretatie van verschillen in zorggebruik.
Verschillen in opzet en uitvoering van de enquête bij de bevolking bemoeilijkten en beperkten de vergelijk-
baarheid.
De opzet om referentiecijfers zoveel mogelijk te betrekken uit gepubliceerde gegevens van de Nationale
studie, heeft enige  beperkingen opgeleverd. Daarnaast konden sommige referentiecijfers niet worden
verkregen.
De studie is verricht in 1991. Globaal kan worden gesteld dat belangrijke factoren zoals attitude van de
bevolking en attitude van de huisartsen waarschijnlijk niet wezenlijk zijn veranderd sinds 1991. Samenwer-
king en praktijkorganisatie hebben geleid tot uitbreiding en verbetering van het zorgaanbod van de kant van
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de huisarts. Bepaalde tweedelijns voorzieningen liggen nu op grotere afstand.  Op Urk wordt nog steeds veel
minder vaak naar de specialist verwezen dan landelijk.
De attitude van de bevolking op Urk verdient verder onderzoek, vooral de invloed van religie en sociale
netwerken daarop. Bij onderzoek naar taakuitoefening verdient het aanbeveling om de consultatie zelf
goed in beeld brengen, vooral de communicatie en de verwachtingen van patiënt en arts, maar ook de
werkstijl van de huisarts. Om een goede vergelijking van zorgvraag, taakuitoefening en zorggebruik op
diagnoseniveau te maken, verdient het aanbeveling gebruik te maken van een geautomatiseerd systeem
voor diagnoseclassificatie, met een slimme thesaurus, duidelijke inclusiecriteria en criteria voor begin en
einde van de episode. Ook is het verstandig getrainde huisartsen te gebruiken. Tenslotte is een langere
registratieperiode wenselijk, bijvoorbeeld 1 jaar; de automatisering maakt dat nu ook goed haalbaar. Bij
de tweede Nationale Studie (2001) is aan een aantal van deze voorwaarden al voldaan.
•  Urker bevolking
De zorgvraag is relatief ernstig op Urk, vooral wat betreft hart- en vaatziekten en de risicofactoren daar-
bij; het lijkt erop dat de bevolking hiermee te laconiek omgaat. Op Urk gaat men zeer ver met mantelzorg;
als die zorg het niet meer trekt, is de nood echt hoog en is directe en adequate hulpverlening nodig. Tijdig
melden bij het regionaal indicatie orgaan is belangrijk in verband met de schaarste in de zorg.
•  Urker huisartsen
Zorgvraag en attitude van de bevolking geven de Urker huisarts veel inzicht in het natuurlijk beloop van
ziekten en nopen tot serieus nemen van de patiënt, maar niet tot defensief handelen. Bij risicofactoren en
chronische ziekten moet de Urker huisarts extra aandacht en actie ontplooien. Aan verbetering van sa-
menwerking en praktijkvoering moet steeds worden gewerkt. Ook informatievoorziening aan en commu-
nicatie met de praktijkbevolking zijn belangrijke aandachtspunten.
•  Opleiding tot huisarts
Dit onderzoek gaat over het dagelijks werk van de huisarts en over de vele factoren die daarop van in-
vloed zijn. Het gaat over zorgvraag en taakuitoefening, in de volle breedte. De aandachtspunten die gel-
den voor de Urker huisartsen, gelden ook voor huisartsen in opleiding en dus voor de opleiding zelf.
•  Overheid en verzekeraars
Beleid van overheid en zorgverzekeraars heeft geen positieve bijdrage geleverd aan de beperking van het
zorggebruik op Urk ten tijde van het onderzoek. Als de overheid een beperkt en verantwoord zorggebruik,
zoals op Urk, wil bevorderen, moet zij de bevolking proberen te beïnvloeden (voorlichting) en de huisart-
senzorg krachtig stimuleren door te faciliteren.
De huisartsenzorg in Nederland verkeert in groot gevaar, onder andere door toenemende werkdruk, afne-
mende beschikbaarheid van huisartsen en volkomen ontoereikende bekostiging door overheid en verzeke-
raars gedurende een lange reeks van jaren. Ook op Urk is de situatie zorgelijk door een groeiende bevol-
king, een zich steeds verder verwijderende tweedelijns zorg, wachtlijsten voor allerlei vormen van zorg,
een groeiend tekort aan adequate praktijkfaciliteiten en fondsen en een sterk geslonken reservoir aan
huisartsen die het vak in de volle breedte inclusief verloskunde kunnen en willen uitoefenen.
Het beleid van overheid en verzekeraars wordt inmiddels meer stimulerend en faciliterend. Echter de
gevolgen van jarenlang inadequaat beleid laten zich niet gemakkelijk wegpoetsen. We zullen moeten
leven met een toenemend en fors tekort aan huisartsen en daarop moeten inspelen door de organisatie
sterk te verbeteren en het hulppersoneel fors uit te breiden. De huisartsen zullen zich, adequaat gehono-
reerd, aan hun kerntaken moeten kunnen wijden en uit de wind gehouden moeten worden wat betreft
zaken die heel goed en beter door anderen gedaan kunnen worden. Op die manier lijkt het goed mogelijk
een beperkt en verantwoord zorggebruik te bewerkstelligen.
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Summary

Low referral rates for a considerable number of years among publicly insured Urk residents were the
reason for setting up this study.
Urk is a former island in the IJsselmeer, a lake in the central part of the Netherlands. Chapter 1 describes
the history of Urk, the population characteristics and mentality and its health care facilities.
Studying literature on the subject (chapter 2) resulted in an analytical model and the conclusion that an
extensive inventory of the health condition (self-reported by the population), care demand (GP consulta-
tion), use of care (number of consultations and subsequent interventions) and factors that influenced the
population and the GPs as for care demand and use of care, was worth doing. The Dutch national survey
of general practice (1987-1988) would provide the tools and could serve as reference.
The consequences are explained in chapter 3: a questionnaire among (a sample of) the population, a
questionnaire among GPs, and registration of all consultations and interventions in the GP practices for a
period of three months. The registration is episode-orientated, an episode being a number of consultations
for the same health problem. Questionnaire data of the population sample about use of care, health condi-
tion, determinants of health and attitude were compared with the figures of the Dutch national survey or
with figures of the Central Bureau for Statistics or with both. Consultation registration data about care
demand and use of care in the GP practice were standardized per practice as for the Dutch population
structure (age and gender). In order to limit the consequences of diagnostic inter-doctor variation for the
comparison between Urk and the Netherlands as much as possible, diagnoses were clustered to an ad-
vanced level. Differences between Urk and the Netherlands were only tested in 20 or more episodes in
Urk. The data collection for the study took place in the autumn of 1991.

Population
Chapter 4 presents the use of care of the population and population factors that influence use of care.
•  Use of care, as reported by the population
Questionnaire data show that in Urk the GP consultation rate is a little below and the specialist consultation
rate is considerably above the Netherlands consultation rate; the number of hospital admissions is about the
same. The youngest age category (15-24 yrs) however deviates a little and has a comparable level as for GP
and specialist consultations; the percentage of hospital admissions scores relatively high, even though the
difference is not significant. The number of consultations of alternative healers does not deviate to any ex-
tent. The percentage of the population that has been prescribed medicine(s) (in the previous 4 weeks) is
(somewhat) higher in Urk than nationally.
•  Factors that influence use of care
The self-reported health condition of the Urk population scores a little below the Dutch average. The
percentage of the population with complaints/’every-day illnesses’, chronic diseases (varicose veins,
haemorrhoids, hypertension in particular), psychological complaints (stress), trauma’s is higher in Urk.
Mental health and absence due to sickness score more or less on the same level.
The population of Urk does not much appreciate the influence they themselves, the GP and chance have
on their health (health specific control orientation). The largest deviation from the Netherlands is found in
the orientation on chance, the smallest deviation in the orientation on the GP; the variations are smallest in
age category 15-24 yrs.
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Compared to the sample population of the Dutch national survey there is a lower tendency to turn to medical
advice for every-day illnesses.
A large majority of the population of Urk indicates that in case of psychosocial problems one turns for help
to the church elder or deacon. Relevant questions were only asked of the Urk population.
Appreciation of the accessibility and the informative and communicative attitude of the GP scores the same
in Urk and in the Netherlands. A large majority of the population of Urk approves of the referral and pre-
scription behaviour of their GPs. The Urk population indicates somewhat more often that referral to a spe-
cialist is done too easily (!). They also indicate more often that they would have wanted their GPs to pre-
scribe a medicine.

Care demand
In Chapter 5 the care demand is mapped (consultation registration data). The (total) care demand for Urk
GPs and the Netherlands GPs varies as for volume and distribution for diagnosis. The total number of
episodes in Urk is 4% higher than the Dutch average; without pregnancy problems the difference is 1.2%.
The care demand in Urk is larger for most chronic diseases (especially for diabetes, thyroid diseases,
heightened cholesterol level, gout, eczema, psoriasis, cardiac failure, and back complaints), for most
trauma’s (of the locomotive system, skin, eye), some infections (erysipeloid, ear infections, ureter infec-
tions and candida infections of the female reproductive organs), psychological complaints, hypochondria.
The care demand in Urk is smaller for ‘complaints’, respiratory infections, some chronic diseases (hy-
pertension, ‘irritable bowl syndrome’, ‘mouth diseases’). The Urk GPs have a lot fewer registrations of
‘no disease’ than the average Dutch GP.
Overall there is a somewhat larger care demand in Urk, with fewer complaints and more trauma’s,
chronic diseases, psychological complaints and pregnancies.

Use of care
Chapter 6 contains an inventory of the use of care and the differences between practices in Urk and in the
Netherlands (consultation registration data).
•  Contacts
The number of GP contacts is lower in Urk (also among adolescents aged 15-24); the number of surgery
contacts is lower, the number of contacts by phone is higher. Women of reproductive age and elderly
people have more consultations, the other categories fewer. Surgery hours are visited more only by
women of reproductive age; fewer by the other categories. Women of reproductive age and elderly people
score higher on GP home visits, the other categories lower. The number of contacts by phone scores
higher in all categories in Urk, both in women and men.
The number of contacts with the GP assistant is much higher, mainly due to repeat prescriptions. The
number of contacts for repeat medication is higher in Urk.
•  Interventions
Medical technology treatment, medication treatment, primary care referrals (physiotherapy, dietician,
alternative healer, mother’s helper and ‘other primary care workers’) have a higher prevalence in Urk,
treatment with interview and advice a much lower prevalence.
Diagnostic medical examination in the practice has a higher prevalence, externally requested diagnostic
medical examination a lower one with the exception of echoscopic and endoscopic examinations, which
have a higher prevalence.
Consultations with primary care workers and specialists have an equal prevalence.
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The referral rate in Urk is 14.5% lower than the national rate. The referral rate is lower for most special-
isms, especially for (the cluster) ‘internal specialisms’, ophthalmology and dermatology, and, to a lesser
degree for E.N.T., paediatrics and neurology; the referral rate is higher for gynaecology/obstetrics and for
rehabilitation medicine. The Urk referral rate ‘psychiatry/mental health’ is 50% lower than the national
referral rate; the Riagg (Regional institute for ambulant mental care) in particular has a much lower refer-
ral rate.

Referral rate for diagnosis
Chapter 7 studies the referral rate on diagnosis level.
The Urk referral rate is significantly below average in most complaints, most infections (respiratory and skin
complaints in particular), most chronic diseases (mouth diseases, irritable bowl syndrome (IBS or ‘spastic
colon’), ‘other intestinal diseases’ (excluding IBS), refraction disorders, cardiac failure, back complaints,
some sorts of tendonitis/bursitis, asthma / COPD, eczema, epidermal cysts/ingrown nails, psychological
diseases (‘complaints’ and depression in particular), social problems (relationship problems in particular),
cancer (not of the skin), benign skin growths, family planning excluding pill use, and the cluster ‘no disease /
birth’.
The referral rate in Urk is significantly higher than average for fractures, ear infections, some eye infec-
tions, chronic eye diseases (excluding refraction disorders), hypertension, arteriovascular diseases,
chronic diseases of the locomotive system (arthrosis in particular), chronic diseases of the female repro-
ductive organs, chronic diseases of the male reproductive organs, pregnancy, hypochondria (for cardio-
vascular diseases).
Without ‘pregnancy’ the total referral rate is 17.8% lower than the national rate.
•  Referral rate and care demand
The effect of the difference in volume (prevalence) of the care demand on the referral rate is presented by
means of a correction. The smaller care demand for most complaints, respiratory infections, refraction
disorders and cancer (non-skin) leads to significantly lower referral rates. The larger care demand for
trauma’s (locomotive system, eye, skin), ear infections, some chronic diseases (eye, stomach/gullet dis-
eases, cardiac failure, arthrosis, diabetes), pregnancy, hypochondria leads to significantly higher referral
rates. The difference in total care demand does not have a significant effect on the Urk referral rate; with
‘pregnancy’ excluded from the comparison the effect is significant: 3.4% lower than the national rate.
•  Referral rate and task execution
Referral to the specialist is part of the GP’s work (or rather task execution). The referral rate after correc-
tion for difference in prevalence of the care demand (the net referral rate) is the result of the task execu-
tion in Urk. And as such a difference between the net referral rate and the Dutch referral rate is the result
of the difference in task execution between Urk and the Netherlands.
The net referral rate in Urk scores lower for a broad range of complaints and diseases than the national
referral rate: by far the most diagnoses and clusters in complaints, trauma’s, infections, chronic diseases,
psychosocial problems and pregnancy. For a number of complaints and diseases the net referral rate is
higher than the national one: some complaints, fractures, some eye infections, some chronic diseases and
cancer. For the total care demand the net referral rate in Urk scores significantly lower than the Dutch
referral rate (14.4%). The difference does not alter with ‘pregnancy’ excluded from the comparison.
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Task execution per diagnosis
Chapter 8 describes the task execution of contacts and interventions per complaint or disease episode.
In a total care demand similar to the Dutch care demand as regards volume and characteristic, the Urk GP
indeed refers much less often to the specialist than the Dutch GP.
Interventions by means of interview score even, medical-technology interventions higher, interventions
with medication lower. Diagnosis within the own practice score higher, external diagnosis scores lower
and consultation with primary care workers and specialists scores lower. The Urk patient scores lower on
number of GP consultations; repeat contacts more often take place on request of the GP (return contacts).
The Urk GP scores higher on repeat contacts than the Dutch GP.
GP interventions within primary care instead of referral to the specialist are called substitution. Joint
clusters with substitution by interventions through interview and joint clusters with substitution by medi-
cal-technology interventions prove to result in a net referral rate that is much lower than the Dutch refer-
ral rate. Substitution by treatment with medication respectively referral to primary care score lower on
differences.

Structure factors
Characteristics of the region in which the practice is situated and characteristics of the practice determine
partly the structure within which complaints and diseases in the GP practice are treated. And so these
factors influence both care demand and task execution. Chapter 9 studies these structure factors.
•  Regional characteristics / availability of care facilities
Urk is a rural community in the northern part of the Netherlands. The nearest hospital is in the town of
Emmeloord (13 km). Here all basic specialisms and some external sub-specialists on consultancy basis
are represented; there is no open casualty department.
The (use of care) profile of the common practices in Urk and the profile of the group practices (sub-
populations) of the Dutch national survey that are classified for degree of urbanisation, distance to the
hospital or region, were compared with the national profile. On most parts the profile of the practices in
Urk deviates in the same direction from the national profile as the profile of practices with similar re-
gional characteristics (rural area, hospital not in the town itself, in the northern part of the Netherlands).
The Urk profile, however, shows a much stronger deviation, the referral rate to contemplative specialisms
and to psychiatry/mental health in particular is much lower.
On some parts (GP contacts by telephone and referral to primary care) the profile of the Urk practices is
completely dissimilar with the profile of practices with the same regional characteristics. On these items
the Urk profile deviates in the same direction from the national profile as the profile of practices with a
different regional characteristic (higher degree of urbanisation, hospital close by, middle, southern part of
the Netherlands).
Urk has no midwife’s; the Urk GPs are obstetrically active just as many other rural GPs. This shows
clearly in care demand and use of care by ‘pregnancy problems’.
•  Co-operation, type of practice
The (use of care) profile of the common Urk practices and the profile of groups of practices of the Na-
tional survey, which are classified by type of practice, were compared with the national profile in the
same way as the regional characteristic. In some parts the profile of the Urk practices deviates in the same
direction from the national profile as the profile of the group practices. E.g. (more) visits, contacts by
telephone, referrals to primary care, and (fewer) applications for external diagnostics. Health centres have
fewer referrals to contemplative specialisms, just as Urk practices, but much less distinct. All co-
operating practices have a somewhat lower referral rate to the surgical specialisms.
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•  Structural workload
The Urk GP, as far as the number of contacts and the number of problems per contact are concerned and
despite his large practice, does not have a larger workload than the Dutch GP in a standard practice.
Excluding obstetric activities, the workload is evidently lower.
The practice assistant has a higher workload than her colleagues in the Dutch standard practice. There are
more contacts for repeat prescriptions anyway and probably also more ‘personal’ contacts with the pa-
tients.
•  Practice organisation
Urk GPs use the telephone more and have fewer consultation hours than Dutch GPs. All Urk practices do
more medical technology interventions, and delegate more medical technology interventions to the prac-
tice assistants. The processing of repeat prescriptions in Urk is done by returned packages and repeat
prescriptions; the telephone is not used for this purpose.

GP factors
The GP, as much as the patient, has a great influence on the task execution.
Attitude, opinions, work appreciation and satisfaction of the Urk GPs were measured via the GP ques-
tionnaire of the National Study. The results were compared with those of the Dutch national survey. Due
to the small Urk group (5 GPs) the differences can only give an impression. Chapter 10 describes this
impression.
•  Attitude and opinions
Possibly Urk GPs are more than average willing to take risks. As for dealing with uncertainty they tend to
consult colleague GPs more than average and to show uncertainty to the patient and consulting a special-
ist below average.
Urk GPs do not have a different task conception as far as diagnostics and therapy, somatic and psychoso-
cial aspects are concerned. They feel just as competent in the somatic field, but do seem to be a little surer
of themselves about medical technology interventions.
Urk GPs have a more positive attitude towards contacts and consultations with the specialist. They do not
as much appreciate payment as a condition for consulting the specialist and for shifting tasks towards the
GP. They have a broader task conception and a broader task execution than the average Dutch GP.
Urk GPs do not value their influence on the situation of the patient very highly. Still, their influence on
(change of) the patients themselves and their own situation, they value relatively high.
•  Work appreciation and satisfaction
The Urk GPs seem to experience negative feelings (such as doubts or frustration) in their regular work
less often, whereas in other activities than consultation hours and visits they experience a feeling of chal-
lenge more often and a feeling of lack of time less often.
Possibly they possibly more satisfied with the possibilities for contacts with other GPs and with their
income, and more satisfied with the available time for further education. They seem more dissatisfied
with the available time per patient and with the time they have to invest in their practices.
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Conclusions and recommendations

Conclusions:
•  Difference in care demand structure does contribute to the lower referral rate in Urk, but the influence

of task execution is much higher.
•  The task execution in Urk is more appropriate than in the Netherlands in general.
•  The use of care in Urk can roughly be explained by the specific task execution and care demand.
•  Genetic factors, life style, religion and attitude towards health and health care facilities of the Urk popu-

lation explain the relatively large and serious care demand for the greater part.
•  The attitude of the Urk population contributes significantly to the (higher) appropriateness of the task

execution.
•  Regional factors play an important part in the explanation of the use of care in Urk.
•  The co-operation in Urk has a favourable influence on the appropriateness of the task execution in a

number of diseases. In general the conclusion can be that certain aspects of the practice execution
(intensive co-operation, relatively low structural workload and efficient organization of the practice)
heighten the chance of a qualitatively good GP care and (consequently) the chance of an appropriate
task execution.

•  The GPs have an attitude that influences the running of the practice and therefore the task execution
favourably.

Discussion and recommendations:
•  Material and method
In the broad, inventory study in Urk no in-depth study could be done into certain factors that influence the
use of care, not with the available manpower and facilities.
The consequence of the choice of the Dutch national survey for method and reference was, amongst others,
that the registration period was short. This resulted in limitations, e.g. in studying chronic diseases and the
intervention ‘return consultation’.
Data of the Urk study were compared with data of the National survey that was done 4 years previously.
This can be defended, taking into consideration some alterations mentioned.
The group of GPs in Urk being small, results in limitations for the interpretation of some differences.
Attitudinal figures provide at most an impression. The strong clustering of diagnoses, necessary for
restricting the influence of diagnostic inter-doctor variation, restricts the interpretation of differences in
use of care. Differences in setup and execution of the questionnaire among the population have made the
comparability more difficult and more restricted. The intention to involve the reference figures from
published data of the National survey  as much as possible, has resulted in some limitations. In addition,
some reference figures could not be obtained.
The study was done in 1991. In general it can be said that important factors such as attitude of the population
and attitude of the GPs have probably not essentially changed since 1991.
Co-operation and practice organization have resulted in extension and improvement of the care supply from
the side of the GP. Certain secondary care facilities are at a greater distance now. In Urk there are still fewer
referrals to specialists than elsewhere in the Netherlands.
The attitude of the Urk population deserves further research, especially with regard to the influence of relig-
ion and social networks. Research into task execution should present a good view on the consultation, espe-
cially on the communication and the expectations of patient and doctor, but also on the work style of the GP.
For a good comparison of the care demand, task execution and use of care on diagnostic level a computer-
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ized system for diagnosis classification should be used, with a smart thesaurus, clear inclusion criteria and
criteria for beginning and end of the episode. It would also be wise to use trained GPs. Finally, a longer
registration period would be necessary, e.g. 1 year; automation makes that very well possible now. In the
second Dutch national survey  (2001) a number of these conditions have been fulfilled.
•  The population of Urk
The care demand is relatively serious in Urk, especially where cardiovascular diseases and their risk factors
are concerned; it seems that the population is taking this too lightly. Urk has a very high level of volunteer
aid; when those volunteers can’t cope anymore, immediate and adequate assistance is needed. Timely
reporting towards the regional indication committees is important because of the scarcity of care.
•  Urk GPs
Care demand and attitude of the population present the Urk GP with good insight in the natural course of
diseases and induce towards taking the patient seriously, but not towards defensive intervention. The Urk
GP must develop extra attention and intervention where risk factors and chronic diseases are concerned.
Improvement of co-operation and practice execution needs to be worked for continually. Supply of in-
formation and communication with the practice population are important points of focus.
•  GP education
This study is about the daily work of the GP and about the many factors that influence that daily work. It is
about care demand and task execution, in all aspects. The points of focus that are operative for Urk GPs,
are also operative for GPs who are still in education and so for the education itself.
•  Authorities and insurers
Authorities and care insurers have in their policy not contributed positively to the limitation of the use of
care in Urk at the time of the research. When the government intends to promote a restricted and justified
use of care, as in Urk, it will have to try to influence the population (promotion) and to stimulate GP care
by offering facilities.
GP care in the Netherlands is in great danger, amongst others because of increasing workload, decreasing
availability of GPs and absolutely insufficient funding by government and insurer for a long number of
years. In Urk as well the situation is worrying because of a growing population, a continually withdraw-
ing secondary care, waiting lists for all sorts of care, a growing shortage of adequate practice facilities and
funding, and a much diminished reservoir of GPs who can and will practice their profession full-scale,
including obstetrics.
Government and insurer policy meanwhile is growing to be more stimulating and facilitating. However,
the consequences of long-term inadequate policy cannot be polished away easily. We will have to live
with an increasing and large shortage of GPs and we will have to meet this by considerable improvement
of the organization of health care and by employing many more assistant staff. GPs will have to be given
the space to attend to their core business and will have to be kept from activities that can as well be done
by others. That way it seems possible to create a restricted and justified use of care.



medische consumptie in de huisartspraktijk op Urk260



bijlagen 261

Bijlagen

Bijlage 1. Kengetallen bevolking

Tabel B1-1: diverse kengetallen bevolking Urk en Nederland

GEMEENTE URK 1984 1986 1988 1990 1998

Bevolking per 31 dec 11294 11829 12728 13346 15451

Bevolkingsdichtheid1 per km2 2184 2287 2462 ? 2243

Geboortecijfer /1000 inw. 28,0 27,9 30,6 29,1 24,9

Sterftecijfer “ 4,6 5,2 4,2 4,5 4,7

Geboorteoverschot “ 23,5 22,7 26,4 24,6 20,2

Vestigingsoverschot “ -8,3 2,7 13,4 0,3 -3,2

Toename bevolking “ 15,2 25,4 39,8 24,9 17,0

0-19 jaar % 47,2 46,1 45,7 45,1 44,2

20-64 jaar “ 46,3 46,3 48,0 48,5 49,4

65 jaar en ouder “ 6,5 6,6 6,3 6,4 6,5

NEDERLAND 1984 1986 1988 1990 1998

Bevolking *1000/31dec 14395 14529 14715 14893 15654

Bevolkingsdichtheid per km2 424 428 434 439 462

Geboortecijfer /1000 inw. 11,8 12,3 12,7 13,2 12,4

Sterftecijfer “ 8,2 8,5 8,6 8,6 9,2

Geboorteoverschot “ 3,6 3,8 4,1 4,6 3,2

Vestigingsoverschot “ 0,4 1,7 2,4 4,0 2,0

Toename bevolking “ 3,8 3,7 6,5 8,6 5,2

0-19 jaar % 29,0 27,7 26,7 25,7 24,3

20-64 jaar “ 59,2 60,2 60,8 61,5 62,2

65 en ouder jaar “ 11,9 12,2 12,5 12,8 13,5

Bronnen: Gemeente Urk (statistisch overzicht, 1999) en CBS

                                                                
1 het grondgebied van de gemeente Urk is in de loop van de jaren groter geworden door aankopen bij de buurgemeente. In

1988 bedroeg de oppervlakte 5.17 km2, in 1998 was dat 6.89 km2
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Tabel B1-2: Gezinssamenstelling Urk in 1992 en 1998.

Gezinssamenstelling Urk 1992 1998

Gezinnen 3012 3362

Gezinnen met kinderen 2422 2694

Echtparen totaal 2823 3150

Echtparen zonder kinderen 590 668

Echtparen met 1 kind 413 504

Echtparen met 2 kinderen 569 616

Echtparen met meer dan 2 kinderen 1251 1362

Samenwoners totaal 1 3

Samenwoners met 1 kind 0 0

Samenwoners met 2 of meer kinderen 1 3

Een oudergezinnen totaal 188 209

Een oudergezinnen met 1 kind 100 100

Een oudergezinnen met 2 of meer kinderen 88 109

Gemiddeld aantal personen per gezin 4,29 4,24

Alleenstaanden 949 1196

Bevolking totaal 13870 15451

Bron: Gemeente Urk

Tabel B1-3: bedrijven en bezette arbeidsplaatsen op Urk in 1990 en 1998.
URK Bedrijven Bezette arbeidsplaatsen

1990 1998 1990 1998

Bedrijven naar sector aantal % aantal % aantal % aantal %

Landbouw en visserij 165 31% 111 13% 894 25% 567 15%

Industrie 54 10% 89 10% 1124 31% 1378 36%

Bouwnijverheid, installatiebedrijven 21 4% 48 5% 116 3% 227 6%

Handel, horeca, reparatie gebruiksgoed. 153 29% 252 29% 900 25% 651 17%

Transport, opslag en comm. bedrijven 19 4% 61 7% 72 2% 181 5%

Banken, verzeker., zakelijke dienstverl, 41 8% 223 25% 123 3% 339 9%

Overige dienstverlening 76 14% 96 11% 414 11% 519 13%

Alle bedrijfstakken: bezette voltijd arb.pl. 529 100% 880 100% 3643 100% 3862 100%

Alle bedrijfstakken: bezette deeltijd arb.pl. 354 1196

Alle bedrijfstakken: totaal bezette arb.pl. 3997 5058

Bron: Gemeente Urk
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Bijlage 2. Contactregistratieformulier huisarts
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Bijlage 3. Contactregistratieformulier assistente
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Bijlage 4. Contacten voor herhaalreceptuur bij de Nationale studie

De Nationale studie telt 356.782 contacten voor de 4 seizoensgroepen tezamen. Alleen in de eerste groep
is gedurende 3 maanden herhaalreceptuur geregistreerd, bij 3 groepen is gedurende 6 weken
geregistreerd. Dit betekent dat 7.5 van 12 maanden is geregistreerd. Het Nivel rekent als correctie voor
4.5 maand circa 34000 contacten, zodat het totaal komt op 390.368 contacten (zie pagina 18 Rapport
Verrichtingen in de huisartspraktijk, Nivel). Teruggerekend gaat het om ruwweg 90000 contacten-voor-
herhaalrecept (= 12 x (34000 / 4.5), dat is ongeveer 23% van het totaal aantal contacten.
Uit tabel 4-3 in hetzelfde rapport blijkt dat het aantal contacten met de assistente enorm kan variëren: 373,2
per 1000 patiënten met een variatiecoëfficiënt1 van 59,2. Ter vergelijking: het aantal contacten met de
huisarts bedraagt 804,7 met een variatiecoëfficiënt van 18,9.  De variatie bij de contacten met de assistente
blijkt vooral met herhaalreceptuur te maken te hebben.

                                                                
 1 variatiecoëfficiënt = (standaarddeviatie / gemiddelde) x 100
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Bijlage 5. Kengetallen contactregistratie en episodeconstructie

Urk praktijk praktijk praktijk praktijk praktijk

totaal 1 2 3 4 5

patiënten 14513 1976 2770 3183 3252 3332

alle patiënten met contact 6654 966 1353 1388 1512 1435

patiënten met persoonlijk contact 5766 894 1177 1183 1302 1210

patiënten met persoonlijk contact zonder HR-contact1 4098

patiënten met persoonlijk contact en HR-contact 1668

patiënten met HR-contact 2556

patiënten met HR-contact zonder persoonlijk contact 888 72 176 205 210 225

alle contacten 14984 2337 3292 2946 3482 2927

contacten persoonlijk 12428

contacten met huisarts (pers.contact) 10146

contacten met assistente (pers.contact) 2282

contacten met assistente (HR-contact) 2556

contacten met assistente (totaal) 4838

alle episodecontacten 17748 2799 3906 3562 4133 3348

episodecontacten persoonlijk 13944

episodecontacten via huisarts (in pers.contact) 11609

episodecontacten via assistente (in pers.contact) 2335

episodecontacten via assistente (in HR-contact) 3804

episodecontacten via assistente (totaal) 6139

episoden, inclusief preventie 12651 2027 2629 2604 2877 2514

episoden, zonder preventie 12165

                                                                
1 Met een HR-contact (of herhaalsysteemcontact) wordt aangegeven een (administratief) contact in verband met het aanvra-

gen van chronische medicatie of het aanvragen van medicatie voor kwalen waarvoor de patiënt (en de hulpverlener) geen

consult noodzakelijk acht.
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Bijlage 6. Standaardisatie en reductie Nivel materiaal Najaarsgroep

Uitgaande van: episodecontacten (RFE's) Nationale Studie 3e periode (okt.-dec.'87)

•  Stap 1: berekening standaardisatievariabele leeftijd-geslacht door per leeftijd -geslacht categorie de
fractie op de Nederlandse bevolking te delen op de fractie in de 3e periode van de Nationale Studie.

•  Stap 2: berekening standaardisatievariabele stratificatie door per regio Noord/Midden/Zuid) /afstand
tot ZH (woonplaats/ tot 15km/vanaf 15km)/ urbanisatiegraad (ruraal/suburbaan/ urbaan/grote stad) het
totaal aantal artsen dat in Nederland in deze stratificatiecel gevonden wordt, te delen op het aantal art-
sen in de 3e periode Nationale Studie.

•  Stap 3: correctie voor 'kielzog-artsen' (d.w.z. artsen die in een gezamenlijke praktijk zitten met een
arts uit de steekproef van de Nationale Studie, maar niet zelf in de steekproef zitten; berekend door
aantal fulltime equivalenten (FTE) steekproefarts te delen door het totale aantal FTE gehele praktijk.

•  Stap 4: per episode wordt geteld naar hoeveel verschillende tweedelijns disciplines er verwezen is.
•  Stap 5: de ICPC-codes van de episodenamen worden ingedikt van 1492 tot 684 mogelijkheden.
•  Stap 6: per 'ingedikte' episodenaam wordt opgeteld hoeveel episodes er zijn, en naar hoeveel tweede-

lijns disciplines er verwezen is. Dit wordt zowel gestandaardiseerd (stap 1,2 en 3) gedaan als onge-
standaardiseerd.
N.B.: bij de telling van de episodes wordt ook gecorrigeerd voor het feit dat assistentencontacten voor
herhaalreceptuur slechts gedurende de helft van de periode geregistreerd zijn! Hiervoor is per episo-
decontact een correctievariabele die hetzij 1 is (GEEN assistentencontact voor herhaalreceptuur), het-
zij rond de 2 (WEL zo'n contact). Dit gebeurt zowel voor de gestandaardiseerde als voor de ongestan-
daardiseerde telling. Voor de verwijzingen is deze correctie niet nodig omdat dit per definitie geen as-
sistentencontacten-voor-herhaalreceptuur zijn.

•  Stap 7: de aantallen episodes/verwijsdisciplines per 1000 ingeschreven patiënten wordt berekend (=
88258 ongestandaardiseerd, = 14290708 gestandaardiseerd).
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Bijlage 7. Kengetallen tabel in bijlage 11

Kengetallen van tabel in bijlage 11 (verwijzingen naar diagnose, niveau ‘Urk 139’)

Urk lager dan Ned. nul Urk hoger dan Ned.

aantal verw/1000p* aantal aantal verw/1000p*

Verschil verwijzingen

alle clusters** 70 -25,87 7 42 15,45

clusters met significant verschil 61 -22,47 2 30 13,93

clusters met relevant*** verschil 41 -19,69 - 15 12,45

Prevalentie-effect

alle clusters 47 -11,86 40 52 11,80

clusters met significant verschil 31 -9,98 - 15 11,08

clusters met relevant verschil 11 -8,36 - 10 8,44

Netto verschil verwijzingen

alle clusters 93 -22,01 5 41 11,64

clusters met significant verschil 64 -19,29 - 29 9,65

clusters met relevant verschil 28 -15,22 - 14 8,57

*    verw/1000p: het verschil Urk t.o.v. Nederland in aantal verwijzingen per 1000 patiënten

**  clusters staat voor ‘diagnoses en clusters’

*** relevant geacht bij een verschil ≥ 0.25 verwijzing per 1000 patiënten
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Bijlage 8. Aantal episodecontacten per contact

Aantal episodecontacten met de huisarts per contact met de huisarts.

contacten huisarts

per 1000 patiënten

episodecontacten

huisarts per contact

contacten huisarts

per 1000 patiënten

episodecontacten

huisarts per contact

Urk Urk Ned. Ned.

 0- 4 M 628 1,046 928 1,052

V 615 1,065 860 1,060

T 622 1,055 893 1,056

 5-14 M 338 1,071 440 1,079

V 379 1,079 489 1,071

T 357 1,076 466 1,075

15-24 M 464 1,073 497 1,096

V 975 1,142 853 1,173

T 706 1,118 682 1,146

25-44 M 496 1,103 595 1,132

V 1107 1,172 944 1,178

T 789 1,150 777 1,161

45-64 M 667 1,199 789 1,179

V 828 1,240 933 1,240

T 746 1,223 865 1,214

65-74 M 1044 1,148 1106 1,191

V 1441 1,256 1272 1,268

T 1266 1,216 1194 1,234

75 e.o. M 1837 1,214 1348 1,177

V 2108 1,242 1664 1,268

T 2006 1,232 1512 1,229

MAN 601 1,131 707 1,139

VROUW 1014 1,189 940 1,195

TOTAAL* 804 1,168 829 1,172
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Bijlage 9. Competentiegevoel en algemene taakuitoefening

Tabel B9-1
Competentiegevoel op somatisch vlak, in percentages. Huisartsen Urk (n=5) en Nationale studie (n=157)

Urk Nationale studie

volledig /

grotendeels

enigszins nauwelijks/

totaal niet

volledig /

grotendeels

enigszins nauwelijks/

totaal niet

1 ECG interpreteren 0% 40% 60% 16% 20% 64%

2 diagnose claudicatio stellen 100% 0% 0% 96% 3% 1%

3 diagnostiek meniscusletsel afronden 60% 20% 20% 53% 22% 25%

4 diagnostiek icterus afronden 40% 60% 0% 72% 23% 6%

5 diagnose en behandeling acuut reuma 40% 60% 0% 60% 28% 12%

6 diagnose botfractuur stellen 80% 0% 20% 89% 9% 2%

7 diagnostiek congenitale heuplux. bij kind 80% 20% 0% 82% 13% 5%

8 diagnostiek subfertiliteit 60% 20% 20% 32% 40% 28%

9 diagnose en behandeling acute nefritis 60% 20% 20% 32% 34% 34%

10 iud plaatsen 100% 0% 0% 73% 4% 23%

11 paracentese uitvoeren 20% 60% 20% 28% 13% 60%

12 wigexcisie bij ingegroeide nagel 100% 0% 0% 79% 15% 16%

13 acute retentie bij prost.hypertr. catheter. 100% 0% 0% 93% 4% 2%

14 behandeling prolaps 100% 0% 0% 76% 10% 14%

15 behandeling panaritium 80% 0% 20% 66% 19% 15%

16 puncteren hydrops knie 100% 0% 0% 72% 12% 16%

17 behandeling gonorrhoe bij de man 100% 0% 0% 93% 3% 4%

18 behand. lichte/matige reumat. arthritis 100% 0% 0% 86% 13% 1%

19 desensibilisering bij atopie 80% 0% 20% 64% 19% 18%

20 behandeling cara 80% 20% 0% 87% 11% 1%

21 behand. bloedingen postmenopauze 20% 20% 60% 25% 15% 61%

22 behandeling psoriasis 80% 20% 0% 62% 33% 5%
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Tabel B9-2. Algemene taakuitoefening1, feitelijke gang van zaken, in percentages.

Huisartsen Urk (n=5) en Nationale studie (n=155)

Urk Nationale studie

meestal/

vaak

soms

wel/niet

zelden/

nooit

meestal/

vaak

soms

wel/niet

zelden/

nooit

3  controle chronische patiënten hoort zo mogelijk bij

huisarts *

40% 60% 0% 52% 48% 1%

4  specialist moet zich vooral als consulent huisarts

opstellen *

0% 60% 40% 15% 56% 29%

5  specialist moet bij negatieve bevindingen direct

terugverwijzen *

40% 40% 20% 54% 41% 5%

9  specialist moet geregeld overleggen met huisarts

over opgenomen pat. *

0% 80% 20% 4% 29% 67%

12 specialist behoort huisarts iha te betrekken bij

beslissing op te nemen *

20% 80% 0% 15% 33% 52%

13 specialist moet huisarts meer betrekken bij nazorg

na opname *

20% 40% 40% 41% 46% 14%

14 medische nazorg na opname in principe door de

huisarts *

20% 80% 0% 47% 47% 7%

15 als medische nazorg nodig, moet specialist met

huisarts contact opnemen *

20% 80% 0% 27% 47% 27%

1  je moet je steeds afvragen of je niet op terrein

specialist komt

20% 20% 60% 15% 34% 51%

2  deel diagnostiek specialist kan even goed door

huisarts gedaan

40% 40% 20% 31% 56% 14%

6  huisarts mag bij bezoek ziekenhuis status inzien

zonder tussenkomst spec.

40% 40% 20% 38% 19% 43%

8  bij verschil van mening over wenselijkheid opname

specialist doorslag

20% 60% 20% 13% 37% 51%

11 verlenging behandeling specialist moet door

huisarts kritisch bekeken

20% 40% 40% 18% 25% 57%

#7  huisarts moet in ziekenhuis als hij wil kunnen mee

behandelen

0% 0% 100% 1% 13% 87%

#10 inbreng huisarts en specialist moet gelijk bij

behandeling opgenomen patiënt

0% 20% 80% 2% 14% 84%

                                                                
1 De algemene taakuitoefening is gemeten met dezelfde lijst items (Dopheide, 1986) die is gebruikt bij het meten van de

‘algemene taakopvatting’. Alleen nu is gevraagd of betreffende situatie vaak voorkomt. Het Nivel heeft de items 7 en 10

laten vervallen (‘te scheef’). Men heeft één factor onderscheiden, de items 3, 4, 5, 9, 12, 13, 14 en 15 (Cronbach’s α: 0,74).

De interpretatie luidt: hoe hoger de score, hoe breder de taakuitoefening van de huisarts. In de tabel zijn de factor-items

aangegeven met een asterix (*) en zijn de velden van de vervallen onderin de tabel gezet (#). De tekst van de uitspraken is

ten behoeve van de tabel ingekort; de volledige tekst is te vinden in het Nivel basisrapport (Foets e.a., 1991).



