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Samenvatting 
 
 
 
Het aantal personen met cardiometabole aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten, 
diabetes mellitus en chronische nierinsufficiëntie, neemt aanzienlijk toe in welvarende 
landen. Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Landelijke Huisartsen 
Vereniging (LHV), de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde 
(NVAB), de Nederlandse Hartstichting, Nierstichting Nederland en het Diabetes Fonds 
hebben daarom gezamenlijk het PreventieConsult cardiometabool risico (verder 
´PreventieConsult CMR´ genoemd) ontwikkeld. Het ´PreventieConsult CMR´ heeft als 
doel het zo goed mogelijk bereiken en identificeren van mensen met een verhoogd risico 
op cardiometabole aandoeningen en hen een optimale begeleiding en behandeling geven 
ter voorkoming van (verdere) gezondheidsschade. Het PreventieConsult CMR bevat een 
Risicoschatting via een website, gevolgd door twee Praktijkconsulten voor de mensen 
met een verhoogd risico op cardiometabole aandoeningen. Tijdens deze Praktijkconsulten 
wordt het risico op cardiometabole aandoeningen ingeschat door de huisarts en zo nodig 
worden patiënten behandeld en/of verwezen naar leefstijlprogramma’s. Mensen met een 
laag risico of licht verhoogd risico krijgen alleen leefstijladvies op maat via de website. 
Na de ontwikkeling van een concept NHG-standaard PreventieConsult CMR, werd eind 
2009 gestart met een pilot implementatie van het PreventieConsult CMR in 16 huis-
artsenpraktijken, verdeeld over verschillende uitvoeringsvarianten. Zo was de benadering 
van de deelnemende patiënten actief of passief en werd het eerste consult ofwel door de 
huisarts of door een praktijkondersteuner (POH) uitgevoerd. Bij de ‘actieve variant’ 
werden patiënten schriftelijk uitgenodigd om de online Risicoschatting uit te voeren, 
terwijl bij de ‘passieve variant’ patiënten via posters en folders in de wachtkamer 
opgeroepen werden om de Risicoschatting uit te voeren. Het doel van het in dit rapport 
beschreven onderzoek was het evalueren van deze pilot, waarbij de nadruk ligt op de 
haalbaarheid. De effectiviteit van het PreventieConsult CMR zal uit toekomstig 
onderzoek moeten blijken. 
 
Met behulp van interviews, vragenlijsten en gegevens uit het Huisarts Informatie Systeem 
(HIS) van de huisarts werden de volgende onderwerpen onderzocht: 1) Organisatie van 
het Preventieconsult CMR, 2) Deelname aan de Risicoschatting, 3) Verschillen tussen 
deelnemers en niet-deelnemers aan de Risicoschatting, 4) Deelname aan de Praktijk-
consulten, 5) Ervaringen van de deelnemers aan het PreventieConsult CMR, 6) 
Ervaringen van zorgverleners met het Preventieconsult CMR en 7) Verschillen tussen 
verschillende uitvoeringsvarianten. 
 
In de 8 praktijken met de actieve variant kregen 1.583 mensen een uitnodigingsbrief van 
de huisarts om de online Risicoschatting in te vullen. Hiervan voerden 512 personen 
(33%) de online Risicoschatting uit. In de 8 praktijken met de passieve variant behoorden 
8.313 personen tot de doelpopulatie, waarvan 96 personen (1% van de doelpopulatie) de 
Risicoschatting invulden. In totaal hadden 392 (64%) personen een verhoogd risico op 
een cardiometabole aandoening en kregen het advies om naar de huisarts te gaan. Hiervan 
was ruim 40% 60 jaar of ouder. Verder hadden 142 personen (23%) een laag risico en 83 
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personen een licht verhoogd risico (14%). Om inzicht te krijgen in de redenen van non-
repons werd er een vragenlijst verzonden naar een deel van de doelgroep. Hieruit bleek 
dat er weinig statistisch significante verschillen waren tussen mensen die wel en niet 
deelnamen aan de Risicoschatting. Het gebruik van alcohol was hoger onder niet-
deelnemers en ze hadden minder vaak een verhoogd bloedglucose gehalte gehad in het 
verleden. De belangrijkste reden om niet deel te nemen was de angst dat het invullen van 
de vragenlijst op internet de privacy zou schaden. 
 
Er zijn bij 11 van de 16 pilot praktijken mensen naar aanleiding van het PreventieConsult 
CMR op de Praktijkconsulten geweest (alle acht actieve praktijken en in drie van de acht 
passieve praktijken; N = 142). Bij de actieve variant bezocht 36% van de personen met 
een verhoogd risico op de Risicoschatting de huisarts, terwijl dit bij de passieve variant 
maar 15% was. Tijdens de Praktijkconsulten werd er bij 28 van de 142 patiënten (20%) 
een of meerdere cardiometabole aandoeningen opgespoord die volgens de richtlijnen 
behandeld moeten worden: 2 maal diabetes mellitus, 15 maal hypertensie en 15 maal 
hypercholesterolemie. Bij 4 van de 28 patiënten werd zowel hypertensie als hyper-
cholesterolemie opgespoord. In totaal werd er 3 maal een antidiabeticum voorgeschreven, 
14 personen kregen een medicamenteuze behandeling voor hoge bloeddruk en 10 maal 
werd er medicamenteus behandeld voor een te hoog cholesterol. 
De consulten voldeden aan de behoefte van de deelnemers. Naast deze algemene 
tevredenheid geeft 21% van de respondenten aan dat de uitkomsten van het Preventie-
Consult CMR tot bezorgdheid heeft geleid. 
 
Volgens de zorgverleners die hebben deelgenomen aan de pilot implementatie Preventie-
Consult CMR is de meest effectieve manier om mensen uit te nodigen voor het Preventie-
Consult CMR het aanspreken van patiënten tijdens het spreekuur of door het aanschrijven 
van patiënten door de huisarts. De in de pilot gebruikte passieve benadering werd niet 
effectief beschouwd en bleek ook weinig respons op te leveren. De pilot leverde waarde-
volle verbeterpunten voor de volgende implementatiefase op. De tijdens de pilot gebruik-
te materialen zouden beter aangepast kunnen worden aan de doelpopulatie, zoals het 
invullen van de Risicoschatting op papier, het vertalen van materialen in andere talen of 
vereenvoudigen van de taal voor groepen met een lage sociaaleconomische status. Het 
eerste Praktijkconsult zou door zowel de huisarts als de POH uitgevoerd kunnen worden. 
De belangrijkste belemmerende factor was het inzetten van extra personeel. Voor de 
implementatie van het PreventieConsult CMR is extra mankracht nodig die vergoed zal 
moeten worden. 
 
Op basis van de resultaten van dit onderzoek kunnen er een aantal conclusies getrokken 
worden en aanbevelingen voor de verdere implementatie gegeven worden. Patiënten die 
hebben deelgenomen aan de pilot waren erg tevreden over het ‘PreventieConsult CMR’. 
De uitnodiging voor het ‘PreventieConsult CMR’, zowel de uitnodigingsbrief als de 
poster en folder, waren volgens de deelnemende patiënten duidelijk en het was eenvoudig 
om een afspraak voor een Praktijkconsult te maken. Patiënten waren tevreden over zowel 
het functioneren van de huisarts als de POH, en waren blij te hebben meegedaan aan het 
‘PreventieConsult CMR’.  
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Alle deelnemende zorgverleners waren voorafgaand en achteraf van mening dat preventie 
van cardiometabole aandoeningen tot de taak van de huisarts behoort. Het ‘Preventie-
Consult CMR’ kan daarbij (deels) uitgevoerd worden door de POH. De wetenschap-
pelijke onderbouwing in de (concept-)standaard ‘PreventieConsult CMR’ werd door de 
huisartsen en POH’ers duidelijk gevonden. 
Tenslotte heeft de pilot met de Risicoschatting een aantal mensen geïdentificeerd met een 
mogelijk verhoogd risico op cardiometabole aandoeningen, waarbij tijdens de Praktijk-
consulten nieuwe cardiometabole aandoeningen bevestigd konden worden. 
 
Naast deze positieve kanten van het ‘PreventieConsult CMR’ geven een aantal resultaten 
waardevolle verbeterpunten voor de verdere implementatie. Zo kan zowel de respons op 
de Risicoschatting als het percentage patiënten met een verhoogd risico dat de huisarts 
bezoekt verbeterd worden. Gebleken is dat het alleen via Internet aanbieden van de 
Risicoschatting een belemmering kan zijn, aangezien niet iedereen toegang heeft tot 
Internet of daarmee voldoende vaardig is. Verder kunnen volgens een deel van de 
zorgverleners taalgebruik en uitleg van de uitnodigingsbrief, de poster en de folder nog 
vereenvoudigd worden en moeten allochtone patiënten in de moedertaal benaderd kunnen 
worden. 
In dit onderzoek zijn twee benaderwijzen vergeleken, namelijk het aanschrijven van 
patiënten (‘actief)’ en het benaderen via posters en folders in de praktijk (‘passief’). De 
actieve benadering resulteerde in een aanmerkelijk hogere respons dan de passieve 
benadering. Volgens de deelnemende zorgverleners is een dergelijke actieve benadering 
effectiever, al werd door sommigen daarnaast het direct aanspreken van patiënten tijdens 
het spreekuur als nog effectiever beschouwd. 
De Risicoschattingslijst geeft altijd een ‘verhoogd risico’ als uitslag wanneer een patiënt 
60 jaar of ouder is. Deze patiënten kunnen dus in een programmatische benadering ook al 
direct door de huisarts uitgenodigd worden voor een Praktijkconsult. 
Verder werd door de zorgverleners aangegeven dat voor het slagen van het ‘Preventie-
Consult CMR’ adequate vergoeding nodig is. 
 
Op basis van deze conclusies komen we tot de volgende aanbevelingen: 
1) De respons op de uitnodiging voor de Risicoschatting kan verder verbeterd worden 

door aandacht te besteden aan het volgende: 
a. Het kiezen van de actieve benaderingswijze voor het PreventieConsult CMR. Dit 

kan via een schriftelijke uitnodiging en/of door benadering tijdens het spreekuur. 
b. Naast het invullen van de Risicoschatting op Internet moeten er alternatieve 

manieren van invullen worden aangeboden, zoals een versie op papier of op een 
computer (eventueel met assistentie) in de huisartsenpraktijk. 

c. Het maken van specifieke materialen (brieven, posters en folders) voor bepaalde 
groepen patiënten, zoals allochtonen groepen en mensen met een lage sociaal-
economische status. 

d. De belangrijkste redenen om de Risicoschatting niet in te vullen was de angst dat 
invullen van de vragenlijst op internet de privacy schaadt. Het verdient 
aanbeveling expliciet in te gaan op waarborging van de privacy en waar nodig 
alternatieven te bieden voor de online risicoschatting. 
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2) Het belang van een bezoek aan de huisarts bij een op de Risicoschatting gecon-
stateerd verhoogd risico dient sterker benadrukt te worden. Nu gaan er te weinig 
mensen uit zich zelf hiermee naar het Praktijkconsult. 

3) Personen van 60 jaar of ouder kunnen direct uitgenodigd worden voor de Praktijk-
consulten en hoeven geen Risicoschatting uit te voeren. 

4) Het eerste Praktijkconsult van het PreventieConsult CMR kan zowel door de huisarts 
als door een POH uitgevoerd worden. 

5) Het is belangrijk dat er een afdoende tarief voor de Praktijkconsulten wordt vast-
gesteld om de implementatie van het PreventieConsult CMR te bevorderen. Verder 
dient nagedacht te worden over vergoeding van de bijkomende kosten van het 
preventief onderzoek (m.n. laboratoriumonderzoek) voor de deelnemende patiënten. 
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1 Inleiding 
 
 
 
Het aantal personen met cardiometabole aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten, 
diabetes mellitus en chronische nierinsufficiëntie, neemt aanzienlijk toe in welvarende 
landen. Het ontstaan van deze aandoeningen wordt grotendeels veroorzaakt door dezelfde 
leefstijlgerelateerde risicofactoren, namelijk overgewicht en roken [1-3]. Om zowel de 
toekomstige problemen voor de patiënt als een toename van kosten voor de gezondheids-
zorg te voorkomen, wordt preventie van deze aandoeningen steeds belangrijker. Dit wordt 
ook onderstreept door het ministerie van VWS. De in 2007 verschenen nota “Gezond 
zijn, gezond blijven” liet zien dat de overheid prioriteit geeft aan het trachten te voor-
komen, respectievelijk uitstellen, van ziekten door maatregelen op het gebied van 
leefstijl, voeding en beweging. Daarnaast was er in deze nota aandacht voor opsporing 
van mensen met een verhoogd risico op ziekten en gerichte preventieve maatregelen om 
het risico te verlagen of het ontstaan van ziekten uit te stellen [4]. 
 
Historisch gezien zijn in Nederland de preventieve en curatieve gezondheidszorg geschei-
den sectoren, wat een adequate aanpak van gezondheidsproblemen op het grensvlak van 
preventie en curatie belemmert. Recente evaluaties van initiatieven op het gebied van de 
opsporing van mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en chronische 
nierziekten hebben aangetoond dat de effectiviteit hiervan groter zou zijn bij een betere 
inbedding in de curatieve zorg [5, 6]. De drempel naar de huisarts is in Nederland erg 
laag: zo’n 75% van de mensen bezoekt jaarlijks de huisartsenpraktijk [7]. De huisarts zou 
daarom een belangrijke rol kunnen spelen in vroege opsporing en preventieve be-
handeling van mensen met een verhoogd risico op (chronische) aandoeningen. Door de 
vertrouwensband met de huisarts is de huisartsenpraktijk ook het meest aangewezen voor 
een programmatische aanpak van preventie. Hiervan zijn de jaarlijkse griepvaccinatie-
campagne en de screening op baarmoederhalskanker goede voorbeelden. Daarnaast is uit 
een recent onderzoek gebleken dat huisartsen een positieve houding hebben ten aanzien 
van primaire preventie van hart- en vaatziekten, diabetes mellitus en chronische nier-
ziekten en dat de huisartsenpraktijk hiervoor een geschikte plaats is [8]. 
 
Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Landelijke Huisartsen Vereniging 
(LHV), de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), de 
Nederlandse Hartstichting, Nierstichting Nederland en het Diabetes Fonds hebben, als 
gefundeerd alternatief voor zelftesten en health checks, het PreventieConsult cardio-
metabool risico (verder ´PreventieConsult CMR´ genoemd) ontwikkeld. Het 
´PreventieConsult CMR´ heeft als doel het zo goed mogelijk bereiken en identificeren 
van mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, diabetes mellitus en 
chronische nierziekten en hen een optimale begeleiding en behandeling geven ter 
voorkoming van (verdere) gezondheidsschade. Het PreventieConsult CMR bevat een 
Risicoschatting via een website, gevolgd door twee Praktijkconsulten voor de mensen 
met een verhoogd risico op cardiometabole aandoeningen. Tijdens deze Praktijkconsulten 
wordt het risico op cardiometabole aandoeningen ingeschat door de huisarts en zo nodig 
worden patiënten behandeld en/of verwezen naar leefstijlprogramma’s. Mensen met een 
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laag risico of licht verhoogd risico krijgen alleen leefstijladvies op maat via de website. 
Deze werkwijze is gebaseerd op bestaande evidence omtrent het nut van screening en 
opsporing van hoog-risico patiënten. Deze evidence is vastgelegd in een (concept) NHG-
standaard. 
 
Na de ontwikkeling van een concept NHG-standaard PreventieConsult CMR en de 
benodigde materialen voor de uitvoering van het PreventieConsult CMR, werd eind 2009 
gestart met een pilot implementatie van het PreventieConsult CMR in 16 huisartsen-
praktijken. Het doel van het in dit rapport beschreven onderzoek is het evalueren van deze 
pilot. Met behulp van de resultaten uit dit onderzoek zal het PreventieConsult CMR 
geoptimaliseerd worden, waarna het PreventieConsult CMR vanaf eind 2010 landelijk 
geïmplementeerd kan worden in de Nederlandse huisartsenpraktijk. 
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2 Vraagstellingen 
 
 
 
Het doel van dit onderzoek is het evalueren van de pilot implementatie van het Preventie-
Consult CMR. In dit onderzoek zullen de onderstaande vraagstellingen beantwoord 
worden. 
 
 
Organisatie van het Preventieconsult CMR 
a) Wat zijn de kenmerken van de deelnemende praktijken aan de pilot PreventieConsult 

CMR? 
b) Op welke wijze wordt het PreventieConsult CMR in de deelnemende praktijken 

georganiseerd? 
 
Deelname aan de Risicoschatting 
a) Was de uitnodiging om deel te nemen aan de online Risicoschatting duidelijk? 
b) Hoeveel mensen hebben de online Risicoschatting uitgevoerd? 
c) Wat waren de uitkomsten van de online Risicoschatting? Hoeveel deelnemers hadden 

een laag, een licht verhoogd of een verhoogd risico? 
d) Hoeveel deelnemers hebben het leefstijladvies op de website opgevolgd? 
 
Verschillen tussen deelnemers en niet-deelnemers aan de Risicoschatting 
a) Wat was het verschil in demografische en sociaal-economische kenmerken tussen 

deelnemers en niet-deelnemers aan de Risicoschatting? 
b) Wat was het verschil in attitude tegenover het PreventieConsult CMR tussen deel-

nemers en niet-deelnemers aan de Risicoschatting? 
c) Wat was het verschil in opvattingen over leefstijl tussen deelnemers en niet-deel-

nemers aan de Risicoschatting? 
 
Deelname aan de Praktijkconsulten 
a) Hoeveel deelnemers met een verhoogd risico brachten een bezoek aan de huisarts? 
b) Wat was het zorggebruik van personen met respectievelijk een laag, een licht ver-

hoogd en een verhoogd risico (aantal contacten met zorgverleners en voorgeschreven 
medicatie) in vergelijking met personen die niet hebben deelgenomen aan de Risico-
schatting? 

c) Welke metingen zijn er uitgevoerd bij de patiënten die op Praktijkconsult zijn ge-
weest? 

d) Hoeveel en welke aandoeningen zijn opgespoord bij de patiënten die op Praktijk-
consult zijn geweest? En welke behandeling is bij deze patiënten gestart? 

 
Ervaringen van de deelnemers aan het PreventieConsult CMR 
a) In hoeverre was het moeilijk een afspraak te maken voor een Praktijkconsult? 
b) Wat zijn de ervaringen met de praktijkondersteuner tijdens het Praktijkconsult? 
c) Wat zijn de ervaringen met de huisarts tijdens het Praktijkconsult? 
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d) Welke leefstijladviezen werden er door de huisarts gegeven tijdens het tweede 
Praktijkconsult? 

e) Wat zijn de algemene opvattingen over het PreventieConsult CMR onder de deel-
nemers aan de Praktijkconsulten? 

 
Ervaringen van zorgverleners met het Preventieconsult CMR 
a) Wat zijn de meningen van de deelnemende zorgverleners aan de pilot Preventie-

consult CMR over preventie van hart- en vaatziekten, diabetes mellitus en chronische 
nierziekten? 

b) Wat zijn de meningen van de deelnemende zorgverleners aan de pilot Preventie-
consult CMR over de gebruikte materialen tijdens de pilot (zoals de concept NHG-
standaard Preventieconsult CMR, uitnodigingsbrieven, de poster en folders)? 

c) Hoeveel tijd is er nodig voor de uitvoering van het Preventieconsult CMR? 
d) Wat zijn volgens de deelnemende zorgverleners aan de pilot Preventieconsult CMR 

effectieve manieren om mensen te benaderen voor het Preventieconsult CMR? 
e) Wat zijn bevorderende en belemmerende factoren voor de implementatie van het 

Preventieconsult CMR? 
 
Verschillen tussen verschillende uitvoeringsvarianten 
In hoeverre zijn er verschillen tussen uitvoeringsvarianten (actieve en passief / POH en 
huisarts) en zijn deze gerelateerd aan verschillen in procesverloop, ervaringen van de 
zorgverleners en patiënten? 
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3 Methode 
 
 
 
Voor het beantwoorden van de verschillende vraagstellingen wordt gebruik gemaakt van 
verschillende databronnen. In dit hoofdstuk wordt beschreven op welke manier de ge-
gevens voor dit onderzoek verzameld zijn. Eerst zal de inhoud van het PreventieConsult 
CMR beschreven worden. 
 
