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Het Beleid
We waren het een beetje ontwend na acht jaar Paarse compromissen: een kabinet dat
van mening is dat de bezem fors door de samenleving moet worden gehaald en dat
vindt dat de principes van de verzorgingsstaat achterhaald zijn omdat zij stammen
uit tijden dat de meeste mensen ternauwernood het hoofd boven water konden houden en buitengewoon kwetsbaar waren voor ziekte of gebrek. Waarom zou men niet
zelf een rollator betalen in plaats van deze verstrekt te krijgen via de AWBZ. Wat
veertig, vijftig jaar geleden een grote aanslag op de gezinsbestedingen was, is nu
voor velen gemakkelijk te dragen.
Het kabinet heeft haast; het vindt dat er al te veel tijd is verspild en dat de economische voorspoed van de afgelopen jaren niet goed is gebruikt. Dat mag de daadkracht
niet drukken. Dan maar een maatschappelijke omwenteling in tijden van bezuinigingen; dan slaat men twee vliegen in één klap. Er is ook geen tijd meer voor een stapje
voor stapje op consensus gebaseerde aanpak; de maatschappij moet ‘op de schop’ en
bezuinigingen zijn eerder een zege dan een vloek, want ze geven extra vaart aan de
noodzakelijke hervormingen.
Daar vallen wel enkele kanttekeningen bij te maken:
1. vooropgesteld moet worden dat het goed is om na te denken over de aard en
omvang van de verzorgingsstaat na decennia van welvaartsgroei; kan het niet wat
minder; is alles nog steeds even hard nodig. Het zijn gerechtvaardigde vragen.
2. dat gesteld zijnde, moet men toch oppassen voor een overschatting van de mondigheid en de assertiviteit van, vooral, kwetsbare groepen in de samenleving.
Voorbeeld: er wordt nogal makkelijk gesteld, dat extra uitgaven voor de zorg, veroorzaakt door versoberingen van het pakket en/of verhoging van de eigen bijdragen,
via de fiscus of door bijvoorbeeld een beroep op bijzondere bijstand, gecompenseerd kunnen worden. Wat dat laatste betreft is het bekend dat ouderen (want daar
gaat het meestal om) niet hun ‘hand willen ophouden’ en liever op een houtje bijten
dan naar de gemeente te lopen. Het eerste (de fiscale weg) onderschat de enorme
barrières die er bestaan rond het invullen van ingewikkelde formulieren, zoals het
aangiftebiljet. Dat blijkt, onder meer, uit eigen NIVEL-onderzoek naar de inkomenspositie van chronisch zieken. Iets meer dan de helft is op de hoogte van
bestaande aftrekmogelijkheden en vooral ouderen, arbeidsongeschikten en mensen
met meerdere beperkingen waren dat het minst. Voor de oudere generatie is de ver-
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In het jaarboek vindt men veel over de huisarts, maar ook over specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden en paramedische beroepen. Het dreigende huisartsentekort, vooral in de grote steden speelt in een aantal projecten een rol. "Huisarts wil
zich liever niet in de grote stad vestigen", zo luidt een kop, van een van de samenvattingen. Een van de mogelijke oorzaken van tekorten is de toegenomen duur van de
opleidingen; gemiddeld is een arts (een specialist bijvoorbeeld) 37 jaar als hij/zij alle
opleidingen heeft afgerond en dat terwijl hij/zij op zijn 30e klaar had kunnen zijn als
er nergens sprake was van pauzes, wachttijden of onderbrekingen. Voor een deel is
dat eigen keuze van de student; voor een deel zijn het fricties in het opleidingstraject.
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Databases
Gegevens over diagnose en recept komen uit het Landelijk Informatie Systeem
Huisartsenzorg (LINH); een van de grote databases die op het NIVEL wordt
beheerd. Vooral de combinatie Diagnose/ Recept geeft zeer nuttig inzicht in één van
de sterkst stijgende kostenposten in de gezondheidszorg: het geneesmiddelengebruik.
Gegevens over chronisch zieken en hun maatschappelijke positie vindt men in het
Patiënten Panel Chronisch Zieken; opvattingen van (gezonde) burgers worden verzameld met behulp van het Consumentenpanel Gezondheidszorg. Registers van
huisartsen, fysiotherapeuten ergotherapeuten en verloskundigen geven inzicht in het
verloop van enkele belangrijke beroepen in de zorg. De mening van verpleegkundigen en verzorgenden over hun beroepsuitoefening wordt gepeild in het Panel
Verpleegkundigen en Verzorgenden. Tenslotte bevat de databank arts/patiënt-communicatie een unieke, op video opgenomen, collectie arts/patiënt contacten. Deze
databases stellen onderzoekers in staat om snel met relevante gegevens te komen,
als zich een organisatie- of beleidsprobleem in de gezondheidszorg voordoet.
Vooral ter voorbereiding op de beleidsbeslissingen rond de voorgenomen stelselwijziging van de gezondheidszorg kunnen deze databanken en registers hun nut bewijzen.
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Het Jaarboek
Het Jaarboek 2003 bevat (een selectie uit) de resultaten van NIVEL-onderzoek uit het
verslagjaar, ingedeeld in verschillende categorieën, zoals Ziekte en gezondheid,
Kwaliteit van Zorg, Patiënten-evaluatie, Werken in de zorg en dergelijke. In toenemende mate betreft het hier internationaal vergelijkend onderzoek, waarin de
Nederlandse zorg of de Nederlandse patiënt vergeleken wordt met de zorg of de patiënten in andere landen. Een kijkje bij de buren is vaak heel inzichtelijk. Enkele voorbeelden:
1. donor-organen en verkeersveiligheid hangen nauw samen; een belangrijke oorzaak
voor het relatief lage aantal donoren in Nederland is het relatief veilige verkeer.
2. tussen Europese landen zijn er grote verschillen in de mate waarin huisartsen preventie bedrijven; honorering lijkt hier een belangrijke rol te spelen.
3. huisartsen in gezondheidszorgsystemen waarbinnen zij een zogenaamde ‘poortwachtersfunctie’ vervullen hebben een breder takenpakket dan in systemen waar
medisch-specialisten vrij toegankelijk zijn.
4. niettemin wordt de communicatie tussen arts en patiënt nauwelijks door het ‘systeem’ van gezondheidszorg beïnvloed.

Het NIVEL heeft ook onderzoek gedaan naar wat specialisten onder ‘sluipend kwaliteitsverlies’ verstaan; uit interviews blijkt dat specialisten daaronder vaak een
ontoereikende capaciteit van het ziekenhuis verstaan (te klein, te weinig voorzieningen; verplaatsing naar ander ziekenhuis nodig). Het lijkt hier te gaan om organisatorische, oplosbare vraagstukken.
Onderzoek naar het voorschrijven van geneesmiddelen (vooral door huisartsen)
wordt eveneens veel door het NIVEL verricht. Zo blijkt het Electronisch Voorschrijf
Systeem (EVS) opmars te hebben gemaakt in de electronische medische dossiers en
is het gebruik ervan sterk toegenomen. Dat de verwachte besparingen zijn tegengevallen moet men echter eerder aan de kwaliteit van de verwachtingen wijten dan aan
het gebruik van het EVS.
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zorgingsstaat ook een kwestie van menselijke waardigheid; het is geen gunst, je hebt
je leven lang premie betaald, juist om niet je hand te hoeven ophouden.
Bij alle voorgestelde maatregelen is het belangrijk om zo min mogelijk drempels in te
bouwen, omdat anders degenen voor wie de verzorgingsstaat bedoeld is, de dupe
worden. Gegevens uit het Patiënten Panel Chronisch Zieken kunnen een goede richtsnoer voor het beleid bieden en ook antwoord geven op de vraag of het beleid geen
onbedoelde en ongewenste effecten heeft. Richt men de gezondheidszorg zo in, dat
oneigenlijk gebruik zo veel mogelijk voorkomen wordt, dan maakt men min of meer
automatisch de fout dat terecht gebruik belemmerd wordt. Dit is een statistische wet.
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Het NIVEL kent vanouds een continue morbiditeitsregistratie in de huisartsenpraktijk
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Visser, P. Spreeuwenberg, L.
Peters. Twenty five years of
requests for euthanasia and
physician assisted suicide in
Dutch general practice: trend
analysis. British Medical
Journal: 327, 2003, nr. 7408,
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1.1 Pijn minder vaak reden tot verzoek om euthanasie
Pijn minder vaak reden tot verzoek om euthanasie bij de huisarts. Dit concluderen
onderzoekers van het NIVEL in het British Medical Journal in hun artikel: "Twentyfive years of request for euthanasia and physician assisted suicide in Dutch general
Practice; trend analysis". Uit het onderzoek dat bij een representatieve groep van
Nederlandse huisartsen (Peilstations) in de periode 1977 tot 2001 werd uitgevoerd,
blijkt dat het aantal verzoeken tot euthanasie bij de huisarts zich de laatste jaren
heeft gestabiliseerd op ongeveer 5000 verzoeken per jaar. In 1977 was pijn nog in
50% van de gevallen de belangrijkste reden om euthanasie of hulp bij zelfdoding te
vragen, in 1995 was dat gedaald tot 30% en in 2001 tot 25%. Deze daling is waarschijnlijk een afspiegeling van het feit dat de palliatieve zorg voor terminale patiënten in de loop der tijd sterk is verbeterd. Terwijl pijn als reden afnam, nam afkeer of
vrees voor ontluistering proportioneel toe: van 20% in 1977 tot ruim 40% in 2001.
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1. Continue Morbiditeitsregistratie (CMR) Peilstations
De Continue Morbiditeits Registratie (CMR) Peilstations van het Nivel vormen een representatieve groep van 65 Nederlandse huisartsen in 44 praktijken. Hun patiëntenpopulatie bestrijkt ongeveer 1% van de Nederlandse
bevolking en is verspreid naar regio en over stad en platteland. De peilstation-huisartsen rapporteren wekelijks of op jaarbasis over het vóórkomen van
een aantal ziekten, gebeurtenissen en verrichtingen, die in routine-registraties
ontbreken en daarin niet gemakkelijk op te nemen zijn. De gegevens worden
geordend naar leeftijd en geslacht van de patiënt, naar regio en naar verstedelijking van het praktijkgebied. De CMR-peilstations bestaan sinds 1970.
Onderwerpen zijn ondermeer acute respiratoire infecties (ARI's), depressie,
diabetes mellitus, eetstoornis, gastro-enteritis en verzoeken om om euthanasie.

1

1
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1.4 Zeldzaam chronisch zieken: weinig behandelmogelijkheden,
toch zorgbehoefte
Ongeveer 7 op de 10 patiënten met een zeldzame chronische ziekte zijn ontevreden
over de specifieke deskundigheid van hun huisarts. Hoewel er vaak geen medische
behandeling beschikbaar is, hebben ze wel degelijk behoefte aan (professionele)
zorg. Ook hebben ze meer problemen dan mensen met een vaker voorkomende
chronische ziekte. Het onderzoek vond plaats in opdracht van de Stuurgroep
Weesgeneesmiddelen.
Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens die bij deelnemers aan het
Patiëntenpanel Chronisch Zieken (PPCZ) zijn verzameld. Van de ongeveer 2500
panelleden hebben 206 mensen (8%) een zeldzame chronische aandoening. Een
ziekte is volgens de Europese definitie zeldzaam, wanneer minder dan 5 per 10.000
mensen de specifieke aandoening hebben. Op basis van die definitie zijn er zo’n
5000 tot 7000 zeldzame ziekten bekend. Voorbeelden van zeldzame ziekten zijn: de
ziekte van Guillain-Barré, de ziekte van Takayashu of de ziekte van Kahler. De
onderzoekers vergeleken de gegevens van mensen met een vaker voorkomende
chronische aandoening met die van mensen met een zeldzame aandoening. Een aantal problemen komt meer voor bij de laatste groep. Een groot deel van deze problemen overstijgt het specifieke van de kwaal. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat 24
procent van de onderzochte patiënten seksuele problemen heeft. Dit percentage ligt
hoger dan bij mensen met een chronische ziekte die niet zeldzaam is (17 procent).
Ook wanneer het gaat om werk, wonen en de financiële situatie, ervaren patiënten
met een chronische zeldzame aandoening meer problemen dan mensen met een
vaker voorkomende chronische ziekte. Daarnaast geeft 45% van hen aan zich de
laatste tijd somber, angstig of gespannen te hebben gevoeld. Bij de mensen met een
niet-zeldzame chronische ziekte is dat 37 %.
Bijna een kwart van deze patiënten heeft behoefte aan emotionele ondersteuning,
bijvoorbeeld van artsen, een psychosociale hulpverlener of via contacten met lotgenoten. De onderzoekers menen dat patiëntenorganisaties zich zouden kunnen richten
op het geven van steun en informatie aan mensen met zeldzame aandoeningen op
het gebied van deze ziekteoverstijgende problemen. Niet iedere zeldzame ziekte
heeft zijn eigen vereniging, dus zou hier een taak kunnen liggen bij koepelorganisa-
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1.3 Vermoeider dan ooit
Veel meer mensen dan vijftien jaar geleden hebben last van moeheid. Dat geldt voor
iedereen. Net als toen rapporteren jonge, hoogopgeleide vrouwen de meeste moeheidklachten, maar mannen lijken een inhaalslag te maken. De gegevens komen uit
de eerste en tweede nationale studie naar zorg en verrichtingen in de huisartspraktijk. Arbeidsongeschikte vrouwen vormen de absolute topper wat betreft moeheid:
81 procent van hen rapporteert moeheidklachten. Maar ook de combinatie van
betaald werk met de zorg voor kleine kinderen leidt bij veel vrouwen tot meer moeheid (59%); bij mannen is die relatie afwezig (34%).
Mannen en vrouwen met een matig of slecht ervaren gezondheidstoestand (60% respectievelijk 73%) rapporteren vaak moeheid. Hetzelfde geldt voor mannen en vrouwen met een slechte psychische gezondheid (respectievelijk 64% en 76%), en voor
mensen die lijden aan één of meer chronische aandoeningen (respectievelijk 40% en
54%). Een verklaring voor het feit dat niet alleen vrouwen, maar ook mannen meer
moeheidklachten rapporteren dan vijftien jaar geleden, kan te maken hebben met het
beeld dat ‘moe zijn mag’, en in sommige kringen zelfs tot een statussymbool is
geworden. Het ‘druk, druk, druk’ van enkele jaren geleden heeft als vanzelfsprekend
spiegelbeeld het ‘moe, moe, moe’ van tegenwoordig.
Als iemand zich moe voelt en dat ook als zodanig benoemt, heeft dat op zich consequenties voor het verdere handelen, met dienovereenkomstige consequenties voor
de individuele kwaliteit van leven en de maatschappelijke kosten die gepaard gaan

J.M.Bensing, H. van Lindert.
Vermoeider dan ooit. Stijgend
aantal moeheidsklachten verdient de aandacht van artsen.
Medisch Contact
2003;58:1306-1309
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R. Wimmers, I. Swinkels, I.
Visser, D. de Bakker, E. van
den Ende . Jaarboek LIPZ
2001: deel 3: beroepsgroep
oefentherapie-Mensendieck.
Meer vrouwen dan mannen
naar fysiotherapie of oefentherapie Utrecht: NIVEL, 2003

met verhoogd ziekteverzuim en met arbeidsongeschiktheid. Dat maakt het belangrijk om moeheid te onderkennen als een probleem dat prioriteit verdient: in de zorgverlening, in het wetenschappelijk onderzoek en wellicht ook in het maatschappelijk
debat over de kwaliteit van onze samenleving.
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1.2 Meer vrouwen dan mannen naar fysiotherapie of oefentherapie
Er gaan bijna tweemaal zoveel vrouwen (62%) als mannen (37%) naar de fysiotherapeut. Naar oefentherapie-Mensendieck en oefentherapie Cesar gaan zelfs driemaal
zoveel vrouwen (75%) als mannen (25%). Dit blijkt uit de eerste peiling van het
NIVEL project Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg (LIPZ). De
klacht waarmee de meeste mensen bij de fysiotherapeut komen is lage rugpijn zonder uitstraling (15%) of nekklachten (11%). Bij de oefentherapeut Cesar en de
oefentherapeut-Mensendieck zijn dat lage rugpijn zonder uitstraling (respectievelijk
20% en 21%) of rugklachten (respectievelijk 19% en 18%). Deze cijfers zijn gebaseerd op onderzoek onder een netwerk van fysiotherapie-praktijken, praktijken voor
oefentherapie-Mensendieck en oefentherapie Cesar. Zij leveren maandelijks geautomatiseerd zorggegevens aan over de patiënten die bij hen behandeld zijn. Dit onderzoek is uitgevoerd door het NIVEL in opdracht van het College voor
Zorgverzekeringen, in de periode april 2001 tot juni 2002. Het onderzoek is verricht
in nauwe samenwerking met de betrokken beroepsgroepen.
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P. Mistiaen, C. Wagner,
G. Bours, R. Halfens.
Prevalentiemeting van smetten
in Nederlandse intramurale
zorginstellingen. Utrecht:
NIVEL, 2003

2 0 0 3

1.7 Meer gezondheidsproblemen na vuurwerkramp Enschede
Mensen die de Vuurwerkramp in Enschede van 13 mei 2000 van nabij meemaakten
komen met meer problemen bij hun huisarts dan andere inwoners van Enschede.
Daarbij gaat het vooral om psychische problemen, problemen van het bewegingsapparaat en problemen waarvoor geen medische verklaring gevonden kan worden.
Mensen die huis en haard verloren en mensen van Turkse afkomst hadden de meeste
gezondheidsproblemen. Dit blijkt uit de Gezondheidsmonitoring Getroffenen
Vuurwerkramp Enschede (GGVE), een initiatief van het Ministerie van VWS en de
GGD Twente.
In het kader van dit onderzoek worden in 34 huisartspraktijken in Enschede alle problemen waarmee mensen naar de huisarts gaan geregistreerd (monitoring). Er wordt
zowel gekeken naar de gezondheid van getroffenen voor en na de ramp, als naar de
verschillen in gezondheid tussen getroffenen en niet-getroffenen (zowel in Enschede
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R.M.A. van Nispen,
E. Breuning. Living with a
rare disease. Bibliography.
NIVEL Utrecht, 2003

1.5 Onderzoek naar leven met een zeldzame aandoening op een rijtje
Hoe verbeteren we de zorg voor en de kwaliteit van leven van mensen met een zeldzame aandoening? Om op deze vraag een antwoord te geven is een boek samengesteld met hiervoor relevante wetenschappelijke literatuur en de samengevatte onderzoekresultaten (abstracts). De onderwerpen bestrijken een veel breder gebied dan
alleen de medisch aspecten van zeldzame aandoeningen. Aan de orde komen o.a.:
weesgeneesmiddelenbeleid, patiëntenvoorlichting, kwaliteit van zorg, kwaliteit van
leven, arts-patiënt relatie, psychosociaal functioneren en zorgcoördinatie. Een ziekte
is volgens de Europese definitie zeldzaam wanneer er minder dan 5 per 10.000 mensen aan lijden. Er zijn zo'n 5000 - 7000 zeldzame ziekten bekend. De gezondheidszorg is nog onvoldoende ingericht op de specifieke behoeften van mensen met een
weinig voorkomende aandoening. Deze bibliografie is onderdeel van een groter
onderzoeksproject naar leven met een zeldzame aandoening, dat in samenwerking
met en mede gefinancierd door de Stuurgroep Weesgeneesmiddelen is uitgevoerd
door het NIVEL.

1.6 Prevalentie smetplekken
Een op de acht patiënten in Nederlandse ziekenhuizen, verpleeghuizen en verzorgingshuizen heeft één of meerdere smetplekken onder de borsten of in de liezen.
NIVEL onderzoeker Patriek Mistiaen: "Smetten komt vaak voor, maar er is nog
nooit goed onderzocht wat eraan te doen is. Mensen doen wel van alles, maar er is
nooit wetenschappelijk bewezen dat dat helpt." "Smetten of Intertrigo" is een ontstekingachtige aandoening van de huidplooien. Patiënten met smetten hebben een lichte uitslag aan beide kanten van een huidplooi, wat kan verergeren totdat de huid
beschadigt en er ontstekingsvocht en korstvorming ontstaat. Patiënten kunnen hier
hinder van ondervinden zoals jeuk en irritatie, ook vinden ze het er vaak onprettig
uitzien. Smetten komen vaker voor bij oudere mensen, bij dikke mensen, bij mensen
die incontinent zijn en bij bedlegerige patiënten. Vaak treedt smetten op in combinatie met decubitus (doorligplekken).
Van de vrouwelijke patiënten in Nederlandse ziekenhuizen, verpleeghuizen en verzorgingshuizen heeft bijna 8 procent smetplekken onder de borsten en 9 procent
smetplekken in de liesplooien. Alleen bij heel dikke mannen komen soms smetplekken onder de borsten voor. Wel zijn er bij 8 procent van de mannen smetplekken in
de liezen geconstateerd. Het onderzoek is verricht in combinatie met de zesde landelijke prevalentiemeting van decubitus in samenwerking met de Universiteit van
Maastricht. Aan het onderzoek deden 1750 patiënten uit 10 ziekenhuizen mee en
ongeveer 1000 bewoners van 6 verpleeghuizen en twee verzorgingshuizen. Uit het
onderzoek blijkt dat smetten vaker voorkomen in verpleeg- en verzorgingshuizen
dan in ziekenhuizen.
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ties, zoals de Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad) en de
Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP). Deze twee
organisaties zijn een samenwerking aangegaan in een Werkgroep Zeldzame
Aandoeningen.
De onderzoekers bevelen verder aan om informatie over de zorg en behandeling van
zeldzame aandoeningen te centraliseren en beter bekend te maken bij een grotere
groep mensen. Ze pleiten voor een gemakkelijk toegankelijk overzicht van (super-)
specialisten, specialistische centra en andere informatiebronnen. Met name huisartsen kunnen hun patiënten dan gerichter verwijzen of zelf deze specialisten consulteren. Het is voor huisartsen immers onmogelijk om specialistische kennis te hebben
van alle, soms uiterst zeldzame, ziekten. Op het gebied van begeleiding en steun aan
zeldzaam chronisch zieken ligt de weg voor de huisarts, maar ook voor andere
psychosociaal begeleiders, nog wel open. Hoewel mensen met zeldzame aandoeningen vaak met vragen bij hun huisarts of specialist terecht kunnen, heeft 16 procent
behoefte aan een centraal persoon die de zorg of behandeling coördineert en die hen
van informatie voorziet. De gezondheidszorg lijkt nog onvoldoende ingespeeld op de
specifieke behoeften van mensen met een weinig voorkomende aandoening. Maar
met wat meer inlevingsvermogen, coördinatie en betere afstemming heeft de
gezondheidszorg hun zeker wel wat te bieden!
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1.10 Zorgvraag kinderartsen groeit met 15%, aanbod ook
Vanaf 1995 wordt door het NIVEL in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor
Kindergeneeskunde (NVK) tweejaarlijks de arbeidsmarkt voor kinderartsen in beeld
gebracht. In dit rapport wordt de situatie in 2001 beschreven. Onderzocht is of de
veronderstellingen rond vraag en aanbodontwikkelingen - zoals in voorgaande jaren
geformuleerd - nog steeds gelden en in hoeverre de benodigde instroom in de opleiding moet worden aangepast om in het jaar 2015 geen overschotten of tekorten aan
kinderartsen te krijgen. De vraag naar kindergeneeskundige zorg wordt voor een
belangrijk deel bepaald door demografische ontwikkelingen (aantal geboorten). In
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1.8 Door griepprik minder huisartsbezoek tijdens ernstige griepepidemie
Mensen met hart- en vaatziekten of diabetes die de griepprik kregen, komen tijdens
een ernstige griepperiode minder vaak bij hun huisarts dan mensen met deze aandoeningen die niet gevaccineerd zijn. De huisarts heeft het daardoor meetbaar minder druk. Dit blijkt uit LINH onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het College
voor Zorgverzekeringen (CvZ) in het kader van het Nationaal Programma
Grieppreventie. Jaarlijks laat ongeveer driekwart van de hoogrisicopatiënten zich
vaccineren tegen griep. Uit eerder onderzoek is reeds bekend dat zij daardoor een
aanzienlijk kleinere kans hebben om te overlijden of in het ziekenhuis te worden
opgenomen. Nu lijkt ook in geval van een ernstige griepepidemie, zoals in het griepseizoen 1999-2000, het aantal contacten van niet gevaccineerden met hun huisartspraktijk toe te nemen. Gevaccineerden met een hart- en vaatziekte of diabetes
Mellitus hebben meetbaar minder contacten met hun huisarts tijdens een ernstige
griepepidemie. Dit betekent in een huisartsenpraktijk met 2350 patiënten 24,4 contacten per negen weken minder van patiënten met een hart- en vaatziekte en 14,2
contacten per negen weken minder van patiënten met Diabetes Mellitus. Deze cijfers kunnen overigens niet zomaar bij elkaar worden opgeteld, omdat een grote
groep mensen zowel hartpatiënt als diabetespatiënt is. Tijdens een periode waarin
weinig mensen griep hebben kan geen meetbaar effect van de griepprik op het huisartsbezoek worden aangetoond.