Pagina 1.       Bijlage 10: zorgvraag en verwijzingen per 1000 patienten, 684 clusters

TABEL BIJLAGE 10                                     ZORGVRAAG PER 3 MAANDEN                                                    VERWIJZINGEN PER 3 MAANDEN

HOOFDSTUKKEN 5 EN 7 Epis. Epis. Epis. Epis.       Verschil Verw. Verw. Verw. Verw.          Verschil       Prevalentie          Netto

icpc 139 684 icpc Urk Urk Urk Ned    Urk tov Ned Urk Urk Urk Ned          Urk : Ned          effect         verschil
Urk nr indeling 139 clusters, naam nr indeling 684clusters, naam NIVEL abs /1000 STD /1000 s abs /1000 STD /1000 /1000 % s /1000 % s /1000 % s

A 1 klachten algemeen 1 pijn NNO/NEC A010 78 5.37 6.66 3.48 91% + 0 0.00 0.00 0.07 -0.07 -100% - 0.00 0% -0.07 -100% -
A 1 klachten algemeen 2 koude rillingen/koorts A030 11 0.76 0.39 1.16 -66% 0 0.00 0.00 0.03 -0.03 -100% 0.00 0% -0.03 -100%
A 1 klachten algemeen 3 algemene malaise A040 36 2.48 2.53 4.14 -39% - 1 0.07 0.04 0.08 -0.04 -50% - -0.03 -38% - -0.01 -13% -
A 1 klachten algemeen 4 syncope/black out A060 10 0.69 0.97 1.31 -26% 0 0.00 0.00 0.08 -0.08 -100% 0.00 0% -0.08 -100%
A 1 klachten algemeen 5 symptomen zuigeling A119 5 0.34 0.14 0.35 -61% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
A 1 klachten algemeen 7 seniliteit/veroudering A140 15 1.03 2.66 0.81 227% 0 0.00 0.00 0.01 -0.01 -100% 0.00 0% -0.01 -100%
A 1 klachten algemeen 10 algemene sympt./klachten NEC A290 16 1.10 1.45 9.94 -85% 3 0.21 0.19 1.03 -0.84 -82% -1.11 -108% 0.27 26%
A 1 klachten algemeen 37 afwijkende uitslag onderzoek NEC A910 1 0.07 0.03 0.17 -80% 1 0.07 0.03 0.04 -0.01 -25% -0.12 -300% 0.11 275%
A 2 trauma algemeen 21 ongeval/trauma NNO A800 2 0.14 0.12 0.80 -85% 0 0.00 0.00 0.23 -0.23 -100% 0.00 0% -0.23 -100%
A 2 trauma algemeen 22 multipele/inwendige traumata A810 1 0.07 0.10 0.01 1357% 1 0.07 0.10 0.00 0.10 , 0.09 , 0.01 ,
A 2 trauma algemeen 23 late gevolgen trauma A820 3 0.21 0.19 0.42 -54% 1 0.07 0.04 0.13 -0.09 -69% -0.05 -38% -0.04 -31%
A 2 trauma algemeen 34 schade fysische factoren A889 6 0.41 0.50 0.16 208% 0 0.00 0.00 0.01 -0.01 -100% 0.00 0% -0.01 -100%
A 2 trauma algemeen 35 schadelijk effect prothese A890 0 0.00 0.00 0.15 -100% 0 0.00 0.00 0.06 -0.06 -100% 0.00 0% -0.06 -100%
A 3 kinderziekte algemeen 12 mazelen A710 0 0.00 0.00 0.22 -100% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
A 3 kinderziekte algemeen 13 waterpokken A720 2 0.14 0.15 0.23 -36% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
A 3 kinderziekte algemeen 15 rode hond A740 0 0.00 0.00 0.79 -100% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
A 3 kinderziekte algemeen 17 virusinfectie met exantheem NEC A760 12 0.83 0.37 0.50 -25% 0 0.00 0.00 0.04 -0.04 -100% 0.00 0% -0.04 -100%
A 4 overige infecties 11 tuberculose, excl. long A700 0 0.00 0.00 0.04 -100% 0 0.00 0.00 0.01 -0.01 -100% 0.00 0% -0.01 -100%
A 4 overige infecties 14 malaria A730 2 0.14 0.24 0.04 469% 0 0.00 0.00 0.04 -0.04 -100% 0.00 0% -0.04 -100%
A 4 overige infecties 19 infectieziekte NNO/NEC A780 0 0.00 0.00 0.35 -100% 0 0.00 0.00 0.02 -0.02 -100% 0.00 0% -0.02 -100%
A 5 allergie algemeen 6 allergie NNO/NEC A120 31 2.14 2.07 2.91 -29% - 0 0.00 0.00 0.22 -0.22 -100% - 0.00 0% -0.22 -100% -
A 6 overige chron.ziekten 44 ziekte NEC A990 0 0.00 0.00 0.75 -100% 0 0.00 0.00 0.16 -0.16 -100% 0.00 0% -0.16 -100%
B 7 klachten bloed(v.org.) 45 vergrote lymfeklier(en) B020 12 0.83 0.76 1.20 -36% 1 0.07 0.13 0.05 0.08 160% -0.07 -140% 0.15 300%
B 7 klachten bloed(v.org.) 46 symptomen lymfeklier(en) NEC B030 0 0.00 0.00 0.05 -100% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
B 7 klachten bloed(v.org.) 49 sympt./klachten bloed NNO/NEC B290 0 0.00 0.00 3.04 -100% 0 0.00 0.00 0.17 -0.17 -100% 0.00 0% -0.17 -100%
B 7 klachten bloed(v.org.) 64 afwijkende leucocyten B840 1 0.07 0.05 0.02 168% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
B 7 klachten bloed(v.org.) 65 onverklaarbare haem. uitslag B850 1 0.07 0.07 0.32 -77% 0 0.00 0.00 0.07 -0.07 -100% 0.00 0% -0.07 -100%
B 7 klachten bloed(v.org.) 66 afw. haematologische uitslag B860 0 0.00 0.00 0.18 -100% 0 0.00 0.00 0.03 -0.03 -100% 0.00 0% -0.03 -100%
B 7 klachten bloed(v.org.) 67 splenomegalie B870 0 0.00 0.00 0.00 , 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
B 8 klierziekte 16 mononucleosis infectiosa A750 0 0.00 0.00 0.94 -100% 0 0.00 0.00 0.01 -0.01 -100% 0.00 0% -0.01 -100%
B 8 klierziekte 50 acute lymphadenitis/-angitis B700 11 0.76 0.52 0.86 -39% 0 0.00 0.00 0.03 -0.03 -100% 0.00 0% -0.03 -100%
B 8 klierziekte 51 chron./aspecifieke lymphadenitis B710 0 0.00 0.00 0.05 -100% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
B 9 ijzergebreksanaemie 60 ijzergebreksanaemie B800 137 9.44 10.10 3.57 183% + 2 0.14 0.12 0.09 0.03 33% + 0.08 89% + -0.05 -56% -
B 10 pernic.-/ov. gebreksanaemie 61 pernicieuze-/ov. gebreksanaemie B819 47 3.24 5.77 1.86 210% + 0 0.00 0.00 0.03 -0.03 -100% - 0.00 0% -0.03 -100% -
B 11 anemie NEC/stoll.afwijk. 62 anaemie NNO/NEC B820 8 0.55 0.77 1.75 -56% 1 0.07 0.04 0.14 -0.10 -71% -0.05 -36% -0.05 -36%
B 11 anemie NEC/stoll.afwijk. 63 haemofilie/stollingsstoornis B839 4 0.28 0.42 0.29 45% 1 0.07 0.09 0.05 0.04 80% 0.03 60% 0.01 20%
B 12 ov. chron.zkt bloed(v.org) 69 ziekte bl./bl.v. org. NNO/NEC B990 0 0.00 0.00 0.10 -100% 0 0.00 0.00 0.02 -0.02 -100% 0.00 0% -0.02 -100%
D 13 klachten maag-darmkanaal 70 gegen. buikpijn/buikkramp D010 28 1.93 1.92 3.68 -48% - 0 0.00 0.00 0.32 -0.32 -100% - 0.00 0% -0.32 -100% -
D 13 klachten maag-darmkanaal 73 peri-anale jeuk D050 7 0.48 0.67 0.52 28% 0 0.00 0.00 0.07 -0.07 -100% 0.00 0% -0.07 -100%
D 13 klachten maag-darmkanaal 74 gelocaliseerde buikpijn D060 22 1.52 1.75 0.89 96% + 0 0.00 0.00 0.13 -0.13 -100% - 0.00 0% -0.13 -100% -
D 13 klachten maag-darmkanaal 75 flatulentie/ructus D080 1 0.07 0.04 0.43 -90% 0 0.00 0.00 0.01 -0.01 -100% 0.00 0% -0.01 -100%
D 13 klachten maag-darmkanaal 76 misselijkheid D090 8 0.55 0.73 0.68 8% 0 0.00 0.00 0.01 -0.01 -100% 0.00 0% -0.01 -100%
D 13 klachten maag-darmkanaal 77 braken D100 4 0.28 0.12 0.39 -69% 0 0.00 0.00 0.02 -0.02 -100% 0.00 0% -0.02 -100%
D 13 klachten maag-darmkanaal 78 diarrhee D110 28 1.93 2.22 1.77 26% + 1 0.07 0.17 0.06 0.11 183% + 0.03 50% + 0.08 133% +
D 13 klachten maag-darmkanaal 79 obstipatie D120 79 5.44 9.60 7.30 32% + 0 0.00 0.00 0.03 -0.03 -100% - 0.00 0% -0.03 -100% -
D 13 klachten maag-darmkanaal 80 geelzucht D130 0 0.00 0.00 0.03 -100% 0 0.00 0.00 0.02 -0.02 -100% 0.00 0% -0.02 -100%
D 13 klachten maag-darmkanaal 81 haematemesis D140 1 0.07 0.03 0.00 , 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
D 13 klachten maag-darmkanaal 82 melaena D150 2 0.14 0.25 0.16 55% 1 0.07 0.10 0.06 0.04 67% 0.04 67% 0.00 0%
D 13 klachten maag-darmkanaal 83 rectaal bloedverlies D160 4 0.28 0.30 0.11 165% 1 0.07 0.10 0.03 0.07 233% 0.06 200% 0.01 33%
D 13 klachten maag-darmkanaal 84 incontinent voor faeces D170 0 0.00 0.00 0.09 -100% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
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TABEL BIJLAGE 10                                     ZORGVRAAG PER 3 MAANDEN                                                    VERWIJZINGEN PER 3 MAANDEN
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D 13 klachten maag-darmkanaal 85 afw. defaecatie(-patroon) D180 0 0.00 0.00 0.23 -100% 0 0.00 0.00 0.07 -0.07 -100% 0.00 0% -0.07 -100%
D 13 klachten maag-darmkanaal 88 slikstoornis D210 6 0.41 0.76 0.59 28% 1 0.07 0.08 0.08 0.00 0% 0.02 25% -0.02 -25%
D 13 klachten maag-darmkanaal 91 sympt./kl. maagdarm NEC D290 11 0.76 0.92 1.64 -44% 2 0.14 0.25 0.05 0.20 400% -0.19 -380% 0.39 780%
D 13 klachten maag-darmkanaal 122 hepatomegalie D960 0 0.00 0.00 0.01 -100% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
D 14 trauma maag-darmkanaal 104 corpus alienum maagdarm D790 4 0.28 0.28 0.06 338% 1 0.07 0.04 0.02 0.02 100% 0.03 150% -0.01 -50%
D 14 trauma maag-darmkanaal 105 letsel maagdarm NEC D800 4 0.28 0.16 0.04 319% 1 0.07 0.04 0.04 0.00 0% 0.03 75% -0.03 -75%
D 15 infecties maag-darmkanaal 92 infectieuze diarrhee/dysenterie D700 4 0.28 0.26 0.31 -17% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
D 15 infecties maag-darmkanaal 95 parasieten/wormen D730 112 7.72 5.82 3.31 76% + 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
D 15 infecties maag-darmkanaal 96 overige infectie maagdarm D740 100 6.89 5.90 5.82 1% + 5 0.34 0.24 0.13 0.11 85% + 0.00 0% 0.11 85% +
D 15 infecties maag-darmkanaal 114 appendicitis D880 4 0.28 0.24 0.46 -48% 2 0.14 0.10 0.27 -0.17 -63% -0.09 -33% -0.08 -30%
D 16 mondziekten 86 sympt./kl. tanden/tandvlees D190 2 0.14 0.13 0.85 -85% 0 0.00 0.00 0.07 -0.07 -100% 0.00 0% -0.07 -100%
D 16 mondziekten 87 sympt./kl. mond/tong/lippen D200 3 0.21 0.13 0.88 -85% 0 0.00 0.00 0.08 -0.08 -100% 0.00 0% -0.08 -100%
D 16 mondziekten 107 ziekte gebit/tandvlees D820 19 1.31 0.95 1.53 -38% 0 0.00 0.00 0.17 -0.17 -100% 0.00 0% -0.17 -100%
D 16 mondziekten 108 ziekte mond/tong/lippen D830 38 2.62 1.93 2.62 -26% - 1 0.07 0.18 0.16 0.02 13% + -0.06 -38% - 0.08 50% +
D 17 maag/slokd.ziekten 71 maagpijn D020 7 0.48 0.60 4.28 -86% 0 0.00 0.00 0.04 -0.04 -100% 0.00 0% -0.04 -100%
D 17 maag/slokd.ziekten 72 zuurbranden D030 69 4.75 5.94 1.18 404% + 0 0.00 0.00 0.03 -0.03 -100% - 0.00 0% -0.03 -100% -
D 17 maag/slokd.ziekten 109 ziekte slokdarm D840 65 4.48 7.21 1.26 472% + 4 0.28 0.31 0.12 0.19 158% + 0.26 217% + -0.07 -58% -
D 17 maag/slokd.ziekten 110 ulcus duodeni D850 27 1.86 2.82 2.36 20% + 0 0.00 0.00 0.22 -0.22 -100% - 0.00 0% -0.22 -100% -
D 17 maag/slokd.ziekten 111 ulcus ventriculi D861 10 0.69 1.18 0.65 83% 1 0.07 0.08 0.08 0.00 0% 0.04 50% -0.04 -50%
D 17 maag/slokd.ziekten 112 peptische ulcera NEC D869 3 0.21 0.28 0.32 -11% 1 0.07 0.10 0.00 0.10 , -0.01 , 0.11 ,
D 17 maag/slokd.ziekten 113 afwijking maagfunctie/gastritis D870 89 6.13 9.10 5.12 78% + 1 0.07 0.15 0.20 -0.05 -25% - 0.07 35% + -0.12 -60% -
D 17 maag/slokd.ziekten 116 hernia diafragmatica D900 11 0.76 1.25 1.97 -36% 0 0.00 0.00 0.05 -0.05 -100% 0.00 0% -0.05 -100%
D 18 irritable bowl syndr. 119 irritable bowel syndrome D930 36 2.48 2.92 5.82 -50% - 0 0.00 0.00 0.28 -0.28 -100% - 0.00 0% -0.28 -100% -
D 19 fissura ani/ perianaal 121 fissura ani/perianaal abces D953 10 0.69 0.75 0.99 -24% 2 0.14 0.17 0.25 -0.08 -32% -0.05 -20% -0.03 -12%
D 20 overige darmziekten 118 diverticulosis/diverticulitis D920 1 0.07 0.13 0.80 -84% 0 0.00 0.00 0.17 -0.17 -100% 0.00 0% -0.17 -100%
D 20 overige darmziekten 120 chron. enteritis/colitis ulcerosa D940 14 0.96 1.43 0.78 83% 1 0.07 0.05 0.15 -0.10 -67% 0.02 13% -0.12 -80%
D 20 overige darmziekten 125 ziekte maagdarm NEC D999 11 0.76 1.12 1.41 -21% 4 0.28 0.47 0.52 -0.05 -10% -0.12 -23% 0.07 13%
D 21 lever/galziekten 94 virale hepatitis D722 0 0.00 0.00 0.04 -100% 0 0.00 0.00 0.03 -0.03 -100% 0.00 0% -0.03 -100%
D 21 lever/galziekten 123 cirrhose/overig leverziekte NEC D979 7 0.48 0.65 0.46 42% 1 0.07 0.10 0.11 -0.01 -9% 0.03 27% -0.04 -36%
D 21 lever/galziekten 124 galblaas/-gang ziekte D989 5 0.34 0.48 0.96 -50% 2 0.14 0.17 0.19 -0.02 -11% -0.17 -89% 0.15 79%
D 22 hernia (lies/navel/etc.) 115 hernia inguinalis D890 11 0.76 0.66 0.64 2% 8 0.55 0.51 0.25 0.26 104% 0.01 4% 0.25 100%
D 22 hernia (lies/navel/etc.) 117 overige hernia abdominalis D910 3 0.21 0.20 0.23 -16% 0 0.00 0.00 0.08 -0.08 -100% 0.00 0% -0.08 -100%
F 23 klachten oog 126 klachten visus F050 9 0.62 0.70 2.39 -71% 8 0.55 0.66 2.08 -1.42 -68% -1.59 -76% 0.17 8%
F 23 klachten oog 129 sympt./klachten oog NEC F290 30 2.07 2.69 3.02 -11% - 5 0.34 0.51 0.57 -0.06 -11% - -0.06 -11% - 0.00 0%
F 24 trauma oog 136 contusie oog/cornea erosie F750 26 1.79 1.76 0.70 154% + 1 0.07 0.13 0.03 0.10 333% + 0.08 267% + 0.02 67% +
F 24 trauma oog 137 corpus alienum oog F760 38 2.62 2.88 1.87 54% + 2 0.14 0.12 0.40 -0.28 -70% - 0.04 10% + -0.32 -80% -
F 24 trauma oog 138 letsel oog NEC F790 2 0.14 0.20 0.24 -17% 1 0.07 0.15 0.02 0.13 650% -0.03 -150% 0.16 800%
F 25 infecties oog 130 infectieuze conjunctivitis F709 64 4.41 4.87 1.14 325% + 1 0.07 0.08 0.07 0.01 14% + 0.06 86% + -0.05 -71% -
F 25 infecties oog 131 allergische conjunctivitis NEC F710 17 1.17 1.44 6.84 -79% 2 0.14 0.13 0.32 -0.19 -59% -0.49 -153% 0.30 94%
F 25 infecties oog 132 infectie oogleden F720 27 1.86 1.88 1.86 1% 0 0.00 0.00 0.27 -0.27 -100% - 0.00 0% -0.27 -100% -
F 25 infecties oog 133 infectie oog NEC F739 26 1.79 2.54 1.07 138% + 12 0.83 1.04 0.26 0.78 300% + 0.60 231% + 0.18 69% +
F 25 infecties oog 134 ulcus corneae F733 1 0.07 0.04 0.12 -65% 0 0.00 0.00 0.07 -0.07 -100% 0.00 0% -0.07 -100%
F 26 refractieafwijkingen 141 refractieafwijkingen F910 20 1.38 1.63 5.05 -68% - 14 0.96 1.15 4.50 -3.35 -74% - -2.41 -54% - -0.94 -21% -
F 27 ov. chron.ziekten oog 142 cataract F920 14 0.96 2.18 1.24 77% 11 0.76 1.71 0.90 0.81 90% 0.74 82% 0.07 8%
F 27 ov. chron.ziekten oog 143 glaucoom F930 8 0.55 1.46 2.04 -29% 2 0.14 0.47 0.22 0.25 114% -0.19 -86% 0.44 200%
F 27 ov. chron.ziekten oog 144 blindheid F940 0 0.00 0.00 0.12 -100% 0 0.00 0.00 0.05 -0.05 -100% 0.00 0% -0.05 -100%
F 27 ov. chron.ziekten oog 145 strabismus F991 11 0.76 0.46 0.55 -15% 9 0.62 0.38 0.34 0.04 12% -0.07 -21% 0.11 32%
F 27 ov. chron.ziekten oog 146 retinopathie F992 11 0.76 1.16 0.56 106% 10 0.69 0.96 0.22 0.74 336% 0.49 223% 0.25 114%
F 27 ov. chron.ziekten oog 147 ziekte oog NEC F999 33 2.27 2.95 1.24 139% + 9 0.62 0.46 0.35 0.11 31% + 0.27 77% + -0.16 -46% -
H 28 klachten oor 148 oorpijn H010 9 0.62 0.41 0.77 -47% 0 0.00 0.00 0.01 -0.01 -100% 0.00 0% -0.01 -100%
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H 28 klachten oor 149 gehoorklachten H020 7 0.48 0.37 0.54 -30% 3 0.21 0.11 0.27 -0.16 -59% -0.05 -19% -0.11 -41%
H 28 klachten oor 150 oorsuizen/tinnitus H030 3 0.21 0.28 0.28 1% 1 0.07 0.10 0.04 0.06 150% 0.00 0% 0.06 150%
H 28 klachten oor 151 bloed/afscheiding oor H050 3 0.21 0.14 0.30 -54% 0 0.00 0.00 0.05 -0.05 -100% 0.00 0% -0.05 -100%
H 28 klachten oor 154 sympt./klachten oor NEC H290 4 0.28 0.17 0.92 -82% 2 0.14 0.09 0.22 -0.13 -59% -0.40 -182% 0.27 123%
H 29 trauma oor 161 corpus alienum oor H760 5 0.34 0.39 0.21 82% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
H 29 trauma oor 162 trommelvliesperforatie H770 4 0.28 0.16 0.22 -29% 0 0.00 0.00 0.06 -0.06 -100% 0.00 0% -0.06 -100%
H 29 trauma oor 163 oppervlakkig letsel oor H780 1 0.07 0.05 0.03 64% 0 0.00 0.00 0.01 -0.01 -100% 0.00 0% -0.01 -100%
H 29 trauma oor 164 letsel oor NEC H790 1 0.07 0.13 0.13 -6% 0 0.00 0.00 0.04 -0.04 -100% 0.00 0% -0.04 -100%
H 30 infecties oor 155 otitis externa H700 81 5.58 6.95 4.98 39% + 4 0.28 0.38 0.16 0.22 138% + 0.11 69% + 0.11 69% +
H 30 infecties oor 156 otitis media acuta H710 156 10.75 6.94 6.69 4% + 11 0.76 0.39 0.66 -0.27 -41% - 0.01 2% -0.28 -42% -
H 30 infecties oor 157 niet-etterige otitis media H720 29 2.00 1.13 2.40 -53% - 13 0.90 0.49 0.66 -0.17 -26% - -0.55 -83% - 0.38 58% +
H 30 infecties oor 158 tubair catarrh/salpingitis H730 74 5.10 4.67 3.46 35% + 9 0.62 0.43 0.27 0.16 59% + 0.11 41% + 0.05 19% +
H 30 infecties oor 159 infectie oor NEC H749 21 1.45 1.37 0.68 101% + 10 0.69 0.66 0.18 0.48 267% + 0.33 183% + 0.15 83% +
H 31 cerumen 166 cerumen H810 70 4.82 6.34 7.82 -19% - 0 0.00 0.00 0.07 -0.07 -100% - 0.00 0% -0.07 -100% -
H 32 ov. chron.ziekten oor 168 otosclerosis H830 0 0.00 0.00 0.07 -100% 0 0.00 0.00 0.02 -0.02 -100% 0.00 0% -0.02 -100%
H 32 ov. chron.ziekten oor 169 presbyacusis H841 5 0.34 0.65 0.43 49% 2 0.14 0.27 0.24 0.03 13% 0.09 38% -0.06 -25%
H 32 ov. chron.ziekten oor 170 acoustisch trauma H842 0 0.00 0.00 0.04 -100% 0 0.00 0.00 0.02 -0.02 -100% 0.00 0% -0.02 -100%
H 32 ov. chron.ziekten oor 171 doofheid NEC H849 6 0.41 0.51 0.36 40% 2 0.14 0.16 0.19 -0.03 -16% 0.05 26% -0.08 -42%
H 32 ov. chron.ziekten oor 172 ziekte oor/mastoVd NEC H990 1 0.07 0.07 0.49 -85% 0 0.00 0.00 0.09 -0.09 -100% 0.00 0% -0.09 -100%
K 33 klachten hart/vt.st. 173 hartklachten K050 16 1.10 1.86 1.20 55% 1 0.07 0.10 0.12 -0.02 -17% 0.04 33% -0.06 -50%
K 33 klachten hart/vt.st. 174 oedeem extremiteiten K070 33 2.27 3.73 3.27 14% + 0 0.00 0.00 0.06 -0.06 -100% - 0.00 0% -0.06 -100% -
K 33 klachten hart/vt.st. 177 sympt./klachten hartvaat NEC K290 0 0.00 0.00 1.16 -100% 0 0.00 0.00 0.21 -0.21 -100% 0.00 0% -0.21 -100%
K 34 infecties hart/vt.st. 178 infectie hartvaat K700 1 0.07 0.08 0.03 178% 0 0.00 0.00 0.01 -0.01 -100% 0.00 0% -0.01 -100%
K 34 infecties hart/vt.st. 182 reumatische hartziekte K740 2 0.14 0.19 0.05 278% 0 0.00 0.00 0.02 -0.02 -100% 0.00 0% -0.02 -100%
K 35 hartinsufficiëntie 183 acuut myocardinfarct K751 2 0.14 0.20 0.49 -59% 2 0.14 0.20 0.36 -0.16 -44% -0.29 -81% 0.13 36%
K 35 hartinsufficiëntie 184 angina pectoris K761 87 5.99 10.81 8.39 29% + 4 0.28 0.43 1.06 -0.63 -59% - 0.10 9% + -0.73 -69% -
K 35 hartinsufficiëntie 185 oud infarct K762 41 2.83 4.65 3.87 20% + 6 0.41 0.60 0.47 0.13 28% + 0.10 21% + 0.03 6% +
K 35 hartinsufficiëntie 186 chron. ischem. hartziekte NEC K769 67 4.62 8.67 5.14 69% + 7 0.48 0.83 0.22 0.61 277% + 0.34 155% + 0.27 123% +
K 35 hartinsufficiëntie 187 decompensatio cordis K770 76 5.24 10.32 9.71 6% + 2 0.14 0.19 0.41 -0.22 -54% - 0.01 2% -0.23 -56% -
K 35 hartinsufficiëntie 188 atriumfibrilleren K780 61 4.20 7.59 2.81 171% + 0 0.00 0.00 0.18 -0.18 -100% - 0.00 0% -0.18 -100% -
K 35 hartinsufficiëntie 191 hartgeruis NNO K810 3 0.21 0.12 0.20 -36% 2 0.14 0.08 0.10 -0.02 -20% -0.05 -50% 0.03 30%
K 35 hartinsufficiëntie 192 cor pulmonale K820 0 0.00 0.00 0.11 -100% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
K 35 hartinsufficiëntie 193 klepafwijkingen NNO K830 12 0.83 1.28 0.51 150% 1 0.07 0.10 0.08 0.02 25% 0.06 75% -0.04 -50%
K 35 hartinsufficiëntie 194 hartziekte NEC K849 20 1.38 2.12 2.66 -20% - 3 0.21 0.37 0.49 -0.12 -24% - -0.09 -18% - -0.03 -6% -
K 36 hartritmstoornissen 189 paroxysmale tachycardie K790 5 0.34 0.40 0.61 -35% 0 0.00 0.00 0.06 -0.06 -100% 0.00 0% -0.06 -100%
K 36 hartritmstoornissen 190 extrasystoles/ectopie K800 5 0.34 0.52 0.56 -6% 0 0.00 0.00 0.09 -0.09 -100% 0.00 0% -0.09 -100%
K 37 hypertensie 195 verhoogde bloeddruk K850 14 0.96 1.35 1.70 -21% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
K 37 hypertensie 196 ongecompliceerde hypertensie K860 377 25.98 47.85 47.90 0% 7 0.48 0.89 0.42 0.47 112% + 0.00 0% 0.47 112% +
K 37 hypertensie 197 gecompliceerde hypertensie K870 1 0.07 0.12 6.87 -98% 0 0.00 0.00 0.09 -0.09 -100% 0.00 0% -0.09 -100%
K 37 hypertensie 198 (houdings-) hypotensie K880 8 0.55 0.61 0.85 -29% 0 0.00 0.00 0.02 -0.02 -100% 0.00 0% -0.02 -100%
K 38 cva/ tia 199 voorb. cerebrale ischaemie K890 11 0.76 1.34 1.63 -18% 0 0.00 0.00 0.18 -0.18 -100% 0.00 0% -0.18 -100%
K 38 cva/ tia 200 cerebro-vasculaire ziekte K909 36 2.48 4.71 2.35 100% + 2 0.14 0.23 0.29 -0.06 -21% - 0.12 41% + -0.18 -62% -
K 39 arteriele vaatst. 201 atheroscl., excl. cor/cerebrum K910 2 0.14 0.25 0.45 -44% 0 0.00 0.00 0.02 -0.02 -100% 0.00 0% -0.02 -100%
K 39 arteriele vaatst. 202 arterieel vaatlijden NEC K929 26 1.79 3.53 2.49 42% + 3 0.21 0.59 0.17 0.42 247% + 0.17 100% + 0.25 147% +
K 40 aambeien 208 haemorrhoiden K960 38 2.62 3.45 3.35 3% + 3 0.21 0.29 0.15 0.14 93% + 0.01 7% 0.13 87% +
K 41 overige vaatziekten 203 longembolie/longinfarct K930 2 0.14 0.17 0.37 -54% 2 0.14 0.17 0.16 0.01 6% -0.20 -125% 0.21 131%
K 41 overige vaatziekten 204 thrombophlebitis K941 11 0.76 1.23 0.85 44% 1 0.07 0.08 0.05 0.03 60% 0.02 40% 0.01 20%
K 41 overige vaatziekten 205 thrombosis venosum K942 6 0.41 0.62 1.04 -40% 1 0.07 0.06 0.09 -0.03 -33% -0.04 -44% 0.01 11%
K 41 overige vaatziekten 206 varices benen K951 32 2.20 2.69 2.66 1% 11 0.76 0.92 0.55 0.37 67% + 0.01 2% 0.36 65% +
K 41 overige vaatziekten 209 ziekte vaatstelsel NEC K999 3 0.21 0.29 2.40 -88% 0 0.00 0.00 0.38 -0.38 -100% 0.00 0% -0.38 -100%
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TABEL BIJLAGE 10                                     ZORGVRAAG PER 3 MAANDEN                                                    VERWIJZINGEN PER 3 MAANDEN

HOOFDSTUKKEN 5 EN 7 Epis. Epis. Epis. Epis.       Verschil Verw. Verw. Verw. Verw.          Verschil       Prevalentie          Netto

icpc 139 684 icpc Urk Urk Urk Ned    Urk tov Ned Urk Urk Urk Ned          Urk : Ned          effect         verschil
Urk nr indeling 139 clusters, naam nr indeling 684clusters, naam NIVEL abs /1000 STD /1000 s abs /1000 STD /1000 /1000 % s /1000 % s /1000 % s

L 42 klachten bew.app. 210 sympt./klachten nek L010 11 0.76 1.09 1.02 7% 1 0.07 0.10 0.04 0.06 150% 0.01 25% 0.05 125%
L 42 klachten bew.app. 213 sympt./klachten thorax/rib L040 8 0.55 0.74 1.05 -29% 0 0.00 0.00 0.03 -0.03 -100% 0.00 0% -0.03 -100%
L 42 klachten bew.app. 214 sympt./klachten flank L050 3 0.21 0.25 0.18 37% 0 0.00 0.00 0.02 -0.02 -100% 0.00 0% -0.02 -100%
L 42 klachten bew.app. 215 sympt./klachten oksel L060 0 0.00 0.00 0.02 -100% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
L 42 klachten bew.app. 216 sympt./klachten kaak L070 3 0.21 0.31 0.41 -24% 0 0.00 0.00 0.05 -0.05 -100% 0.00 0% -0.05 -100%
L 42 klachten bew.app. 217 sympt./klachten schouder L080 9 0.62 0.92 1.02 -10% 0 0.00 0.00 0.03 -0.03 -100% 0.00 0% -0.03 -100%
L 42 klachten bew.app. 218 sympt./klachten arm L090 1 0.07 0.10 1.14 -91% 0 0.00 0.00 0.06 -0.06 -100% 0.00 0% -0.06 -100%
L 42 klachten bew.app. 219 sympt./klachten elleboog L100 2 0.14 0.10 0.18 -46% 0 0.00 0.00 0.01 -0.01 -100% 0.00 0% -0.01 -100%
L 42 klachten bew.app. 220 sympt./klachten pols L110 1 0.07 0.08 0.15 -48% 0 0.00 0.00 0.01 -0.01 -100% 0.00 0% -0.01 -100%
L 42 klachten bew.app. 221 sympt./klachten hand L120 3 0.21 0.22 0.99 -77% 0 0.00 0.00 0.24 -0.24 -100% 0.00 0% -0.24 -100%
L 42 klachten bew.app. 222 sympt./klachten heup L130 4 0.28 0.33 0.48 -31% 0 0.00 0.00 0.08 -0.08 -100% 0.00 0% -0.08 -100%
L 42 klachten bew.app. 223 sympt./klachten (dij)been L140 15 1.03 1.43 1.12 28% 0 0.00 0.00 0.07 -0.07 -100% 0.00 0% -0.07 -100%
L 42 klachten bew.app. 224 sympt./klachten knie L150 4 0.28 0.21 1.26 -84% 0 0.00 0.00 0.16 -0.16 -100% 0.00 0% -0.16 -100%
L 42 klachten bew.app. 225 sympt./klachten enkel L160 4 0.28 0.33 0.39 -17% 0 0.00 0.00 0.08 -0.08 -100% 0.00 0% -0.08 -100%
L 42 klachten bew.app. 226 sympt./klachten voet/tenen L170 3 0.21 0.35 0.88 -60% 1 0.07 0.06 0.20 -0.14 -70% -0.09 -45% -0.05 -25%
L 42 klachten bew.app. 227 myalgia/fibrositis L180 172 11.85 14.85 21.20 -30% - 5 0.34 0.36 0.32 0.04 13% + -0.15 -47% - 0.19 59% +
L 42 klachten bew.app. 228 sympt./kl. spieren NEC L190 2 0.14 0.20 3.05 -93% 0 0.00 0.00 0.06 -0.06 -100% 0.00 0% -0.06 -100%
L 42 klachten bew.app. 229 sympt./kl. gewrichten L200 3 0.21 0.26 1.30 -80% 0 0.00 0.00 0.06 -0.06 -100% 0.00 0% -0.06 -100%
L 42 klachten bew.app. 230 sympt./kl. extremiteiten NNO L250 0 0.00 0.00 0.00 -100% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
L 42 klachten bew.app. 233 sympt./klachten bew.app. NEC L290 5 0.34 0.49 0.97 -49% 3 0.21 0.30 0.16 0.14 88% -0.29 -181% 0.43 269%
L 43 fracturen 236 fractuur radius/ulna L720 11 0.76 0.73 0.70 5% 10 0.69 0.70 0.21 0.49 233% 0.03 14% 0.46 219%
L 43 fracturen 237 fractuur tibia/fibula L730 18 1.24 1.05 0.40 163% 15 1.03 0.86 0.12 0.74 617% 0.53 442% 0.21 175%
L 43 fracturen 238 fractuur hand/voet L740 25 1.72 1.46 0.81 82% + 19 1.31 1.10 0.27 0.83 307% + 0.49 181% + 0.34 126% +
L 43 fracturen 239 fractuur collum femoris L751 5 0.34 0.49 0.31 57% 2 0.14 0.21 0.12 0.09 75% 0.08 67% 0.01 8%
L 43 fracturen 240 fractuur overige femur L759 1 0.07 0.04 0.08 -53% 1 0.07 0.04 0.04 0.00 0% -0.04 -100% 0.04 100%
L 43 fracturen 241 fractuur schedel L761 3 0.21 0.12 0.04 217% 1 0.07 0.05 0.03 0.02 67% 0.03 100% -0.01 -33%
L 43 fracturen 242 fractuur aangezicht L762 2 0.14 0.13 0.13 3% 2 0.14 0.13 0.07 0.06 86% 0.00 0% 0.06 86%
L 43 fracturen 243 fractuur wervelkolom L763 4 0.28 0.36 0.17 113% 1 0.07 0.06 0.03 0.03 100% 0.03 100% 0.00 0%
L 43 fracturen 244 fractuur rib L764 1 0.07 0.07 0.17 -57% 0 0.00 0.00 0.01 -0.01 -100% 0.00 0% -0.01 -100%
L 43 fracturen 245 fractuur clavicula L765 7 0.48 0.41 0.10 319% 1 0.07 0.10 0.05 0.05 100% 0.08 160% -0.03 -60%
L 43 fracturen 246 fractuur humerus L766 7 0.48 0.35 0.21 69% 5 0.34 0.24 0.11 0.13 118% 0.10 91% 0.03 27%
L 43 fracturen 247 fractuur bekken L767 2 0.14 0.28 0.08 268% 2 0.14 0.28 0.02 0.26 1300% 0.20 1000% 0.06 300%
L 43 fracturen 248 fractuur NEC L769 2 0.14 0.21 0.09 120% 2 0.14 0.21 0.04 0.17 425% 0.11 275% 0.06 150%
L 44 distorsies/contusies 249 distorsie/contusie enkel L770 76 5.24 4.84 4.24 14% + 4 0.28 0.28 0.20 0.08 40% + 0.03 15% + 0.05 25% +
L 44 distorsies/contusies 250 distorsie/contusie knie L780 39 2.69 2.83 2.27 25% + 1 0.07 0.06 0.17 -0.11 -65% - 0.01 6% + -0.12 -71% -
L 44 distorsies/contusies 251 distorsie/contusie schouder/arm L791 34 2.34 2.37 1.69 41% + 2 0.14 0.13 0.06 0.07 117% + 0.04 67% + 0.03 50% +
L 44 distorsies/contusies 252 distorsie/contusie pols/hand L792 84 5.79 5.18 3.37 54% + 1 0.07 0.07 0.18 -0.11 -61% - 0.02 11% + -0.13 -72% -
L 44 distorsies/contusies 253 distorsie/contusie voet/tenen L793 40 2.76 2.55 2.45 4% + 0 0.00 0.00 0.06 -0.06 -100% - 0.00 0% -0.06 -100% -
L 45 dist/contusie w.k. 254 dist./cont. w.k., excl. cerv. w.k. L794 16 1.10 1.35 0.75 80% 0 0.00 0.00 0.01 -0.01 -100% 0.00 0% -0.01 -100%
L 45 dist/contusie w.k. 255 distorsie/contusie cerv. w.k. L795 4 0.28 0.38 0.50 -24% 1 0.07 0.15 0.00 0.15 , -0.05 , 0.20 ,
L 46 ov. trauma bew.app. 256 zweepslag kuit L796 2 0.14 0.19 0.31 -37% 0 0.00 0.00 0.01 -0.01 -100% 0.00 0% -0.01 -100%
L 46 ov. trauma bew.app. 257 dist./cont./letsel bew.app. NEC L799 80 5.51 5.47 4.33 26% + 5 0.34 0.30 0.27 0.03 11% + 0.06 22% + -0.03 -11% -
L 46 ov. trauma bew.app. 258 (sub)luxatie L809 12 0.83 0.72 0.66 9% 2 0.14 0.15 0.15 0.00 0% 0.01 7% -0.01 -7%
L 46 ov. trauma bew.app. 282 acuut trauma meniscus/knieband L960 4 0.28 0.24 1.18 -80% 4 0.28 0.24 0.52 -0.28 -54% -0.93 -179% 0.65 125%
L 47 infecties bew.app. 234 infectie bewegingsapparaat L703 1 0.07 0.10 0.07 42% 0 0.00 0.00 0.01 -0.01 -100% 0.00 0% -0.01 -100%
L 48 rugklachten +/- uitstraling 211 sympt./klachten rug L020 19 1.31 1.79 3.18 -44% 0 0.00 0.00 0.13 -0.13 -100% 0.00 0% -0.13 -100%
L 48 rugklachten +/- uitstraling 212 lage rugpijn zonder uitstraling L030 82 5.65 7.48 0.25 2856% + 1 0.07 0.07 0.00 0.07 , + 0.07 , + 0.00 ,
L 48 rugklachten +/- uitstraling 265 rugpijn met uitstraling L861 38 2.62 3.32 1.10 203% + 1 0.07 0.07 0.27 -0.20 -74% - 0.05 19% + -0.25 -93% -
L 48 rugklachten +/- uitstraling 266 lumbago L862 51 3.51 4.80 8.31 -42% - 2 0.14 0.16 0.30 -0.14 -47% - -0.12 -40% - -0.02 -7% -
L 48 rugklachten +/- uitstraling 267 ischialgia L863 6 0.41 0.69 1.64 -58% 0 0.00 0.00 0.11 -0.11 -100% 0.00 0% -0.11 -100%
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TABEL BIJLAGE 10                                     ZORGVRAAG PER 3 MAANDEN                                                    VERWIJZINGEN PER 3 MAANDEN

HOOFDSTUKKEN 5 EN 7 Epis. Epis. Epis. Epis.       Verschil Verw. Verw. Verw. Verw.          Verschil       Prevalentie          Netto

icpc 139 684 icpc Urk Urk Urk Ned    Urk tov Ned Urk Urk Urk Ned          Urk : Ned          effect         verschil
Urk nr indeling 139 clusters, naam nr indeling 684clusters, naam NIVEL abs /1000 STD /1000 s abs /1000 STD /1000 /1000 % s /1000 % s /1000 % s