 

3.1 Het PreventieConsult CMR 
 

3.1.1 Opzet van het PreventieConsult CMR 
Het PreventieConsult CMR is ontwikkeld door het NHG, de LHV, de NVAB, de Neder-
landse Hartstichting, Nierstichting Nederland en het Diabetes Fonds. In figuur 3.1 staat 
schematisch weergegeven hoe het PreventieConsult CMR eruit ziet. Het PreventieConsult 
CMR is bedoeld voor personen tussen de 45 en 70 jaar (Hindoestanen vanaf 35 jaar oud) 
die niet bij de huisarts bekend zijn met een cardiometabole aandoening. Deze personen 
worden via de huisarts benaderd om een Risicoschatting uit te voeren via de website 
www.testuwrisico.nl. In de onderstaande paragrafen zal dieper ingegaan worden op de 
manier van benaderen door de huisarts (§3.1.2) en de Risicoschatting (§3.2.2). 
 
Afhankelijk van de uitslag van de Risicoschatting zijn er verschillende mogelijkheden. 
Als de betrokken patiënt een laag risico heeft op een cardiometabole aandoening, wordt 
de patiënt geadviseerd dit risico laag te houden. Ter ondersteuning wordt er op de website 
van de Risicoschatting de mogelijkheid gegeven om informatie te krijgen over goede 
voeding, bewegen en andere positieve leefstijlaspecten. In het geval van een licht ver-
hoogd risico op een cardiometabole aandoening, krijgt de patiënt digitaal een gericht 
leefstijladvies, afhankelijk van aanwezige risicofactoren. Voorbeelden hiervan zijn 
afvallen, aanpassen van de voeding, meer bewegen of stoppen met roken. Daarnaast kan 
de patiënt via de website doorklikken naar relevante websites op het gebied van leefstijl. 
Tenslotte wordt aan de patiënten met een verhoogd risico op cardiometabole aan-
doeningen het advies gegeven om contact op te nemen met de huisarts voor twee 
Praktijkconsulten. Tijdens deze Praktijkconsulten wordt het risico op cardiometabole 
aandoeningen ingeschat door de huisarts en zo nodig worden patiënten behandeld en/of 
verwezen naar leefstijlprogramma’s.  
 
Het eerste Praktijkconsult bestaat uit het bespreken van de antwoorden van de Risico-
schatting met de patiënt, het meten van risicofactoren (zoals bloeddruk en BMI) en het 
verrichten van laboratoriumonderzoek. Bij het tweede consult worden alle gegevens 
samengevat tot een risicoscore en maakt de huisarts met de patiënt een keuze voor de 
aanpak van zijn/haar risico. Dit kan, indien nodig, resulteren in behandeling volgens de 
beschikbare richtlijnen en/of verwijzing naar programma’s op het gebied van het ver-
beteren van de leefstijl, zoals stoppen met roken of een beweegprogramma. 
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3.1.2 Opzet van de pilot implementatie PreventieConsult CMR 
In totaal hebben 16 praktijken deelgenomen aan de pilot implementatie PreventieConsult 
CMR, verdeeld over drie verschillende regio’s: Drenthe/Overijssel/Flevoland (8 prak-
tijken), Rotterdam (4 praktijken) en Oostelijk Zuid-Limburg (4 praktijken). De deel-
nemers zijn geselecteerd door het NHG in overleg met de onderzoekers. Voorwaarde 
voor deelname aan de pilot was dat: 1) het mogelijk was om gegevens uit het Huisarts 
Informatie Systeem (HIS) te kunnen extraheren (zie ook §3.2.5), 2) er een praktijk-
ondersteuner (POH) in de praktijk werkzaam was, en 3) er tenminste één programma 
lokaal of regionaal beschikbaar was voor patiënten met een verhoogd risico op cardio-
metabole aandoeningen (bijvoorbeeld een beweegprogramma of stoppen met roken). In 
de drie regio’s werd de uitvoering van de pilot ondersteund door een preventiemede-
werker/adviseur van de Regionale Ondersteunings Structuur (ROS). 
 
Omdat er voorafgaande aan het evaluatieonderzoek nog onduidelijkheid was over de 
manier waarop het PreventieConsult CMR het beste uitgevoerd zou kunnen worden, zijn 
er verschillende varianten uitgeprobeerd. Zo was de benadering van de deelnemende 
patiënten actief of passief en werd het eerste consult ofwel door de huisarts of door een 
POH uitgevoerd. Per regio werd door loting bepaald welke praktijk welke van de vier 
varianten (actief/POH, actief/huisarts, passief/POH of passief/huisarts) uit ging voeren. 
Bij de ‘actieve variant’ werden patiënten schriftelijk uitgenodigd om de online Risico-
schatting uit te voeren, terwijl bij de ‘passieve variant’ patiënten via posters en folders in 
de wachtkamer opgeroepen werden om de Risicoschatting uit te voeren.  
 
De acht praktijken in de actieve variant maakten eerst een selectie van de doelgroep 
(mensen tussen de 45 en 70 jaar zonder manifeste cardiometabole aandoeningen). 
Vanwege de haalbaarheid werden niet alle mensen uit de doelgroep aangeschreven, maar 
betrof de selectie diegenen die geboren waren in de jaren 1939, 1946, 1952, 1958 en 
1964. De mensen met manifeste hartvaatziekte, nierziekte of diabetes werden geëxclu-
deerd op basis van een lijst met ICPC-codes (zie Box 3.1). Daarnaast konden patiënten 
geëxcludeerd worden omdat ze bijvoorbeeld een beperkte levensverwachting hadden of 
omdat preventie bij een patiënt al in de tweede lijn plaatsvindt. De uiteindelijk geselec-
teerden kregen een uitnodigingsbrief thuisgestuurd waarin zij werden gestimuleerd de 
online risicotest in te vullen. Deze uitnodigingsbrief werd verstuurd in de periode oktober 
2009 tot januari 2010. In maart 2010 werd een herinneringsbrief gestuurd om degenen die 
de Risicoschatting nog niet uitgevoerd hadden nogmaals te stimuleren dit alsnog te doen. 
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Box 3.1: ICPC-codes ter exclusie preventieconsult 
 
K74 ANGINA PECTORIS 
K75 ACUUT MYOCARD INFARCT 
K76 ANDERE CHRON.ISCHEMISCHE HARTZIEKTEN 
K77 DECOMPENSATIO CORDIS 
K78 BOEZEMFIBRILLEREN/-FLADDEREN 
K79 PAROXYSMALE TACHYCARDIE 
K82 COR PULMONALE 
K83 KLEPAANDOENING NIET REUMAT./NAO 
K84 ANDERE HART ZIEKTEN 
K86 HYPERTENSIE ZOND.ORGAANBESCHADIG. 
K87 HYPERTENSIE MET ORGAANBESCHADIG. 
K89 PASSAGERE CEREBRALE ISCHEMIE/TIA 
K90 CEREBROVASC.ACCID.(CVA) [EX.TIA] 
K91 ATHEROSCLEROSE [EX.CORON.,CEREBR.] 
K92 ANDERE ZIEKTEN PERIFERE ARTERIEN 
T90 DIABETES MELLITUS 
T93 VETSTOFWISSELINGSSTOORNIS 
U88 GLOMERULONEPHRITIS/NEFROSE 
U99 ANDERE ZIEKTE URINEWEGEN 
 
 
De acht praktijken in de passieve variant nodigden mensen uit via posters en folders in de 
wachtkamer en zo mogelijk via de praktijkwebsite. Hierop stond informatie over de 
Risicoschatting en een verwijzing naar de website. 
 
 

3.2 Gebruikte meetinstrumenten 
 
In deze paragraaf zullen de in dit onderzoek gebruikte meetinstrumenten beschreven 
worden. 
 

3.2.1 Interview met contactpersonen deelnemende pilot-praktijken 
Om inzicht te krijgen in de organisatie van de deelnemende praktijken aan de pilot 
PreventieConsult CMR, werden de contactpersonen van de 16 praktijken geïnterviewd. In 
het semigestructureerd telefonisch interview werd gevraagd naar de praktijkkenmerken, 
eventuele veranderingen in de organisatie van de praktijk tijdens de pilot, de manier 
waarop de praktijk het PreventieConsult CMR van plan was uit te gaan voeren en de 
aanwezigheid van lokale of regionale preventieprogramma’s. Het interview werd af-
genomen vlak voor de start van de pilot, dat wil zeggen vlak voor het schriftelijk be-
naderen van patiënten (bij de ‘actieve’ variant) of het ophangen van de posters en 
wegleggen van folders in de wachtkamer (bij de ‘passieve’ variant). 
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3.2.2 De online Risicoschatting 
Het PreventieConsult CMR begint met het invullen van een vragenlijst op internet ter 
inschatting van het risico op cardiometabole aandoeningen (de Risicoschatting). Voor dit 
gedeelte van het PreventieConsult CMR is door een externe partij een website ontworpen 
(www.testuwrisico.nl). Er was tijdens de pilot geen mogelijkheid om de Risicoschatting 
op papier in te vullen. 
 
Bij de Risicoschatting werd eerst gevraagd of de deelnemer als patiënt stond ingeschre-
ven in één van de deelnemende praktijken. Vervolgens werd gevraagd naar de leeftijd om 
te kijken of de patiënt voldeed aan het leeftijdscriterium voor het PreventieConsult CMR 
(ouder dan 45 jaar of Hindoestanen ouder dan 35 jaar). Hierna startte pas de Risico-
schatting. De Risicoschatting bevat elementen van de SCORE risicofunctie [9, 10], met 
items als leeftijd, geslacht en roken, de FINDRISK vragenlijst [11], en een vraag over de 
familieanamnese wat betreft hart- en vaatziekten. In figuur 3.2 staat de samenstelling van 
de Risicoschatting weergegeven. 
 
De Risicoschatting kende drie mogelijke uitslagen: een verhoogd risico, een licht ver-
hoogd risico of een laag risico op een cardiometabole aandoening. Mensen met een 
verhoogd risico kwamen in aanmerking voor een Praktijkconsult bij de huisarts. Dit was 
het geval bij 1) een 10-jaars sterfterisico door hart- en vaatziekten van meer dan 5% op 
basis van leeftijd, geslacht en roken volgens de SCORE risicofunctie, 2) iemand van 45 
jaar of ouder en een positieve familieanamnese voor hart- en vaatziekten (gedefinieerd als 
een 1e-graad familielid met hart- vaatziekten voor het 60ste jaar), 3) een score van 10 of 
meer punten op de FINDRISK vragenlijst, wat een hoog 5-jaars risico betekent op 
diabetes of 4) een leeftijd boven de 60 jaar. De test gaf een licht verhoogd risico op 
cardiometabole aandoeningen bij 1) mannelijke rokers jonger dan 50 of vrouwelijke 
rokers jonger dan 55 jaar, 2) een FINDRISK uitslag van 7,8 of 9 punten of 3) personen 
jonger dan 45 jaar met een positieve familieanamnese voor hart- en vaatziekten. In alle 
andere gevallen hadden mensen met een laag risico. 
 
Naast de vragen waarmee het risico op cardiometabole aandoening werd berekend, werd 
aan de deelnemers geslacht, geboortedatum en postcode gevraagd. Alle ingevulde ge-
gevens van de Risicoschatting werden bij een externe partij opgeslagen en beschikbaar 
gesteld aan de onderzoekers voor het evaluatieonderzoek. 
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Figuur 3.2: Risicoschatting PreventieConsult CMR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.3 Gegevens van personen uit de doelpopulatie 
Aan de deelnemende huisartsenpraktijken werd gevraagd een lijst samen te stellen van 
patiënten die in aanmerking kwamen voor het PreventieConsult CMR. In de acht prak-
tijken met de actieve variant (uitnodiging middels een brief van de huisarts) betrof dit de 
patiënten uit de geboortejaren 1939, 1946, 1952, 1958 en 1964, die per brief waren aan-
geschreven door de huisarts. In de praktijken met de passieve variant waren dit alle 
patiënten tussen de 45 en 70 jaar die niet bekend waren met een cardiometabole aan-
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doening. Het aangeleverde bestand bevatte het HIS-nummer, geboortedatum, geslacht en 
de postcode van de patiënten. 
 

3.2.4 Enquête onder doelpopulatie 
Om inzicht te krijgen in de opvattingen over het Preventieconsult, redenen van deelname 
of afzien van deelname, opvattingen over leefstijl en kenmerken van de doelgroep is een 
vragenlijst gemaakt. Deze vragenlijst werd verstuurd naar alle patiënten die van de huis-
arts een uitnodigingsbrief hebben ontvangen (in de praktijken met de ‘actieve variant’) en 
in alle praktijken met de ‘passieve variant’ naar een aselecte steekproef van 200 personen 
uit de doelpopulatie van patiënten tussen de 45 en 70 jaar die niet bekend waren met een 
cardiometabole aandoening. De vragenlijsten werden verzonden vanuit de praktijken. Met 
gebruikmaking van een retourenvelop konden patiënten de ingevulde vragenlijst anoniem 
terugsturen naar een mailhouse, waar vervolgens de data-entry heeft plaatsgevonden.  
 

3.2.5 Extractie van Huisarts Informatie Systeem (HIS) 
Van de patiënten die tot de doelpopulatie behoren (zie §3.2.3) werd het zorggebruik 
gedurende de pilot in kaart gebracht. Hiervoor werden gegevens geëxtraheerd uit het HIS 
van de deelnemende praktijken. Voor dit onderzoek werd gebruik gemaakt van de infra-
structuur van het Landelijk InformatieNetwerk Huisartsenzorg (LINH), een samen-
werkingsverband van het NIVEL en IQ Healthcare als onderdeel van het Radboud 
Universitair Medisch Centrum. Wanneer een praktijk een ‘akkoordverklaring voor 
extractie van gegevens’ ondertekent, kunnen gegevens over klachten en aandoeningen 
(aan de hand van ICPC codes), prescripties (aan de hand van ATC-codes), verrichtingen 
(declaraties), meetwaarden en labbepalingen uit praktijken die de HISsen MicroHIS, 
OmniHis, Mira, Promedico of Medicom gebruiken geëxtraheerd worden. Dit houdt in dat 
de gegevens ontvangen en gecontroleerd worden op kwaliteit en consistentie. Als de 
gegevens akkoord bevonden worden, worden ze opgenomen in een SQL database, waar 
de gegevens benaderbaar zijn door onderzoekers binnen het NIVEL. 
 

3.2.6 Informatie over deelnemers aan de Praktijkconsulten 
Aanvullend op de gegevens uit het HIS (zie §3.2.5) werd de deelnemende praktijken ge-
vraagd informatie te leveren over de patiënten die op Praktijkconsult geweest zijn. Het 
volgende werd gevraagd: 1) het aantal nieuw opgespoorde aandoeningen (hypertensie, 
hypercholesterolemie, diabetes mellitus en/of een chronische nierziekte), 2) voorge-
schreven medicatie voor diabetes mellitus, hoge bloeddruk en/of hoog cholesterol, en 3) 
uitgevoerde metingen tijdens de Praktijkconsulten (Bloeddruk en glucose- en cholesterol-
bepalingen). 
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3.2.7 Enquête onder patiënten die op het Praktijkconsult zijn geweest 
Alle personen die naar aanleiding van de Risicoschatting de huisarts hebben bezocht voor 
de Praktijkconsulten hebben na het tweede Praktijkconsult van de huisarts een vragenlijst 
meegekregen. Het doel van deze vragenlijst was inzicht krijgen in de ervaringen van 
patiënten met de consultfase van het PreventieConsult CMR. Gevraagd werd in hoeverre 
het moeilijk was een afspraak te maken voor een Praktijkconsult, wat de ervaringen 
waren met de POH en de huisarts tijdens de consulten, welke leefstijladviezen er door de 
huisarts werden gegeven en wat de meningen van de deelnemers zijn over het Preventie-
Consult CMR. Bij de ontwikkeling van de vragenlijst is gebruik gemaakt van de CQI 
databank (www.centrumklantervaringzorg.nl). Verder werd voor het opstellen van vragen 
over de ervaringen met de POH gebruik gemaakt van een bestaande vragenlijst van de 
Universiteit Maastricht [12]. 
 

3.2.8 Enquête onder zorgverleners 
Alle huisartsen en POHs die mee hebben gedaan aan de pilot PreventieConsult CMR 
hebben via email een link ontvangen naar een online vragenlijst met vragen over de 
ervaringen met het PreventieConsult CMR. Over de volgende onderwerpen werden in de 
vragenlijst vragen gesteld: 1) meningen over preventie van cardiometabole aandoeningen, 
2) de gebruikte materialen tijdens de pilot, 3) de tijd die nodig is voor uitvoering van het 
PreventieConsult CMR, 4) manier van benaderen van patiënten, en 5) bevorderende en 
belemmerende factoren voor de implementatie van het Preventieconsult CMR. 
 
 

3.3 Statistische analyse 
 
In de onderstaande paragrafen zal beschreven worden met welke databronnen en op 
welke wijze de verschillende vraagstellingen van het onderzoek beantwoord worden. 
 

3.3.1 Organisatie van het Preventieconsult CMR 
Voor dit onderdeel werd gebruik gemaakt van de informatie uit de interviews met de met 
contactpersonen deelnemende pilot-praktijken (zie §3.2.1). Frequenties werden berekend 
met Stata 10. 
 

3.3.2 Deelname aan de Risicoschatting 
Om de vraagstellingen over de deelname aan de Risicoschatting te kunnen beantwoorden, 
werd gebruik gemaakt van drie databronnen: de online Risicoschatting (§3.2.2), gegevens 
van personen uit de doelpopulatie (§3.2.3) en de enquête onder de doelpopulatie (§3.2.4). 
Als basisbestand voor deze analyse werd het door de huisartsen aangeleverde databestand 
met gegevens van de doelpopulatie gebruikt. Met behulp van geboortedatum, geslacht en 
postcode werden de resultaten van de Risicoschatting aan dit basisbestand gekoppeld. Na 
koppeling in een beveiligde omgeving, werd de geboortedatum omgezet in een leeftijd en 
de letter van de postcode verwijderd, zodat de gegevens niet meer tot individuele per-
sonen herleidbaar waren. Gedurende het evaluatieonderzoek werd bij het koppelen van 
gegevens gehandeld volgens een opgesteld privacyreglement, dat voorafgaande aan het 
onderzoek verzonden werd aan de deelnemende praktijken. Vanuit dit bestand werd de 
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respons op de Risicoschatting bepaald en per persoon het risico op cardiometabole 
aandoeningen bepaald. 
 
De enquête onder de doelpopulatie werd gebruikt om de duidelijkheid van de uitnodiging 
voor de Risicoschatting te bepalen. Alle vragenlijsten die werden geretourneerd voor 1 
juli 2010 zijn betrokken in de statistische analyses. Frequenties werden berekend met 
Stata 10. 
 

3.3.3 Verschillen tussen deelnemers en niet-deelnemers aan de Risicoschatting 
Om inzicht te krijgen in mogelijke verschillen tussen personen die wel en niet deelnamen 
aan de Risicoschatting werden gegevens gebruikt uit de enquête onder de doelpopulatie 
(§3.2.4). Verschillen tussen deelnemers in de actieve en passieve variant en verschillen 
tussen deelnemers en niet-deelnemers werden getoetst met behulp van de Student t-toets 
voor continue variabelen en de chi-kwadraat toets in het geval van categoriale variabelen 
met Stata 10. 
 

3.3.4 Deelname aan de Praktijkconsulten 
Bij dit onderdeel werd gebruik gemaakt van extractie van het HIS (§3.2.5), gecombineerd 
met de online Risicoschatting (§3.2.2), de gegevens van personen uit de doelpopulatie 
(§3.2.3) en de door de deelnemende praktijken aangeleverde informatie over de deel-
nemers aan de Praktijkconsulten (§3.2.6) . Gegevens uit het HIS werden met behulp van 
HIS-nummer (of postcode, geboortedatum en geslacht) gekoppeld aan de andere be-
standen (zie ook §3.3.2). 
 