1.9 Waterpokken bij steeds jongere kinderen
Waterpokken komt steeds vaker voor onder de leeftijd van vijf jaar. Mogelijk speelt
de kinderopvang in groepen daar een rol bij. Hierdoor komen kinderen op jongere
leeftijd vaker en intensiever met elkaar in contact. Vrouwen die voor de tweede of
volgende maal zwanger zijn, lopen daardoor meer risico met waterpokken in aanraking te komen. De ziekte is vooral gevaarlijk voor pasgeborenen, als hun moeder in
de periode rond de bevalling de ziekte krijgt. De vraag of tegen waterpokken ingeënt moet gaan worden is daarmee urgenter geworden. Negentig procent van de volwassenen heeft als kind waterpokken gehad en is daardoor immuun voor deze ziekte. In 2002 meldden zich zo'n 51.500 mensen met waterpokken bij hun huisarts. In
2000 waren dat er nog 32.000. Dit blijkt uit de jaarcijfers van de Continue
Morbiditeitsregistratie (CMR) Peilstations van het NIVEL. Aan deze registratie dragen 44 huisartsenpraktijken bij, die op verzoek van het NIVEL een aantal aandoeningen en verrichtingen in hun praktijk registreren. Het gaat vaak om onderwerpen
waarover deze peilstation-artsen aanvullende informatie verzamelen die meestal niet
in andere registraties wordt vastgelegd. Het jaarrapport van deze CMR peilstations
gaat niet in op oorzaken van gesignaleerde trends, maar levert basisgegevens voor
verder onderzoek. De huisarts zit als een spin in het web van de Nederlandse
gezondheidszorg. Door hun poortwachterfunctie zijn huisartsen goed in staat om
actuele feiten en cijfers te leveren. In de Peilstations doen zij dat ook. Uit de cijfers
van de CMR Peilstations blijkt bijvoorbeeld ook dat Nederland in 2002 een mild
griepjaar had met zo'n 253.000 griepgevallen (157 per 10.000 inwoners). In 1993
was dit nog 772.500. Kinkhoest zit met 6.500 patiënten in 2002 zelfs weer iets
onder het niveau van 1998 (4 per 10.000 inwoners). Gastro-enteritis (acute 'buikgriep') blijft wel toenemen, van 93.000 in 1996 naar 162.500 in 2002 (104 per
10.000 inwoners). Het aantal suïcide(pogingen) is de afgelopen tien jaar min of
meer constant gebleven en lag in 2002 op 6.500 (4 per 10.000 inwoners).
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als elders in Nederland). Na de ramp meldden meer mensen zich met psychische
problemen bij de huisarts dan ervoor. Het gaat vooral om depressie, angst en stressklachten. Vergeleken met de landelijke controlegroep worden er vooral meer problemen van nek, schouder en rug gepresenteerd. Zoals ook bij andere rampen de ervaring is, komen veel mensen met problemen waarvoor de huisarts nog geen
(medische) verklaring kan geven ('lichamelijk onverklaarde klachten'). De resultaten
van de monitoring worden eens per kwartaal, voor de totale groep van ca 9.000
getroffenen, aan de huisartsen gerapporteerd. Hiermee pogen het Ministerie en het
NIVEL de huisartsen informatie te geven die de nazorg kan optimaliseren. Het
onderzoek loopt voorlopig tot 2005. De tussenrapportage die op 7 juli 2003 aan de
leden van de Tweede Kamer werd aangeboden beschrijft twee perioden: 1 januari
1999 t/m 12 mei 2002 (ruim een jaar voor de ramp t/m twee jaren erna); en de periode van 1 juli t/m 31 december 2002. De resultaten vormen een belangrijke aanvulling op het onderzoek dat door de GGVE, via vragenlijsten bij de getroffenen zelf
werd uitgevoerd onmiddellijk na de ramp en 11/2 jaar erna.
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1.12 Mensen in noordelijke provincies worden gezonder oud
Ook in een klein land als Nederland zijn er regionale verschillen in hoe lang mensen
in goede gezondheid leven. 65-plussers in het noorden van het land, zowel mannen
als vrouwen, leven langer in gezondheid dan in het zuiden. Voor mannen is dat
gemiddeld minstens een half gezond levensjaar meer; voor vrouwen zelfs een jaar.
De voor vrouwen ‘gezonde’regio’s zijn niet precies dezelfde als de voor mannen
‘gezonde regio’s, en ook niet als de regio's waarin vrouwen gemiddeld het oudste
worden.
Deze regionale verschillen hangen samen met regionale verschillen in inkomen,
opleiding en rookgedrag: hoe lager het inkomen of het opleidingsniveau in een
regio, of hoe meer mensen er roken, hoe lager de gezonde levensverwachting er is.
Er is geen relatie gevonden met regionale verschillen in het aanbod van gezondheidszorg.
Gemiddeld hebben Nederlandse mannen als ze 65 zijn nog 14,4 jaar voor de boeg,
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1.11 Volendam na de Nieuwjaarsbrand - Gegevens uit de huisartspraktijk
Ouders van jongeren die de Nieuwjaarsbrand in Volendam hebben meegemaakt,
gaan vaker naar de huisarts dan andere Volendammers en hebben meer gezondheidsproblemen. In de twee jaren na de brand hebben zij vaker last van verhoogde bloeddruk, slaapproblemen en klachten van het bewegingsapparaat dan Volendammers
die qua leeftijd vergelijkbaar zijn. Ook registreerden de huisartsen bij deze groep
meer psychische problemen, met name in het eerste jaar na de brand. Dit blijkt uit
een onderzoek van het NIVEL dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van
VWS.
In een rapportage van dit meerjarige onderzoek staan het zorggebruik en (het verloop van) de gezondheidsproblemen bij verschillende Volendamse bevolkingsgroepen centraal. Dit zijn met name de jongeren die in het Hemeltje aanwezig waren
(met of zonder letsel), hun broers en zussen, ouders en de leeftijdsgenoten van deze
groepen in het dorp. Deze patiënten worden vergeleken met patiënten elders in
Nederland waar geen soortgelijke ramp heeft plaatsgevonden. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van geanonimiseerde gegevens uit de huisartsenpraktijk. Door de opzet van
de studie ('monitoring' van alle problemen die aan de huisarts gepresenteerd worden) is het ook mogelijk om gegevens in de analyses te betrekken van het jaar vóór
de brand.
Het onderzoek toont aan dat de gezondheidseffecten van de brand zich voornamelijk
beperken tot de direct door de brand getroffenen: de aanwezige jongeren en hun
ouders.
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de periode tussen 1995 en 2001 is het aantal patiënten van kinderartsen met 4% toegenomen. Tegelijkertijd is de tijd per patiënt met 11% toegenomen. De totale zorgvraag is daardoor met 15% gegroeid.Voor de periode 2001-2015 neemt, door het te
verwachten afnemend aantal geboorten de zorgvraag met iets meer dan 6% af. Aan
de andere kant is er een toenemende vraag naar intensieve zorg in de NICU's (neonatale intensive care units) en PICU's (pediatrische intensive care units).
Voor wat betreft het aanbod aan kinderartsen geldt dat het aantal werkzame kinderartsen in de periode 1995-2001 met 31% is toegenomen, waarbij het aandeel vrouwen is gestegen van 36% in 1995 tot 43% in 2001. In 2001 zijn er in totaal 937 kinderartsen werkzaam. De toename van het aantal kinderartsen is redelijk conform de
verwachting verlopen. Per jaar zijn ongeveer 12 kinderartsen met de werkzaamheden gestopt en zijn er ongeveer 50 met de werkzaamheden begonnen. Bij handhaving van de huidige jaarlijkse instroom in de opleiding van 50 per jaar, zullen er in
2015 circa 1.480 kinderartsen werkzaam zijn in Nederland, waarbij het aandeel
vrouwen is gestegen tot 65%.
Met betrekking tot de tijdsbesteding van kinderartsen blijkt dat de werktijd van kinderartsen teruggelopen is van bijna 54 uur per week per FTE in 1995 naar bijna 49
uur in 2001. Dit komt overeen met de verwachtingen. Door enerzijds de groei van
31% in het aantal kinderartsen en anderzijds een afname van 12% in de werktijd per
kinderarts, is het totale zorgaanbod met 15% gegroeid. Concluderend kan worden
vastgesteld dat in de periode 1995-2001 het totale zorgaanbod (aantal kinderartsen
maal de tijd per kinderarts per jaar) met 15% is toegenomen, terwijl in diezelfde
periode de zorgvraag (aantal patiënten maal de tijd per patiënt per jaar) eveneens
met 15% is gestegen.
Vervolgens is berekend wat de verwachtingen zijn tot het jaar 2015 voor wat betreft
de opleidingscapaciteit. Daarbij zijn verschillende scenario's uitgewerkt. Deze lopen
in hun consequenties uiteen van een jaarlijkse instroom in de opleiding van 17 tot
63 per jaar. Als alleen rekening wordt gehouden met de demografische ontwikkelingen en het opvullen van de onvervulde vraag in de NICU's en PICU's dan zou de
huidige jaarlijkse instroom van rond de 55 gereduceerd kunnen worden tot 17. Als
daarnaast ook nog rekening wordt gehouden met een toename van het aandeel niet
patiëntgebonden activiteiten, werktijdverkorting, een toenemend aandeel in deeltijd
werkenden mannen en een toename van de tijd per patiëntcontact dan zou de jaarlijkse instroom maximaal 63 moeten bedragen. Het is aan de daartoe bevoegde
instanties om een keus te maken uit de verschillend scenario's.
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Wat vindt de patiënt ervan
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waarvan 8,2 jaar in goede gezondheid. Nederlandse vrouwen van 65 leven
gemiddeld niet alleen langer (18,8 jaar) dan hun mannelijke leeftijdsgenoten, maar
ook langer gezond (9,5 jaar). Dit blijkt uit onderzoek van het NIVEL naar regionale
verschillen in gezonde levensverwachting, uitgevoerd in samenwerking met het
RIVM. Voor het onderzoek werd gebruik gemaakt van gegevens van het CBS.

P.P. Groeneweg. G.P. Westert,
H.C. Boshuizen, Regional differences in healthy life expectancy in the Netherlands, Public
Health (2003) 117, 424-429

Het NIVEL kent twee panels waarin patiënten aan het woord komen.
1. Het Patiëntenpanel Chronisch Zieken (PPCZ)
Het Patiëntenpanel Chronisch Zieken (PPCZ) is een project waarbij op continue basis gegevens verzameld worden in een panel van 2000 chronisch zieken. De hoofdonderwerpen van het PPCZ zijn kwaliteit van leven, zorggebruik, kwaliteit van zorg en maatschappelijke positie van de patiënt. Het
panel maakt het mogelijk om vanuit het perspektief van patiënten een integraal beeld te geven van de situatie van chronisch zieken. Informatie wordt
verzameld voor de beleidsontwikkeling op het gebied van de zorg en de
maatschappelijke positie van langdurig zieken. Doordat longitudinaal informatie verzameld wordt, is het bovendien mogelijk ontwikkelingen te volgen.
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2. Consumentenpanel gezondheidszorg
Met het Consumentenpanel gezondheidszorg, een samenwerkingverband van
het NIVEL met de Consumentenbond, wordt onderzoek gedaan naar de ervaringen en meningen van consumenten met de gezondheidszorg. Het panel
draagt bij aan het versterken van de positie van gebruikers van de gezondheidszorg. Het perspectief van de gebruiker staat centraal. Het panel geeft
inzicht in patiëntenoordelen over inrichting en dienstverlening in de gezondheidszorg en biedt de mogelijkheid voor meningenpeilingen over actuele
zaken.
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2.1 Apotheker geeft weinig informatie over geneesmiddelen
De meeste mensen zouden het liefst door hun (huis)arts geïnformeerd worden over
de geneesmiddelen die ze op recept krijgen voorgeschreven. De apotheker vinden ze
een goede tweede. In de praktijk krijgen ze de meeste informatie van de (huis)arts
en uit de bijsluiter, en veel minder van de apotheker.
Ook van de (huis)arts zeggen veel mensen echter niet alle informatie te krijgen die
ze belangrijk vinden. Een kwart zegt noch van de (huis)arts, noch van de apotheker
te hebben gehoord wat de mogelijke bijwerkingen kunnen zijn. Een op de vijf pati-
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2.3 Cliënten tevreden over personeel in verpleging, verzorging en thuiszorg
Cliënten zijn positief over de bejegening door het personeel, zowel in de thuiszorg,
als in de verpleeg- en verzorgingshuizen, en over hun vakbekwaamheid. Over de
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2.2 Met name jongeren met inflammatoire darmziekten (IBD) en chronische
leverziekten ervaren in meer of mindere mate knelpunten op sociaal-maatschappelijk vlak
Vergeleken met gezonde leeftijdgenoten verzuimen deze jongeren vaker van school
vanwege ziekte, ze gaan minder vaak uit en hebben minder kansen op de arbeidsmarkt. Voor wat betreft het opleidingsniveau, vriendschap, het aangaan en onderhouden van relaties hebben jongeren met een chronische spijsverteringsaandoening
dezelfde kansen en mogelijkheden als hun gezonde leeftijdgenoten. Vooral jongeren
met IBD, chronische leveraandoeningen en voedselallergie hebben last van hun
ziekte in de zin van fysieke klachten, een beperkte conditie, opnames in ziekenhuis,
dagelijks medicatiegebruik en dieetvoorschriften. Los van de diagnose kunnen enkele ziektelastfactoren, zoals depressieve gevoelens, en beperkte conditie, ziekenhuisopnames, een dieet moeten volgen en afhankelijk zijn van toiletfaciliteiten, opgevat
worden als risicofactoren voor activiteiten rond school en vrijetijdbesteding.
Bovendien blijken, los van de diagnose, de mate van medicijngebruik en toiletgebruik negatief samen te hangen met arbeidsparticipatie. Jongeren in de leeftijd van
12-14 jaar maken over het algemeen minder gebruik van generieke coping strategieën (omgaan met problemen/stress) in vergelijking met oudere leeftijdsgroepen.
Jongeren met verschillende chronische spijsverteringsaandoeningen hanteren generieke copingstrategieën in dezelfde mate als hun gezonde leeftijdgenoten. Coping
hangt samen met enkele school- en vrijdetijdsactiviteiten: taakgerichte copingstrategieën hangen positief samen met opleidingsniveau, vermijdingsgerichte copingstrategieën hangen positief samen met vriendschap en uitgaan en emotiegerichte
copingstrategieën hangen negatief samen vriendschap.

organisatie van de zorg zijn de cliënten minder tevreden. Dit blijkt uit een screening
van aanwezige documenten in 11 literatuurbestanden en van websites van relevante
organisaties. Er zijn ruim 400 publicaties bestudeerd waarvan er circa 150 relevante
data bleken te bevatten. In Nederland wordt veel onderzoek gedaan naar de mening
van cliënten over de kwaliteit van zorg in de verpleeghuizen, de verzorgingshuizen
en de thuiszorg ('care'). Meer dan globale conclusies trekken is echter niet mogelijk
omdat de meeste metingen niet goed vergelijkbaar zijn. Ook zijn de resultaten lang
niet altijd openbaar.
Over de bejegening zijn cliënten in het algemeen zeer tevreden. Minpunten betreffen vooral de organisatie van de zorg. In de thuiszorg en verpleeg- en verzorgingshuizen vinden cliënten de informatievoorziening voor verbetering vatbaar. In de
gehandicaptenzorg vinden de (ouders van) cliënten dat ze te weinig invloed hebben
en dat het zorgplan niet in overleg is vastgesteld.
Verder klagen veel cliënten over een tekort aan zorg: men krijgt minder uren zorg
dan men nodig acht, men wordt wegens tijdgebrek niet degelijk gewassen, men
krijgt geen hulp bij het eten terwijl men die wel nodig heeft, of men moet lang
wachten nadat men gebeld heeft.
In de thuiszorg, maar vooral in de verpleeg- en verzorgingshuizen waren die problemen ten tijde van de onderzoeken aanwijsbaar terug te voeren op personeelsgebrek.
Daarmee vallen ze formeel niet onder kwaliteitsbeleid. Maar binnen de grenzen van
de beschikbare personele en financiële capaciteit zou desalniettemin gezocht kunnen worden naar mogelijkheden om de informatievoorziening aan cliënten te optimaliseren, de privacy te verbeteren (op de deur kloppen voor men binnengaat, hoeft
geen extra geld te kosten) en, waar mogelijk, de dagindeling van de verzorgenden
aan te passen aan het ritme van de cliënten in plaats van andersom. Ook vinden veel
bewoners dat er onvoldoende gelegenheid is om alleen te zijn. Nog veel mensen bleken tegen hun zin op een meerpersoonskamer te wonen.
In alle AWBZ-voorzieningen waarin menen wonen (zoals de gehandicaptenzorg en
de verpleeghuizen) is de gebrekkige privacy en beperkte autonomie in de dagelijkse
routines een probleem. Bewoners kunnen vaak moeilijk hun eigen dagritme bepalen. Opstaan, eten, slapen en naar toilet gaan, zijn activiteiten waarin zij zich moeten
aanpassen aan het ritme van de instelling.Voor een deel lijkt dit samen te hangen
met bouwtechnische omstandigheden, zoals het ontbreken van eenpersoonskamers.
Het onderzoek is verricht in opdracht van het Ministerie van VWS, met als doel de
overheid en de care-sector zelf beter in staat te stellen het perspectief van de cliënt
mee te wegen in het kwaliteitsbeleid in de zorg. Juist in de care, waar de cliënt langdurig is aangewezen op zorg, dient het cliëntenperspectief op kwaliteit van zorg vol-
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ënten krijgt van niemand te horen hoelang ze het geneesmiddel moeten gebruiken.
Eén op de tien patiënten geeft aan dat niemand heeft verteld waarop de werking van
het geneesmiddel gebaseerd is.
Dit blijkt uit een enquête onder de 1780 leden van het Consumentenpanel
Gezondheidszorg, een samenwerkingsproject van de Consumentenbond en het
NIVEL, gefinancierd door het ministerie van VWS. Goede patiënteninformatie is
van belang voor het veilig en volgens de voorschriften van de arts gebruiken van
(combinaties van) medicijnen.
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E. van der Schee, D. Delnoij,
M. Willems.
Receptgeneesmiddelen Informatievoorziening en
informatiebehoefte: een optimale afstemming. Utrecht,
www.NIVEL.nl., 2003
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2.5 Kennis COPD-patiënten over medicijnen schiet tekort
Eénderde van alle patiënten met COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Diseases)
weet te weinig van de door hen gebruikte medicatie. Uit onwetendheid over het
gebruik en uit angst voor nadelige effecten nemen deze longpatiënten hun medicijnen lang niet altijd op de juiste wijze in. Hierdoor is het voor hen moeilijk hun aandoening zelf onder controle te houden en hebben ze onnodig veel last bij hun werk
en hun sociale leven. De voorlichting over COPD-medicatie moet verbeterd worden.
De huisarts kan hier een belangrijke rol in spelen. Meer dan de helft van alle COPDpatiënten is ouder dan 65 jaar. Zij hebben vooral behoefte aan praktische informatie:
hoe weet ik wanneer mijn toestand verslechtert, wanneer neem ik mijn medicatie,
wanneer moet ik mijn dosering zelf aanpassen en hoe inhaleer ik op de juiste
manier. COPD-patiënten willen ook graag dat de huisarts meer aandacht besteedt
aan de dagelijkse problemen die het leven met COPD met zich meebrengt. Over het
algemeen zijn mensen met COPD overigens tevreden over de zorg die huisartsen en
specialisten hen bieden.
In het onderzoek is gekeken in welke mate mensen met COPD een slechtere kwaliteit van leven ervaren dan gemiddelde Nederlanders. De conclusies: zij zijn minder
gelukkig en tevreden met het leven als geheel en hebben meer problemen in relaties
met partners, kinderen en familie alsook op het gebied van seksualiteit. Veel mensen
met COPD ervaren daarnaast problemen op hun werk en bij het aangaan van sociale
contacten, bijvoorbeeld als gevolg van kortademigheid of doordat zij niet kunnen
verblijven in een ruimte waar gerookt wordt. De arbeidsparticipatie van COPD-patiënten is de helft van die bij de algemene bevolking: éénderde van alle COPD-patiënten in de leeftijd tussen 15 en 64 jaar heeft betaald werk.
Het onderzoek is gebaseerd op een schriftelijke enquête onder alle mensen met astma (361) en COPD (310) die deel uitmaken van het Patiëntenpanel Chronisch
Zieken (ruim 2000 chronische patiënten in totaal). Het onderzoek is financieel
mogelijk gemaakt door het Astma Fonds, het Ministerie van VWS, de Inspectie voor
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2.4 Patiënt met meer dan één ziekte noodgedwongen eigen zorgcoördinator
De gezondheidszorg in Nederland is slecht ingesteld op mensen met meer dan één
chronische ziekte tegelijkertijd (comorbiditeit). Doordat de zorg overwegend gericht
is op specifieke ziektebeelden, moet de patiënt met comorbiditeit vaak noodgedwongen de eigen zorg coördineren. Lang niet alle patiënten zijn hiertoe in staat. In
Nederland hebben ongeveer 500.000 mensen meerdere chronische ziektes. Dit is 30
procent van alle chronisch zieken. Het Academisch Medisch Centrum Amsterdam
(AMC) en het NIVEL hebben de gevolgen van comorbiditeit (het hebben van meerdere ziekten tegelijkertijd), voor de kwaliteit van leven en de kwaliteit van zorg
onderzocht vanuit het perspectief van chronisch zieken en gehandicapten. Het
onderzoek is uitgevoerd op initiatief van de Chronisch zieken en Gehandicapten
Raad Nederland en zeven gezaghebbende gezondheidsfondsen.
Het onderzoek bespreekt de ervaringen van patiënten, de visies van experts en de
uitkomsten van wetenschappelijke publicaties. Unaniem wordt gewezen op de enorme ziektelast die het leven met meerdere chronische ziekten met zich meebrengt.
De kwaliteit van leven gaat aanzienlijk achteruit als een patiënt te maken heeft met
meer dan één ziekte. Men ondervindt ernstige lichamelijke en maatschappelijke
problemen. Patiënten zijn hierdoor afhankelijker van anderen en worden in hun
dagelijkse bezigheden zoals onderwijs, werken, of uitgaan beperkt. Volwaardige
maatschappelijke participatie komt hierdoor in het gedrang. De gezondheidszorg in
Nederland sluit slecht aan op de zorgbehoefte van mensen met comorbiditeit. De
zorg is vaak door de vergaande specialisatie gericht op één ziekte. Hierdoor wordt
de samenwerking tussen specialisten, huisartsen en andere hulpverleners bemoei-