L 48 rugklachten +/- uitstraling 268 hernia nuclei pulposi L864 14 0.96 1.52 2.17 -30% 4 0.28 0.54 0.45 0.09 20% -0.23 -51% 0.32 71%
L 49 knie, excl. arthrose 283 retropatellaire chondropathie L971 14 0.96 1.04 1.72 -40% 3 0.21 0.20 0.17 0.03 18% -0.13 -76% 0.16 94%
L 49 knie, excl. arthrose 284 chronisch inwendig trauma knie L979 4 0.28 0.30 0.38 -19% 3 0.21 0.20 0.18 0.02 11% -0.05 -28% 0.07 39%
L 50 schouderproblemen 276 schouderafwijking incl. bursitis L920 60 4.13 5.84 4.03 45% + 3 0.21 0.30 0.19 0.11 58% + 0.09 47% + 0.02 11% +
L 51 epicondylitis lateralis 278 epicondylitis lateralis L932 30 2.07 2.61 2.15 21% + 1 0.07 0.08 0.13 -0.05 -38% - 0.01 8% + -0.06 -46% -
L 52 ov. tendinitis/bursitis 277 bursa-afwijking excl. schouder L931 19 1.31 1.71 1.69 1% 1 0.07 0.05 0.18 -0.13 -72% 0.00 0% -0.13 -72%
L 52 ov. tendinitis/bursitis 279 tendinitis/synovitis L939 33 2.27 2.80 6.60 -58% - 3 0.21 0.18 0.66 -0.48 -73% - -0.24 -36% - -0.24 -36% -
L 53 arthrosis 262 arthrosis deformans cerv. w.k. L841 8 0.55 1.07 1.54 -30% 1 0.07 0.13 0.03 0.10 333% -0.06 -200% 0.16 533%
L 53 arthrosis 263 arthrosis deformans w.k. NEC L842 6 0.41 0.74 1.67 -56% 1 0.07 0.09 0.07 0.02 29% -0.11 -157% 0.13 186%
L 53 arthrosis 272 coxarthrosis L891 32 2.20 4.52 1.99 127% + 6 0.41 0.76 0.20 0.56 280% + 0.43 215% + 0.13 65% +
L 53 arthrosis 273 gonarthrosis L892 33 2.27 3.99 1.98 102% + 4 0.28 0.37 0.14 0.23 164% + 0.19 136% + 0.04 29% +
L 53 arthrosis 274 arthrosis NEC L899 25 1.72 3.23 3.91 -17% - 1 0.07 0.12 0.14 -0.02 -14% - -0.03 -21% - 0.01 7% +
L 54 ov. chron.zkt. bew.app. 261 afwijking cervicale w.k. L830 2 0.14 0.19 1.85 -90% 0 0.00 0.00 0.11 -0.11 -100% 0.00 0% -0.11 -100%
L 54 ov. chron.zkt. bew.app. 264 verworven misvorming w.k. L850 35 2.41 2.37 1.10 117% + 8 0.55 0.57 0.22 0.35 159% + 0.31 141% + 0.04 18% +
L 54 ov. chron.zkt. bew.app. 269 ganglion L870 6 0.41 0.55 1.23 -56% 2 0.14 0.14 0.40 -0.26 -65% -0.18 -45% -0.08 -20%
L 54 ov. chron.zkt. bew.app. 270 reumatoide arthritis L881 14 0.96 1.64 2.59 -37% 4 0.28 0.43 0.28 0.15 54% -0.25 -89% 0.40 143%
L 54 ov. chron.zkt. bew.app. 271 spondylitis ankylopoNtica L882 10 0.69 0.89 0.23 279% 1 0.07 0.10 0.01 0.09 900% 0.07 700% 0.02 200%
L 54 ov. chron.zkt. bew.app. 275 systeemziekte bew.app. NEC L910 18 1.24 2.00 1.91 4% 1 0.07 0.09 0.20 -0.11 -55% 0.00 0% -0.11 -55%
L 54 ov. chron.zkt. bew.app. 280 osteochondrosis L940 12 0.83 0.62 0.45 38% 7 0.48 0.37 0.10 0.27 270% 0.10 100% 0.17 170%
L 54 ov. chron.zkt. bew.app. 281 osteoporosis L950 10 0.69 1.20 1.17 3% 0 0.00 0.00 0.03 -0.03 -100% 0.00 0% -0.03 -100%
L 54 ov. chron.zkt. bew.app. 285 verw. misv. extremiteiten NEC L989 31 2.14 1.89 2.34 -19% - 10 0.69 0.41 0.53 -0.12 -23% - -0.10 -19% - -0.02 -4% -
L 54 ov. chron.zkt. bew.app. 286 ziekte bewegingsapparaat NEC L990 30 2.07 2.53 2.60 -3% - 10 0.69 0.72 0.26 0.46 177% + -0.02 -8% 0.48 185% +
N 55 hoofdpijn 287 hoofdpijn/aangezichtspijn N020 30 2.07 2.75 6.16 -55% - 1 0.07 0.04 0.23 -0.19 -83% - -0.05 -22% - -0.14 -61% -
N 55 hoofdpijn 313 migraine N890 56 3.86 4.86 4.16 17% + 2 0.14 0.17 0.12 0.05 42% + 0.02 17% + 0.03 25% +
N 55 hoofdpijn 328 spanningshoofdpijn P100 49 3.38 4.31 4.04 7% + 0 0.00 0.00 0.05 -0.05 -100% - 0.00 0% -0.05 -100% -
N 56 duizeligh/evenw.st. 167 otogene vertigo H829 12 0.83 1.48 1.43 4% 2 0.14 0.26 0.20 0.06 30% 0.01 5% 0.05 25%
N 56 duizeligh/evenw.st. 292 vertigo N170 27 1.86 3.18 4.89 -35% - 2 0.14 0.27 0.14 0.13 93% + -0.14 -100% - 0.27 193% +
N 57 sympt./klachten spraak 294 sympt./klachten spraak N190 32 2.20 1.27 0.48 163% + 0 0.00 0.00 0.12 -0.12 -100% - 0.00 0% -0.12 -100% -
N 58 ov. klachten zenuwstelsel 288 sensibiliteitsstoornis N050 4 0.28 0.58 0.89 -36% 0 0.00 0.00 0.25 -0.25 -100% 0.00 0% -0.25 -100%
N 58 ov. klachten zenuwstelsel 289 restless legs syndrome N040 5 0.34 0.58 1.34 -56% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
N 58 ov. klachten zenuwstelsel 290 convulsie N070 1 0.07 0.10 0.36 -73% 0 0.00 0.00 0.05 -0.05 -100% 0.00 0% -0.05 -100%
N 58 ov. klachten zenuwstelsel 291 sympt./klachten tast/reuk/smaak N160 0 0.00 0.00 0.04 -100% 0 0.00 0.00 0.01 -0.01 -100% 0.00 0% -0.01 -100%
N 58 ov. klachten zenuwstelsel 293 verlamming N180 3 0.21 0.33 0.27 25% 1 0.07 0.10 0.04 0.06 150% 0.02 50% 0.04 100%
N 58 ov. klachten zenuwstelsel 297 sympt./kl. zenuwstelsel NEC N290 1 0.07 0.10 1.58 -94% 0 0.00 0.00 0.17 -0.17 -100% 0.00 0% -0.17 -100%
N 59 trauma zenuwstelsel 305 commotio cerebri N791 8 0.55 0.41 0.84 -51% 1 0.07 0.04 0.01 0.03 300% -0.04 -400% 0.07 700%
N 59 trauma zenuwstelsel 306 contusio cerebri N792 2 0.14 0.13 0.11 17% 3 0.21 0.18 0.02 0.16 800% 0.03 150% 0.13 650%
N 59 trauma zenuwstelsel 307 hoofdletsel NNO/NEC N800 3 0.21 0.12 0.19 -36% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
N 59 trauma zenuwstelsel 308 letsel zenuwstelsel NEC N810 3 0.21 0.27 0.08 248% 1 0.07 0.10 0.02 0.08 400% 0.07 350% 0.01 50%
N 60 kinderziekte zenuwstelsel 298 poliomyelitis N700 1 0.07 0.10 0.01 1496% 1 0.07 0.10 0.00 0.10 , 0.09 , 0.01 ,
N 60 kinderziekte zenuwstelsel 299 meningitis/encefalitis N710 0 0.00 0.00 0.04 -100% 0 0.00 0.00 0.04 -0.04 -100% 0.00 0% -0.04 -100%
N 61 dementie 339 geheugen-/oriNntatiestoornis P200 1 0.07 0.09 0.46 -80% 0 0.00 0.00 0.02 -0.02 -100% 0.00 0% -0.02 -100%
N 61 dementie 348 dementia (pre)senilis P701 17 1.17 2.52 1.17 116% 3 0.21 0.56 0.07 0.49 700% 0.30 429% 0.19 271%
N 62 ov. chron. zkt zenuwstelsel 310 multiple sclerosis N860 3 0.21 0.29 0.33 -13% 1 0.07 0.08 0.04 0.04 100% -0.01 -25% 0.05 125%
N 62 ov. chron. zkt zenuwstelsel 311 z. v. Parkinson, parkinsonisme N870 10 0.69 1.14 1.85 -38% 0 0.00 0.00 0.12 -0.12 -100% 0.00 0% -0.12 -100%
N 62 ov. chron. zkt zenuwstelsel 312 epilepsie N880 50 3.45 4.27 3.02 41% + 8 0.55 0.63 0.54 0.09 17% + 0.18 33% + -0.09 -17% -
N 62 ov. chron. zkt zenuwstelsel 314 facialis parese N991 2 0.14 0.18 0.14 27% 1 0.07 0.08 0.06 0.02 33% 0.02 33% 0.00 0%
N 62 ov. chron. zkt zenuwstelsel 315 trigeminus neuralgie N992 1 0.07 0.15 0.22 -34% 0 0.00 0.00 0.05 -0.05 -100% 0.00 0% -0.05 -100%
N 62 ov. chron. zkt zenuwstelsel 316 carpaal tunnel syndroom N993 5 0.34 0.32 0.78 -58% 3 0.21 0.21 0.33 -0.12 -36% -0.29 -88% 0.17 52%
N 62 ov. chron. zkt zenuwstelsel 317 cluster headache N994 0 0.00 0.00 0.06 -100% 0 0.00 0.00 0.01 -0.01 -100% 0.00 0% -0.01 -100%
N 62 ov. chron. zkt zenuwstelsel 318 ziekte perifere z.s. NEC N998 38 2.62 3.98 3.59 11% + 4 0.28 0.37 0.44 -0.07 -16% - 0.04 9% + -0.11 -25% -
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N 62 ov. chron. zkt zenuwstelsel 319 ziekte centrale z.s. NEC N999 5 0.34 0.59 0.73 -19% 1 0.07 0.09 0.16 -0.07 -44% -0.02 -13% -0.05 -31%
P 63 psych. klachten 320 angstig/nerveus P010 201 13.85 21.77 21.80 0% 0 0.00 0.00 0.07 -0.07 -100% - 0.00 0% -0.07 -100% -
P 63 psych. klachten 321 acute stress reactie P020 29 2.00 2.40 2.75 -13% - 0 0.00 0.00 0.04 -0.04 -100% - 0.00 0% -0.04 -100% -
P 63 psych. klachten 323 boos gevoel/geagiteerd P050 1 0.07 0.08 1.08 -93% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
P 63 psych. klachten 324 (tentamen-) suicide P060 0 0.00 0.00 0.11 -100% 0 0.00 0.00 0.01 -0.01 -100% 0.00 0% -0.01 -100%
P 63 psych. klachten 325 slaapstoornis P070 249 17.16 31.03 20.21 54% + 0 0.00 0.00 0.01 -0.01 -100% - 0.00 0% -0.01 -100% -
P 63 psych. klachten 326 seksuele problemen P080 1 0.07 0.05 0.56 -90% 0 0.00 0.00 0.03 -0.03 -100% 0.00 0% -0.03 -100%
P 63 psych. klachten 327 overbezorgd gezondheid P090 1 0.07 0.09 0.23 -62% 0 0.00 0.00 0.01 -0.01 -100% 0.00 0% -0.01 -100%
P 63 psych. klachten 329 hyperventilatie syndroom P110 31 2.14 2.53 3.68 -31% - 0 0.00 0.00 0.20 -0.20 -100% - 0.00 0% -0.20 -100% -
P 63 psych. klachten 330 enuresis P120 20 1.38 0.85 0.75 14% + 1 0.07 0.04 0.06 -0.02 -33% - 0.00 0% -0.02 -33% -
P 63 psych. klachten 331 anorexia nervosa/boulimie P131 8 0.55 0.60 0.18 225% 2 0.14 0.15 0.03 0.12 400% 0.10 333% 0.02 67%
P 63 psych. klachten 332 eetproblemen NEC P139 0 0.00 0.00 0.02 -100% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
P 63 psych. klachten 347 psychische sympt./kl. NEC P290 7 0.48 0.50 1.71 -71% 1 0.07 0.08 0.07 0.01 14% -0.19 -271% 0.20 286%
P 64 verslaving 333 chronisch alcoholmisbruik P150 6 0.41 0.54 1.21 -55% 0 0.00 0.00 0.06 -0.06 -100% 0.00 0% -0.06 -100%
P 64 verslaving 334 acuut alcoholmisbruik P160 0 0.00 0.00 0.04 -100% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
P 64 verslaving 335 rookverslaving P170 9 0.62 0.86 0.96 -10% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
P 64 verslaving 336 drugsverslaving P181 0 0.00 0.00 0.34 -100% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
P 64 verslaving 337 geneesmiddel verslaving P189 2 0.14 0.41 0.38 7% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
P 64 verslaving 338 misbruik stoffen NEC P190 0 0.00 0.00 0.03 -100% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
P 65 gedragsstoornis 340 gedragsstoornis kind P229 8 0.55 0.28 0.40 -30% 2 0.14 0.06 0.07 -0.01 -14% -0.03 -43% 0.02 29%
P 65 gedragsstoornis 341 gedragsstoornis adolescent P260 1 0.07 0.05 0.16 -66% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
P 65 gedragsstoornis 342 gedragsstoornis volwassene P230 1 0.07 0.05 0.45 -88% 0 0.00 0.00 0.01 -0.01 -100% 0.00 0% -0.01 -100%
P 66 levensfase probl. 343 levensfase problematiek P240 0 0.00 0.00 0.22 -100% 0 0.00 0.00 0.01 -0.01 -100% 0.00 0% -0.01 -100%
P 66 levensfase probl. 344 leer-/ontwikkelingsstoornis P250 2 0.14 0.07 0.08 -11% 0 0.00 0.00 0.03 -0.03 -100% 0.00 0% -0.03 -100%
P 67 psychosen 349 organische psychose P709 2 0.14 0.16 0.07 128% 0 0.00 0.00 0.01 -0.01 -100% 0.00 0% -0.01 -100%
P 67 psychosen 350 schizofrenie P710 8 0.55 0.89 0.63 41% 1 0.07 0.09 0.02 0.07 350% 0.03 150% 0.04 200%
P 67 psychosen 351 affectieve psychose P729 24 1.65 2.62 0.73 260% + 2 0.14 0.24 0.01 0.23 2300% + 0.17 1700% + 0.06 600% +
P 67 psychosen 352 psychose NEC P730 6 0.41 0.61 0.90 -32% 0 0.00 0.00 0.01 -0.01 -100% 0.00 0% -0.01 -100%
P 67 psychosen 360 psychische ziekte NEC P999 1 0.07 0.08 0.97 -92% 0 0.00 0.00 0.06 -0.06 -100% 0.00 0% -0.06 -100%
P 68 neurose, angst 353 angst/angst-toestand P740 15 1.03 1.41 0.46 207% 0 0.00 0.00 0.04 -0.04 -100% 0.00 0% -0.04 -100%
P 68 neurose, angst 354 hysterie/hypochondrie P752 10 0.69 1.10 0.93 18% 1 0.07 0.09 0.11 -0.02 -18% 0.01 9% -0.03 -27%
P 68 neurose, angst 359 fobie/neurotische aand. NEC P998 12 0.83 0.90 1.27 -29% 3 0.21 0.19 0.06 0.13 217% -0.08 -133% 0.21 350%
P 69 neurose, depressie 322 depressief gevoel P030 3 0.21 0.29 1.96 -85% 0 0.00 0.00 0.06 -0.06 -100% 0.00 0% -0.06 -100%
P 69 neurose, depressie 355 depressie P760 110 7.58 12.07 8.45 43% + 3 0.21 0.26 0.17 0.09 53% + 0.08 47% + 0.01 6% +
P 70 neurose, surmenage 357 neurasthenie/surmenage P780 99 6.82 8.91 7.09 26% + 2 0.14 0.26 0.14 0.12 86% + 0.05 36% + 0.07 50% +
P 71 neurose, overig 358 karakterstoornis P800 2 0.14 0.24 0.22 12% 0 0.00 0.00 0.01 -0.01 -100% 0.00 0% -0.01 -100%
P 72 mentale retardatie 356 mentale retardatie P770 3 0.21 0.18 0.18 1% 2 0.14 0.12 0.02 0.10 500% 0.00 0% 0.10 500%
R 73 klachten luchtwegen 361 pijn bij ademhaling R010 0 0.00 0.00 0.01 -100% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
R 73 klachten luchtwegen 362 kortademigheid R020 1 0.07 0.10 0.71 -87% 0 0.00 0.00 0.05 -0.05 -100% 0.00 0% -0.05 -100%
R 73 klachten luchtwegen 363 piepende ademhaling R030 2 0.14 0.13 0.03 404% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
R 73 klachten luchtwegen 364 ademhalingsprobleem NEC R040 0 0.00 0.00 0.15 -100% 0 0.00 0.00 0.02 -0.02 -100% 0.00 0% -0.02 -100%
R 73 klachten luchtwegen 366 neusbloeding R060 6 0.41 0.54 0.59 -10% 0 0.00 0.00 0.19 -0.19 -100% 0.00 0% -0.19 -100%
R 73 klachten luchtwegen 367 niezen/verstopte-/loopneus R070 1 0.07 0.03 1.11 -97% 0 0.00 0.00 0.10 -0.10 -100% 0.00 0% -0.10 -100%
R 73 klachten luchtwegen 368 sympt./klachten neus NEC R080 2 0.14 0.08 0.37 -79% 1 0.07 0.04 0.08 -0.04 -50% -0.15 -188% 0.11 138%
R 73 klachten luchtwegen 369 sympt./klachten sinus R090 0 0.00 0.00 0.10 -100% 0 0.00 0.00 0.06 -0.06 -100% 0.00 0% -0.06 -100%
R 73 klachten luchtwegen 370 sympt./klachten keel R210 28 1.93 2.08 3.31 -37% - 0 0.00 0.00 0.16 -0.16 -100% - 0.00 0% -0.16 -100% -
R 73 klachten luchtwegen 371 sympt./klachten tonsillen R220 0 0.00 0.00 0.03 -100% 0 0.00 0.00 0.01 -0.01 -100% 0.00 0% -0.01 -100%
R 73 klachten luchtwegen 372 sympt./klachten stem(banden) R230 9 0.62 0.51 0.28 83% 2 0.14 0.13 0.10 0.03 30% 0.06 60% -0.03 -30%
R 73 klachten luchtwegen 373 haemoptoN R240 0 0.00 0.00 0.14 -100% 0 0.00 0.00 0.04 -0.04 -100% 0.00 0% -0.04 -100%
R 73 klachten luchtwegen 374 abnormaal sputum/slijm NEC R250 11 0.76 0.62 0.17 254% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
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R 73 klachten luchtwegen 377 sympt./klachten ademhaling NEC R292 5 0.34 0.46 1.16 -60% 0 0.00 0.00 0.25 -0.25 -100% 0.00 0% -0.25 -100%
R 74 trauma luchtwegen 396 corpus alienum ademhaling R870 3 0.21 0.12 0.03 291% 0 0.00 0.00 0.01 -0.01 -100% 0.00 0% -0.01 -100%
R 74 trauma luchtwegen 397 letsel ademhaling NEC R880 9 0.62 0.68 0.06 987% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
R 75 luchtweginfecties 18 virusinfectie NNO/NEC A770 142 9.78 8.83 5.78 53% + 2 0.14 0.12 0.06 0.06 100% + 0.04 67% + 0.02 33% +
R 75 luchtweginfecties 93 bof D710 1 0.07 0.03 0.38 -92% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
R 75 luchtweginfecties 365 hoesten R050 278 19.16 19.59 10.00 96% + 0 0.00 0.00 0.05 -0.05 -100% - 0.00 0% -0.05 -100% -
R 75 luchtweginfecties 378 longtuberculose R700 3 0.21 0.33 0.17 97% 1 0.07 0.07 0.01 0.06 600% 0.03 300% 0.03 300%
R 75 luchtweginfecties 379 kinkhoest R710 0 0.00 0.00 0.51 -100% 0 0.00 0.00 0.01 -0.01 -100% 0.00 0% -0.01 -100%
R 75 luchtweginfecties 380 scarlatina R721 0 0.00 0.00 0.38 -100% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
R 75 luchtweginfecties 381 streptococcen-infectie keel NEC R729 0 0.00 0.00 0.03 -100% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
R 75 luchtweginfecties 382 furunkel/abces neus R730 2 0.14 0.18 0.02 724% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
R 75 luchtweginfecties 383 infectie bovenste luchtwegen R740 529 36.45 31.69 44.71 -29% - 1 0.07 0.02 0.38 -0.36 -95% - -0.01 -3% - -0.35 -92% -
R 75 luchtweginfecties 384 sinusitis R750 112 7.72 8.59 11.33 -24% - 8 0.55 0.51 0.42 0.09 21% + -0.16 -38% - 0.25 60% +
R 75 luchtweginfecties 385 acute tonsillitis/adenoVditis R760 74 5.10 4.62 6.82 -32% - 6 0.41 0.27 0.35 -0.08 -23% - -0.13 -37% - 0.05 14% +
R 75 luchtweginfecties 386 acute laryngitis/tracheVtis R770 27 1.86 1.66 4.21 -61% - 0 0.00 0.00 0.13 -0.13 -100% - 0.00 0% -0.13 -100% -
R 75 luchtweginfecties 387 acute bronchi(oli)tis R780 79 5.44 4.78 15.59 -69% - 0 0.00 0.00 0.29 -0.29 -100% - 0.00 0% -0.29 -100% -
R 75 luchtweginfecties 388 influenza R800 23 1.58 1.92 8.92 -78% - 0 0.00 0.00 0.11 -0.11 -100% - 0.00 0% -0.11 -100% -
R 75 luchtweginfecties 389 pneumonie R810 63 4.34 4.40 2.75 60% + 4 0.28 0.37 0.20 0.17 85% + 0.14 70% + 0.03 15% +
R 75 luchtweginfecties 390 pleuritis R820 1 0.07 0.09 0.12 -21% 0 0.00 0.00 0.04 -0.04 -100% 0.00 0% -0.04 -100%
R 75 luchtweginfecties 391 infectie ademhaling NEC R830 65 4.48 3.92 1.95 102% + 0 0.00 0.00 0.04 -0.04 -100% - 0.00 0% -0.04 -100% -
R 75 luchtweginfecties 399 chron. inf. tonsillen/adenoVd R900 26 1.79 1.09 0.37 194% + 10 0.69 0.37 0.21 0.16 76% + 0.24 114% + -0.08 -38% -
R 76 allergische rhinitis 404 allergische rhinitis R970 74 5.10 5.37 3.78 42% + 3 0.21 0.19 0.29 -0.10 -34% - 0.06 21% + -0.16 -55% -
R 77 astma/copd 400 chronische bronchitis R912 14 0.96 1.58 9.03 -82% 1 0.07 0.15 0.45 -0.30 -67% -0.71 -158% 0.41 91%
R 77 astma/copd 401 pleura aandoening NEC R930 0 0.00 0.00 0.07 -100% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
R 77 astma/copd 402 emfyseem R950 11 0.76 1.44 1.92 -25% 0 0.00 0.00 0.20 -0.20 -100% 0.00 0% -0.20 -100%
R 77 astma/copd 403 astma bronchiale R960 264 18.19 19.78 12.63 57% + 7 0.48 0.41 0.94 -0.53 -56% - 0.15 16% + -0.68 -72% -
R 77 astma/copd 405 ziekte ademhaling NEC R999 23 1.58 1.61 1.12 44% + 8 0.55 0.53 0.39 0.14 36% + 0.16 41% + -0.02 -5% -
S 78 wratten 408 wratten S031 91 6.27 5.44 7.24 -25% - 0 0.00 0.00 0.43 -0.43 -100% - 0.00 0% -0.43 -100% -
S 79 ov. klachten huid 406 pijn/gevoeligheid huid S010 3 0.21 0.21 0.02 793% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
S 79 ov. klachten huid 407 jeuk/huidirritatie S020 29 2.00 2.50 1.84 36% + 1 0.07 0.06 0.10 -0.04 -40% - 0.02 20% + -0.06 -60% -
S 79 ov. klachten huid 409 condylomata acuminata S032 0 0.00 0.00 0.34 -100% 0 0.00 0.00 0.08 -0.08 -100% 0.00 0% -0.08 -100%
S 79 ov. klachten huid 410 locale zwelling/papel S040 9 0.62 0.61 0.50 21% 1 0.07 0.10 0.13 -0.03 -23% 0.02 15% -0.05 -38%
S 79 ov. klachten huid 411 multipele zwellingen/papels S050 0 0.00 0.00 0.13 -100% 0 0.00 0.00 0.01 -0.01 -100% 0.00 0% -0.01 -100%
S 79 ov. klachten huid 412 locale roodheid/erytheem S060 3 0.21 0.16 0.87 -82% 0 0.00 0.00 0.08 -0.08 -100% 0.00 0% -0.08 -100%
S 79 ov. klachten huid 413 gegen. roodheid/erytheem S070 2 0.14 0.12 0.40 -71% 0 0.00 0.00 0.07 -0.07 -100% 0.00 0% -0.07 -100%
S 79 ov. klachten huid 414 veranderde huidskleur NEC S080 4 0.28 0.23 0.15 52% 0 0.00 0.00 0.01 -0.01 -100% 0.00 0% -0.01 -100%
S 79 ov. klachten huid 426 likdoorn/callus S200 7 0.48 0.68 0.97 -30% 1 0.07 0.08 0.05 0.03 60% -0.03 -60% 0.06 120%
S 79 ov. klachten huid 427 opbouwst. structuur huid S210 9 0.62 0.63 2.05 -69% 0 0.00 0.00 0.02 -0.02 -100% 0.00 0% -0.02 -100%
S 79 ov. klachten huid 428 symptomen/klachten nagels S220 0 0.00 0.00 0.18 -100% 0 0.00 0.00 0.01 -0.01 -100% 0.00 0% -0.01 -100%
S 79 ov. klachten huid 429 haaruitval S231 5 0.34 0.41 0.57 -28% 1 0.07 0.08 0.04 0.04 100% -0.03 -75% 0.07 175%
S 79 ov. klachten huid 430 sympt./klachten haar NEC S239 3 0.21 0.21 0.23 -10% 0 0.00 0.00 0.02 -0.02 -100% 0.00 0% -0.02 -100%
S 79 ov. klachten huid 433 sympt./klachten huid NEC S290 6 0.41 0.54 2.86 -81% 1 0.07 0.10 0.27 -0.17 -63% -0.43 -159% 0.26 96%
S 80 wonden huid 423 schaafwond/schram/blaar S170 18 1.24 1.08 0.68 59% 0 0.00 0.00 0.02 -0.02 -100% 0.00 0% -0.02 -100%
S 80 wonden huid 424 scheurwond/snijwond S180 211 14.54 12.41 3.43 262% + 5 0.34 0.33 0.17 0.16 94% + 0.24 141% + -0.08 -47% -
S 81 ov. trauma huid 418 insektenbeet S120 5 0.34 0.18 0.78 -77% 0 0.00 0.00 0.01 -0.01 -100% 0.00 0% -0.01 -100%
S 81 ov. trauma huid 419 dierenbeet/mensenbeet S130 8 0.55 0.59 0.45 29% 0 0.00 0.00 0.01 -0.01 -100% 0.00 0% -0.01 -100%
S 81 ov. trauma huid 420 verbranding/brandwond S140 17 1.17 1.21 0.96 26% 1 0.07 0.04 0.04 0.00 0% 0.01 25% -0.01 -25%
S 81 ov. trauma huid 421 corpus alienum huid S150 15 1.03 0.97 0.36 170% 3 0.21 0.20 0.03 0.17 567% 0.13 433% 0.04 133%
S 81 ov. trauma huid 422 blauwe plek/contusie S160 11 0.76 0.70 2.86 -75% 0 0.00 0.00 0.17 -0.17 -100% 0.00 0% -0.17 -100%
S 81 ov. trauma huid 425 letsel huid NEC S190 34 2.34 2.23 3.47 -36% - 1 0.07 0.04 0.06 -0.02 -33% - -0.02 -33% - 0.00 0%
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S 82 herpes huid 434 herpes zoster S700 5 0.34 0.42 1.14 -63% 0 0.00 0.00 0.01 -0.01 -100% 0.00 0% -0.01 -100%
S 82 herpes huid 435 herpes simplex lip/mond S711 47 3.24 3.76 1.25 201% + 0 0.00 0.00 0.01 -0.01 -100% - 0.00 0% -0.01 -100% -
S 82 herpes huid 436 herpes simplex genitalia S712 1 0.07 0.08 0.10 -21% 0 0.00 0.00 0.02 -0.02 -100% 0.00 0% -0.02 -100%
S 82 herpes huid 437 herpes simplex overige huid S719 4 0.28 0.35 0.28 24% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
S 83 mycosen 440 dermatophytosis/-mycosis S749 101 6.96 6.95 8.35 -17% - 0 0.00 0.00 0.18 -0.18 -100% - 0.00 0% -0.18 -100% -
S 83 mycosen 441 moniliasis/candidiasis S750 53 3.65 2.47 1.61 53% + 0 0.00 0.00 0.02 -0.02 -100% - 0.00 0% -0.02 -100% -
S 84 erysipeloid 444 infectie huid NEC S769 90 6.20 6.62 0.83 701% + 0 0.00 0.00 0.03 -0.03 -100% - 0.00 0% -0.03 -100% -
S 85 overige infecties huid 415 locale infectie vinger/teen S090 14 0.96 0.72 2.02 -64% 0 0.00 0.00 0.33 -0.33 -100% 0.00 0% -0.33 -100%
S 85 overige infecties huid 416 furunkel/carbunkel/cellulitis S100 29 2.00 2.03 3.17 -36% - 1 0.07 0.06 0.13 -0.07 -54% - -0.03 -23% - -0.04 -31% -
S 85 overige infecties huid 417 locale huidinfectie NEC S110 26 1.79 1.93 1.66 17% + 0 0.00 0.00 0.09 -0.09 -100% - 0.00 0% -0.09 -100% -
S 85 overige infecties huid 438 scabies/overige mijten S720 0 0.00 0.00 0.41 -100% 0 0.00 0.00 0.05 -0.05 -100% 0.00 0% -0.05 -100%
S 85 overige infecties huid 439 pediculosis/huidinfestatie S730 10 0.69 0.49 0.55 -11% 0 0.00 0.00 0.03 -0.03 -100% 0.00 0% -0.03 -100%
S 85 overige infecties huid 442 erysipelas S761 8 0.55 0.76 0.94 -19% 0 0.00 0.00 0.03 -0.03 -100% 0.00 0% -0.03 -100%
S 85 overige infecties huid 443 molluscum contagiosum S762 20 1.38 0.78 0.49 58% + 0 0.00 0.00 0.10 -0.10 -100% - 0.00 0% -0.10 -100% -
S 85 overige infecties huid 452 impetigo S840 48 3.31 1.95 1.91 2% + 0 0.00 0.00 0.03 -0.03 -100% - 0.00 0% -0.03 -100% -
S 85 overige infecties huid 453 sinus pilonidalis S850 1 0.07 0.05 0.17 -70% 0 0.00 0.00 0.06 -0.06 -100% 0.00 0% -0.06 -100%
S 86 urticaria 467 urticaria S980 24 1.65 1.50 1.31 15% + 0 0.00 0.00 0.05 -0.05 -100% - 0.00 0% -0.05 -100% -
S 87 eczemen 454 seborrhoVsch eczeem S860 68 4.69 5.14 1.32 291% + 0 0.00 0.00 0.04 -0.04 -100% - 0.00 0% -0.04 -100% -
S 87 eczemen 455 constitutioneel eczeem S870 54 3.72 3.64 1.62 125% + 1 0.07 0.04 0.15 -0.11 -73% - 0.02 13% + -0.13 -87% -
S 87 eczemen 456 contacteczeem S881 32 2.20 2.56 2.12 21% + 2 0.14 0.18 0.07 0.11 157% + 0.03 43% + 0.08 114% +
S 87 eczemen 457 overig eczeem S882 214 14.75 18.15 15.98 14% + 3 0.21 0.27 0.74 -0.47 -64% - 0.03 4% + -0.50 -68% -
S 88 psoriasis 460 psoriasis S910 56 3.86 5.42 1.69 222% + 3 0.21 0.24 0.22 0.02 9% + 0.17 77% + -0.15 -68% -
S 89 atheroom/nagel ingroei 462 atheroomcyste S930 43 2.96 3.75 2.86 31% + 1 0.07 0.08 0.61 -0.53 -87% - 0.02 3% + -0.55 -90% -
S 89 atheroom/nagel ingroei 463 ingegroeide nagel S940 21 1.45 1.35 1.09 24% + 1 0.07 0.07 0.18 -0.11 -61% - 0.01 6% + -0.12 -67% -
S 90 ulcus cruris + ov. huidulc. 207 ulcus cruris K952 23 1.58 2.75 2.10 31% + 0 0.00 0.00 0.17 -0.17 -100% - 0.00 0% -0.17 -100% -
S 90 ulcus cruris + ov. huidulc. 466 chronisch ulcus huid S970 25 1.72 3.00 1.25 141% + 1 0.07 0.08 0.05 0.03 60% + 0.05 100% + -0.02 -40% -
S 91 acne vulgaris 465 acne vulgaris S960 85 5.86 5.62 6.13 -8% - 1 0.07 0.07 0.17 -0.10 -59% - -0.01 -6% - -0.09 -53% -
S 92 ov. chron. huidziekten 458 luieruitslag S890 26 1.79 0.77 1.12 -31% - 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
S 92 ov. chron. huidziekten 459 pityriasis rosea S900 7 0.48 0.33 0.59 -44% 0 0.00 0.00 0.01 -0.01 -100% 0.00 0% -0.01 -100%
S 92 ov. chron. huidziekten 461 aandoening zweetklieren S920 1 0.07 0.10 0.78 -88% 0 0.00 0.00 0.09 -0.09 -100% 0.00 0% -0.09 -100%
S 92 ov. chron. huidziekten 464 alopecia/follicul./haarz. NEC S950 19 1.31 1.37 1.42 -3% 0 0.00 0.00 0.11 -0.11 -100% 0.00 0% -0.11 -100%
S 92 ov. chron. huidziekten 468 verruca seborrhoica S991 4 0.28 0.32 0.28 15% 0 0.00 0.00 0.03 -0.03 -100% 0.00 0% -0.03 -100%
S 92 ov. chron. huidziekten 469 acnJ rosacea S992 6 0.41 0.61 0.40 54% 0 0.00 0.00 0.09 -0.09 -100% 0.00 0% -0.09 -100%
S 92 ov. chron. huidziekten 470 ziekte huid NEC S999 29 2.00 2.39 2.08 15% + 3 0.21 0.43 0.34 0.09 26% + 0.06 18% + 0.03 9% +
T 93 klachten endocr.st. 471 overmatige dorst T010 2 0.14 0.16 0.07 145% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
T 93 klachten endocr.st. 472 overm. eetlust, excl. boulimie T020 0 0.00 0.00 0.05 -100% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
T 93 klachten endocr.st. 473 vermin. eetlust, excl. anorexia T030 0 0.00 0.00 0.06 -100% 0 0.00 0.00 0.01 -0.01 -100% 0.00 0% -0.01 -100%
T 93 klachten endocr.st. 474 voed.pr. kind, excl. eetpr. NEC T040 6 0.41 0.18 0.35 -48% 1 0.07 0.04 0.05 -0.01 -20% -0.04 -80% 0.03 60%
T 93 klachten endocr.st. 475 voed.pr. volw., excl. eetpr. T050 1 0.07 0.23 0.22 6% 0 0.00 0.00 0.02 -0.02 -100% 0.00 0% -0.02 -100%
T 93 klachten endocr.st. 476 voed.pr. NEC, excl. eetpr. NEC T060 0 0.00 0.00 0.09 -100% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
T 93 klachten endocr.st. 477 gewichtstoename, excl. obesitas T070 0 0.00 0.00 0.05 -100% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
T 93 klachten endocr.st. 478 gewichtsverlies T080 2 0.14 0.12 0.35 -65% 0 0.00 0.00 0.02 -0.02 -100% 0.00 0% -0.02 -100%
T 93 klachten endocr.st. 479 gewichtsprobleem NEC T090 2 0.14 0.30 0.17 78% 0 0.00 0.00 0.01 -0.01 -100% 0.00 0% -0.01 -100%
T 93 klachten endocr.st. 480 achterstand fysiologische ontw. T100 13 0.90 0.54 0.21 152% 5 0.34 0.24 0.03 0.21 700% 0.14 467% 0.07 233%
T 93 klachten endocr.st. 481 dehydratie T110 1 0.07 0.03 0.05 -38% 0 0.00 0.00 0.03 -0.03 -100% 0.00 0% -0.03 -100%
T 93 klachten endocr.st. 485 sympt./klachten endocr. NEC T290 3 0.21 0.21 0.72 -70% 0 0.00 0.00 0.01 -0.01 -100% 0.00 0% -0.01 -100%
T 94 hypothyreoidie 496 hypothyreoidie T860 46 3.17 4.98 1.55 222% + 2 0.14 0.17 0.03 0.14 467% + 0.12 400% + 0.02 67% +
T 95 ov. schildklierziekten 482 knobbel/zwelling schildklier T120 0 0.00 0.00 0.05 -100% 0 0.00 0.00 0.04 -0.04 -100% 0.00 0% -0.04 -100%
T 95 ov. schildklierziekten 493 struma/schildkliernodus T810 3 0.21 0.23 0.19 22% 0 0.00 0.00 0.09 -0.09 -100% 0.00 0% -0.09 -100%
T 95 ov. schildklierziekten 495 hyperthyreoidie T850 11 0.76 0.90 1.50 -40% 0 0.00 0.00 0.12 -0.12 -100% 0.00 0% -0.12 -100%
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TABEL BIJLAGE 10                                     ZORGVRAAG PER 3 MAANDEN                                                    VERWIJZINGEN PER 3 MAANDEN
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T 95 ov. schildklierziekten 503 aandoening schildklier NEC T991 0 0.00 0.00 0.19 -100% 0 0.00 0.00 0.04 -0.04 -100% 0.00 0% -0.04 -100%
T 96 diabetes 497 hypoglycaemie T870 1 0.07 0.09 0.23 -60% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
T 96 diabetes 498 renale glucosurie T880 0 0.00 0.00 0.02 -100% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
T 96 diabetes 499 diabetes mellitus T900 226 15.57 26.66 12.15 120% + 17 1.17 2.05 0.79 1.26 159% + 1.12 142% + 0.14 18% +
T 97 obesitas 494 obesitas T820 35 2.41 3.13 3.01 4% + 0 0.00 0.00 0.19 -0.19 -100% - 0.00 0% -0.19 -100% -
T 98 hypercholest. e.a. lipid.st. 502 vetverteringsstoornis T930 43 2.96 5.00 1.65 202% + 1 0.07 0.10 0.02 0.08 400% + 0.07 350% + 0.01 50% +
T 99 jicht 501 jicht T920 40 2.76 4.22 1.26 236% + 0 0.00 0.00 0.02 -0.02 -100% - 0.00 0% -0.02 -100% -
T 100 ov. chron.zkt endocr.st. 500 vitamine-/voedingsdef. NEC T910 8 0.55 0.67 1.04 -35% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
T 100 ov. chron.zkt endocr.st. 504 aand. endocriene klieren NEC T992 6 0.41 0.51 0.38 33% 2 0.14 0.18 0.08 0.10 125% 0.04 50% 0.06 75%
T 100 ov. chron.zkt endocr.st. 505 aandoening metabolisme NEC T993 2 0.14 0.14 0.57 -76% 0 0.00 0.00 0.06 -0.06 -100% 0.00 0% -0.06 -100%
U 101 klachten urinewegen 506 klachten mictie U059 21 1.45 1.49 1.41 6% + 1 0.07 0.10 0.07 0.03 43% + 0.01 14% 0.02 29% +
U 101 klachten urinewegen 507 urine incontinentie U040 9 0.62 0.82 5.31 -85% 0 0.00 0.00 0.09 -0.09 -100% 0.00 0% -0.09 -100%
U 101 klachten urinewegen 508 anurie/oligurie U052 0 0.00 0.00 0.01 -100% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
U 101 klachten urinewegen 509 klachten urine U070 4 0.28 0.30 0.43 -31% 0 0.00 0.00 0.16 -0.16 -100% 0.00 0% -0.16 -100%
U 101 klachten urinewegen 510 sympt./klachten blaas NEC U130 0 0.00 0.00 0.42 -100% 0 0.00 0.00 0.02 -0.02 -100% 0.00 0% -0.02 -100%
U 101 klachten urinewegen 511 symptomen/klachten nieren U140 1 0.07 0.14 0.09 57% 0 0.00 0.00 0.01 -0.01 -100% 0.00 0% -0.01 -100%
U 101 klachten urinewegen 514 sympt./klachten urinewegen NEC U290 8 0.55 0.70 0.54 30% 3 0.21 0.38 0.06 0.32 533% 0.09 150% 0.23 383%
U 102 infecties urinewegen 515 acute pyelonefritis/pyelitis U700 1 0.07 0.04 0.50 -91% 0 0.00 0.00 0.02 -0.02 -100% 0.00 0% -0.02 -100%
U 102 infecties urinewegen 516 cystitis/urineweginfectie NNO U710 167 11.51 15.84 12.14 30% + 3 0.21 0.23 0.26 -0.03 -12% - 0.05 19% + -0.08 -31% -
U 102 infecties urinewegen 517 niet-gespec./niet-ven. urethritis U720 2 0.14 0.20 0.38 -46% 1 0.07 0.07 0.02 0.05 250% -0.06 -300% 0.11 550%
U 103 nierziekten 525 glomerulonefritis U880 1 0.07 0.10 0.18 -44% 0 0.00 0.00 0.04 -0.04 -100% 0.00 0% -0.04 -100%
U 103 nierziekten 526 orthostatische albuminurie U900 0 0.00 0.00 0.01 -100% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
U 103 nierziekten 527 nier-/ureter-/blaassteen U950 14 0.96 1.13 1.11 1% 3 0.21 0.21 0.34 -0.13 -38% 0.00 0% -0.13 -38%
U 103 nierziekten 528 afwijkende urine-uitslagen U989 2 0.14 0.15 0.49 -70% 0 0.00 0.00 0.07 -0.07 -100% 0.00 0% -0.07 -100%
U 103 nierziekten 529 ziekte urinewegen NEC U999 18 1.24 1.99 1.26 58% 5 0.34 0.47 0.32 0.15 47% 0.17 53% -0.02 -6%
X 104 cyclusstoornissen 574 a-/hypomenorrhoe X029 6 0.41 0.45 0.53 -14% 1 0.07 0.08 0.10 -0.02 -20% -0.01 -10% -0.01 -10%
X 104 cyclusstoornissen 575 overmatige menstruatie X051 29 2.00 2.30 1.35 70% + 3 0.21 0.28 0.21 0.07 33% + 0.11 52% + -0.04 -19% -
X 104 cyclusstoornissen 576 pijnlijke menstruatie X042 33 2.27 2.41 1.87 29% + 2 0.14 0.16 0.07 0.09 129% + 0.04 57% + 0.05 71% +
X 104 cyclusstoornissen 577 sympt./klachten cyclus NEC X059 11 0.76 0.84 1.90 -56% 0 0.00 0.00 0.17 -0.17 -100% 0.00 0% -0.17 -100%
X 105 dyspareunie 581 dyspareunie/vaginisme X090 2 0.14 0.12 0.39 -69% 1 0.07 0.07 0.07 0.00 0% -0.16 -229% 0.16 229%
X 106 premenstruele kl. 578 premenstruele symptomen X060 5 0.34 0.44 0.28 59% 0 0.00 0.00 0.01 -0.01 -100% 0.00 0% -0.01 -100%
X 106 premenstruele kl. 579 sympt./klachten menopauze X070 17 1.17 1.81 2.51 -28% 0 0.00 0.00 0.03 -0.03 -100% 0.00 0% -0.03 -100%
X 107 postmenopauze kl. 580 postmenopauzaal bloedverlies X080 6 0.41 0.76 0.13 485% 2 0.14 0.23 0.10 0.13 130% 0.19 190% -0.06 -60%
X 108 ov. kl. vrouw. gesl. 573 pijn geslachtsorganen vrouw X010 1 0.07 0.07 0.01 568% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
X 108 ov. kl. vrouw. gesl. 582 postcoVtaal bloedverlies X100 1 0.07 0.08 0.06 30% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
X 108 ov. kl. vrouw. gesl. 583 vaginale afscheiding NEC X110 1 0.07 0.09 1.05 -92% 0 0.00 0.00 0.05 -0.05 -100% 0.00 0% -0.05 -100%
X 108 ov. kl. vrouw. gesl. 584 sympt./klachten vagina NEC X120 1 0.07 0.06 0.45 -88% 0 0.00 0.00 0.01 -0.01 -100% 0.00 0% -0.01 -100%
X 108 ov. kl. vrouw. gesl. 585 sympt./klachten vulva X130 5 0.34 0.35 0.44 -19% 0 0.00 0.00 0.01 -0.01 -100% 0.00 0% -0.01 -100%
X 108 ov. kl. vrouw. gesl. 586 sympt./klachten bekken X140 1 0.07 0.09 0.01 623% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
X 108 ov. kl. vrouw. gesl. 587 knobbel/gezwel mamma X150 2 0.14 0.16 0.22 -30% 2 0.14 0.16 0.12 0.04 33% -0.07 -58% 0.11 92%
X 108 ov. kl. vrouw. gesl. 588 pijn mamma X160 2 0.14 0.18 0.61 -71% 0 0.00 0.00 0.02 -0.02 -100% 0.00 0% -0.02 -100%
X 108 ov. kl. vrouw. gesl. 589 sympt./klachten mamma NEC X170 5 0.34 0.37 1.70 -78% 2 0.14 0.17 0.17 0.00 0% -0.62 -365% 0.62 365%
X 108 ov. kl. vrouw. gesl. 590 uitstellen menstruatie X180 11 0.76 0.86 0.52 65% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
X 108 ov. kl. vrouw. gesl. 593 sympt./kl. gesl.org. vrouw NEC X290 5 0.34 0.50 4.53 -89% 2 0.14 0.28 0.33 -0.05 -15% -2.24 -679% 2.19 664%
X 109 trauma vrouw. gesl. 608 letsel gesl.org./mamma vrouw X820 2 0.14 0.07 0.01 1347% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
X 110 soa bij de vrouw 594 verw. syfilis vrouw (alle localis.) X700 0 0.00 0.00 0.01 -100% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
X 110 soa bij de vrouw 595 gonorrhoe vrouw (alle localis.) X711 0 0.00 0.00 0.01 -100% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
X 110 soa bij de vrouw 596 geslachtsziekte vrouw NEC X712 0 0.00 0.00 0.12 -100% 0 0.00 0.00 0.02 -0.02 -100% 0.00 0% -0.02 -100%
X 110 soa bij de vrouw 598 urogenitale trichomoniasis X730 2 0.14 0.12 0.47 -74% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
X 111 candida vrouw. gesl. 597 urogenitale candidiasis X720 87 5.99 6.91 3.95 75% + 0 0.00 0.00 0.04 -0.04 -100% - 0.00 0% -0.04 -100% -
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HOOFDSTUKKEN 5 EN 7 Epis. Epis. Epis. Epis.       Verschil Verw. Verw. Verw. Verw.          Verschil       Prevalentie          Netto

icpc 139 684 icpc Urk Urk Urk Ned    Urk tov Ned Urk Urk Urk Ned          Urk : Ned          effect         verschil
Urk nr indeling 139 clusters, naam nr indeling 684clusters, naam NIVEL abs /1000 STD /1000 s abs /1000 STD /1000 /1000 % s /1000 % s /1000 % s