Voor de start van de pilot werd met de deelnemende huisartsenpraktijken afgesproken dat 
consulten voor de pilot PreventieConsult CMR gecodeerd zouden worden met de ICPC 
code A49, zodat deze door de onderzoekers teruggevonden konden worden. Het bleek 
echter niet mogelijk om op basis van deze code alle Praktijkconsulten terug te vinden in 
de data. Daarom zijn er twee soorten analyses uitgevoerd:1) het zorggebruik van de 
patiënten die mee hebben gedaan aan de Risicoschatting, uitgesplitst naar de uitslag van 
de Risicoschatting, 2) het zorggebruik van de patiënten waarvan de gegevens van de 
Praktijkconsulten in het HIS teruggevonden konden worden, aangevuld door de infor-
matie die de deelnemende praktijken hebben aangeleverd over de deelnemers aan de 
Praktijkconsulten. 
 
Voor de eerste analyse werden de volgende gegevens gebruikt uit het HIS: 1) het aantal 
consulten met de huisarts (zowel enkele als dubbele consulten (consulten langer dan 20 
minuten)), 2) het aantal telefonische consulten met de huisarts, 3) het aantal consulten 
met de POH (zowel enkele consulten als dubbele consulten (consulten langer dan 20 
minuten)), en 4) de volgende voorgeschreven medicatie (op basis van de zogenaamde 
ATC-code): Diabetesmiddelen (ATC-code A10), Diuretica (ATC-code C03), Beta-
blokkers (ATC-code C07), Calciumantagonisten (ATC-code C08), middelen aangrijpend 
op het renine-angiotensinesysteem (ATC-code C09) en Antilipaemica (ATC-code C10). 
Deze gegevens werden vergeleken tussen de patiënten met een laag, licht verhoogd en 
verhoogd risico op cardiometabole aandoeningen. Bij deze personen zijn de gegevens van 
de 3 maanden na het moment van invullen van de Risicoschatting betrokken in de ana-
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lyses. Daarnaast werden de patiënten die wel tot de doelpopulatie hoorde, maar de 
Risicoschatting niet hebben uitgevoerd, gebruikt als controlegroep. Van deze controle-
groep werd het zorggebruik en de voorgeschreven medicatie meegenomen van de eerste 
drie maanden van 2010. Verschillen tussen de groepen werden getoetst met Poisson 
regressie en logistische regressieanalyse. 
In de tweede analyse werden met behulp van HIS gegevens, gecombineerd met de extra 
aangeleverde informatie, de volgende gegevens berekend van de deelnemers aan de 
Praktijkconsulten: 1) het aantal consulten bij de huisarts en POH, 2) uitslagen van uit-
gevoerde metingen (bloeddruk, cholesterol en bloedglucose), 3) nieuw opgespoorde 
aandoeningen (hypertensie, hypercholesterolemie en/of diabetes mellitus) en 4) voor-
geschreven medicatie voor hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol en/of diabetes mellitus. 
Alle analyses werden uitgevoerd met Stata 10. 
 

3.3.5 Ervaringen van de deelnemers aan het PreventieConsult CMR 
In dit onderdeel van het onderzoek werd gebruik gemaakt van de vragenlijst onder per-
sonen die de huisarts hebben bezocht voor de Praktijkconsulten (§3.2.6). Voor dit onder-
deel werd alleen beschrijvende analyses uitgevoerd (gemiddelden en frequenties) met 
Stata 10. 
 

3.3.6 Ervaringen van zorgverleners met het Preventieconsult CMR 
Ervaringen van de zorgverleners met het Preventieconsult CMR werden gemeten met een 
online vragenlijst (§3.2.7). In totaal werden er drie reminders verzonden, waaronder een 
email vanuit het NHG. De gegevens die op 25 juli 2010 beschikbaar waren, zijn betrok-
ken in de analyses. Voor dit onderdeel werden alleen beschrijvende analyses uitgevoerd 
(gemiddelden en frequenties) met Stata 10. 
 

3.3.7 Verschillen tussen verschillende uitvoeringsvarianten 
Op basis van alle verzamelde gegevens zullen verschillen tussen de verschillende uit-
voeringsvarianten beschreven worden. 
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4 Organisatie van het PreventieConsult CMR 
 
 
 
Voor de start van de pilot PreventieConsult CMR zijn telefonische interviews gehouden 
met de contactpersonen van de deelnemende huisartsenpraktijken. Hierin werd niet alleen 
gevraagd naar de achtergrondkenmerken van de praktijk, maar ook naar de manier waar-
op de praktijk georganiseerd was. 
 
 
Tabel 4.1: Kenmerken van de deelnemende praktijken aan de pilot PreventieConsult 

CMR (n=16) 
 
 Aantal 
Praktijkvorm  
Solo 6 
Duo 4 
Groep 2 
Gezondheidscentrum 4 
  
Praktijkgrootte  
< 2 x normpraktijk 9 
2-3 x normpraktijk 3 
> 3x normpraktijk 4 
  
Aantal artsen in dienst  
1 arts 5 
2-3 artsen 6 
> 3 artsen 5 
  
Aantal POH in dienst  
1 POH 8 
2 POHs of meer 8 
 
 
De kenmerken van de deelnemende pilot praktijken staan in tabel 4.1. Meer informatie 
over de deelnemende praktijken staat vermeld in Bijlage A. Onder de deelnemende 
praktijken waren er zes solopraktijken, vier duopraktijken, twee groepspraktijken en vier 
gezondheidscentra. De grootte van de praktijk was bij de helft van de deelnemende prak-
tijken een tot twee keer een normpraktijk (een normpraktijk bestaat uit 2.350 patiënten). 
De praktijkgrootte was gemiddeld 4.838 patiënten en varieerde van 2.100 tot 10.000 
ingeschreven patiënten. In de deelnemende praktijken waren er gemiddeld 3,1 artsen in 
dienst. Dit waren niet alleen huisartsen, maar ook Huisartsen in Dienst van de Huisarts en 
Huisartsen In Opleiding. 69% van de praktijken had twee artsen of meer in dienst. Het 
aantal varieerde van een tot acht artsen in dienst. De helft van de deelnemers had twee of 
meer POHs in dienst. Het aantal POHs in dienst was gemiddeld 1,7 en varieerde van een 
tot drie. 
 
De meerderheid van de geïnterviewde contactpersonen gaf aan dat de pilot Preventie-
Consult CMR uitgevoerd zou gaan worden binnen de huidige formatie van de praktijk. 
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Tijdens de interviews kwamen geen afwijkingen van het protocol van de pilot naar voren, 
zoals beschreven in de diverse werkdocumenten en draaiboeken. 
 
Tenslotte werd tijdens het interview gevraagd naar de bestaande programma’s op het 
gebied van leefstijl. Dit waren interventies op het gebied van stoppen met roken, moge-
lijkheden tot het aanpassen van de voeding en beweegprogramma’s. Bij alle deelnemende 
praktijken waren er mogelijkheden op het gebied van het stoppen met roken. Bij 9 prak-
tijken werd dit uitgevoerd door de POH. In de andere praktijken werd aangegeven dat er 
geregeld adviezen werden gegeven door de huisarts en/of de POH. Ook het verwijzen 
naar een diëtist(e) was in alle praktijken mogelijk. Bij 5 praktijken was er een diëtist(e) in 
de praktijk of in hetzelfde gebouw als de praktijk. In de andere gevallen werd er ver-
wezen naar een vaste diëtist(e) buiten de praktijk. Zes praktijken waren aangesloten bij 
een leefstijlprogramma op het gebied van voeding en beweging (‘beweegkuur’ of ‘van 
klacht naar kracht’). In de andere praktijken werd voor beweegprogramma’s verwezen 
naar een fysiotherapeut buiten de praktijk. 
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5 Deelname aan de Risicoschatting 
 
 
 
In dit hoofdstuk wordt de deelname aan de Risicoschatting beschreven. Hiervoor worden 
de gegevens die verzameld zijn bij de online Risicoschatting (§3.2.2), de gegevens van 
personen uit de doelpopulatie (§3.2.3) en de enquête onder de doelpopulatie (§3.2.4) ge-
combineerd. 
 
 

5.1 Uitnodiging om de online Risicoschatting in te vullen 
 
In de 8 praktijken met de actieve variant kregen 1.583 mensen een uitnodigingsbrief van 
de huisarts om de online Risicoschatting in te vullen. Op basis van de schriftelijke 
enquête onder de doelpopulatie gaf 85% van de aangeschreven patiënten in de actieve 
praktijken (n = 387) aan deze uitnodiging duidelijk te vinden. 
 
In de 8 praktijken met de passieve variant bestond de doelpopulatie (mensen tussen 45 en 
70 jaar zonder manifeste hart- en vaatziekten, diabetes mellitus of chronische nierziekten) 
uit 8.313 mensen. Onder de respondenten op de schriftelijke enquête onder de doel-
populatie in de passieve praktijken (n = 500) gaf 55% aan het afgelopen half jaar bij de 
huisarts te zijn geweest en 4% had het afgelopen half jaar de website van de praktijk 
bezocht. In de passieve praktijken waren 72 van de 505 geënquêteerden (14%) op de 
hoogte van de Risicoschatting, waarvan 65 personen (90%) de informatie over de test 
duidelijk vonden. 
 
 

5.2 Respons online Risicoschatting 
 
Van de 1.583 mensen die een persoonlijke uitnodiging kregen vulden 521 (32,9%) per-
sonen de online Risicoschatting in. De gemiddelde leeftijd was 54 jaar, 59% was vrouw 
en 24 (4,5%) personen waren van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Hindoestaanse 
afkomst. Uit de doelgroep in de passieve praktijken (n = 8.313) vulden 96 (1,2%) per-
sonen de Risicoschatting in. De gemiddelde leeftijd was 56 jaar, 57% was vrouw en 2 
(2,1%) personen waren van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Hindoestaanse afkomst. 
Leeftijd en geslacht van de deelnemers in de praktijken met de passieve variant verschilde 
niet statistisch significant van die in de actieve variant (p=0,17 respectievelijk p=0,82). 
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Figuur 5.1: Aantal respondenten per week op de Risicoschatting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 5.1 toont het aantal respondenten per week vanaf week 45 (2 november) in 2009  
tot en met week 17 (2 mei) in 2010. Na verzending van de herinneringsbrieven is een 
duidelijke piek in de respons waarneembaar (week 11, vanaf 15 maart). 
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5.3 Uitkomsten van de online Risicoschatting 
 
Tabel 5.1 toont de uitkomsten op de vragen van de Risicoschatting per variant. Deel-
nemers uit de praktijken met de passieve variant hadden een hoger gewicht dan deel-
nemers uit praktijken met de actieve variant (76 versus 80 kilogram, p<0,01). Van alle 
deelnemers roken 129 (21%) personen. Zesendertig (6%) deelnemers hadden ooit zelf een 
verhoogde bloedsuiker of suikerziekte. Een positieve familieanamnese voor suikerziekte 
en hartvaatziekte werd gezien bij respectievelijk 173 (28%) en 166 (27%) van alle deel-
nemers. 
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Tabel 5.1: Uitkomsten op de vragen van de online Risicoschatting, uitgesplitst naar 
variant 

 
 Variant  P-waarde 

actief 
(n=521)

passief  
(n=96)  

Gemiddelde leeftijd (jaar) 54,5 55,7  0,17
   
Gemiddelde gewicht (kilogram) 75,6 79,6  <0,01
   
Gemiddelde lengt (centimeters) 172 173  0,62
   
Geslacht   
Man (%) 216 (41,5%) 41 (42,7%)  
Vrouw (%) 305 (58,5%) 55 (57,3%)  0,82

   
Middelomtrek man   
< 94 cm (%) 50 (23,2%) 12 (29,3%)  
94 – 102 cm (%) 101 (46,8%) 14 (34,2%)  
> 102 cm (%) 65 (30,1%) 15 (36,6%)  

0,33

   
Middelomtrek vrouw   
< 80 cm (%) 42 (13,8%) 8 (14,6%)  
80 – 88 cm (%) 106 (34,8%) 18 (32,7%)  
> 88 cm (%) 157 (51,5%) 29 (52,7%)  

0,96

   
Ooit verhoogd bloedsuikergehalte of suikerziekte   
Ja (%) 33 (6,3%) 3 (3,1%)  
Nee (%) 488 (93,7%) 93 (96,9%)  0,22

   
Suikerziekte bij vader, moeder, broer of zus   
Ja (%) 143 (27,5%) 30 (31,3%)  
Nee (%) 378 (72,6%) 66 (68,8%)  0,45

     
Hartvaatziekte voor 60ste levensjaar bij ouders, broers 
of zussen     

Ja (%) 134 (25,7%) 32 (33,3%)  
Nee (%) 387 (74,3%) 64 (66,7%)  0,12

   
Roken   
Ja (%) 109 (20,9%) 20 (20,8%)  
Nee (%) 412 (79,1%) 76 (79,2%)  0,98

   
Turkse, Marokkaanse of Surinaamse afkomst   
Ja (%) 22 (4,2%) 2 (2,1%)  
Nee (%) 499 (95,8%) 94 (97,9%)  0,32

   
Hindoestaanse afkomst   
Ja (%) 5 (1,0%) 0 (0%)  
Nee (%) 516 (99,0%) 96 (100%)  0,34

 
 
In tabel 5.2 staat de verdeling naar laag, licht verhoogd en verhoogd risico per variant 
naar aanleiding van de online Risicoschatting. In totaal hadden 392 (63,5%) personen een 
verhoogd risico op een cardiometabole aandoening; zij kregen het advies om naar de 
huisarts te gaan. Er was geen statistisch significant verschil tussen personen uit praktijken 
die de actieve respectievelijk passieve oproepvariant hanteerden. 
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Tabel 5.2: Uitslag van de Risicoschatting, uitgesplitst naar variant 
 

 Variant  P-waarde 
actief 

(n=521)
passief  
(n=96)  

Laag risico 126 (24,2%) 16 (16,7%)  
Licht verhoogd risico 68 (13,1%) 15 (15,6%)  
Verhoogd risico 327 (62,8%) 65 (67,7%)  

0,26

 
 
Een verhoogd risico kan veroorzaakt worden door verschillende risicofactoren. Zo is er 
automatisch sprake van een verhoogd risico bij personen van 60 jaar en ouder. Van de 
392 personen met een verhoogd risico waren 170 personen 60 jaar of ouder (43,4%). Van 
deze groep van 60 jaar en ouder rookte er 19 (11,1%) en hadden er 103 overgewicht 
(60,6%). Er waren 58 personen (34,1%) die niet rookten en een normaal gewicht hadden. 
 
 

5.4 Leefstijladvies 
 
Deelnemers met een laag of licht verhoogd risico op basis van de online Risicoschatting 
kregen na het uitvoeren van de Risicoschatting via de website een algemeen leefstijl-
advies. Verder was het mogelijk via een andere website persoonlijk leefstijladvies op te 
vragen. In hoeverre deelnemers het algemene leefstijladvies hebben opgevolgd en het 
persoonlijke leefstijladvies hebben opgevraagd werd nagevraagd in de schriftelijke 
enquête na afloop van de pilotfase van het Preventieconsult (zie §3.2.4). Onder de 
respondenten, die de Risicoschatting hadden uitgevoerd (n=262) hadden 79 deelnemers 
een laag risico en 74 deelnemers een licht verhoogd risico. Tabel 5.3 toont in hoeverre 
deelnemers het leefstijladvies hebben opgevolgd. Hierbij zijn de actieve en passieve 
variant samengenomen vanwege het geringe aantal respondenten in de passieve groep 
met een laag (n=8) of licht verhoogd risico (n=5). Van de 151 respondenten, hebben 79 
personen (52%) na het uitvoeren van de Risicoschatting een leefstijladvies gekregen. Van 
deze personen geeft bijna de helft aan het advies direct te hebben opgevolgd. Ongeveer 
een kwart is van plan het advies alsnog op te gaan volgen. Een kwart van de respondenten 
heeft het persoonlijk leefstijladvies aangevraagd. 
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Tabel 5.3: Opvolgen van leefstijladvies bij een laag of licht verhoogd risico op cardio-
metabole aandoeningen 

 
 Aantal (%)  

Leefstijladvies gekregen? (n=151)  
Ja 79 (52,3%) 
Nee, er werd aangeraden gezond te blijven leven 72 (47,7%) 
   
Gaat u het gekregen leefstijladvies opvolgen? (n=79)  
Advies direct opgevolgd 36 (45,6%) 
Van plan het advies op te gaan volgen 18 (22,8%) 
Ga het advies niet opvolgen 3 (3,8%) 
Weet niet of ik het ga opvolgen 22 (27,8%) 
   
Persoonlijk leefstijladvies aangevraagd   
Ja 38 (25,2%) 
Nee 113 (74,8%) 
 
 

5.5 Bezoek aan de huisarts 
 
Onder de respondenten van de schriftelijke vragenlijst, die de Risicoschatting had gedaan 
(n=262) hadden 109 personen een verhoogd risico. Deze personen kregen het advies om 
naar de huisartspraktijk te gaan. Hiervan is 34% naar de huisarts geweest. Van degenen 
die nog niet naar de huisarts waren geweest was 65% nog van plan om dit wel te doen. 
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6 Verschillen tussen personen die wel en niet de Risico-
schatting hebben uitgevoerd 
 
 
Om inzicht te krijgen in verschillen tussen deelnemers en niet-deelnemers aan de Risico-
schatting van het Preventieconsult is gebruik gemaakt van antwoorden uit de schriftelijke 
enquête onder de doelpopulatie (zie §3.2.4). Deze vragenlijst is verzonden naar 3.183 
personen. Dit zijn alle aangeschreven patiënten in de praktijken met de actieve variant en 
een steekproef van 200 patiënten per praktijk met de passieve variant. In totaal hebben 
932 mensen deze enquête geretourneerd, wat een respons oplevert van 29,3%. 
 
Van de respondenten in de actieve variant (n=427) hadden 245 (57,4%) personen de 
online Risicoschatting ingevuld, 137 (32,1%) personen hadden de Risicoschatting niet 
ingevuld, 5 personen hadden de Risicoschatting niet afgemaakt en van 40 (9,3%) was 
onbekend of ze wel of niet hadden deelgenomen. Van de respondenten in de passieve 
variant (n=505) hadden 29 (5,7%) personen de online Risicoschatting uitgevoerd. Het 
merendeel (n=433; 85,7%) gaf aan niet bekend te zijn met de Risicoschatting. Hiervan 
hadden 203 (46,9%) personen in het afgelopen half jaar de huisarts of praktijkwebsite niet 
bezocht.  
 
Voor de analyses in dit hoofdstuk maakten we onderscheid tussen deelnemers en niet-
deelnemers. De deelnemers (n=274) waren die personen, die de online Risicoschatting 
hebben ingevuld: 245 uit actieve praktijken en 29 uit de passieve praktijken. De niet-
deelnemers (n=177) waren diegenen die wel bekend waren met de Risicoschatting, maar 
deze niet hebben ingevuld: 137 uit de actieve praktijken en 40 uit de passieve praktijken. 
 
 

6.1 Verschil in demografische en sociaaleconomische kenmerken 
 
In tabel B1 in bijlage B staan de verschillen in demografische en sociaaleconomische 
kenmerken tussen de mensen die wel en niet aan de Risicoschatting hebben deelgenomen. 
Leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, opleidingsniveau en etnische achtergrond verschillen 
niet statistisch significant tussen beide groepen. Een groter deel van de personen die niet 
hebben deelgenomen aan de Risicoschatting rookt (23% versus 17%) en heeft obesitas 
(16% versus 9%) in vergelijking met deelnemers, maar deze verschillen waren niet statis-
tisch significant. Wel is het gebruik van alcohol significant hoger onder niet-deelnemers 
(p<0,001). Deelnemers hebben vaker dan niet-deelnemers een verhoogd bloedsuiker-
gehalte gehad in het verleden (8,9% versus 3,5%, p=0,03) en hebben vaker (niet-
significant) een positieve familieanamnese voor diabetes of hart- en vaatziekten. 
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6.2 Redenen om Risicoschatting al dan niet in te vullen 
 
Op een 5-punts Likert-schaal werd aan de deelnemers gevraagd in hoeverre zij het eens 
waren met een 12-tal stellingen met betrekking tot gezondheid en de Risicoschatting (zie 
bijlage C). Driekwart van de respondenten voelde zich gezond en ruim 70% verwachtte 
geen hartvaatziekte, diabetes mellitus of nierziekte te hebben. Mensen die niet deelnamen 
aan de Risicoschatting hadden minder makkelijk toegang tot internet dan de personen die 
wel deelnamen (24,1% versus 10,9%, p<0,001). 
 