M.J.W.M. Heijmans, P.M.
Rijken, F.G. Schellevis, G.A.M.
van den Bos. Meer dan een
ziekte: de gevolgen van comorditeit vanuit het perspectief
van chronisch zieken en
gehandicapten. Utrecht:
NIVEL, 2003
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P. Mistiaen, D. Delnoij. 'Quick
scan' kwaliteit van zorg vanuit
cliëntenperspectief in de caresector. Utrecht: NIVEL, 2003

lijkt. Het gevolg is dat de patiënt vaak zelf de zorg moet coördineren. Voor de
meeste patiënten met meerdere aandoeningen is dat veel te complex. Bijvoorbeeld
omdat artsen en andere hulpverleners onafhankelijk van elkaar behandelingen of
adviezen geven, die voor de patiënt moeilijk te combineren zijn en soms zelfs tegenstrijdig zijn.
Het onderwerp comorbiditeit en dit rapport krijgen speciale aandacht op het ZonMw
Openingscongres van de week van de chronische zieken ‘Zeggenschap in
Wetenschap’ dat op 7 november 2003 in het WTC te Rotterdam plaats vond.
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gens het ministerie een prominente plaats te hebben, zodat de zorg aansluit bij de
behoeften en wensen van de cliënt ten aanzien van de inrichting van het eigen leven.
Volgens de onderzoekers zouden de landelijke cijfers openbaar moeten zijn, om
monitoring mogelijk te maken. Publicatie van basale, vergelijkbare cijfers op instellingsniveau kan daarnaast nuttig zijn om cliënten te voorzien van informatie zodat
zij verschillende instellingen kunnen vergelijken om een gefundeerde keuze te kunnen maken. De thuiszorg is het enige onderdeel van de care-sector waarin landelijk
representatieve gegevens beschikbaar zijn. Maar ook in de sector verpleeg- en verzorgingshuizen zijn van veel instellingen overkoepelende gegevens beschikbaar. En
voor alle onderdelen van de care-sector zijn landelijke benchmarkstudies in vergevorderde staat van voorbereiding. Het is dan ook te verwachten dat er binnen afzienbare tijd voor alle klassieke sectoren van de AWBZ landelijk representatieve data
beschikbaar komen.
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2.7 Kwaliteit van thuiszorg vanuit cliëntperspectief: meetinstrumentontwikkeling
In deze pilotstudie is een bestaande vragenlijst voor het meten van de kwaliteit van
thuiszorg vanuit de gebruikers aangepast en bij twee thuiszorgorganisaties uitgetest.
De uitkomsten zijn vooral van belang geweest voor de aansluitend uitgevoerde
Benchmarkstudie Thuiszorginstellingen 2000.
Met de pilotstudie is aangetoond dat, door aanpassingen in de inhoud en vorm van
de oorspronkelijke vragenlijst en een aangepaste wijze van dataverzameling, kwaliteit van thuiszorg op een betere manier kan worden gemeten dan in de eerste
benchmarkstudie het geval was. Gebruik op het niveau van individuele instellingen
kan een resultaat opleveren dat bruikbaar is in projecten gericht op verdere kwaliteitsverbetering. Het onderzoek is verricht in opdracht van de Stichting Cliënt en
Kwaliteit.

G. van der Veer, H.J. Sixma,
A. Kerkstra. Kwaliteit van
thuiszorg vanuit cliëntperspectief: meetinstrumentontwikkeling. Utrecht: NIVEL, 2003
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2.8 Patiënten beoordelen kwaliteit van ergotherapie
Samen met de Nederlandse Vereniging voor Ergotherapie (NVE) is een specifieke
vragenlijst ontwikkeld voor het meten van kwaliteit van zorg vanuit het perspectief
van mensen die ergotherapie in de thuissituatie hebben gehad. Deze onderzoeksmethode kunnen ergotherapeuten gebruiken om na te gaan of hun patiënten tevreden
zijn over de zorg die ze hebben gekregen en om de kwaliteit van hun professionele
handelen te bewijzen, verbeteren en behouden. In deze zogeheten QUOTE-vragenlijst (= QUality Of care Through the patient’s Eyes) wordt patiënten eerst gevraagd
welke verwachtingen zij hebben of hadden van hun ergotherapiebehandeling.
Vervolgens worden de concrete ervaringen getoetst, zodat duidelijk wordt of ergotherapeuten goed scoren op de punten die hun patiënten belangrijk vinden. Bij het
ontwikkelen van de vragenlijst zijn patiënten vanaf het begin betrokken, dat wil zeggen vanaf het formuleren van de kwaliteitscriteria. De afgeronde vragenlijst is verstuurd naar 508 cliënten van ergotherapeuten.De respons was 62%, een aantal oudere patiënten was lichamelijk en/of geestelijk niet meer in staat de vragenlijst in te
vullen. In het algemeen blijken patiënten zeer tevreden te zijn over hun ergotherapeut. Zij zijn met name te spreken over de manier waarop ergotherapeuten hun cliënten benaderen. Cliënten vinden bijvoorbeeld dat de ergotherapeut veel respect
voor hen toont en dat zij hun verhaal kwijt kunnen.

B.M. Janssen, H.J. Sixma.
Quote - EEE, kwaliteit vanuit
het perspectief van de gebruikers van enkelvoudige extramurale ergotherapeutische
zorg. Utrecht: NIVEL, 2003
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2.6 Thuisbevalling onverminderd populair
Ruim 34 procent van alle bevallingen in Nederland vindt thuis plaats; dit percentage
is in vijftien jaar tijd vrijwel gelijk gebleven. Dit is in tegenstelling met de verwachting eind jaren negentig, dat de thuisbevalling zou verdwijnen. Het NIVEL vergeleek gegevens van twee grootschalige nationale studies naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk (NS1 en NS2). Uit hetzelfde onderzoek blijkt, dat ruim
10% meer mensen gebruik maken van professionele kraamzorg dan 15 jaar geleden,
maar dat zij wel minder uren zorg per dag ontvangen. De eerste nationale studie is
in 1987 gehouden onder 161 huisartsen in 103 huisartsenpraktijken en een steekproef (van 13.014 mensen) uit hun ca. 330.000 patiënten. Het vervolgonderzoek uit
2001 omvatte 195 huisartsen in 104 praktijken, en een steekproef van 12.699 patiënten uit hun ca. 400.000 patiënten. Voor onderzoek naar de begeleiding bij, de plaats
van de bevalling en het gebruik van kraamzorg is gebruik gemaakt van patiënteninterviews. In beide studies gaat het om ongeveer 300 mensen die in het jaar voorafgaand aan het interview, vader of moeder zijn geworden. Slechts 5 procent van de
mensen die de enquête hebben ingevuld geven aan dat de huisarts de bevalling begeleid heeft. Dit percentage is een halvering ten opzichte van 15 jaar geleden. Het aandeel klinische bevallingen is in de afgelopen jaren met 4 procent afgenomen. Het
percentage poliklinische bevallingen is daarentegen met 5 procent toegenomen. Wat
betreft de kraamzorg: de afgelopen vijftien jaar vond er een toename van meer dan
10 procent plaats in het aantal cliënten dat gebruik maakt van professionele kraamzorg in de dagen na de bevalling. Er is echter een afname in het aantal vrouwen dat
acht uur zorg per dag ontvangt.
Door veranderde leefomstandigheden is er aan langere zorg vaak minder behoefte.

Tevens bepalen beleid van zorgverzekeraars, de beschikbare kraamzorg en de
inzetbaarheid van personeel deze afname.
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M.J.W.M. Heijmans, P.M.
Rijken. Monitor zorg- en leefsituatie van mensen met astma
en mensen met COPD: kerngegevens 2001/2002. Utrecht:
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de Gezondheidszorg en het Ministerie van SZW. De komende jaren zal vervolgonderzoek worden uitgevoerd. Het Astma Fonds gebruikt het onderzoek ter ondersteuning van haar beleid dat is gericht op het voorkomen van astma, COPD en daarmee
verwante ziektebeelden en het minimaliseren van de gevolgen van deze ziekten voor
patiënten, hun directe omgeving en de samenleving.
COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Diseases) is de verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem. Beide zijn aandoeningen aan de luchtwegen, die
het ademen lastig maken. Bij COPD zijn de luchtwegen vernauwd door een ontsteking. Bij een ernstige vorm van COPD zijn de longen beschadigd. COPD is een
chronische ziekte en de beschadiging is niet te herstellen. Een goede aanpak kan
wel helpen om verdere schade te voorkomen en de klachten te verlichten. Roken is
de belangrijkste oorzaak van COPD.
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2.9 Chronisch zieke mist specifieke deskundigheid bij de huisarts
Chronisch zieken zijn goed te spreken over de kwaliteit van de zorgverlening door
de huisarts en de medisch specialist. Toch zijn er nog punten waarop die zorg verbeterd kan worden. Zo vindt ruim 50% van de ondervraagden dat de huisarts onvoldoende weet over de eigen aandoening. Ook zijn er vaak (huisarts: 65%, specialist:
50%) geen afspraken gemaakt over wat te doen in geval van nood. Dit blijkt uit
onderzoek onder ca. 2200 mensen met een chronische aandoening. Ruim 55% vindt
dat de specialist geen duidelijke informatie verstrekt over de organisatie van de polikliniek. Deze cijfers zijn afkomstig uit de jaarlijkse rapportage van het
Patiëntenpanel Chronisch Zieken (PPCZ), een groep van ca. 2200 zelfstandig
wonende personen van 16 jaar of ouder met een medisch gediagnosticeerde chronische lichamelijke aandoening. Dit rapport bevat cijfers over de ervaringen met en
het oordeel over de zorg van mensen met een chronische aandoening, maar ook over
hun kwaliteit van leven, en hun financiële en maatschappelijke situatie. Chronisch
zieken hebben een maatschappelijke achterstandpositie. Hun financiële positie
steekt ongunstig af bij die van de algemene bevolking, deels als gevolg van hoge
ziektegerelateerde uitgaven. Bovendien is hun arbeidsdeelname twee keer zo laag.
Een groot deel van de chronisch zieken is daardoor aangewezen op een uitkering.
Trends, ontwikkelingen en knelpunten worden beschreven, zodat de invloed van
beleidsmaatregelen zichtbaar wordt. Het onderzoek wordt verricht in opdracht van
het Ministerie van VWS, het Ministerie van SZW en de Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ).

A.N. Baanders, H. Calsbeek,
P. Spreeuwenberg,
P.M. Rijken. Patiëntenpanel
Chronisch Zieken: kerngegevens 2001/2002. Utrecht:
NIVEL,2003

second opinion gunstiger zou uitvallen dan de eerste diagnose. Voor aanvang van het
onderzoek werd verwacht dat juist jonge hoogopgeleide patiënten eerder om een
tweede mening vragen, dat is dus niet het geval.

W.A.M. Mellink, A.M. van
Dulmen, Th. Wiggers,
P.M.M. Spreeuwenberg,
A.M.M. Eggermont,
J.M. Bensing.
Cancer patients seeking a
second surgical opinion:
results of a study on motives,
needs and expectations.
Journal of Clinical Oncology.
2003, vol 2, 8, p. 1492-1497
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2.10 Kankerpatiënten vragen second-opinion
Het verzoek om een second opinion is vaak moeilijk voor kankerpatiënten. Ook
voor zorgverleners kost het extra tijd en vergt het veel van de relatie tussen een
patient en zijn specialist. Wetenschappers verkregen die gegevens door 212 patiënten vragenlijsten in te laten vullen. Van de kankerpatiënten van het Erasmus MC in
Rotterdam, die om een second opinion vroegen, is 82 procent vrouw, 51 procent laagopgeleid en 62 zoekt naar meer zekerheid. De gemiddelde leeftijd bleek 53 jaar.
Opmerkelijk was dat van de vrouwelijke patiënten die om een second opinion vragen 76 procent borstkanker heeft. Het hoge aantal gevallen van borstkanker waarbij
een tweede mening wordt gevraagd, ontstaat volgens de onderzoekers deels door de
media-aandacht die er voor deze aandoening is.
Uit het onderzoek bleek dat vooral angstige patiënten zonder metastasen, maar met
zin om een actievere rol te spelen bij de besluitvorming sneller geneigd zijn een
tweede mening te vragen. Meer dan tweederde van de kankerpatiënten hoopte dat de
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In de praktijk
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Drie grote gegevensverzamelingen van het NIVEL leveren gegevens direct uit de
praktijk.
1. Landelijk Informatienetwerk Huisartsenzorg
LINH is een netwerk van 90 huisartspraktijken. Deze praktijken registreren
dag in dag uit de voorkomende gezondheidsproblemen, het huisartsgeneeskundig handelen: aantal en soort contacten, verwijzingen en medicijnvoorschriften met de bijbehorende diagnose. Verder zijn er regelmatig periodieke
gegevensverzamelingen rondom specifieke onderwerpen zoals de griepvaccinatie.
De gegevens uit LINH worden onder meer gebruikt door het Ministerie van
VWS, ten behoeve van de Zorgnota en diverse brancherapporten, voor de
jaarlijkse evaluatie van de griepvaccinatiecampagne in opdracht van het
College voor Zorgverzekeringen, ten behoeve van onderzoek naar het voorschrijven van bepaalde geneesmiddelen, ten behoeve van onderzoek naar de
kwaliteit van het huisartsgeneeskundig handelen en onderzoek naar het zorggebruik bij bepaalde aandoeningen.
LINH wordt gefinancierd door het Ministerie van VWS. Het NIVEL werkt
binnen LINH samen met de LHV, NHG en WOK. Zie ook www.nivel.nl/linh
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2. Landelijk informatievoorziening paramedische zorg (LiPZ)
De Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg (LiPZ) is een netwerk van geautomatiseerde extramurale fysiotherapiepraktijken, praktijken
voor oefentherapie Cesar en praktijken voor oefentherapie-Mensendieck. Het
doel van het LiPZ-project is een representatieve, continue informatie-verzameling van zorggerelateerde gegevens over de beroepsgroepen extramurale
fysiotherapie, oefentherapie Cesar en oefentherapie-Mensen-dieck. In het
LiPZ-netwerk worden gegevens verzameld omtrent vijf ele-menten van het
zorgproces, te weten patiënt, verwijzing, diagnose, behan-deling en evaluatie. Zie ook www.nivel.nl/Lipz
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P.F.M. Verhaak, E.M. Zantinge,
M.E. de Boer, I. Voordouw,
J.F. van den Berg.
GGZ consultaties aan de eerstelijnszorg (registratie 20002002). Utrecht: NIVEL,
Trimbos-instituut, 2003

3.2 Huisarts snijdt vaker moedervlekken weg dan in 1987
Huisartsen snijden tegenwoordig tweemaal zoveel moedervlekken en goedaardige
huidtumoren weg als in 1987. In totaal verrichten ze nog steeds evenveel kleine operaties als in 1987: ruim 40 per 1000 patiënten per jaar. Ze behandelen nu minder
scheur- en snijwonden.
Dat blijkt uit onderzoek van het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg
(LINH). LINH is een samenwerkingsverband van het NIVEL, het Centre for
Quality of Care Research (WOK), de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en
het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).
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4. Databank Communicatie in de Zorg.
De Databank Communicatie in de Zorg bestaat sinds 1975. Deze databank
bevat 15.000 op video opgenomen consulten van huisartsen, medisch specialisten (gynaecologen, internisten, hartchirurgen, kinderartsen), verpleegkundigen (wijkverpleegkundigen, oncologisch verpleegkundigen, verpleeghuisverpleegkundigen, diabetesverpleegkundigen) en genetisch consulenten.
Deze databank maakt het mogelijk om in de spreekkamer te kijken naar
informatievoorziening, voorlichting en bejegening. Dit kan alleen betrouwbaar met videoregistratie. Deze betrouwbare informatie is onmisbaar voor
een goede sturing van de zorg. Gegevens uit de databank communicatie zijn
ook van belang bij de evaluatie van de WGBO. De Databank verschaft ook
betrouwbare trendgegevens over de ontwikkeling van de consultduur. De
databank bevat ook internationale video-opnames van consulten, verzameld
in de met Europese gelden uitgevoerde EUROCOM-studies. De Databank
Communicatie heeft een tweede internationale dimensie in EACH (European
Association for Communication in Healthcare). Dit is een vanuit het NIVEL
opgericht Europees netwerk van onderzoekers, trainers en artsen.

3.1 Huisarts verwijst patiënt met psychosociale problemen relatief vaak naar
tweedelijns GGZ
Huisartsen die meedoen aan een project waarin zij behandelingsadvies kunnen vragen aan een psychiater of een sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV), doen
dat gemiddeld voor drie tot twaalf patiënten per jaar. Zo'n patiënt waar men niet
goed raad mee weet heeft vaak een stemmings- of angstprobleem of psychosociale
problemen. Ook schizofrenie, eetstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen worden
relatief vaak ter consultatie aangeboden, hoewel ze maar relatief weinig voorkomen.
Over onverklaarbare pijn, vage rugklachten of verslavingsproblematiek wordt juist
relatief weinig advies gevraagd aan de tweedelijns Geestelijke Gezondheidszorg
(GGZ). Bijna 30% van de consultaties bij angst- en stemmingsstoornissen en bijna
20% van de consultaties bij psychosociale problemen leidt tot een verwijzing naar
de specialistische GGZ. Met name die laatste groep (voor de overgrote meerderheid
relatieproblemen) zou grotendeels binnen de eerstelijnszorg behandeld moeten kunnen worden.
Het NIVEL analyseerde ruim 30.000 aanvragen voor consultatief advies aan de
tweedelijns GGZ (met name aan sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en psychiaters) door huisartsen, algemeen maatschappelijk werkers en eerstelijns-psychologen.
Deze aanvragen werden geregistreerd door 96 van de 123 projecten. De laatste
anderhalf jaar worden er maandelijks tussen de 1.000 en 1.500 consultaties geregistreerd. Dit blijft nog een onderschatting van wat er werkelijk plaatsvindt.
De projecten maken gebruik van de regeling consultatiegelden, die de afgelopen
jaren met subsidie van het ministerie van VWS is opgezet. Het doel van deze projecten is de poortwachtersfunctie van de huisartsen te versterken en groei van de
wachtlijsten bij de GGZ te voorkomen. Het NIVEL en het Trimbos-instituut, verenigd in het Steunpunt tussen de Lijnen, hebben in opdracht van het ministerie van
VWS deze projecten gemonitord.
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3. De Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de
huisartsenpraktijk (NS2)
In de Nationale studie wordt op gedetailleerde schaal gekeken naar de huisartsgeneeskundige zorg op het niveau van de individuele, zorgvuldig geanonimiseerde patiënt. Hiervoor zijn enquêtes afgenomen in 104 huisartspraktijken in samenwerking met het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg.
Aan de NS2-enquêtes werkten 195 huisartsen, 246 doktersassistenten en
12.500 patiënten mee.Van bijna 400.000 patiënten zijn de geanonimiseerde
geautomatiseerde medische dossiers geanalyseerd. Ook zijn 2784 spreekuurconsulten van 142 huisartsen op video opgenomen en geanalyseerd. De
resultaten betreffen onder andere: het vóórkomen van ziekten in de bevolking, het zorggebruik op het niveau van de patiënt, het voorschrijven van
geneesmiddelen (gekoppeld aan de diagnose), de invloed van sociaal demografische kenmerken op ziekte en zorggebruik, de kwaliteit van de huisartsenzorg vanuit professioneel én vanuit patiëntenperspectief, de communicatie
tussen huisarts en patiënt, de organisatie van de huisartsenzorg en de werkbelasting van huisartsen. Zie ook: www.nivel.nl/nationalestudie
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3.4 Toegestane aantal ergotherapeutische behandelingen niet altijd toereikend
Het maximum van tien uur ergotherapie thuis per jaar dat door de zorgverzekeraar
wordt vergoed, is voor tien procent van de patiënten niet voldoende. Het gaat met
name om kinderen met ontwikkelingsstoornissen, CVA-patiënten en patiënten met
meerdere aandoeningen of ziekten tegelijk. De beste oplossing hiervoor is volgens
onderzoekers van het NIVEL dat ergotherapeuten zelf beslissen hoe lang ze behandelen en wat ze precies doen. Dit zal niet tot grote kostenstijgingen leiden, want
negentig procent van alle extramurale ergotherapie behandelingen duurt tien uur of
korter.
Extramurale ergotherapie (ergotherapeutische behandeling in de thuissituatie) zit
sinds 1 januari 2001 in het ziekenfondspakket. Zoals verwacht heeft dit geleid tot
een toename van zowel het aantal ergotherapie behandelingen bij de patiënt als van
het aantal vrijgevestigde ergotherapeuten. Voor de zorgverzekeraars gaat het financieel gezien echter nog steeds om een relatief geringe verstrekking. Het overgrote deel
van alle ergotherapeuten die patiënten thuis behandelen, werkt vanuit een instelling
zoals een verpleeghuis. Slechts éénderde van alle ergotherapeuten in Nederland
levert extramurale zorg. De verwachting is dat dit percentage verder zal toenemen
als gevolg van enerzijds de vergrijzing en anderzijds het streven van de overheid en
zorginstanties om patiënten zo lang mogelijk thuis te behandelen of eerder te ontslaan uit het ziekenhuis.
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3.3 De meeste mensen met sociale of psychische problemen die zich bij hun huisarts aanmelden horen daar ook thuis
Ze vormen echter wel een relatief zware belasting, doordat ze anderhalf keer zo
vaak komen als patiënten met alleen lichamelijke aandoeningen; bovendien duren
hun consulten bijna tweemaal zo lang, brengen ze gemiddeld iets meer problemen
per consult naar voren. Van alle problemen waarmee mensen naar de huisarts gaan
is 8% van psychische en sociale aard. Van de patiënten met zulke problemen krijgt
54% een recept voor een antidepressivum, een slaapmiddel of een kalmeringsmiddel.
Dit blijkt uit een voormeting naar de hulpverlening op het gebied van de Geestelijke
Gezondheidszorg (GGZ) in de huisartspraktijk, waarbij gebruik is gemaakt van
gegevens uit de 2e Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk (NS2).
Uit de voormeting blijkt ook dat huisartsen in hun voorschrijf- en doorverwijsgedrag weinig onderscheid maken tussen mensen met lichte en met zware psychische
klachten. Wie depressief is krijgt van de huisarts bijna altijd (83%) medicijnen, ook
al adviseren de richtlijnen om daar terughoudend mee te zijn. Wie slechts een ‘down
of depressief gevoel’ heeft krijgt meestal ook (65%) een recept. Beide groepen worden relatief weinig (ca. 6%) doorverwezen naar de gespecialiseerde geestelijke
gezondheidszorg, bijvoorbeeld het RIAGG, de eerstelijnspsycholoog of het algemeen maatschappelijk werk (AMW). Ook mensen die overspannen zijn of tijdelijke
stressklachten hebben worden weinig doorverwezen.
De voormeting maakt deel uit van de evaluatie van een onderzoeksprogramma naar
de effecten van de versterking van de eerstelijns Geestelijke Gezondheidszorg
(GGZ). Het onderzoek is uitgevoerd door het NIVEL, het Trimbos-instituut en het
SGBO (Onderzoeks- en Adviesbureau van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten) in opdracht van het Ministerie van VWS en de stuurgroep "Tussen de
Lijnen".
De eerstelijnszorg (huisarts, algemeen maatschappelijk werk en eerstelijnspsycholo-