X 112 ov. infecties vrouw. gesl 599 ontsteking bekkengebied X740 3 0.21 0.18 0.40 -56% 1 0.07 0.08 0.05 0.03 60% -0.10 -200% 0.13 260%
X 112 ov. infecties vrouw. gesl 616 gardnerella infectie X900 3 0.21 0.23 0.34 -32% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
X 112 ov. infecties vrouw. gesl 617 infectie/abces gl. Bartholini X991 1 0.07 0.08 0.07 18% 0 0.00 0.00 0.02 -0.02 -100% 0.00 0% -0.02 -100%
X 113 prolapsus uteri/vaginae 613 prolapsus uteri/vaginae X872 29 2.00 3.10 1.73 80% + 2 0.14 0.24 0.23 0.01 4% 0.11 48% + -0.10 -43% -
X 114 ov. chron.zkt. vrouw. gesl. 610 vaginitis NNO/vulvitis NNO X840 5 0.34 0.40 1.51 -73% 0 0.00 0.00 0.10 -0.10 -100% 0.00 0% -0.10 -100%
X 114 ov. chron.zkt. vrouw. gesl. 611 cervicitis/cervicale aand. NEC X850 4 0.28 0.29 0.34 -15% 1 0.07 0.08 0.04 0.04 100% -0.01 -25% 0.05 125%
X 114 ov. chron.zkt. vrouw. gesl. 612 afwijkend uitstrijkje X860 0 0.00 0.00 0.27 -100% 0 0.00 0.00 0.11 -0.11 -100% 0.00 0% -0.11 -100%
X 114 ov. chron.zkt. vrouw. gesl. 614 chronische cystevorming mamma X880 3 0.21 0.21 0.46 -55% 1 0.07 0.06 0.15 -0.09 -60% -0.07 -47% -0.02 -13%
X 114 ov. chron.zkt. vrouw. gesl. 615 premenstrual tension syndrome X890 0 0.00 0.00 0.27 -100% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
X 114 ov. chron.zkt. vrouw. gesl. 618 endometriosis X992 6 0.41 0.46 0.19 138% 3 0.21 0.22 0.05 0.17 340% 0.13 260% 0.04 80%
X 114 ov. chron.zkt. vrouw. gesl. 619 atrofia vaginae/vulvae X993 15 1.03 2.02 0.65 211% 0 0.00 0.00 0.06 -0.06 -100% 0.00 0% -0.06 -100%
X 114 ov. chron.zkt. vrouw. gesl. 620 z. gesl.org./mamma vrouw NEC X999 17 1.17 1.31 0.64 106% 7 0.48 0.68 0.16 0.52 325% 0.35 219% 0.17 106%
Y 115 sex.dysfunct. man 624 impotentie Y070 1 0.07 0.13 0.20 -33% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
Y 115 sex.dysfunct. man 625 seksuele functiest. man NEC Y080 0 0.00 0.00 0.04 -100% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
Y 116 ov. klachten man. gesl. 621 sympt./klachten prostaat Y050 5 0.34 0.24 0.34 -29% 0 0.00 0.00 0.12 -0.12 -100% 0.00 0% -0.12 -100%
Y 116 ov. klachten man. gesl. 622 sympt./klachten mamma man Y030 0 0.00 0.00 0.05 -100% 0 0.00 0.00 0.01 -0.01 -100% 0.00 0% -0.01 -100%
Y 116 ov. klachten man. gesl. 623 sympt./kl. gesl.org/mamma NEC Y060 0 0.00 0.00 0.04 -100% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
Y 116 ov. klachten man. gesl. 626 sympt./klachten gesl.org. man Y100 3 0.21 0.20 0.13 55% 0 0.00 0.00 0.02 -0.02 -100% 0.00 0% -0.02 -100%
Y 116 ov. klachten man. gesl. 628 afscheiding penis/urethra Y160 0 0.00 0.00 0.04 -100% 0 0.00 0.00 0.02 -0.02 -100% 0.00 0% -0.02 -100%
Y 116 ov. klachten man. gesl. 631 sub-/infertiliteit man Y290 1 0.07 0.08 0.10 -16% 0 0.00 0.00 0.03 -0.03 -100% 0.00 0% -0.03 -100%
Y 117 trauma man. gesl. 645 letsel gesl.org./mamma man Y800 3 0.21 0.13 0.09 39% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
Y 117 trauma man. gesl. 646 phimosis/paraphimosis Y810 2 0.14 0.09 0.18 -53% 1 0.07 0.04 0.11 -0.07 -64% -0.05 -45% -0.02 -18%
Y 118 soa bij de man 632 verw. syfilis man (alle localis.) Y700 0 0.00 0.00 0.02 -100% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
Y 118 soa bij de man 633 gonorrhoe man (alle localis.) Y711 1 0.07 0.08 0.12 -31% 0 0.00 0.00 0.01 -0.01 -100% 0.00 0% -0.01 -100%
Y 118 soa bij de man 634 geslachtsziekte man NEC Y712 0 0.00 0.00 0.02 -100% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
Y 118 soa bij de man 635 urogenitale trichomoniasis Y720 0 0.00 0.00 0.05 -100% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
Y 119 ov. infecties man. gesl. 636 prostatitis/vesiculitis Y730 1 0.07 0.08 0.48 -82% 0 0.00 0.00 0.05 -0.05 -100% 0.00 0% -0.05 -100%
Y 119 ov. infecties man. gesl. 637 orchitis/epididymitis Y740 0 0.00 0.00 0.27 -100% 0 0.00 0.00 0.09 -0.09 -100% 0.00 0% -0.09 -100%
Y 119 ov. infecties man. gesl. 638 infectie gesl.org. man NEC Y750 11 0.76 0.80 0.76 5% 0 0.00 0.00 0.05 -0.05 -100% 0.00 0% -0.05 -100%
Y 120 chron.zkt. man. gesl. 650 benigne prostaathypertrofie Y850 7 0.48 0.83 1.02 -19% 3 0.21 0.37 0.17 0.20 118% -0.09 -53% 0.29 171%
Y 120 chron.zkt. man. gesl. 651 hydrocele Y860 2 0.14 0.10 0.14 -24% 2 0.14 0.10 0.03 0.07 233% -0.03 -100% 0.10 333%
Y 120 chron.zkt. man. gesl. 652 z. gesl.org./mamma man NEC Y990 11 0.76 0.65 0.38 72% 4 0.28 0.24 0.09 0.15 167% 0.10 111% 0.05 56%
Z 121 soc. economische probl. 653 financiNle problemen Z010 1 0.07 0.10 0.00 , 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
Z 121 soc. economische probl. 654 problemen voedselvoorziening Z020 0 0.00 0.00 0.14 -100% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
Z 121 soc. economische probl. 655 problemen behuizing Z030 3 0.21 0.27 0.44 -39% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
Z 121 soc. economische probl. 656 problemen met verhuizing Z040 0 0.00 0.00 0.16 -100% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
Z 121 soc. economische probl. 657 angst sociale problemen Z270 0 0.00 0.00 0.03 -100% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
Z 121 soc. economische probl. 658 problemen werksituatie Z052 4 0.28 0.38 0.10 298% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
Z 121 soc. economische probl. 659 problemen werk NEC Z059 2 0.14 0.15 0.76 -80% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
Z 121 soc. economische probl. 660 problemen werkloosheid Z060 1 0.07 0.06 0.09 -31% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
Z 121 soc. economische probl. 661 problemen opleiding/studie Z070 0 0.00 0.00 0.33 -100% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
Z 122 soc. culturele probl. 662 problemen sociale verzekeringen Z080 6 0.41 0.51 0.25 106% 0 0.00 0.00 0.03 -0.03 -100% 0.00 0% -0.03 -100%
Z 122 soc. culturele probl. 663 problemen justitie/politie Z090 0 0.00 0.00 0.05 -100% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
Z 122 soc. culturele probl. 664 problemen gezondheidszorg Z100 1 0.07 0.08 0.31 -74% 0 0.00 0.00 0.03 -0.03 -100% 0.00 0% -0.03 -100%
Z 122 soc. culturele probl. 665 problemen soc./cult. waarden Z119 2 0.14 0.12 0.11 11% 0 0.00 0.00 0.01 -0.01 -100% 0.00 0% -0.01 -100%
Z 123 relatieproblemen 666 problemen tussen partners Z129 16 1.10 1.44 1.75 -18% 0 0.00 0.00 0.08 -0.08 -100% 0.00 0% -0.08 -100%
Z 123 relatieproblemen 667 gedragsproblemen partner Z139 1 0.07 0.08 0.20 -61% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
Z 123 relatieproblemen 668 problemen met ziekte partner Z140 11 0.76 1.43 0.88 64% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
Z 123 relatieproblemen 669 problemen verlies partner Z159 15 1.03 2.13 1.93 10% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
Z 123 relatieproblemen 670 problemen ouder-kind Z169 12 0.83 0.72 0.80 -9% 1 0.07 0.03 0.00 0.03 , 0.00 , 0.03 ,
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Z 123 relatieproblemen 671 gedragsproblemen kind Z170 1 0.07 0.09 0.39 -78% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
Z 123 relatieproblemen 672 problemen ziekte kind Z180 8 0.55 0.90 0.39 135% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
Z 123 relatieproblemen 673 problemen verlies kind Z190 0 0.00 0.00 0.26 -100% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
Z 123 relatieproblemen 674 gezinsproblematiek Z200 1 0.07 0.07 1.01 -93% 0 0.00 0.00 0.01 -0.01 -100% 0.00 0% -0.01 -100%
Z 123 relatieproblemen 675 gedragsproblemen familie Z210 0 0.00 0.00 0.02 -100% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
Z 123 relatieproblemen 676 problemen ziekte familie Z220 5 0.34 0.43 0.43 -1% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
Z 123 relatieproblemen 677 problemen verlies familie Z232 3 0.21 0.25 0.68 -63% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
Z 123 relatieproblemen 678 problemen verlies vriend Z241 0 0.00 0.00 0.03 -100% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
Z 123 relatieproblemen 679 relatieproblemen met vriend Z249 1 0.07 0.08 0.09 -12% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
Z 124 ov. sociale probl. 680 problemen t.g.v. mishandeling Z250 1 0.07 0.02 0.22 -90% 0 0.00 0.00 0.01 -0.01 -100% 0.00 0% -0.01 -100%
Z 124 ov. sociale probl. 681 problemen eigen ziek zijn Z260 2 0.14 0.37 0.07 421% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
Z 124 ov. sociale probl. 682 sociale handicap Z280 2 0.14 0.22 0.10 130% 1 0.07 0.10 0.00 0.10 , 0.06 , 0.04 ,
Z 124 ov. sociale probl. 683 eenzaamheid Z291 11 0.76 2.14 0.32 566% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
Z 124 ov. sociale probl. 684 sociale problemen NEC Z299 12 0.83 1.39 1.61 -14% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
, 125 kanker van de huid 445 maligne neoplasma huid S770 7 0.48 0.79 0.51 56% 5 0.34 0.59 0.30 0.29 97% 0.21 70% 0.08 27%
, 126 kanker ov. organen 20 carcinomatosis A790 1 0.07 0.10 0.14 -30% 0 0.00 0.00 0.02 -0.02 -100% 0.00 0% -0.02 -100%
, 126 kanker ov. organen 52 maligne lymfoom B721 3 0.21 0.38 0.19 101% 1 0.07 0.10 0.02 0.08 400% 0.05 250% 0.03 150%
, 126 kanker ov. organen 53 leukemie B722 2 0.14 0.14 0.09 55% 1 0.07 0.10 0.03 0.07 233% 0.04 133% 0.03 100%
, 126 kanker ov. organen 54 maligne neoplasma bloed NEC B730 2 0.14 0.22 0.35 -37% 0 0.00 0.00 0.11 -0.11 -100% 0.00 0% -0.11 -100%
, 126 kanker ov. organen 97 maligne neoplasma maag D751 0 0.00 0.00 0.19 -100% 0 0.00 0.00 0.05 -0.05 -100% 0.00 0% -0.05 -100%
, 126 kanker ov. organen 98 maligne neoplasma colon D752 4 0.28 0.39 0.40 -1% 1 0.07 0.10 0.16 -0.06 -38% 0.00 0% -0.06 -38%
, 126 kanker ov. organen 99 maligne neoplasma rectum/anus D753 5 0.34 0.58 0.28 106% 3 0.21 0.27 0.04 0.23 575% 0.14 350% 0.09 225%
, 126 kanker ov. organen 100 maligne neoplasma pancreas D761 0 0.00 0.00 0.05 -100% 0 0.00 0.00 0.02 -0.02 -100% 0.00 0% -0.02 -100%
, 126 kanker ov. organen 101 maligne neopl. maagdarm NEC D769 0 0.00 0.00 0.38 -100% 0 0.00 0.00 0.09 -0.09 -100% 0.00 0% -0.09 -100%
, 126 kanker ov. organen 235 neoplasma bewegingsapparaat L713 0 0.00 0.00 0.31 -100% 0 0.00 0.00 0.06 -0.06 -100% 0.00 0% -0.06 -100%
, 126 kanker ov. organen 302 maligne neoplasma zenuwstelsel N749 1 0.07 0.08 0.25 -69% 1 0.07 0.08 0.12 -0.04 -33% -0.18 -150% 0.14 117%
, 126 kanker ov. organen 392 maligne neoplasma long R841 3 0.21 0.46 0.72 -36% 1 0.07 0.19 0.20 -0.01 -5% -0.11 -55% 0.10 50%
, 126 kanker ov. organen 393 maligne neoplasma ademh. NEC R849 0 0.00 0.00 0.22 -100% 0 0.00 0.00 0.05 -0.05 -100% 0.00 0% -0.05 -100%
, 126 kanker ov. organen 487 maligne neoplasma schildklier T710 1 0.07 0.09 0.03 168% 0 0.00 0.00 0.01 -0.01 -100% 0.00 0% -0.01 -100%
, 126 kanker ov. organen 518 maligne neoplasma nier U750 0 0.00 0.00 0.11 -100% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
, 126 kanker ov. organen 519 maligne neoplasma blaas U760 2 0.14 0.33 0.16 108% 1 0.07 0.23 0.01 0.22 2200% 0.12 1200% 0.10 1000%
, 126 kanker ov. organen 520 maligne neopl. urinewegen NEC U770 0 0.00 0.00 0.08 -100% 0 0.00 0.00 0.02 -0.02 -100% 0.00 0% -0.02 -100%
, 126 kanker ov. organen 552 maligne neoplasma zw.sch. W720 1 0.07 0.10 0.00 , 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
, 126 kanker ov. organen 600 carcinoma in situ cervix X751 0 0.00 0.00 0.06 -100% 0 0.00 0.00 0.06 -0.06 -100% 0.00 0% -0.06 -100%
, 126 kanker ov. organen 601 cervixcarcinoom NEC X759 1 0.07 0.10 0.09 21% 1 0.07 0.10 0.06 0.04 67% 0.02 33% 0.02 33%
, 126 kanker ov. organen 602 maligne neoplasma mamma X760 5 0.34 0.73 0.96 -24% 1 0.07 0.10 0.35 -0.25 -71% -0.03 -9% -0.22 -63%
, 126 kanker ov. organen 603 mal. neopl. gesl.org. vrouw NEC X770 3 0.21 0.30 0.36 -17% 1 0.07 0.10 0.08 0.02 25% -0.02 -25% 0.04 50%
, 126 kanker ov. organen 639 maligne neoplasma prostaat Y761 1 0.07 0.09 0.53 -82% 0 0.00 0.00 0.11 -0.11 -100% 0.00 0% -0.11 -100%
, 126 kanker ov. organen 640 maligne neoplasma testis Y762 0 0.00 0.00 0.09 -100% 0 0.00 0.00 0.01 -0.01 -100% 0.00 0% -0.01 -100%
, 126 kanker ov. organen 641 maligne neoplasma gesl.org. NEC Y769 0 0.00 0.00 0.00 , 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
, 127 benigne neoplasma huid 446 lipoom S780 5 0.34 0.35 1.08 -68% 2 0.14 0.15 0.40 -0.25 -63% -0.31 -78% 0.06 15%
, 127 benigne neoplasma huid 447 benigne neoplasma huid S790 17 1.17 1.19 1.78 -33% 0 0.00 0.00 0.43 -0.43 -100% 0.00 0% -0.43 -100%
, 127 benigne neoplasma huid 448 niet gespec. neoplasma huid S800 2 0.14 0.19 0.11 67% 2 0.14 0.19 0.04 0.15 375% 0.08 200% 0.07 175%
, 127 benigne neoplasma huid 449 hemangioma/lymfangioma S810 0 0.00 0.00 0.11 -100% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
, 127 benigne neoplasma huid 450 naevus S820 21 1.45 1.71 0.85 101% + 2 0.14 0.17 0.45 -0.28 -62% - 0.09 20% + -0.37 -82% -
, 128 benigde neoplasma ov. org. 55 benigne neopl. bloed/bl.v. org. B740 0 0.00 0.00 0.07 -100% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
, 128 benigde neoplasma ov. org. 102 benigne neopl. maagdarm NEC D770 1 0.07 0.02 0.11 -80% 0 0.00 0.00 0.06 -0.06 -100% 0.00 0% -0.06 -100%
, 128 benigde neoplasma ov. org. 103 overig neoplasma maagdarm D780 0 0.00 0.00 0.17 -100% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
, 128 benigde neoplasma ov. org. 135 neoplasma oog/adnexen F740 0 0.00 0.00 0.08 -100% 0 0.00 0.00 0.07 -0.07 -100% 0.00 0% -0.07 -100%
, 128 benigde neoplasma ov. org. 160 neoplasma oor H750 2 0.14 0.14 0.00 , 1 0.07 0.09 0.00 0.09 , 0.09 , 0.00 ,
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, 128 benigde neoplasma ov. org. 179 neoplasma hartvaat K710 0 0.00 0.00 0.04 -100% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
, 128 benigde neoplasma ov. org. 303 benigne neoplasma zenuwstelsel N750 0 0.00 0.00 0.11 -100% 0 0.00 0.00 0.01 -0.01 -100% 0.00 0% -0.01 -100%
, 128 benigde neoplasma ov. org. 304 overig neoplasma zenuwstelsel N760 3 0.21 0.24 0.04 494% 4 0.28 0.28 0.04 0.24 600% 0.23 575% 0.01 25%
, 128 benigde neoplasma ov. org. 394 benigne neoplasma ademhaling R850 0 0.00 0.00 0.01 -100% 0 0.00 0.00 0.01 -0.01 -100% 0.00 0% -0.01 -100%
, 128 benigde neoplasma ov. org. 395 niet gespec. neoplasma ademh. R860 0 0.00 0.00 0.06 -100% 0 0.00 0.00 0.03 -0.03 -100% 0.00 0% -0.03 -100%
, 128 benigde neoplasma ov. org. 488 benigne neoplasma schildklier T720 0 0.00 0.00 0.00 , 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
, 128 benigde neoplasma ov. org. 489 niet gespec. neopl. endocr. NEC T730 0 0.00 0.00 0.02 -100% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
, 128 benigde neoplasma ov. org. 521 benigne neoplasma urinewegen U780 0 0.00 0.00 0.04 -100% 0 0.00 0.00 0.04 -0.04 -100% 0.00 0% -0.04 -100%
, 128 benigde neoplasma ov. org. 522 niet-gespec. neopl. urinewegen U790 1 0.07 0.10 0.04 134% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
, 128 benigde neoplasma ov. org. 553 benigne neoplasma zw.sch. W730 0 0.00 0.00 0.00 , 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
, 128 benigde neoplasma ov. org. 604 myoma/poliepen X780 7 0.48 0.70 0.43 63% 2 0.14 0.16 0.18 -0.02 -11% 0.06 33% -0.08 -44%
, 128 benigde neoplasma ov. org. 605 benigne neoplasma mamma X790 5 0.34 0.55 0.28 96% 2 0.14 0.30 0.10 0.20 200% 0.15 150% 0.05 50%
, 128 benigde neoplasma ov. org. 606 ben. neopl. gesl.org. vrouw NEC X800 1 0.07 0.09 0.28 -69% 0 0.00 0.00 0.02 -0.02 -100% 0.00 0% -0.02 -100%
, 128 benigde neoplasma ov. org. 607 niet-gespec. neopl. gesl.org.vrouw X810 1 0.07 0.13 0.12 10% 0 0.00 0.00 0.06 -0.06 -100% 0.00 0% -0.06 -100%
, 128 benigde neoplasma ov. org. 642 benigne neoplasma gesl.org. man Y770 0 0.00 0.00 0.01 -100% 0 0.00 0.00 0.01 -0.01 -100% 0.00 0% -0.01 -100%
, 128 benigde neoplasma ov. org. 643 niet-gespec. neopl. gesl.org. man Y780 0 0.00 0.00 0.10 -100% 0 0.00 0.00 0.10 -0.10 -100% 0.00 0% -0.10 -100%
, 128 benigde neoplasma ov. org. 644 niet-gespec. neopl. mamma man Y790 0 0.00 0.00 0.04 -100% 0 0.00 0.00 0.01 -0.01 -100% 0.00 0% -0.01 -100%
, 129 anticonceptie pil 537 anticonceptie pil W110 473 32.59 36.14 35.78 1% + 0 0.00 0.00 0.01 -0.01 -100% - 0.00 0% -0.01 -100% -
, 130 gezinsplanning excl. pil 536 morning-after pill W100 12 0.83 0.71 0.52 35% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
, 130 gezinsplanning excl. pil 538 anticonceptie IUD W120 12 0.83 1.01 1.63 -38% 0 0.00 0.00 0.05 -0.05 -100% 0.00 0% -0.05 -100%
, 130 gezinsplanning excl. pil 539 anticonceptie vrouw sterilisatie W130 0 0.00 0.00 0.52 -100% 0 0.00 0.00 0.35 -0.35 -100% 0.00 0% -0.35 -100%
, 130 gezinsplanning excl. pil 540 anticonceptie vrouw NEC W140 2 0.14 0.13 1.03 -87% 0 0.00 0.00 0.02 -0.02 -100% 0.00 0% -0.02 -100%
, 130 gezinsplanning excl. pil 627 anticonceptie man Y140 1 0.07 0.08 0.44 -81% 1 0.07 0.08 0.38 -0.30 -79% -0.33 -87% 0.03 8%
, 131 zwangerschap 38 toxoplasmose A920 0 0.00 0.00 0.04 -100% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
, 131 zwangerschap 39 pre-/immature levendgeb. A930 2 0.14 0.08 0.03 199% 1 0.07 0.04 0.00 0.04 , 0.03 , 0.01 ,
, 131 zwangerschap 40 perinatale aandoeningen A949 10 0.69 0.32 0.32 -2% 1 0.07 0.05 0.04 0.01 25% 0.00 0% 0.01 25%
, 131 zwangerschap 41 perinatale sterfte A950 1 0.07 0.08 0.00 , 1 0.07 0.08 0.00 0.08 , 0.08 , 0.00 ,
, 131 zwangerschap 530 ben ik zwanger? W010 2 0.14 0.14 0.17 -15% 0 0.00 0.00 0.01 -0.01 -100% 0.00 0% -0.01 -100%
, 131 zwangerschap 531 angst om zwanger te zijn W020 7 0.48 0.56 0.16 261% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
, 131 zwangerschap 532 bloeding tijdens zwangerschap W032 7 0.48 0.55 0.09 525% 1 0.07 0.08 0.01 0.07 700% 0.07 700% 0.00 0%
, 131 zwangerschap 533 vaginale afscheiding zw.sch. W040 0 0.00 0.00 0.20 -100% 0 0.00 0.00 0.02 -0.02 -100% 0.00 0% -0.02 -100%
, 131 zwangerschap 534 misselijkheid zwangerschap W050 12 0.83 0.94 0.11 794% 0 0.00 0.00 0.02 -0.02 -100% 0.00 0% -0.02 -100%
, 131 zwangerschap 535 zwangerschapswens W060 14 0.96 1.07 0.37 191% 4 0.28 0.31 0.02 0.29 1450% 0.20 1000% 0.09 450%
, 131 zwangerschap 541 sub-/infertiliteit vrouw W150 18 1.24 1.36 0.73 86% 4 0.28 0.30 0.14 0.16 114% 0.14 100% 0.02 14%
, 131 zwangerschap 542 haemorrhagia post partum W170 3 0.21 0.25 0.11 131% 0 0.00 0.00 0.04 -0.04 -100% 0.00 0% -0.04 -100%
, 131 zwangerschap 543 klachten post partum NEC W180 2 0.14 0.11 0.04 161% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
, 131 zwangerschap 544 sympt./klachten borstvoeding W190 3 0.21 0.23 0.10 130% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
, 131 zwangerschap 545 sympt./klachten mammae NEC W200 3 0.21 0.24 0.06 285% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
, 131 zwangerschap 546 partus in gang W210 2 0.14 0.13 0.12 7% 2 0.14 0.13 0.02 0.11 550% 0.01 50% 0.10 500%
, 131 zwangerschap 549 sympt./kl. zw.sch./antic. NEC W299 3 0.21 0.24 3.28 -93% 0 0.00 0.00 0.07 -0.07 -100% 0.00 0% -0.07 -100%
, 131 zwangerschap 550 urineweginf. zw.sch./kraambed W700 8 0.55 0.63 0.84 -25% 0 0.00 0.00 0.01 -0.01 -100% 0.00 0% -0.01 -100%
, 131 zwangerschap 551 infectie zwangerschap NEC W710 1 0.07 0.08 0.39 -80% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
, 131 zwangerschap 554 compl. zwangerschap t.g.v. letsel W750 1 0.07 0.08 0.00 , 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
, 131 zwangerschap 556 niet obstetrische complicatie W770 2 0.14 0.16 0.22 -28% 0 0.00 0.00 0.01 -0.01 -100% 0.00 0% -0.01 -100%
, 131 zwangerschap 557 zwangerschap bevestigd W780 281 19.36 20.58 5.64 265% + 4 0.28 0.31 0.48 -0.17 -35% - 0.23 48% + -0.40 -83% -
, 131 zwangerschap 558 niet gewenste zwangerschap W790 2 0.14 0.16 0.27 -43% 0 0.00 0.00 0.18 -0.18 -100% 0.00 0% -0.18 -100%
, 131 zwangerschap 559 extra-uteriene zwangerschap W800 0 0.00 0.00 0.05 -100% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
, 131 zwangerschap 560 toxicose/(prae)ecclampsia W810 2 0.14 0.14 0.07 119% 2 0.14 0.14 0.00 0.14 , 0.08 , 0.06 ,
, 131 zwangerschap 561 abortus imminens/spontaan W822 10 0.69 0.76 0.67 12% 4 0.28 0.30 0.26 0.04 15% 0.03 12% 0.01 4%
, 131 zwangerschap 562 abortus provocatus W830 1 0.07 0.08 0.27 -71% 0 0.00 0.00 0.09 -0.09 -100% 0.00 0% -0.09 -100%
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, 131 zwangerschap 563 zw.sch. met verhoogd risico W849 25 1.72 1.81 0.99 83% + 16 1.10 1.13 0.19 0.94 495% + 0.51 268% + 0.43 226% +
, 131 zwangerschap 564 normale bevalling: levendgeb. W900 52 3.58 3.88 0.74 423% + 0 0.00 0.00 0.04 -0.04 -100% - 0.00 0% -0.04 -100% -
, 131 zwangerschap 565 normale bevalling: doodgeb. W910 0 0.00 0.00 0.00 , 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
, 131 zwangerschap 566 compl. bevalling: levendgeb. W929 14 0.96 0.98 0.24 315% 7 0.48 0.51 0.08 0.43 538% 0.39 488% 0.04 50%
, 131 zwangerschap 567 compl. bevalling: doodgeb. W930 0 0.00 0.00 0.01 -100% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
, 131 zwangerschap 568 normaal kraambed W310 135 9.30 10.00 2.57 290% + 0 0.00 0.00 0.01 -0.01 -100% - 0.00 0% -0.01 -100% -
, 131 zwangerschap 569 mastitis puerperalis W940 6 0.41 0.39 0.15 169% 1 0.07 0.05 0.00 0.05 , 0.03 , 0.02 ,
, 131 zwangerschap 570 aand. mamma kraambed NEC W950 3 0.21 0.20 0.17 16% 0 0.00 0.00 0.01 -0.01 -100% 0.00 0% -0.01 -100%
, 131 zwangerschap 571 complicatie kraambed NEC W969 10 0.69 0.73 0.27 168% 1 0.07 0.08 0.06 0.02 33% 0.05 83% -0.03 -50%
, 131 zwangerschap 572 z. zw.sch., bev., kraambed NEC W999 7 0.48 0.49 0.19 152% 6 0.41 0.41 0.08 0.33 413% 0.25 313% 0.08 100%
, 132 congenit. afwijkingen 36 multipele congenitale afwijking A900 5 0.34 0.18 0.04 315% 4 0.28 0.14 0.00 0.14 , 0.11 , 0.03 ,
, 132 congenit. afwijkingen 58 hered. haemolyt. anaemie B780 0 0.00 0.00 0.01 -100% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
, 132 congenit. afwijkingen 59 cong. afw. bl./bl.v. org. NEC B790 0 0.00 0.00 0.03 -100% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
, 132 congenit. afwijkingen 106 congenitale afw. maagdarm D810 3 0.21 0.10 0.08 15% 2 0.14 0.07 0.03 0.04 133% 0.01 33% 0.03 100%
, 132 congenit. afwijkingen 139 dacryo-stenosis congenita F800 0 0.00 0.00 0.06 -100% 0 0.00 0.00 0.04 -0.04 -100% 0.00 0% -0.04 -100%
, 132 congenit. afwijkingen 140 congenitale afwijking oog NEC F810 0 0.00 0.00 0.01 -100% 0 0.00 0.00 0.01 -0.01 -100% 0.00 0% -0.01 -100%
, 132 congenit. afwijkingen 165 congenitale afwijking oor H800 1 0.07 0.05 0.01 405% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
, 132 congenit. afwijkingen 181 congenitale afwijking hartvaat K730 3 0.21 0.15 0.07 130% 1 0.07 0.03 0.05 -0.02 -40% 0.02 40% -0.04 -80%
, 132 congenit. afwijkingen 259 congenitale heupluxatie L821 5 0.34 0.26 0.13 96% 2 0.14 0.06 0.07 -0.01 -14% 0.03 43% -0.04 -57%
, 132 congenit. afwijkingen 260 congenitale afw. bew.app. NEC L829 5 0.34 0.22 0.37 -41% 3 0.21 0.14 0.17 -0.03 -18% -0.10 -59% 0.07 41%
, 132 congenit. afwijkingen 309 congenitale afw. zenuwstelsel N850 3 0.21 0.21 0.12 78% 2 0.14 0.13 0.04 0.09 225% 0.06 150% 0.03 75%
, 132 congenit. afwijkingen 398 congenitale afw. ademhaling R890 0 0.00 0.00 0.01 -100% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
, 132 congenit. afwijkingen 451 congenitale afwijking huid S830 0 0.00 0.00 0.00 , 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
, 132 congenit. afwijkingen 491 persis. ductus thyreoglossus T780 0 0.00 0.00 0.03 -100% 0 0.00 0.00 0.01 -0.01 -100% 0.00 0% -0.01 -100%
, 132 congenit. afwijkingen 492 congenitale afw. endocr. NEC T800 1 0.07 0.06 0.01 470% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
, 132 congenit. afwijkingen 524 congenitale afw. urinewegen U850 0 0.00 0.00 0.00 -100% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
, 132 congenit. afwijkingen 555 congenitale afwijking moeder W760 0 0.00 0.00 0.01 -100% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
, 132 congenit. afwijkingen 609 cong. afw. gesl.org./mamma vr. X830 1 0.07 0.06 0.00 , 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
, 132 congenit. afwijkingen 647 hypospadie Y820 0 0.00 0.00 0.01 -100% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
, 132 congenit. afwijkingen 648 niet ingedaalde testis Y830 3 0.21 0.12 0.26 -54% 0 0.00 0.00 0.16 -0.16 -100% 0.00 0% -0.16 -100%
, 132 congenit. afwijkingen 649 cong. afw. gesl.org./mam. NEC Y840 0 0.00 0.00 0.07 -100% 0 0.00 0.00 0.04 -0.04 -100% 0.00 0% -0.04 -100%
, 133 angst v. hart/vaatziekten 175 angst ziekte hartvaat K270 33 2.27 3.39 0.42 702% + 3 0.21 0.40 0.02 0.38 1900% + 0.35 1750% + 0.03 150% +
, 134 angst v. endocr. ziekten 483 angst endocr./metab./voeding T270 8 0.55 0.62 0.04 1373% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
, 135 angst v. overige ziekten 8 angst voor ziekte/dood A270 7 0.48 0.63 0.61 4% 0 0.00 0.00 0.09 -0.09 -100% 0.00 0% -0.09 -100%
, 135 angst v. overige ziekten 47 angst ziekte bloed B270 10 0.69 0.73 0.15 401% 0 0.00 0.00 0.04 -0.04 -100% 0.00 0% -0.04 -100%
, 135 angst v. overige ziekten 89 angst ziekte maagdarm D270 8 0.55 0.84 0.15 461% 0 0.00 0.00 0.03 -0.03 -100% 0.00 0% -0.03 -100%
, 135 angst v. overige ziekten 127 angst ziekte oog F270 0 0.00 0.00 0.01 -100% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
, 135 angst v. overige ziekten 152 angst ziekte oor H270 1 0.07 0.04 0.01 341% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
, 135 angst v. overige ziekten 231 angst ziekte bewegingsapparaat L270 4 0.28 0.23 0.09 158% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
, 135 angst v. overige ziekten 295 angst ziekte zenuwstelsel N270 2 0.14 0.13 0.02 662% 1 0.07 0.08 0.01 0.07 700% 0.07 700% 0.00 0%
, 135 angst v. overige ziekten 375 angst ziekte ademhaling R270 3 0.21 0.33 0.15 116% 0 0.00 0.00 0.01 -0.01 -100% 0.00 0% -0.01 -100%
, 135 angst v. overige ziekten 431 angst ziekte huid S270 0 0.00 0.00 0.03 -100% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
, 135 angst v. overige ziekten 512 angst ziekte urinewegen U270 2 0.14 0.15 0.10 49% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
, 135 angst v. overige ziekten 547 angst complexe zwangerschap W270 5 0.34 0.33 0.13 151% 1 0.07 0.05 0.01 0.04 400% 0.03 300% 0.01 100%
, 135 angst v. overige ziekten 591 angst ziekte gesl.org. vrouw X270 6 0.41 0.45 0.32 41% 1 0.07 0.10 0.01 0.09 900% 0.03 300% 0.06 600%
, 135 angst v. overige ziekten 629 angst z. gesl.org./mamma man Y270 2 0.14 0.22 0.10 119% 2 0.14 0.22 0.00 0.22 , 0.12 , 0.10 ,
, 136 gevolgen van de zorg 24 foutief gebruik geneesmiddel A830 4 0.28 0.27 0.18 50% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
, 136 gevolgen van de zorg 25 intoxicatie benzodiazepinen A841 0 0.00 0.00 0.02 -100% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
, 136 gevolgen van de zorg 26 intoxicatie overige geneesmiddel A849 1 0.07 0.02 0.22 -90% 1 0.07 0.02 0.02 0.00 0% -0.18 -900% 0.18 900%
, 136 gevolgen van de zorg 27 bijwerking geneesmiddel: allergie A851 11 0.76 0.88 1.12 -21% 0 0.00 0.00 0.06 -0.06 -100% 0.00 0% -0.06 -100%



Pagina 14.       Bijlage 10: zorgvraag en verwijzingen per 1000 patienten, 684 clusters

TABEL BIJLAGE 10                                     ZORGVRAAG PER 3 MAANDEN                                                    VERWIJZINGEN PER 3 MAANDEN

HOOFDSTUKKEN 5 EN 7 Epis. Epis. Epis. Epis.       Verschil Verw. Verw. Verw. Verw.          Verschil       Prevalentie          Netto

icpc 139 684 icpc Urk Urk Urk Ned    Urk tov Ned Urk Urk Urk Ned          Urk : Ned          effect         verschil
Urk nr indeling 139 clusters, naam nr indeling 684clusters, naam NIVEL abs /1000 STD /1000 s abs /1000 STD /1000 /1000 % s /1000 % s /1000 % s

, 136 gevolgen van de zorg 28 bijwerking pil A852 21 1.45 1.63 0.83 96% + 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
, 136 gevolgen van de zorg 29 bijwerking geneesmiddel: overige A859 18 1.24 1.75 1.60 9% 1 0.07 0.07 0.02 0.05 250% 0.01 50% 0.04 200%
, 136 gevolgen van de zorg 30 toxische effecten overige stoffen A860 6 0.41 0.22 0.11 100% 1 0.07 0.05 0.03 0.02 67% 0.03 100% -0.01 -33%
, 136 gevolgen van de zorg 31 compl. med. hand.: hematoom A871 1 0.07 0.08 0.03 147% 0 0.00 0.00 0.01 -0.01 -100% 0.00 0% -0.01 -100%
, 136 gevolgen van de zorg 32 compl. med. hand.: wondafw. A872 9 0.62 0.80 0.40 100% 3 0.21 0.24 0.01 0.23 2300% 0.12 1200% 0.11 1100%
, 136 gevolgen van de zorg 33 compl. med. hand.: overig A879 3 0.21 0.31 0.27 16% 0 0.00 0.00 0.10 -0.10 -100% 0.00 0% -0.10 -100%
, 137 handicaps 9 beperking/handicap NNO A280 1 0.07 0.04 0.06 -30% 0 0.00 0.00 0.01 -0.01 -100% 0.00 0% -0.01 -100%
, 137 handicaps 48 beperking/handicap bloed B280 0 0.00 0.00 0.00 , 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
, 137 handicaps 90 beperking/handicap maagdarm D280 0 0.00 0.00 0.00 -100% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
, 137 handicaps 128 beperking/handicap oog F280 0 0.00 0.00 0.00 -100% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
, 137 handicaps 153 beperking/handicap oor H280 0 0.00 0.00 0.01 -100% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
, 137 handicaps 176 beperking/handicap hartvaat K280 0 0.00 0.00 0.00 , 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
, 137 handicaps 232 beperking/handicap bew.app. L280 8 0.55 0.84 1.40 -40% 1 0.07 0.02 0.26 -0.24 -92% -0.01 -4% -0.23 -88%
, 137 handicaps 296 beperking/handicap z.s. N280 0 0.00 0.00 0.00 , 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
, 137 handicaps 346 beperking/handicap psyche P280 1 0.07 0.11 0.00 , 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
, 137 handicaps 376 beperking/handicap ademhaling R280 0 0.00 0.00 0.04 -100% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
, 137 handicaps 432 beperking/handicap huid S280 0 0.00 0.00 0.00 , 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
, 137 handicaps 484 beperking/handicap endocr. T280 0 0.00 0.00 0.00 , 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
, 137 handicaps 513 beperking/handicap urinew. U280 0 0.00 0.00 0.00 , 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
, 137 handicaps 548 beperking/handicap t.g.v. zw.sch. W280 0 0.00 0.00 0.00 , 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
, 137 handicaps 592 beperk./handicap gesl.org. vrouw X280 0 0.00 0.00 0.00 , 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
, 137 handicaps 630 beperking/handic. gesl.org./mam. Y280 0 0.00 0.00 0.00 , 0 0.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 , 0.00 ,
, 138 geen ziekte/ geboorte 43 geen ziekte A970 183 12.61 10.60 19.48 -46% - 1 0.07 0.04 0.46 -0.42 -91% - -0.03 -7% - -0.39 -85% -
, 139 sterfte 42 sterfte, excl. perinatale A960 5 0.34 0.63 0.12 432% 0 0.00 0.00 0.01 -0.01 -100% 0.00 0% -0.01 -100%



Pagina 1.        Bijlage 11: zorgvraag en verwijzingen per 1000 patienten, 139 clusters.  

                                               ZORGVRAAG IN 3 MAANDEN                                                          VERWIJZINGEN IN 3 MAANDEN
tabel BIJLAGE 11 Epis. Epis. Epis. Epis. Verschil         Verw. Verw. Verw. Verw.               Verschil          Prevalentie         NETTO s

icpc 139 HOOFDSTUKKEN 5 en 7 Urk Urk Urk Ned            Urk : Ned        Urk Urk Urk Ned              Urk : Ned             effect         verschil
nr abs. /1000p STD /1000p /1000p % s abs /1000 STD /1000 /1000 % s /1000 % s /1000 % s

A 1 klachten algemeen 172 11.85 14.83 21.35 -6.52 -31% - 5 0.35 0.26 1.35 -1.09 -81% - -0.11 -8% - -0.97 -72% -
B 7 klachten bloed/-v.org. 14 0.96 0.88 4.81 -3.93 -82% 1 0.07 0.13 0.32 -0.19 -59% -0.58 -181% 0.39 122%
D 13 klachten maagdarmkanaal 201 13.85 19.32 18.54 0.78 4% + 6 0.42 0.70 1.02 -0.32 -31% - 0.03 3% + -0.34 -34% -
F 23 klachten oog 39 2.69 3.39 5.38 -1.99 -37% - 13 0.89 1.17 2.65 -1.48 -56% - -0.69 -26% - -0.79 -30% -
H 28 klachten oor 26 1.79 1.37 2.80 -1.43 -51% - 6 0.42 0.30 0.59 -0.29 -49% - -0.31 -53% - 0.02 4% +
K 33 klachten hart/vt.st. 49 3.38 5.58 4.78 0.80 17% - 1 0.07 0.10 0.40 -0.30 -75% - 0.01 4% + -0.31 -79% -
L 42 klachten bew.app. 253 17.43 22.26 37.09 -14.83 -40% - 10 0.69 0.82 1.68 -0.86 -51% - -0.55 -33% - -0.31 -19% -
N 55 hoofdpijn 135 9.30 11.92 14.35 -2.43 -17% - 3 0.21 0.21 0.47 -0.26 -55% - -0.04 -9% - -0.21 -46% -
N 56 duizeligh/evenw.st. 39 2.69 4.66 6.30 -1.64 -26% - 4 0.28 0.52 0.34 0.18 53% + -0.18 -54% - 0.36 107% +
N 57 sympt./klachten spraak 32 2.20 1.27 0.48 0.79 163% + 0 0.00 0.00 0.12 -0.12 -100% - 0.00 0% -0.12 -100% -
N 58 ov. klachten zenuwstelsel 14 0.96 1.68 4.47 -2.79 -62% 1 0.07 0.10 0.52 -0.42 -81% -0.17 -32% -0.25 -49%

klachten zenuwst. totaal 220 15.16 19.54 25.62 -6.08 -24% - 8 0.56 0.83 1.45 -0.62 -43% - -0.39 -27% - -0.22 -15% -
R 73 klachten luchtwegen 65 4.48 4.53 8.20 -3.67 -45% - 3 0.21 0.18 1.06 -0.88 -83% - -0.15 -14% - -0.73 -69% -
S 78 wratten 91 6.27 5.44 7.26 -1.82 -25% - 0 0.00 0.00 0.43 -0.43 -100% - 0.00 0% -0.43 -100% -
S 79 ov. klachten huid 80 5.51 6.30 11.05 -4.75 -43% - 5 0.35 0.42 0.89 -0.47 -53% - -0.32 -36% - -0.15 -17% -

klachten huid totaal 171 11.78 11.74 18.31 -6.57 -36% - 5 0.35 0.42 1.32 -0.90 -68% - -0.32 -24% - -0.58 -44% -
T 93 klachten endocr.st. 30 2.07 1.78 2.37 -0.59 -25% - 6 0.41 0.28 0.18 0.10 56% + -0.09 -52% - 0.19 107% +
U 101 klachten urinewegen 43 2.96 3.44 8.19 -4.75 -58% - 4 0.28 0.48 0.41 0.07 17% + -0.66 -162% - 0.73 179% +
X 104 cyclusstoornissen 79 5.44 5.99 5.65 0.34 6% + 6 0.42 0.51 0.55 -0.04 -7% - 0.03 5% + -0.07 -13% -
X 105 dyspareunie 2 0.14 0.12 0.39 -0.27 -69% 1 0.07 0.07 0.07 0.00 0% -0.16 -225% 0.16 225%
X 106 premenstruele kl. 22 1.52 2.25 2.78 -0.53 -19% - 0 0.00 0.00 0.04 -0.04 -100% - 0.00 0% -0.04 -100% -
X 107 postmenopauze kl. 6 0.41 0.76 0.13 0.63 485% 2 0.14 0.23 0.10 0.13 130% 0.19 191% -0.06 -61%
X 108 ov. kl. vrouw. gesl. 35 2.41 2.79 9.61 -6.82 -71% - 6 0.42 0.60 0.71 -0.11 -15% - -1.47 -207% - 1.36 191% +

klachten vr. gesl. totaal 144 9.92 11.91 18.57 -6.66 -36% - 15 1.05 1.41 1.47 -0.06 -4% - -1.40 -96% - 1.34 91% +
Y 115 sex.dysfunct. man 1 0.07 0.13 0.23 -0.10 -43% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Y 116 ov. klachten man. gesl. 9 0.62 0.53 0.70 -0.17 -24% 0 0.00 0.00 0.20 -0.20 -100% 0.00 0% -0.20 -100%

klachten mn. gesl. totaal 10 0.69 0.66 0.94 -0.28 -30% 0 0.00 0.00 0.20 -0.20 -100% 0.00 0% -0.20 -100%

KLACHTEN 1437 99.01 121.21 176.91 -55.70 -31% - 83 5.77 7.08 14.09 -7.01 -50% - -5.21 -37% - -1.80 -13% -

A 2 trauma's algemeen 12 0.83 0.92 1.55 -0.63 -41% 2 0.14 0.14 0.43 -0.29 -67% -0.10 -22% -0.19 -45%
D 14 trauma's maagdarmk. 8 0.55 0.44 0.10 0.34 340% 2 0.14 0.07 0.06 0.01 17% 0.05 90% -0.04 -73%
F 24 trauma's oog 66 4.55 4.84 2.80 2.04 73% + 4 0.28 0.41 0.45 -0.04 -9% - 0.17 38% + -0.21 -47% -
H 29 trauma's oor 11 0.76 0.72 0.60 0.12 20% 0 0.00 0.00 0.11 -0.11 -100% 0.00 0% -0.11 -100%
L 43 fracturen 88 6.06 5.70 3.27 2.43 74% + 61 4.21 3.98 1.12 2.86 255% + 1.70 151% + 1.16 104% +
L 44 distorsies/contusies 273 18.81 17.77 14.01 3.76 27% + 8 0.56 0.54 0.67 -0.13 -19% - 0.11 17% + -0.24 -36% -
L 45 dist/contusie w.k. 20 1.38 1.73 1.25 0.48 38% + 1 0.07 0.15 0.01 0.14 1400% + 0.04 415% + 0.10 985% +
L 46 ov. trauma bew.app. 98 6.75 6.62 6.48 0.14 2% + 11 0.76 0.69 0.95 -0.26 -27% - 0.01 2% -0.27 -29% -

trauma's bew.app. totaal 479 33.00 31.82 25.05 6.77 27% + 81 5.60 5.36 2.75 2.61 95% + 1.87 68% + 0.74 27% +
N 59 trauma's zenuwstelsel 16 1.10 0.93 1.21 -0.28 -23% 5 0.35 0.31 0.05 0.26 520% -0.09 -187% 0.35 707%
R 74 trauma's luchtwegen 12 0.83 0.81 0.09 0.72 800% 0 0.00 0.00 0.01 -0.01 -100% 0.00 0% -0.01 -100%
S 80 huidwonden 229 15.78 13.49 4.10 9.39 229% + 5 0.34 0.33 0.19 0.14 74% + 0.23 121% + -0.09 -47% -
S 81 ov. trauma's huid 90 6.20 5.88 8.90 -3.02 -34% - 5 0.35 0.28 0.32 -0.04 -13% - -0.14 -45% - 0.10 32% +

trauma's huid totaal 319 21.98 19.36 13.00 6.36 49% + 10 0.69 0.61 0.51 0.10 20% + 0.09 17% + 0.01 3%
X 109 trauma's vrouw. gesl. 2 0.14 0.07 0.01 0.06 600% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Y 117 trauma's man. gesl. 5 0.34 0.21 0.28 -0.07 -25% 1 0.07 0.04 0.11 -0.07 -64% -0.01 -12% -0.06 -52%



Pagina 2.        Bijlage 11: zorgvraag en verwijzingen per 1000 patienten, 139 clusters.  

                                               ZORGVRAAG IN 3 MAANDEN                                                          VERWIJZINGEN IN 3 MAANDEN
tabel BIJLAGE 11 Epis. Epis. Epis. Epis. Verschil         Verw. Verw. Verw. Verw.               Verschil          Prevalentie         NETTO s

icpc 139 HOOFDSTUKKEN 5 en 7 Urk Urk Urk Ned            Urk : Ned        Urk Urk Urk Ned              Urk : Ned             effect         verschil
nr abs. /1000p STD /1000p /1000p % s abs /1000 STD /1000 /1000 % s /1000 % s /1000 % s

TRAUMA 930 64.08 60.13 44.66 15.47 35% + 105 7.27 6.94 4.48 2.46 55% + 1.98 44% + 0.48 11% +
A 3 kinderziekte algemeen 14 0.96 0.52 1.75 -1.23 -70% 0 0.00 0.00 0.04 -0.04 -100% 0.00 0% -0.04 -100%
A 4 overige infecties 2 0.14 0.24 0.43 -0.19 -44% 0 0.00 0.00 0.07 -0.07 -100% 0.00 0% -0.07 -100%

infecties algemeen totaal 16 1.10 0.76 2.18 -1.42 -65% 0 0.00 0.00 0.11 -0.11 -100% 0.00 0% -0.11 -100%
B 8 klierziekte 11 0.76 0.52 1.87 -1.35 -72% 0 0.00 0.00 0.04 -0.04 -100% 0.00 0% -0.04 -100%
D 15 infecties maagdarmkanaal 220 15.16 12.22 9.86 2.36 24% + 7 0.48 0.34 0.40 -0.06 -15% - 0.07 16% + -0.13 -31% -
F 25 infecties oog 135 9.30 10.76 10.98 -0.22 -2% - 15 1.04 1.24 1.00 0.24 24% + -0.03 -3% 0.27 27% +
H 30 infecties oor 361 24.87 21.06 18.15 2.91 16% + 47 3.25 2.35 1.93 0.42 22% + 0.32 17% + 0.10 5% +
K 34 infecties hart/vt.st. 3 0.21 0.26 0.08 0.18 225% 0 0.00 0.00 0.03 -0.03 -100% 0.00 0% -0.03 -100%
L 47 infecties bew.app. 1 0.07 0.10 0.07 0.03 43% 0 0.00 0.00 0.01 -0.01 -100% 0.00 0% -0.01 -100%
N 60 kinderziekte zenuwstelsel 1 0.07 0.10 0.04 0.06 150% 1 0.07 0.10 0.04 0.06 150% 0.06 150% 0.00 0%
R 75 luchtweginfecties 1425 98.19 91.71 114.41 -22.70 -20% - 32 2.21 1.72 2.31 -0.59 -25% - -0.43 -18% - -0.16 -7% -
S 82 herpesinfectie huid 57 3.93 4.61 2.78 1.83 66% + 0 0.00 0.00 0.04 -0.04 -100% - 0.00 0% -0.04 -100% -
S 83 mycosen 154 10.61 9.42 9.92 -0.50 -5% - 0 0.00 0.00 0.20 -0.20 -100% - 0.00 0% -0.20 -100% -
S 84 erysipeloid 90 6.20 6.62 0.83 5.79 698% + 0 0.00 0.00 0.03 -0.03 -100% - 0.00 0% -0.03 -100% -
S 85 overige infecties huid 156 10.75 8.72 11.33 -2.61 -23% - 1 0.07 0.06 0.85 -0.79 -93% - -0.02 -2% - -0.77 -91% -

infecties huid totaal 457 31.49 29.38 24.85 4.53 18% + 1 0.07 0.06 1.12 -1.06 -95% - -0.02 -2% - -1.04 -93% -
U 102 infecties urinewegen 170 11.71 16.09 12.98 3.11 24% + 4 0.28 0.30 0.30 0.00 0% 0.06 19% + -0.06 -19% -
X 110 soa bij de vrouw 2 0.14 0.12 0.61 -0.49 -80% 0 0.00 0.00 0.02 -0.02 -100% 0.00 0% -0.02 -100%
X 111 candida vrouw. gesl. 87 5.99 6.91 3.95 2.96 75% + 0 0.00 0.00 0.04 -0.04 -100% - 0.00 0% -0.04 -100% -
X 112 ov. infecties vrouw. genit 7 0.48 0.49 0.81 -0.32 -40% 1 0.07 0.08 0.07 0.01 14% -0.05 -75% 0.06 89%

infecties vr. gesl. totaal 96 6.61 7.52 5.37 2.15 40% + 1 0.07 0.08 0.13 -0.05 -38% - -0.05 -40% - 0.00 2%
Y 118 soa bij de man 1 0.07 0.08 0.22 -0.14 -64% 0 0.00 0.00 0.01 -0.01 -100% 0.00 0% -0.01 -100%
Y 119 ov. infecties man. gesl. 12 0.83 0.88 1.50 -0.62 -41% 0 0.00 0.00 0.19 -0.19 -100% 0.00 0% -0.19 -100%

infecties mn. gesl. totaal 13 0.90 0.97 1.72 -0.75 -44% 0 0.00 0.00 0.20 -0.20 -100% 0.00 0% -0.20 -100%

INFECTIES 2909 200.44 191.43 202.57 -11.14 -5% - 108 7.47 6.19 7.60 -1.41 -19% - -0.01 0% -1.40 -18% -

A 5 allergie algemeen 31 2.14 2.07 2.92 -0.85 -29% - 0 0.00 0.00 0.22 -0.22 -100% - 0.00 0% -0.22 -100% -
A 6 overige chron.ziekten alg. 0 0.00 0.00 0.75 -0.75 -100% 0 0.00 0.00 0.16 -0.16 -100% 0.00 0% -0.16 -100%

chron. zkt. algemeen totaal 31 2.14 2.07 3.67 -1.60 -44% - 0 0.00 0.00 0.38 -0.38 -100% - 0.00 0% -0.38 -100% -
B 9 ijzergebreksanaemie 137 9.44 10.10 3.57 6.53 183% + 2 0.14 0.12 0.09 0.03 33% + 0.08 86% + -0.05 -53% -
B 10 pernic.-/ov. gebreksanaemie 47 3.24 5.77 1.86 3.91 210% + 0 0.00 0.00 0.03 -0.03 -100% - 0.00 0% -0.03 -100% -
B 11 anemie NEC/stoll.afwijk. 12 0.83 1.19 2.04 -0.85 -42% 2 0.14 0.13 0.19 -0.06 -32% -0.09 -49% 0.03 17%
B 12 ov. chron.zkt bloed(v.org) 0 0.00 0.00 0.10 -0.10 -100% 0 0.00 0.00 0.02 -0.02 -100% 0.00 0% -0.02 -100%

chron. zkt. bloed/-v. totaal 196 13.51 17.06 7.58 9.48 125% + 4 0.28 0.25 0.33 -0.08 -24% - -0.01 -4% -0.07 -20% -
D 16 mondziekten 62 4.27 3.14 5.81 -2.67 -46% - 1 0.07 0.18 0.48 -0.30 -63% - -0.15 -32% - -0.15 -31% -
D 17 maag/slokd.ziekten 281 19.36 28.39 17.10 11.29 66% + 7 0.49 0.65 0.75 -0.10 -13% - 0.26 34% + -0.36 -48% -
D 18 irritable bowl syndr. 36 2.48 2.92 5.84 -2.92 -50% - 0 0.00 0.00 0.28 -0.28 -100% - 0.00 0% -0.28 -100% -
D 19 fissura ani/ perianaal 10 0.69 0.75 0.98 -0.23 -23% 2 0.14 0.17 0.25 -0.08 -32% -0.05 -21% ' -0.03 -11%
D 20 overige darmziekten 26 1.79 2.67 3.00 -0.33 -11% - 5 0.35 0.53 0.85 -0.32 -38% - -0.07 -8% - -0.26 -30% -
D 21 lever/galziekten 12 0.83 1.13 1.45 -0.32 -22% 3 0.21 0.28 0.33 -0.05 -15% -0.08 -24% 0.03 9%
D 22 hernia (lies/navel/etc.) 14 0.96 0.85 0.87 -0.02 -2% 8 0.55 0.51 0.33 0.18 55% -0.01 -4% 0.19 58%

chron. zkt. maagd. totaal 441 30.39 39.86 35.07 4.79 14% + 26 1.81 2.32 3.27 -0.95 -29% - -0.10 -3% - -0.85 -26% -
F 26 refractieafwijkingen 20 1.38 1.63 5.05 -3.42 -68% - 14 0.96 1.15 4.50 -3.35 -74% - -2.41 -54% - -0.94 -21% -
F 27 ov.chron.ziekten oog 77 5.31 8.21 5.75 2.46 43% + 41 2.83 3.98 2.08 1.90 91% + 1.19 57% + 0.71 34% +

chron. zkt. oog totaal 97 6.68 9.84 10.81 -0.97 -9% - 55 3.79 5.13 6.58 -1.45 -22% - -1.22 -19% - -0.23 -3% -



Pagina 3.        Bijlage 11: zorgvraag en verwijzingen per 1000 patienten, 139 clusters.  