De belangrijkste redenen voor niet-deelnemers om de Risicoschatting niet in te vullen 
waren 1) angst dat invullen van vragenlijst op internet de privacy schaadt (24%) en 2) 
geen tijd om de online vragenlijst in te vullen (21%) (zie figuur 6.1). Hierin verschilden 
de niet-deelnemers statistisch significant van deelnemers aan de online Risicoschatting. 
 
 
Figuur 6.1: Redenen om niet deel te nemen aan online Risicoschatting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zwart: niet-deelnemers, gestreept: deelnemers. Horizontale as: percentage respondenten. 
 
 

6.3 Verschil in leefstijl en opvattingen over leefstijl  
 
Roken, tekort aan lichaamsbeweging en overgewicht behoren tot de belangrijkste beïn-
vloedbare risicofactoren van cardiometabole aandoeningen. In de vragenlijst vroegen we 
mensen naar hun rook- en beweeggedrag, en naar het gewicht. Ook werd gevraagd naar 
perceptie en globale attitude wat betreft de drie risicofactoren en het vertrouwen in eigen 
kunnen (eigen-effectiviteit) wat betreft niet-roken, voldoende bewegen en het behalen/be-
houden van een gezond gewicht. We analyseerden verschillen tussen mensen die de 
Risicoschatting wel en niet hebben gedaan. 
 

6.3.1 Roken 
Van de deelnemers rookte 17% vergeleken met 24% van de niet-deelnemers (p=0,14). 
Ruim 90% van de respondenten ziet roken als een risicofactor voor cardiometabole aan-
doeningen en ongeveer 90% vind het belangrijk om niet te roken. Er waren hierin geen 
verschillen tussen deelnemers en niet-deelnemers (tabel 6.1). 
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Tabel 6.1: Perceptie, globale attitude en eigen-effectiviteit ten aanzien van rookgedrag 
 

 Risicoschatting uitgevoerd?  P-waarde 
ja (n=265) nee (n=168)  

Roken verhoogt het risico op hart- en vaatziekten, 
suikerziekte of nierziekten  

 

(Geheel) mee oneens 1,5% 1,8%  
Niet mee eens / niet mee oneens 6,8% 6,6%  0,97
(Geheel) mee eens 91,7% 91,7%  
   
Ik vind het belangrijk om niet te roken   
(Geheel) mee oneens 4,1% 6,6%  
Niet mee eens / niet mee oneens 5,6% 7,1%  0,39
(Geheel) mee eens 90,4% 86,3%  
   
Het lukt mij goed om niet te roken   
(Geheel) mee oneens 16,3% 22,4%  
Niet mee eens / niet mee oneens 3,1% 1,8%  0,23
(Geheel) mee eens 80,6% 75,8%  
 
 

6.3.2 Lichaamsbeweging 
Iets minder dan de helft (48%) van de respondenten voldoet aan de Nederlandse Norm 
Gezond Bewegen. Er is geen verschil tussen deelnemers en niet-deelnemers aan de 
Risicoschatting. De meeste mensen (86%) vinden dat voldoende bewegen helpt om het 
risico te verlagen en vinden het belangrijk om voldoende te bewegen (90%). Eén op de 
zes mensen gaf aan dat het niet lukt om voldoende te bewegen (tabel 6.2). 
 
 
Tabel 6.2: Perceptie, globale attitude en eigen-effectiviteit ten aanzien van lichaams-

beweging 
 

 Risicoschatting uitgevoerd?  P-waarde 
ja (n=266) nee (n=171)  

Voldoende beweging (meer dan 30 minuten per dag) helpt om 
het risico op hart- en vaatziekten, suikerziekte of nierziekten 
te verlagen  

 

(Geheel) mee oneens 3,0% 2,9%  
Niet mee eens / niet mee oneens 10,2% 10,5%  0,99
(Geheel) mee eens 86,8% 86,6%  
   
Ik vind het belangrijk om voldoende te bewegen   
(Geheel) mee oneens 2,2% 2,3%  
Niet mee eens / niet mee oneens 7,4% 6,3%  0,90
(Geheel) mee eens 90,4% 91,5%  
   
Het lukt mij goed om voldoende te bewegen   
(Geheel) mee oneens 17,2% 18,3%  
Niet mee eens / niet mee oneens 21,0% 14,3%  0,21
(Geheel) mee eens 61,8% 67,4%   
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6.3.3 Gewicht 
De gemiddelde BMI was 25.7 kg/m2. Er was geen verschil in gemiddelde BMI tussen 
deelnemers en niet deelnemers aan de Risicoschatting. Deelnemers hadden vaker 
overgewicht (25<BMI<30) dan niet-deelnemers (40,2% versus 36,4%), maar niet-
deelnemers hadden vaker obesitas (BMI≥30) (15,6% versus 9,2%). Deze verschillen 
waren niet statistisch significant. Ongeveer 90% is het eens met de stelling dat over-
gewicht het risico op cardiometabole aandoeningen verhoogt en vindt het belangrijk om 
geen overgewicht te hebben. Ruim de helft van de respondenten geeft aan dat het goed 
lukt om geen overgewicht te hebben. Er werden hierin geen verschillen gevonden tussen 
deelnemers en niet-deelnemers (tabel 6.3). 
 
 
Tabel 6.3: Perceptie, globale attitude en eigen-effectiviteit ten aanzien van gewicht 
 

 Risicoschatting uitgevoerd?  P-waarde 
ja (n=266) nee (n=171)  

Overgewicht verhoogt het risico op hart- en vaatziekten, 
suikerziekte of nierziekten   

 

(Geheel) mee oneens 1,5% 1,8%  
Niet mee eens / niet mee oneens 6,6% 8,8%  0,68
(Geheel) mee eens 91,1% 89,5%  
   
Ik vind het belangrijk om geen overgewicht te hebben   
(Geheel) mee oneens 2,2% 4,6%  
Niet mee eens / niet mee oneens 9,3% 8,7%  0,37
(Geheel) mee eens 88,5% 86,7%  
   
Het lukt mij goed om geen overgewicht te hebben   
(Geheel) mee oneens 26,6% 28,2%  
Niet mee eens / niet mee oneens 20,7% 17,1%  0,64
(Geheel) mee eens 52,8% 54,7%   
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7 Deelname aan de Praktijkconsulten 
 
 
 
In dit hoofdstuk wordt het zorggebruik in de deelnemede huisartsenpraktijken tijdens de 
pilot beschreven. Hiervoor worden gegevens gebruikt uit de HISsen van de deelnemende 
praktijken (zie §3.2.5), gecombineerd met de door de deelnemende praktijken aan-
geleverde informatie over de deelnemers aan de Praktijkconsulten (zie §3.2.6).  
Omdat het niet mogelijk was om op basis van de afgesproken codering alle Praktijk-
consulten terug te vinden in het HIS, zullen de resultaten op twee manieren beschreven 
worden: 1) een vergelijking van het zorggebruik van de patiënten die hebben deel-
genomen aan de Risicoschatting, uitgesplitst naar risico, en controles, en 2) een be-
schrijving van het zorggebruik van de patiënten waarvan de gegevens van de Praktijk-
consulten in het HIS teruggevonden konden worden (n=109), aangevuld door de infor-
matie van de deelnemende praktijken over de deelnemers aan de Praktijkconsulten. Op 
deze wijze is er zowel inzicht in het absolute zorggebruik onder de personen die naar 
aanleiding van een verhoogd risico op een Praktijkconsult zijn geweest als de invloed van 
deelname aan de pilot op het zorggebruik in de totale doelpopulatie. 
 
 

7.1 Aantal Praktijkconsulten 
 
Op basis van door de huisartsenpraktijken aangeleverde informatie kon bepaald worden 
dat in totaal 142 patiënten gebruik gemaakt hebben van de Praktijkconsulten. De ver-
deling over de verschillende varianten, regio´s en de uitslag van de Risicoschatting staat 
vermeld in tabel 7.1. 
 
 
Tabel 7.1: Aantal patiënten op Praktijkconsult, uitgesplitst naar uitvoervariant, regio en 

uitslag van de Risicoschatting (n=142) 
 

  Aantal (%)
Manier van benaderen   
A
P

H
P

D
R
O
 

V
L
L

ctieve benadering 131 (92,2%)
assieve benadering 11 (7,8%)

  
Zorgverlener 1e consult  

uisarts 60 (42,3%)
OH 82 (57,7%)

  
Regio  

renthe/Overijssel/Flevoland (n=8 praktijken) 108 (76,1%)
otterdam (n=4 praktijken) 8 (5,6%)
ostelijk Zuid-Limburg (n=4 praktijken) 26 (18,3%)

 
Uitslag Risicoschatting (n=109)   

erhoogd risico 99 (90,8%)
icht verhoogd risico 5 (4,6%)
aag risico 5 (4,6%)
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In totaal zijn er bij 11 van de 16 pilot praktijken (69%) personen naar aanleiding van het 
PreventieConsult CMR op de Praktijkconsulten geweest. Dit betrof alle acht ‘actieve’ 
praktijken en 3 ‘passieve’ praktijken. In 92% van de gevallen kwam de patiënt uit een 
praktijk met een actieve benadering. In de regio Drenthe/Overijssel/Flevoland zijn de 
meeste patiënten op Praktijkconsult geweest. Opgemerkt dient te worden dat in deze regio 
ook meer praktijken aan de pilot hebben meegedaan. Het eerste consult werd bij 58% van 
de patiënten uitgevoerd door een POH. 
Van 109 van de 142 patiënten (76,8%) die op Praktijkconsult zijn geweest kon op basis 
van postcode, geboortedatum en geslacht de uitslag van de Risicoschatting achterhaald 
worden. Alleen patiënten met een verhoogd risico werden aangeraden de huisarts te 
bezoeken, maar toch bleek 9% van de bezoekers van de Praktijkconsulten een laag of 
licht verhoogd risico te hebben. 
 
Figuur 7.1 toont een het stroomschema door de verschillende fasen van het Preventie-
Consult, uitgesplitst naar de passieve en actieve oproepvariant. De respons op de Risico-
schatting en de uitkomsten daarvan zijn al besproken in hoofdstuk 5. In de praktijken met 
de actieve oproepvariant had 62,8% van de deelnemers aan de Risicoschatting een ver-
hoogd risico op cardiometabole aandoeningen. Bij de passieve variant lag dit percentage 
iets hoger, namelijk 67,7%. Omdat niet van alle patiënten die op Praktijkconsult zijn 
geweest de uitslag van de Risicoschatting bekend is, kan niet direct berekend worden 
hoeveel personen met een verhoogd risico de huisarts hebben bezocht. Uitgaande van de 
gegevens in tabel 7.1, heeft 90,8% van de patiënten die op Praktijkconsult zijn geweest 
een verhoogd risico. Dat betekent dat van de 131 patiënten op Praktijkconsult in de 
actieve praktijken, naar schatting 119 personen (0,908*131) een hoog risico hebben. Op 
basis hiervan heeft ongeveer 36% (119/327) van de hoog risico patiënten de huisarts 
bezocht. In de passieve praktijken hebben naar schatting 10 patiënten een hoog risico 
(0,908*11), resulterend in een respons van ongeveer 15% (10/65) onder de personen met 
een verhoogd risico. 
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Figuur 7.1: Stroomschema PreventieConsult CMR 
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7.2 Zorggebruik 
 
In de volgende paragrafen zal het zorggebruik beschreven worden van de patiënten met 
een laag, licht verhoogd en verhoogd risico op cardiometabole aandoeningen in de perio-
de van 3 maanden na het uitvoeren van de Risicoschatting. Verder is de groep patiënten 
die volgens de deelnemende huisartsen wel tot de doelpopulatie hoorden, maar de Risico-
schatting niet hebben uitgevoerd, gebruikt als controlegroep. In totaal konden de ge-
gevens gebruikt worden van 140 patiënten met een laag risico, 80 patiënten met een licht 
verhoogd risico, 385 patiënten met een verhoogd risico en 9161 controles. Daarnaast zal 
ook het zorggebruik van de deelnemers aan de Praktijkconsulten beschreven worden. Dit 
is deels op basis van het HIS en deels met behulp van gegevens die de deelnemende prak-
tijken hebben aangeleverd. Voor het aantal consulten bij de huisarts en POH konden 
alleen gegevens uit het HIS gebruikt worden (n=109). Met uitzondering van de gegevens 
over uitgevoerde testen (n=138), konden gegevens gebruikt worden van alle 142 patiën-
ten. 
 

7.2.1 Consulten bij de huisarts 
In tabel 7.2a wordt het aantal consulten met de huisarts vergeleken tussen de verschillen-
de onderzoeksgroepen. In de periode van drie maanden na het invullen van de Risico-
schatting was het aantal consulten, zowel enkele consulten als dubbele consulten (langer 
dan 20 minuten), ongeveer anderhalve keer hoger in de groep met een verhoogd risico op 
cardiometabole aandoeningen ten opzichte van de controlegroep. Dit is voor een deel toe 
te schrijven aan de Praktijkconsulten in het kader van het PreventieConsult CMR. Het 
aantal telefonische consulten was bij de hoog risico patiënten niet toegenomen. Bij de 
patiënten met een laag risico was het aantal telefonische consulten juist verlaagd ten 
opzichte van de controles. 
 
Tabel 7.2b bevat gegevens van het gedeelte van de bezoekers van de Praktijkconsulten 
dat achterhaald kon worden in het HIS. Zowel het aantal korte als lange consulten is in 
deze groep hoger in vergelijking met de andere onderzochte groepen. Het aantal telefoni-
sche consulten is vergelijkbaar met het aantal in de controlegroep. 
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Tabel 7.2a: Aantal consulten met de huisarts gedurende 3 maanden, uitgesplitst naar 
uitslag van de risicotest 

 
 Aantal consulten Aantal consulten per patiënt IDR p-waarde

Consulten huisarts     
Controle* (n=9161) 4.540 0,50 Referentie ---
Laag risico (n=140) 54 0,39 0,78 0,07
Licht verhoogd risico (n=80) 44 0,55 1,11 0,49
Verhoogd risico (n=385) 294 0,76 1,54 <0,001
  
Consulten huisarts > 20 minuten  
Controle* (n=9161) 1.170 0,13 Referentie ---
Laag risico (n=140) 16 0,11 0,89 0,66
Licht verhoogd risico (n=80) 10 0,13 0,98 0,94
Verhoogd risico (n=385) 71 0,18 1,44 <0,01
  
Consulten huisarts totaal  
Controle* (n=9161) 5.710 0,62 Referentie ---
Laag risico (n=140) 70 0,50 0,80 0,07
Licht verhoogd risico (n=80) 54 0,68 1,08 0,56
Verhoogd risico (n=385) 365 0,95 1,52 <0,01
  
Telefonische consulten huisarts  
Controle* (n=9161) 2.172 0,24 Referentie ---
Laag risico (n=140) 17 0,12 0,51 <0,01
Licht verhoogd risico (n=80) 25 0,31 1,31 0,17
Verhoogd risico (n=385) 86 0,22 0,94 0,76
 
* Patiënten tussen de 45 en 70 jaar die tot de doelpopulatie behoren, maar geen risicotest hebben uitgevoerd. 
IDR = Incidentiedichtheden ratio. 
 
 
Tabel 7.2b: Aantal consulten met de huisarts gedurende 3 maanden van bezoekers 

Praktijkconsulten (n=109) 
 

Aantal consulten Aantal consulten per patiënt
Consulten huisarts 151 1,39
Consulten huisarts > 20 minuten 26 0,24
Consulten huisarts totaal 177 1,62
Telefonische consulten huisarts 23 0,21
 
 

7.2.2 Consulten bij de POH 
Het aantal consulten bij de POH staan vermeld in tabel 7.3a en 7.3b. Zowel het aantal 
enkele als dubbele consulten bij de POH is verhoogd bij de groep patiënten met een 
verhoogd risico op cardiometabole aandoeningen. In totaal was het aantal contacten met 
de POH in deze groep 7,5 keer verhoogd ten opzichte van de controlegroep in de 3 maan-
den na het uitvoeren van de risicoschatting. Ook bij de patiënten met een laag en licht 
verhoogd was een toename te zien van het aantal consulten met de POH. Dit betrof echter 
alleen de enkele consulten. 
 
Het hoogste aantal POH consulten per patiënt is te vinden in de groep patiënten die op het 
Praktijkconsult zijn geweest. In totaal zijn er in deze groep 29 consulten met de POH 
geweest in de periode van 3 maanden na het invullen van de Risicoschatting (tabel 7.3b). 
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Tabel 7.3a: Aantal consulten met de POH gedurende 3 maanden, uitgesplitst naar uitslag 
van de risicotest 

 
 Aantal consulten Aantal consulten per patiënt IDR P-waarde

Consulten POH     
Controle* (n=9161) 57 0,01 Referentie ---
Laag risico (n=140) 3 0,02 3,44 0,04
Licht verhoogd risico (n=80) 2 0,03 4,01 0,05
Verhoogd risico (n=385) 23 0,06 9,60 <0,001
  
Consulten POH > 20 minuten  
Controle* (n=9161) 130 0,01 Referentie ---
Laag risico (n=140) 1 0,01 0,50 0,49
Licht verhoogd risico (n=80) 1 0,01 0,88 0,90
Verhoogd risico (n=385) 36 0,09 6,59 <0,001
  
Consulten POH totaal  
Controle* (n=9161) 187 0,02 Referentie ---
Laag risico (n=140) 4 0,03 1,40 0,51
Licht verhoogd risico (n=80) 3 0,04 1,84 0,30
Verhoogd risico (n=385) 59 0,15 7,51 <0,001
 
* Patiënten tussen de 45 en 70 jaar die tot de doelpopulatie behoren, maar geen risicotest hebben uitgevoerd. 
IDR = Incidentiedichtheden ratio. 
 
 
Tabel 7.3b: Aantal consulten met de POH gedurende 3 maanden van bezoekers Praktijk-

consulten (n=89) 
 

Aantal consulten Aantal consulten per patiënt

Consulten POH 17 0,16
Consulten POH > 20 minuten 12 0,11
Consulten POH totaal 29 0,27
 
 

7.2.3 Door de huisarts uitgevoerde verrichtingen 
Aan de deelnemende huisartsen werd gevraagd bij welke patiënten welke metingen 
werden uitgevoerd. In tabel 7.4 staat weergegeven hoe vaak deze metingen werden 
uitgevoerd tijdens het Praktijkconsult en wat de gemiddelde testresultaten waren. 
 
 
Tabel 7.4: Aantal uitgevoerde testen tijdens de Praktijkconsulten (n=138) 
 

Gemeten (%) Gemiddelde (SD)
Bloedglucose (mmol/l) 87,0% 5,5   (1,1)
Totaal cholesterol (mmol/l) 89,1% 5,7   (1,1)
HDL cholesterol (mmol/l) 89,9% 1,6   (0,6)
LDL cholesterol (mmol/l) 88,4% 3,5   (0,9)
Systolische bloeddruk (mm Hg) 93,5% 141,1 (19,9)
Diastolische bloeddruk (mm Hg) 93,5% 81,3 (10,8)
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Bij de patiënten die op Praktijkconsult zijn geweest werd het meest de bloeddruk ge-
meten, namelijk in 94% van de gevallen. De gemiddelde systolische bloeddruk was 141 
mm Hg en de diastolisch bloeddruk 81 mm Hg. De nuchtere bloedglucose werd het minst 
vaak gemeten (87%; gemiddeld 5,5 mmol/l). In bijna 90% van de gevallen werd het 
cholesterol in het bloed bepaald. De gemiddelde waarden van totaal cholesterol, HDL 
cholesterol en LDL cholesterol waren respectievelijk 5,7, 1,6 en 3,5 mmol/l. 
 

7.2.4 Door de huisarts opgespoorde morbiditeit 
Aan de deelnemende huisartsen werd gevraagd hoeveel personen met een cardiometabole 
aandoening (diabetes mellitus, hypertensie, hypercholesterolemie en/of een chronische 
nierziekte) opgespoord zijn tijdens de Praktijkconsulten. Bij 28 van de 142 patiënten 
(19,7%) werden er een of meerdere cardiometaole aandoeningen opgespoord: 2 maal 
diabetes mellitus, 15 maal hypertensie en 15 maal hypercholesterolemie. Bij 4 van de 28 
patiënten werd zowel hypertensie als hypercholesterolemie opgespoord. 
 