gen) heeft eind jaren '90 een belangrijke taak toebedeeld gekregen bij de opvang
van mensen met psychische problemen. De huisarts moet ervoor zorgen dat zij op
de juiste plaats, liefst binnen de eerstelijn, worden behandeld. Dat mag echter niet
de werkbelasting van de huisarts verhogen. Daarom zijn er in opdracht van het
ministerie van VWS allerlei versterkende maatregelen op touw gezet.
Een deel van die maatregelen betreft kwaliteitsbevorderende projecten ten behoeve
van verbetering van de psychische hulpverlening in de huisartspraktijk. Andere initiatieven beogen de capaciteitstoename van het AMW en van de eerstelijnspsychologen, verbetering van de beleidsmatige samenwerking op regionaal niveau, het
bevorderen van de samenwerking binnen de eerstelijn en tussen de eerstelijn en de
gespecialiseerde GGZ, en de Consultatieregeling voor ondersteuning van de eerstelijn door de tweedelijns-GGZ waar thans 120 projecten gebruik van maken (zie het
NIVEL-rapport GGZ-consultaties aan de eerstelijnszorg (registratie 2002)). De
effecten van deze en andere maatregelen op de versterking van de eerstelijns GGZ
worden de komende jaren onderzocht. De eindresultaten worden in 2004 verwacht.
Dan zal blijken of de samenwerking tussen de eerste- en de tweedelijns GGZ is toegenomen onder invloed van de stimuleringsmaatregelen van VWS.
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Het lijkt aannemelijk dat de intensieve kankervoorlichting van de afgelopen tien jaar
de verschuiving in de ingrepen voor gezwelletjes en moedervlekken heeft veroorzaakt. Voorlichting over vroege herkenning van huidtumoren heeft waarschijnlijk
geresulteerd in een grotere alertheid van patiënten om met hun bultjes en moedervlekken naar de (eveneens meer alerte huisarts) te gaan en deze tot chirurgische
actie te bewegen. Ook speelt mogelijk een rol dat mensen steeds minder tolerant
zijn ten aanzien van zichtbare afwijkingen op of in de huid.

R. Marquet LINH-cijfers: kleine
chirurgische verrichtingen in de
huisartspraktijk in 1987 en 2001:
meer aandacht voor "kleine" huidtumoren. Huisarts en Wetenschap:
46, 2003, nr. 12, p. 661.
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3.5 Farmaceutische industrie heeft geen invloed op off-label voorschrijven
Huisartsen die vaker informatie gebruiken van de farmaceutische industrie, bijvoorbeeld door artsenbezoekers te ontvangen, schrijven vaker nieuwe geneesmiddelen
voor. Ze schrijven die echter niet vaker voor tegen klachten of aandoeningen waarvoor deze middelen niet geregistreerd zijn (het zogenaamde off-label voorschrijven). Dit blijkt uit onderzoek van het NIVEL naar het off-label voorschrijven van
nieuwe geneesmiddelen in samenwerking met het RIVM en de Universiteit Utrecht
in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).
Het onderzoek bracht het off-label voorschrijven van enkele belangrijke nieuwe
geneesmiddelen in kaart. Een huisarts die het ene middel vaak off-label voorschrijft,
blijkt dit niet automatisch ook bij het andere middel te doen. En de mate van offlabel voorschrijven tussen geneesmiddelengroepen blijkt te verschillen. Huisartsen
schrijven bijvoorbeeld maagmiddelen (48 tot 67%) vaker off-label voor dan bloeddrukverlagende middelen (18 tot 25%). De meeste off-label voorschriften zijn voor
klachten en aandoeningen die lijken op de geregistreerde aandoening of die gerelateerd zijn aan de geregistreerde aandoening. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt
van gegevens van het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH) en de
Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartsenpraktijk. Het
onderzoek is uitgevoerd in het kader van een groot project dat het RIVM uitvoert in
opdracht van de IGZ. Dit project brengt de risico's in de gezondheidszorg in kaart
(het 'risicomodel') met als doel het bepalen van prioriteiten voor de IGZ.

3.7 Een asielzoeker kost een huisarts per jaar niet meer tijd dan een reguliere
ziekenfonds patiënt
Asielzoekers belasten de huisarts in werktijd ongeveer even zwaar als reguliere
patiënten. De subjectieve belasting ligt bij asielzoekers wel hoger vooral door psychische problemen en communicatiebarrières. Dit blijkt uit onderzoek naar de werklast
van de huisarts bij de zorg voor asielzoekers, in opdracht van Zorgverzekeraar VGZ
en de landelijke huisartsen vereniging LHV.
De aanleiding voor het onderzoek is een convenant dat sinds 1997 van kracht is.
Binnen deze overeenkomst tussen de LHV en de Zorgverzekeraar zijn afspraken
gemaakt over de omstandigheden waaronder huisartsen zorg verlenen aan asielzoekers. Een huisarts krijgt volgens dit convenant 2,5 maal het abonnementstarief van
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3.6 Huisarts en bedrijfsarts: nog weinig samenwerking
Huisartsen en bedrijfsartsen werken nauwelijks samen. Gemiddeld hebben de huisartsen zo'n twee keer per maand contact met een bedrijfsarts. Het initiatief gaat
daarbij in meer dan 80% van de gevallen uit van de bedrijfsarts. Deze contacten zijn
meestal bedoeld om informatie uit te wisselen of te overleggen over de behandeling
of de begeleiding van de patiënt. Tweederde van de huisartsen beoordeelt de contacten met bedrijfsartsen over patiënten als redelijk of goed.
Dit blijkt uit onderzoek van het NIVEL en het EMGO Instituut naar arbocuratieve
samenwerking in opdracht van ZonMw en de ministeries van VWS en SZW. Doel
was te onderzoeken hoe huisartsen staan tegenover de samenwerking met bedrijfsartsen. Voor het onderzoek is onder 195 representatieve huisartsen een enquête afgenomen (respons 97%) en zijn de video-opnamen van 1350 spreekuurcontacten
systematisch geobserveerd. Voor de gegevensverzameling werd aangesloten bij de
Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk.
Huisartsen blijken veel praktische knelpunten te ervaren in de samenwerking met
bedrijfsartsen. Het gaat hierbij met name om de moeilijke (telefonische) bereikbaarheid. Bovendien is voor de huisarts vaak onduidelijk wie de bedrijfsarts van de
patiënt is. Het vertrouwen van huisartsen in het werk van bedrijfsartsen is overheersend neutraal. Driekwart van alle huisartsen acht zichzelf meer verantwoordelijk
dan de bedrijfsarts voor verwijzingen van patiënten met een arbeidsgerelateerde
aandoening naar de medisch specialist. Uit het onderzoek blijkt dat huisartsen het
mogelijke verband tussen de klachten van de patiënt en diens werksituatie serieus
nemen. Ze weten van driekwart van hun patiënten welk werk zij doen en in ruim de
helft van de spreekuurcontacten met patiënten tussen de 18 en 65 jaar komt het werk
op enigerlei wijze ter sprake.
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Er zijn op dit moment voldoende ergotherapeuten om aan de vraag naar ergotherapie thuis te voldoen. Op sommige plaatsen zijn wel wachtlijsten, soms zelfs tot meer
dan zeven weken. De oorzaak hiervan is echter geen tekort aan ergotherapeuten,
maar een wisselende toestroom van cliënten. Zeker als de extramurale ergotherapie
verstrekt wordt vanuit een instelling (zoals een verpleeghuis), kan dit vaak opgevangen worden door tijdelijk meer ergotherapeuten extramuraal te laten werken.
Ergotherapeuten leren hun patiënten om opnieuw of op een aangepaste manier alledaagse handelingen te verrichten, zodat ze die ondanks hun beperkingen thuis of op
het werk weer kunnen uitvoeren, of er minder snel op achteruit zullen gaan.
Daarnaast adviseert een ergotherapeut de patiënt, de mantelzorgers en de betrokken
hulpverleners over aanschaf en gebruik van hulpmiddelen, aanpassing van de omgeving en over de zorg en begeleiding die nodig zijn.
Aan het onderzoek hebben 117 ergotherapeuten meegewerkt. Zij leverden 1752
registratieformulieren van lopende en afgeronde behandelingen. Daarnaast zijn tien
zorgverzekeraars geïnterviewd. Ook is gebruik gemaakt van de Registratie van ergotherapeuten, peiling 2002.
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3.8 Steeds meer technologie in de thuiszorg
Tilliften en steunkousaantrekkers (een plastic hoesje waardoor de steunkous makkelijker over het been glijdt) kunnen het werk in de thuiszorg lichter maken. Dankzij
de tillift is de komst van een extra verpleegkundige zelfs regelmatig overbodig, volgens dertig procent van de ondervraagde thuiszorginstellingen. Het toedienen van
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antibiotica via een infuus thuis gebeurt nog niet op grote schaal. Door de toenemende vraag naar thuiszorg krijgt het gebruik van technologische hulpmiddelen thuis de
laatste jaren meer aandacht. Deze hulpmiddelen kunnen de zelfstandigheid van de
cliënt vergroten en het werk van verzorgende of verpleegkundige een stuk makkelijker maken. Het ZonMw-programma Thuiszorgtechnologie wil de thuiszorg verbeteren door het gebruik van technologieën thuis te stimuleren. In 1998 heeft ZonMw
drie technologieën aangewezen om op grote schaal in de thuiszorg in te voeren: tilliften (uitgevoerd door Locomotion), steunkousaantrekkers (door Kenniscentrum
voor Revalidatie en Handicap (iRv) en de toediening van antibiotica via een infuus
(door TNO-Preventie en Gezondheid en het KwaliteitsInstituut voor Toegepaste
Thuiszorgvernieuwing (KITTZ).
In opdracht van ZonMw is onderzocht of door de implementatie activiteiten van
Locomotion, iRv en TNO-PG en KITTZ inderdaad meer gebruik wordt gemaakt in
de thuiszorg van tilliften, steunkousaantrekkers en het toedienen van antibiotica via
een infuus. Daarnaast is gekeken of de thuiszorginstellingen meer beleid ontwikkeld
hebben op die drie gebieden.
Het onderzoek is in drie fasen verdeeld: een voormeting in 1999, een tussenmeting
in 2000 en een nameting in 2002. Het NIVEL heeft vragen gesteld aan beleidsmedewerkers van thuiszorginstellingen, verpleegkundigen en verzorgenden in de thuiszorg en aan deelnemers van het Patiënten Panel Chronisch Zieken.
Tillift
De tillift is meer in trek dan in 1999. De thuiszorginstellingen hebben duidelijk
meer beleid ontwikkeld voor het gebruik van tilliften. Ook zijn er meer tilliften aangeschaft. De beleidsmedewerkers van deze instellingen ondervinden minder problemen met de organisatie, richtlijnen en materialen die bij de tillift horen en zij denken dat de tilliften in de praktijk vaker gebruikt worden. De scholing van gebruikers
is verbeterd en dertig procent van de thuiszorginstellingen zegt zelfs dat de tillift
regelmatig de komst van een extra verpleegkundige overbodig maakt (in 1999 was
dat nog maar vijftien procent). Er zijn nog wel problemen: sommige gebruikers zijn
niet deskundig genoeg om een tillift te gebruiken, de richtlijnen voor een veilig
gebruik moeten beter ontwikkeld worden, veel cliënten hebben thuis weinig ruimte
en zij voelen zich soms onprettig of onveilig in een tillift.
Steunkousaantrekkers
Het beleid over en het gebruik van steunkousaantrekkers door verpleegkundigen en
verzorgenden is duidelijk toegenomen de afgelopen 2 jaar. Vrijwel alle ondervraagde verpleegkundigen en verzorgenden zien voordelen in het gebruik van de steunkousaantrekker: het is minder pijnlijk voor de cliënten, het gaat makkelijker en het
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een ziekenfondsverzekerde voor een asielzoeker. Op het moment van het sluiten van
het convenant tussen LHV en de voorganger van Zorgverzekeraar VGZ was er echter nog geen informatie over de werkelijke werklast. Voor het onderzoek werden
twee tot vijf weken lang de contacten van huisartsen en praktijkverpleegkundigen
met asielzoekers geregistreerd. Dit gebeurde in zo'n 30 AZC's en opvangcentra in
Nederland. Deze gegevens werden vergeleken met gegevens over Nederlandse en
allochtone patiënten uit de Tweede Nationale Studie (NS2), een omvangrijk onderzoek naar ziekten en verrichtingen in de huisartsenpraktijk.
Een Nederlandse ziekenfondspatiënt kost de huisarts 44 minuten per patiënt per jaar.
Een asielzoeker in het AZC kost de huisarts iets minder tijd: ongeveer 43 minuten
per jaar. De zorgvraag per patiënt per jaar is het hoogst in de opvangcentra (OC's),
waar asielzoekers terechtkomen die voorlopig in Nederland mogen blijven. Daar is
de werklast van huisartsen met ongeveer 82 minuten per asielzoeker per jaar dubbel
zo groot als in asielzoekerscentra (AZC's). Ook het aantal contacten is vergeleken.
Een asielzoeker in het AZC ziet zijn huisarts minder vaak dan Nederlandse patiënten hun huisarts zien. De duur per contact is voor een asielzoeker echter wel langer
dan het contact met een autochtone patiënt.
De bijna twee keer hogere werklast in opvangcentra wordt voor een deel veroorzaakt doordat asielzoekers die net Nederland binnen zijn gekomen meer psychische
en communicatieproblemen hebben. Het percentage contacten waarbij een tolk
nodig is ligt in de OC's ongeveer 20 tot 30 procent hoger dan in de AZC's. Door de
problemen met de communicatie heeft een arts in de beperkte tijd van het spreekuur
vaak niet genoeg tijd om op de hulpvraag in te gaan. Ook dragen extra scholing,
emotionele belasting en werkoverleg met de praktijkverpleegkundigen bij aan de
werklast van de huisarts.
Door de nieuwe instroombeperkende vreemdelingenwet, die na het voltooien van dit
onderzoek van kracht is geworden, neemt het aantal asielzoekers in Nederland af.
De werklast zou, volgens de onderzoekers, per patiënt echter kunnen toenemen.
Relatief meer asielzoekers die nu nog toegelaten worden vereisen meer zorg. Het
NIVEL zal de werklast van de huisartsen blijven meten om te kijken of deze toe of
juist af neemt.
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kost minder kracht. De scholing in het gebruik van de steunkousaantrekker is verbeterd.
Ook een groep van 147 steunkousdragers (leden van het patiëntenpanel chronisch
zieken) is geënquêteerd. Zij gebruiken dit hulpmiddel niet vaker of meer dan vroeger. De helft van hen vindt het aantrekken van steunkousen zwaar, te zwaar of
onmogelijk zonder een steunkousaantrekker. Toch gebruikt tweederde van deze
steunkousdragers geen steunkousaantrekkers. De meesten zeggen dat zij het niet
nodig vinden (36%)en sommigen hebben nooit van een steunkousaantrekker
gehoord (25%).Driekwart van de cliënten die wel steunkousaantrekkers gebruiken,
is er zeer tevreden over: het is fysiek minder zwaar, het schuurt minder over het
been en is minder pijnlijk. Het grootste probleem volgens de thuiszorginstellingen
blijft de financiering: bij de helft van de instellingen moeten de cliënten de steunkousaantrekkers zelf betalen. De gebruikers zelf vinden dat overigens geen reden
om dit hulpmiddel niet te gebruiken.
Toediening van antibiotica via een infuus thuis
Het beleid en het gebruik van de toediening van antibiotica via een infuus thuis zijn
niet toegenomen. Thuiszorginstellingen noemen als problemen: de hoge kosten, de
verschillende materialen waardoor scholing lastig is en de complexe behandeling.
De groep mensen die in aanmerking komt voor toediening van antibiotica via een
infuus thuis is maar klein. Daardoor is het moeilijk om de deskundigheid op peil te
houden. Ook de overdracht en de samenwerking met de mantelzorg levert problemen op. Bovendien zijn er problemen met de levering van de medicatie en materialen.

ge verbetering mogelijk. Bijvoorbeeld in een HIS (huisartsinformatiesysteem) aangeven dat een recept een herhaalrecept is. De rol van de apotheker is hierbij ook
groot. De apotheker kan namelijk zien of er gevaarlijke interacties kunnen ontstaan
bij meerdere recepten.

3.9 Herhaalreceptuur verdient meer aandacht
Ongeveer de helft van de recepten die in de huisartspraktijk worden uitgeschreven
zijn herhaalrecepten. Ongeveer 40 procent van de huisartsen laat de assistente de
herhaalrecepten verstrekken, terwijl bijvoorbeeld de NHG-standaard Slapeloosheid
en slaapmiddelen dat expliciet afraadt.
Dit blijkt uit een schriftelijke enquête onder 188 huisartsen. Het onderzoek vormt
een onderdeel van de tweede nationale studie.
Huisartsen maken vooral mondelinge afspraken met praktijkassistentes over het
afhandelen van herhaalreceptuur. Slechts een minderheid legt de afspraken daadwerkelijk schriftelijk vast. Vrijwel alle huisartsen laten herhaalrecepten controleren
op technische aspecten, zoals de naam van het geneesmiddel, dosering en hoeveelheid, en minder op de noodzaak om het geneesmiddel nogmaals te verstrekken.
Goede afspraken binnen de huisartspraktijk zijn daarom belangrijk. Hier is nog eni-

3.11 Meer dan de helft van de huisartsen die over een Elektronisch Voorschrijf
Systeem (EVS) beschikken, gebruikt dat dagelijks
Eenderde van hen maakt zelfs meer dan tien keer per dag gebruik van de mogelijkheid om via het EVS tijdens het consult een medicatie-advies volgens de NHG-standaard op te roepen. Slechts 13% van de huisartsen gebruikt het EVS nooit. De
financiële besparing die de invoering van het EVS met zich mee had moeten brengen, is echter fors lager dan verwacht. Op basis van een kleinschalig experiment
door zorgverzekeraar het Groene Land verwachtten de LHV, het ministerie van
VWS en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) enige jaren geleden dat landelijke invoering van het EVS zou leiden tot een besparing van 300 miljoen gulden (136 miljoen
euro). De huisartsen die inmiddels werken met het Elektronisch Voorschrijf Systeem
schrijven inderdaad minder en goedkopere medicijnen voor. De besparing die daarmee in 2002 gerealiseerd wordt, bedraagt echter maximaal 15,6 en mogelijk slechts
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1306-1314