                                               ZORGVRAAG IN 3 MAANDEN                                                          VERWIJZINGEN IN 3 MAANDEN
tabel BIJLAGE 11 Epis. Epis. Epis. Epis. Verschil         Verw. Verw. Verw. Verw.               Verschil          Prevalentie         NETTO s

icpc 139 HOOFDSTUKKEN 5 en 7 Urk Urk Urk Ned            Urk : Ned        Urk Urk Urk Ned              Urk : Ned             effect         verschil
nr abs. /1000p STD /1000p /1000p % s abs /1000 STD /1000 /1000 % s /1000 % s /1000 % s

H 31 cerumen 70 4.82 6.34 7.82 -1.49 -19% - 0 0.00 0.00 0.07 -0.07 -100% - 0.00 0% -0.07 -100% -
H 32 ov. chron.ziekten oor 12 0.83 1.23 1.40 -0.17 -12% 4 0.28 0.43 0.56 -0.13 -23% -0.06 -11% -0.07 -13%

chron. zkt. oor totaal 82 5.65 7.56 9.22 -1.66 -18% - 4 0.28 0.43 0.63 -0.20 -32% - -0.06 -9% - -0.14 -22% -
K 35 hartinsufficiëntie 369 25.43 45.77 33.90 11.87 35% + 27 1.87 2.80 3.37 -0.57 -17% - 0.73 22% + -1.30 -38% -
K 36 hartritmstoornissen 10 0.69 0.92 1.17 -0.25 -21% 0 0.00 0.00 0.15 -0.15 -100% 0.00 0% -0.15 -100%
K 37 hypertensie 400 27.56 49.93 57.39 -7.46 -13% - 7 0.48 0.89 0.53 0.36 68% + -0.13 -25% - 0.49 93% +
K 38 cva/ tia 47 3.24 6.05 3.98 2.07 52% + 2 0.14 0.23 0.47 -0.24 -51% - 0.08 17% + -0.32 -68% -
K 39 arteriele vaatst. 28 1.93 3.78 2.93 0.85 29% + 3 0.21 0.59 0.19 0.40 211% + 0.13 70% + 0.27 141% +
K 40 aambeien 38 2.62 3.45 3.35 0.10 3% + 3 0.21 0.29 0.15 0.14 93% + 0.01 6% 0.13 88% +
K 41 overige vaatziekten 54 3.72 5.00 7.35 -2.35 -32% - 15 1.04 1.23 1.23 0.00 0% -0.58 -47% - 0.58 47% +

chron. zkt. hart/vt. totaal 946 65.18 114.90 110.07 4.83 4% + 57 3.95 6.03 6.09 -0.06 -1% - 0.23 4% + -0.30 -5% -
L 48 rugklachten +/- uitstraling 210 14.47 19.60 16.61 2.99 18% + 8 0.56 0.84 1.26 -0.42 -33% - 0.13 10% + -0.55 -44% -
L 49 knie, excl. arthrose 18 1.24 1.34 2.10 -0.76 -36% 6 0.42 0.40 0.35 0.05 14% -0.23 -65% 0.28 79%
L 50 schouderproblemen 60 4.13 5.84 4.03 1.81 45% + 3 0.21 0.30 0.19 0.11 58% + 0.09 49% + 0.02 9% +
L 51 epicondylitis lateralis 30 2.07 2.61 2.15 0.46 21% + 1 0.07 0.08 0.13 -0.05 -38% - 0.01 11% + -0.06 -49% -
L 52 ov. tendinitis/bursitis 52 3.58 4.51 8.29 -3.78 -46% - 4 0.28 0.23 0.84 -0.61 -73% - -0.19 -23% - -0.42 -50% -
L 53 arthrosis 104 7.17 13.55 11.10 2.45 22% + 13 0.90 1.46 0.58 0.88 152% + 0.26 46% + 0.62 106% +
L 54 ov. chron.zkt. bew.app. 168 11.58 13.87 15.41 -1.54 -10% - 43 2.97 2.84 2.14 0.70 33% + -0.32 -15% - 1.01 47% +

chron. zkt. bew.app. totaal 642 44.24 61.33 59.63 1.70 3% + 78 5.41 6.15 5.49 0.66 12% + -0.24 -4% - 0.90 16% +
N 61 dementie 18 1.24 2.62 1.64 0.98 60% 3 0.21 0.56 0.17 0.39 231% 0.21 124% 0.18 107%
N 62 ov. chron. zkt zenuwstelsel 114 7.86 10.94 10.72 0.22 2% + 18 1.25 1.46 1.76 -0.30 -17% - 0.03 2% -0.33 -19% -

chron. zkt. zenuwst. totaal 132 9.10 13.55 12.36 1.19 10% + 21 1.46 2.02 1.93 0.09 5% + 0.24 12% + -0.15 -8% -
R 76 allergische rhinitis 74 5.10 5.37 3.78 1.59 42% + 3 0.21 0.19 0.29 -0.10 -34% - 0.06 19% + -0.16 -54% -
R 77 astma/copd 312 21.50 24.41 24.65 -0.24 -1% - 16 1.10 1.09 1.98 -0.89 -45% - -0.01 -1% -0.88 -44% -

chron. zkt. luchtwegen totaal 386 26.60 29.77 28.43 1.34 5% + 19 1.31 1.28 2.27 -0.99 -44% - 0.05 2% + -1.04 -46% -
S 86 urticaria 24 1.65 1.50 1.31 0.19 15% + 0 0.00 0.00 0.05 -0.05 -100% - 0.00 0% -0.05 -100% -
S 87 eczemen 368 25.36 29.49 21.07 8.42 40% + 6 0.42 0.49 1.00 -0.51 -51% - 0.14 14% + -0.65 -65% -
S 88 psoriasis 56 3.86 5.42 1.68 3.74 223% + 3 0.21 0.24 0.22 0.02 9% + 0.17 75% + -0.15 -66% -
S 89 atheroom/nagel ingroei 64 4.41 5.09 3.95 1.14 29% + 2 0.14 0.15 0.79 -0.64 -81% - 0.03 4% + -0.67 -85% -
S 90 ulcus cruris + ov. huidulc. 48 3.31 5.74 3.36 2.38 71% + 1 0.07 0.08 0.22 -0.14 -64% - 0.03 15% + -0.17 -79% -
S 91 acne vulgaris 85 5.86 5.62 6.13 -0.50 -8% - 1 0.07 0.07 0.17 -0.10 -59% - -0.01 -4% -0.09 -55% -
S 92 ov. chron. huidziekten 92 6.34 5.89 6.66 -0.77 -12% - 3 0.21 0.43 0.67 -0.24 -36% - -0.06 -8% - -0.18 -27% -

chron. zkt. huid totaal 737 50.78 58.76 44.15 14.61 33% + 16 1.12 1.46 3.12 -1.66 -53% - 0.31 10% + -1.97 -63% -
T 94 hypothyreoidie 46 3.17 4.98 1.55 3.43 222% + 2 0.14 0.17 0.03 0.14 467% + 0.12 391% + 0.02 76% +
T 95 ov. schildklierziekten 14 0.96 1.14 1.92 -0.78 -41% 0 0.00 0.00 0.29 -0.29 -100% 0.00 0% -0.29 -100%
T 96 diabetes 227 15.64 26.76 12.39 14.37 116% + 17 1.17 2.05 0.79 1.26 159% + 1.10 139% + 0.16 20% +
T 97 obesitas 35 2.41 3.13 3.01 0.12 4% + 0 0.00 0.00 0.21 -0.21 -100% - 0.00 0% -0.21 -100% -
T 98 hypercholest. e.a. lipid.st. 43 2.96 5.00 1.66 3.34 201% + 1 0.07 0.10 0.02 0.08 400% + 0.07 334% + 0.01 66% +
T 99 jicht 40 2.76 4.22 1.26 2.96 235% + 0 0.00 0.00 0.02 -0.02 -100% - 0.00 0% -0.02 -100% -
T 100 ov. chron.zkt endocr.st. 16 1.10 1.32 2.00 -0.68 -34% 2 0.14 0.18 0.14 0.04 29% -0.09 -66% 0.13 95%

chron. zkt. endocr. st. totaal 421 29.01 46.54 23.78 22.76 96% + 22 1.52 2.50 1.50 1.00 67% + 1.19 80% + -0.19 -13% -
U 103 chron. zkt. urinewegen 35 2.41 3.36 3.03 0.33 11% + 8 0.55 0.68 0.77 -0.09 -12% - 0.07 9% + -0.16 -20% -
X 113 prolapsus uteri/vaginae 29 2.00 3.10 1.73 1.38 80% + 2 0.14 0.24 0.23 0.01 4% 0.11 46% + -0.10 -42% -
X 114 ov. chron. zkt. vrouw. gesl. 50 3.45 4.69 4.33 0.36 8% + 12 0.83 1.04 0.67 0.37 55% + 0.08 12% + 0.29 43% +

chron. zkt. vrouw. gesl. totaal 79 5.44 7.79 6.04 1.75 29% + 14 0.97 1.28 0.90 0.38 42% + 0.19 21% + 0.19 21% +



Pagina 4.        Bijlage 11: zorgvraag en verwijzingen per 1000 patienten, 139 clusters.  

                                               ZORGVRAAG IN 3 MAANDEN                                                          VERWIJZINGEN IN 3 MAANDEN
tabel BIJLAGE 11 Epis. Epis. Epis. Epis. Verschil         Verw. Verw. Verw. Verw.               Verschil          Prevalentie         NETTO s

icpc 139 HOOFDSTUKKEN 5 en 7 Urk Urk Urk Ned            Urk : Ned        Urk Urk Urk Ned              Urk : Ned             effect         verschil
nr abs. /1000p STD /1000p /1000p % s abs /1000 STD /1000 /1000 % s /1000 % s /1000 % s

Y 120 chron.zkt. man. gesl. 20 1.38 1.58 1.54 0.04 3% + 9 0.63 0.72 0.29 0.43 148% + 0.02 6% 0.41 142% +

CHRONISCH 4245 292.51 413.97 355.43 58.54 16% + 333 23.08 30.25 33.55 -3.30 -10% - 0.66 2% + -3.96 -12% -
P 63 psych. klachten 548 37.76 59.89 52.78 7.11 13% + 4 0.28 0.27 0.82 -0.55 -67% - 0.03 4% + -0.58 -71% -
P 64 verslaving 17 1.17 1.81 2.97 -1.16 -39% 0 0.00 0.00 0.12 -0.12 -100% 0.00 0% -0.12 -100%
P 65 gedragsstoornis 10 0.69 0.38 1.00 -0.62 -62% 2 0.14 0.06 0.30 -0.24 -80% -0.10 -32% -0.15 -48%
P 66 levensfase probl. 2 0.14 0.07 0.31 -0.24 -77% 0 0.00 0.00 0.04 -0.04 -100% 0.00 0% -0.04 -100%
P 67 psychosen 41 2.83 4.36 3.31 1.05 32% + 3 0.21 0.33 0.38 -0.05 -13% - 0.08 21% + -0.13 -34% -
P 68 neurose, angst 37 2.55 3.41 2.66 0.75 28% + 4 0.28 0.27 0.39 -0.12 -31% - 0.06 15% + -0.18 -46% -
P 69 neurose, depressie 113 7.79 12.36 10.39 1.97 19% + 3 0.21 0.26 0.63 -0.37 -59% - 0.04 7% + -0.41 -65% -
P 70 neurose, surmenage 99 6.82 8.91 7.07 1.84 26% + 2 0.14 0.26 0.19 0.07 35% + 0.05 28% + 0.01 7% +
P 71 neurose, overig 2 0.14 0.24 0.22 0.02 9% 0 0.00 0.00 0.03 -0.03 -100% 0.00 0% -0.03 -100%
P 72 mentale retardatie 3 0.21 0.18 0.18 0.00 0% 2 0.14 0.12 0.02 0.10 500% 0.00 0% 0.10 500%

psychische ziekten totaal 872 60.10 91.61 80.89 10.72 13% + 20 1.40 1.57 2.92 -1.35 -46% - 0.17 6% + -1.52 -52% -
Z 121 soc. economische probl. 11 0.76 0.96 2.04 -1.08 -53% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
Z 122 soc. culturele probl. 9 0.62 0.72 0.72 0.00 0% 0 0.00 0.00 0.08 -0.08 -100% 0.00 0% -0.08 -100%
Z 123 relatieproblemen 74 5.10 7.61 8.85 -1.24 -14% - 1 0.07 0.03 0.32 -0.29 -91% - 0.00 -2% -0.29 -89% -
Z 124 ov. sociale probl. 28 1.93 4.15 2.32 1.83 79% + 1 0.07 0.10 0.07 0.03 49% + 0.04 66% + -0.01 -17% -

sociale problemen totaal 122 8.41 13.44 13.93 -0.49 -4% - 2 0.14 0.13 0.47 -0.34 -72% - 0.04 8% + -0.38 -81% -
125 kanker van de huid 7 0.48 0.79 0.51 0.28 55% 5 0.34 0.59 0.30 0.29 97% 0.21 70% 0.08 27%
126 kanker ov. organen 35 2.41 4.10 6.02 -1.92 -32% - 12 0.84 1.35 1.68 -0.33 -20% - -0.63 -38% - 0.30 18% +
127 benigne neoplasma huid 45 3.10 3.44 3.95 -0.51 -13% - 6 0.42 0.51 1.32 -0.81 -61% - -0.08 -6% - -0.73 -56% -
128 benigde neoplasma ov. org. 21 1.45 1.96 2.04 -0.08 -4% - 9 0.63 0.83 0.74 0.09 12% + -0.03 -5% - 0.12 17% +

neoplasma totaal 108 7.44 10.29 12.52 -2.23 -18% - 32 2.23 3.28 4.04 -0.76 -19% - -0.53 -13% - -0.23 -6% -
129 anticonceptie pil 473 32.59 36.14 35.78 0.36 1% + 0 0.00 0.00 0.01 -0.01 -100% - 0.00 0% -0.01 -100% -
130 gezinsplanning excl. pil 27 1.86 1.93 4.13 -2.20 -53% - 1 0.07 0.08 0.80 -0.72 -90% - -0.09 -11% - -0.63 -79% -

gezinsplanning totaal 500 34.45 38.07 40.07 -2.00 -5% - 1 0.07 0.08 0.81 -0.73 -90% - -0.09 -11% - -0.64 -79% -
131 zwangerschap 649 44.72 47.43 19.68 27.75 141% + 55 3.81 3.90 1.91 1.99 104% + 2.28 120% + -0.29 -15% -
132 congenit. afwijkingen 30 2.07 1.41 1.32 0.09 7% + 14 0.98 0.58 0.63 -0.05 -7% - 0.04 6% + -0.08 -13% -
133 angst v. hart/vaatziekten 33 2.27 3.39 0.42 2.97 707% + 3 0.21 0.40 0.02 0.38 1900% + 0.35 1752% + 0.03 148% +
134 angst v. endocr. ziekten 8 0.55 0.62 0.04 0.58 1450% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
135 angst v. overige ziekten 50 3.45 4.07 1.85 2.22 120% + 5 0.35 0.45 0.20 0.25 125% + 0.25 123% + 0.00 2%

angst voor ziekte totaal 91 6.27 8.08 2.31 5.77 250% + 8 0.56 0.85 0.22 0.63 286% + 0.60 271% + 0.03 16% +
136 gevolgen van de zorg 74 5.10 5.97 4.77 1.20 25% + 6 0.42 0.38 0.25 0.13 52% + 0.08 31% + 0.05 21% +
137 handicaps 10 0.69 0.99 1.50 -0.51 -34% 1 0.07 0.02 0.27 -0.25 -93% -0.01 -4% -0.24 -89%
138 geen ziekte/ geboorte 183 12.61 10.60 19.63 -9.03 -46% - 1 0.07 0.04 0.47 -0.43 -91% - -0.03 -7% - -0.39 -84% -
139 sterfte 5 0.34 0.63 0.12 0.51 425% 0 0.00 0.00 0.01 -0.01 -100% 0.00 0% -0.01 -100%

RESTGROEP 2644 182.20 228.52 196.58 31.94 16% + 140 9.75 10.83 11.99 -1.16 -10% - 2.53 21% + -3.69 -31% -

TOTALE ZORGVRAAG 12165 838.25 1015.26 976.15 39.11 4% + 769 53.34 61.29 71.71 -10.42 -15% - -0.06 0% -10.35 -14% -



Pagina 1.       Bijlage 12: morbiditeitspecifieke verrichtingen, 684 clusters.

TABEL BIJLAGE 12 episoden episod      DIAGNOSTIEK         OVERLEG     BEHANDELING      BEHANDELING    BEHANDELING     VERWIJZEN      VERWIJZEN NETTO
icpc 139 HOOFDSTUK 8 684 abs abs          GESPREK        TECHNISCH       MEDICATIE      EERSTE LIJN       SPECIALIST verwijs
Urk nr indeling139 clusters, naam nr indeling 684 clusters, naam Urk Ned Urk Urk:N s Urk Urk:N s Urk Urk:N s Urk Urk:N s Urk Urk:N s Urk Urk:N s Urk Urk:N s verschil s