7.2.5 Door de huisarts voorgeschreven geneesmiddelen 
In tabel 7.5 staan de door de huisarts voorgeschreven geneesmiddelen beschreven. Alleen 
geneesmiddelen die bij een (verhoogd risico op) cardiometabole aandoening voor-
geschreven zouden kunnen worden zijn weergegeven. In totaal werden er bij de hoog 
risico patiënten meer dan anderhalf keer zo veel geneesmiddelen voorgeschreven voor het 
hart- en vaatstelsel dan bij patiënten in de controlegroep. Dit werd grotendeels veroor-
zaakt door een toename van het aantal voorschriften van middelen aangrijpend op het 
renine-angiotensinesysteem (IDR=2,3) en antilipaemica (IDR=2,6). Het aantal voor-
schriften in de groepen met laag en licht verhoogd risico kwamen overeen met de aan-
tallen in de controlegroep. 
 
Bij de 142 patiënten die op Praktijkconsult zijn geweest werd 3 maal een geneesmiddel 
voor diabetes voorgeschreven, 14 personen kregen een behandeling voor hoge bloeddruk 
en 10 maal werd er behandeld voor hoog cholesterol. 
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Tabel 7.5: Aantal prescripties gedurende 3 maanden, uitgesplitst naar uitslag van de 
risicotest 

 
Aantal prescripties Aantal per patiënt IDR P-waarde

A10 Diabetesmiddelen     
Controle* (n=9161) 90 0,01 Referentie ---
Laag risico (n=140) 0 0,00 0,00 1,00
Licht verhoogd risico (n=80) 0 0,00 0,00 1,00
Verhoogd risico (n=385) 4 0,01 1,06 0,91
  
C03 Diuretica  
Controle* (n=9161) 191 0,02 Referentie ---
Laag risico (n=140) 2 0,01 0,69 0,60
Licht verhoogd risico (n=80) 0 0,00 0,00 0,99
Verhoogd risico (n=385) 3 0,01 0,37 0,09
  
C07 Beta-blokkers  
Controle* (n=9161) 401 0,04 Referentie ---
Laag risico (n=140) 7 0,05 1,14 0,73
Licht verhoogd risico (n=80) 1 0,01 0,29 0,21
Verhoogd risico (n=385) 21 0,05 1,25 0,33
  
C08 Calciumantagonisten  
Controle* (n=9161) 116 0,01 Referentie ---
Laag risico (n=140) 0 0,00 0,00 0,99
Licht verhoogd risico (n=80) 0 0,00 0,00 0,99
Verhoogd risico (n=385) 8 0,02 1,64 0,18
  
C09 Middelen aangrijpend op het 
renine-angiotensinesysteem  
Controle* (n=9161) 251 0,03 Referentie ---
Laag risico (n=140) 2 0,01 0,52 0,36
Licht verhoogd risico (n=80) 1 0,01 0,46 0,43
Verhoogd risico (n=385) 24 0,06 2,28 <0,001
  
C10 Antilipaemica  
Controle* (n=9161) 236 0,03 Referentie ---
Laag risico (n=140) 0 0,00 0,00 0,98
Licht verhoogd risico (n=80) 1 0,01 0,49 0,47
Verhoogd risico (n=385) 26 0,07 2,62 <0,001
  
C totaal**  
Controle* (n=9161) 1195 0,13 Referentie ---
Laag risico (n=140) 11 0,08 0,60 0,09
Licht verhoogd risico (n=80) 3 0,04 0,29 0,03
Verhoogd risico (n=385) 82 0,21 1,63 <0,001

 
* Patiënten tussen de 45 en 70 jaar die tot de doelpopulatie behoren, maar geen risicotest hebben uitgevoerd. 
** 1 van de volgende geneesmiddelen: C03, C07, C08, C09 of C10. 
IDR = Incidentiedichtheden ratio. 
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8 Ervaringen van de deelnemers aan het PreventieConsult 
CMR 
 
 
Alle patiënten die de huisarts hebben bezocht voor de Praktijkconsulten hebben na het 
tweede Praktijkconsult van de huisarts een vragenlijst meegekregen met vragen over de 
ervaringen met het PreventieConsult CMR. In dit hoofdstuk zullen de resultaten van deze 
vragenlijst besproken worden. 
 
 

8.1 Respons op de vragenlijst 
 
In totaal hebben 142 patiënten de huisarts bezocht naar aanleiding van de Risicoschatting 
(zie hoofdstuk 7). Van deze groep hebben 65 patiënten de vragenlijst ingevuld retour 
gestuurd, wat een respons opleverde van 45,8%. De kenmerken van de respondenten 
staan vermeld in tabel 8.1. 
 
 
Tabel 8.1: Achtergrondkenmerken van de deelnemende patiënten (n=65) 
 
 Aantal (%) 
Leeftijd   
45 jaar 8 (12,3%) 
46-50 jaar 4 (6,1%) 
51-55 jaar 7 (10,8%) 
56-60 jaar 11 (16,9%) 
61-65 jaar 17 (26,2%) 
66-70 jaar 18 (27,7%) 
Geslacht   
Man 19 (29,2%) 
Vrouw 46 (70,8%) 
Opleidingsniveau   
Laag 23 (35,4%) 
Midden 30 (46,1%) 
Hoog 12 (18,5%) 
Etnische afkomst*   
Autochtoon 58 (90,6%) 
Westers allochtoon 3 (4,7%) 
Niet-Westers allochtoon 3 (4,7%) 
Subjectieve gezondheidstoestand   
Heel goed 12 (18,5%) 
Goed 42 (64,6%) 
Niet goed, niet slecht 11 (16,9%) 
Slecht 0 (0,0%) 
Heel slecht 0 (0,0%) 
Uitgevoerde oproepvariant praktijk   
Actief 60 (92,3%) 
Passief 5 (7,7%) 
Regio   
Drenthe/Overijssel/Flevoland 54 (83,1%) 
Rotterdam 2 (3,1%) 
Oostelijk Zuid-Limburg 9 (13,8%) 
Zorgverlener eerste Praktijkconsult   
Huisarts 42 (64,6%) 
POH 23 (35,4%) 
* Etnische achtergrond: n=64. 
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Van de 65 respondenten was 71% vrouw, 54% was ouder dan 60 jaar en het merendeel 
was van autochtone afkomt (91%). 83% van de respondenten had een goede of heel 
goede zelf gerapporteerde gezondheidstoestand. De respondenten waren vooral afkomstig 
uit huisartsenpraktijken die de actieve variant van het PreventieConsult CMR uit hebben 
gevoerd (92%) en kwamen voornamelijk uit de regio Drenthe/Overijssel/Flevoland 
(83%). 
 
 

8.2 Het maken van een afspraak voor een Praktijkconsult 
 
De ervaringen van de personen die op het Praktijkconsult zijn geweest met het maken van 
een afspraak bij de huisarts of POH staan vermeld in tabel 8.2. 92% van de respondenten 
gaf aan dat het geen probleem was om een afspraak te maken op een tijdstip dat de hij/zij 
dit zelf wilde. Bij het maken van de afspraak bleek in 92% van de gevallen de persoon, 
waarmee de afspraak gemaakt werd, goed tot zeer goed op de hoogte te zijn van het 
PreventieConsult CMR. In meer dan de helft van de gevallen (66%) zat er tussen een dag 
en een week tussen het uitvoeren van de Risicoschatting en het maken van de afspraak. 
Hierna duurde in de meerderheid van de gevallen (57%) nog een tot een week voordat het 
Praktijkconsult plaatsvond. 
 
 
Tabel 8.2: Het maken van een afspraak voor een Praktijkconsult (n=65) 
 

 Percentage 
In hoeverre is het een probleem geweest om een afspraak te maken op een tijdstip dat u 
zelf wilde? (n=64)  

Een groot probleem 0,0% 
Een klein probleem 7,8% 
Geen probleem 92,2% 
  
Was de persoon waarmee u de eerste afspraak bij de huisarts of praktijkondersteuner 
maakte op de hoogte van het ‘Preventieconsult’? (n=65)  
Zeer goed 41,5% 
Goed 50,8% 
Redelijk 6,2% 
Slecht 0,0% 
Zeer slecht 1,5% 
  
Hoeveel tijd zat er tussen het invullen van de vragenlijst op het Internet en het maken van 
de afspraak bij de praktijkondersteuner? (n=64)  

1 dag of minder 12,5% 
Tussen 1 dag en 1 week 65,7% 
Tussen 1 en 2 weken 10,9% 
Meer dan 2 weken 10,9% 
  
Hoeveel tijd zat er tussen het maken van de afspraak bij de praktijkondersteuner en het 
eerste bezoek aan de huisartsenpraktijk voor het ‘Preventieconsult’? (n=65)  
1 dag of minder 15,4% 
Tussen 1 dag en 1 week 56,9% 
Tussen 1 en 2 weken 21,5% 
Meer dan 2 weken 6,2% 
 

44 Evaluatie pilot PreventieConsult cardiometabool risico, NIVEL 2010 



8.3 Ervaringen met de POH 
 
Van de respondenten kwamen 23 personen voor het eerste Praktijkconsult bij de POH. In 
tabel 8.3 staan de ervaringen met deze consulten weergegeven. De respondenten zijn 
positief over het functioneren van de POH en geven de POH een gemiddeld rapportcijfer 
van 8.7. De patiënten voelden zich tijdens het consult serieus genomen door de POH, de 
POH had voldoende tijd voor de patiënten en werd beoordeeld als deskundig. 
 
 
Tabel 8.3: Ervaringen met de praktijkondersteuner (POH) tijdens het Praktijkconsult 

(n=23) 
 

(Geheel) 
mee oneens  (Geheel) 

mee eens
De praktijkondersteuner luisterde aandachtig naar mij (n=23) 8,7% 0,0% 91,3%
De praktijkondersteuner had begrip voor mijn persoonlijke situatie (n=22) 4,5% 4,5% 91,0%
De praktijkondersteuner had voldoende tijd voor mij (n=23) 4,3% 4,3% 91,4%
De praktijkondersteuner gaf duidelijke uitleg (n=20) 5,0% 5,0% 90,0%
Het consult met de praktijkondersteuner verliep stroef (n=22) 86,4% 4,5% 9,1%
De praktijkondersteuner was deskundig (n=23) 4,3% 4,3% 91,4%
De praktijkondersteuner nam mij serieus (n=23) 4,3% 0,0% 95,7%
 
Gemiddeld rapportcijfer (SD): 8.7 (0.2). 
 
 

8.4 Ervaringen met de huisarts 
 
Alle respondenten hadden minimaal een Praktijkconsulten bij de huisarts. In 65% van de 
gevallen waren dit beide consulten. De ervaringen met de huisarts staan vermeld in tabel 
8.4. De huisarts kreeg een gemiddeld rapportcijfer van 8.9. De patiënten waren tevreden 
met de consulten bij de huisarts. De huisarts had voldoende tijd en aandachtvoor de 
patiënt en de respondenten gaven aan dat er duidelijke uitleg werd gegeven over het 
PreventieConsult CMR. 
 
 
Tabel 8.4: Ervaringen met de huisarts tijdens het Praktijkconsult (n=65) 
 

(Geheel) 
mee oneens  (Geheel) 

mee eens
De huisarts luisterde aandachtig naar mij (n=63) 3,2% 0,0% 96,8%
De huisarts had begrip voor mijn persoonlijke situatie (n=62) 3,2% 1,6% 95,2%
De huisarts had voldoende tijd voor mij (n=64) 3,1% 0,0% 96,9%
De huisarts gaf duidelijke uitleg (n=64) 3,1% 0,0% 96,9%
Het consult met de huisarts verliep stroef (n=62) 90,3% 1,6% 8,1%
De huisarts was deskundig (n=64) 4,7% 0,0% 95,3%
De huisarts nam mij serieus (n=65) 6,1% 0,0% 93,8%
 
Gemiddeld rapportcijfer (SD): 8.9 (0.2). 
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8.5 Behandeling en leefstijladviezen tijdens het tweede Praktijkconsult 
 
Het tweede Praktijkconsult dient vooral voor het vaststellen van het risico op cardio-
metabole aandoeningen en het geven van leefstijladvies en/of behandeling. De ervaringen 
met dit onderdeel van het PreventieConsult CMR staan vermeld in tabel 8.5. Opgemerkt 
dient te worden dat het aantal respondenten varieert per vraag. Mogelijk was voor een 
deel van de respondenten de betreffende stelling niet relevant, omdat er geen sprake was 
van behandeling. 
 
 
Tabel 8.5: Afspraken met de huisarts over de behandeling (n=65) 
 

(Geheel) 
mee oneens  (Geheel) 

mee eens
De huisarts gaf begrijpelijke uitleg over de resultaten van onderzoek (bijvoor-
beeld bloeddruk of laboratoriumonderzoek) (n=63) 3,2% 0,0% 96,8%
De huisarts gaf begrijpelijke uitleg over mijn risico op hart- en vaatziekten, 
suikerziekte en chronische nierziekten (n=58) 3,5% 1,7% 94,8%
De huisarts informeerde mij goed over de verschillende behandelings-
mogelijkheden (bijvoorbeeld stoppen met roken, meer bewegen of 
geneesmiddelen) (n=56) 3,6% 5,3% 91,1%
Ik kon meebeslissen over de behandeling of hulp die ik kreeg (n=51) 5,9% 2,0% 92,1%
De huisarts maakte duidelijk waarom het belangrijk is zijn/haar instructies/ 
advies op te volgen (n=52) 5,8% 1,9% 92,3%

 
 
Ongeveer 95% van de respondenten gaf aan dat de huisarts begrijpelijke uitleg gaf over 
resultaten van onderzoek dat uit was gevoerd en het risico op cardiometabole aan-
doeningen. Verder vond meer dan 90% van de respondenten dat de huisarts goede 
informatie gaf over behandelmogelijkheden en dat de huisarts duidelijk heeft gemaakt 
waarom het van belang is om het (leefstijl)advies op te volgen. Tenslotte gaf 92% van de 
deelnemers aan mee te kunnen beslissen over de behandeling. 
 
Aan de respondenten is gevraagd welke leefstijladviezen zijn gegeven door de huisarts. 
De resultaten hiervan staan vermeld in tabel 8.6. Gevraagd is naar roken, gezond eten, 
lichamelijke beweging, overgewicht en alcoholgebruik. Bij alle rokers (20% van de 
respondenten) werd door de huisarts het advies gegeven om te stoppen met roken. Op het 
gebied van overgewicht, voeding en bewegen zit meer variatie in de antwoorden. Zo geeft 
13% aan dat er geen advies gegeven is over afvallen, terwijl de persoon wel aangeeft 
overgewicht te hebben. Daarnaast werd bij 5% geen advies gegeven over gezonde 
voeding, terwijl de persoon niet gezond genoeg eet. Een vergelijkbaar percentage werd 
gevonden voor lichaamsbeweging (6%). Tenslotte werd er weinig advies gegeven over 
het gebruik van alcohol. Daarentegen gaf 94% van de respondenten aan niet te veel 
alcohol te gebruiken. 
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Tabel 8.6: Welke leefstijladviezen heeft de huisarts gegeven? (n=65) 
 

 Percentage 
De huisarts heeft me geadviseerd te stoppen met roken (n=64)  
Ja 20,3% 
Nee, terwijl ik wel rook 0,0% 
Ik rook niet 79,7% 
  
De huisarts heeft me geadviseerd gezonder te eten (n=64)  
Ja 10,9% 
Nee, terwijl ik niet gezond genoeg eet 4,7% 
Ik eet al gezond 84,4% 
  
De huisarts heeft me geadviseerd meer te bewegen (n=64)  
Ja 14,1% 
Nee, terwijl ik te weinig beweeg 6,2% 
Ik beweeg al voldoende 79,7% 
  
De huisarts heeft me geadviseerd af te vallen (n=64)  
Ja 25,0% 
Nee, terwijl ik wel overgewicht heb 12,5% 
Ik heb geen overgewicht 62,5% 
  
De huisarts heeft me geadviseerd minder alcohol te drinken (n=62)  
Ja 1,6% 
Nee, terwijl ik wel te veel alcohol drink 4,8% 
Ik drink niet te veel alcohol 93,6% 
 
 
Tabel 8.7: Ervaringen met het PreventieConsult in het algemeen (n=65) 
 

(Geheel) 
mee oneens  (Geheel) 

mee eens
De vragenlijst op de website was makkelijk om in te vullen (n=62) 4,8% 3,2% 92,0%
De consulten bij de praktijkondersteuner en de huisarts voldeden aan mijn 
behoefte (n=64) 1,6% 1,6% 96,8%
Ik zou het ‘Preventieconsult’ bij mijn vrienden en familie aanbevelen (n=62) 4,8% 6,5% 88,7%
Ik ben van plan om het door de huisarts gegeven leefstijladvies op te volgen 
(n=54) 3,7% 5,6% 90,7%
De uitkomst van het ‘Preventieconsult’ heeft mij bezorgd gemaakt (n=56) 73,2% 5,4% 21,4%
Ik ben blij dat ik aan het ‘Preventieconsult’ heb meegedaan (n=62) 1,6% 6,5% 91,9%
Het ‘Preventieconsult’ heeft mij meer inzicht gegeven in mijn lichamelijke 
gezondheid (n=63) 9,5% 9,5% 81,0%
 
Gemiddeld rapportcijfer (SD): 8.4 (0.2). 
 
 

8.6 Ervaringen met het PreventieConsult CMR in het algemeen 
 
De respondenten werd tenslotte nog gevraagd wat ze over het algemeen van het 
PreventieConsult CMR vonden. De resultaten staan vermeld in tabel 8.7. 92% van de 
respondenten vond de Risicoschatting eenvoudig uit te voeren. Daarnaast voldeden de 
consulten aan de behoefte en was 92% van de deelnemers blij dat ze mee hadden gedaan. 
Een meerderheid van de deelnemers (89%) gaf aan dat ze het PreventieConsult CMR bij 
vrienden en familie zouden aanbevelen. Ruim 90% van de respondenten is van plan het 
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door de huisarts gegeven leefstijladvies op te gaan volgen. Ondanks de tevredenheid geeft 
21% van de respondenten aan dat de uitkomsten van het PreventieConsult CMR tot 
bezorgdheid heeft geleid. Tenslotte heeft bij 81% deelname aan het PreventieConsult 
CMR meer inzicht gegeven in de lichamelijke gezondheid. 
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9 Ervaringen van zorgverleners met het PreventieConsult 
CMR 
 
 
Alle huisartsen en POHs die mee hebben gedaan aan de pilot PreventieConsult CMR heb-
ben een online vragenlijst ontvangen met vragen over de ervaringen met het Preventie-
Consult CMR. In de volgende paragrafen zullen de resultaten hiervan besproken worden. 
 
 

9.1 Respons en achtergrondkenmerken 
 
De online vragenlijst werd per email verzonden aan 47 personen. In totaal hebben 36 
zorgverleners de vragenlijst ingevuld. Dit geeft dus een respons van 76,6%. De ken-
merken van de respondenten staan genoemd in tabel 9.1. Het grootste gedeelte van de 
respondenten was tussen de 40 en 59 jaar oud (69%) en 58% was vrouw. Onder de 36 
respondenten waren er 27 huisartsen, 8 POHs en 1 praktijkassistent(e). 
 