3.10 Voorlichting hartpatiënt kan beter
Hartpatiënten krijgen tijdens een opname te maken met veel verschillende zorgverleners. Er is weinig bekend over de afstemming tussen specialisten, gezondheidsvoorlichters en verpleegkundigen. Aan de hand van onderzoek met video-opnames
blijkt dat er veel overlap is tussen wat verpleegkundigen en specialisten los van
elkaar vertellen aan de patiënt. Er werden 51 hartpatiënten geanalyseerd die naar het
ziekenhuis kwamen voor een hartoperatie.
Tweederde van de patiënten moest, op de dag van opname, meer dan eens informatie geven over medicijnen, allergie, roken en andere gezondheidsproblemen. De
dubbel gestelde vragen, zijn vaak belangrijk voor de veiligheid van de verleende
zorg. Het zou volgens de onderzoekers beter zijn wanneer verpleegkundigen niet
vragen naar de problemen van een patiënt, maar de beschikbare medische dossiers
controleren op fouten en ontbrekende informatie. Dat scheelt namelijk tijd en is
minder vermoeiend voor de hartpatiënt.
De onderzoekers gaven bovendien aan dat er hiaten worden gevonden wanneer het
gaat om psychologische informatie en emotionele steun, twee belangrijke factoren
voor een effectieve voorlichting van de patiënt. De resultaten kunnen een basis vormen voor een richtlijn voor betere en efficiëntere voorlichting aan hartpatiënten.
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Consumentenpanel gezondheidszorg
Met het Consumentenpanel gezondheidszorg, een samenwerkingverband van
het NIVEL met de Consumentenbond, wordt onderzoek gedaan naar de ervaringen en meningen van consumenten met de gezondheidszorg. Het panel
draagt bij aan het versterken van de positie van gebruikers van de gezondheidszorg. Het perspectief van de gebruiker staat centraal. Het panel geeft inzicht in
patiëntenoordelen over inrichting en dienstverlening in de gezondheidszorg en
biedt de mogelijkheid voor meningenpeilingen over actuele zaken.
4.1 Ketenzorg: patiënten weinig betrokken bij afstemmingsafspraken
Op verzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is door het RIVM en het
NIVEL een onderzoek naar afstemmingsafspraken tussen verschillende zorgverleners
bij 15 chronische aandoeningen verricht. De studie diende ter voorbereiding en onderbouwing van de publicatie Staat van de Gezondheidszorg 2003: Ketenzorg bij chronisch zieken die wordt uitgegeven door de IGZ. Ketenzorg is de zorg die geboden
wordt door samenwerkende instanties die betrokken zijn bij een bepaalde ziekte.
Chronische patiënten krijgen veelal te maken met verschillende zorgverleners, zoals
huisartsen, specialisten, apothekers, fysiotherapeuten en een groot aantal zorginstellingen, zoals de thuiszorg of een instelling voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Het
is belangrijk dat deze zorgverleners en instellingen van elkaar weten welke zorg zij
aan de patiënt verlenen en dat de zorg van de verschillende disciplines goed op elkaar
is afgestemd. Hiertoe maken zorgaanbieders op landelijk en op regionaal niveau
afstemmingsafspraken over de zorg voor bepaalde patiëntengroepen. Tot nu toe was
nog niet bekend voor welke chronische aandoeningen zulke afstemmingsafspraken
bestaan, waar die over gaan en wie erbij betrokken zijn.
Het onderzoek omvatte een literatuurstudie, enquêtes onder verschillende zorgaanbieders en chronisch zieken en gegevens uit andere bronnen, zoals het Landelijk
Informatie Netwerk Huisartsenzorg en het Patiëntenpanel Chronisch Zieken (PPCZ).
Op landelijk niveau zijn er vooral afstemmingsafspraken te vinden over diabetes mel-
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Een van NIVEL´s grote gegevensverzameling waarin de kwaliteit van zorg centraal
staat is het
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7,2 miljoen euro. Een deel van de huisartsen gebruikt het EVS standaard bij elk consult, anderen zien het als een geheugensteuntje of als een mogelijkheid voor een
second opinion. Het EVS was in de onderzoeksperiode geïntegreerd in de Huisarts
Informatie Systemen (HIS-en) van 70% van alle huisartsen. In september 2002 was
dit overigens gestegen tot 95% van alle huisartsen. De mate waarin huisartsen het
EVS gebruiken varieert sterk per HIS. Door verbetering van het gebruikersgemak is
volgens de onderzoekers dan ook nog winst te boeken. Daarnaast moet gewerkt
worden aan uitbreiding van het aantal aandoeningen waarvoor het EVS een medicatie-advies geeft (op dit moment 71% van de voorschriften). Het Nederlandse
Huisartsen Genootschap (NHG) werkt daar inmiddels aan. Het NIVEL-onderzoek is
gebaseerd op de automatisch gegenereerde gegevens, deels van deelnemers van het
LINH-project (Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg), deels afkomstig uit
een aselecte steekproef van andere huisartspraktijken. Ook is er een aanvullende
enquête gehouden onder 665 huisartsen (respons 67%). Er is samengewerkt met het
WOK (Centre for Quality of Care Research van de universiteiten van Nijmegen en
Maastricht). Het onderzoek is gefinancierd door het ministerie van VWS en uitgevoerd in opdracht van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), het Ministerie
van VWS, het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en Zorgverzekeraars
Nederland (ZN).
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4.2 Patiënten gematigd positief over huisartsenposten
Patiënten die een huisartsenpost bellen geven deze post een rapportcijfer tussen de
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6,6 en 8. De meerderheid (94%) wordt te woord gestaan door de assistent van de
huisartsenpost. Zij geven een 6,6. De minderheid (6%) krijgt - na de assistent - de
huisarts zelf aan de lijn. Deze bellers geven een 8.
Dit blijkt uit onderzoek onder de leden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg,
een samenwerkingsproject tussen het NIVEL en de Consumentenbond, gefinancierd
door het ministerie van VWS.
De huisartsenposten zijn er vooral gekomen omdat huisartsen teveel werk hadden.
Vooral de avond- en weekenddiensten werden als zwaar ervaren. Door de introductie van huisartsenposten zijn huisartsen minder tijd kwijt met deze diensten. Hoe
patiënten tegen huisartsenposten aankijken, was niet bekend. Uit dit onderzoek
blijkt dat patiënten over het algemeen positief zijn: 90% van de bellers krijgt binnen
5 minuten iemand aan de lijn die ze vriendelijk te woord staat en goed luistert. Daar
staat tegenover dat van de bellers die een advies van de assistent krijgt, ongeveer
éénderde dat advies niet nuttig of betrouwbaar vindt. De helft van de bellers wordt
uitgenodigd om naar de huisartsenpost toe te komen.

Evelien van der Schee, Diana
Delnoij, Annelies Broerse,
Weinig reden tot klagen. Het
oordeel van patiënten over
huisartsenposten, Medisch
Contact 58,2003 nr.50
p. 1953-1956

4.3 Verpleegkundigen willen betere afspraken met artsen over het informeren
van patiënten
Drieënzestig procent van de verpleegkundigen heeft soms een meningsverschil met
een arts over welke informatie een patiënt moet krijgen. Dat wordt waarschijnlijk
veroorzaakt door het ontbreken van concrete afspraken hierover. Zestig procent van
de verpleegkundigen verschilt regelmatig met een arts van mening over wie een
patiënt behoort te informeren over zijn behandeling of ziekte. Maar 12% van de verpleegkundigen geeft aan op de hoogte te zijn van schriftelijke afspraken over het
informeren van patiënten. Dit blijkt uit een verkennend onderzoek onder 81 verpleegkundigen, dat door het NIVEL is uitgevoerd in opdracht van het Landelijk
Expertisecentrum Verpleging & Verzorging. Met het onderzoek wilde het LEVV
meer te weten komen over de rol die verpleegkundigen spelen bij het informeren
van patiënten en bij de gang van zaken rond het recht van patiënten om zelf over
hun behandeling te beslissen op basis van goede informatie (informed consent). Het
recht op informed consent staat beschreven in de Wet Geneeskundige
Behandelingsovereenkomst (WGBO) die sinds 1995 van kracht is.

R..Verkaik., A. Francke, R.
Friele. Verpleegkundigen en
informed consent. Een verkenning van de uitvoering van de
WGBO binnen de verpleegkundige professie.
Verpleegkunde18, 2003, nr. 2
p. 82-92

4.4 Vanaf nu is het mogelijk te voorspellen of een zorgvernieuwingsproject werkelijk tot veranderingen in de zorg zal leiden
Dit komt door een nieuwe checklist, de implementatiemonitor. De implementatiemonitor is een uitgebreide vragenlijst die scores toekent aan projecten die als doel
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litus, COPD en CVA. Voor de psychische chronische aandoeningen zijn er onlangs
enkele landelijke afspraken tot stand gekomen en zijn er nog enkele in ontwikkeling. Daarnaast bestaan er NHG-standaarden voor alle 15 aandoeningen, behalve
dikke darmkanker. Deze standaarden bevatten richtlijnen voor de huisarts.
Ook op regionaal niveau blijkt dat over diabetes, COPD en CVA de meeste afstemmingsafspraken tussen de verschillende zorgaanbieders zijn gemaakt. Daarnaast
komt uit de literatuurstudie ook een groot aantal regionale afspraken over de zorg
aan mensen met een verstandelijke beperking naar voren. Bij de regionale afstemmingsafspraken over de lichamelijke chronische aandoeningen zijn vooral medisch
specialisten, huisartsen, paramedici en ook thuiszorgorganisaties betrokken. Bij de
regionale afstemmingsafspraken over CVA is bovendien vrijwel altijd een verpleeghuis betrokken. Bij de psychische chronische aandoeningen spelen huisartsen minder vaak een rol in de gemaakte afspraken. Afstemmingsafspraken over de psychische aandoeningen worden vooral tussen GGZ-instellingen gemaakt en niet zozeer
met zorgaanbieders buiten de GGZ. Alleen voor dementie ligt dit anders. Bij de
afstemmingsafspraken over dementie zijn huisartsen, thuiszorgorganisaties en verpleeg- en verzorgingshuizen wel vaak betrokken.
Volgens de regionale organisaties van zorgaanbieders die de enquête invulden over
één of meer lichamelijke aandoeningen, dienen de afspraken bij deze aandoeningen
vooral om de effectiviteit van de behandeling te vergroten en meer patiëntgericht te
werken. Bij de lichamelijke aandoeningen zijn op regionaal niveau de GGZ en het
Algemeen Maatschappelijk Werk weinig betrokken bij de afstemmingsafspraken.
Dit kan duiden op een gemis binnen de gezondheidszorg, gezien het feit dat chronische patiënten vaker met psychosociale problemen kampen dan de gemiddelde
Nederlander.
Voor het toepassen van de afstemmingsafspraken in de praktijk vormt financiering
één van de belangrijkste knelpunten. Naast een goede financiering is het belangrijk
dat er ook een gedeelde zorgvisie is en voldoende draagvlak voor de afspraken bij
de zorgverleners. Tevens moeten knelpunten in wet- en regelgeving worden weggenomen. Er is in het huidige onderzoek alleen gekeken naar ziektespecifieke afstemmingsafspraken; algemene afspraken tussen zorgaanbieders zijn buiten beschouwing gelaten. Bij onderzoek naar ketenzorg is het belangrijk om ook te kijken naar
co-morbiditeit, vooral nu er in de nabije toekomst meer ouderen bijkomen met
meerdere chronische ziekten tegelijk.
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4.5 Medisch Callcenter geschikte weekend-achterwacht voor centrale
huisartsenpost
Patiënten die op zaterdag naar de centrale huisartsenpost belden en doorgeschakeld
werden naar het Achmea Medisch Call Center, zijn even tevreden als patiënten die
niet werden doorgeschakeld. Het callcenter handelt de telefoontjes af die de centrale
huisartsenpost niet aankan en doet zo in het weekend dienst als achterwacht.
Zorgverzekeraar Achmea heeft het callcenter in het leven geroepen om de huisartsendienstverlening te ondersteunen en die ondersteuning uitgebreid naar de weeken-
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den om de werkdruk op de centrale huisartsenposten te verlagen. Achmea wil zo bijdragen aan het verlagen van de werkdruk van artsen.
Het Achmea Medisch callcenter is een telefonische hulpdienst waar mensen terecht
kunnen met medische problemen. De medewerkers zijn verpleegkundige of doktersassistent(e) en worden ondersteund door artsen. Zij besluiten aan de hand van een
selectiesysteem of ze patiënten naar de arts moeten doorverwijzen of kunnen volstaan met een zelfzorgadvies. Wanneer de medewerker van het Callcenter besluit dat
een patiënt door een arts gezien moet worden, wordt de lokale huisartsenpost ingeschakeld. De telefonische hulpdienst van de centrale huisartsenpost doet hetzelfde,
alleen is die dichter in de buurt van de patiënt en kunnen patiënten er op het weekend
spreekuur komen. Ook kan de arts van de huisartsenpost bij de patiënt een visite
afleggen. Patiënten die door een huisarts gezien moeten worden, worden door het
Callcenter gevraagd naar de huisartsenpost te gaan of er wordt een visite geregeld.
'Achter de schermen' zorgt het Callcenter er dan voor dat de gegevens van de patiënt
in het afsprakensysteem van de huisartsenpost terecht komen. Als een spoedvisite
nodig is, neemt het Callcenter daarnaast telefonisch contact op met de huisartsenpost.
Om ervaringen van patiënten met het nieuwe Callcenter in kaart te brengen is in
opdracht van Achmea een telefonische enquête gehouden onder 604 patiënten die
gebruik maakten van de telefonische hulpdienst van huisartsenposten in Rotterdam,
Drenthe en Haarlem. Een deel van de bellers werd doorgeschakeld naar het callcenter. Het ging uitsluitend om gesprekken die op zaterdag plaatsvonden. In Rotterdam
werden vijf van de tien beschikbare lijnen van de huisartsenpost doorgeschakeld naar
het Callcenter, in Drenthe werden alle 06-nummers en de overflow van twee van de
drie deelnemende centrale huisartsenposten doorgeschakeld. Uit de telefonische
enquêtes blijkt dat patiënten die met het Callcenter werden verbonden, even tevreden
zijn wat betreft de telefonische bereikbaarheid, de afhandeling van hun probleem aan
de telefoon, het gegeven zelfzorgadvies en de behandeling door de medewerkers, als
de patiënten die verbonden werden met de centrale huisartsenpost.
Ongeveer 42 procent van de bellers naar het callcenter kreeg een zelfzorgadvies. Bij
de centrale huisartsenpost is dit 28 procent. Verder onderzoek moet nog uitwijzen in
hoeveel procent van de gevallen de door het Achmea callcenter gegeven adviezen
terecht zijn.

P. Mistiaen, D. Delnoij,
J. Gubbels. Ervaringen van
patiënten met het Achmea
Medisch Callcenter tijdens weekenden. Utrecht: NIVEL, 2003

4.6 Betere verpleeghuiszorg mogelijk, door vragenlijst over zorgbehoefte
Het leven van verpleeghuispatiënten zou er veel beter uitzien als een in de Verenigde
Staten ontwikkeld instrument dat in Nederland is getest, zou worden ingevoerd. In de
VS leidt het beoordelingsinstrument RAI tot een verbetering van de kwaliteit van
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hebben de gezondheidszorg te verbeteren. Hoe hoger de score die een projectvoorstel haalt, hoe groter de kans dat het bij invoering daadwerkelijk tot veranderingen
in de zorg leidt. Een duidelijke doelstelling en een goed opgezet stappenplan leverden de hoogste scores op en blijken dan ook in de praktijk de kans van slagen het
sterkst te beïnvloeden.
De implementatiemonitor is opgesteld en geëvalueerd in opdracht van ZonMw, een
organisatie die veel vernieuwingsprojecten in de gezondheidszorg financiert en de
implementatie ervan bevordert. Onderzoekers en beleidsmakers kunnen met de
monitor nagaan wanneer het invoeren (implementatie) van een zorgvernieuwing
veel of juist weinig kans van slagen heeft. Door de implementatiemonitor vooraf toe
te passen op nieuwe projectvoorstellen kunnen die bij een lage score worden aangepast, om de kans op succes te verhogen. Dit leidt tot een betere besteding van
gemeenschapsgeld en tot effectievere zorg voor de patiënt.
De checklist is breed toepasbaar en vraagt naar doelen die voor alle zorgvernieuwende projecten relevant zijn, zoals verbetering van de kwaliteit van zorg en leven,
veranderingen in de organisatie van de zorg, of veranderingen in de betrokkenheid
van de zorgverleners of patiënten.
Het NIVEL testte de monitor uit op 77 ZonMw-projecten zoals: de landelijke implementatie van de cursus "Omgaan met depressie in de preventieve geestelijke
gezondheidszorg"; Verpleegthuiszorg Land van Cuijk (verankering van transmurale
verpleeghuiszorg thuis); een patiëntengids met informatie over de verschillende
behandelingsmogelijkheden voor mensen met Addison, richtlijnen voor tilliften
thuis, maar ook zorgmappen (mappen met praktische informatie over een chronische ziekte) voor bijvoorbeeld epilepsie of Diabetes Mellitus. Gemiddeld werd 37
procent van de in deze projecten gestelde doelen bereikt.
ZonMw gebruikt de uitkomsten van deze studie voor het aanscherpen van haar
implementatieaanpak en het meten van het effect ervan op gebruik van haar projectresultaten in de praktijk.
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Bij een beperkt aantal opleidingen is nagegaan of zij zich in deze competenties kunnen vinden en of zij daar op dit moment al aandacht aan besteden. Daartoe zijn
interviews gehouden met vertegenwoordigers van elf opleidingen (3 opleidingen
fysiotherapie, 3 HBO opleidingen verpleegkunde, 2 MBO-opleidingen verpleegkunde en 3 opleidingen tot basisarts).
Drie zaken vallen daarbij op. Ten eerste zijn veel geïnterviewden van mening dat de
attitude het belangrijkst is. Studenten moeten zich een houding eigen maken van kritische reflectie op de kwaliteit van zorg en op het eigen handelen én de bereidheid
hebben te vernieuwen en te veranderen. Dat is de basis voor kwaliteitszorg.
Ten tweede blijkt dat de drie bezochte opleidingen tot basisarts minder aandacht aan
kwaliteitszorg besteden dan de opleidingen fysiotherapie en verpleegkunde. Wel
blijkt dat zaken als richtlijnen en toetsing al lang in het reguliere medische onderwijs aan bod komen, echter niet onder de noemer van kwaliteitszorg. Vanuit de
medische opleidingen wordt gesteld dat het begrip kwaliteitszorg onduidelijk is en
nader moet worden gedefinieerd en afgebakend. Ook is nog onduidelijk welke competenties thuishoren in de initiële opleiding tot arts en welke in de vervolgopleidingen (tot huisarts, medisch specialist et cetera.).
Een derde bevinding is dat sommige opleidingen 'kwaliteitszorg' als aparte module
geven, terwijl kwaliteitszorg bij andere opleidingen volledig in het onderwijspakket
is geïntegreerd. Wat onderwijstechnisch het meest effectief is, is nog niet bekend.
Het onderzoek is gedaan in samenwerking met onderwijskundigen van het ICLON
(Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en
Nascholing) van de Universiteit Leiden. Opdrachtgever is het Ministerie van VWS.
Op basis van de resultaten beraadt men zich binnen het Ministerie van VWS op welke wijze onderwijs in kwaliteitszorg verder kan worden gestimuleerd.

4.7 Zorgopleidingen verschillen in de mate waarin zij aandacht aan kwaliteitszorg
besteden
Onderwijs in kwaliteitszorg hoort thuis in alle basisopleidingen in de gezondheidszorg. Dat is afgesproken op de Leidschendamconferenties, waarop zorgaanbieders,
patiënten/consumentenorganisaties, verzekeraars en overheid afspraken gemaakt
hebben over het kwaliteitsbeleid in de gezondheidszorg). Die afspraken worden
onderscheven door het Ministerie van VWS. Daartoe zouden aankomende beroepsbeoefenaren een aantal competenties (kennis, vaardigheden en attitudes die in
samenhang worden verworven) op het gebied van kwaliteitszorg moeten verwerven.
De vraag was: Welke competenties zouden dat moeten zijn? In het onderzoek zijn
16 competenties beschreven die idealiter in de opleiding verworven zouden moeten
worden om kwaliteitszorg in praktijk te kunnen brengen.

4.8 Snoezelen is goed voor demente ouderen en hun verzorgenden
Demente ouderen in verpleeghuizen met wie dagelijks ‘gesnoezeld’ wordt zijn minder apathisch, minder depressief, minder opstandig en agressief, en zijn zich meer
bewust van hun uiterlijk. Ze hebben meer plezier met de verzorgende die ze wast en
aankleedt en ze klagen minder.
Het onderzoek is uitgevoerd in zes verpleeghuizen, op twaalf afdelingen met in
totaal 120 verzorgenden en 120 bewoners. De verzorgenden op de snoezel-afdelingen volgden in het kader van het onderzoek de cursus ‘Snoezelen voor zorgverleners’ van Bernardus Expertisecentrum/Fontis. De verzorgenden hebben enquêtes
over de bewoners ingevuld en vragenlijsten over hun eigen werkbeleving.
Verzorgenden die snoezelen stimuleren de zintuigen van verpleeghuisbewoners met

N.P. van Duijn, E.M. Sluijs.
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ICLON/NIVEL, 2003
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leven van verpleeghuispatiënten. Het Resident Assessment Instrument is daar landelijk ingevoerd.
RAI is een beoordelingsinstrument waarmee niet alleen de zorgbehoefte in kaart
wordt gebracht, maar waarmee ook de kwaliteit van de zorg wordt beïnvloed. Als de
vragenlijst in RAI goed wordt gevolgd, ontstaat een optimaal beeld van de zorgbehoefte van de individuele patiënt. RAI wordt ook buiten verpleeghuizen toegepast.
Zo wordt het in een aantal landen gebruikt in de thuiszorg, in algemene ziekenhuizen en in de geestelijke gezondheidszorg. Momenteel wordt het in Canada voor elke
zorgvorm getest. Invoering van RAI kan leiden tot de ontwikkeling van een digitale
zorgpas die de patiënt overal kan gebruiken. De zorgbehoefte wordt voor elke
patiënt regelmatig opnieuw beoordeeld.
Bij het onderzoek naar de implementatiemogelijkheden van RAI in Nederland
waren tien verpleeghuizen betrokken. Daarin werden 337 bewoners geselecteerd.
Hun zorgbehoefte werd met RAI bepaald. Het leidde tot een adequate bepaling van
de zorgbehoefte en een verbetering van de kwaliteit van zorg. De bewoners waren
positiever over de verleende zorg. De invoering van RAI leidde niet tot een daadwerkelijke verbetering van de kwaliteit van leven. Volgens de onderzoekers zijn er
aanwijzingen dat wanneer verpleeghuizen RAI gebruiken om de zorg zo goed
mogelijk af te stemmen op de zorgbehoefte van de bewoners, ook de kwaliteit van
leven zal verbeteren.
Uit de toepassing van RAI bleek dat veel verpleeghuis patiënten symptomen van
depressie vertoonden. Uit de toepassing van RAI bleek tevens dat zij daar niet altijd
voor worden behandeld. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de stichting
NIVEL, in samenwerking met het VU medisch centrum, met subsidie van het NWO
en de vereniging Zonnehuizen.
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bestaan van astma en COPD:
de Tweede Nationale Studie.
Utrecht: NIVEL, 2003

4.9 Voorlichting over astma en COPD: ouderen en tieners extra aandacht geven
Het blijkt vaak (66%) voor te komen dat de patiënt spreekt van astma of COPD,
waar de huisarts de klachten anders benoemt. Meestal spreekt de huisarts in die
gevallen dan wel van een andere luchtwegaandoening.
Het komt wat minder vaak voor (34% op jaarbasis), dat de huisarts sprak van astma
en/of COPD, waar de respondent dat niet doet. Het zijn met name de ouderen met
COPD (en soms astma) waarbij de huisarts deze aandoening aangeeft, zonder dat de
patiënt te kennen geeft zich hiervan bewust te zijn. Deze groep is verder nog gekenmerkt door de aanwezigheid van verschillende lichamelijke klachten en een omgeving waarin gerookt wordt. Kennelijk is dit een belangrijke groep waarvoor de
bewustwording van astma, COPD en roken nog niet optimaal is.
Het komt betrekkelijk weinig (8%) voor dat de respondent spreekt van astma of
COPD, maar hiervoor geen huisarts bezocht heeft. Dit betreft merendeels jongeren
die zelf aangeven last te hebben van astma (en soms COPD) maar hiervoor geen
contact te hebben met de huisarts.
Het onderzoek maakt deel uit van een grootschalige en actuele studie naar de huisartsenzorg in Nederland, de Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen
in de huisartspraktijk. Hieraan hebben 104 huisartspraktijken met 195 huisartsen en
400.000 ingeschreven patiënten deelgenomen. Binnen dit onderzoek is een mondeling interview aan huis afgenomen onder 12.699 ingeschreven personen. In het
interview is gevraagd naar astma en COPD.