A 1 klachten algemeen 1 pijn NNO/NEC 78 1136 0 -51% 0 -61% 0 -90% - 0 -72% 78 7% + 0 -40% 0 -66% -0.07 -
A 1 klachten algemeen 2 koude rillingen/koorts 11 310 0 -40% 0 -21% 1 -57% 0 -2% 11 71% 0 , 0 -39% -0.03
A 1 klachten algemeen 3 algemene malaise 36 1535 8 -13% 1 57% 17 11% 0 -92% - 3 -85% - 0 -13% 1 -24% -0.01 -
A 1 klachten algemeen 4 syncope/black out 10 378 0 -45% 0 -10% 7 3% 0 -6% 0 -68% 0 -16% 0 -51% -0.09
A 1 klachten algemeen 5 symptomen zuigeling 5 86 0 -9% 0 -26% 5 94% 0 , 3 188% 1 523% 0 -30% 0.00
A 1 klachten algemeen 7 seniliteit/veroudering 15 327 2 138% 0 -41% 9 -18% 0 -60% 1 -87% 1 70% 0 -32% -0.01
A 1 klachten algemeen 10 algemene sympt./klachten NEC 16 683 2 66% 2 223% 10 20% 0 -42% 1 -88% 0 -18% 3 120% 0.27
A 1 klachten algemeen 37 afwijkende uitslag onderzoek NEC 1 55 0 -21% 0 , 0 -27% 0 , 0 -18% 0 , 1 609% 0.11
A 2 trauma algemeen 21 ongeval/trauma NNO 2 307 0 -10% 0 -1% 0 -41% 0 -36% 1 66% 0 -9% 0 -30% -0.23
A 2 trauma algemeen 22 multipele/inwendige traumata 1 13 0 -17% 0 -1% 0 -22% 0 -12% 0 , 0 -9% 1 7122% 0.01
A 2 trauma algemeen 23 late gevolgen trauma 3 116 1 694% 0 -7% 1 -11% 0 -16% 0 -25% 1 60% 1 24% -0.04
A 2 trauma algemeen 34 schade fysische factoren 6 173 0 -4% 0 , 3 110% 0 -7% 4 -24% 0 , 0 -6% -0.01
A 2 trauma algemeen 35 schadelijk effect prothese 0 44 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -0.06
A 3 kinderziekte algemeen 12 mazelen 0 58 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.00
A 3 kinderziekte algemeen 13 waterpokken 2 229 1 103991% 0 -1% 2 219% 0 -1% 1 -8% 0 , 0 0% 0.00
A 3 kinderziekte algemeen 15 rode hond 0 255 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.00
A 3 kinderziekte algemeen 17 virusinfectie met exantheem NEC 12 211 0 -11% 0 -12% 11 58% 0 , 3 23% 0 , 0 -18% -0.04
A 4 overige infecties 11 tuberculose, excl. long 0 14 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -0.01
A 4 overige infecties 14 malaria 2 5 2 331% 0 -46% 1 , 0 , 1 , 0 , 0 -68% -0.04
A 4 overige infecties 19 infectieziekte NNO/NEC 0 138 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -0.02
A 5 allergie algemeen 6 allergie NNO/NEC 31 1462 5 195% 1 396% 18 115% + 1 -73% - 19 -22% 1 2595% 0 -66% -0.22 -
A 6 overige chron.ziekten 44 ziekte NEC 0 104 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -0.16
B 7 klachten bloed(v.org.) 45 vergrote lymfeklier(en) 12 381 3 98% 0 -11% 10 43% 0 -17% 2 23% 0 -3% 1 17% 0.15
B 7 klachten bloed(v.org.) 46 symptomen lymfeklier(en) NEC 0 24 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.00
B 7 klachten bloed(v.org.) 49 sympt./klachten bloed NNO/NEC 0 6 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -0.17
B 7 klachten bloed(v.org.) 64 afwijkende leucocyten 1 9 0 -28% 0 , 0 -24% 0 -38% 1 50% 0 , 0 -16% 0.00
B 7 klachten bloed(v.org.) 65 onverklaarbare haem. uitslag 1 53 0 -29% 1 5421% 1 677% 0 , 0 -27% 0 -5% 0 -12% -0.07
B 7 klachten bloed(v.org.) 66 afw. haematologische uitslag 0 70 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -0.03
B 7 klachten bloed(v.org.) 67 splenomegalie 0 3 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.00
B 8 klierziekte 16 mononucleosis infectiosa 0 250 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -0.01
B 8 klierziekte 50 acute lymphadenitis/-angitis 11 254 1 -8% 0 -27% 9 65% 0 -24% 6 11% 0 -2% 0 -42% -0.03
B 8 klierziekte 51 chron./aspecifieke lymphadenitis 0 35 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.00
B 9 ijzergebreksanaemie 60 ijzergebreksanaemie 137 1542 14 12% 0 -51% 23 -7% 0 -91% - 127 1% 0 -30% 2 1% -0.05 -
B 10 pernic.-/ov. gebreksanaemie 61 pernicieuze-/ov. gebreksanaemie 47 686 3 -32% 0 -36% 1 -89% - 75 17% 19 -46% - 0 -7% 0 -38% -0.03 -
B 11 anemie NEC/stoll.afwijk. 62 anaemie NNO/NEC 8 571 1 -53% 0 -21% 4 47% 0 -52% 2 -36% 0 -3% 1 147% -0.05
B 11 anemie NEC/stoll.afwijk. 63 haemofilie/stollingsstoornis 4 129 1 42% 0 -20% 2 101% 0 -11% 2 -16% 0 -1% 1 0% 0.01
B 12 ov. chron.zkt bloed(v.org) 69 ziekte bl./bl.v. org. NNO/NEC 0 50 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -0.02
D 13 klachten maag-darmkanaal 70 gegen. buikpijn/buikkramp 28 1154 1 -75% - 2 194% 14 -5% 1 173% 7 -49% - 0 -13% 0 -72% - -0.32 -
D 13 klachten maag-darmkanaal 73 peri-anale jeuk 7 167 0 -26% 0 -11% 0 -66% 0 , 7 4% 0 , 0 -25% -0.07
D 13 klachten maag-darmkanaal 74 gelocaliseerde buikpijn 22 323 1 -75% - 0 -31% 14 25% 1 384% 6 -48% - 1 155% 0 -77% - -0.13 -
D 13 klachten maag-darmkanaal 75 flatulentie/ructus 1 76 0 -2% 0 -2% 1 151% 0 -1% 1 91% 0 -2% 0 -1% -0.01
D 13 klachten maag-darmkanaal 76 misselijkheid 8 198 0 -39% 0 -2% 1 -58% 0 , 7 9% 0 -3% 0 -15% -0.01
D 13 klachten maag-darmkanaal 77 braken 4 124 1 384% 0 -14% 3 179% 0 -6% 2 -12% 0 , 0 -20% -0.02
D 13 klachten maag-darmkanaal 78 diarrhee 28 583 3 50% 1 157% 16 329% + 0 -13% 24 3% 0 -2% 1 57% 0.08 +
D 13 klachten maag-darmkanaal 79 obstipatie 79 1723 1 38% 0 -29% 8 -25% 1 296% 71 -3% 0 -26% 0 -34% -0.09 -
D 13 klachten maag-darmkanaal 80 geelzucht 0 10 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -0.02
D 13 klachten maag-darmkanaal 81 haematemesis 1 6 0 -37% 0 , 1 679% 0 , 0 , 0 , 0 -43% 0.00
D 13 klachten maag-darmkanaal 82 melaena 2 60 0 -36% 0 -25% 1 -19% 0 -6% 0 -50% 0 , 1 36% 0.00
D 13 klachten maag-darmkanaal 83 rectaal bloedverlies 4 44 0 -52% 0 -19% 3 96% 0 -2% 0 -71% 0 , 1 -5% 0.01
D 13 klachten maag-darmkanaal 84 incontinent voor faeces 0 21 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.00
D 13 klachten maag-darmkanaal 85 afw. defaecatie(-patroon) 0 67 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -0.07
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D 13 klachten maag-darmkanaal 88 slikstoornis 6 181 0 -44% 1 9631% 4 7% 0 , 2 -3% 1 1253% 1 1% -0.02
D 13 klachten maag-darmkanaal 91 sympt./kl. maagdarm NEC 11 157 5 334% 0 -15% 6 31% 0 , 4 -40% 0 -1% 2 109% 0.39
D 13 klachten maag-darmkanaal 122 hepatomegalie 0 11 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.00
D 14 trauma maag-darmkanaal 104 corpus alienum maagdarm 4 34 1 96% 1 626% 3 70% 1 , 0 -36% 0 , 1 221% -0.01
D 14 trauma maag-darmkanaal 105 letsel maagdarm NEC 4 9 0 -14% 0 , 4 309% 0 , 0 -57% 0 -39% 1 -50% -0.03
D 15 infecties maag-darmkanaal 92 infectieuze diarrhee/dysenterie 4 151 2 16% 0 -15% 3 148% 0 , 2 -26% 0 , 0 -16% 0.00
D 15 infecties maag-darmkanaal 95 parasieten/wormen 112 1147 7 144% 0 -5% 7 -20% 0 , 110 2% 0 , 0 -21% 0.00
D 15 infecties maag-darmkanaal 96 overige infectie maagdarm 100 2429 15 74% 1 6% 66 117% + 0 -12% 72 9% 0 -17% 5 179% 0.11 +
D 15 infecties maag-darmkanaal 114 appendicitis 4 154 1 54% 0 -26% 2 44% 0 -13% 0 -38% 0 -2% 2 -29% -0.08
D 16 mondziekten 86 sympt./kl. tanden/tandvlees 2 235 0 -2% 0 -2% 0 -27% 0 -1% 2 70% 0 -16% 0 -10% -0.07
D 16 mondziekten 87 sympt./kl. mond/tong/lippen 3 225 0 -6% 0 0% 2 207% 0 -20% 1 -42% 0 -11% 0 -17% -0.08
D 16 mondziekten 107 ziekte gebit/tandvlees 19 408 0 -32% 0 -38% 3 -9% 0 -19% 7 -45% 12 212% 0 -65% -0.17
D 16 mondziekten 108 ziekte mond/tong/lippen 38 916 0 -53% 0 -41% 18 71% + 1 6% 26 0% 0 -39% 1 -63% 0.08 +
D 17 maag/slokd.ziekten 71 maagpijn 7 1093 0 -17% 0 -3% 2 173% 0 -6% 4 -38% 0 -1% 0 -14% -0.04
D 17 maag/slokd.ziekten 72 zuurbranden 69 432 0 -75% 0 -35% 1 -91% - 0 -10% 68 3% 0 , 0 -34% -0.03 -
D 17 maag/slokd.ziekten 109 ziekte slokdarm 65 344 3 -50% 0 -67% 9 -60% - 0 -33% 62 10% 1 , 4 18% -0.07 -
D 17 maag/slokd.ziekten 110 ulcus duodeni 27 513 1 -80% - 0 -35% 1 -89% - 0 , 23 -5% 0 -30% 0 -67% -0.22 -
D 17 maag/slokd.ziekten 111 ulcus ventriculi 10 221 1 -48% 0 -32% 5 48% 0 -13% 9 2% 0 , 1 -28% -0.04
D 17 maag/slokd.ziekten 112 peptische ulcera NEC 3 116 0 -34% 0 -13% 1 38% 0 -12% 3 32% 0 , 1 152% 0.11
D 17 maag/slokd.ziekten 113 afwijking maagfunctie/gastritis 89 1574 6 -31% 1 97% 23 -30% 1 26% 79 2% 0 -18% 1 -69% -0.13 -
D 17 maag/slokd.ziekten 116 hernia diafragmatica 11 465 2 24% 0 -7% 7 122% 0 -1% 7 -28% 0 -4% 0 -37% -0.05
D 18 irritable bowl syndr. 119 irritable bowel syndrome 36 1750 6 8% 0 -16% 24 21% 0 -22% 23 -11% 0 -24% 0 -59% -0.28 -
D 19 fissura ani/ perianaal 121 fissura ani/perianaal abces 10 323 0 -6% 0 -7% 3 34% 0 -48% 7 -2% 0 -5% 2 3% -0.03
D 20 overige darmziekten 118 diverticulosis/diverticulitis 1 196 0 -22% 0 -5% 1 75% 0 -1% 1 44% 0 0% 0 -12% -0.17
D 20 overige darmziekten 120 chron. enteritis/colitis ulcerosa 14 259 1 -52% 0 -34% 2 -43% 0 -71% 14 26% 0 -6% 1 -63% -0.13
D 20 overige darmziekten 125 ziekte maagdarm NEC 11 340 3 87% 0 -58% 12 123% 0 -36% 5 -20% 0 -1% 4 0% 0.07
D 21 lever/galziekten 94 virale hepatitis 0 24 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -0.03
D 21 lever/galziekten 123 cirrhose/overig leverziekte NEC 7 168 3 -20% 0 -30% 2 -46% 0 -47% 2 -38% 0 -4% 1 -40% -0.04
D 21 lever/galziekten 124 galblaas/-gang ziekte 5 361 5 127% 0 -21% 3 19% 0 -29% 1 -65% 0 -2% 2 58% 0.15
D 22 hernia (lies/navel/etc.) 115 hernia inguinalis 11 250 0 -5% 0 -30% 5 56% 1 6% 0 -27% 0 -1% 8 43% 0.25
D 22 hernia (lies/navel/etc.) 117 overige hernia abdominalis 3 82 0 , 0 -19% 1 -5% 2 898% 0 -25% 0 -1% 0 -46% -0.08
F 23 klachten oog 126 klachten visus 9 692 0 -8% 1 1636% 2 122% 0 -1% 0 -33% 0 -21% 8 3% 0.17
F 23 klachten oog 129 sympt./klachten oog NEC 30 695 0 -33% 0 -15% 12 51% 1 124% 11 -2% 0 -15% 5 -23% 0.00
F 24 trauma oog 136 contusie oog/cornea erosie 26 262 0 -32% 2 275% 10 -5% 24 701% + 7 -38% 0 , 1 -73% 0.02 +
F 24 trauma oog 137 corpus alienum oog 38 628 0 -12% 0 -23% 6 5% 40 327% 2 -84% - 0 , 2 -51% -0.32 -
F 24 trauma oog 138 letsel oog NEC 2 89 0 -1% 0 0% 0 -45% 1 2020% 0 -30% 0 , 1 154% 0.16
F 25 infecties oog 130 infectieuze conjunctivitis 64 635 2 158% 0 -24% 17 34% 0 -2% 56 -4% 0 , 1 -52% -0.05 -
F 25 infecties oog 131 allergische conjunctivitis NEC 17 1982 0 -9% 2 39421% 3 -11% 2 5780% 16 1% 1 849% 2 152% 0.30
F 25 infecties oog 132 infectie oogleden 27 510 0 -3% 0 , 7 20% 5 190% 21 22% 2 2218% 0 -77% - -0.28 -
F 25 infecties oog 133 infectie oog NEC 26 323 0 -27% 1 81% 4 12% 1 129% 14 -29% 0 , 12 82% 0.18 +
F 25 infecties oog 134 ulcus corneae 1 18 0 , 0 -21% 0 -12% 1 432% 0 -50% 0 , 0 -41% -0.07
F 26 refractieafwijkingen 141 refractieafwijkingen 20 1641 0 -4% 1 4433% 0 -52% 0 -1% 0 -19% 5 581% + 14 -23% -0.94 -
F 27 ov. chron.ziekten oog 142 cataract 14 343 0 -1% 0 -4% 5 110% 0 , 1 -64% 0 -15% 11 25% 0.07
F 27 ov. chron.ziekten oog 143 glaucoom 8 389 0 -2% 0 -2% 0 -34% 0 -8% 5 -20% 0 , 2 22% 0.44
F 27 ov. chron.ziekten oog 144 blindheid 0 23 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -0.05
F 27 ov. chron.ziekten oog 145 strabismus 11 152 0 , 0 -24% 2 120% 0 , 0 -67% 0 -8% 9 15% 0.11
F 27 ov. chron.ziekten oog 146 retinopathie 11 109 0 , 0 -38% 1 -55% 0 -60% 1 -82% 0 -18% 10 91% 0.25
F 27 ov. chron.ziekten oog 147 ziekte oog NEC 33 378 1 -3% 2 -7% 4 -55% 2 -33% 18 47% 0 -30% 9 -20% -0.16 -
H 28 klachten oor 148 oorpijn 9 195 0 -6% 0 -6% 4 115% 1 217% 5 -21% 0 -1% 0 -29% -0.01
H 28 klachten oor 149 gehoorklachten 7 151 0 -1% 0 -2% 1 -26% 2 127% 0 -23% 0 -6% 3 -23% -0.11
H 28 klachten oor 150 oorsuizen/tinnitus 3 91 0 -8% 0 , 3 101% 1 597% 3 50% 0 , 1 90% 0.06
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H 28 klachten oor 151 bloed/afscheiding oor 3 83 0 -1% 1 , 2 198% 0 -21% 1 -41% 0 -7% 0 -27% -0.05
H 28 klachten oor 154 sympt./klachten oor NEC 4 178 0 -1% 0 , 1 21% 1 -5% 0 -59% 0 , 2 208% 0.27
H 29 trauma oor 161 corpus alienum oor 5 45 0 , 0 , 0 -24% 5 21% 0 , 0 , 0 -16% 0.00
H 29 trauma oor 162 trommelvliesperforatie 4 99 0 , 0 -5% 2 39% 0 -24% 1 -54% 0 , 0 -54% -0.06
H 29 trauma oor 163 oppervlakkig letsel oor 1 16 0 , 0 , 0 -20% 1 1940% 0 -13% 0 , 0 -16% -0.01
H 29 trauma oor 164 letsel oor NEC 1 22 0 0% 0 , 0 -40% 3 2620% 0 -29% 0 , 0 -19% -0.04
H 30 infecties oor 155 otitis externa 81 1470 1 -1% 2 928% 19 -2% 32 157% + 74 1% 0 -3% 4 38% 0.11 +
H 30 infecties oor 156 otitis media acuta 156 2438 3 187% 2 151% 68 43% + 23 469% + 131 1% 1 205% 11 -15% -0.28 -
H 30 infecties oor 157 niet-etterige otitis media 29 570 0 -33% 1 143% 11 27% 1 16% 5 -73% - 0 -12% 13 78% 0.38 +
H 30 infecties oor 158 tubair catarrh/salpingitis 74 928 0 -61% 0 , 33 44% 6 45% 49 -4% 0 , 9 51% 0.05 +
H 30 infecties oor 159 infectie oor NEC 21 204 1 2391% 2 561% 6 5% 8 1420% + 10 -33% 0 , 10 51% 0.15 +
H 31 cerumen 166 cerumen 70 3038 0 -28% 0 -3% 5 -34% 71 5% 2 -64% - 0 -3% 0 -40% -0.07 -
H 32 ov. chron.ziekten oor 168 otosclerosis 0 23 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -0.02
H 32 ov. chron.ziekten oor 169 presbyacusis 5 190 0 -3% 0 -9% 2 55% 2 57% 1 , 0 -4% 2 -21% -0.06
H 32 ov. chron.ziekten oor 170 acoustisch trauma 0 30 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -0.02
H 32 ov. chron.ziekten oor 171 doofheid NEC 6 154 0 -2% 1 956% 3 47% 1 319% 0 -46% 0 -2% 2 -35% -0.08
H 32 ov. chron.ziekten oor 172 ziekte oor/mastoVd NEC 1 135 0 -4% 0 -2% 0 -18% 0 -7% 0 -36% 0 -2% 0 -20% -0.09
K 33 klachten hart/vt.st. 173 hartklachten 16 328 1 -44% 0 -25% 4 -51% 0 -11% 11 9% 0 -14% 1 -45% -0.06
K 33 klachten hart/vt.st. 174 oedeem extremiteiten 33 1248 0 -43% 0 -19% 3 -18% 2 193% 29 1% 1 472% 0 -35% -0.06 -
K 33 klachten hart/vt.st. 177 sympt./klachten hartvaat NEC 0 101 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -0.22
K 34 infecties hart/vt.st. 178 infectie hartvaat 1 18 1 167% 1 1264% 0 -35% 0 , 1 100% 0 , 0 -37% -0.01
K 34 infecties hart/vt.st. 182 reumatische hartziekte 2 19 1 168% 1 228% 3 555% 1 -43% 2 0% 0 , 0 -29% -0.02
K 35 hartinsufficiëntie 183 acuut myocardinfarct 2 150 0 -9% 0 -35% 1 19% 0 -8% 1 36% 0 , 2 50% 0.13
K 35 hartinsufficiëntie 184 angina pectoris 87 2154 0 -75% - 1 -65% 7 -55% - 0 -19% 82 6% 0 -9% 4 -61% - -0.73 -
K 35 hartinsufficiëntie 185 oud infarct 41 1150 0 -40% 0 -43% 6 -28% 0 -45% 37 3% 0 -12% 6 8% 0.03 +
K 35 hartinsufficiëntie 186 chron. ischem. hartziekte NEC 67 1027 2 48% 0 -55% 15 56% 0 -33% 59 10% 0 -1% 7 39% 0.27 +
K 35 hartinsufficiëntie 187 decompensatio cordis 76 1831 2 -23% 2 -28% 12 -47% - 7 169% 73 6% 1 36% 2 -58% -0.23 -
K 35 hartinsufficiëntie 188 atriumfibrilleren 61 558 1 -66% 0 -53% 6 -56% - 0 -28% 57 5% 0 -18% 0 -84% - -0.18 -
K 35 hartinsufficiëntie 191 hartgeruis NNO 3 59 0 -9% 0 -2% 3 167% 0 -10% 0 -53% 0 , 2 54% 0.03
K 35 hartinsufficiëntie 192 cor pulmonale 0 23 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.00
K 35 hartinsufficiëntie 193 klepafwijkingen NNO 12 135 1 346% 0 -16% 1 -65% 1 264% 11 33% 0 -1% 1 -60% -0.04
K 35 hartinsufficiëntie 194 hartziekte NEC 20 651 3 355% 3 670% 10 155% + 0 -2% 12 -24% 0 -6% 3 8% -0.03 -
K 36 hartritmstoornissen 189 paroxysmale tachycardie 5 195 2 614% 1 1150% 3 34% 0 -11% 4 0% 0 , 0 -36% -0.06
K 36 hartritmstoornissen 190 extrasystoles/ectopie 5 141 0 -27% 0 -5% 1 -68% 0 , 4 18% 0 -5% 0 -34% -0.09
K 37 hypertensie 195 verhoogde bloeddruk 14 355 2 175% 0 , 13 184% 0 , 2 -65% 0 -4% 0 -2% 0.00
K 37 hypertensie 196 ongecompliceerde hypertensie 377 14759 12 15% 0 -39% 98 0% 1 165% 301 0% 1 104% 7 100% 0.47 +
K 37 hypertensie 197 gecompliceerde hypertensie 1 1813 0 -2% 0 -1% 0 -18% 0 , 1 21% 0 0% 0 -2% -0.09
K 37 hypertensie 198 (houdings-) hypotensie 8 356 0 -38% 0 -3% 9 128% 0 -14% 1 -75% 0 -8% 0 -4% -0.02
K 38 cva/ tia 199 voorb. cerebrale ischaemie 11 425 0 -41% 1 34% 5 9% 0 -19% 7 -2% 0 -18% 0 -56% -0.18
K 38 cva/ tia 200 cerebro-vasculaire ziekte 36 888 0 -46% 0 -83% - 9 -39% 1 186% 31 26% + 3 19% 2 -69% - -0.18 -
K 39 arteriele vaatst. 201 atheroscl., excl. cor/cerebrum 2 177 0 -10% 0 -5% 0 -38% 0 -53% 2 29% 0 -2% 0 -11% -0.02
K 39 arteriele vaatst. 202 arterieel vaatlijden NEC 26 768 1 75% 0 -47% 6 27% 0 -83% - 22 25% 0 -20% 3 -12% 0.25 +
K 40 aambeien 208 haemorrhoVden 38 1100 2 164% 0 -6% 8 10% 5 575% 31 -4% 7 13058% + 3 72% 0.13 +
K 41 overige vaatziekten 203 longembolie/longinfarct 2 80 0 -3% 1 129% 0 -36% 0 -4% 1 5% 0 -2% 2 183% 0.21
K 41 overige vaatziekten 204 thrombophlebitis 11 234 0 -26% 0 -21% 7 119% 2 -1% 10 27% 1 137% 1 35% 0.01
K 41 overige vaatziekten 205 thrombosis venosum 6 235 0 -34% 0 -13% 5 381% 0 -22% 5 11% 1 737% 1 71% 0.01
K 41 overige vaatziekten 206 varices benen 32 955 1 56% 0 -6% 11 46% 8 442% + 8 -40% 2 131% 11 34% 0.36 +
K 41 overige vaatziekten 209 ziekte vaatstelsel NEC 3 450 0 -15% 1 304% 1 18% 0 -20% 2 35% 1 1525% 0 -34% -0.38
L 42 klachten bew.app. 210 sympt./klachten nek 11 434 0 -52% 0 -28% 1 -77% 0 -13% 8 68% 1 -77% 1 96% 0.05
L 42 klachten bew.app. 213 sympt./klachten thorax/rib 8 373 0 -57% 0 -14% 3 -40% 1 366% 4 1% 0 -17% 0 -31% -0.03
L 42 klachten bew.app. 214 sympt./klachten flank 3 60 0 -52% 0 , 1 1% 0 -12% 0 -43% 0 -23% 0 -30% -0.02
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L 42 klachten bew.app. 215 sympt./klachten oksel 0 6 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.00
L 42 klachten bew.app. 216 sympt./klachten kaak 3 138 0 -7% 0 -1% 2 287% 0 -9% 2 38% 1 272% 0 -26% -0.05
L 42 klachten bew.app. 217 sympt./klachten schouder 9 231 0 -43% 0 -33% 1 -45% 1 51% 9 90% 0 -73% 0 -33% -0.03
L 42 klachten bew.app. 218 sympt./klachten arm 1 308 0 -10% 0 -3% 0 -26% 0 -10% 0 -38% 1 315% 0 -9% -0.06
L 42 klachten bew.app. 219 sympt./klachten elleboog 2 50 1 217% 0 -6% 0 -50% 1 56% 1 100% 0 -18% 0 -32% -0.01
L 42 klachten bew.app. 220 sympt./klachten pols 1 60 0 -9% 0 -1% 0 -34% 0 -22% 1 144% 0 -6% 0 -12% -0.01
L 42 klachten bew.app. 221 sympt./klachten hand 3 259 0 -18% 0 0% 1 54% 1 -10% 0 -49% 0 -7% 0 -32% -0.24
L 42 klachten bew.app. 222 sympt./klachten heup 4 186 0 -26% 0 -16% 2 37% 0 -5% 2 -9% 1 156% 0 -43% -0.08
L 42 klachten bew.app. 223 sympt./klachten (dij)been 15 450 2 149% 0 -39% 5 22% 0 -51% 7 -31% 0 -49% 0 -57% -0.07
L 42 klachten bew.app. 224 sympt./klachten knie 4 453 0 -22% 0 -11% 3 185% 0 -33% 1 -45% 0 -40% 0 -40% -0.16
L 42 klachten bew.app. 225 sympt./klachten enkel 4 92 0 -30% 0 -8% 4 496% 0 -18% 1 -35% 0 -42% 0 -44% -0.08
L 42 klachten bew.app. 226 sympt./klachten voet/tenen 3 364 1 315% 0 -1% 0 -44% 0 -34% 2 102% 0 -18% 1 116% -0.05
L 42 klachten bew.app. 227 myalgia/fibrositis 172 6363 4 -53% 5 146% 93 35% + 5 2% 87 -15% 39 30% 5 85% 0.19 +
L 42 klachten bew.app. 228 sympt./kl. spieren NEC 2 935 0 -10% 0 -4% 0 -42% 0 -9% 2 60% 0 -39% 0 -5% -0.06
L 42 klachten bew.app. 229 sympt./kl. gewrichten 3 434 0 -18% 0 -6% 0 -40% 0 -18% 1 -61% 0 -23% 0 -11% -0.06
L 42 klachten bew.app. 230 sympt./kl. extremiteiten NNO 0 9 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.00
L 42 klachten bew.app. 233 sympt./klachten bew.app. NEC 5 91 1 127% 0 -18% 1 -29% 0 0% 1 -25% 2 40% 3 456% 0.43
L 43 fracturen 236 fractuur radius/ulna 11 203 5 13% 0 -11% 1 -62% 2 166% 0 -57% 0 -40% 10 118% 0.46
L 43 fracturen 237 fractuur tibia/fibula 18 128 3 -46% 2 191% 5 -32% 4 89% 2 150% 1 -17% 15 92% 0.21
L 43 fracturen 238 fractuur hand/voet 25 323 11 -14% 1 32% 8 52% 3 -19% 0 -72% 1 20% 19 103% + 0.34 +
L 43 fracturen 239 fractuur collum femoris 5 75 0 -21% 0 -50% 2 -52% 0 -21% 0 -48% 1 66% 2 -22% 0.01
L 43 fracturen 240 fractuur overige femur 1 37 0 -6% 0 -4% 0 -32% 0 -1% 0 -30% 0 -4% 1 210% 0.04
L 43 fracturen 241 fractuur schedel 3 13 3 2264% 0 -43% 3 369% 0 -24% 0 , 0 , 1 -55% -0.01
L 43 fracturen 242 fractuur aangezicht 2 42 0 -41% 0 -3% 1 71% 0 -3% 0 -32% 0 , 2 82% 0.06
L 43 fracturen 243 fractuur wervelkolom 4 55 0 -37% 1 302% 1 -51% 0 -37% 0 -71% 1 204% 1 7% 0.00
L 43 fracturen 244 fractuur rib 1 53 0 -28% 0 , 0 -31% 0 -11% 1 71% 0 -3% 0 -12% -0.01
L 43 fracturen 245 fractuur clavicula 7 64 3 26% 1 1845% 8 561% 2 16% 0 -62% 0 -9% 1 -64% -0.03
L 43 fracturen 246 fractuur humerus 7 48 3 190% 0 -41% 0 -74% 1 126% 2 86% 0 -41% 5 38% 0.03
L 43 fracturen 247 fractuur bekken 2 13 0 -25% 0 -22% 2 14% 0 , 0 -40% 0 -28% 2 212% 0.06
L 43 fracturen 248 fractuur NEC 2 269 0 -46% 0 -11% 0 -34% 1 207% 0 -33% 0 -9% 2 168% 0.06
L 44 distorsies/contusies 249 distorsie/contusie enkel 76 1407 19 86% + 0 -31% 58 204% + 59 66% + 3 -80% - 2 -74% - 4 -38% 0.05 +
L 44 distorsies/contusies 250 distorsie/contusie knie 39 894 4 66% 0 -17% 33 114% + 7 -8% 7 0% 5 -7% 1 -71% -0.12 -
L 44 distorsies/contusies 251 distorsie/contusie schouder/arm 34 596 7 107% 1 123% 22 71% + 2 -26% 12 15% 3 -4% 2 2% 0.03 +
L 44 distorsies/contusies 252 distorsie/contusie pols/hand 84 1078 10 -24% 0 -26% 55 77% + 30 31% 6 -47% 2 -22% 1 -78% - -0.13 -
L 44 distorsies/contusies 253 distorsie/contusie voet/tenen 40 851 6 3% 0 -18% 30 102% + 11 2% 5 -32% 2 66% 0 -67% -0.06 -
L 45 dist/contusie w.k. 254 dist./cont. w.k., excl. cerv. w.k. 16 282 1 -46% 0 -8% 8 21% 0 -22% 5 -29% 7 140% 0 -32% -0.01
L 45 dist/contusie w.k. 255 distorsie/contusie cerv. w.k. 4 136 0 -36% 0 -12% 2 26% 0 -10% 1 -21% 1 3% 1 1398% 0.20
L 46 ov. trauma bew.app. 256 zweepslag kuit 2 147 0 -4% 0 -3% 2 466% 0 -36% 0 -39% 0 -48% 0 -2% -0.01
L 46 ov. trauma bew.app. 257 dist./cont./letsel bew.app. NEC 80 1378 7 22% 1 -17% 57 50% + 15 193% + 22 -31% 8 59% 5 33% -0.03 -
L 46 ov. trauma bew.app. 258 (sub)luxatie 12 214 2 -6% 0 -21% 3 -17% 7 209% 0 -66% 0 -49% 2 -47% -0.01
L 46 ov. trauma bew.app. 282 acuut trauma meniscus/knieband 4 446 0 -27% 0 -16% 2 71% 1 355% 0 -47% 0 -37% 4 88% 0.65
L 47 infecties bew.app. 234 infectie bewegingsapparaat 1 77 0 -13% 0 -14% 0 -28% 1 258% 0 -33% 0 -11% 0 -11% -0.01
L 48 rugklachten +/- uitstraling 211 sympt./klachten rug 19 1166 0 -57% 2 252% 7 54% 0 -24% 9 -28% 5 7% 0 -45% -0.13
L 48 rugklachten +/- uitstraling 212 lage rugpijn zonder uitstraling 82 192 3 -41% 0 -68% 17 -66% - 2 293% 61 31% + 11 -62% - 1 -15% 0.00
L 48 rugklachten +/- uitstraling 265 rugpijn met uitstraling 38 259 4 -2% 2 -35% 22 32% 1 -63% 25 -2% 17 18% 1 -85% - -0.25 -
L 48 rugklachten +/- uitstraling 266 lumbago 51 2857 1 -71% 0 -34% 28 77% + 2 43% 36 9% 12 -28% 2 18% -0.02 -
L 48 rugklachten +/- uitstraling 267 ischialgia 6 606 0 -25% 0 -16% 2 -4% 0 -29% 3 -17% 4 105% 0 -25% -0.11
L 48 rugklachten +/- uitstraling 268 hernia nuclei pulposi 14 811 1 -47% 1 -23% 16 135% 1 164% 5 -35% 9 87% 4 36% 0.32
L 49 knie, excl. arthrose 283 retropatellaire chondropathie 14 415 2 55% 3 1488% 10 111% 1 228% 1 -71% 3 21% 3 90% 0.16
L 49 knie, excl. arthrose 284 chronisch inwendig trauma knie 4 140 0 -28% 0 -12% 2 85% 0 -38% 1 6% 1 51% 3 103% 0.07
L 50 schouderproblemen 276 schouderafwijking incl. bursitis 60 1369 0 -83% - 2 11% 33 71% + 28 84% + 18 -45% - 19 -11% 3 -12% 0.02 +
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L 51 epicondylitis lateralis 278 epicondylitis lateralis 30 772 1 100% 2 232% 17 143% + 20 150% + 3 -79% - 4 -64% - 1 -49% -0.06 -
L 52 ov. tendinitis/bursitis 277 bursa-afwijking excl. schouder 19 536 1 -6% 0 -31% 12 112% 6 -2% 4 -56% 2 88% 1 -44% -0.13
L 52 ov. tendinitis/bursitis 279 tendinitis/synovitis 33 1665 3 13% 4 766% 23 146% + 26 411% + 7 -54% - 8 0% 3 -1% -0.24 -
L 53 arthrosis 262 arthrosis deformans cerv. w.k. 8 455 1 -14% 0 -12% 4 85% 0 -24% 2 -60% 6 97% 1 251% 0.16
L 53 arthrosis 263 arthrosis deformans w.k. NEC 6 433 1 -13% 0 -24% 7 223% 1 151% 4 9% 2 9% 1 171% 0.13
L 53 arthrosis 272 coxarthrosis 32 577 1 -82% - 1 2% 6 -38% 0 -53% 25 19% 9 87% 6 37% 0.13 +
L 53 arthrosis 273 gonarthrosis 33 762 4 -15% 0 -38% 9 -3% 0 -61% 16 -27% 8 8% 4 47% 0.04 +
L 53 arthrosis 274 arthrosis NEC 25 923 1 -71% 1 167% 10 64% 1 62% 16 -7% 5 164% 1 -19% 0.01 +
L 54 ov. chron.zkt. bew.app. 261 afwijking cervicale w.k. 2 601 0 -17% 0 -4% 0 -44% 0 -4% 1 8% 1 3% 0 -14% -0.11
L 54 ov. chron.zkt. bew.app. 264 verworven misvorming w.k. 35 446 1 -82% - 0 -75% - 11 -3% 3 4660% 1 -84% - 23 53% + 8 24% 0.04 +
L 54 ov. chron.zkt. bew.app. 269 ganglion 6 289 0 -10% 0 -11% 0 -69% 2 88% 2 250% 0 -15% 2 27% -0.08
L 54 ov. chron.zkt. bew.app. 270 reumatoide arthritis 14 914 4 165% 1 83% 8 64% 6 87% 11 -8% 2 104% 4 114% 0.40
L 54 ov. chron.zkt. bew.app. 271 spondylitis ankylopoNtica 10 85 0 -57% 1 50% 1 -55% 0 -30% 9 62% 1 -75% 1 -14% 0.02
L 54 ov. chron.zkt. bew.app. 275 systeemziekte bew.app. NEC 18 628 4 46% 1 10% 12 88% 1 -48% 15 28% 1 -50% 1 -57% -0.11
L 54 ov. chron.zkt. bew.app. 280 osteochondrosis 12 167 3 -19% 0 -56% 5 47% 0 -18% 0 -61% 2 -31% 7 133% 0.17
L 54 ov. chron.zkt. bew.app. 281 osteoporosis 10 331 2 49% 0 -28% 2 -35% 0 -42% 9 6% 2 306% 0 -37% -0.03
L 54 ov. chron.zkt. bew.app. 285 verw. misv. extremiteiten NEC 31 761 0 -69% 0 -36% 10 26% 11 492% + 0 -78% - 3 -54% 10 43% -0.02 -
L 54 ov. chron.zkt. bew.app. 286 ziekte bewegingsapparaat NEC 30 672 4 10% 2 97% 16 35% 6 189% 7 -4% 6 34% 10 209% + 0.48 +
N 55 hoofdpijn 287 hoofdpijn/aangezichtspijn 30 1607 0 -54% 0 -12% 5 -36% 0 -27% 25 0% 1 32% 1 -29% -0.15 -
N 55 hoofdpijn 313 migraine 56 1251 0 -61% 1 103% 14 9% 0 -53% 47 -7% 1 -38% 2 18% 0.03 +
N 55 hoofdpijn 328 spanningshoofdpijn 49 1021 4 18% 0 -35% 28 -5% 1 122% 27 -15% 13 150% + 0 -56% -0.10 -
N 56 duizeligh/evenw.st. 167 otogene vertigo 12 384 0 -24% 0 -7% 8 77% 1 198% 7 -24% 0 -11% 2 91% 0.05
N 56 duizeligh/evenw.st. 292 vertigo 27 1271 0 -39% 0 -13% 12 32% 0 -29% 7 -68% - 2 804% 2 115% 0.27 +
N 57 sympt./klachten spraak 294 sympt./klachten spraak 32 108 0 , 2 -29% 8 -18% 0 , 0 , 28 24% 0 -80% -0.12 -
N 58 ov. klachten zenuwstelsel 288 sensibiliteitsstoornis 4 206 0 -16% 1 1126% 0 -63% 0 -23% 2 -9% 0 -14% 0 -39% -0.25
N 58 ov. klachten zenuwstelsel 289 restless legs syndrome 5 302 0 -8% 0 , 1 10% 0 , 4 -11% 0 -1% 0 -1% 0.00
N 58 ov. klachten zenuwstelsel 290 convulsie 1 53 0 -1% 0 -9% 0 -30% 0 -3% 1 33% 0 0% 0 -27% -0.05
N 58 ov. klachten zenuwstelsel 291 sympt./klachten tast/reuk/smaak 0 7 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -0.01
N 58 ov. klachten zenuwstelsel 293 verlamming 3 102 0 -8% 0 -35% 0 -63% 0 -14% 1 -41% 2 311% 1 -2% 0.04
N 58 ov. klachten zenuwstelsel 297 sympt./kl. zenuwstelsel NEC 1 60 0 -2% 0 -6% 1 137% 0 -18% 0 -39% 0 -5% 0 -24% -0.17
N 59 trauma zenuwstelsel 305 commotio cerebri 8 238 1 2680% 1 163% 8 94% 0 -3% 1 -62% 0 , 2 234% 0.07
N 59 trauma zenuwstelsel 306 contusio cerebri 2 50 0 -11% 0 -26% 1 -3% 0 -29% 0 -13% 0 -9% 3 1018% 0.13
N 59 trauma zenuwstelsel 307 hoofdletsel NNO/NEC 3 32 1 304% 0 , 2 37% 0 -17% 0 -33% 0 , 0 -1% 0.00
N 59 trauma zenuwstelsel 308 letsel zenuwstelsel NEC 3 22 0 -8% 0 , 1 -52% 0 , 1 , 0 -3% 1 10% 0.01
N 60 kinderziekte zenuwstelsel 298 poliomyelitis 1 7 0 , 0 , 0 -34% 0 -64% 0 -50% 0 -10% 1 , 0.01
N 60 kinderziekte zenuwstelsel 299 meningitis/encefalitis 0 28 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -0.04
N 61 dementie 339 geheugen-/oriNntatiestoornis 1 120 0 -4% 0 -4% 1 81% 0 -7% 0 -38% 0 0% 0 -4% -0.03
N 61 dementie 348 dementia (pre)senilis 17 345 0 -40% 1 -83% 18 20% 0 -43% 10 -9% 1 200% 2 152% 0.13
N 62 ov. chron. zkt zenuwstelsel 310 multiple sclerosis 3 122 0 -8% 0 -10% 1 -54% 0 -64% 1 -52% 1 605% 1 174% 0.05
N 62 ov. chron. zkt zenuwstelsel 311 z. v. Parkinson, parkinsonisme 10 358 0 -11% 0 -30% 1 -71% 0 -41% 9 3% 2 463% 0 -45% -0.12
N 62 ov. chron. zkt zenuwstelsel 312 epilepsie 50 912 0 -41% 1 -33% 5 -9% 2 -22% 44 3% 0 -12% 8 5% -0.09 -
N 62 ov. chron. zkt zenuwstelsel 314 facialis parese 2 48 0 -3% 0 -7% 2 12% 0 -2% 0 -56% 0 -10% 1 54% 0.00
N 62 ov. chron. zkt zenuwstelsel 315 trigeminus neuralgie 1 92 0 -3% 0 -2% 0 -24% 0 -2% 1 24% 0 -3% 0 -13% -0.05
N 62 ov. chron. zkt zenuwstelsel 316 carpaal tunnel syndroom 5 179 0 -22% 0 -6% 3 55% 0 -33% 0 -61% 0 -30% 3 58% 0.17
N 62 ov. chron. zkt zenuwstelsel 317 cluster headache 0 21 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -0.01
N 62 ov. chron. zkt zenuwstelsel 318 ziekte perifere z.s. NEC 38 1243 2 -11% 1 -10% 25 29% 20 372% + 26 18% 4 4% 4 -4% -0.12 -
N 62 ov. chron. zkt zenuwstelsel 319 ziekte centrale z.s. NEC 5 237 0 -22% 0 -50% 1 -66% 1 -11% 2 -10% 2 216% 1 -21% -0.05
P 63 psych. klachten 320 angstig/nerveus 201 5357 3 -58% 1 -25% 21 -63% - 0 -53% 183 4% 1 -47% 0 -62% -0.20 -
P 63 psych. klachten 321 acute stress reactie 29 1301 0 -69% 0 -24% 11 -49% - 1 940% 20 25% 0 -44% 0 -38% -0.06 -
P 63 psych. klachten 323 boos gevoel/geagiteerd 1 290 0 -1% 0 -3% 0 -28% 0 -2% 1 17% 0 -1% 0 , -0.02
P 63 psych. klachten 324 (tentamen-) suicide 0 48 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -0.03
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P 63 psych. klachten 325 slaapstoornis 249 5125 0 -44% 0 -28% 9 -53% - 0 -18% 243 -1% 0 -27% 0 -18% -0.01 -
P 63 psych. klachten 326 seksuele problemen 1 114 0 -4% 0 -2% 0 -44% 0 -1% 1 400% 0 -4% 0 -8% -0.04
P 63 psych. klachten 327 overbezorgd gezondheid 1 123 0 -10% 0 -5% 1 31% 0 -1% 0 -25% 0 -4% 0 -8% -0.01
P 63 psych. klachten 329 hyperventilatie syndroom 31 976 6 125% 0 -46% 33 34% 2 2290% 9 -41% - 5 101% 0 -61% -0.28 -
P 63 psych. klachten 330 enuresis 20 274 0 -40% 0 -24% 4 -35% 0 -1% 17 40% + 0 -35% 1 -40% -0.02 -
P 63 psych. klachten 331 anorexia nervosa/boulimie 8 62 0 -53% 1 116% 11 43% 0 , 2 -53% 1 176% 2 397% 0.02
P 63 psych. klachten 332 eetproblemen NEC 0 24 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.00
P 63 psych. klachten 347 psychische sympt./kl. NEC 7 410 2 384% 0 -26% 13 174% 0 -3% 1 -76% 0 -18% 1 378% 0.14
P 64 verslaving 333 chronisch alcoholmisbruik 6 332 0 -50% 1 33% 7 48% 0 -58% 4 -6% 0 -10% 0 -22% -0.11
P 64 verslaving 334 acuut alcoholmisbruik 0 19 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.00
P 64 verslaving 335 rookverslaving 9 333 0 -17% 0 , 4 48% 0 , 4 -37% 0 -19% 0 -4% 0.00
P 64 verslaving 336 drugsverslaving 0 67 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -0.01
P 64 verslaving 337 geneesmiddel verslaving 2 97 0 0% 0 -13% 0 -53% 0 -3% 2 8% 0 0% 0 0% 0.00
P 64 verslaving 338 misbruik stoffen NEC 0 11 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.00
P 65 gedragsstoornis 340 gedragsstoornis kind 8 85 0 -22% 1 10% 1 -81% 0 , 4 500% 0 -27% 1 3% -0.06
P 65 gedragsstoornis 341 gedragsstoornis adolescent 1 31 0 -1% 0 -14% 1 -30% 0 -8% 0 , 0 -3% 0 -1% 0.00
P 65 gedragsstoornis 342 gedragsstoornis volwassene 1 120 0 -6% 0 -15% 0 -44% 1 16600% 0 -35% 0 -5% 0 -4% -0.16
P 66 levensfase probl. 343 levensfase problematiek 0 65 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -0.01
P 66 levensfase probl. 344 leer-/ontwikkelingsstoornis 2 39 0 -11% 0 -16% 0 -60% 0 , 0 , 2 251% 0 -43% -0.03
P 67 psychosen 349 organische psychose 2 42 0 -1% 0 -33% 1 -36% 7 1200% 2 200% 0 -3% 0 -14% -0.04
P 67 psychosen 350 schizofrenie 8 144 1 326% 0 -53% 5 -53% 1 -82% 7 2% 0 -8% 1 108% 0.01
P 67 psychosen 351 affectieve psychose 24 267 0 -67% 2 -12% 22 -12% 15 540% + 24 11% + 1 135% 2 637% -0.02 -
P 67 psychosen 352 psychose NEC 6 272 2 1551% 0 -25% 0 -78% 0 -68% 5 -1% 0 -5% 0 -21% -0.06
P 67 psychosen 360 psychische ziekte NEC 1 396 0 -4% 0 -7% 1 34% 0 -3% 0 -33% 0 -6% 0 -6% -0.13
P 68 neurose, angst 353 angst/angst-toestand 15 213 0 -54% 0 -40% 9 -31% 0 -35% 15 60% 1 127% 0 -41% -0.06
P 68 neurose, angst 354 hysterie/hypochondrie 10 280 2 208% 0 -46% 11 27% 1 104% 5 -24% 1 83% 1 -5% -0.03
P 68 neurose, angst 359 fobie/neurotische aand. NEC 12 376 1 78% 1 1% 9 -10% 0 -17% 8 23% 1 77% 2 276% 0.05
P 69 neurose, depressie 322 depressief gevoel 3 441 0 -10% 0 -5% 2 -3% 0 0% 2 -11% 0 -5% 0 -5% -0.07
P 69 neurose, depressie 355 depressie 110 2545 9 52% 2 -65% 110 0% 0 -85% - 93 7% 3 -19% 3 19% -0.38 -
P 70 neurose, surmenage 357 neurasthenie/surmenage 99 2115 6 -59% - 1 -43% 73 -24% - 2 13% 54 6% 14 359% + 2 -21% 0.02 +
P 71 neurose, overig 358 karakterstoornis 2 35 0 -6% 0 -21% 0 -68% 0 -2% 2 , 0 -23% 0 -2% -0.03
P 72 mentale retardatie 356 mentale retardatie 3 56 0 , 1 83% 2 44% 0 , 0 -38% 0 -30% 2 393% 0.10
R 73 klachten luchtwegen 361 pijn bij ademhaling 0 8 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.00
R 73 klachten luchtwegen 362 kortademigheid 1 278 0 -5% 0 -2% 0 -23% 0 -4% 1 15% 0 -1% 0 -8% -0.05
R 73 klachten luchtwegen 363 piepende ademhaling 2 16 0 0% 0 , 1 72% 0 0% 0 -57% 1 , 0 0% 0.00
R 73 klachten luchtwegen 364 ademhalingsprobleem NEC 0 41 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,, 0 , -0.02
R 73 klachten luchtwegen 366 neusbloeding 6 208 0 -9% 0 -17% 1 -44% 3 463% 4 478% 0 , 0 -61% -0.19
R 73 klachten luchtwegen 367 niezen/verstopte-/loopneus 1 231 0 -2% 0 , 1 445% 0 0% 1 6% 0 , 0 -7% -0.10
R 73 klachten luchtwegen 368 sympt./klachten neus NEC 2 131 0 -11% 0 -4% 1 47% 2 6270% 0 -55% 0 , 1 104% 0.11
R 73 klachten luchtwegen 369 sympt./klachten sinus 0 53 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -0.06
R 73 klachten luchtwegen 370 sympt./klachten keel 28 801 0 -40% 0 -8% 4 -39% 0 , 23 4% 0 -1% 0 -56% -0.16 -
R 73 klachten luchtwegen 371 sympt./klachten tonsillen 0 34 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -0.01
R 73 klachten luchtwegen 372 sympt./klachten stem(banden) 9 137 0 -8% 1 673% 2 -39% 1 , 2 -60% 2 140% 2 -27% -0.03
R 73 klachten luchtwegen 373 haemoptoN 0 23 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -0.04
R 73 klachten luchtwegen 374 abnormaal sputum/slijm NEC 11 208 0 -11% 1 , 2 51% 0 , 10 -4% 0 -8% 0 -7% 0.00
R 73 klachten luchtwegen 377 sympt./klachten ademhaling NEC 5 117 1 124% 0 -6% 2 23% 0 , 2 -38% 0 -13% 0 -29% -0.25
R 74 trauma luchtwegen 396 corpus alienum ademhaling 3 31 0 , 0 -3% 0 -20% 3 2860% 0 -23% 0 , 0 -36% -0.01
R 74 trauma luchtwegen 397 letsel ademhaling NEC 9 15 0 -49% 0 -49% 7 8% 3 , 0 , 0 , 0 -49% 0.00
R 75 luchtweginfecties 18 virusinfectie NNO/NEC 142 2309 10 -32% 1 50% 73 20% 1 682% 90 12% 1 161% 2 44% 0.02 +
R 75 luchtweginfecties 93 bof 1 253 0 -1% 0 -3% 1 148% 0 0% 0 -23% 0 , 0 -1% 0.00
R 75 luchtweginfecties 365 hoesten 278 3255 2 -64% 0 -22% 13 -59% - 0 -16% 272 2% 0 -44% 0 -68% -0.05 -
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R 75 luchtweginfecties 378 longtuberculose 3 29 1 160% 1 2513% 2 38% 0 -40% 2 133% 0 -16% 1 15% 0.03
R 75 luchtweginfecties 379 kinkhoest 0 148 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -0.01
R 75 luchtweginfecties 380 scarlatina 0 78 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.00
R 75 luchtweginfecties 381 streptococcen-infectie keel NEC 0 27 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.00
R 75 luchtweginfecties 382 furunkel/abces neus 2 14 0 -2% 0 , 1 548% 0 , 2 20% 0 , 0 -17% 0.00
R 75 luchtweginfecties 383 infectie bovenste luchtwegen 529 11439 14 19% 0 -57% 155 3% 2 170% 452 1% 2 440% 1 -82% - -0.35 -
R 75 luchtweginfecties 384 sinusitis 112 3636 14 12% 1 370% 26 -21% 2 712% 104 2% 1 188% 9 69% 0.25 +
R 75 luchtweginfecties 385 acute tonsillitis/adenoVditis 74 2014 3 6% 0 -9% 18 -7% 0 -46% 66 4% 0 -18% 6 55% 0.04 +
R 75 luchtweginfecties 386 acute laryngitis/tracheVtis 27 1156 1 129% 1 2754% 21 122% + 1 445% 15 -35% - 0 , 0 -40% -0.13 -
R 75 luchtweginfecties 387 acute bronchi(oli)tis 79 4942 5 53% 0 -32% 23 -3% 0 -18% 77 4% 1 16% 0 -61% -0.29 -
R 75 luchtweginfecties 388 influenza 23 2334 1 78% 0 -3% 7 30% 0 -3% 17 -11% 0 -3% 0 -6% -0.11 -
R 75 luchtweginfecties 389 pneumonie 63 751 24 62% 0 -80% - 21 -33% - 0 -46% 57 1% 1 -57% 4 -42% 0.03 +
R 75 luchtweginfecties 390 pleuritis 1 29 1 435% 0 -12% 0 -47% 0 , 1 33% 0 , 0 -19% -0.04
R 75 luchtweginfecties 391 infectie ademhaling NEC 65 510 5 29% 0 -65% 22 -24% 0 -20% 60 13% + 0 -14% 0 -81% - -0.04 -
R 75 luchtweginfecties 399 chron. inf. tonsillen/adenoVd 26 252 3 271% 0 -10% 5 -43% 0 , 17 -2% 0 -3% 10 -3% -0.08 -
R 76 allergische rhinitis 404 allergische rhinitis 74 1982 5 48% 0 -21% 15 24% 6 -72% - 63 -7% 0 -13% 3 10% -0.16 -
R 77 astma/copd 400 chronische bronchitis 14 2821 0 -38% 0 -18% 5 95% 0 -9% 13 2% 1 318% 1 23% 0.41
R 77 astma/copd 401 pleura aandoening NEC 0 24 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.00
R 77 astma/copd 402 emfyseem 11 460 0 -27% 0 -39% 5 55% 0 -36% 10 4% 0 -22% 0 -56% -0.20
R 77 astma/copd 403 astma bronchiale 264 2368 10 -14% 1 -71% 75 63% + 6 -22% 246 0% 4 -12% 7 -50% -0.68 -
R 77 astma/copd 405 ziekte ademhaling NEC 23 382 2 -25% 0 -35% 9 70% 1 90% 13 16% 1 194% 8 -5% -0.02 -
S 78 wratten 408 wratten 91 2376 0 -25% 0 -2% 6 -40% 85 19% + 22 6% 1 2648% 0 -86% - -0.43 -
S 79 ov. klachten huid 406 pijn/gevoeligheid huid 3 36 0 0% 0 , 0 -56% 1 , 2 19% 0 , 0 , 0.00
S 79 ov. klachten huid 407 jeuk/huidirritatie 29 561 1 23% 1 386% 4 -37% 0 -8% 26 7% 0 , 1 -29% -0.06 -
S 79 ov. klachten huid 409 condylomata acuminata 0 92 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -0.08
S 79 ov. klachten huid 410 locale zwelling/papel 9 261 0 -31% 1 558% 4 28% 0 -57% 2 -39% 0 -12% 1 -57% -0.05
S 79 ov. klachten huid 411 multipele zwellingen/papels 0 64 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -0.01
S 79 ov. klachten huid 412 locale roodheid/erytheem 3 392 0 -3% 0 -1% 2 112% 1 5460% 0 -70% 0 , 0 -21% -0.08
S 79 ov. klachten huid 413 gegen. roodheid/erytheem 2 138 0 , 0 -2% 0 -35% 0 , 0 -59% 0 , 0 -18% -0.07
S 79 ov. klachten huid 414 veranderde huidskleur NEC 4 41 0 , 0 -11% 3 170% 0 , 0 -67% 0 , 0 -13% -0.01
S 79 ov. klachten huid 426 likdoorn/callus 7 327 1 943% 0 -3% 2 33% 8 206% 4 23% 3 620% 1 75% 0.06
S 79 ov. klachten huid 427 opbouwst. structuur huid 9 371 0 -8% 0 -2% 0 -55% 0 -21% 9 21% 0 , 0 -19% -0.02
S 79 ov. klachten huid 428 symptomen/klachten nagels 0 103 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -0.01
S 79 ov. klachten huid 429 haaruitval 5 128 0 -20% 0 , 2 105% 0 -17% 2 -46% 0 -3% 1 131% 0.07
S 79 ov. klachten huid 430 sympt./klachten haar NEC 3 107 0 -6% 0 -11% 2 355% 2 3800% 0 -65% 0 -21% 0 -30% -0.02
S 79 ov. klachten huid 433 sympt./klachten huid NEC 6 219 0 -7% 0 -3% 2 70% 2 376% 4 14% 1 20178% 1 0% 0.26
S 80 wonden huid 423 schaafwond/schram/blaar 18 347 0 -1% 0 -1% 5 -5% 13 -1% 3 -64% 1 569% 0 -16% -0.02
S 80 wonden huid 424 scheurwond/snijwond 211 1424 0 -74% 1 -30% 16 -60% - 249 7% 8 -77% - 0 -24% 5 -61% - -0.08 -
S 81 ov. trauma huid 418 insektenbeet 5 404 0 0% 0 -1% 3 74% 1 351% 1 -62% 0 -1% 0 -5% -0.01
S 81 ov. trauma huid 419 dierenbeet/mensenbeet 8 219 0 , 0 , 2 55% 6 20% 4 55% 0 , 0 -11% -0.01
S 81 ov. trauma huid 420 verbranding/brandwond 17 391 0 -2% 1 244% 6 79% 18 -4% 3 -64% 0 -8% 1 4% -0.01
S 81 ov. trauma huid 421 corpus alienum huid 15 177 2 64% 0 , 4 119% 14 29% 0 -61% 0 -1% 3 39% 0.04
S 81 ov. trauma huid 422 blauwe plek/contusie 11 736 0 -34% 0 -17% 4 -15% 5 62% 3 40% 0 -34% 0 -34% -0.17
S 81 ov. trauma huid 425 letsel huid NEC 34 1108 0 -34% 0 -13% 4 -39% 37 17% 4 -57% - 0 -15% 1 -11% 0.00
S 82 herpes huid 434 herpes zoster 5 402 0 -2% 0 -5% 3 13% 0 -28% 3 -5% 0 -7% 0 -10% -0.01
S 82 herpes huid 435 herpes simplex lip/mond 47 381 0 -27% 0 , 1 -83% - 0 -25% 45 3% 0 -33% 0 -13% -0.01 -
S 82 herpes huid 436 herpes simplex genitalia 1 36 0 -9% 0 0% 1 135% 0 , 1 0% 0 , 0 -10% -0.02
S 82 herpes huid 437 herpes simplex overige huid 4 90 0 -6% 0 , 1 -3% 0 -3% 4 43% 0 , 0 -4% 0.00
S 83 mycosen 440 dermatophytosis/-mycosis 101 2507 0 -63% 0 -18% 15 -15% 2 39% 98 1% 0 -26% 0 -71% -0.18 -
S 83 mycosen 441 moniliasis/candidiasis 53 403 0 -55% 0 -2% 2 -76% - 0 -3% 53 6% + 0 , 0 -21% -0.02 -
S 84 erysipeloid 444 infectie huid NEC 90 320 1 -48% 0 -24% 23 -10% 16 -49% - 82 23% + 0 , 0 -82% - -0.03 -



Pagina 8.       Bijlage 12: morbiditeitspecifieke verrichtingen, 684 clusters.

TABEL BIJLAGE 12 episoden episod      DIAGNOSTIEK         OVERLEG     BEHANDELING      BEHANDELING    BEHANDELING     VERWIJZEN      VERWIJZEN NETTO
icpc 139 HOOFDSTUK 8 684 abs abs          GESPREK        TECHNISCH       MEDICATIE      EERSTE LIJN       SPECIALIST verwijs
Urk nr indeling139 clusters, naam nr indeling 684 clusters, naam Urk Ned Urk Urk:N s Urk Urk:N s Urk Urk:N s Urk Urk:N s Urk Urk:N s Urk Urk:N s Urk Urk:N s verschil s

S 85 overige infecties huid 415 locale infectie vinger/teen 14 578 0 -17% 0 -14% 3 4% 13 39% 8 25% 0 0% 0 -61% -0.33
S 85 overige infecties huid 416 furunkel/carbunkel/cellulitis 29 771 1 105% 1 1229% 7 -2% 27 119% + 15 -25% 0 -25% 1 -37% -0.04 -
S 85 overige infecties huid 417 locale huidinfectie NEC 26 577 0 -43% 0 -25% 12 60% 11 23% 15 -18% 0 -8% 0 -60% -0.09 -
S 85 overige infecties huid 438 scabies/overige mijten 0 60 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -0.05
S 85 overige infecties huid 439 pediculosis/huidinfestatie 10 142 0 -12% 0 , 2 23% 0 -11% 10 25% 0 , 0 -24% -0.03
S 85 overige infecties huid 442 erysipelas 8 318 0 -13% 0 -5% 2 -43% 9 113% 8 17% 0 -10% 0 -17% -0.03
S 85 overige infecties huid 443 molluscum contagiosum 20 236 0 , 0 , 13 182% + 1 -90% - 13 220% + 0 , 0 -55% -0.10 -
S 85 overige infecties huid 452 impetigo 48 563 0 -30% 0 -13% 6 -54% - 0 -68% 48 4% + 0 -15% 0 -43% -0.03 -
S 85 overige infecties huid 453 sinus pilonidalis 1 51 0 -8% 0 -2% 1 334% 0 -11% 0 -20% 0 , 0 -24% -0.06
S 86 urticaria 467 urticaria 24 506 1 123% 0 -19% 14 68% 0 -2% 21 8% 0 -19% 0 -57% -0.05 -
S 87 eczemen 454 seborrhoVsch eczeem 68 512 0 -39% 0 -2% 6 -51% 0 -47% 66 11% + 0 , 0 -77% -0.04 -
S 87 eczemen 455 constitutioneel eczeem 54 723 0 -32% 0 -31% 12 -17% 0 -6% 51 1% 0 , 1 -72% -0.13 -
S 87 eczemen 456 contacteczeem 32 642 0 -8% 0 -7% 15 128% + 0 -25% 29 0% 0 -2% 2 -9% 0.08 +
S 87 eczemen 457 overig eczeem 214 4883 0 -56% 1 112% 25 -26% 2 -22% 200 1% 2 619% 3 -67% - -0.50 -
S 88 psoriasis 460 psoriasis 56 554 0 -60% 1 250% 5 -14% 0 -11% 56 13% + 0 -25% 3 -61% -0.15 -
S 89 atheroom/nagel ingroei 462 atheroomcyste 43 951 0 -49% 0 -4% 16 -1% 44 115% 4 -33% 0 -9% 1 -87% - -0.55 -
S 89 atheroom/nagel ingroei 463 ingegroeide nagel 21 439 0 -13% 0 -9% 9 97% 21 61% + 1 -82% - 0 -20% 1 -74% - -0.12 -
S 90 ulcus cruris + ov. huidulc. 207 ulcus cruris 23 353 0 -19% 1 -28% 6 -38% 79 229% 17 -16% 0 -41% 0 -72% -0.17 -
S 90 ulcus cruris + ov. huidulc. 466 chronisch ulcus huid 25 377 1 194% 4 89% 5 -11% 64 883% 22 12% 1 14% 1 -5% -0.02 -
S 91 acne vulgaris 465 acnJ vulgaris 85 1608 0 -20% 0 -10% 19 97% + 0 -31% 80 3% 0 -19% 1 -75% - -0.09 -
S 92 ov. chron. huidziekten 458 luieruitslag 26 278 0 , 0 , 1 -73% 0 -4% 26 4% + 0 -10% 0 , 0.00
S 92 ov. chron. huidziekten 459 pityriasis rosea 7 191 0 -12% 0 , 6 155% 0 , 1 -77% 0 , 0 -32% -0.01
S 92 ov. chron. huidziekten 461 aandoening zweetklieren 1 171 0 -2% 0 -2% 0 -25% 0 -15% 1 69% 0 0% 0 -9% -0.09
S 92 ov. chron. huidziekten 464 alopecia/follicul./haarz. NEC 19 394 0 -25% 0 -4% 7 60% 0 -44% 12 -1% 0 -10% 0 -65% -0.11
S 92 ov. chron. huidziekten 468 verruca seborrhoVca 4 98 1 1451% 0 , 0 -58% 4 266% 1 12% 0 , 0 -35% -0.03
S 92 ov. chron. huidziekten 469 acnJ rosacea 6 128 2 232% 0 -3% 4 167% 0 -3% 6 47% 0 , 0 -41% -0.09
S 92 ov. chron. huidziekten 470 ziekte huid NEC 29 799 0 -44% 0 -27% 8 -5% 0 -81% - 22 36% + 0 -16% 3 -36% 0.03 +
T 93 klachten endocr.st. 471 overmatige dorst 2 12 1 -17% 0 , 0 -40% 0 , 0 , 0 , 0 -23% 0.00
T 93 klachten endocr.st. 472 overm. eetlust, excl. boulimie 0 12 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.00
T 93 klachten endocr.st. 473 vermin. eetlust, excl. anorexia 0 38 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -0.01
T 93 klachten endocr.st. 474 voed.pr. kind, excl. eetpr. NEC 6 97 0 -30% 0 -2% 4 199% 0 , 2 58% 0 -24% 1 91% 0.03
T 93 klachten endocr.st. 475 voed.pr. volw., excl. eetpr. 1 58 0 -10% 0 0% 0 -23% 0 , 1 100% 0 -5% 0 -3% -0.02
T 93 klachten endocr.st. 476 voed.pr. NEC, excl. eetpr. NEC 0 18 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.00
T 93 klachten endocr.st. 477 gewichtstoename, excl. obesitas 0 33 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.00
T 93 klachten endocr.st. 478 gewichtsverlies 2 64 1 378% 0 -20% 1 29% 0 -9% 0 -55% 0 -2% 0 -11% -0.02
T 93 klachten endocr.st. 479 gewichtsprobleem NEC 2 90 0 -13% 0 , 1 62% 0 -1% 0 -57% 1 368% 0 -6% -0.01
T 93 klachten endocr.st. 480 achterstand fysiologische ontw. 13 78 2 103% 1 57% 3 -42% 0 , 0 -56% 5 26% 5 22% 0.07
T 93 klachten endocr.st. 481 dehydratie 1 28 0 -14% 0 -14% 0 -24% 0 -8% 1 150% 0 , 0 -32% -0.03
T 93 klachten endocr.st. 485 sympt./klachten endocr. NEC 3 74 1 106% 0 -17% 2 49% 0 , 1 -17% 0 -2% 0 -23% -0.01
T 94 hypothyreoidie 496 hypothyreoVdie 46 378 5 -18% 0 -36% 2 -40% 0 -20% 45 7% 0 -30% 2 33% 0.02 +
T 95 ov. schildklierziekten 482 knobbel/zwelling schildklier 0 6 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -0.04
T 95 ov. schildklierziekten 493 struma/schildkliernodus 3 75 1 60% 0 , 1 94% 0 -2% 0 -54% 0 , 0 -54% -0.09
T 95 ov. schildklierziekten 495 hyperthyreoVdie 11 293 4 64% 0 -17% 0 -77% 0 -6% 8 -10% 0 , 0 -59% -0.12
T 95 ov. schildklierziekten 503 aandoening schildklier NEC 0 76 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -0.04
T 96 diabetes 497 hypoglycaemie 1 67 0 -11% 0 -7% 0 -33% 1 1910% 0 -20% 0 0% 0 -7% 0.00
T 96 diabetes 498 renale glucosurie 0 6 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.00
T 96 diabetes 499 diabetes mellitus 226 3676 11 -70% - 3 -28% 61 22% 18 1490% + 182 5% 13 192% + 16 1% 0.14 +
T 97 obesitas 494 obesitas 35 1170 1 -24% 0 -18% 41 289% 0 -58% 4 -82% - 10 200% + 0 -45% -0.21 -
T 98 hypercholest. e.a. lipid.st. 502 vetverteringsstoornis 43 378 11 -38% 0 -26% 5 -36% 0 , 27 26% 1 -55% 1 -32% 0.01 +
T 99 jicht 501 jicht 40 345 10 -2% 0 -11% 6 -31% 0 -47% 36 1% 0 -21% 0 -48% -0.02 -
T 100 ov. chron.zkt endocr.st. 500 vitamine-/voedingsdef. NEC 8 336 0 -17% 0 -5% 0 -27% 0 -69% 7 -1% 1 4368% 0 -2% 0.00
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T 100 ov. chron.zkt endocr.st. 504 aand. endocriene klieren NEC 6 143 1 29% 0 -16% 1 -9% 3 209% 4 3% 0 , 2 62% 0.06
T 100 ov. chron.zkt endocr.st. 505 aandoening metabolisme NEC 2 244 1 379% 0 -5% 1 194% 0 -8% 1 -39% 0 -2% 0 -12% -0.06
U 101 klachten urinewegen 506 klachten mictie 21 414 0 -58% 1 329% 3 -38% 3 878% 4 46% 0 , 1 -53% 0.02 +
U 101 klachten urinewegen 507 urine incontinentie 9 1050 0 -10% 2 1362% 1 54% 1 782% 6 -27% 1 1464% 0 -24% -0.09
U 101 klachten urinewegen 508 anurie/oligurie 0 2 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.00
U 101 klachten urinewegen 509 klachten urine 4 120 0 -45% 0 -29% 1 -45% 0 -6% 0 -55% 0 , 0 -57% -0.16
U 101 klachten urinewegen 510 sympt./klachten blaas NEC 0 75 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -0.02
U 101 klachten urinewegen 511 symptomen/klachten nieren 1 13 0 -28% 0 , 0 -10% 0 , 1 100% 0 , 0 -24% -0.01
U 101 klachten urinewegen 514 sympt./klachten urinewegen NEC 8 25 1 , 0 , 4 340% 0 -3% 2 -67% 0 , 3 589% 0.23
U 102 infecties urinewegen 515 acute pyelonefritis/pyelitis 1 123 0 -23% 0 -4% 0 -29% 0 -2% 1 41% 0 , 0 -4% -0.02
U 102 infecties urinewegen 516 cystitis/urineweginfectie NNO 167 3822 15 13% 1 -28% 32 -21% 1 76% 143 -4% 0 -19% 3 -24% -0.08 -
U 102 infecties urinewegen 517 niet-gespec./niet-ven. urethritis 2 114 0 -30% 0 -3% 0 -44% 0 , 2 52% 0 , 1 337% 0.11
U 103 nierziekten 525 glomerulonefritis 1 60 0 -16% 0 -14% 1 83% 0 0% 0 -28% 0 , 0 -16% -0.04
U 103 nierziekten 526 orthostatische albuminurie 0 4 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.00
U 103 nierziekten 527 nier-/ureter-/blaassteen 14 332 5 23% 1 161% 10 101% 1 -49% 7 -23% 0 , 3 -13% -0.13
U 103 nierziekten 528 afwijkende urine-uitslagen 2 67 0 -22% 0 -2% 0 -34% 0 , 0 -41% 0 -1% 0 -15% -0.07
U 103 nierziekten 529 ziekte urinewegen NEC 18 383 0 -78% 1 -2% 8 -4% 15 1560% 10 44% 0 -20% 5 16% -0.02
X 104 cyclusstoornissen 574 a-/hypomenorrhoe 6 206 0 -36% 0 -7% 3 -6% 0 -14% 2 -12% 0 , 1 -1% -0.01
X 104 cyclusstoornissen 575 overmatige menstruatie 29 524 4 20% 0 -26% 8 -28% 1 81% 23 19% 0 , 3 -41% -0.04 -
X 104 cyclusstoornissen 576 pijnlijke menstruatie 33 586 1 14% 0 , 13 29% 0 -13% 28 -1% 0 -11% 2 145% 0.05 +
X 104 cyclusstoornissen 577 sympt./klachten cyclus NEC 11 580 0 -59% 0 -13% 5 7% 0 -15% 6 -11% 0 , 0 -50% -0.17
X 105 dyspareunie 581 dyspareunie/vaginisme 2 74 0 -12% 0 , 2 102% 0 -10% 0 -25% 0 , 1 162% 0.16
X 106 premenstruele kl. 578 premenstruele symptomen 5 84 0 -19% 0 , 1 -50% 0 -15% 4 -20% 0 -2% 0 -29% -0.01
X 106 premenstruele kl. 579 sympt./klachten menopauze 17 817 3 164% 0 -7% 6 3% 0 -61% 13 -3% 0 -3% 0 -31% -0.03
X 107 postmenopauze kl. 580 postmenopauzaal bloedverlies 6 43 4 207% 0 -4% 2 -7% 0 , 1 150% 0 -15% 2 -43% -0.06
X 108 ov. kl. vrouw. gesl. 573 pijn geslachtsorganen vrouw 1 8 0 , 0 , 2 271% 0 , 0 -20% 0 , 0 , 0.00
X 108 ov. kl. vrouw. gesl. 582 postcoVtaal bloedverlies 1 23 1 87% 0 , 0 -25% 0 , 0 -10% 0 , 0 , 0.00
X 108 ov. kl. vrouw. gesl. 583 vaginale afscheiding NEC 1 342 0 -13% 0 , 0 -26% 0 , 0 -42% 0 , 0 -7% -0.05
X 108 ov. kl. vrouw. gesl. 584 sympt./klachten vagina NEC 1 154 0 -5% 0 -1% 1 334% 0 -1% 0 -44% 0 , 0 -5% -0.01
X 108 ov. kl. vrouw. gesl. 585 sympt./klachten vulva 5 106 0 -21% 0 , 5 174% 0 , 3 -21% 0 -10% 0 -12% -0.01
X 108 ov. kl. vrouw. gesl. 586 sympt./klachten bekken 1 15 0 -2% 0 , 1 194% 0 , 0 , 0 -8% 0 -22% 0.00
X 108 ov. kl. vrouw. gesl. 587 knobbel/gezwel mamma 2 80 0 -38% 0 , 0 -50% 0 -19% 0 , 0 -1% 2 103% 0.11
X 108 ov. kl. vrouw. gesl. 588 pijn mamma 2 157 2 314% 0 -2% 0 -57% 0 , 0 -18% 0 , 0 -11% -0.02
X 108 ov. kl. vrouw. gesl. 589 sympt./klachten mamma NEC 5 458 2 30% 0 -8% 2 -23% 0 -6% 0 -23% 0 0% 2 268% 0.62
X 108 ov. kl. vrouw. gesl. 590 uitstellen menstruatie 11 413 0 0% 0 , 1 10% 0 , 11 8% 0 , 0 , 0.00
X 108 ov. kl. vrouw. gesl. 593 sympt./kl. gesl.org. vrouw NEC 5 32 1 67% 1 , 0 -54% 0 -17% 1 -50% 0 , 2 -10% 2.19
X 109 trauma vrouw. gesl. 608 letsel gesl.org./mamma vrouw 2 11 0 -31% 0 , 2 0% 0 , 0 -33% 0 , 0 -3% 0.00
X 110 soa bij de vrouw 594 verw. syfilis vrouw (alle localis.) 0 6 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.00
X 110 soa bij de vrouw 595 gonorrhoe vrouw (alle localis.) 0 10 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.00
X 110 soa bij de vrouw 596 geslachtsziekte vrouw NEC 0 44 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -0.02
X 110 soa bij de vrouw 598 urogenitale trichomoniasis 2 111 0 -16% 0 -3% 0 -27% 0 -1% 2 7% 0 , 0 , 0.00
X 111 candida vrouw. gesl. 597 urogenitale candidiasis 87 1129 2 -61% 0 -20% 6 -66% - 0 -17% 86 3% 0 ,, 0 -45% -0.04 -
X 112 ov. infecties vrouw. gesl 599 ontsteking bekkengebied 3 131 1 30% 0 -2% 1 -34% 1 372% 2 -7% 0 , 1 97% 0.13
X 112 ov. infecties vrouw. gesl 616 gardnerella infectie 3 66 0 -36% 0 , 1 111% 0 , 3 22% 0 , 0 -9% 0.00
X 112 ov. infecties vrouw. gesl 617 infectie/abces gl. Bartholini 1 40 0 -3% 0 -6% 0 -33% 0 -26% 1 999% 0 , 0 -17% -0.02
X 113 prolapsus uteri/vaginae 613 prolapsus uteri/vaginae 29 696 1 21% 0 -20% 8 12% 18 1310% + 2 -58% 0 -13% 2 -64% - -0.10 -
X 114 ov. chron.zkt. vrouw. gesl. 610 vaginitis NNO/vulvitis NNO 5 466 1 49% 0 , 1 -18% 0 -2% 3 -36% 0 , 0 -14% -0.10
X 114 ov. chron.zkt. vrouw. gesl. 611 cervicitis/cervicale aand. NEC 4 126 4 91% 0 , 4 178% 0 -10% 1 -44% 0 , 1 74% 0.05
X 114 ov. chron.zkt. vrouw. gesl. 612 afwijkend uitstrijkje 0 63 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -0.11
X 114 ov. chron.zkt. vrouw. gesl. 614 chronische cystevorming mamma 3 143 1 -10% 0 , 2 55% 0 -1% 0 -31% 0 , 1 68% -0.02
X 114 ov. chron.zkt. vrouw. gesl. 615 premenstrual tension syndrome 0 102 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.00