 
Tabel 9.1: Achtergrondkenmerken respondenten (n=36) 
 

 Aantal (%) 
Leeftijd   
<40 jaar 8 (22,2%) 
40-49 jaar 14 (38,9%) 
50-59 jaar 11 (30,6%) 
60 jaar en ouder 3 (8,3%) 
   
Geslacht   
Man 15 (41,7%) 
Vrouw 21 (58,3%) 
   
Functie   
Huisarts 27 (75,0%) 
POH 8 (22,2%) 
Praktijkassistent(e) 1 (2,8%) 
 
 

9.2 Meningen over preventie van cardiometabole aandoeningen 
 
Tabel 9.2 geeft de meningen van de respondenten over de preventie van cardiometabole 
aandoeningen. Bijna 90% van de respondenten geeft aan dat de huisartsenpraktijk de 
aangewezen plek is om mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, diabetes 
mellitus en/of nierziekten op te sporen. De huisarts is niet alleen de behandelaar van 
ziekten. Preventieve activiteiten zouden prima door de POH uitgevoerd kunnen worden 
(89% (helemaal) mee eens). Bijna alle respondenten geven aan dat patiënten meer ge-
stimuleerd moeten worden om eigen verantwoordelijkheid te nemen voor hun gezond-
heid. Wat meer variatie is er op het gebied van de meningen ten aanzien van de effecti-
viteit: 70 % van de respondenten geeft aan dat vroege opsporing van cardiometabole 
aandoeningen kosteneffectief is. 
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Tabel 9.2: Meningen zorgverleners over preventie van cardiometabole aandoeningen in 
het algemeen (n=36) 

 
(Helemaal) 
mee oneens  (Helemaal) 

mee eens
De te leveren inspanning om mensen met een verhoogd risico op hart− en 
vaatziekten, diabetes mellitus en/of nierziekten volgens de huidige be-
staande richtlijnen vroeg op te sporen is de moeite waard 8,3% 22,2% 69,5%
Door vroege opsporing van mensen met een verhoogd risico op hart− en 
vaatziekten, diabetes mellitus en/of nierziekten leven patiënten langer met 
een betere kwaliteit van leven 5,6% 13,9% 80,5%
Vroege opsporing van mensen met een verhoogd risico op hart− en 
vaatziekten, diabetes mellitus en/of nierziekten is kosteneffectief 8,3% 22,2% 69,5%
Vroege opsporing van mensen met een verhoogd risico op hart− en 
vaatziekten, diabetes mellitus en/of nierziekten wordt door patiënten 
gewaardeerd 2,8% 19,4% 77,8%
De huisartspraktijk is de aangewezen plaats om mensen met een verhoogd 
risico op hart− en vaatziekten, diabetes mellitus en/of nierziekten op te 
sporen 2,8% 8,3% 88,9%
De huisarts is de bewaker van de integrale gezondheid en behandelt niet 
alleen ziek(t)en 2,8% 8,3% 88,9%
Een goed leefstijladvies is alleen te geven als er genoeg tijd is tijdens het 
consult 8,3% 8,3% 83,4%
Preventieve activiteiten lenen zich bij uitstek om te worden uitgevoerd 
door de praktijkondersteuner 5,5% 5,5% 89,0%
De huisarts of zijn praktijkmedewerkers moeten patiënten stimuleren om 
meer eigen verantwoordelijkheid voor hun gezondheid te nemen 2,8% 2,8% 94,4%
Activiteiten ter opsporing van mensen met een verhoogd risico op hart− en 
vaatziekten, diabetes mellitus en/of nierziekten moeten zich vooral richten 
op mensen bij wie de kans groot is dat zij daadwerkelijk een verhoogd 
risico lopen 11,1% 13,9% 75,0%
 
 

9.3 Concept NHG-standaard PreventieConsult CMR 
 
Voor de pilot PreventieConsult CMR werd een concept NHG-standaard geschreven en 
beschikbaar gesteld aan de deelnemers aan de pilot. Van de 36 respondenten hebben 24 
personen (66,7%) de concept standaard gelezen. De meningen van deze 24 zorgverleners 
over de concept standaard staan in tabel 9.3. 
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Tabel 9.3: Meningen zorgverleners over de concept NHG-standaard PreventieConsult 
CMR (n=24) 

 
(Helemaal) 
mee oneens  (Helemaal) 

mee eens
De concept NHG−standaard ‘Het PreventieConsult’ was duidelijk 4,2% 12,5% 83,3%
De concept NHG−standaard ‘Het PreventieConsult’ is een goede weten-
schappelijke onderbouwing voor de preventie van hart− en vaatziekten, 
diabetes mellitus en/of nierziekten in de huisartsenpraktijk 0,0% 12,5% 87,5%
Tijdens de pilot heb ik de richtlijnen in de concept NHG−standaard ‘Het 
PreventieConsult’ gevolgd 8,4% 20,8% 70,8%
Met de concept NHG−standaard ‘Het PreventieConsult’ kan in de 
huisartsenpraktijk zorg van goede kwaliteit geleverd worden bij patiënten 
met een verhoogd risico op hart− en vaatziekten, diabetes mellitus en/of 
nierziekten 0,0% 16,7% 83,3%

 
 
Ruim 80% van de zorgverleners vond de concept standaard duidelijk en 88% vond het 
een goede wetenschappelijke onderbouwing voor de preventie van cardiometabole aan-
doeningen in de huisartsenpraktijk. Slechts 71% van de zorgverleners heeft de concept 
standaard gevolgd tijdens de pilot. 
 
 

9.4 Ervaringen met de actieve variant van het PreventieConsult CMR 
 
Bij 20 van de 36 respondenten (56%) werd tijdens de pilot de actieve variant uitgevoerd. 
Dit betekent dat patiënten aangeschreven zijn met de vraag de Risicoschatting uit te 
voeren. Voordat dit mogelijk was, moest vastgesteld worden welke patiënten in aan-
merking kwamen voor het PreventieConsult CMR. In tabel 9.4 staat aangegeven wie de 
patiëntselectie hebben gemaakt en hoeveel tijd hiervoor gemiddeld nodig was. 
 
 
Tabel 9.4: Gemiddeld aantal uren dat nodig was voor de patiëntenselectie in het HIS in 

de 8 praktijken met de actieve variant, uitgesplitst naar zorgverlener 
 
Zorgverlener Totaal aantal uren 

 gemiddelde range 
Huisarts 3,4  (0 - 11) 
POH 2,2  (0 -  6) 
Praktijkassistent(e) 0,4  (0 -  3) 
Iemand anders 0,3 (0 - 2,5) 
 
 
De patiëntselectie werd voornamelijk gemaakt door de huisarts en de POH. Gemiddeld 
heeft er in de deelnemende praktijken een huisarts 3,4 uur en een POH 2,2 uur aan 
besteed. Daarnaast ook nog 0,4 uur door een praktijkassistent(e) en 0,3 uur door iemand 
anders binnen of buiten de praktijk. Van de respondenten zijn 13 personen zelf betrokken 
geweest bij het maken van de patiëntselectie. Tien van de 13 personen (76,9%) gaven aan 
dat het makkelijk was deze selectie te maken. 
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Na het maken van een patiëntselectie moesten er brieven naar de geselecteerde patiënten 
verzonden worden. Gemiddeld genomen kostte dit 0,9 uur van een huisarts, 2,0 uur van 
een POH, 1,0 uur van een praktijkassistent(e) en 1,0 uur van iemand anders binnen of 
buiten de praktijk (tabel 9.5). 
 
 
Tabel 9.5: Gemiddeld aantal uren dat nodig was voor het verzenden van brieven aan de 

patiëntenselectie in de 8 praktijken met de actieve variant, uitgesplitst naar 
zorgverlener 

 
Zorgverlener Totaal aantal uren 
 gemiddelde range 
Huisarts 0,9  (0 - 3) 
POH 2,0 (0 - 8,3) 
Praktijkassistent(e) 1,0  (0 - 4) 
Iemand anders 1,0 (0 - 2,5) 
 
 
Door het NHG is in het protocol een model uitnodigingsbrief opgenomen. In 6 van de 8 
(75%) actieve praktijken waren er zorgverleners die aangaven de modelbrief aangepast te 
hebben. Van de 20 respondenten uit de praktijken met de actieve variant, hebben 16 per-
sonen de modelbrief gelezen (80%). De meningen over de brief staan in tabel 9.6. 
 
 
Tabel 9.6: Meningen zorgverleners over de uitnodigingsbrief van het PreventieConsult 

(n=16) 
 

(Helemaal) 
mee oneens  (Helemaal) 

mee eens
De uitnodigingsbrief van het PreventieConsult was duidelijk 31,2% 18,8% 50,0%
Naar aanleiding van de uitnodigingsbrief van het PreventieConsult hebben 
we in de praktijk veel vragen van patiënten gekregen 75,0% 6,3% 18,7%
Het taalgebruik in de uitnodigingsbrief van het PreventieConsult was te 
moeilijk voor patiënten 37,5% 18,8% 43,7%
 
 
Ruim 30% van de respondenten vond de modelbrief niet duidelijk en 44% vond het taal-
gebruik van de brief te moeilijk. Toch geeft maar 19% aan dat er veel vragen van patiën-
ten zijn gekomen. De respondenten gaven verder als suggesties de brief te vertalen in 
andere talen en nog simpelere taal te gebruiken. 
Tenslotte werd er in de praktijken met de actieve variant een reminderbrief verzonden. 
70% van de respondenten geeft aan dat dit geleid heeft tot extra Praktijkconsulten. 
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9.5 Ervaringen met de passieve variant van het PreventieConsult CMR 
 
Bij 16 van de 36 respondenten (44%) werd tijdens de pilot de passieve variant uitgevoerd. 
Dit betekent dat er posters in de praktijk hingen met informatie over het PreventieConsult 
CMR en folders in de wachtkamer lagen. In tabel 9.7 staan de meningen van de zorg-
verleners uit de passieve praktijken met de poster. 
 
 
Tabel 9.7: Meningen zorgverleners over de poster van het PreventieConsult (n=16) 
 

(Helemaal) 
mee oneens  (Helemaal) 

mee eens
De poster van het PreventieConsult was duidelijk  6,3% 12,5% 81,2%
Naar aanleiding van de poster van het PreventieConsult hebben we in de 
praktijk veel vragen van patiënten gekregen 100,0% 0,0% 0,0%
Het taalgebruik op de poster van het PreventieConsult was te moeilijk 
voor patiënten 37,5% 37,5% 25,0%
 
 
Ruim 80% van de respondenten vond de poster duidelijk. Een kwart geeft aan dat het 
taalgebruik op de poster te moeilijk is voor patiënten. Geen enkele respondent geeft aan 
dat er veel vragen zijn gekomen naar aanleiding van de poster. Als suggesties voor de 
poster werd en de volgende opmerkingen gemaakt: 1) minder informatie op de poster 
zetten, 2) herkenbare personen op de poster afbeelden en 3) de poster opvallender maken 
qua kleurgebruik. 
 
 
Tabel 9.8: Meningen zorgverleners over de folder van het PreventieConsult (n=15) 
 
 (Helemaal) 

mee oneens  (Helemaal) 
mee eens 

De folder van het PreventieConsult was duidelijk 13,3% 6,7% 80,0%
Naar aanleiding van de folder van het PreventieConsult hebben we in de 
praktijk veel vragen van patiënten gekregen 100,0% 0,0% 0,0%
Het taalgebruik in de folder van het PreventieConsult was te moeilijk voor 
patiënten 40,0% 40,0% 20,0%
 
 
Vergelijkbare meningen werden door de respondenten gegeven over de folders van het 
PreventieConsult CMR (tabel 9.8). 80% vond de folder duidelijk, 20% vond het taal-
gebruik in de folder te moeilijk. Er werden door de respondenten geen suggesties gegeven 
voor verbetering van de folder. 
 
Tenslotte gaven 11 van de 16 zorgverleners (69%) aan dat ze patiënten gewezen hebben 
op het PreventieConsult CMR. Dit betrof vooral patiënten waarvan de zorgverleners 
wisten dat ze risicofactoren hadden voor cardiometabole aandoeningen, zoals mensen met 
overgewicht en rokers. 
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9.6 Manier van uitnodigen voor het PreventieConsult CMR 
 
Alle respondenten is een lijst met manieren van uitnodigen voorgelegd. Gevraagd werd 
aan te geven hoe effectief een dergelijke manier van uitnodigen zou zijn. De resultaten 
staan vermeld in tabel 9.9. 
 
 
Tabel 9.9: Meningen van zorgverleners over de manier van uitnodigen (n=35) 
 

Niet effectief Effectief
Posters en folders in de huisartsenpraktijk 62,9% 20,0% 17,1%
Posters en folders bij zorgverleners buiten de huisartsenpraktijk 62,9% 22,8% 14,3%
Reclame / aandacht via lokale media 20,0% 48,6% 31,4%
Reclame / aandacht via landelijk media 14,7% 38,2% 47,1%
Informatie via de website van de huisartsenpraktijk 37,1% 42,9% 20,0%
Het aanschrijven van patiënten door de huisarts 8,6% 20,0% 71,4%
Het aanschrijven van patiënten door zorgverleners buiten de 
huisartsenpraktijk (bijvoorbeeld de GGD, de thuiszorg, een bedrijfsarts 
of een medisch specialist) 37,1% 45,7% 17,2%
Het aanschrijven van patiënten door de zorgverzekeraar 48,6% 34,3% 17,1%
Het aanspreken van patiënten tijdens spreekuurbezoek 3,0% 8,8% 88,2%
Het aanspreken van patiënten tijdens contact met wijkverpleegkundige of 
thuiszorg 11,4% 57,2% 31,4%

 
 
De meest effectieve manier om mensen uit te nodigen voor het PreventieConsult CMR is 
volgens de respondenten het aanspreken van patiënten tijdens het spreekuur (88%), ge-
volgd door het aanschrijven van patiënten door de huisarts (71%) en reclame via lande-
lijke media (47%). Het minst effectieve manier was volgens de respondenten via posters 
en folders in de huisartsenpraktijk of bij andere zorgverleners (63%) en het aanschrijven 
van patiënten door de zorgverzekeraar (49%). 
 
 

9.7 Ervaringen met de Praktijkconsulten 
 
Een deel van de respondenten had ervaringen met de Praktijkconsulten. De gemiddelde 
duur van het eerste en tweede consult, uitgesplitst naar zorgverlener, staat in tabel 9.10. 
 
Het eerste Praktijkconsult werd in de pilot uitgevoerd door de huisarts of door een POH. 
Negen huisartsen gaven aan minimaal 1 eerste Praktijkconsult te hebben gedaan. Vier 
huisartsen (44%) gaven aan dat dit mogelijk was binnen de tijd van een enkel consult. 
Gemiddeld kostte het eerste Praktijkconsult 13,9 minuten bij de huisarts. Bij de POH lag 
dit gemiddelde hoger, namelijk 23,8 minuten. Alle POHs die een eerste Praktijkconsult 
hebben uitgevoerd gaven aan dat het niet mogelijk was dit uit te voeren binnen een enkel 
consult van 10 minuten. 
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Tabel 9.10: Duur consulten, uitgesplitst naar eerste en tweede consult en naar zorg-
verlener 

 
 Binnen 10 minuten uit te voeren?  Duur consult (minuten) 
 ja nee  gemiddelde range 
Eerste consult      
Huisarts (n=9) 4 5  13,9 (8 - 20) 
POH (n=4) 0 4  23,8 (20 - 30) 
Totaal (n=13) 4 9  16,9 (8 - 30) 
      
Tweede consult      
Huisarts (n=13) 7 6  13,9 (8 - 20) 
 
 

9.8 Belemmerende en bevorderende factoren PreventieConsult CMR 
 
Per onderdeel werd aan de respondenten gevraagd wat belemmerende en bevorderende 
factoren waren van verschillende onderdelen van het PreventieConsult CMR. Hieronder 
worden per onderdeel de belangrijkste belemmerende en bevorderende factoren be-
schreven. 
 

9.8.1 Benaderen van patiënten 
De belangrijkste belemmerende factor bij het benaderen van de patiënten was volgens de 
respondenten de motivatie van patiënten. Buiten dat ze merken dat patiënten niet erg ge-
motiveerd zijn, is het allemaal te vrijblijvend voor een populatie patiënten die (nog) geen 
klachten hebben. Andere belemmerende factoren zijn dat het passief benaderen (met 
posters en folders) niet werkt, dat het uitnodigen van patiënten veel tijd kost en dat bij 
bepaalde praktijken uitnodigingen in de Nederlandse taal niet werken vanwege de taal-
barrière. De meest genoemde bevorderende factor is het actief benaderen van patiënten 
door de huisarts. Andere genoemde bevorderende factoren waren het hebben van een 
goed HIS dat op orde is en het verzenden van een reminderbrief. 
 

9.8.2 De Risicoschatting 
De belangrijkste belemmerde factor bij de Risicoschatting is dat het alleen mogelijk was 
de test via Internet in te vullen. Volgens de respondenten heeft niet iedereen toegang tot 
Internet of kan daar voldoende goed mee omgaan, met name niet de oudere patiënten en 
patiënten in achterstandswijken. Andere belemmerende factoren waren de taalbarrière en 
de vrijblijvendheid van de test. Daarentegen werd als bevorderende factoren de eenvoud 
van de Risicoschatting genoemd. De test is kort, makkelijk uit te voeren en mensen 
krijgen gelijk een uitslag. 
 

9.8.3 De Praktijkconsulten 
Tijd werd als belangrijkste belemmerende factor genoemd bij de Praktijkconsulten. De 
consulten kosten tijd en als gevolg geld. Daarnaast werd de weerstand van de patiënt 
genoemd. De deelnemende patiënten blijken niet altijd gemotiveerd te zijn. Tenslotte 
werd door een respondent gewezen op de eigen kosten voor de patiënt voor laboratorium-
onderzoek (gaat ten koste van eigen risico) tijdens de Praktijkconsulten. Het door de POH 
laten uitvoeren van het eerste Praktijkconsult werd als bevorderend gezien. Verder werd 
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aangegeven dat er, ondanks de eerder genoemde weerstand van patiënten, toch positieve 
reacties komen van patiënten en dat dit een goed moment is voor de huisarts om aandacht 
te besteden aan leefstijl en preventie. 
 

9.8.4 De behandeling van hoog risico patiënten 
Volgens de respondenten zijn de belangrijkste belemmeringen bij de preventieve behan-
deling van hoog risico patiënten de motivatie van de patiënt, therapietrouw en de lage 
sociaaleconomische status van de patiënt genoemd. Daarnaast wordt aangegeven dat als 
een patiënt gemotiveerd is, er veel mogelijk is op het gebied van preventie in de huis-
artsenpraktijk. Hier wordt een belangrijke rol gezien voor de POH. 
 

9.8.5 De organisatie van het PreventieConsult CMR in de praktijk 
Door bijna alle respondenten wordt tijd als belangrijke belemmerende factor gezien bin-
nen de huidige organisatie van de praktijk. Er werd aangegeven dat er onvoldoende man-
kracht is in de praktijk en verder is het personeel niet in alle praktijken voldoende gemoti-
veerd om aan een dergelijk initiatief mee te doen. De belangrijkste bevorderende factor 
was volgens de respondenten het hebben van een kwalitatief goede en gemotiveerde 
POH. 
 

9.8.6 De kosten van het PreventieConsult CMR 
De respondenten vinden de belangrijkste belemmerende factor het inzetten van extra 
personeel. Voor de implementatie van het PreventieConsult CMR is extra mankracht 
nodig dat vergoed zal moeten worden. Daarnaast waren voor een aantal respondenten de 
kosten en baten onduidelijk en wordt aangegeven dat de laboratoriumkosten voor 
rekening van de patiënt komen. De belangrijkste bevorderende factor is het vaststellen 
van een tarief voor het PreventieConsult CMR, zodat voldoende geïnvesteerd kan worden 
in tijd en mankracht (aanstellen extra POH’ers). 
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10 Samenvatting van de resultaten en discussie 
 
 
 
In dit hoofdstuk zal een samenvatting gegeven worden van de belangrijkste resultaten 
door het beantwoorden van de vraagstellingen. Verder zullen de resultaten bediscussieerd 
worden, gevolgd door aanbevelingen. 
 
 

10.1 Beantwoorden van de vraagstellingen 
 
De organisatie van het Preventieconsult CMR 
a) Wat zijn de kenmerken van de deelnemende praktijken aan de pilot PreventieConsult 

CMR? 
b) Op welke wijze wordt het PreventieConsult CMR in de deelnemende praktijken 

georganiseerd? 
Onder de deelnemende praktijken waren er 6 solopraktijken, 4 duopraktijken, 2 groeps-
praktijken en 4 gezondheidscentra. De praktijkgrootte was gemiddeld 4.838 patiënten en 
varieerde van 2.100 tot 10.000 ingeschreven patiënten. In de deelnemende praktijken 
waren er gemiddeld 3,1 artsen in dienst. Het aantal POHs in dienst was gemiddeld 1,7 en 
varieerde van 1 tot 3. De meerderheid van de geïnterviewde contactpersonen gaf aan dat 
de pilot PreventieConsult CMR uitgevoerd zou gaan worden binnen de huidige formatie 
van de praktijk. In alle praktijken waren er mogelijkheden op het gebied van stoppen met 
roken, dieet en beweegprogramma’s. 
 