4.10 Huisartsenzorg in achterstandswijken blijft onder druk staan
Ondanks meer dan vijf jaar specifiek beleid voor de huisartsenzorg in achterstandswijken blijft de huisartsenzorg er onder druk. De maatregelen van de Landelijke
Huisarts Vereniging (LHV) en de zorgverzekeraars hebben er vermoedelijk wel voor
gezorgd dat de situatie niet verder is verslechterd.
In opdracht van de LHV en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) onderzocht het
NIVEL de werklast van huisartsen in achterstandsbuurten en de ontwikkelingen in
de beschikbaarheid en toegankelijkheid van die zorg in de periode 1997-2002. Om
die zorg te behouden en de werkdruk te verminderen krijgen individuele huisartsen
in achterstandswijken een financiële ondersteuning per ziekenfondspatiënt.
Daarnaast is er geld beschikbaar voor nieuwe initiatieven en experimenten die in
een later stadium door structurele financiering kunnen overgenomen worden, bijvoorbeeld op het gebied van extra praktijkondersteuning. Het NIVEL evalueerde het
effect van dit beleid.
Uit het onderzoek blijkt dat het achterstandsfonds er volgens de onderzoekers waarschijnlijk voor gezorgd heeft, dat huisartsen in de achterstandswijken het ondanks
de aanhoudende werkdruk vol hebben gehouden. Er ontstond dankzij het achterstandsbeleid in deze wijken de afgelopen 5 jaar een nieuwe praktijkvorm met uitgebreide praktijkondersteuning door onder andere praktijkverpleegkundigen en allochtone zorgconsulenten. Huisartsen in achterstandsbuurten werken vaker samen in
duo-praktijken, in groepsverband of in HOEDEN (‘Huisartsen onder een dak’, vaak
gefinancierd door het achterstandsfonds). Speciale spreekuren bijvoorbeeld onder
aanwezigheid van een tolk ontlasten de arts ook. Bijna alle huisartspraktijken in
achterstandswijken maken voor de avond- en weekenddiensten gebruik van een centrale huisartsenpost. Ook het gebruik van call-centra neemt er toe.
Uit het onderzoek blijkt echter ook dat de beschikbaarheid en de toegankelijkheid
van de huisartsenzorg in de achterstandswijken niet is verbeterd ondanks de genomen maatregelen. De directe en de telefonische toegankelijkheid van huisartsenzorg
in achterstandsbuurten is nog steeds lager dan in de rest van Nederland. De beschikbaarheid van huisartsenzorg in achterstandsgebieden neemt zelfs af: hoewel er evenveel huisartsen werken als vijf jaar geleden, is het aantal uren huisartsenzorg toch
verminderd omdat huisartsen in toenemende mate in deeltijd werken. Huisartsen in
achterstandsbuurten hebben gemiddeld genomen kleinere praktijken (per fte.) dan
hun collega’s elders. Bovendien is er onder nieuwe jonge huisartsen weinig interesse om in deze wijken een praktijk te openen of over te nemen.

W. Devillé, J.M. Habraken,
D.H. de Bakker.
Huisartsenzorg in achterstandsgebieden: evaluatie van
5 jaar beleid: 1997 - 2002.
Utrecht: NIVEL, 2003
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prettige prikkels, op een manier die bij de individuele bewoner past. Dat kan zijn
door het laten horen van diens lievelingsmuziek, het laten ruiken van lekkere geuren
(bijvoorbeeld verse koffie of parfum) of het laten aanraken van zachte voorwerpen
(zoals kledingstukken of knuffeldieren).
Op een cursus snoezelen leren verzorgenden hoe ze door observatie van bewoners
en vraaggesprekken met familieleden kunnen achterhalen hoe de bewoner zijn leven
heeft geleefd en wat hij wel of niet prettig vindt. Het is belangrijk dat de verzorgende contact maakt met de bewoner en zich inleeft in de belevingswereld van de
bewoner, waardoor de bewoner zich begrepen voelt.
Ook voor verzorgenden zelf blijkt snoezelen goed te zijn. Verzorgenden die snoezelen zijn meer tevreden over de kwaliteit van de geleverde zorg, over hun contact met
de bewoners en over hun eigen professionele ontwikkeling. Ze hebben minder last
van werkstress en burn-out verschijnselen (emotionele uitputting) en ze voelen zich
minder opgejaagd door de werkdruk.
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Twee grote gegevensverzamelingen richten zich direct op de beroepsgroepen in de
Nederlandse gezondheidszorg.
1. NIVEL beroepskrachtenregistraties
Het NIVEL registreert ieder jaar het aanbod en een groot aantal cijfers van
diverse werkzame en pas-afgestudeerde beroepsbeoefenaren in de zorg: huisartsen, verloskundigen, ergotherapeuten en fysiotherapeuten in de eerste lijn.
Deze registratie is de basis voor rapportages op het terrein van beroepskrachtenplanning.
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2. Het panel verpleegkundigen en verzorgenden
Het panel verpleegkundigen en verzorgenden is een samenwerkingverband
van het het LEVV en de AVVV. Het panel is representatief en bestaat uit
verpleegkundigen uit algemene ziekenhuizen, de psychiatrie, de verstandelijk
gehandicaptenzorg, de thuiszorg en verzorgenden uit de thuiszorg, verzorgingshuizen en verpleeghuizen. Doel van het Panel is op landelijk niveau
informatie verzamelen over de meningen en ervaringen van verpleegkundigen over beroepsinhoudelijke onderwerpen.De uitkomsten van de peilingen
onder het panel worden gebruikt om aan te geven hoe het werk van verpleegkundigen en verzorgenden aantrekkelijker gemaakt kan worden.
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5.1 Beginnende huisarts wil niet in grote stad werken
Om aan de toenemende vraag naar huisartsenzorg in de vier grote steden
(Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) te kunnen voldoen, moet de komende tien jaar 17 % van de beginnende huisartsen in een grote stad gaan werken. Nu
zegt slechts 8 % bij het afstuderen dit van plan te zijn. Tot nu toe vestigde zich jaarlijks 13% van de nieuwe huisartsen in de grote steden. Huisartsen in de vier grote
steden hebben het drukker dan huisartsen in de rest van Nederland.
Het aantal huisartsen in de vier grote steden zal twee keer zo snel moeten groeien
als in de rest van Nederland om de toenemende zorgvraag te kunnen opvangen en de
werklast te verminderen. Dit blijkt uit het onderzoek naar de vraag- en aanbodontwikkeling van huisartsen zorg in de grote steden tussen 1990 en 2010. Huisartsen in
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5.3 Verpleegkundigen en verzorgenden willen meer waardering van het
management
Vier van de vijf verpleegkundigen en verzorgenden zeggen dat hun beroep vooral
aantrekkelijker wordt als hun managers hen meer waarderen. Tweederde ervaart nu
geen of weinig waardering voor hun werk vanuit de directie. Bijna driekwart van de
ondervraagden denkt dat een lagere werkdruk en meer bij- en nascholingsmogelijkheden hun beroep ook aantrekkelijker kunnen maken. Dit blijkt uit onderzoek onder
een representatieve groep van 499 personen, allen lid van het ‘Panel
Verpleegkundigen en Verzorgenden’. Deze groep beroepsbeoefenaren wordt regelmatig schriftelijk geënquêteerd over zaken die hun beroep betreffen. Het Panel
Verpleegkundigen en Verzorgenden is een initiatief van het Landelijk
Expertisecentrum Verpleging & Verzorging(LEVV, voorheen LCVV) en het NIVEL.
Doel van dit onderzoek was te achterhalen hoe volgens verpleegkundigen en verzorgenden zélf hun beroep aantrekkelijker gemaakt zou kunnen worden. Dat laatste is
hard nodig, want er zijn nu al te weinig verpleegkundigen en verzorgenden, terwijl
we er steeds meer nodig zullen hebben. In het overheidsbeleid rondom het perso-
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Utrecht: NIVEL, 2003

vervolgopleiding
In opdracht van het Capaciteitsorgaan voor de medische en tandheelkundige vervolgopleidingen hebben het NIVEL en Prismant in 2003 een up-date van de ramingstudie uit 2002 uitgebracht. Op basis van te verwachten vraag- en aanbodontwikkelingen tot het jaar 2020 is een groot aantal scenario's doorgerekend omtrent de
benodigde instroom in de opleidingen voor 36 verschillende artsenberoepen.
De scenario's variëren van een basisscenario waarin vrijwel alleen demografische
factoren rond vraag en aanbod een rol spelen (zoals vergrijzing van de bevolking en
feminisering van de beroepsgroepen), tot een groeiscenario waarin tevens rekening
wordt gehouden met allerlei niet-demografische ontwikkelingen (zoals sociaal-culturele ontwikkelingen en substitutie van zorg). In het rapport wordt een breed scala
aan uitkomsten gepresenteerd, waarmee op zijn minst een idee verkregen kan worden van de mate waarin de instroom in de diverse opleidingen moet worden bijgestuurd om ongeveer even veel, wat meer of beduidend meer zorgaanbod te krijgen,
mede in verhouding tot de te verwachten ontwikkelingen in de vraag die meer of
minder autonoom zijn. Naast de scenario's over de benodigde instroom in de opleidingen biedt het rapport ook een overzicht van een groot aantal relevante vraag en
aanbodgegevens per specialisme. Voorbeelden hiervan zijn: aantal werkzame personen naar geslacht, aantal fte., aantal artsen in opleiding, intern en extern rendement
van de opleidingen en in- en uitstroomgegevens.
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de vier grote steden hebben het drukker dan huisartsen in de rest van Nederland. Hun
praktijken zijn weliswaar 4 á 5 % kleiner, maar toch hebben zij 8% á 9% meer patiëntcontacten. Deels heeft dit te maken met de bevolkingsopbouw in de grote steden
(vooral vanwege het grote aandeel allochtonen) en deels doordat men in de grote steden nu eenmaal vaker naar de dokter gaat dan elders in Nederland.
In de afgelopen tien jaar is het aantal inwoners per huisarts in de grote steden met
3% gestegen terwijl dit elders in Nederland is afgenomen met circa 3%. De aansluiting tussen vraag en aanbod in de grote steden is dus de afgelopen tien jaar onder
druk komen te staan. Als er geen veranderingen optreden dan zal dat in de komende
jaren alleen maar erger worden.
Tot 2010 zal de vraag naar huisartsenzorg in de grote steden met 9% toenemen. Dit
is hoger dan in de rest van Nederland (6%). Verder zal tot 2010 circa 41% van de
huisartsen in één van de vier grote steden stoppen met werken onder andere als
gevolg van pensionering. Als naast bovengenoemde factoren ook nog rekening wordt
gehouden met het gelijk trekken van de werklast tussen huisartsen in de grote steden
en elders, dan moet het aantal huisartsen in de vier grote steden met 24% toenemen.
In de rest van Nederland is een groei van 12% noodzakelijk.
Als gevolg van dreigende tekorten aan huisartsen is in de afgelopen jaren de opleidingscapaciteit uitgebreid (van 325 naar 460 nieuw studenten per jaar). De verwachting is dat dit in de komende jaren nog verder wordt uitgebreid. De vraag is echter of
deze nieuwe huisartsen zich wel in een grote stad willen vestigen. Momenteel geeft
slechts 8% van de pas afgestudeerde huisartsen de voorkeur aan een praktijk in een
grote stad. Het grootste deel (39%) heeft een voorkeur voor het werken op het verstedelijkt platteland. Als er in de komende jaren geen veranderingen optreden in de
voorkeuren van pas afgestudeerde huisartsen dan zal de huisartsenzorg in de grote
steden verder onder druk komen te staan. Dit betekent dat de grote steden na moeten
denken op welke wijze zij het voor huisartsen aantrekkelijker kunnen maken om zich
in één van de vier grote steden te vestigen.
Het NIVEL-onderzoek maakt deel uit van het project "Zorg in de grote steden" van
het RIVM, waarmee getracht wordt meer inzicht te krijgen in de problematiek van
de gezondheidszorg in de grote steden. De grote steden worden immers geconfronteerd met meer complexe gezondheidsproblemen dan elders in Nederland. Deze problemen, die overigens vaak samenhangen met onder andere sociaal-culturele achtergronden vereisen deels andere deskundigheden van zorgverleners en een andere
zorginfrastructuur dan in andere delen van ons land.
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5.6 Ziekenhuisorganisatie en deeltijdspecialist: nu de puntjes nog op de i
Medisch specialisten die in deeltijd werken blijken inmiddels breed geaccepteerd.
Toch is in veel ziekenhuizen de organisatie er nog niet goed op ingesteld.
Knelpunten zijn o.a. overleg, overdracht en roostering. Verder ervaren voltijders hun
aandeel in de managementtaken onrechtvaardig groot in vergelijking met de inzet
van deeltijders in het management. Deeltijders kunnen zich daardoor verhoudingsgewijs veel meer bezighouden met de patiënt. Het doel van het onderzoek, in
opdracht van de werkgroep Deeltijd werken Medisch specialisten van Zon Mw, was
het vaststellen van prioriteiten om deeltijd werken bij medisch specialisten te kunnen ondersteunen.

P.J.M. Heiligers, L. Hingstman.
Quick scan deeltijd werken medisch
specialisten: knelpunten en prioriteiten. Utrecht: NIVEL, 2003

5.7 Kennis over arbeidsmarktbeleid allochtonen in zorg en welzijn op een rijtje
De positie van allochtonen op de arbeidsmarkt in zorg en welzijn moet verbeterd
worden, maar de kennis hierover is versnipperd. Dat belemmert een effectieve
implementatie van die kennis. In opdracht van de Stichting OSA (Organisatie voor
Strategisch Arbeidsmarktonderzoek) is een literatuuroverzicht gemaakt van de huidige kennis over allochtonen en de arbeidsmarkt in de zorg- en welzijnssector.
Speciale aandacht wordt besteed aan de mogelijke belemmeringen voor allochtonen
om in zorg en welzijn te gaan werken, er te blijven werken en door te stromen naar
hogere functies; en aan de kansrijke oplossingsrichtingen om de positie van allochtonen op de arbeidsmarkt in zorg en welzijn te verbeteren.
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5.4 Principes verpleegkundig proces zijn nog geen gemeengoed bij
verpleegkundigen
Ongeveer zes op de tien verpleegkundigen werken altijd volgens de principes van
het verpleegkundig proces. Eenderde van de verpleegkundigen hecht echter geen
waarde aan het werken volgens het verpleegkundig proces. In het verpleegkundig
proces stellen verpleegkundigen samen met de patiënt een probleem vast, formuleren verpleegdoelen en zetten vervolgens een of meerdere interventies in gang. Die
interventies worden vervolgens geëvalueerd.
Voor het onderzoek werd het panel verpleegkundigen en verzorgenden ondervraagd.
Het panel bestaat uit vierhonderd verpleegkundigen en driehonderd verzorgenden.
De verpleegkundigen werken in vier sectoren: de algemene ziekenhuizen, de psychiatrie, de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap, en de thuiszorg. De
verzorgenden werken in: verpleeghuizen, verzorgingshuizen en de thuiszorg. Het
panel is een initiatief van het Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging
(LEVV) in samenwerking met het NIVEL.
Slechts een op de vijf verpleegkundigen zou bijscholing willen omtrent het toepassen van het verpleegkundig proces. Vooral de wat oudere verpleegkundigen vinden
dat wenselijk. Door bijscholing zou het beroep van verpleegkundige professioneler
kunnen worden.
Evalueren van de zorg – de laatste stap in het proces – is volgens de meeste verpleegkundigen en verzorgenden zeer belangrijk. Bij de evaluatie krijgt een verpleegkundige van de patiënt en zijn familie te horen of de zorgverlening goed was.
Dat eenderde van de verpleegkundigen niet volgens het verpleegkundig proces wil
werken, komt mogelijk door de extra tijd en administratie die het werken volgens
dat principe kost.

duurt formeel tussen de 8 en 12 jaar (6 jaar voor de opleiding tot basisarts en 2 tot 6
jaar voor de specialisatie). Als men dit optelt bij de gemiddelde leeftijd waarop
iemand het VWO verlaat (18 a 19 jaar) zou men verwachten dat artsen rond de 30
jaar oud zijn als zij hun vervolgopleiding afronden. Ze blijken echter gemiddeld zes
a zeven jaar ouder te zijn. Gedurende het opleidingstraject treden er dus vertragingen op. De helft van de vertraging ontstaat bij de overgang van de studie geneeskunde naar de specialistenopleiding. Het duurt namelijk gemiddeld drie á vier jaar voordat basisartsen met een vervolgopleiding beginnen. De rest van de vertraging
ontstaat tijdens de studie geneeskunde (ongeveer 2 jaar) en bij de overgang van de
middelbare school naar de studie geneeskunde (ongeveer 1,5 jaar). Dit onderzoek is
gedaan in opdracht van het Capaciteitsorgaan.

F. de Graaff, W.L.J.M. Devillé.
Kansen en belemmeringen voor
allochtonen op de arbeidsmarkt in de zorg- en welzijnssector: een literatuurstudie.
Tilburg: OSA, NIVEL, 2003

5.5 Wachttijd belangrijke oorzaak lange duur medisch opleidingstraject
Als artsen hun specialisatie afronden, zijn ze gemiddeld bijna 37 jaar. Hun opleiding

56

57

J A A R B O E K

neelstekort ligt de nadruk op het werven van nieuw personeel, terwijl het behoud
van verpleegkundigen en verzorgenden zeker zo cruciaal is.
De ondervraagden moesten aangeven welke factoren hun beroep aantrekkelijk kunnen maken, zoals groei- en ontplooiingsmogelijkheden, werkdruk en werkdrukmaatregelen, betrokkenheid bij beleids- en besluitvorming,waardering binnen de organisatie voor het werk van verpleegkundigen en verzorgenden, zelfstandigheid en de
ondersteuning door leidinggevenden. In de loop van 2003 wordt het onderzoek herhaald, om te kunnen nagaan hoede aantrekkelijkheid van het beroep zich in de loop
der jaren zich ontwikkelt.

B.J.M. Welling, S.E.J. van der
Meulen-Arts, J.B.F. Hutten,
A.L. Francke. De aantrekkelijkheid van het beroep: de
eerste peiling onder het Panel
Verpleegkundigen
enVerzorgenden.
Verpleegkundigen en verzorgenden willen meer waardering van het managenment
Utrecht: NIVEL, LCVV, 2003
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6.1 Betere samenwerking nodig voor zorgproblemen in grote steden
Zorgverzekeraars, zorgverleners, gemeentebesturen en de rijksoverheid zullen zich
tezamen extra moeten inspannen om tegemoet te komen aan de bijzondere eisen die
de zorg in de grote steden stelt. Dit is nodig om de toegankelijkheid en kwaliteit van
de medische zorg in de grote steden veilig te stellen. Dat blijkt uit het rapport ‘Zorg
in de grote steden’ van het RIVM en het NIVEL. Vooral in achterstandswijken is de
zorg minder goed afgestemd op de behoefte van de bewoners. Dit wordt veroorzaakt
door de grote culturele diversiteit in de bevolking, de gebrekkige samenhang tussen
verschillende vormen van zorg en een tekort aan huisartsen en ander zorgpersoneel.
Op elk van deze punten kan de situatie verbeterd worden wanneer de betrokken
instanties beter samenwerken. Dit is met name in de achterstandswijken van groot
belang, omdat hier de gezondheid van de bevolking slechter is dan in de rest van
Nederland.
In de grote steden wonen veel verschillende bevolkingsgroepen, elk met hun eigen
zorgvragen. De allochtone bevolking is de laatste decennia sterk gegroeid en komt
uit een steeds groter aantal landen van herkomst. Hierdoor moeten de zorgverleners
steeds meer cultuur- en taalverschillen overbruggen. Dat lukt niet altijd. Turkse en
Marokkaanse ouderen maken bijvoorbeeld minder gebruik van de thuiszorg dan
wenselijk is. Het inschakelen van meer allochtoon zorgpersoneel en allochtone
zorgconsulenten kan daarbij uitkomst bieden.
Huisartsen en andere zorgverleners hebben in grote steden vaker te maken met verslaafden, arbeidsongeschikten, vereenzaamde ouderen en andere groepen die ook
andere dan puur medische zorg nodig hebben. Daarom is een goede afstemming
nodig met gemeentebesturen over preventie, huisvesting en welzijn. Dit wordt
bemoeilijkt door verschillen in de financiering van de gezondheidszorg en de
gemeentelijke voorzieningen. Nogal wat partijen zijn betrokken, elk met haar eigen
verantwoordelijkheid. Het is lang niet altijd duidelijk wie het initiatief moet nemen
om die samenwerking tot stand te brengen.
De werklast van huisartsen in de grote steden is de afgelopen jaren meer dan elders
toegenomen. In achterstandswijken is de werklast het grootst. De animo onder jonge
huisartsen om in de grote steden te gaan werken is onvoldoende om de openvallende
plaatsen van stoppende huisartsen in te vullen. Dit kan deels verholpen worden door
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6.3 Uiteindelijk verandert bijna niemand van ziekenfonds
Ruim een kwart van de ziekenfondsverzekerden heeft de afgelopen vijf jaar overwogen van ziekenfonds te wisselen vanwege de hoogte of de stijging van de premie.
De meesten doen dat als puntje bij paaltje komt echter niet. Zij vinden de administratieve rompslomp te groot en menen dat zij bij een ander ziekenfonds toch niet
veel beter af zouden zijn. In de afgelopen 5 jaar wisselde 8,6% van de ziekenfondsverzekerden van zorgverzekeraar, ondanks de grote aandacht voor de hoogte van de
nominale ziekenfondspremie in de verkiezingscampagne voor de Tweede
Kamerverkiezingen van januari 2003. Eerder NIPO-onderzoek liet zien dat veel ziekenfondsverzekerden overwegen om te veranderen van ziekenfonds. Dit NIVEL
onderzoek laat zien dat slechts een klein aantal van hen die stap daadwerkelijk zet.
De keuze voor een ziekenfonds blijkt nauwelijks gebaseerd op een rationele afweging van prijs en product. Consumenten zijn weliswaar niet juichend tevreden over
de prestaties van hun eigen ziekenfonds, maar zij vermoeden dat zij bij een ander
fonds niet veel beter af zullen zijn en besparen zich daarom de moeite. Blijkbaar
zijn de premieverschillen tussen ziekenfondsen nog altijd niet groot genoeg om de
consument massaal aan te zetten tot het zoeken naar de goedkoopste. Daarnaast profileren ziekenfondsen zich inhoudelijk kennelijk te weinig om de consument het
idee te geven dat het ene fonds duidelijk beter presteert dan het andere. Dit blijkt uit
een peiling door het NIVEL in opdracht van het College voor Zorgverzekeringen
(CvZ), onder de leden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg. Er lijkt sprake
van een vicieuze cirkel. Doordat verzekeraars zich op de markt voor individuele
contracten nauwelijks profileren met hun zorginkoopbeleid, zien verzekerden geen
verschil tussen de ene verzekeraar en de andere. Daardoor vinden ze het teveel