Pagina 10.       Bijlage 12: morbiditeitspecifieke verrichtingen, 684 clusters.

TABEL BIJLAGE 12 episoden episod      DIAGNOSTIEK         OVERLEG     BEHANDELING      BEHANDELING    BEHANDELING     VERWIJZEN      VERWIJZEN NETTO
icpc 139 HOOFDSTUK 8 684 abs abs          GESPREK        TECHNISCH       MEDICATIE      EERSTE LIJN       SPECIALIST verwijs
Urk nr indeling139 clusters, naam nr indeling 684 clusters, naam Urk Ned Urk Urk:N s Urk Urk:N s Urk Urk:N s Urk Urk:N s Urk Urk:N s Urk Urk:N s Urk Urk:N s verschil s

X 114 ov. chron.zkt. vrouw. gesl. 618 endometriosis 6 76 0 -29% 0 -27% 0 -76% 1 152% 4 87% 0 , 3 65% 0.04
X 114 ov. chron.zkt. vrouw. gesl. 619 atrofia vaginae/vulvae 15 164 1 19% 0 -2% 2 -60% 0 , 13 53% 0 , 0 -55% -0.06
X 114 ov. chron.zkt. vrouw. gesl. 620 z. gesl.org./mamma vrouw NEC 17 234 2 -8% 2 644% 13 88% 4 711% 9 39% 0 , 7 132% 0.17
Y 115 sex.dysfunct. man 624 impotentie 1 41 1 2243% 0 -9% 1 98% 0 -21% 0 -33% 0 , 0 -4% 0.00
Y 115 sex.dysfunct. man 625 seksuele functiest. man NEC 0 15 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.00
Y 116 ov. klachten man. gesl. 621 sympt./klachten gesl.org. man 5 117 0 -2% 0 -4% 4 97% 0 -8% 1 -59% 0 , 0 -50% -0.12
Y 116 ov. klachten man. gesl. 622 afscheiding penis/urethra 0 6 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -0.01
Y 116 ov. klachten man. gesl. 623 sympt./klachten prostaat 0 21 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.00
Y 116 ov. klachten man. gesl. 626 sub-/infertiliteit man 3 41 3 301% 0 -20% 2 75% 0 -25% 0 -27% 0 , 0 -40% -0.02
Y 116 ov. klachten man. gesl. 628 sympt./klachten mamma man 0 22 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -0.02
Y 116 ov. klachten man. gesl. 631 sympt./kl. gesl.org/mamma NEC 1 12 0 -1% 0 -1% 2 296% 0 , 0 , 0 , 0 -13% -0.03
Y 117 trauma man. gesl. 645 letsel gesl.org./mamma man 3 20 0 -26% 0 , 2 5% 0 -17% 0 -27% 0 , 0 -9% 0.00
Y 117 trauma man. gesl. 646 phimosis/paraphimosis 2 90 0 , 0 , 0 -44% 1 576% 0 -7% 0 , 1 13% -0.02
Y 118 soa bij de man 632 verw. syfilis man (alle localis.) 0 5 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.00
Y 118 soa bij de man 633 gonorrhoe man (alle localis.) 1 31 0 -39% 0 , 1 240% 0 , 1 37% 0 , 0 -11% -0.01
Y 118 soa bij de man 634 geslachtsziekte man NEC 0 14 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.00
Y 118 soa bij de man 635 urogenitale trichomoniasis 0 17 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.00
Y 119 ov. infecties man. gesl. 636 prostatitis/vesiculitis 1 168 0 -11% 0 0% 0 -28% 0 , 1 12% 0 0% 0 -17% -0.05
Y 119 ov. infecties man. gesl. 637 orchitis/epididymitis 0 112 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -0.09
Y 119 ov. infecties man. gesl. 638 infectie gesl.org. man NEC 11 237 0 -20% 0 -16% 2 -39% 1 1260% 9 14% 0 , 0 -33% -0.05
Y 120 chron.zkt. man. gesl. 650 benigne prostaathypertrofie 7 142 0 -12% 0 -17% 1 -63% 3 397% 1 -60% 0 , 3 43% 0.29
Y 120 chron.zkt. man. gesl. 651 hydrocele 2 45 0 -1% 0 -4% 0 -51% 0 -9% 0 , 0 , 2 169% 0.10
Y 120 chron.zkt. man. gesl. 652 z. gesl.org./mamma man NEC 11 154 0 -32% 0 -39% 5 -12% 0 -46% 2 0% 0 , 4 12% 0.05
Z 121 soc. economische probl. 653 financiNle problemen 1 45 0 -1% 0 -2% 0 -45% 0 , 0 -29% 1 599% 0 , 0.00
Z 121 soc. economische probl. 654 problemen voedselvoorziening 0 2 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.00
Z 121 soc. economische probl. 655 problemen behuizing 3 147 0 -4% 0 -38% 3 26% 0 , 1 211% 0 -28% 0 -3% 0.00
Z 121 soc. economische probl. 656 problemen met verhuizing 0 59 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.00
Z 121 soc. economische probl. 657 angst sociale problemen 0 10 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.00
Z 121 soc. economische probl. 658 problemen werksituatie 4 71 0 -1% 0 -16% 4 -10% 0 , 2 114% 1 401% 0 , 0.00
Z 121 soc. economische probl. 659 problemen werk NEC 2 334 0 -15% 0 -17% 2 -1% 0 -1% 1 95% 0 -6% 0 -2% 0.00
Z 121 soc. economische probl. 660 problemen werkloosheid 1 27 0 , 0 -13% 1 -23% 0 , 0 -17% 0 , 0 , 0.00
Z 121 soc. economische probl. 661 problemen opleiding/studie 0 121 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.00
Z 122 soc. culturele probl. 662 problemen sociale verzekeringen 6 103 0 -16% 0 -54% 5 9% 0 , 0 -55% 2 467% 0 -27% -0.04
Z 122 soc. culturele probl. 663 problemen justitie/politie 0 10 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.00
Z 122 soc. culturele probl. 664 problemen gezondheidszorg 1 125 0 -7% 0 -9% 1 26% 0 -1% 0 -7% 0 -2% 0 -11% -0.03
Z 122 soc. culturele probl. 665 problemen soc./cult. waarden 2 43 0 -12% 0 -9% 2 88% 0 , 0 -31% 0 , 0 -9% -0.01
Z 123 relatieproblemen 666 problemen tussen partners 16 588 1 174% 0 -44% 19 15% 0 , 2 -53% 3 166% 0 -20% -0.24
Z 123 relatieproblemen 667 gedragsproblemen partner 1 56 0 , 0 -6% 1 7% 0 , 0 -10% 0 -8% 0 , 0.00
Z 123 relatieproblemen 668 problemen met ziekte partner 11 360 0 -1% 0 -29% 10 -6% 0 0% 0 -59% 0 -8% 0 -9% 0.00
Z 123 relatieproblemen 669 problemen verlies partner 15 640 0 -21% 0 -31% 31 61% 1 177% 2 -54% 0 -16% 0 -2% -0.02
Z 123 relatieproblemen 670 problemen ouder-kind 12 300 0 -14% 0 -34% 9 -20% 1 , 1 -63% 1 73% 1 996% 0.01
Z 123 relatieproblemen 671 gedragsproblemen kind 1 59 0 -1% 0 0% 1 20% 0 , 0 -10% 0 -14% 0 , 0.00
Z 123 relatieproblemen 672 problemen ziekte kind 8 118 0 -14% 0 -40% 7 14% 0 , 0 -59% 0 , 0 -3% 0.00
Z 123 relatieproblemen 673 problemen verlies kind 0 91 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.00
Z 123 relatieproblemen 674 gezinsproblematiek 1 367 0 -3% 0 -8% 1 10% 0 0% 0 -18% 0 -6% 0 -2% -0.03
Z 123 relatieproblemen 675 gedragsproblemen familie 0 12 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.00
Z 123 relatieproblemen 676 problemen ziekte familie 5 156 1 , 0 -16% 4 -5% 0 , 0 -32% 0 -24% 0 -1% 0.00
Z 123 relatieproblemen 677 problemen verlies familie 3 200 0 -7% 0 -12% 1 -63% 0 -5% 1 -23% 0 -3% 0 0% 0.00
Z 123 relatieproblemen 678 problemen verlies vriend 0 18 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.00
Z 123 relatieproblemen 679 relatieproblemen met vriend 1 19 1 , 0 -1% 1 24% 0 , 0 , 0 -35% 0 , -0.01
Z 124 ov. sociale probl. 680 problemen t.g.v. mishandeling 1 58 0 -3% 1 408% 0 -54% 0 , 0 -8% 0 -13% 0 -2% -0.05
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Z 124 ov. sociale probl. 681 problemen eigen ziek zijn 2 34 0 -20% 0 -2% 1 -72% 0 , 0 , 0 -15% 0 -15% 0.00
Z 124 ov. sociale probl. 682 sociale handicap 2 36 0 -10% 0 -7% 2 32% 0 , 0 , 0 -22% 0 -1% 0.03
Z 124 ov. sociale probl. 683 eenzaamheid 11 157 0 -37% 0 -43% 14 -10% 0 -6% 1 -83% 0 -33% 0 -5% -0.01
Z 124 ov. sociale probl. 684 sociale problemen NEC 12 180 0 -10% 1 -67% 6 -34% 0 -2% 0 -64% 0 -42% 0 -22% 0.00
, 125 kanker van de huid 445 maligne neoplasma huid 7 185 0 -26% 0 -19% 0 -75% 3 153% 1 -43% 0 -2% 5 15% 0.08
, 126 kanker ov. organen 20 carcinomatosis 1 69 0 -26% 0 -18% 0 -44% 0 -1% 1 18% 0 -4% 0 -24% -0.02
, 126 kanker ov. organen 52 maligne lymfoom 3 26 0 -42% 0 -44% 0 -67% 0 -2% 1 17% 1 1567% 1 -7% 0.03
, 126 kanker ov. organen 53 leukemie 2 46 0 -30% 1 104% 4 171% 0 -3% 2 57% 0 , 1 113% 0.03
, 126 kanker ov. organen 54 maligne neoplasma bloed NEC 2 67 3 1793% 0 -18% 3 41% 0 -4% 0 -57% 0 , 0 -29% -0.11
, 126 kanker ov. organen 97 maligne neoplasma maag 0 72 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -0.05
, 126 kanker ov. organen 98 maligne neoplasma colon 4 156 0 -46% 0 -44% 7 10% 0 -55% 3 7% 1 581% 1 -2% -0.06
, 126 kanker ov. organen 99 maligne neoplasma rectum/anus 5 60 0 -30% 1 -35% 6 28% 0 -8% 2 -48% 0 -2% 3 167% 0.09
, 126 kanker ov. organen 100 maligne neoplasma pancreas 0 25 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -0.02
, 126 kanker ov. organen 101 maligne neopl. maagdarm NEC 0 84 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -0.09
, 126 kanker ov. organen 235 neoplasma bewegingsapparaat 0 67 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -0.06
, 126 kanker ov. organen 302 maligne neoplasma zenuwstelsel 1 42 0 -6% 0 -29% 0 -59% 0 -4% 0 -30% 0 , 1 147% 0.14
, 126 kanker ov. organen 392 maligne neoplasma long 3 237 2 377% 2 137% 5 -7% 0 -32% 2 -10% 0 -11% 1 10% 0.10
, 126 kanker ov. organen 393 maligne neoplasma ademh. NEC 0 54 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -0.05
, 126 kanker ov. organen 487 maligne neoplasma schildklier 1 14 0 -27% 0 , 0 -13% 0 , 1 0% 0 , 0 -10% -0.01
, 126 kanker ov. organen 518 maligne neoplasma nier 0 26 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.00
, 126 kanker ov. organen 519 maligne neoplasma blaas 2 45 0 -7% 0 -12% 1 -17% 1 1410% 0 -62% 0 , 1 209% 0.10
, 126 kanker ov. organen 520 maligne neopl. urinewegen NEC 0 9 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -0.02
, 126 kanker ov. organen 552 maligne neoplasma zw.sch. 1 1 0 , 0 , 0 -50% 0 , 1 , 0 , 0 , 0.00
, 126 kanker ov. organen 600 carcinoma in situ cervix 0 23 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -0.06
, 126 kanker ov. organen 601 cervixcarcinoom NEC 1 24 0 -3% 0 , 1 219% 0 -11% 0 -17% 0 , 1 89% 0.02
, 126 kanker ov. organen 602 maligne neoplasma mamma 5 345 0 -37% 0 -50% 2 -60% 0 -31% 3 25% 0 -22% 1 -38% -0.22
, 126 kanker ov. organen 603 mal. neopl. gesl.org. vrouw NEC 3 85 0 -2% 0 -28% 1 -70% 0 -8% 1 -44% 0 -7% 1 16% 0.04
, 126 kanker ov. organen 639 maligne neoplasma prostaat 1 112 0 -12% 0 -19% 0 -55% 0 -16% 1 39% 0 -2% 0 -14% -0.11
, 126 kanker ov. organen 640 maligne neoplasma testis 0 16 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -0.01
, 126 kanker ov. organen 641 maligne neoplasma gesl.org. NEC 0 5 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.00
, 127 benigne neoplasma huid 446 lipoom 5 283 1 517% 0 , 2 -23% 4 471% 0 -17% 0 -6% 2 45% 0.06
, 127 benigne neoplasma huid 447 benigne neoplasma huid 17 566 0 -44% 0 -3% 3 -37% 14 82% 0 -50% 0 -13% 0 -78% -0.43
, 127 benigne neoplasma huid 448 niet gespec. neoplasma huid 2 44 0 -14% 0 -4% 2 319% 0 -48% 0 -13% 0 , 2 377% 0.07
, 127 benigne neoplasma huid 449 hemangioma/lymfangioma 0 51 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.00
, 127 benigne neoplasma huid 450 naevus 21 397 4 208% 1 , 6 -29% 20 173% + 0 -56% 0 -3% 2 -71% - -0.37 -
, 128 benigde neoplasma ov. org. 55 benigne neopl. bloed/bl.v. org. 0 9 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.00
, 128 benigde neoplasma ov. org. 102 benigne neopl. maagdarm NEC 1 23 0 -11% 0 -5% 1 46% 1 , 0 -29% 0 , 0 -32% -0.06
, 128 benigde neoplasma ov. org. 103 overig neoplasma maagdarm 0 39 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.00
, 128 benigde neoplasma ov. org. 135 neoplasma oog/adnexen 0 18 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -0.07
, 128 benigde neoplasma ov. org. 160 neoplasma oor 2 4 0 , 0 , 1 -49% 0 -30% 2 100% 0 , 1 -27% 0.00
, 128 benigde neoplasma ov. org. 179 neoplasma hartvaat 0 12 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.00
, 128 benigde neoplasma ov. org. 303 benigne neoplasma zenuwstelsel 0 22 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -0.01
, 128 benigde neoplasma ov. org. 304 overig neoplasma zenuwstelsel 3 27 0 -2% 0 -40% 0 -62% 0 -13% 0 -47% 0 -21% 4 73% 0.01
, 128 benigde neoplasma ov. org. 394 benigne neoplasma ademhaling 0 12 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -0.01
, 128 benigde neoplasma ov. org. 395 niet gespec. neoplasma ademh. 0 22 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -0.03
, 128 benigde neoplasma ov. org. 488 benigne neoplasma schildklier 0 3 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.00
, 128 benigde neoplasma ov. org. 489 niet gespec. neopl. endocr. NEC 0 14 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.00
, 128 benigde neoplasma ov. org. 521 benigne neoplasma urinewegen 0 14 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -0.04
, 128 benigde neoplasma ov. org. 522 niet-gespec. neopl. urinewegen 1 24 0 -13% 0 0% 0 -22% 0 , 0 -14% 0 , 0 -29% 0.00
, 128 benigde neoplasma ov. org. 553 benigne neoplasma zw.sch. 0 1 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.00
, 128 benigde neoplasma ov. org. 604 myoma/poliepen 7 202 6 161% 0 -4% 5 148% 0 -27% 1 -50% 0 -7% 2 -31% -0.08
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, 128 benigde neoplasma ov. org. 605 benigne neoplasma mamma 5 99 2 -8% 0 , 3 35% 0 -1% 1 75% 0 -1% 2 29% 0.05
, 128 benigde neoplasma ov. org. 606 ben. neopl. gesl.org. vrouw NEC 1 91 1 304% 0 -1% 1 84% 0 -5% 0 -23% 0 , 0 -21% -0.02
, 128 benigde neoplasma ov. org. 607 niet-gespec. neopl. gesl.org.vrouw 1 34 0 -23% 0 -4% 0 -34% 1 5890% 0 -23% 0 , 0 -37% -0.06
, 128 benigde neoplasma ov. org. 642 benigne neoplasma gesl.org. man 0 6 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -0.01
, 128 benigde neoplasma ov. org. 643 niet-gespec. neopl. gesl.org. man 0 7 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -0.10
, 128 benigde neoplasma ov. org. 644 niet-gespec. neopl. mamma man 0 18 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -0.01
, 129 anticonceptie pil 537 anticonceptie pil 473 10723 3 -83% - 0 -22% 42 -19% 11 34% 457 1% 0 -22% 0 -38% -0.01 -
, 130 gezinsplanning excl. pil 536 morning-after pill 12 71 0 , 1 , 9 509% 1 , 7 -42% 0 , 0 , 0.00
, 130 gezinsplanning excl. pil 538 anticonceptie IUD 12 472 3 95% 0 -3% 4 29% 7 16% 1 -62% 0 -11% 0 -42% -0.05
, 130 gezinsplanning excl. pil 539 anticonceptie vrouw sterilisatie 0 116 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -0.35
, 130 gezinsplanning excl. pil 540 anticonceptie vrouw NEC 2 212 0 -5% 0 -1% 2 594% 0 -57% 0 -61% 0 0% 0 -6% -0.02
, 130 gezinsplanning excl. pil 627 anticonceptie man 1 157 0 , 0 -2% 1 158% 0 -1% 0 -3% 0 , 1 25% 0.03
, 131 zwangerschap 38 toxoplasmose 0 8 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.00
, 131 zwangerschap 39 pre-/immature levendgeb. 2 15 0 , 0 , 0 -41% 0 , 0 , 0 , 1 79% 0.01
, 131 zwangerschap 40 perinatale aandoeningen 10 77 5 90% 0 -48% 4 -17% 0 , 4 , 0 -23% 1 -39% 0.01
, 131 zwangerschap 41 perinatale sterfte 1 0 1 , 1 , 2 , 0 , 0 , 0 , 1 , 0.00
, 131 zwangerschap 530 ben ik zwanger? 2 97 0 -14% 0 0% 2 156% 0 , 1 400% 0 -3% 0 -7% -0.01
, 131 zwangerschap 531 angst om zwanger te zijn 7 75 0 -24% 0 , 5 53% 1 292% 2 -34% 0 , 0 -12% 0.00
, 131 zwangerschap 532 bloeding tijdens zwangerschap 7 35 5 286% 1 6% 2 -46% 0 , 0 , 0 0% 1 -51% 0.00
, 131 zwangerschap 533 vaginale afscheiding zw.sch. 0 26 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -0.02
, 131 zwangerschap 534 misselijkheid zwangerschap 12 32 0 -52% 0 -1% 1 -76% 0 , 9 5% 0 -22% 0 -54% -0.02
, 131 zwangerschap 535 zwangerschapswens 14 120 2 8% 0 -52% 12 63% 2 -4% 1 -43% 0 , 4 136% 0.09
, 131 zwangerschap 541 sub-/infertiliteit vrouw 18 211 3 295% 1 81% 10 21% 2 -83% 4 26% 1 1160% 4 -41% 0.02
, 131 zwangerschap 542 haemorrhagia post partum 3 16 0 -33% 0 -23% 0 -33% 0 -13% 0 -64% 0 , 0 -32% -0.04
, 131 zwangerschap 543 klachten post partum NEC 2 19 0 -5% 0 , 0 -28% 0 , 2 150% 0 , 0 , 0.00
, 131 zwangerschap 544 sympt./klachten borstvoeding 3 40 0 -8% 0 , 1 20% 0 , 2 -20% 0 , 0 , 0.00
, 131 zwangerschap 545 sympt./klachten mammae NEC 3 25 0 -11% 0 -6% 0 -47% 0 , 2 0% 0 , 0 , 0.00
, 131 zwangerschap 546 partus in gang 2 17 0 , 0 -19% 0 -22% 0 -18% 0 , 0 , 2 436% 0.10
, 131 zwangerschap 549 sympt./kl. zw.sch./antic. NEC 3 64 0 -11% 0 -5% 2 117% 0 , 0 -64% 0 -2% 0 -32% -0.07
, 131 zwangerschap 550 urineweginf. zw.sch./kraambed 8 77 1 269% 0 -4% 0 -65% 0 , 6 -5% 0 -23% 0 -26% -0.01
, 131 zwangerschap 551 infectie zwangerschap NEC 1 61 0 -6% 0 -5% 0 -20% 0 , 1 0% 0 , 0 , 0.00
, 131 zwangerschap 554 compl. zwangerschap t.g.v. letsel 1 0 0 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.00
, 131 zwangerschap 556 niet obstetrische complicatie 2 86 0 -5% 0 -8% 0 -35% 0 -9% 2 100% 0 -9% 0 -11% -0.01
, 131 zwangerschap 557 zwangerschap bevestigd 281 1616 71 15% 0 -85% - 64 -53% - 0 -54% 6 -86% - 0 -98% - 4 -90% - -0.40 -
, 131 zwangerschap 558 niet gewenste zwangerschap 2 65 1 91% 1 400% 3 56% 0 , 0 -22% 1 267% 0 -54% -0.20
, 131 zwangerschap 559 extra-uteriene zwangerschap 0 25 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.00
, 131 zwangerschap 560 toxicose/(prae)ecclampsia 2 37 0 -10% 0 -9% 1 3% 0 , 1 200% 0 -13% 2 563% 0.06
, 131 zwangerschap 561 abortus imminens/spontaan 10 167 3 18% 0 -56% 9 27% 0 , 0 -71% 0 -34% 4 -2% 0.01
, 131 zwangerschap 562 abortus provocatus 1 43 0 -17% 0 -12% 0 -51% 0 , 0 -23% 0 -9% 0 -34% -0.09
, 131 zwangerschap 563 zw.sch. met verhoogd risico 25 274 1 -55% 1 -36% 5 -7% 0 -68% 10 -38% 1 68% 16 244% + 0.43 +
, 131 zwangerschap 564 normale bevalling: levendgeb. 52 162 0 , 0 -64% 1 -89% - 1 -74% 1 -37% 0 -22% 0 -87% - -0.04 -
, 131 zwangerschap 565 normale bevalling: doodgeb. 0 1 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.00
, 131 zwangerschap 566 compl. bevalling: levendgeb. 14 80 0 , 0 -55% 2 -67% 1 -41% 5 400% 0 -6% 7 -1% 0.04
, 131 zwangerschap 567 compl. bevalling: doodgeb. 0 4 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.00
, 131 zwangerschap 568 normaal kraambed 135 668 1 -72% 0 -61% 26 -71% - 6 3% 8 -47% 0 -17% 0 -75% -0.01 -
, 131 zwangerschap 569 mastitis puerperalis 6 65 0 -23% 0 , 3 4% 1 147% 4 6% 0 -1% 1 2479% 0.02
, 131 zwangerschap 570 aand. mamma kraambed NEC 3 51 0 , 0 , 0 -47% 0 -17% 3 56% 0 -1% 0 -6% -0.01
, 131 zwangerschap 571 complicatie kraambed NEC 10 76 0 -26% 0 -23% 0 -80% 1 35% 9 8% 0 , 1 27% -0.03
, 131 zwangerschap 572 z. zw.sch., bev., kraambed NEC 7 60 0 -51% 0 -54% 2 -17% 0 , 0 -62% 0 , 6 171% 0.08
, 132 congenit. afwijkingen 36 multipele congenitale afwijking 5 31 0 -6% 1 -21% 1 15% 0 -40% 0 -43% 2 64% 4 670% 0.03
, 132 congenit. afwijkingen 58 hered. haemolyt. anaemie 0 5 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.00
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, 132 congenit. afwijkingen 59 cong. afw. bl./bl.v. org. NEC 0 3 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.00
, 132 congenit. afwijkingen 106 congenitale afw. maagdarm 3 31 0 -22% 1 2360% 2 300% 0 -2% 0 -33% 0 -19% 2 135% 0.03
, 132 congenit. afwijkingen 139 dacryo-stenosis congenita 0 14 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -0.04
, 132 congenit. afwijkingen 140 congenitale afwijking oog NEC 0 8 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -0.01
, 132 congenit. afwijkingen 165 congenitale afwijking oor 1 7 1 , 0 , 0 -38% 0 -7% 0 , 0 , 0 -40% 0.00
, 132 congenit. afwijkingen 181 congenitale afwijking hartvaat 3 28 0 , 0 , 0 -33% 0 , 1 0% 0 , 1 -37% -0.04
, 132 congenit. afwijkingen 259 congenitale heupluxatie 5 83 1 -51% 0 -18% 2 95% 0 , 1 -18% 1 416% 2 -14% -0.04
, 132 congenit. afwijkingen 260 congenitale afw. bew.app. NEC 5 107 0 -40% 0 -15% 1 -48% 0 , 0 -15% 1 15% 3 70% 0.07
, 132 congenit. afwijkingen 309 congenitale afw. zenuwstelsel 3 41 0 -15% 0 -46% 2 76% 0 -3% 1 -48% 1 145% 2 11% 0.03
, 132 congenit. afwijkingen 398 congenitale afw. ademhaling 0 5 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.00
, 132 congenit. afwijkingen 451 congenitale afwijking huid 0 3 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.00
, 132 congenit. afwijkingen 491 persis. ductus thyreoglossus 0 10 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -0.01
, 132 congenit. afwijkingen 492 congenitale afw. endocr. NEC 1 6 0 -32% 0 , 0 -15% 0 -3% 1 100% 0 , 0 , 0.00
, 132 congenit. afwijkingen 524 congenitale afw. urinewegen 0 16 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.00
, 132 congenit. afwijkingen 555 congenitale afwijking moeder 0 5 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.00
, 132 congenit. afwijkingen 609 cong. afw. gesl.org./mamma vr. 1 4 0 , 1 , 0 -22% 0 , 0 , 0 , 0 , 0.00
, 132 congenit. afwijkingen 647 hypospadie 0 4 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.00
, 132 congenit. afwijkingen 648 niet ingedaalde testis 3 62 0 -2% 1 976% 1 36% 0 -10% 1 301% 0 , 0 -62% -0.16
, 132 congenit. afwijkingen 649 cong. afw. gesl.org./mam. NEC 0 14 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -0.04
, 133 angst v. hart/vaatziekten 175 angst ziekte hartvaat 33 278 10 144% 0 -34% 26 -16% 0 -31% 4 -45% 1 ,, 3 71% 0.03 +
, 134 angst v. endocr. ziekten 483 angst endocr./metab./voeding 8 38 2 -49% 0 , 4 -18% 0 , 0 , 0 , 0 -26% 0.00
, 135 angst v. overige ziekten 8 angst voor ziekte/dood 7 257 1 -12% 0 -19% 7 14% 0 -8% 1 -21% 1 442% 0 -37% -0.09
, 135 angst v. overige ziekten 47 angst ziekte bloed 10 79 2 -59% 1 527% 2 -73% 0 , 1 25% 0 -24% 0 -40% -0.04
, 135 angst v. overige ziekten 89 angst ziekte maagdarm 8 59 2 18% 0 -2% 7 71% 0 -2% 1 -70% 0 , 0 -61% -0.03
, 135 angst v. overige ziekten 127 angst ziekte oog 0 9 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.00
, 135 angst v. overige ziekten 152 angst ziekte oor 1 4 0 , 0 , 1 13% 0 , 0 , 0 , 0 , 0.00
, 135 angst v. overige ziekten 231 angst ziekte bewegingsapparaat 4 36 3 209% 0 -9% 0 -74% 0 , 1 150% 0 -1% 0 -18% 0.00
, 135 angst v. overige ziekten 295 angst ziekte zenuwstelsel 2 18 0 -23% 1 , 2 3% 0 -2% 0 -25% 0 , 1 152% 0.00
, 135 angst v. overige ziekten 375 angst ziekte ademhaling 3 70 1 200% 0 , 3 65% 0 , 0 -50% 0 , 0 -35% -0.01
, 135 angst v. overige ziekten 431 angst ziekte huid 0 15 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.00
, 135 angst v. overige ziekten 512 angst ziekte urinewegen 2 23 0 -2% 0 -12% 1 24% 0 , 0 -50% 0 , 0 -2% 0.00
, 135 angst v. overige ziekten 547 angst complexe zwangerschap 5 34 2 494% 0 -2% 3 -1% 0 , 0 , 0 -11% 1 70% 0.01
, 135 angst v. overige ziekten 591 angst ziekte gesl.org. vrouw 6 138 2 14% 0 , 4 0% 0 , 2 , 0 , 1 1214% 0.06
, 135 angst v. overige ziekten 629 angst z. gesl.org./mamma man 2 29 0 -18% 0 , 1 -34% 0 , 0 -22% 0 , 2 2114% 0.10
, 136 gevolgen van de zorg 24 foutief gebruik geneesmiddel 4 55 0 -17% 0 -12% 2 24% 0 , 0 -52% 0 , 0 -12% 0.00
, 136 gevolgen van de zorg 25 intoxicatie benzodiazepinen 0 5 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.00
, 136 gevolgen van de zorg 26 intoxicatie overige geneesmiddel 1 65 0 -9% 0 -17% 0 -35% 0 , 0 -15% 0 , 1 607% 0.18
, 136 gevolgen van de zorg 27 bijwerking geneesmiddel: allergie 11 254 0 -8% 0 -43% 2 -39% 1 82% 7 27% 0 -2% 0 -43% -0.06
, 136 gevolgen van de zorg 28 bijwerking pil 21 280 3 177% 0 -24% 14 50% 1 238% 14 -11% 0 -12% 0 -45% 0.00
, 136 gevolgen van de zorg 29 bijwerking geneesmiddel: overige 18 618 1 6% 2 193% 11 59% 0 -16% 7 -29% 0 -20% 1 79% 0.04
, 136 gevolgen van de zorg 30 toxische effecten overige stoffen 6 79 0 -18% 1 99% 3 0% 5 12200% 3 43% 0 -12% 1 119% -0.01
, 136 gevolgen van de zorg 31 compl. med. hand.: hematoom 1 25 0 -3% 0 -6% 1 16% 0 -32% 0 -19% 0 , 0 -17% -0.01
, 136 gevolgen van de zorg 32 compl. med. hand.: wondafw. 9 114 0 -37% 1 161% 1 -68% 6 15% 4 -32% 0 -9% 3 134% 0.11
, 136 gevolgen van de zorg 33 compl. med. hand.: overig 3 57 0 -9% 1 , 0 -38% 0 -42% 2 73% 0 , 0 -37% -0.10
, 137 handicaps 9 beperking/handicap NNO 1 42 0 -5% 0 -14% 0 -40% 0 -3% 0 -17% 0 -7% 0 -13% -0.01
, 137 handicaps 48 beperking/handicap bloed 0 0 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.00
, 137 handicaps 90 beperking/handicap maagdarm 0 1 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.00
, 137 handicaps 128 beperking/handicap oog 0 6 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.00
, 137 handicaps 153 beperking/handicap oor 0 1 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.00
, 137 handicaps 176 beperking/handicap hartvaat 0 1 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.00
, 137 handicaps 232 beperking/handicap bew.app. 8 506 0 -40% 0 -25% 3 19% 1 305% 0 -62% 2 -45% 1 3% -0.23



Pagina 14.       Bijlage 12: morbiditeitspecifieke verrichtingen, 684 clusters.

TABEL BIJLAGE 12 episoden episod      DIAGNOSTIEK         OVERLEG     BEHANDELING      BEHANDELING    BEHANDELING     VERWIJZEN      VERWIJZEN NETTO
icpc 139 HOOFDSTUK 8 684 abs abs          GESPREK        TECHNISCH       MEDICATIE      EERSTE LIJN       SPECIALIST verwijs
Urk nr indeling139 clusters, naam nr indeling 684 clusters, naam Urk Ned Urk Urk:N s Urk Urk:N s Urk Urk:N s Urk Urk:N s Urk Urk:N s Urk Urk:N s Urk Urk:N s verschil s

, 137 handicaps 296 beperking/handicap z.s. 0 3 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.00
, 137 handicaps 346 beperking/handicap psyche 1 3 0 , 0 , 1 6% 0 , 0 , 0 , 0 , 0.00
, 137 handicaps 376 beperking/handicap ademhaling 0 7 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.00
, 137 handicaps 432 beperking/handicap huid 0 1 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.00
, 137 handicaps 484 beperking/handicap endocr. 0 0 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.00
, 137 handicaps 513 beperking/handicap urinew. 0 1 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.00
, 137 handicaps 548 beperking/handicap t.g.v. zw.sch. 0 0 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.00
, 137 handicaps 592 beperk./handicap gesl.org. vrouw 0 1 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.00
, 137 handicaps 630 beperking/handic. gesl.org./mam. 0 0 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.00
, 138 geen ziekte/ geboorte 43 geen ziekte 183 6339 2 -91% - 0 -51% 42 -57% - 0 -69% 50 37% 0 -61% 1 -78% - -0.40 -
, 139 sterfte 42 sterfte, excl. perinatale 5 50 0 , 0 -43% 0 -22% 0 -22% 0 , 0 , 0 -11% -0.01

B 201 trauma bloedv.org. 56 miltruptuur 0 1 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.00
B 201 trauma bloedv.org. 57 letsel bloed/bl.v. org. NEC 0 1 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.00
B 202 ov. infecties bloed(v.org) 68 HIV infectie/AIDS/ARC 0 4 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.00
K 203 trauma hart/vt.st. 180 letsel hartvaat 0 6 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.00
N 204 ov. infecties zenuwstelsel 300 tetanus 0 0 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.00
N 204 ov. infecties zenuwstelsel 301 infectie zenuwstelsel NEC 0 7 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.00
P 205 angst v. psych.zkt. 345 angst psychische ziekte 0 7 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.00
T 206 trauma endocr.st. 490 letsel schildklier 0 1 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.00
T 207 infecties endocr.st. 486 infectie endocriene klieren 0 1 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.00
U 208 trauma urinewegen 523 letsel urinewegen 0 7 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0.00



Pagina 1.      Bijlage 13: morbiditeitspecifieke verrichtingen, 139 clusters.

TABEL BIJLAGE 13 episoden epis                   DIAGNOSTIEK            OVERLEG      BEHANDELING      BEHANDELING      BEHANDELING        VERWIJZEN         VERWIJZEN         NETTO
icpc 139 HOOFDSTUK 8 abs abs           GESPREK         TECHNISCH         MEDICATIE        EERSTE LIJN          SPECIALIST          verwijs
hfd nr naam diagnose of cluster Urk Ned Urk Urk:N s Urk Urk:N s Urk Urk:N s Urk Urk:N s Urk Urk:N s Urk Urk:N s Urk Urk:N s         verschil s

A 1 klachten algemeen 172 4510 12 -41% - 3 -29% 49 -27% - 0 -96% - 97 -8% 2 9% 5 -41% -0.97 -
B 7 klachten bloed/-v.org. 14 546 3 22% 1 387% 11 50% 0 -28% 3 29% 0 -9% 1 -10% 0.39
D 13 klachten maagdarmkanaal 201 4905 12 -26% 4 17% 72 16% 3 128% 131 -9% 2 103% 6 -51% - -0.34 -
F 23 klachten oog 39 1387 0 -34% 1 295% 14 97% + 1 223% 11 30% 0 -40% 13 -38% - -0.79 -
H 28 klachten oor 26 698 0 -16% 1 1242% 11 74% 5 60% 9 -23% 0 -13% 6 9% 0.02 +
K 33 klachten hart/vt.st. 49 1677 1 -57% 0 -33% 7 -32% 2 121% 40 3% 1 128% 1 -51% -0.31 -
L 42 klachten bew.app. 253 11296 9 -46% - 5 11% 117 26% + 9 -35% 129 -10% 45 0% 10 -19% -0.31 -
N 55 hoofdpijn 135 3879 4 -32% 1 -4% 47 3% 1 -47% 99 -9% 15 133% + 3 -38% -0.21 -
N 56 duizeligh/evenw.st. 39 1655 0 -49% 0 -19% 20 48% 1 41% 14 -55% - 2 466% 4 120% 0.36 +
N 57 sympt./klachten spraak 32 108 0 , 2 -29% 8 -18% 0 , 0 , 28 24% 0 -80% -0.12 -
N 58 ov. klachten zenuwstelsel 14 730 0 -29% 1 65% 2 -58% 0 -41% 8 -20% 2 258% 1 -52% -0.25

klachten zenuwst. totaal 220 6372 4 -45% 4 -15% 77 175% + 2 -39% 121 -19% - 47 57% + 8 -37% -0.22 -
R 73 klachten luchtwegen 65 2286 1 -57% 2 161% 14 -18% 6 559% + 43 -7% 3 291% 3 -58% - -0.73 -
S 78 wratten 91 2376 0 -26% 0 , 6 -40% 85 19% + 22 6% 1 2511% 0 -86% - -0.43 -
S 79 ov. klachten huid 80 2840 2 29% 2 255% 21 11% 14 88% 49 -7% 4 274% 5 -38% -0.15 -

klachten huid totaal 171 5216 2 6% 2 255% 27 -7% 99 25% + 71 -3% 5 351% 5 -65% - -0.58 -
T 93 klachten endocr.st. 30 602 5 52% 1 -13% 11 14% 0 -23% 5 -57% - 6 168% 6 70% 0.19 +
U 101 klachten urinewegen 43 1699 1 -46% 3 239% 9 48% 4 559% 13 -54% - 1 394% 4 24% 0.73 +
X 104 cyclusstoornissen 79 1896 5 -30% 0 -41% 29 -6% 1 -11% 59 10% 0 -8% 6 -25% -0.07 -
X 105 dyspareunie 2 74 0 -12% 0 , 2 100% 0 -10% 0 -24% 0 , 1 164% 0.16
X 106 premenstruele kl. 22 901 3 108% 0 -9% 7 -9% 0 -65% 17 -4% 0 -5% 0 -41% -0.04 -
X 107 postmenopauze kl. 6 43 4 219% 0 , 2 -4% 0 , 1 139% 0 -12% 2 -43% -0.06
X 108 ov. kl. vrouw. gesl. 35 1788 6 7% 1 364% 12 -4% 0 -26% 15 -14% 0 -7% 6 100% 1.36 +

klachten vr. gesl. totaal 144 4702 18 16% 1 -2% 52 -4% 1 -71% 92 3% 0 -22% - 15 -4% 1.34 +
Y 115 sex.dysfunct. man 1 56 1 2700% 0 -8% 1 124% 0 -20% 0 , 0 , 0 -5% 0.00
Y 116 ov. klachten man. gesl. 9 219 3 306% 0 -20% 8 116% 0 -22% 1 -69% 0 , 0 -69% -0.20

klachten mn. gesl. totaal 10 275 4 416% 0 -29% 9 117% 0 -43% 1 -69% 0 . 0 -67% -0.20

KLACHTEN 1437 46171 72 -22% - 28 32% 480 8% 132 1% 766 -13% - 112 71% + 83 -32% - -1.80 -

A 2 trauma's algemeen 12 653 1 109% 0 -7% 4 5% 0 -65% 5 5% 1 7% 2 3% -0.19
D 14 trauma's maagdarmk. 8 43 1 8% 1 438% 7 121% 1 , 0 -60% 0 -16% 2 54% -0.04
F 24 trauma's oog 66 979 0 -35% 2 170% 16 0% 65 416% + 9 -60% - 0 , 4 -52% -0.21 -
H 29 trauma's oor 11 182 0 , 0 -6% 2 -42% 9 210% 1 -75% 0 , 0 -70% -0.11
L 43 fracturen 88 1323 28 -13% 5 18% 31 10% 13 22% 5 -71% - 4 -15% 61 76% + 1.16 +
L 44 distorsies/contusies 273 4826 46 36% 1 -41% 198 112% + 109 37% + 33 -37% - 14 -35% 8 -58% - -0.24 -
L 45 dist/contusie w.k. 20 418 1 -59% 0 -22% 10 23% 0 -29% 6 -25% 8 98% 1 98% 0.10 +
L 46 ov. trauma bew.app. 98 2185 9 11% 1 -54% 64 63% + 23 164% + 22 -32% - 8 -25% 11 -34% -0.27 -

trauma's bew.app. totaal 479 8752 84 10% 7 -17% 303 79% + 145 46% + 66 -40% - 34 -17% 81 15% 0.74 +
N 59 trauma's zenuwstelsel 16 342 2 511% 1 7% 12 43% 0 -38% 2 -52% 0 -12% 6 314% 0.35
R 74 trauma's luchtwegen 12 46 0 -34% 0 -34% 7 106% 6 2200% 0 -44% 0 , 0 -68% -0.01
S 80 huidwonden 229 1771 0 -72% 1 -23% 21 -56% - 262 12% 11 -78% - 1 55% 5 -57% -0.09 -
S 81 ov. trauma's huid 90 3035 2 1% 1 25% 23 -3% 81 40% + 15 -46% - 0 -55% 5 34% 0.10 +

trauma's huid totaal 319 4806 2 -56% 2 -4% 44 -39% - 343 17% 26 -67% - 1 -47% 10 -34% 0.01
X 109 trauma's vrouw. gesl. 2 11 0 -27% 0 , 2 0% 0 , 0 -35% 0 , 0 , 0.00
Y 117 trauma's man. gesl. 5 110 0 -8% 0 , 2 -6% 1 175% 0 -21% 0 , 1 -46% -0.06

TRAUMA'S 930 15924 90 13% 13 2% 399 40% + 570 40% + 109 -53% - 36 -21% 106 4% 0.48 +



Pagina 2.      Bijlage 13: morbiditeitspecifieke verrichtingen, 139 clusters.