Deelname aan de Risicoschatting 
a) Was de uitnodiging om deel te nemen aan de online Risicoschatting duidelijk? 
b) Hoeveel mensen hebben de online Risicoschatting uitgevoerd? 
c) Wat waren de uitkomsten van de online Risicoschatting? Hoeveel deelnemers hadden 

een laag, een licht verhoogd of een verhoogd risico? 
d) Hoeveel deelnemers hebben het leefstijladvies op de website opgevolgd? 
In de praktijken met de actieve variant kregen mensen een uitnodigingsbrief om de online 
Risicoschatting in te vullen. Van deze mensen vond 85% de uitnodiging duidelijk. In de 
passieve praktijken werden mensen uitgenodigd om mee te doen aan het Preventie-
Consult CMR met behulp van posters en folders. Van de mensen die op de hoogte waren 
van het PreventieConsult CMR vond 90% de informatie duidelijk. 
 
In de 8 praktijken met de actieve variant kregen 1583 mensen een uitnodigingsbrief om 
de online Risicoschatting in te vullen. Hiervan vulden 521 (32,9%) personen de online 
Risicoschatting in. In de 8 praktijken met de passieve variant bestond de doelpopulatie 
(mensen tussen 45 en 70 jaar zonder manifeste hart- en vaatziekten, diabetes mellitus of 
chronische nierziekten) uit 8.313 mensen. Van deze personen vulden 96 (1,2%) personen 
de Risicoschatting in. In totaal hadden 392 (63,5%) personen een verhoogd risico op een 
cardiometabole aandoening en kregen het advies om naar de huisarts te gaan. Verder 
hadden 142 personen (23,0%) een laag risico en 83 personen een licht verhoogd risico 
(13,5%).  
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Deelnemers met een laag of licht verhoogd risico op basis van de online Risicoschatting 
kregen een algemeen leefstijladvies via de website en de mogelijkheid voor een persoon-
lijk online leefstijladvies na het beantwoorden van een set additionele vragen. Een kwart 
van de respondenten geeft aan het advies gelijk te hebben opgevolgd. Ruim 10% is van 
plan het advies nog op te gaan volgen en ongeveer de helft geeft aan dat alleen werd 
aangeraden om gezond door te blijven leven. Een kwart van de respondenten heeft het 
persoonlijk leefstijladvies aangevraagd. 
 
Verschillen tussen deelnemers en niet-deelnemers aan de Risicoschatting 
a) Wat was het verschil in demografische en sociaal-economische kenmerken tussen 

deelnemers en niet-deelnemers aan de Risicoschatting? 
b) Wat was het verschil in attitude tegenover het PreventieConsult CMR tussen deel-

nemers en niet-deelnemers aan de Risicoschatting? 
c) Wat was het verschil in opvattingen over leefstijl tussen deelnemers en niet-deel-

nemers aan de Risicoschatting? 
Leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, opleidingsniveau en etniciteit bleken niet te verschil-
len tussen mensen die wel en niet deelnamen aan de Risicoschatting. Niet-deelnemers 
rookten meer (23% versus 17%) en hadden vaker obesitas (16% versus 9%) dan deel-
nemers, maar de verschillen waren niet statistisch significant. Wel was het gebruik van 
alcohol significant hoger onder niet-deelnemers (p<0,001). Deelnemers hebben ook vaker 
dan niet-deelnemers een verhoogd bloedglucose gehalte gehad in het verleden (8,9% 
versus 3,5%, p=0,03) en hebben vaker (niet-significant) een positieve familieanamnese 
voor diabetes of hart- en vaatziekten. 
 
De belangrijkste redenen voor niet-deelnemers om de Risicoschatting niet in te vullen 
waren 1) angst dat invullen van vragenlijst op internet de privacy schaadt (24%) en 2) 
geen tijd om de online vragenlijst in te vullen (21%). Wat betreft de opvattingen over 
roken, lichaamsbeweging en gewicht werden er geen verschillen tussen deelnemers en 
niet-deelnemers gevonden. 
 
Deelname aan de Praktijkconsulten 
a) Hoeveel deelnemers met een verhoogd risico brachten een bezoek aan de huisarts? 
b) Wat was het zorggebruik van personen met respectievelijk een laag, een licht ver-

hoogd en een verhoogd risico (aantal contacten met zorgverleners en voorgeschreven 
medicatie) in vergelijking met personen die niet hebben deelgenomen aan de Risico-
schatting? 

c) Welke metingen zijn er uitgevoerd bij de patiënten die op Praktijkconsult zijn ge-
weest? 

d) Hoeveel en welke aandoeningen zijn opgespoord bij de patiënten die op Praktijk-
consult zijn geweest? En welke behandeling is bij deze patiënten gestart? 

 
In de acht actieve praktijken en in drie van de acht passieve praktijken kwamen in totaal 
142 patiënten. Er kwamen niet alleen mensen naar aanleiding van een verhoogd risico op 
Praktijkconsult. Negen procent van de patiënten op het Praktijkconsult had volgend de 
Risicoschatting een laag of licht verhoogd risico. Omdat niet van alle patiënten die op 
Praktijkconsult zijn geweest de uitslag van de Risicoschatting bekend was, kon niet direct 
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berekend worden wat het percentage personen is dat met een verhoogd risico de huisarts 
heeft bezocht. Naar schatting bezocht 36% van de personen met een verhoogd risico bij 
de actieve variant de huisarts. Bij de passieve variant lag dit percentage lager (15%). 
 
In de periode van drie maanden na het invullen van de Risicoschatting was het aantal 
consulten met de huisarts ongeveer anderhalf keer hoger in de groep met een verhoogd 
risico op cardiometabole aandoeningen ten opzichte van de controlegroep. Ook het aantal 
enkele en dubbele consulten bij de POH was verhoogd bij de groep patiënten met een 
verhoogd risico. In totaal was het aantal contacten met de POH in deze groep 7,5 keer 
verhoogd ten opzichte van de controlegroep. In de groep patiënten met een verhoogd 
risico werd vaker het bloedglucose bepaald met een teststrip (IDR=2,0), vaker een 24 uur 
bloeddrukmeting uitgevoerd (IDR=6,0) en vaker een ECG (IDR=3,6) gemaakt in de 3 
maanden na het uitvoeren van de Risicoschatting in vergelijking met de controlegroep. 
Bij de hoog risico patiënten werden meer dan anderhalf keer zo veel geneesmiddelen 
voorgeschreven voor het hart- en vaatstelsel dan bij patiënten in de controlegroep. Dit 
werd grotendeels veroorzaakt door een toename van het aantal voorschriften van mid-
delen aangrijpend op het renine-angiotensinesysteem (IDR=2,3) en antilipaemica 
(IDR=2,6).  
 
Bij de patiënten die op Praktijkconsult zijn geweest werd het meest de bloeddruk gemeten 
(94%), gevolgd door meting van het cholesterol (rond de 90%). Bloedglucose werd het 
minst vaak gemeten (87%). Tijdens de Praktijkconsulten werd er bij 28 van de 142 
patiënten (20%) een of meerdere cardiometaole aandoeningen opgespoord: 2 maal 
diabetes mellitus, 15 maal hypertensie en 15 maal hypercholesterolemie. Bij 4 van de 28 
patiënten werd zowel hypertensie als hypercholesterolemie opgespoord. In totaal werd er 
3 maal een diabetesmiddel voorgeschreven, 14 personen kregen een behandeling voor 
hoge bloeddruk en 10 maal werd er behandeld voor hoog cholesterol. 
 
Ervaringen van de deelnemers aan het PreventieConsult CMR 
a) In hoeverre was het moeilijk een afspraak te maken voor een Praktijkconsult? 
b) Wat zijn de ervaringen met de praktijkondersteuner tijdens het Praktijkconsult? 
c) Wat zijn de ervaringen met de huisarts tijdens het Praktijkconsult? 
d) Welke leefstijladviezen werden er door de huisarts gegeven tijdens het tweede 

Praktijkconsult? 
e) Wat zijn de algemene opvattingen over het PreventieConsult CMR onder de deel-

nemers aan de Praktijkconsulten? 
92% van de respondenten gaf aan dat het geen probleem was om een afspraak te maken 
op een tijdstip dat de hij/zij dit zelf wilde. Er werd positief gereageerd op het functioneren 
van de POH (een gemiddeld rapportcijfer van 8,7) en de huisarts (een gemiddeld rapport-
cijfer van 8,9). Bij alle rokers werd door de huisarts het advies gegeven te stoppen met 
roken. Op het gebied van overgewicht, voeding en bewegen zat meer variatie in de 
antwoorden. Zo geeft 13% aan dat er geen advies gegeven is over afvallen, terwijl de 
persoon wel aangeeft overgewicht te hebben. Daarnaast werd bij 5% geen advies gegeven 
over gezonde voeding, terwijl de persoon niet gezond genoeg eet. Een vergelijkbaar 
percentage werd gevonden voor lichaamsbeweging (6%). 
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De consulten voldeden aan de behoefte van de deelnemers en 92% was blij dat ze mee 
hadden gedaan. Een meerderheid van de deelnemers (89%) gaf aan dat ze het Preventie-
Consult CMR bij vrienden en familie zouden aanbevelen. Ruim 90% van de responden-
ten is van plan het door de huisarts gegeven leefstijladvies op te gaan volgen. Ondanks de 
tevredenheid geeft 21% van de respondenten aan dat de uitkomsten van het Preventie-
Consult CMR tot bezorgdheid heeft geleid. 
 
Ervaringen van zorgverleners met het Preventieconsult CMR 
a) Wat zijn de meningen van de deelnemende zorgverleners aan de pilot Preventie-

Consult CMR over preventie van hart- en vaatziekten, diabetes mellitus en chronische 
nierziekten? 

b) Wat zijn de meningen van de deelnemende zorgverleners aan de pilot Preventie-
Consult CMR over de gebruikte materialen tijdens de pilot (zoals de concept NHG-
standaard PreventieConsult CMR, uitnodigingsbrieven, de poster en folders)? 

c) Hoeveel tijd is er nodig voor de uitvoering van het PreventieConsult CMR? 
d) Wat zijn volgens de deelnemende zorgverleners aan de pilot PreventieConsult CMR 

effectieve manieren om mensen te benaderen voor het PreventieConsult CMR? 
e) Wat zijn bevorderende en belemmerende factoren voor de implementatie van het 

PreventieConsult CMR? 
Bijna 90% van de respondenten geeft aan dat de huisartsenpraktijk de aangewezen plek is 
om mensen met een verhoogd risico op hart− en vaatziekten, diabetes mellitus en/of 
nierziekten op te sporen. Preventieve activiteiten zouden prima door de POH uitgevoerd 
kunnen worden (89% (helemaal) mee eens). 
 
Ruim 80% van de zorgverleners vond de concept NHG-standaard duidelijk en 88% vond 
het een goede wetenschappelijke onderbouwing voor de preventie van cardiometabole 
aandoeningen in de huisartsenpraktijk. In de praktijken met de actieve variant werd in het 
protocol een model uitnodigingsbrief opgenomen. Ruim 30% van de respondenten vond 
de modelbrief niet duidelijk en 44% vond het taalgebruik van de brief te moeilijk. De 
respondenten gaven als suggesties de brief te vertalen in andere talen en simpelere taal te 
gebruiken. Bij de passieve variant werd gebruik gemaakt van een poster en folders. Ruim 
80% van de respondenten vond de poster duidelijk. Een kwart geeft aan dat het taal-
gebruik op de poster te moeilijk is voor patiënten. Vergelijkbare meningen werden door 
de respondenten gegeven over de folders van het PreventieConsult CMR. 
 
Voor het maken van de patiëntselectie in de actieve praktijken heeft er gemiddeld een 
huisarts 3,4 uur en een POH 2,2 uur aan besteed met daarnaast ook nog 0,4 uur door een 
praktijkassistent(e) en 0,3 uur door iemand anders binnen of buiten de praktijk. Na het 
maken van een patiëntselectie moesten er brieven naar de geselecteerde patiënten 
verzonden worden. Gemiddeld genomen kostte dit 0,9 uur van een huisarts, 2,0 uur van 
een POH, 1,0 uur van een praktijkassistent(e) en 1,0 uur van iemand anders binnen of 
buiten de praktijk. Gemiddeld kostte een Praktijkconsult 13,9 minuten bij de huisarts. Bij 
de POH lag dit gemiddelde hoger, namelijk 23,8 minuten. 
De meest effectieve manier om mensen uit te nodigen voor het PreventieConsult CMR is 
volgens de respondenten het aanspreken van patiënten tijdens het spreekuur (88%), 
gevolgd door het aanschrijven van patiënten door de huisarts (71%) en reclame via 
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landelijke media (47%). Het minst effectieve manier was volgens de respondenten via 
posters en folders in de huisartsenpraktijk of bij andere zorgverleners (63%) en het 
aanschrijven van patiënten door de zorgverzekeraar (49%). 
 
De belangrijkste belemmerende factor bij het benaderen van de patiënten was volgens de 
respondenten de motivatie van patiënten. Andere belemmerende factoren zijn dat het 
passief benaderen (met posters en folders) niet werkt, tijd en de taalbarrière. De meest 
genoemde bevorderende factor is het actief benaderen van patiënten door de huisarts. De 
belangrijkste belemmerde factor bij de Risicoschatting is dat het alleen mogelijk was de 
test via Internet in te vullen. Daarentegen werd als bevorderende factoren de eenvoud van 
de Risicoschatting genoemd. De test is kort, makkelijk uit te voeren en mensen krijgen 
gelijk een uitslag. Tijd werd als belangrijkste belemmerende factor genoemd bij de 
Praktijkconsulten. Het door de POH laten uitvoeren van Praktijkconsulten werd als 
bevorderend gezien. Bij de preventieve behandeling van hoog risico patiënten is de 
belangrijkste belemmering de motivatie van de patiënt, therapietrouw en de lage sociaal-
economische status van de patiënt. Daarnaast werd aangegeven dat als een patiënt ge-
motiveerd is, er veel mogelijk is op het gebied van preventie in de huisartsenpraktijk. De 
respondenten vinden de belangrijkste belemmerende factor op het gebied van de kosten 
het inzetten van extra personeel. Voor de implementatie van het PreventieConsult CMR 
is extra mankracht nodig dat vergoed zal moeten worden. Verder werd aangegeven dat de 
laboratoriumkosten voor rekening van de patiënt komen. De belangrijkste bevorderende 
factor is het vaststellen van een tarief voor het PreventieConsult CMR, zodat voldoende 
geïnvesteerd kan worden in tijd en mankracht. 
 
Verschillen tussen verschillende uitvoeringsvarianten 
In hoeverre zijn er verschillen tussen uitvoeringsvarianten (actieve en passief / POH en 
huisarts) en zijn deze gerelateerd aan verschillen in procesverloop, ervaringen van de 
zorgverleners en patiënten? 
Vanwege het beperkt aantal patiënten dat op een Praktijkconsult is geweest, was het niet 
mogelijk om uitgebreide subgroepanalyses uit te voeren. Waar mogelijk zijn verschillen 
tussen uitvoeringsvarianten gerapporteerd bij de verschillende vraagstellingen. 
 
 

10.2 Discussie 
 
Benaderen van de doelpopulatie 
In totaal hebben 16 praktijken deelgenomen aan de pilot PreventieConsult CMR. In de 
ene helft van de praktijken werden patiënten aangeschreven (actieve variant) om de 
Risicoschatting uit te voeren, terwijl dit in de andere helft van de praktijken gebeurde via 
een poster en folders in de praktijk (passieve variant). Er zijn op verschillende vlakken 
verschillen opgetreden tussen de twee varianten. Allereerst was het percentage patiënten 
dat de Risicoschatting uitvoerde naar aanleiding van een uitnodigingsbrief van de huisarts 
beduidend hoger in vergelijking met de respons naar aanleiding van de posters en folders 
(33% versus 1%). Daarnaast was ook het percentage patiënten met een hoog risico dat de 
huisarts bezocht hoger bij de actieve variant ten opzichte van de passieve variant (36% 
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versus 15%). Hieruit kan geconcludeerd worden dat de in de pilot uitgevoerde actieve 
benadering, wat betreft de respons, effectiever is gebleken dan de passieve benadering.  
 
Ook de zorgverleners die betrokken waren bij de pilot waren van mening dat het actief 
benaderen effectiever is dan alleen gebruik te maken van posters en folders. Zij denken 
echter dat het aanspreken van patiënten tijdens het spreekuur een nog effectievere manier 
zou zijn om patiënten te werven voor het PreventieConsult CMR. Ook reclame maken via 
landelijke media werd in bijna door de helft van de respondenten genoemd als een effec-
tieve benadering van patiënten voor het PreventieConsult CMR. 
 
Uit dit onderzoek kan geen conclusie getrokken worden over wat de meest effectieve 
manier is om mensen te benaderen voor het PreventieConsult CMR. De invloed van 
verschillende benaderwijzen op de respons zal verder onderzocht moeten worden. 
Daarnaast zal de effectiviteit van een benaderwijze afgezet moeten worden tegen de 
kosten die ermee gepaard gaan. Zo was de in dit onderzoek gebruikte actieve variant 
duurder in vergelijking met de passieve variant, omdat er verschillende handelingen 
uitgevoerd moesten worden in de praktijk, zoals bijvoorbeeld het selecteren van patiënten 
in het HIS en het verzenden van brieven. 
 
De Risicoschatting 
De Risicoschatting werd aangeboden via het Internet. De test is hierdoor eenvoudig te 
gebruiken en op deze wijze kan onmiddellijk voor de patiënt de uitslag berekend worden 
en gepast leefstijladvies gegeven worden. Hoewel mensen in toenemende mate toegang 
hebben tot het Internet, is bekend dat de toegankelijkheid lager is bij onder meer ouderen 
en allochtonen, terwijl deze personen juist tot de doelgroep behoren van het Preventie-
Consult CMR. Uit de non-respons binnen dit onderzoek kwam ook naar voren dat 
mensen die de Risicoschatting niet uit hebben uitgevoerd minder makkelijk toegang 
hadden tot het Internet. Dit geeft aan dat de respons op de Risicoschatting verbeterd zou 
kunnen worden wanneer de Risicoschatting ook op een andere wijze aangeboden wordt, 
zoals bijvoorbeeld een papieren versie of via een computer in de huisartsenpraktijk.  
 
Tijdens de pilot is de Risicoschatting aangeboden in de Nederlandse taal. Slechts 24 van 
de 617 personen die de Risicoschatting hebben ingevuld waren van Turkse, Marokkaanse 
of Surinaamse afkomst. Hierdoor lijkt het erop dat de respons op de Risicoschatting lager 
was onder allochtonen. Het was echter niet mogelijk de respons te bepalen onder ver-
schillende etnische groepen, omdat gegevens over etnische achtergrond niet bekend 
waren van alle patiënten uit de doelpopulatie. 
 
De belangrijkste redenen om de Risicoschatting niet in te vullen was de angst dat invullen 
van de vragenlijst op internet de privacy schaadt. Dit werd in een kwart van de gevallen 
als reden gegeven. Het verdient aanbeveling expliciet in te gaan op waarborging van de 
privacy en waar nodig alternatieven te bieden voor de online risicoschatting. 
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Wanneer een persoon boven de 60 jaar is, is er automatisch sprake van een hoog risico bij 
de Risicoschatting. Van de personen met een verhoogd risico was ruim 40% 60 jaar of 
ouder. Het is dus eigenlijk niet nodig deze patiënten de Risicoschatting uit te laten 
voeren. Als alternatief zouden deze personen direct uitgenodigd kunnen worden voor de 
Praktijkconsulten. 
 
De gebruikte materialen (brieven, posters en folders) 
De tijdens de pilot gebruikte brieven, poster en folders waren vanwege de korte voor-
bereidingstijd alleen opgesteld in het Nederlands. De overgrote meerderheid van de 
respondenten op de vragenlijsten geeft aan dat de gebruikte materialen duidelijk zijn. 
Toch is het mogelijk dat mensen de Risicoschatting niet hebben uitgevoerd, omdat 
bijvoorbeeld de uitnodiging te moeilijk beschreven was of niet in de moedertaal was 
geschreven. Dit wordt onderschreven door de reacties van de zorgverleners die deel-
namen aan de pilot. Zo werd door een aantal zorgverleners aangegeven dat de taal in de 
materialen nog te moeilijk is en dat vertaling in andere talen soms wenselijk is. Dit zou 
bijvoorbeeld het geval kunnen zij in praktijken met veel allochtonen of in gebieden met 
een lage sociaaleconomische status. 
 