2 0 0 3

6.2 Risico’s in de zorg door capaciteitsproblemen
Vooral door capaciteitsproblemen in de ziekenhuizen moeten medisch specialisten
patiënten die acuut hulp nodig hebben soms noodgedwongen overplaatsen naar een
andere afdeling of een ander ziekenhuis. Volgens de medisch specialisten brengt dit
ongewenste risico's met zich mee. Uit onderzoek in opdracht van de Orde van
Medisch Specialisten blijkt dat een ruime meerderheid van de medisch specialisten
in Nederland meent dat ze hun patiënten regelmatig niet de zorg kunnen bieden die
nodig is. Het lijkt er op dat er een kloof is ontstaan tussen de medische mogelijkheden en wat specialisten zelf als goed medisch handelen zien enerzijds en wat er in
de praktijk mogelijk is anderzijds. Op 9 september 2003 is de eindrapportage van
het onderzoek door de opdrachtgever - de Orde van Medisch Specialisten – aangeboden aan Erica Terpstra, voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor de
Volksgezondheid.
Het onderzoek is een vervolg op een telefonische enquête die in 2002 onder 255
medisch specialisten werd gehouden. Bijna 70% van deze medisch specialisten vertelde regelmatig niet de zorg te kunnen bieden die volgens hen nodig is. De informatie uit de telefonische enquête is gebruikt om het probleem preciezer te definiëren en af te bakenen. In de eindrapportage geven 113 van de 500 geselecteerde
medisch specialisten uit alle disciplines schriftelijk informatie over de meest recente
acute probleemsituatie waarin zij niet de zorg konden geven die huns inziens nodig
was. Omdat dit onderwerp nog niet eerder systematisch is onderzocht, heeft het
NIVEL-onderzoek een oriënterend karakter. Het ging vooral om het verder definiëren van het begrip 'sluipend kwaliteitsverlies', een inschatting van de omvang van
het probleem en de toekomstige manier om de problematiek objectief te meten.
Een te kleine capaciteit in het eigen ziekenhuis is volgens de medisch specialisten
de belangrijkste oorzaak van de problemen in de specialistische zorg. In 36 procent
van de acute probleemsituaties moest een specialist een patiënt overplaatsen naar
een ander ziekenhuis. Het vervoer van een ernstig zieke patiënt per ambulance of
helikopter is echter niet risicoloos. In 30 procent van de acute probleemsituaties
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werd de behandeling uitgesteld. In enkele van de beschreven acute gevallen moest
een specialist de patiënt overplaatsen naar een ander type medische zorg. De patiënt
kreeg dan bijvoorbeeld poliklinische zorg in plaats van de noodzakelijke ziekenhuisopname. Ook moesten sommige specialisten een patiënt in plaats van op de intensive care op een reguliere afdeling laten opnemen. Ook dit leidt volgens de specialisten niet tot de beste zorg voor de patiënt.
Ongeveer een kwart van alle in het onderzoek beschreven probleemsituaties, heeft
uiteindelijk nadelige gevolgen voor patiënten gehad. Zij houden lichamelijke of
geestelijke problemen over aan een te late of niet optimale behandeling of aan de
psychische stress, veroorzaakt door het lange wachten. Vooral bij kanker en bij complicaties bij bevallingen zijn de capaciteitsproblemen in de medisch-specialistische
zorg een probleem.
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extra honorering, hulp bij het zoeken naar praktijkpanden waarin meerdere soorten
zorgverleners zich samen kunnen vestigen en door voorrang te verlenen bij parkeervergunningen en het toewijzen van woningen. De vacatures voor verpleegkundig en
verzorgend personeel zijn in de drie grootste steden het moeilijkst te vervullen. De
oplopende werkloosheid in andere sectoren van de economie zal dit tekortvermoedelijk verminderen, maar ook voor verpleegkundigen en verzorgenden blijft het
nodig om het werken in de grote stad aantrekkelijker te maken.
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6.4 Mogelijkheden van bestaande indicaties ter identificatie van chronisch zieken
en gehandicapten met hoge ziektegerelateerde uitgaven
In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de mogelijkheden om
chronisch zieken en gehandicapten die hoge niet-vergoede ziektegerelateerde uitgaven hebben te identificeren op grond van indicaties voor zorg, verstrekkingen of
voorzieningen waarover zij reeds beschikken. Het doel ervan is om de subgroep van
chronisch zieken en gehandicapten met relatief hoge uitgaven, die in principe voor
aanvullende fiscale compensatie in aanmerking komt, beter te kunnen afbakenen.
Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens die bij de leden van het
Patiënten Panel Chronisch Zieken in 2002 verzameld zijn. Dit panel bestaat uit ruim
2.000 mensen in de leeftijd vanaf 15 jaar met een breed scala aan chronische aandoeningen, die in huisartspraktijken verspreid over heel Nederland zijn geselecteerd.
Een deel van de mensen met een chronische ziekte of handicap verkeert in een
kwetsbare financiële positie. Zij hebben een lager inkomen vanwege het feit dat ze
niet (volledig) kunnen werken en/of zijn aangewezen op bepaalde zorg of voorzieningen die hoge kosten met zich meebrengen. Ook kunnen hun kosten van levensonderhoud hoger zijn, bijvoorbeeld omdat ze zijn aangewezen op hulp van anderen
of thuis meer energie verbruiken.
Voor verschillende vormen van zorg en verstrekkingen bestaan vergoedingsregelingen, maar ook wanneer daar optimaal gebruik van gemaakt wordt zijn in sommige
gevallen de niet-vergoede uitgaven van chronisch zieken en gehandicapten nog erg
hoog. Deze mensen kunnen in dat geval bij hun belastingaangifte gebruik maken
van de aftrekregeling voor buitengewone uitgaven.
De Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad (CG-raad) heeft echter aangegeven
dat deze regeling de zeer hoge uitgaven van bepaalde chronisch zieken en gehandicapten onvoldoende compenseert. De mensen met lage inkomens profiteren het
minst. Het chronisch-ziekenforfait, een onderdeel van de regeling, kan alleen worden gebruikt door mensen die twee jaar achter elkaar buitengewone uitgaven hebben
gehad. Daardoor is enerzijds het bereik van de doelgroep beperkt en kunnen ander-

zijds ook niet-chronisch zieken en gehandicapten van dit forfait gebruik maken. De
interdepartementale werkgroep Inkomenspositie Gehandicapten en Chronisch
Zieken (IGCZ) heeft naar aanleiding van deze kritiek het NIVEL gevraagd te onderzoeken of de doelgroep kan worden afgebakend door aan te sluiten bij bestaande
indicaties (bijvoorbeeld voor thuiszorg, een woningaanpassing enz.).
Het onderzoek is verricht binnen het Patiëntenpanel Chronisch Zieken (PPCZ).
Allereerst werden de huidige bekendheid van de vergoedingsregelingen en de hoogte van de niet-vergoede ziektegerelateerde uitgaven van chronisch zieken bekeken.
De bekendheid van de verschillende vergoedings- en compensatieregelingen (Wet
voorzieningen gehandicapten, Bijzondere Bijstand en de aftrekregeling) onder chronisch zieken is matig: van elke regeling heeft slechts iets meer dan de helft van de
chronisch zieken wel eens gehoord. Chronisch zieken hadden in 2001 gemiddeld
bijna 1200 Euro aan zelfbetaalde ziektegerelateerde uitgaven (inclusief de ziektekostenpremie). Driekwart van de chronisch zieken had naast de ziektekostenpremie
nog andere eigen uitgaven in verband met ziekte of handicap; gemiddeld genomen
ging het bij deze mensen om ongeveer 450 Euro. Er waren drie subgroepen met
relatief hoge eigen uitgaven: ouderen, arbeidsongeschikten en chronisch zieken met
meerdere beperkingen.
De onderzochte indicaties blijken over het algemeen niet goed in staat om chronisch zieken met hoge ziektegerelateerde uitgaven te onderscheiden van degenen
met lagere uitgaven. Wanneer alleen gekeken wordt naar de chronisch zieken met
lichamelijke beperkingen doen de indicaties het wel iets beter. Zij zijn dan met
name beter in staat om degenen met hoge verborgen kosten te identificeren.
Conclusie: de bruikbaarheid van bestaande indicaties voor het afbakenen van de
groep chronisch zieken met hoge ziektegerelateerde uitgaven is beperkt. Voor deze
groep moet verder worden gezocht naar aanknopingspunten, zoals medische
diagnosen. Mogelijk zijn de indicaties wel bruikbaar ter afbakening van de groep
gehandicapten met hoge uitgaven. Deze categorie wordt binnen het PPCZ alleen
vertegenwoordigd door gehandicapten die tevens chronisch ziek zijn, een groep met
een beperkte omvang. Het lijkt een goed idee de bruikbaarheid van bestaande indicaties in een grotere groep gehandicapten te onderzoeken. Als het PPCZ in 2004
wordt uitgebreid met een representatieve groep mensen met een lichamelijke handicap (het NIVEL voert momenteel in opdracht van het ministerie van SZW een studie uit naar de haalbaarheid hiervan), kan dat mogelijk worden gemaakt.

P.M. Rijken, T.D. Können.
Mogelijkheden van bestaande
indicaties ter identificatie van
chronisch zieken en gehandicapten met hoge ziektegerelateerde uitgaven. Utrecht:
NIVEL, 2003

6.5 Samenwerking eerste en tweedelijnszorg in de GGZ
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moeite om te wisselen van verzekeraar en zo worden verzekeraars weer nauwelijks
geprikkeld om zich te onderscheiden op het gebied van zorginkoop.
Verzekerden die overwogen te wisselen, waren jonger en hoger opgeleid dan
gemiddeld. Ze zeiden de wisseling te overwegen vanwege de kosten. Overigens bleken juist zij een lagere nominale premie te betalen dan degenen die dat niet overwogen. Ook het opzeggen van de aanvullende verzekering is niet op grote schaal aan
de orde geweest.

D. Delnoij, E. van der Schee,
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Om de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg (GGZ: huisartsen, maatschappelijk
werkers en eerstelijnspsychologen) van kennis vanuit de tweedelijns GGZ te voorzien, zijn de afgelopen vier jaar overal in Nederland projecten gesubsidieerd waarmee de mobiele GGZ de eerstelijn kon ondersteunen. Projecten namen verschillende
vormen aan, waarbinnen drie hoofdcategorieën werden onderscheiden. Allereerst
projecten waarin tweedelijns experts als consultatiegever samen met de consultatievrager (meestal een huisarts) patiënten besprak met psychische problemen waar de
consultatievrager zelf niet uitkwam. Na het consult volgt dan advies over de behandeling of verwijzing. De tweede vorm komt het meest voor; vanuit de tweedelijns
GGZ wordt een deskundige (meestal een sociaal psychiatrisch verpleegkundige) in
de eerstelijn geplaatst. De consultatievrager kan zijn patiënten met psychische problemen voor gesprekken doorsturen naar deze consultatiegever, die na afloop de patiënt met een advies terugstuurt naar de consultatievrager of een doorverwijzing adviseert. In de derde vorm bestond het merendeel van de consulten uit telefonisch
contacten met de tweedelijns deskundige (vaak een psychiater). Meestal gaat het in
deze gevallen om adviezen voor medicatie of verwijzing.
De consultatieregeling ontstond uit de gedachte dat hiermee de deskundigheid van de
eerstelijnszorg vergroot zou worden. De feitelijke activiteiten hebben in veel gevallen eerder betrekking op verplaatsing van gespecialiseerde zorg naar de eerstelijn
dan op deskundigheidsbevordering. De consultatieregeling is in die zin wel een succes te noemen. Deelnemers van beide zijden leren elkaar beter kennen en doen eerder gesignaleerde knelpunten tussen huisartsenzorg en tweedelijns GGZ afnemen.
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NIVEL heeft sinds vele jaren ook verschillende activiteiten die zich op internationaal niveau bewegen, vooral in Europees verband. Zo zijn er al jaren onderzoeksactiviteiten die zich toespitsen op het ondersteunen van de ontwikkeling van de huisartsenzorg in een aantal voormalige Oostbloklanden, coördineert het NIVEL de
activiteiten van de Europese griep-surveillance en is het NIVEL erkend als WHO
Collaborating Center for Primary Health Care. Verder zijn er een aantal studies die
verschillende aspecten van gezondheidszorgsystemen vergelijken tussen Europese
landen en worden een aantal promovendi van binnen Europa en uit ontwikkelingslanden begeleid bij hun onderzoek. Een paar van de voornaamste projecten in 2003
volgen hierna.
1. European Influenza Surveillance Scheme (EISS)
Het doel van EISS is bij te dragen aan het verminderen van ziekte en sterfte
als gevolg van influenza door het tijdig uitwisselen van informatie over influenza. In EISS doen 22 Europese landen mee: Belgie, Tsjechië,
Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Letland, Litouwen
Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië,
Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden, Zwitserland het Verenigd Koninkrijk.
Zie ook: www.eiss.org
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2. Morbiditeit en verrichtingen in Centraal Europese huisartspraktijken
Onder leiding van NIVEL experts zijn en worden in diverse landen in
midden en oost Europa (Hongarije, Roemenië, Oekraïne, Slowakije, Wit
Rusland en Slovenië) morbiditeit en verrichtingen geregistreerd in huisartspraktijken. De methodologie in de genoemde landen is zoveel mogelijk
dezelfde geweest: registratie van klachten, diag-noses en verrichtingen per
patiëntencontact en codering volgens ICD of ICPC. Het is interessant een
vergelijkende studie uit te voeren naar aangeboden morbiditeit en verrichtingen zowel tussen genoemde landen als met andere landen van Europa, zoals
Groot Brittanië en Nederland.
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7.2 Veilig verkeer drukt aantal orgaandonoren in Nederland
Een belangrijke oorzaak voor het relatief lage aantal Nederlandse orgaandonoren, is
het feit dat er in Nederland relatief weinig mensen overlijden aan een
(verkeers)ongeval. Nederland had 208 orgaandonoren in 2001 (13 donoren per miljoen inwoners). Dit is bij lange na niet genoeg om aan de vraag naar donor-organen
te voldoen. Veel andere Europese landen hebben meer orgaandonoren per 1 miljoen
inwoners. Spanje (29,1 donoren per miljoen inwoners) en Oostenrijk (24,8 donoren
per miljoen inwoners) hebben er wel twee keer zoveel als Nederland. Er sterven daar
echter ook jaarlijks ongeveer tweemaal zoveel mensen per miljoen inwoners aan een
(verkeers)ongeval. In het onderzoek zijn 10 Europese landen vergeleken: Spanje,
Oostenrijk, België, Frankrijk, Italië, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland,
Zweden en Nederland. Nagegaan werd hoeveel orgaandonoren deze landen hebben.
Spanje blijkt het grootste aantal donoren te hebben, Nederland behoort samen met
Zweden tot de landen met het minste aantal donoren per miljoen inwoners.
Het blijkt dat orgaandonoren vrijwel altijd overleden zijn aan een beroerte of attaque
(CVA : Cardio Vasculair Accident), een verkeersongeval of een ander ongeval.
België, Frankrijk, Spanje en Oostenrijk hebben de hoogste sterftecijfers voor deze
doodsoorzaken. Nederland heeft het laagste cijfer. Dit geldt vooral voor de ongevallen en de verkeersongevallen. Het aantal donoren per miljoen inwoners blijkt sterk
afhankelijk te zijn van het aantal mensen tussen de 0-64 dat overlijdt aan een (verkeers-)ongeval of een CVA. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van literatuurstudie, bestaande registraties van verschillende nationale eninternationale transplantatiecentra en cijfers bijgehouden door de World Health Organization (WHO).
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7.1 Dé Europese huisarts bestaat niet
De zorg die huisartsen in Europa aan hun patiënten verlenen verschilt sterk van land
tot land. Ook binnen elk land zijn de verschillen dikwijls aanzienlijk. Vrijwel overal
blijken huisartsen op het platteland meer uiteenlopende problemen te behandelen,
meer kleine medische ingrepen te doen en meer huisbezoeken af te leggen dan huisartsen in de stad. Dat komt doordat er op het platteland minder andere zorgvoorzieningen zijn, naast de huisartspraktijk. Ook maakt het verschil of de huisarts een man
is of een vrouw. Vrouwen werken vaker in een groepspraktijk, in deeltijd en in een
stedelijke omgeving. Ze doen minder medisch-technische verrichtingen dan hun
mannelijke collega's en ze zijn meer betrokken bij voorlichtings-activiteiten, bijvoorbeeld over gezonde voeding of stoppen met roken.
Dit blijkt uit een groot Europees onderzoek naar de taken van Europese huisartsen
dat is uitgevoerd door het NIVEL. Aan het onderzoek deden bijna achtduizend huisartsen mee uit 32 Europese landen. Dezen vulden een vragenlijst in de eigen taal in
over hun betrokkenheid bij een groot aantal concreet omschreven gezondheidsproblemen, over de uitrusting en organisatie van hun praktijk, over samenwerking met
andere hulpverleners, over patiëntencontacten en over hun tijdbesteding.
Voor een deel komen de verschillen in huisartsentaken in de verschillende landen
doordat huisartsen niet overal voor hun patiënten ook als poortwachter/verwijzer
fungeren naar medisch specialisten. In landen met zo'n poortwachtersysteem staan
mensen vaak voor langere tijd bij dezelfde huisarts ingeschreven en gaan ze met
meer uiteenlopende problemen naar hun huisarts toe dan in landen waar de patiënt
ook zonder verwijzing naar een medisch specialist kan.
Een andere oorzaak zijn de verschillende manieren van vestiging en honorering. In
landen waar huisartsen als zelfstandig ondernemer in een eigen praktijk werken, is
het takenpakket breder, worden meer huisbezoeken afgelegd en maken de huisartsen
langere werkweken dan in landen met huisartsen in loondienst. Ook zijn er 'oostwest' verschillen. In de voormalige Oostblok-landen, vooral de landen die tot de

Sovjet Unie behoorden, hebben huisartsen een beperkter takenpakket dan hun collega's in de rest van Europa.
Overal in Europa doen huisartsen meer aan het behandelen van ziekten en gezondheidsklachten, dan aan de preventie daarvan, bijvoorbeeld door middel van het systematisch opsporen van risicofactoren en door activiteiten op het gebied van gezondheidsvoorlichting. Dat geldt ook voor Nederland. Alleen bij de opsporing van
baarmoederhalskanker (de uitstrijkjes) hebben de Nederlandse huisartsen wel een
belangrijke rol. Dat wordt dan ook afzonderlijk gehonoreerd.
Een systeem met zelfstandig gevestigde huisartsen met ingeschreven patiënten, zoals
dat voorkomt in Nederland, Groot Brittannië, Denemarken en Noorwegen bevordert
dat huisartsen zich verantwoordelijk voelen voor de zorg aan hun patiënten en dat er
een centraal punt is waar overzicht bestaat, ook al is de patiënt onder behandeling
van meerdere hulpverleners.
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R.D. Friele. Het donorpotentieel: een vergelijkingvan het
donorpotentieel in Nederland
en 9 andere West-Europese
landen.Utrecht: NIVEL, 2003
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3. Eerstelijnszorg in Wit-Rusland
Verder richt een ander project zich op een verdere verbreiding en ver-sterking
van de eerstelijnszorg, in Wit-Rusland. Een nieuw element is een model te
ontwikkelen en uit te proberen voor eerstelijnszorg in stede-lijke gebieden
zoals in de regio Minsk, waar de afgrenzing met de alom aan-wezige specialis-tische zorg veel lastiger te organiseren is. In Litouwen richten we ons op
huisartsen, wijkverpleegkundigen en patiënten.
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7.5 Verschillen tussen Amerikaanse en Nederlandse specialisten
Amerikaanse consulten met hypertensiepatiënten duren vaak langer dan vergelijkbare Nederlandse consulten; respectievelijk vijftien minuten tegenover negen minuten.
In Europa variëren consulten in de eerstelijnszorg tussen de zeven en de zestien
minuten. Nederland zit dus in de middenmoot. Het deel van het consult dat dient
voor lichamelijk onderzoek is gelijk in Nederland en Amerika. Een specialist
gebruikt een kwart van zijn tijd voor het lichamelijk onderzoek. Amerikaanse specialisten stellen patiënten meer vragen. Vooral vragen die betrekking hebben op de
biomedische en psychosociale aspecten van een ziekte. Nederlandse specialisten
zijn volgens het onderzoek meer gericht op de patiënt zelf.
Voor het onderzoek werden 102 Nederlandse consulten en 98 Amerikaanse consulten vergeleken. Het onderzoek is gedaan met behulp van video en bandopnames.
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7.4 Organisatie van de zorg raakt de communicatie tussen huisarts en patiënt
nauwelijks
Een groot onderzoek in tien West- en Centraal-Europese landen laat zien dat de
manier waarop de gezondheidszorg wordt georganiseerd minder bepalend is voor de
communicatie tussen patiënt en huisarts dan patiëntkenmerken als leeftijd, geslacht,
opleiding en het soort gezondheidsklachten (psychosociaal of biomedisch). Ook
culturele factoren spelen waarschijnlijk een belangrijke rol. Tegengesteld aan de
verwachting is er geen oost-west patroon in de patiënt-huisarts communicatie te ontdekken. Het enige verschil tussen West en Oost-Europa is dat in Oost-Europa de
dokter meer aan het woord is (en de patiënt dus minder tijd heeft om zijn verhaal te
vertellen). Verder blijkt dat de consultduur in landen waar de huisarts niet als poortwachter fungeert (België, Duitsland, Zwitserland en Zweden) langer is dan in de
andere landen. Het onderzoek is gecoördineerd door het NIVEL. Het is uitgevoerd
met behulp van video-observaties van gesprekken tussen 117 huisartsen en 2146
patiënten in Zweden, Estland, Polen en Roemenië. Het bouwt voort op een vergelijkbaar onderzoek in zes West-Europese landen (The Eurocomm study, NIVEL
1999). Over de resultaten van beide onderzoeken is gezamenlijk gerapporteerd. In
beide onderzoeken werden vragenlijsten voorgelegd aan patiënten en huisartsen,
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moesten de huisartsen registratieformulieren invullen en werd de verbale en non
verbale communicatie tussen huisarts en patiënt met video opgenomen en bestudeerd. De feitelijke uitvoering lag in elk van de deelnemende landen bij een onderzoeksinstelling of universiteit. Het project is gefinancierd door de Europese
Commissie.
In Nederland fungeert de huisarts als poortwachter. Hij is over het algemeen vrijgevestigd en wordt deels betaald per verrichting en deels op basis van het aantal ingeschreven patiënten. In Roemenië is dat ook zo. In de andere acht onderzochte landen
(Verenigd Koninkrijk, Spanje, België, Duitsland, Zwitserland, Zweden, Estland en
Polen) is dat geheel of gedeeltelijk anders georganiseerd. In de onderzochte
Centraal-Europese landen is de eerstelijns gezondheidszorg nog in ontwikkeling.
Een verband tussen gezondheidszorgsysteem en arts-patiënt communicatie bleek
niet goed aan te tonen. Dit kwam onder andere omdat de drie kenmerken waarop de
huisartsen gecategoriseerd werden (poortwachter of niet, vrij gevestigd of in loondienst en het financieringssysteem) lang niet altijd in dezelfde richting wezen. Uit
het onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat de kans op een sociaal praatje (socialtalk) van
de huisarts groter is in landen waar deze als poortwachter fungeert. Het effect hiervan kan echter teniet worden gedaan als dit gebeurt in een land waar de huisartsen
vrijgevestigd zijn, omdat dat de kans op dergelijk affectief gedrag juist weer verkleint.
Patiëntkenmerken zijn bepalender voor de patiënt-huisarts communicatie dan huisartskenmerken of de manier waarop de gezondheidszorg georganiseerd is. Culturele
factoren spelen wellicht een grotere rol dan voorzien. Deze moeten nader worden
onderzocht.