TABEL BIJLAGE 13 episoden epis                   DIAGNOSTIEK            OVERLEG      BEHANDELING      BEHANDELING      BEHANDELING        VERWIJZEN         VERWIJZEN         NETTO
icpc 139 HOOFDSTUK 8 abs abs           GESPREK         TECHNISCH         MEDICATIE        EERSTE LIJN          SPECIALIST          verwijs
hfd nr naam diagnose of cluster Urk Ned Urk Urk:N s Urk Urk:N s Urk Urk:N s Urk Urk:N s Urk Urk:N s Urk Urk:N s Urk Urk:N s         verschil s

A 3 kinderziekte algemeen 14 753 1 284% 0 -12% 13 99% 0 -4% 4 1% 0 -2% 0 -7% -0.04
A 4 overige infecties 2 157 2 406% 0 -19% 1 57% 0 -7% 1 -16% 0 -8% 0 -24% -0.07

infecties algemeen totaal 16 910 3 358% 0 -31% 14 95% 0 -12% 5 -3% 0 -12% 0 -34% -0.11
B 8 klierziekte 11 539 1 -83% 0 -17% 9 48% 0 -20% 6 25% 0 -2% 0 -29% -0.04
D 15 infecties maagdarmkanaal 220 3881 25 34% 1 -60% 78 48% + 0 -34% 184 14% + 0 -25% 7 -23% -0.13 -
F 25 infecties oog 135 3468 2 106% 3 414% 31 18% 9 403% + 107 -9% 3 450% 15 42% 0.27 +
H 30 infecties oor 361 5610 5 21% 7 303% 137 32% + 70 200% + 269 -7% - 1 94% 47 36% 0.10 +
K 34 infecties hart/vt.st. 3 37 2 147% 2 517% 3 164% 1 -27% 3 32% 0 , 0 -55% -0.03
L 47 infecties bew.app. 1 77 0 -13% 0 -14% 0 -28% 1 250% 0 -34% 0 -10% 0 -10% -0.01
N 60 kinderziekte zenuwstelsel 1 35 0 -3% 0 -3% 0 -19% 0 -33% 0 -38% 0 -3% 1 289% 0.00
R 75 luchtweginfecties 1425 33176 84 24% 4 -44% 388 -6% 6 37% 1232 1% 6 8% 33 -7% -0.16 -
S 82 herpesinfectie huid 57 909 0 -36% 0 -20% 6 -68% - 0 -69% 53 20% + 0 -39% 0 -48% -0.04 -
S 83 mycosen 154 2910 0 -73% 0 -24% 17 -36% 2 5% 151 2% 0 -32% 0 -77% - -0.20 -
S 84 erysipeloid 90 320 1 -49% 0 -22% 23 -10% 16 -49% - 82 23% + 0 , 0 -82% - -0.03 -
S 85 overige infecties huid 156 3296 1 -62% 1 -8% 46 11% 61 5% 117 10% 0 -45% 1 -89% - -0.77 -

infecties huid totaal 457 7435 2 -75% - 1 -48% 92 -18% 79 -16% 403 10% + 0 -69% - 1 -95% - -1.04 -
U 102 infecties urinewegen 170 4059 15 -2% 1 -39% 32 -25% 1 59% 146 -3% 0 -17% 4 -12% -0.06 -
X 110 soa bij de vrouw 2 171 0 -30% 0 -1% 0 -29% 0 , 2 14% 0 , 0 -6% -0.02
X 111 candida vrouw. gesl. 87 1129 2 -61% 0 -19% 6 -66% - 0 -19% 86 3% 0 , 0 -46% -0.04 -
X 112 ov. infecties vrouw. genit 7 237 1 -28% 0 -8% 2 -30% 1 47% 6 34% 0 , 1 3% 0.06

infecties vr. gesl. totaal 96 1537 3 -57% 0 -30% - 8 -62% - 1 10% 94 5% + 0 . 1 -47% 0.00
Y 118 soa bij de man 1 67 0 -32% 0 , 1 294% 0 , 1 60% 0 , 0 -8% -0.01
Y 119 ov. infecties man. gesl. 12 517 0 -47% 0 -19% 2 -52% 1 977% 10 5% 0 -2% 0 -62% -0.19

infecties mn. gesl. totaal 13 584 0 -61% 0 -18% 3 -33% 1 977% 11 8% 0 -2% 0 -63% -0.20

INFECTIES 2909 61348 142 9% 19 11% 795 1% 169 32% + 2460 2% + 10 7% 109 -8% -1.40 -

A 5 allergie algemeen 31 1462 5 195% 1 372% 18 115% + 1 -73% - 19 -22% 1 2258% 0 -66% -0.22 -
A 6 overige chron.ziekten alg. 0 104 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -0.16

chron. zkt. algemeen totaal 31 1566 5 195% 1 372% 18 115% + 1 -73% - 19 -22% 1 2258% 0 -68% - -0.38 -
B 9 ijzergebreksanaemie 137 1542 14 12% 0 -51% 23 -7% 0 -91% - 127 1% 0 -30% 2 1% -0.05 -
B 10 pernic.-/ov. gebreksanaemie 47 686 3 -32% 0 -36% 1 -89% - 75 17% 19 -46% - 0 -7% 0 -38% -0.03 -
B 11 anemie NEC/stoll.afwijk. 12 700 2 -33% 0 -31% 6 55% 0 -58% 4 -22% 0 -4% 2 90% 0.03
B 12 ov. chron.zkt bloed(v.org) 0 50 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -0.02

chron. zkt. bloed/-v. totaal 196 2978 19 -5% 0 -97% - 30 -20% 75 -1% 150 -10% - 0 -35% 4 10% -0.07 -
D 16 mondziekten 62 1784 0 -60% 0 -53% 23 59% 1 -39% 36 -11% 12 166% + 1 -79% - -0.15 -
D 17 maag/slokd.ziekten 281 4758 13 -52% - 1 -70% 49 -36% - 1 -53% 255 2% 1 6% 7 -44% -0.36 -
D 18 irritable bowl syndr. 36 1750 6 8% 0 -16% 24 21% 0 -21% 23 -11% 0 -25% 0 -59% -0.28 -
D 19 fissura ani/ perianaal 10 323 0 -6% 0 -6% 3 35% 0 -47% 7 -3% 0 -6% 2 3% -0.03
D 20 overige darmziekten 26 795 4 -16% 0 -67% 15 34% 0 -68% 20 14% 0 -6% 5 -24% -0.26 -
D 21 lever/galziekten 12 553 8 40% 0 -41% 5 -18% 0 -53% 3 -53% 0 -8% 3 2% 0.03
D 22 hernia (lies/navel/etc.) 14 332 0 -4% 0 -40% 6 39% 3 163% 0 -43% 0 -4% 8 26% 0.19

chron. zkt. maagd. totaal 441 10295 31 -31% - 1 -88% - 125 -7% 5 -46% 344 -1% 13 115% 26 -29% -0.85 -
F 26 refractieafwijkingen 20 1641 0 -4% 1 4433% 0 -52% 0 -1% 0 -19% 5 581% + 14 -23% -0.94 -
F 27 ov.chron.ziekten oog 77 1394 1 30% 2 -7% 12 -10% 2 -31% 25 25% 0 -40% 41 26% 0.71 +

chron. zkt. oog totaal 97 3035 1 23% 3 38% 12 -17% 2 -32% 25 -26% 5 254% 55 8% -0.23 -
H 31 cerumen 70 3038 0 -28% 0 -3% 5 -34% 71 5% 2 -64% - 0 -3% 0 -40% -0.07 -



Pagina 3.      Bijlage 13: morbiditeitspecifieke verrichtingen, 139 clusters.

TABEL BIJLAGE 13 episoden epis                   DIAGNOSTIEK            OVERLEG      BEHANDELING      BEHANDELING      BEHANDELING        VERWIJZEN         VERWIJZEN         NETTO
icpc 139 HOOFDSTUK 8 abs abs           GESPREK         TECHNISCH         MEDICATIE        EERSTE LIJN          SPECIALIST          verwijs
hfd nr naam diagnose of cluster Urk Ned Urk Urk:N s Urk Urk:N s Urk Urk:N s Urk Urk:N s Urk Urk:N s Urk Urk:N s Urk Urk:N s         verschil s

H 32 ov. chron.ziekten oor 12 532 0 -16% 1 352% 5 51% 3 78% 1 -58% 0 -9% 4 -20% -0.07
chron. zkt. oor totaal 82 3570 0 75% 1 301% 10 -8% 74 7% 3 -62% - 0 -3% 4 -30% -0.14 -

K 35 hartinsufficiëntie 369 7738 9 -20% 6 -49% 61 -24% - 8 45% 332 6% + 1 -25% 27 -37% - -1.30 -
K 36 hartritmstoornissen 10 336 2 220% 1 572% 4 -23% 0 -13% 8 7% 0 -3% 0 -52% -0.15
K 37 hypertensie 400 17283 14 24% 0 -46% 120 15% 1 96% 305 -3% 1 44% 7 76% 0.49 +
K 38 cva/ tia 47 1313 0 -63% 1 -81% - 14 -28% 1 55% 38 20% 3 18% 2 -73% - -0.32 -
K 39 arteriele vaatst. 28 945 1 25% 0 -47% 6 5% 0 -88% - 24 23% + 0 -21% 3 -9% 0.27 +
K 40 aambeien 38 1100 2 163% 0 -6% 8 10% 5 589% 31 -4% 7 10032% + 3 74% 0.13 +
K 41 overige vaatziekten 54 1954 1 -51% 2 6% 24 80% + 10 166% + 26 -6% 5 262% 15 40% 0.58 +

chron. zkt. hart/vt. totaal 946 30669 29 2% 10 -52% - 237 0% 25 36% 764 2% 17 169% + 57 -20% -0.30 -
L 48 rugklachten +/- uitstraling 210 5891 9 -44% 5 -24% 92 29% + 6 -6% 139 5% 58 -12% 8 -43% -0.55 -
L 49 knie, excl. arthrose 18 555 2 19% 3 825% 12 107% 1 3% 2 -54% 4 28% 6 89% 0.28
L 50 schouderproblemen 60 1369 0 -83% - 2 11% 33 71% + 28 84% + 18 -45% - 19 -11% 3 -12% 0.02 +
L 51 epicondylitis lateralis 30 772 1 100% 2 232% 17 143% + 20 150% + 3 -79% - 4 -64% - 1 -49% -0.06 -
L 52 ov. tendinitis/bursitis 52 2201 4 3% 4 374% 35 135% + 32 215% + 11 -54% - 10 -2% 4 -17% -0.42 -
L 53 arthrosis 104 3150 8 -50% - 2 -21% 36 22% 2 -52% 63 -8% 30 43% 13 70% 0.62 +
L 54 ov. chron.zkt. bew.app. 168 4894 18 -9% 5 -26% 65 14% 29 82% + 55 -26% - 41 22% 43 73% + 1.01 +

chron. zkt. bew.app. totaal 642 18832 42 -33% - 23 18% 290 42% + 118 94% + 291 -17% - 166 0% 78 30% 0.90 +
N 61 dementie 18 465 0 -41% 1 -79% 19 32% 0 -48% 10 -13% 1 269% 2 146% 0.18
N 62 ov. chron. zkt zenuwstelsel 114 3212 2 -55% 2 -59% 38 -14% 23 83% + 83 7% 9 29% 18 6% -0.33 -

chron. zkt. zenuwst. totaal 132 3677 2 -61% 3 -68% - 57 -2% 23 70% 93 5% 10 38% 20 13% -0.15 -
R 76 allergische rhinitis 74 1982 5 47% 0 -21% 15 24% 6 -72% - 63 -7% 0 -13% 3 10% -0.16 -
R 77 astma/copd 312 6055 12 -19% 1 -84% - 94 56% + 7 10% 282 2% 6 9% 16 -37% -0.88 -

chron. zkt. luchtwegen totaal 386 8037 17 -7% 1 -84% - 109 51% + 13 -53% - 345 0% 6 6% 19 -32% -1.04 -
S 86 urticaria 24 506 1 134% 0 -19% 14 69% 0 , 21 8% 0 -19% 0 -57% -0.05 -
S 87 eczemen 368 6760 0 -70% 1 2% 58 -10% 2 -50% 346 2% 2 425% 6 -66% - -0.65 -
S 88 psoriasis 56 554 0 -60% 1 230% 5 -15% 0 -9% 56 13% + 0 -23% 3 -61% -0.15 -
S 89 atheroom/nagel ingroei 64 1390 0 -52% 0 -12% 25 20% 65 94% + 5 -56% - 0 -24% 2 -83% - -0.67 -
S 90 ulcus cruris + ov. huidulc. 48 730 1 69% 5 43% 11 -29% 143 367% + 39 -2% 1 -37% 1 -73% -0.17 -
S 91 acne vulgaris 85 1608 0 -20% 0 -10% 19 97% + 0 -31% 80 3% 0 -19% 1 -75% - -0.09 -
S 92 ov. chron. huidziekten 92 2059 3 36% 0 -40% 26 6% 4 -54% 69 20% + 0 -29% 3 -70% - -0.18 -

chron. zkt. huid totaal 737 13607 5 -40% 7 18% 158 6% 214 177% + 616 4% 3 -14% 16 -71% - -1.97 -
T 94 hypothyreoidie 46 378 5 -18% 0 -36% 2 -40% 0 -20% 45 7% 0 -30% 2 33% 0.02 +
T 95 ov. schildklierziekten 14 450 5 73% 0 -15% 1 -72% 0 -23% 8 -23% 0 -1% 0 -72% -0.29
T 96 diabetes 227 3749 11 -70% - 3 -32% 61 18% 19 1326% + 182 6% 13 194% + 16 0% 0.16 +
T 97 obesitas 35 1170 1 -24% 0 -17% 41 288% 0 -58% 4 -82% - 10 198% + 0 -45% -0.21 -
T 98 hypercholest. e.a. lipid.st. 43 378 11 -38% 0 -25% 5 -36% 0 , 27 26% 1 -54% 1 -32% 0.01 +
T 99 jicht 40 345 10 -2% 0 -10% 6 -31% 0 -48% 36 1% 0 -19% 0 -48% -0.02 -
T 100 ov. chron.zkt endocr.st. 16 723 2 74% 0 -22% 2 9% 3 6% 12 -8% 1 1406% 2 92% 0.13

chron. zkt. endocr. st. totaal 421 7193 45 -41% - 3 -51% 118 35% + 22 213% + 314 -1% 25 134% + 21 -14% -0.19 -
U 103 chron. zkt. urinewegen 35 846 5 -37% 2 18% 19 33% 16 469% + 17 0% 0 -20% 8 2% -0.16 -
X 113 prolapsus uteri/vaginae 29 696 1 21% 0 -20% 8 12% 18 1310% + 2 -58% 0 -13% 2 -64% - -0.10 -
X 114 ov. chron. zkt. vrouw. gesl. 50 1374 9 -8% 2 531% 22 29% 5 636% 30 0% 0 -4% 12 92% 0.29 +

chron. zkt. vrouw. gesl. totaal 79 2070 10 -5% 2 251% 30 24% 23 1075% + 32 -8% 0 -16% 14 18% 0.19 +
Y 120 chron.zkt. man. gesl. 20 341 0 -37% 0 -45% 6 -35% 3 97% 3 -35% 0 , 9 41% 0.41 +

CHRONISCH 4245 106716 211 -28% - 57 -33% - 1219 14% + 614 65% + 3016 -1% 246 20% + 331 -15% - -3.96 -



Pagina 4.      Bijlage 13: morbiditeitspecifieke verrichtingen, 139 clusters.

TABEL BIJLAGE 13 episoden epis                   DIAGNOSTIEK            OVERLEG      BEHANDELING      BEHANDELING      BEHANDELING        VERWIJZEN         VERWIJZEN         NETTO
icpc 139 HOOFDSTUK 8 abs abs           GESPREK         TECHNISCH         MEDICATIE        EERSTE LIJN          SPECIALIST          verwijs
hfd nr naam diagnose of cluster Urk Ned Urk Urk:N s Urk Urk:N s Urk Urk:N s Urk Urk:N s Urk Urk:N s Urk Urk:N s Urk Urk:N s         verschil s

P 63 psych. klachten 548 14104 11 -38% 2 -65% 103 -40% - 3 40% 477 5% + 7 -15% 4 -49% -0.58 -
P 64 verslaving 17 859 0 -58% 1 -8% 11 9% 0 -63% 10 -20% 0 -23% 0 -27% -0.12
P 65 gedragsstoornis 10 236 0 -32% 1 -33% 2 -76% 1 490% 4 33% 0 -32% 1 48% -0.15
P 66 levensfase probl. 2 104 0 -12% 0 -9% 0 -69% 0 , 0 -45% 2 447% 0 -25% -0.04
P 67 psychosen 41 1121 3 67% 2 -46% 29 -17% 23 159% + 38 30% + 1 -22% 3 58% -0.13 -
P 68 neurose, angst 37 869 3 33% 1 -63% 29 -8% 1 -16% 28 26% 3 81% 3 26% -0.18 -
P 69 neurose, depressie 113 2986 9 53% 2 -63% 112 4% + 0 -83% - 95 7% 3 -15% 3 18% -0.41 -
P 70 neurose, surmenage 99 2115 6 -59% - 1 -44% 73 -24% - 2 12% 54 6% 14 360% + 2 -21% 0.01 +
P 71 neurose, overig 2 35 0 -5% 0 -22% 0 -68% 0 , 2 , 0 -22% 0 , -0.03
P 72 mentale retardatie 3 56 0 0% 1 87% 2 44% 0 , 0 -37% 0 -30% 2 367% 0.10

psychische ziekten totaal 872 22485 32 -28% 11 -52% - 361 -22% - 30 44% 708 7% + 30 54% 18 -5% -1.52 -
Z 121 soc. economische probl. 11 816 0 -33% 0 -55% 10 3% 0 -1% 4 25% 2 237% 0 -6% 0.00
Z 122 soc. culturele probl. 9 281 0 -32% 0 -54% 8 22% 0 -3% 0 -59% 2 594% 0 -44% -0.08
Z 123 relatieproblemen 74 2984 3 120% 0 -78% - 85 12% 2 303% 6 -65% - 4 23% 1 68% -0.29 -
Z 124 ov. sociale probl. 28 465 0 -52% 2 -52% 23 -26% 0 -6% 1 -85% - 0 -67% 0 -38% -0.01 -

sociale problemen totaal 122 4546 3 -12% 2 -80% - 126 2% 2 232% 11 -62% - 8 30% 1 -52% -0.38 -
125 kanker van de huid 7 185 0 -25% 0 -19% 0 -75% 3 156% 1 -43% 0 , 5 16% 0.08
126 kanker ov. organen 35 1710 5 4% 4 -45% 30 -25% 1 -76% - 18 -12% 2 95% 12 15% 0.30 +
127 benigne neoplasma huid 45 1341 5 126% 1 893% 13 -24% 38 146% + 0 -72% 0 -23% 6 -48% - -0.73 -
128 benigde neoplasma ov. org. 21 701 9 80% 0 -39% 11 34% 2 36% 4 -34% 0 -15% 9 10% 0.12 +

neoplasma totaal 108 3937 19 54% 5 -39% 54 -21% - 44 98% + 23 -25% 2 33% 32 -7% -0.23 -
129 anticonceptie pil 473 10723 3 -83% - 0 -22% 42 -19% 11 34% 457 1% 0 -22% 0 -38% -0.01 -
130 gezinsplanning excl. pil 27 1028 3 63% 1 366% 16 131% + 8 -23% 8 -16% 0 -15% 1 -83% - -0.63 -

gezinsplanning totaal 500 11751 6 -70% - 1 101% 58 -1% 19 2% 465 0% 0 -36% 1 -85% - -0.64 -
131 zwangerschap 649 4495 94 12% 6 -74% - 157 -49% - 15 -60% - 83 -50% - 3 -94% - 55 -45% - -0.29 -
132 congenit. afwijkingen 30 487 2 -47% 4 103% 9 5% 0 -53% 5 -15% 5 108% 14 8% -0.08 -
133 angst v. hart/vaatziekten 33 278 10 141% 0 -32% 26 -16% 0 -32% 4 -45% 1 , 3 68% 0.03 +
134 angst v. endocr. ziekten 8 38 2 -50% 0 , 4 -17% 0 , 0 , 0 , 0 -30% 0.00
135 angst v. overige ziekten 50 771 13 28% 2 157% 31 -15% 0 -21% 6 -25% 1 29% 5 9% 0.00

angst v. ziekten totaal 91 1087 25 36% 2 60% 61 -16% - 0 -40% - 10 -34% 2 157% 8 18% 0.03 +
136 gevolgen van de zorg 74 1552 4 17% 5 42% 34 16% 13 137% + 37 -7% 0 -40% 6 30% 0.05 +
137 handicaps 10 573 0 -44% 0 -34% 4 16% 1 237% 0 -67% 2 -52% 1 -23% -0.24
138 geen ziekte/ geboorte 183 6339 2 -91% - 0 -51% 42 -57% - 0 -68% 50 37% 0 -60% 1 -78% - -0.39 -
139 sterfte 5 50 0 , 0 -41% 0 -23% 0 -23% 0 , 0 , 0 -9% -0.01

RESTGROEP 2644 57302 187 -12% 36 -51% - 906 -27% - 124 7% 1392 -3% 52 -39% - 137 -30% - -3.69 -

TOTAAL 12165 287461 702 -13% - 153 -27% - 3799 -1% 1609 39% + 7743 -3% - 456 11% + 766 -17% - -10.35 -



308

Dankwoord

Hoe raak je als Urker huisarts verzeild in een uitgebreid wetenschappelijk onderzoek?
Waarschijnlijk vooral door Urk. Urk nodigt uit tot het stellen van vragen. Daarnaast zal nieuwsgierigheid
een belangrijke rol spelen, maar ook een zekere onbevangenheid, zelfs naïviteit, want anders begin je niet
aan een zo’n onderneming, zonder duidelijke koers, zonder bijgewerkte kaarten met einddoel, ondiepten,
klippen en stromingen onderweg, zonder ervaring en adequate training, zonder goed idee over de beno-
digde proviand, zonder realistische schatting van de benodigde extra inzet als de bemanning - terecht -
gaat morren over de ontberingen en de onzekere afloop van de veel te lange reis. Wat dat betreft heeft het
doen van dit wetenschappelijk onderzoek veel gehad van een ouderwetse ontdekkingsreis: ergens voorbij
de horizon ligt Amerika, ga maar zoeken. Gelukkig heb je als roerganger in de moderne tijd meer steun:
via de boordradio denkt de admiraliteit (de promotores) met je mee. Dat neemt niet weg dat de gevaren
koers bepaald niet de rechte lijn is geworden, die de omslag van dit boek suggereert.

Het begon breed en ruim: de vraagstelling, de opzet, de begeleidingsgroep, het budget. Onderzoekers van
de universiteit en het regionale ziekenfonds zouden het onderzoek leiden, de Urker huisartsen zouden
meehelpen, meedenken, mee organiseren, iemand van de huisartsen zou de zaak trekken en coördineren.
De eerste jaren gingen op aan kennismaken met de computer (tekstverwerken), automatiseren van de
praktijk, oriënteren, literatuur verkennen, vergaderen, aansluiting zoeken bij vergelijkbaar onderzoek
vanwege meetinstrumenten en referentiepopulatie. De gemaakte keuzen hadden tot gevolg dat op Urk de
Nationale studie in het klein moest worden overgedaan. Het Nivel begeleidde ons daarbij prima, maar
desondanks bleek het een enorme organisatie, waarbij veel mensen waren betrokken. Gelukkig verliepen
verzameling, verwerking en invoer van het leeuwendeel van de gegevens door ieders medewerking tame-
lijk vlekkeloos. Het was een drukke, maar ook gezellige tijd.
En toen viel er een stilte, als na het eindexamen van de middelbare school. Een collega-huisarts vertrok,
de dringend gewenste uitbreiding van het aantal huisartsen op Urk wilde maar niet vlotten, de veldwerker
verwierf een praktijk en was niet langer beschikbaar, de socioloog verdween uit beeld. Na bijna twee jaar
had ik de resterende gegevens bewerkt, ingevoerd en opgeschoond. Dat schoot niet op, vonden ook de
collega-huisartsen. We besloten als maatschap tot het inhuren van een vaste waarneemster voor een dag
per week een jaar lang. Daarna probeerde ik zelf een dag per week vrij te houden, hetgeen tot gevolg had
dat een deel van de visites en de praktijkadministratie ’s avonds moesten worden afgewerkt. Het onder-
zoek leverde naar verwachting een grote berg gegevens op, er moest worden geworsteld met enorme
tabellen, de inmiddels gepubliceerde referentiegegevens bleken niet zonder meer bruikbaar, de interpreta-
tie van de vele significante (maar niet altijd even relevante) verschillen was lastig, het veel te globale
analyseplan gaf te weinig steun. Dit is nog het beste te vergelijken met het oplossen van een gigantische
puzzel, maar dan zonder het voorbeeld en zonder de zekerheid dat alle stukjes op tafel liggen. Intussen
voldeed de vrijgehouden dag in de week niet langer; de helft van de tijd was nodig om in de stemming te
komen. En dus huurde ik periodiek een waarnemer in; op eigen kosten, want het onderzoeksbudget was
opgesoupeerd en aanvullende fondsen konden niet worden verkregen. Collega’s, familie, vrienden en
kennissen vroegen steeds minder vaak en ook steeds voorzichtiger hoe het ervoor stond met ‘het onder-
zoek’.
Deze exercitie heeft mij geleerd dat het bij wetenschappelijk onderzoek in ieder geval gaat om organise-
ren, ordenen, discipline, grenzen verkennen en erkennen, begroten, en vooral afzien. Maar ook: ‘bezint
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eer ge begint’. Aan de gegevensverzameling moeten heldere vraagstellingen, een duidelijke opzet en een
goed analyseplan voorafgaan. Bij het schrijven was het dan ook lang zoeken naar de juiste vorm. Eigen-
lijk heb je aan het begin de ervaring nodig, die je pas tijdens het onderzoek opdoet. Maar dat is vermoe-
delijk geen originele opmerking.

Maar nu het onderzoek eindelijk is afgerond is vooral een dankbetuiging op zijn plaats.

Henk Poppen heeft mij erg geholpen bij mijn computerstart; verder heeft hij het begin van het sociologi-
sche deel van het onderzoek verzorgd. Dankzij de actieve betrokkenheid van de heer Van Eck (toenmalig
directeur van de Mavo op Urk) en de medewerkers van het Rode Kruis afdeling Urk, maar ook dankzij de
steun van de Urker bevolking, is de uitvoering van de enquête soepel verlopen; de relatief hoge opbrengst
wordt er ongetwijfeld door verklaard. Ik heb veel gehad aan de uitstekende begeleiding van Jan van der
Steen van het Nivel bij de contactregistratie en de diagnoseclassificatie. Be Prenger dacht enthousiast mee
en heeft door zijn adviezen en zijn werk als veldwerker een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan de
kwaliteit van de contactregistratie gegevens. Thijs Post voerde de gegevens snel en vrijwel foutloos in.
Mijn collega-huisartsen van het onderzoek (Willem Cense, Peter Hildering, Dick Visser en Wim de Vis-
ser) en hun assistentes hebben zich veel moeite getroost om de contactregistratie voor te bereiden en de
bijna 15000 contacten op papier te zetten. De apothekersassistentes hebben veel extra werk gehad aan de
coderingen van alle recepten.
Ook na de gegevensverzameling was er hulp, vanuit Groningen. Fons van der Lucht heeft geweldig ge-
holpen bij de verwerking van de sociologische gegevens en Gerda Kornelius heeft de verwerking van de
gegevens van de huisartsenenquête gestart. Aan Ria Molanus (de secretaresse van Doeke Post) kon ik
altijd alles vragen; ze verwerkte literatuuraanvragen, maar vertaalde ook de samenvatting.
De meelezers Isabel van Kuyk, Gert Jonkheer, Cees Dekker en Kees de Visser hebben in een later stadi-
um kritisch naar delen van dit manuscript gekeken.
Gelukkig zorgden de assistentes, eerst Wendy van der Wiel, de laatste vijf jaar Anneke Slot, ervoor dat de
praktijk goed bleef doorlopen, ondanks de onrust die mijn beperkte aanwezigheid en de vele waarnemers
onvermijdelijk met zich meebrachten.
Ik ben hen allen veel dank verschuldigd.

Koos van der Velden wil ik bedanken voor zijn enthousiasme, betrokkenheid en hulpvaardigheid bij de
voorbereiding, de organisatie en de gegevensverzameling en voor het feit dat hij zijn geduld niet verloor
toen ik hem vervolgens jarenlang bleef bestoken met vragen en opmerkingen over de gepubliceerde ge-
gevens van ‘zijn’ Nationale studie. In zijn eigen proefschrift (1999) schreef hij dat intussen een vergelijk-
baar project op Urk tot een goed einde was gebracht; gelukkig is dat nu echt het geval.

Jacques van Eijk was tijdens de eerste 5 jaar betrokken bij het onderzoek. Zijn inbreng was kritisch en
stimulerend. Het boekje over wetenschappelijk onderzoek, dat hij samen met Jan Gubbels schreef, heb ik
diverse malen gelezen. Ik heb veel van hem geleerd en bedank hem daarvoor.
Jan Gubbels heeft een zeer belangrijke rol gespeeld. Hij organiseerde de uitgebreide database, maakte een
soepel werkend invoerprogramma voor de contactregistratie, begeleidde de controle en het opschonen van
de gegevens en zorgde uiteindelijk dat er bruikbare resultaten uit de computer kwamen. Zijn kritische
commentaar was altijd opbouwend. Hij stelde steeds de voor de hand liggende vraag (‘wat wil je precies
weten?’), waarop ik zeker in het begin het precieze antwoord moest schuldig blijven. En als ik weer eens
wanhopig keek of klaagde over tijdgebrek: ‘dit doe je toch voor je hobby?’ Hij troostte me ook door de
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opmerking dat hij in zijn lange loopbaan precies één promovendus was tegengekomen die alles in één
keer en ook nog snel kon opschrijven. Veel dank.

Doeke Post, mijn eerste promotor, is de ‘schuld’ van dit alles. Het moet gezegd: hij vroeg al bij de eerste
gedachtewisselingen over dit onderzoek of ik hiervoor wel tijd had. Om er vervolgens – altijd optimis-
tisch en opgeruimd - aan toe te voegen, dat het allemaal best zou meevallen. Ik heb goede herinneringen
aan de vele vergaderingen bij hem thuis, in Wezep; het bijzondere is dat ik na afloop met een tevreden
gevoel naar huis reed ondanks een nieuwe berg huiswerk. Ik heb veel gehad aan zijn ervaring als huisarts
en aan zijn grote kennis van de gezondheidszorg.
Johan Groothoff, mijn tweede promotor, zei regelmatig: ‘ik begrijp niet dat je hiervoor tijd kunt maken,
naast je werk als huisarts. Dat kan helemaal niet.’ Hij vond mij vaak te relativerend; het mocht allemaal
best wat sterker worden geformuleerd (‘dat geeft discussie’). De versies van het onderzoeksrapport - en
dat waren er vele -  stuurde hij altijd binnen de kortste keren terug, voorzien van kritische aantekeningen,
taalkundige correcties en bemoedigende opmerkingen. Ik zou hem dan ook willen antwoorden: ‘ik begrijp
niet dat je zoveel aandacht en tijd in het werk van zoveel promovendi kunt investeren, en ook nog tijd
hebt voor het geven van onderwijs.’ Hij heeft, net als Doeke Post, altijd in de goede afloop van dit onder-
zoek geloofd.
Zonder hen beiden was het zeker niet goed gekomen. Ik ben hen zeer veel dank verschuldigd.

De leden van de leescommissie: professor dr. J. van Eijk, professor dr. B. Meyboom - de Jong en
professor dr. J. van der Zee, bedank ik voor hun beoordeling van het manuscript en hun zinvolle com-
mentaar.

Willem Cense ken ik vanaf mijn komst op Urk. Hij liet mij de thuisbevalling op Urk zien en was voor mij
als jonge, onervaren huisarts in velerlei opzicht een vraagbaak en een grote steun. Ik kon mij zeer vinden
in zijn vooruitstrevende ideeën over samenwerking. Door zijn voorbeeld liet hij ook zien dat een huisarts
meer kan en moet doen dan alleen zijn spreekuur. Via hem raakten we, ook privé, snel ingeburgerd in de
regio. Met Henk Steenks ben ik sinds tien jaar goede vrienden. Hij was de enige die de eerste – inderdaad
slecht leesbare – versie van dit proefschrift helemaal heeft doorgespit en becommentarieerd. Ik ben erg
blij dat Willem en Henk mijn paranimfen willen zijn.

Tenslotte wil ik Marijke, Bart, Annemiek en Jorien bedanken, die mij toestonden om tijdens vakanties en
in weekeinden aan dit boek te werken. Ik was er, maar eigenlijk was ik er helemaal niet. Ze hebben veel
ingeleverd en konden zich de laatste jaren bijna niet voorstellen dat het ooit nog af zou komen.
Het is mede hun boek geworden.
Opluchting overheerst nu. We hebben samen nog heel wat in te halen.
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Over de auteur

De auteur van dit proefschrift werd geboren in Maassluis op 3 april 1951 als zoon van Wim de Lege en
Metta de Keizer. Het beroep van zijn vader (marineman) bracht met zich mee dat het gezin nogal eens
verhuisde. Hij groeide op in Engeland, Den Helder en Leiden.
Hij behaalde in 1969 het diploma Gymnasium beta aan het Rembrandt lyceum in Leiden. De studie medi-
cijnen volgde hij aan de Rijksuniversiteit Leiden. In 1976 werd het basisartsexamen behaald. Daarna
werkte hij 15 maanden als wisselassistent in het (toenmalige) Gemeenteziekenhuis in Schiedam; een
periode waarin hij definitief koos om huisarts te worden. De huisartsopleiding werd voltooid in 1978.
Hierna deed hij nog een aanvullende stage verloskunde bij de verloskundigen in het Diaconessenhuis in
Voorburg.
Na een korte periode waarnemen vestigde hij zich in september 1978 op Urk, in maatschap met twee
collega’s.
Hij was jarenlang actief als secretaris van de plaatselijke afdeling van de Koninklijke Nederlandsche
Maatschappij tot bevordering van de Geneeskunst (KNMG).
In 1989 begon hij met het onderzoek, dat later de status van promotieonderzoek kreeg.
Hij ontwikkelde een grote belangstelling voor praktijkautomatisering. Sinds 1992 is hij lid van de techni-
sche commissie van de gebruikersvereniging van een Huisarts Informatie Systeem en op dit moment is hij
actief betrokken bij initiatieven van de District Huisarts Vereniging (DHV) om praktijkautomatisering en
communicatie op lokaal en regionaal niveau te verbeteren.
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Northern Centre for Healthcare Research (NCH) and previous
dissertations

The Northern Centre for Healthcare Research (NCH) was founded in 1986 as a research institute of the
University of  Groningen (RUG), The Netherlands. Researchers from both the Medical and Social Faculty,
with various professional backgrounds, are members of the NCH. These include medical sociologists, medi-
cal doctors, psychologists and human movement scientists. Research of the NCH is aimed at optimising
quality of life of patients and quality of healthcare, and focuses on (a) determinants of health and illness, (b)
consequences of illness, (c) the effects of medical treatment  and decision making, and (d) the evaluation of
health services and various types of interventions. At the time that this thesis is published, the NCH com-
prises five research programmes.

Until 1998, the NCH covered two research programmes, i.e. Determinants of Health and Medical
Decision Making and Evaluation of Healthcare. The first programme was reformulated in 1996 and was
continued as Disorder, Disability and Quality of Life (DDQ). Hence, previous dissertations in this area are
listed as part of the present DDQ-programme. The second programme was subdivided in 1998 into two new
programmes, i.e. Public Health and Public Health Services Research and Rational Drug Use.
Dissertations published earlier within the second programme are listed retrospectively under these new
headings. In 1998, two new programmes, The Outcome and Evaluation of Interventions in Patients with
Motor Problems and Process and Effects of Movement Programs, were formulated and officially integrated
in the NCH in January 1999. The accomplished dissertations since the start of the programmes in 1998 are
included in the list. In 2000 the Department of General Practice joined the NCH and together with the Ra-
tional Drug Use group initiated a new research programme, i.e. Implementation of Evidence Based Medi-
cine in the Medical Practice.

More information regarding the institute and its research can be obtained from our internet site:
http://www.med.rug.nl/nch

Disorder, Disability and Quality of Life

Sanderman R (1988) Life events, mediating variables and psychological distress: a longitudinal study.
PROMOTORES: prof dr WJA van den Heuvel, prof dr PE Boeke, prof dr PMG Emmelkamp.
REFERENT: dr J Ormel

Kempen GIJM (1990) Thuiszorg voor ouderen: een onderzoek naar de individuele determinanten van het
gebruik van wijkverpleging en/of gezinsverzorging op verzorgend en huishoudelijk gebied.
PROMOTORES: prof dr WJA van den Heuvel, prof dr W Molenaar. REFERENT: dr ThPBM Suurmeijer

Sonderen FLP van (1991) Het meten van sociale steun.
PROMOTORES: prof dr WJA van den Heuvel, prof dr FN Stokman. REFERENT: dr J Ormel

Heyink JW (1992) Levertransplantatie: psycho-sociale aspecten.
PROMOTORES: prof dr WJA van den Heuvel, prof dr MJH Slooff. REFERENT: dr Tj Tijmstra

Gerritsen JC (1993) Onafhankelijkheid van ouderen: mogelijkheden en voorwaarden.
PROMOTOR: prof dr WJA van den Heuvel
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Reitsma B (1994) The end of the line? Evaluation of a multidisciplinary team approach to chronic pain.
PROMOTORES: prof dr EC Klip, prof dr JWF Beks, prof dr JP Hennis

Ranchor AV (1994) Social class, psychosocial factors and disease: from description towards explanation.
PROMOTORES: prof dr WJA van den Heuvel, prof dr AP Buunk. REFERENTEN: dr R Sanderman, dr J
Bouma

Oosterhuis A (1994) De gedragstherapeutische behandeling van slaapklachten.
PROMOTOR: prof dr EC Klip

Linschoten CP van (1994) Gezondheidsbeleving van ouderen: een Iongitudinale studie.
PROMOTOR: prof dr WJA van den Heuvel. CO-PROMOTOR: dr J Ormel

Linden-van den Heuvell GFEC van (1994) Voorbereiding op medische ingrepen.
PROMOTOR: prof dr EC Klip

Uitenbroek DG (1995) Exercise behavior. PROMOTOR: prof dr WJA van den Heuvel
Steverink N (1995) Zo lang mogelijk zelfstandig: naar een verklaring van verschillen ten aanzien van opna-

me in een verzorgingstehuis onder fysiek kwetsbare ouderen.
PROMOTORES: prof dr WJA van den Heuvel, prof dr TAB Snijders, prof dr J Ormel

Ruiter JH de (1995)  Sociale ondersteuning en kwaliteit van leven bij patiënten met kanker.
PROMOTORES: prof dr WJA van den Heuvel, prof dr H Schraffordt Koops.
REFERENTEN: dr FLP van Sonderen, dr R Sanderman

Krol B (1996) Quality of life in rheumatoid arthritis patients: the relation between personality, social support
and depression.
PROMOTOR: prof dr WJA van den Heuvel. REFERENTEN: dr R Sanderman, dr ThPBM Suurmeijer

Kooiker SE (1996) Illness in everyday life: a health diary study of common symptoms and their
consequences.
PROMOTORES: prof dr WJA van den Heuvel, prof dr J van der Zee

Zwanikken CP (1997) Multiple sclerose: epidemiologie en kwaliteit van leven.
PROMOTOR: prof dr J Minderhoud. CO-PROMOTORES: dr JW Groothoff, dr ThPBM Suurmeijer

Scaf-Klomp W (1997) Screening for breast cancer: attendance and psychological consequences.
PROMOTOR: prof dr WJA van den Heuvel. REFERENT: dr R Sanderman

Nieboer AP (1997) Life-events and well-being: a prospective study on changes in well-being of elderly
people due to a serious illness event or death of the spouse.
PROMOTORES: prof dr SM Lindenberg, prof dr J Ormel

Eijk LM van (1997) Activity and well-being in the elderly.
PROMOTORES: prof dr WJA van den Heuvel, prof dr SM Lindenberg. REFERENT: dr GIJM Kempen

Alberts JF (1998) The professionalized patient: sociocultural determinants of health services utilization.
PROMOTOR: prof dr WJA van den Heuvel. REFERENT: dr R Sanderman

Jong GM de (1999) Stress, stress management and issues regarding implementation.
PROMOTORES: prof dr PMG Emmelkamp, prof dr JL Peschar. REFERENT: dr R Sanderman

Tiesinga LJ (1999) Fatigue and Exertion Fatigue: from description through validation to application of the
Dutch Fatigue Scale (DUFS) and the Dutch Exertion Fatigue Scale (DEFS).
PROMOTORES: prof dr WJA van den Heuvel, prof dr ThWN Dassen. CO-PROMOTOR: dr RJG Hal-
fens

Nijboer C (2000) Caregiving to patients with colorectal cancer: a longitudinal study on caregiving by part-
ners.
PROMOTORES: prof dr GAM van den Bos, prof dr R Sanderman. CO-PROMOTOR: dr AHM Triemstra
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Doeglas DM (2000) Functional ability, social support and quality of life: a longitudinal study in patients with
early rheumatoid arthritis.
PROMOTORES: prof dr WJA van den Heuvel, prof dr R Sanderman. CO-PROMOTOR: dr ThPBM
Suurmeijer

Hoekstra-Weebers JEHM (2000) Parental adaptation to pediatric cancer.
PROMOTORES: prof dr EC Klip, prof dr WA Kamps. REFERENT: dr JPC Jaspers

Public Health and Public Health Services Research

Lucht F van der (1992) Sociale ongelijkheid en gezondheid bij kinderen.
PROMOTOR: prof dr WJA van den Heuvel. REFERENT: dr JW Groothoff

Engelsman C & Geertsma A (1994) De kwaliteit van verwijzingen.
PROMOTORES: prof dr WJA van den Heuvel, prof dr FM Haaijer-Ruskamp, prof dr B Meyboom-de
Jong

Puttiger PHJ (1994) De medische keuring bij gebruik van persluchtmaskers.
PROMOTORES: prof dr D Post,prof dr WJA Goedhard. CO-PROMOTOR: dr JW Groothoff

Dekker GF (1995) Rugklachten-management-programma bij de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.:
ontwerp, uitvoering en evaluatie.
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