De Praktijkconsulten 
In de pilot werd in de helft van de praktijken het eerste consult uitgevoerd door de huis-
arts en in de andere helft door de POH. De patiënten die op Praktijkconsulten zijn ge-
weest hadden goede ervaringen met de POH. In waardering waren er geen grote verschil-
len met de huisarts. Door de zorgverleners werd daarnaast aangegeven dat het eerste 
consult prima door de POH uitgevoerd kan worden.  
 
Over het algemeen waren mensen erg tevreden over de Praktijkconsulten. Daarnaast geeft 
een op de vijf respondenten aan dat de uitkomsten van het PreventieConsult CMR tot 
bezorgdheid heeft geleid. Onderzocht zal moeten worden op waaruit deze bezorgdheid 
bestaat en op welke manier de bezorgdheid weggenomen kan worden. 
 
Tijdens de pilot werden de kosten voor de verzending van de uitnodigingen en de uitvoer 
van de Praktijkconsulten betaald vanuit het budget van de pilot. Uit de vragenlijst van de 
zorgverleners is naar voren gekomen dat tijd en geld belemmerende factoren zijn voor de 
implementatie van het PreventieConsult CMR. Ongeveer de helft van de huisartsen gaf 
aan dat de Praktijkconsulten niet binnen een enkel consult pasten en bij de POHs lukte dit 
nooit binnen een enkel consult. Daarnaast betalen patiënten nu vaak zelf voor labora-
toriumkosten tijdens de Praktijkconsulten (vanwege aanslag op de eigen bijdrage). Dit 
kan een reden zijn dat patiënten niet mee willen doen aan het PreventieConsult CMR. 
 
Het totaal aantal Praktijkconsulten bleek minder dan vooraf was verwacht. Op basis van 
berekeningen konden er in de actieve variant ongeveer 50 patiënten per normpraktijk 
worden verwacht. Uiteindelijk heeft de pilot het 142 patiënten op Praktijkconsult 
opgeleverd in de 16 pilot praktijken. Opvallend is dat in de actieve variant maar 36% van 
de mensen met een verhoogd risico hiervoor de huisarts bezoekt. Om de effectiviteit van 
het PreventieConsult CMR te verhogen, zal dit percentage verhoogd moeten worden. 
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Mogelijkheden om deze respons te verhogen liggen bij een goede risicocommunicatie of 
door de uitslagen van de Risicoschatting direct aan de huisartsen door te geven. 
 
Tenslotte werd er bij één op de vijf patiënten op de Praktijkconsulten een nieuwe cardio-
metabole aandoening -diabetes mellitus, hypertensie en/of hypercholesterolemie- ontdekt. 
Dit geeft aan dat met het ´PreventieConsult CMR´ mensen met (een verhoogd risico op) 
hart- en vaatziekten, diabetes mellitus en chronische nierziekten geïdentificeerd kunnen 
worden. In hoeverre verdere gezondheidsschade voorkomen kan worden bij deze hoog 
risico patiënten zal uitgezocht moeten worden in een effectiviteitstudie. 
 
Natraject van mensen met een verhoogd risico 
Het traject dat patiënten doorlopen na de Praktijkconsulten viel buiten het onderzoek. 
Deze fase is echter van groot belang, omdat door het aanpakken van risicofactoren het 
ontstaan van cardiometabole aandoeningen uitgesteld dan wel voorkomen kan worden. Of 
het PreventieConsult CMR daadwerkelijk (kosten)effectief is zal onderzocht moeten 
worden. 
 
De gevolgen voor een normpraktijk bij implementatie PreventieConsult CMR 
Om de gevolgen (wat betreft aantallen patiënten en tijd) in te schatten voor een norm-
praktijk van 2.350 patiënten bij implementatie van het PreventieConsult, worden alleen 
de gegevens van de actieve variant gebruikt. In deze praktijken werd één vijfde van de 
doelgroep aangeschreven. Bij de onderstaande berekening wordt daar dan ook vanuit 
gegaan.  
De totale populatie van de acht actieve praktijken was 37.340 patiënten. Dit betekent voor 
een normpraktijk dat er 1.583/37.340*2.350 = 100 patiënten aangeschreven moeten 
worden. Van deze personen zullen vervolgens naar schatting 33 personen (33%) de 
Risicoschatting uitvoeren, waarvan ongeveer 21 personen (63%) een hoog risico hebben. 
Dit resulteert vervolgens bij een respons van 36% in 8 personen op het spreekuur voor de 
Praktijkconsulten. Het eerste Praktijkconsult kost vervolgens gemiddeld 13,9 minuten bij 
de huisarts of 23,8 minuten bij de POH. Het tweede Praktijkconsult kostte bij de huisarts 
gemiddeld 13,9 minuten. 
Bij de actieve variant kost het maken van de patiëntenselectie en het verzenden van 
uitnodigingen extra tijd. Aan het maken van de patiëntselectie heeft er gemiddeld een 
huisarts 3,4 uur en een POH 2,2 uur aan besteed. Daarnaast ook nog 0,4 uur door een 
praktijkassistent(e) en 0,3 uur door iemand anders binnen of buiten de praktijk. Ervan 
uitgaande dat de tijd volledig afhankelijk is van de praktijkgrootte, moeten deze aantallen 
voor een normpraktijk gedeeld worden door twee (37.340/2350 gedeeld door 8 prak-
tijken). Dit resulteert in de volgende aantallen voor het maken van de patiëntselectie: 1,7 
uur huisarts, 1,1 uur POH, 0,2 uur praktijkassistent(e) en 0,15 uur iemand anders. Voor 
het verzenden van brieven in een normpraktijk komt dit op het volgende: 0,45 uur 
huisarts, 1,0 uur POH, 0,5 uur praktijkassistent(e) en 0,5 uur van iemand anders binnen of 
buiten de praktijk. 
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10.3 Beperkingen van het onderzoek 
 
In dit evaluatieonderzoek is gebruik gemaakt van verschillende databronnen. Op deze 
wijze kon goed in kaart gebracht worden hoeveel mensen een Risicoschatting hebben 
uitgevoerd, welke uitkomsten deze Risicoschatting had en wat de gevolgen waren voor 
het zorggebruik. Daarnaast konden ook de mate en redenen van non-respons goed in kaart 
gebracht worden. Tenslotte werd met vragenlijsten gevraagd naar de ervaringen met het 
PreventieConsult van zowel de patiënten als de zorgverleners. 
 
Er waren echter ook beperkingen aan het onderzoek: 
1) De gegevens van de Risicoschatting werden gehaald uit een online vragenlijst. Alleen 

de gegevens van de patiënten die op een juiste wijze geboortedatum, geslacht en post-
code hadden ingevoerd konden gekoppeld worden aan de andere databronnen. De rest 
van de ingevulde Risicoschattingen konden niet gebruikt worden voor verdere analy-
ses. De respons op de Risicoschatting zal daarom een onderschatting zijn van de 
werkelijke respons. Het is onbekend of dit gevolgen heeft gehad voor de verdeling 
tussen laag, licht verhoogd en verhoogd risico. 

2) Voorafgaande aan het onderzoek werd met de deelnemende praktijken afgesproken 
de Praktijkconsulten in het HIS te coderen met de ICPC code A49. Dit blijkt niet in 
voldoende mate te zijn gebeurd, waardoor niet al het zorggebruik van de patiënten die 
op een Praktijkconsult zijn geweest in kaart gebracht kon worden. Daarom zijn er na 
afloop van de pilot extra gegevens opgevraagd bij de deelnemende praktijken over de 
uitgevoerde testen tijdens de Praktijkconsulten, het aantal nieuw opgespoorde cardio-
metabole aandoeningen en de hiervoor voorgeschreven geneesmiddelen. 

3) Een deel van het onderzoek is uitgevoerd met vragenlijsten. Bij de vragenlijsten voor 
de doelpopulatie lijkt er een selectieve respons opgetreden te zijn. Het percentage 
personen dat de Risicoschatting heeft uitgevoerd was namelijk hoger dan het ge-
vonden percentage uit de analyses van de Risicoschatting (57% versus 33%). Hieruit 
blijkt dat er vooral mensen hebben gerespondeerd die mee hebben gedaan aan de test. 
Het is onduidelijk in hoeverre dit de resultaten heeft beïnvloed. 

4) De ervaringen van de patiënten met de Praktijkconsulten werden gemeten met een 
anonieme vragenlijst. Hierdoor was het niet mogelijk de ervaringen te relateren aan 
de Risicoschatting en het zorggebruik. Verder was de absolute respons (n=65) aan de 
lage kant, waardoor subgroepanalyses niet mogelijk waren. 

 
 

10.4 Conclusies en aanbevelingen 
 
Op basis van de resultaten van dit onderzoek kunnen er een aantal conclusies getrokken 
worden. Er zijn in het onderzoek een aantal positieve kanten van het ‘PreventieConsult 
CMR’ naar voren gekomen. Zo waren de patiënten die deel hebben genomen aan de pilot 
erg tevreden over het ‘PreventieConsult CMR’. De uitnodiging voor het ‘Preventie-
Consult CMR’, zowel de uitnodigingsbrief als de poster en folder, was volgens de deel-
nemende patiënten duidelijk en het was eenvoudig om een afspraak voor een Praktijk-
consult te maken. Patiënten waren tevreden over zowel het functioneren van de huisarts 
als de POH en waren blij mee te hebben gedaan aan het ‘PreventieConsult CMR’.  
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De deelnemende zorgverleners waren van mening dat preventie van cardiometabole 
aandoeningen tot de taak van de huisarts behoort. Het ‘PreventieConsult CMR’ kan daar-
bij (deels) uitgevoerd worden door de POH. De wetenschappelijke onderbouwing van het 
‘PreventieConsult CMR’ (in de standaard) werd duidelijk gevonden.  
Tenslotte heeft de pilot een groot aantal mensen geïdentificeerd met een verhoogd risico 
op cardiometabole aandoeningen, waarbij ook tijdens de consultfase mensen met nieuwe 
cardiometabole aandoeningen zijn opgespoord. 
 
Naast deze positieve kanten van het ‘PreventieConsult CMR’ geven een aantal resultaten 
waardevolle verbeterpunten voor de verdere implementatie. Zo kan zowel de respons op 
de Risicoschatting als het percentage patiënten met een verhoogd risico dat de huisarts 
bezoekt verbeterd worden. Gebleken is dat het alleen via Internet aanbieden van de 
Risicoschatting een belemmering kan zijn, aangezien niet iedereen toegang heeft tot 
Internet of daarmee voldoende vaardig is. Verder kunnen volgens een deel van de 
zorgverleners taalgebruik en uitleg van de uitnodigingsbrief, de poster en de folder nog 
vereenvoudigd worden en moeten allochtone patiënten in de moedertaal benaderd kunnen 
worden. 
In dit onderzoek zijn twee benaderwijzen vergeleken, namelijk het aanschrijven van 
patiënten (‘actief)’ en het benaderen via posters en folders in de praktijk (‘passief’). De 
actieve benadering resulteerde in een aanmerkelijk hogere respons dan de passieve 
benadering. Volgens de deelnemende zorgverleners is een dergelijke actieve benadering 
effectiever, al werd door sommigen daarnaast het direct aanspreken van patiënten tijdens 
het spreekuur als nog effectiever beschouwd. 
De Risicoschattingslijst geeft altijd een ‘verhoogd risico’ als uitslag wanneer een patiënt 
60 jaar of ouder is. Deze patiënten kunnen dus in een programmatische benadering ook al 
direct door de huisarts uitgenodigd worden voor een Praktijkconsult. 
Verder werd door de zorgverleners aangegeven dat voor het slagen van het ‘Preventie-
Consult CMR’ adequate vergoeding nodig is. 
 
Op basis van deze conclusies komen we tot de volgende aanbevelingen: 
1. De respons op de uitnodiging voor de Risicoschatting kan verder verbeterd worden 

door aandacht te besteden aan het volgende: 
a. Het kiezen van de actieve benaderingswijze voor het PreventieConsult CMR. Dit 

kan via een schriftelijke uitnodiging en/of door benadering tijdens het spreekuur. 
b. Naast het invullen van de Risicoschatting op Internet moeten er alternatieve 

manieren van invullen worden aangeboden, zoals een versie op papier of op een 
computer (eventueel met assistentie) in de huisartsenpraktijk. 

c. Het maken van specifieke materialen (brieven, posters en folders) voor bepaalde 
groepen patiënten, zoals allochtonen groepen en mensen met een lage sociaal-
economische status. 

d. De belangrijkste redenen om de Risicoschatting niet in te vullen was de angst dat 
invullen van de vragenlijst op internet de privacy schaadt. Het verdient aan-
beveling expliciet in te gaan op waarborging van de privacy en waar nodig 
alternatieven te bieden voor de online risicoschatting. 
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2. Het belang van een bezoek aan de huisarts bij een op de Risicoschatting gecon-
stateerd verhoogd risico dient sterker benadrukt te worden. Nu gaan er te weinig 
mensen uit zich zelf hiermee naar het Praktijkconsult. 

3. Personen van 60 jaar of ouder kunnen direct uitgenodigd worden voor de Praktijk-
consulten en hoeven geen Risicoschatting uit te voeren. 

4. Het eerste Praktijkconsult van het PreventieConsult CMR kan zowel door de huisarts 
als door een POH uitgevoerd worden. 

5. Het is belangrijk dat er een afdoende tarief voor de Praktijkconsulten wordt vast-
gesteld om de implementatie van het PreventieConsult CMR te bevorderen. Verder 
dient nagedacht te worden over vergoeding van de bijkomende kosten van het 
preventief onderzoek (m.n. laboratoriumonderzoek) voor de deelnemende patiënten. 
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Bijlage A 
 
 
 
Tabel A1: Gemiddelde praktijkpopulatie en aantallen werkzame (huis)artsen en POHs, 

uitgesplitst naar de praktijkgrootte 
 

 Gemiddelde 
praktijkpopulatie 

Totaal aantal 
(huis)artsen

Gemiddeld 
aantal uren/arts

Totaal aantal 
POHs 

Gemiddeld aantal 
uren/POH

Praktijkgrootte      
<2 norm (n=9) 2.855 17 38,4 11 14,5
2-3 x norm (n=3) 5.750 9 31,8 6 21,0
>3 norm (n=4) 8.618 23 30,3 10 23,5
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Bijlage B 
 
 
 
Tabel B1: Demografische kenmerken en risicofactoren testers versus niet-testers 
 
 Risicoschatting uitgevoerd?  P-waarde 
 ja (n=274) nee (n=177)   
Leeftijd     
40-45 jaar 14,2% 17,1%  
46-50 jaar 13,1% 12,5%  
51-55 jaar 24,8% 27,3%  
56-60 jaar 22,5% 19,3%  
61-65 jaar 22,5% 15,3%  
66-70 jaar 2,9% 4,0%  
> 70 jaar 4,0% 4,5%  

0,83

Geslacht   
Man 32,5% 39,2%  
Vrouw 67,5% 60,8%  0,15

Burgerlijke staat   
Alleenstaand 14,6% 22,2%  
Een partner, maar niet samenwonend 3,3% 2,8%  
Samenwonend of gehuwd 82,1% 75,0%  

0,12

Opleidingsniveau   
Laag 22,8% 28,9%  
Midden 50,0% 47,4%  
Hoog 27,2% 23,7%  

0,33

Etniciteit   
Autochtoon 83,1% 87,5%  
Westers allochtoon 9,9% 6,3%  
Niet-Westers allochtoon 7,0% 6,3%  

0,37

Roken   
Ja 16,8% 22,6%  
Nee, maar in het verleden wel gerookt 43,1% 35,6%  
Nee, nooit gerookt 40,1% 41,8%  

0,18

Nederlandse Norm Gezond Bewegen   
Inactief 3,7% 5,2%  
Semi-actief 53,1% 54,1%  
Normactief 43,2% 40,7%  

0,69

BMI   
Ondergewicht 4,8% 7,5%  
Normaal gewicht 45,8% 40,5%  
Overgewicht 40,2% 36,4%  
Obesitas 9,2% 15,6%  

0,11

Alcoholgebruik (>6 glazen/dag)   
Nooit 65,6% 49,4%  
Weinig 21,6% 21,6%  
Matig 9,9% 21,6%  
Veel 2,9% 7,4%  

<0,001

Ooit verhoogd bloedsuikergehalte of diabetes gehad 8,9% 3,5%  0,03
Ouders, broers of zussen met diabetes 31,4% 24,6%  0,12
Ouders, broers of zussen met hart- en vaatziekten voor 60ste jaar 33,7% 29,0%  0,29
Ervaren gezondheid   
Uitstekend 7,7% 6,9%  
Zeer goed 19,1% 21,7%  
Goed 60,7% 57,7%  
Matig 11,4% 13,1%  
Slecht 1,1% 0,6%  

0,87
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Bijlage C 
 
 
 
Tabel C1: Meningen over gezondheid en de Risicoschatting testers versus niet-testers 
 
 Risicoschatting uitgevoerd? 

ja (n=274) nee (n=177) 
P-waarde

Ik heb de poster wel gezien, maar niet goed begrepen / Ik heb de 
uitnodigingsbrief wel gehad, maar niet goed begrepen   

(Geheel) mee oneens 87,8% 73,3% 
Niet mee eens / niet mee oneens 3,8% 12,7% 
(Geheel) mee eens 8,4% 14,0% 

<0,001

Ik voel mij gezond  
(Geheel) mee oneens 7,8% 7,8% 
Niet mee eens / niet mee oneens 16,3% 17,5% 
(Geheel) mee eens 75,9% 74,7% 

0,95

Ik verwacht geen hartvaatziekte, suikerziekte of nierziekte te hebben  
(Geheel) mee oneens 9,4% 10,4% 
Niet mee eens / niet mee oneens 19,8% 16,4% 
(Geheel) mee eens 70,8% 73,2% 

0,66

Ik wil niet weten of ik een verhoogd risico heb  
(Geheel) mee oneens 85,3% 73,1% 
Niet mee eens / niet mee oneens 8,7% 16,3% 
(Geheel) mee eens 6,0% 10,6% 

0,009

Er is niets aan te veranderen als ik een verhoogd risico heb  
(Geheel) mee oneens 81,7% 80,0% 
Niet mee eens / niet mee oneens 10,1% 12,7% 
(Geheel) mee eens 8,2% 7,3% 

0,68

Ik ben bang dat het invullen van de vragenlijst op internet mijn 
privacy schaadt  
(Geheel) mee oneens 77,0% 62,0% 
Niet mee eens / niet mee oneens 12,6% 14,1% 
(Geheel) mee eens 10,4% 23,9% 

<0,001

Ik ben bang voor een ongunstige uitslag  
(Geheel) mee oneens 82,0% 73,7% 
Niet mee eens / niet mee oneens 12,0% 15,0% 
(Geheel) mee eens 6,0% 11,3% 

0,08

Ik zie op tegen de medische gevolgen van een ongunstige uitslag  
(Geheel) mee oneens 69,7% 66,3% 
Niet mee eens / niet mee oneens 13,1% 14,1% 
(Geheel) mee eens 17,2% 19,6% 

0,75

Bij een ongunstige uitslag krijg ik problemen met het afsluiten 
van een hypotheek of verzekering  
(Geheel) mee oneens 64,5% 71,2% 
Niet mee eens / niet mee oneens 22,9% 17,5% 
(Geheel) mee eens 12,6% 11,3% 

0,33

Ik word jaarlijks door een (huis)arts getest op hart- en vaat-
ziekten, suikerziekte en nierziekten  
(Geheel) mee oneens 80,4% 77,3% 
Niet mee eens / niet mee oneens 7,5% 8,2% 
(Geheel) mee eens 12,1% 14,5% 

0,74

Ik heb geen tijd om de vragenlijst op de website in te vullen  
(Geheel) mee oneens 89,3% 57,9% 
Niet mee eens / niet mee oneens 6,5% 20,7% 
(Geheel) mee eens 4,2% 21,4% 

<0,001
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Tabel C1: Meningen over gezondheid en de Risicoschatting testers versus niet-testers 
(vervolg) 

 
 Risicoschatting uitgevoerd? 

ja (n=274) nee (n=177) 
P-waarde

Ik heb makkelijk toegang tot internet  
(Geheel) mee oneens 10,9% 24,1% 
Niet mee eens / niet mee oneens 3,4% 9,2% 
(Geheel) mee eens 85,7% 66,7% 

<0,001
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