N I V E L

7.3 De Nederlandse gezondheidszorg in Europees perspectief
Europese gezondheidszorgsystemen gaan steeds meer op elkaar lijken. Voor de val
van de Berlijnse muur konden de Europese gezondheidszorgsystemen in drie families worden ondergebracht: de sociale verzekeringsstelsels (Bismarck), de nationale
gezondheidssystemen (Beveridge) en de staatsgezondheidszorg van de
Oostbloklanden (Semashko). De laatste twee verkeren nu in een proces van hervorming in de richting van sociale verzekeringsstelsels. Vooral als gevolg van Europese
regelgeving en jurisprudentie gaan gezondheidszorgsystemen steeds meer op elkaar
lijken.
Verschillen tussen gezondheidssystemen in structuur mogen dan afnemen er zijn
nog steeds forse verschillen in hoe goed ze het doen in termen van gezondheid van
de bevolking. Beleidsmakers, politici en internationale organisaties leggen steeds
meer nadruk op performance, maar het blijft lastig om structuurkenmerken van
gezondheidszorgsystemen te relateren aan performance. Toch is de bestudering van
die verschillen een belangrijke stap in de vergelijkende analyse van gezondheidszorgsystemen. Doelgerichte gezondheidszorgpolitiek is er uiteindelijk op gericht
onderbouwde maatregelen te nemen ter verbetering van de volksgezondheid en ter
bestrijding van ziekte.
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8.1 Op het snijvlak van papieren en digitale informatievoorziening
De collectievorming van de bibliotheek en het bieden van toegang tot allerlei informatiebronnen is nauw verweven met het onderzoek van het NIVEL.
De balans begint te verschuiven van papieren informatie naar digitale informatie.
Steeds meer nationale en internationale organisaties – uitgevers, onderzoeksinstituten, ministeries, beleids- en adviesorganen, etc. - stellen steeds meer van hun producten fulltext beschikbaar. Maar ook moeten de ontwikkelingen in de uitgeverswereld -bundeling van uitgevers tot enkele grote conglomeraten die een steeds grotere
macht op de wetenschappelijke tijdschriftenmarkt krijgen - en het nationale leen- en
kopieleverantie-systeem, PICA, nauwlettend in de gaten gehouden worden. Snel
stijgende prijzen van de tijdschriften, ook de elektronische versie hiervan, leggen
een groot beslag op de beschikbare budgetten en dus ook de toegankelijkheid van
informatie. Dit geldt eveneens voor de kopieleverantie van tijdschriftartikelen.
Deze ontwikkelingen zijn van grote invloed op de primaire taak van de bibliotheek:
het faciliteren van de interne informatievoorziening. Veel externe informatie is al
direct toegankelijk via de eigen werkplek. Op het NIVEL-intranet is een informatieplatform gecreëerd waarbij een directe en ongehinderde toegang -zonder logins en
passwords- gegeven wordt naar externe web georiënteerde data- , fulltexttijdschriften- en literatuurbestanden.
Opererend in dit spanningsveld van al of niet vrij toegankelijke informatie is in
2003 een intern gebruikersonderzoek gehouden. Doel hierbij was om in kaart te
brengen welke informatiebronnen, al of niet gefaciliteerd door de bibliotheek,
gebruikt worden en welke informatiebronnen en in welke vorm nodig zijn voor het
uitvoeren van onderzoeksprojecten. Een belangrijk resultaat is de behoefte aan thematisch geordende elektronische informatie, bijvoorbeeld van websites van organisaties die belangrijke documenten/informatie elektronisch beschikbaar stellen. De
behoefte aan toegang tot meer elektronische tijdschriften was voorspelbaar. Ook is
uit dit gebruikersonderzoek gebleken dat de papieren collectie nog in een grote
behoefte voorziet.
De papieren bibliotheekcollectie is in 2003 gegroeid met ruim 2600 titels van boeken, rapporten, beleidsnota’s, tijdschriftartikelen en ander documentatiemateriaal.
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Ook werd de consultduur vlak na het consult geregistreerd.
De verschillen tussen Amerikaanse en Nederlandse artsen zijn duidelijk wanneer het
gaat om duur van het consult en communicatie. De verschillen zijn volgens de
onderzoekers ontstaan door cultuur en opleidingsverschillen in de twee Westerse
landen. Specialisten in Amerika zien bijvoorbeeld de lengte van een consult als een
belangrijke indicator voor de geleverde kwaliteit.
Als kritische kanttekening bij het onderzoek moet vermeld worden dat de gegevens
nogal verouderd zijn, De Amerikaanse studie vond namelijk plaats in 1992 en de
Nederlandse gegevens stammen uit 1986.
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Documentatiecentrum Statistische Data Internationale Gezondheidszorgsystemen
De jarenlange collectioneringsactiviteiten rondom het documentatiecentrum, ter
ondersteuning van het internationaal vergelijkend onderzoek van gezondheidszorgsystemen, hebben geleid tot een omvangrijke collectie met de meest recente statistische gegevens over de structuur van de gezondheidszorg en over de gezondheidstoestand (morbiditeits- en mortaliteitsgegevens) van met name West-, Oost- en
Zuid-Europese landen. Van een aantal landen wordt de papieren versie niet meer geupdated. Immers van steeds meer landen zijn de statistische data landen elektronisch
toegankelijk. Deze gegevensbestanden zijn via het intranet voor de onderzoekers te
raadplegen.

Thesaurus Gezondheidszorg
De Thesaurus Gezondheidszorg (TG) is een samenwerkingsproduct van het NIVEL,
Prismant,TNO-Preventie en Gezondheid, Landelijk Expertisecentrum Verpleging &
Verzorging en het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO. Door deze
samenwerking bestrijkt de TG het gehele gebied van de gezondheidszorg. De TG
wordt inmiddels door vele organisaties gebruikt voor de ontsluiting van de literatuur
waardoor een uniforme en doelmatige ontsluiting van de enorme hoeveelheid
gezondheidszorgliteratuur bereikt wordt. In 2003 is de vijfde editie van de TG gepubliceerd. Ook is voor het eerst een elektronische versie van de TG uitgebracht die
onder licentie aan organisaties uitgeleverd wordt. Hiermee worden zowel bibliotheekcollecties als kennisdatabanken toegankelijk gemaakt.
8.3 Toegankelijk voor iedereen
De NIVEL bibliotheken is één van de weinige bibliotheken op het domein van de
gezondheidszorg die voor iedereen vrij toegankelijk is. De catalogus is te raadplegen via de website van het NIVEL. Hiermee is de bibliotheekcollectie met ruim
78.000 titels van boeken, rapporten, beleidsnota’s, jaarverslagen, tijdschriftartikelen
en ander documentatiemateriaal direct toegankelijk voor de buitenwereld. Het hart
van de collectie wordt gevormd door een goed ontsloten bestand van
Nederlandstalige en niet-Nederlandstalige tijdschriftartikelen die niet opgenomen
worden in de veel gebruikte internationale literatuurbestanden. De bibliotheekcatalogus op internet is in 2003 ruim 15.000 keer geraadpleegd.
In 2003 zijn in totaal 3307 boeken en rapporten uitgeleend. Ten opzichte van 2002
is dit een stijging van ruim 30%. Ook het aantal IBL-aanvragen (met gemiddeld 3
documenten per aanvraag) is gestegen (342). Hiermee is het gebruik van de collectie
door derden weer op het niveau van vóór 2002 gekomen. Het aantal aanvragen voor
literatuur over speciale onderwerpen is verdubbeld (247). Ruim de helft van de vragen had betrekking op het leveren van statistische data over specifieke onderwerpen.
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Literatuurbestand Kwaliteitszorg
Het literatuurbestand is een samenwerkingsproduct van het NIVEL, Prismant en het
Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO. Het bestand wordt elke twee
maanden ge-updated met de nieuw opgenomen titels betreffende de kwaliteit van
zorg in de catalogi van de participerende instituten. Het bestand bevatte eind 2003
ca. 10.500 titels. Het bestand is vanaf mei 2003 toegankelijk via de websites van de
participerende instituten. Het bestand is sindsdien ruim 8000 keer geraadpleegd.
Literatuurbestand Verpleging & Verzorging
Het literatuurbestand is een samenwerkingsproduct van het NIVEL, Prismant en het
LEVV (Landelijk Expertisecentrum Verpleging en Verzorging) op het terrein van de
verpleging en verzorging. Vanaf 1995 worden elke twee maanden de nieuw opgenomen titels betreffende de verpleging en verzorging in de catalogi van de participerende instituten aan het bestand toegevoegd.Vanwege een ingrijpende sanering van
de collecties van Prismant en het LEVV in de afgelopen jaren wordt het bestand op
dit moment geheel opnieuw opgebouwd.

‘Rare diseases: a bibliography on health care and daily life’ en Children, ‘adolescents and young adults with a chronic illness: quality of life, social participation and
health care.’
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8.2 Thematische presentatie van informatie
Geen enkele bibliotheekcollectie is volledig. Voor mensen die rond een bepaald thema informatie zoeken kan dat lastig zijn. Daarom heeft de bibliotheek een aantal
thematische collecties aangelegd en toegankelijk gemaakt, vaak in samenwerking
met andere bibliotheken.
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Reviews en bibliografieën
In nauwe samenwerking met onderzoekers worden reviews en bibliografieën samengesteld. In 2003 zijn rond het thema zeldzame ziekten en chronisch zieke kinderen
twee bibliografieën gepubliceerd:
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Het NIVEL in de pers

9

Eén van de manieren om onderzoeksresultaten van het NIVEL vindbaar te maken is
er zorg voor te dragen dat de media aandacht besteden aan NIVEL onderzoek. Dit
draagt natuurlijk ook bij aan de naamsbekendheid van het NIVEL. Daarom is het
belangrijk dat NIVEL onderzoek met enige regelmaat in de media aandacht krijgt.
In 2003 is het aantal krantenknipsel waarin de naam van het NIVEL voorkomt fors
toegenomen vergeleken met de voorgaande jaren. Het gaat vaak om een bericht naar
aanleiding van het uitkomen van een NIVEL onderzoek. Steeds vaker wordt ook
NIVEL onderzoek aangehaald in een artikel waarvoor de aanleiding elders lag. Een
belangrijke bron van deze berichten wordt gevormd door de website. In totaal werden in 2003 87 korte berichten op de voorpagina van onze website geplaatst, ruim
anderhalf bericht per week. De website werd per maand in 2003 door gemiddeld
9000-10.000 bezoekers bezocht. NIVEL medewerkers zijn in 2003 nauwelijks op tv
te zien of via de radio te horen geweest.
fig. 1. Aantal krantenberichten waarin het NIVEL genoemd:
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Aantal krantenberichten waarin het NIVEL genoemd is
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Prof. Dr. J.M. Bensing
- Hoogleraar Gezondheids-psychologie Universiteit Utrecht
- Lid Gezondheidsraad:
• Lid Commissie Chronisch Vermoeidheids Syndroom, Gezondheidsraad
- Lid Adviesraad Wetenschap en Technologie (AWT)
- Lid Raad van Toezicht Erasmus Medisch Centrum
- Lid Raad voor Gezondheids Onderzoek (RGO)
- Lid raad van toezicht Nationaal Regie-Orgaan Genomics
- Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW):
• Bestuurslid Sociaal Wetenschappelijke Raad (SWR)
- Voorzitter Commissie beoordelingsmethoden van geesteswetenschappelijk en
sociaal wetenschappelijk onderzoek
• Jurylid Dr. Hendrik Muller Prijs
- ZonMw:
• Voorzitter Programma Geestkracht
• Lid werkgroep Sekse en Gezondheid
• Lid programmacommissie nationaal congres Kennis beter delen in de
gezondheidszorg
- Voorzitter Bestuur Onderzoeksschool CaRe
- Lid Bestuur Onderzoeksschool Psychology and Health
- Lid Stuurgroep ‘Doelmatigheidsonderzoek’ CVZ
- Voorzitter Patient-Provider interaction Group
- Voorzitter EACH (European Association for Communication in Health Care)
• Lid Wetenschappelijke Commissie EACH-conferentie Brugge
- Lid redactieraad Handboek ‘Sturen met zorgproducten’,
Bohn - Stafleu - Van Loghum
- Lid redactieraad ‘International Journal of Psychiatry in Medicine’
- Lid redactieraad ‘Journal of Men’s Health and Gender’
- Lid adviesraad ‘Patient Education and Counseling’
- Lid Commissie van beroep NIP
- Lid Adviescommissie Leidsche Rijn
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Dr. W.G.W. Boerma
- Lid Association Latine pour l’analyse des systèmes de santé (ALASS)
- Lid European General Practice Research Workshop (onderdeel European Society
for General Practice/ Family Society)
- LOIB (Landelijk Overlegplatform Internationaal Beleid)
Dr. A. van den Brink-Muinen
- Bestuurslid/penningmeester van Dutch Foundation of Women & Health Research
(DFWHR)
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Dr. D.M.J. Delnoij
- Lid dagelijks bestuur Interacademiale Werkgroep Zorginnovatie (IWZ)
- Voorzitter van de sectie Health Services Research van de EUPHA
- Lid Executive Council EUPHA (vanaf november2003)
Dr. W.L.J.M. Devillé
- Lid werkgroep ‘Allochtonen en Kanker’ van de Signaleringscommissie Kanker
(SCK) van KWF Kankerbestrijding
- Lid redactie Medische Antropologie
Dr. Ir. C.E.M.J. van Dijk
- Secretaris Nederlandse Sociologische Vereniging
- Redactielid FACTA
Dr. A.M. van Dulmen
- bestuurslid EACH. European Association for Communication in Healthcare
- Lid redactie Patient Education & Counseling
2 0 0 3

A. Bartelds, arts
- Lid van de Managementgroup van het European Influenza Surveillance Scheme
- Lid Wissenschaftlichen Beirat der Arbeits-gemeinschaft Influenza Robert Koch
Institut, Berlijn

Dr. W.M.C.M. Caris- Verhallen
- Lid van de the International Editorial Board of the Journal of Advanced Nursing
- redactieraad verpleegkunde: Vlaams Nederlands Wetenschappelijk tijdschrift voor
verpleegkundigen

Dr. C.H.M. van den Ende
- Lid ZonMw werkgroep thuiszorgtechnologie
- Lid begeleidingscommissie LVT-project Technologie in de Thuiszorg (KITTZ)
- Lid Monitor commissie Decennium van het Bewegingsapparaat
- Hoofdredacteur Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie
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Dr. D.H. de Bakker
- Lid CBS-Commissie van Advies voor de Gezondheidsstatistieken
- Lid International Editorial Board Health & Place
- Voorzitter bestuur tijdschrift Kwaliteit in Beeld

Dr. H. Calsbeek
- Lid van de Vakinhoudelijke Raad (VIR) van NU’91

Dr. A.L. Francke
- Docent zorgkunde, Medisch-Sociale Weten-schappen, Vrije Universiteit Brussel
- Lid Honor Society of Nursing, Utrecht
- Lid jury Johanna Diepenveen-Speekenbrink prijs van de Jeltje de Bosch-Kemper
Stichting
- Redactielid Handboek Zorgvernieuwing

N I V E L

Prof. Dr. J. van der Zee
- Bijzonder Hoogleraar Universiteit Maastricht: Faculteit gezondheidswetenschappen, leerstoel onderzoek van de eerstelijns gezondheidszorg
- Directie Onderzoekschool CaRe: programma onderzoek kwaliteit en organisatie
van de gezondheidszorg
- Redactieraad Journal of Health Services Research & Policy
- Associate editor of Health Services Research of Social and Preventive -medicine
(tot oktober 2003)
- EUPHA (European Public Health Association):
• Permanent lid Wetenschappelijke Commissie EUPHA Conference (tot
november 2003)
• Secretaris EUPHA-executive council, speciaal belast met jaarlijkse conferentie (tot november 2003)
- Jeltje de Bosch Kemper Stichting, lid jury Johanna Diepenveen-Speekenbrink prijs
- ZonMw: lid TOPIZ-taakgroep A, Nationale Coördinatie van onderzoek aan
infectieziekten
- ZonMw: lid congrescommissie voorbereiding TOPIZ
- KNGF; lid commissie onderzoeksbegeleiding
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Dr. Ir. R.D. Friele
- Lid klachtencommissie Huisartsen, DHV Utrecht
- Lid programmacommissie effectieve implemen-tatie ZonMw
Drs. F. M. de Graaff
- Penningmeester bestuur Werkgroep Intercultureel Verplegen en Verzorgen,
vakgroep binnen AVVV
- Voorzitter bestuur Stichting Steun Remigranten
Prof. Dr. P.P. Groenewegen
- Hoogleraar 'Sociale en ruimtelijke aspecten van gezondheid en gezondheidszorg'
aan de Universiteit van Utrecht
- ZON Mw:
• Lid themacommissie Cultuur en Gezondheid
• Lid werkgroep Wetenschappelijke Kwaliteit van
Gezondheidszorgonderzoek
• Lid subcommissieImplementatievan het programma Doelmatigheid
- Lid Wetenschappelijke Adviesraad van het Zentrum für Public Health, Universität
Bremen
- Gezondheidsraad:
• Lid commissie Natuur en Gezondheid
• Lid commissie Eerstelijnsgezondheidszorg
• Lid Programmacommissie WONCA conferentie Amsterdam, 2004,
programma praktijkmanagement

Dr. F.G. Schellevis
- Lid Coreon ( Commissie Regelgeving en Onderzoek van de Federatie van
Medisch Wetenschappelijke Verenigingen)
- Lid redactiecommissie Huisarts & Wetenschap
Dr. E.M. Sluijs
- Lid Begeleidingsgroep Kwaliteit AMW van de MO-groep
Dr. P.F.M. Verhaak
- Lid Editorial Board Patient Education and Counseling
Dr. R.A. Verheij
- Lid voorbereidingscommissie Conferentie Regionale verschillen in geneesmiddelengebruik. DGV (vereniging ter bevordering verantwoord medicijngebruik)
Dr. C. Wagner
- Adviseur kwaliteitsplatform Verpleging &Verzorging van de AVVV
- Adviseur Landelijke Vereniging Thuiszorg in de denktank over uitkomstindicato
ren in de thuiszorg
- Voorzitter European Research Network om Quality Management in Health Care
- Lid redactie Kwaliteit in Beeld
- Lid redactie Zeitschrift für artzliche Fortbildung und Qualiteitssicherung
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Dr. Ph. Heiligers
- Lid Klankbordgroep bij project "Via Medica" van de Orde van Medisch
Specialisten
Dr. C.J.J.M. IJzermans
- Lid wetenschappelijke Advies Commissie Gezondheidsonderzoek Vogelpest
(AMC).
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drs. J.J.M. Lindert
- Lid redactie CaRé bulletin van onderzoeksschool CaRe

83

Publicaties

1

N I V E L

J A A R B O E K

2 0 0 3

11.1 Internationale artikelen
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Heterogeneous case definitions used for the surveillance of influenza in Europe.
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Nijmegen.
• A.C. Volkers, J. Nuyen, P.F.M. Verhaak, F.G. Schellevis. Diagnostic accuracy and
treatment management of depression in elderly primary care patients. European
Journal of Public Health: 13, 2003, nr. 4 sup, p. 75. Abstract van de 11th Annual
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• A.C. Volkers, J. Nuijen, P.F.M. Verhaak, F.G. Schellevis. Diagnosing major
depression in elderly primary care patients: nuances and determinants.
International Psychogeriatrics: 15, 2003, nr. sup.2, p. 208. Abstracts : 11th
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Europese landen. Vlaams-Nederlands Wetenschappelijk Congres "Designs en
Dilemma’s". Nijmegen, 14 november 2003 [poster].
C. Wagner, Prevalentie van smetten. 6e Congres Landelijk Prevalentie Onderzoek
Decubitus. Utrecht, 23 september 2003.
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Het Bestuur

Het NIVEL werkt in een krachtenveld waarin het ministerie van VWS, de financiers van zorg, de beroepsverenigingen, de koepel-organisaties en de patiëntenverenigingen ieder hun rol spelen. Bij de samenstelling van het bestuur is hiermee rekening gehouden. In het bestuur hebben dan ook personen zitting uit kringen van het
veld, het beleid (te weten financiers en consumenten) en de wetenschap. Op deze
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Dr. J.H. Schaaf
Drs. J.H.W.P. Stienen

Voorgedragen door:
Landelijke Huisartsen Vereniging
Nederlands Huisarts Genootschap
Orde van Medisch Specialisten
Landelijke Vereniging voor Thuiszorg
Koninklijk Nederlands Genootschap voor
Fysiotherapie
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
ARCARES Brancheorganisatie Verpleging
en Verzorging

2 0 0 3

Leden uit de kring van zorgaanbieders
J.F. van Santen, huisarts*
Dr. G.A, van Essen, huisarts*
Dr. R.M. Valentijn
vacature
Prof.dr. P.J.M. Helders
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Verzorging. Utrecht, 19 november 2003.
• H.J.A. Weevers, A.J. van der Beek, J.C.M. van der Burg, F.G. Schellevis. A
questionnaire study on the role of general practitioners including their communication with occupational physicians. International. Congress of Occupational
Health. Iguassu Falls, 23-28 februari 2003 [poster].
• R. Wimmers, I. Swinkels, E. van den Ende. LiPZ: physical therapists' treatment
goals based on the ICF. The 14th International WCPT Congress. Barcelona 07-12
juni 2003 [poster].
• R. Wimmers, I. Swinkels, E. van den Ende, LIPZ: national information service
for allied health care. The 14th International WCPT Congress. Barcelona 07-12
Juni 2003 [poster].
• R. Wimmers. Resultaten LiPZ-netwerk. Jaarcongres fysiotherapie, Den Haag, 7-8
november 2003.
• J van der Zee. De Nederlandse huisarts in internationaal perspectief, In nascholingscursus van Groningse huisartsen- de Breedenborg cursussen. Groningen,
maart/april 2003.
• J. van der Zee. Primary care based health information systems; a challenge for
Denmark. (lezing) Odense, Denmark, januari 2003.
• J.van der Zee. Nihes cursus ‘Health Culture (november 2003)
• J.van der Zee. Health promotion: it really works. Universiteit Magdeburg.
Magdeburg, oktober 2003 .
• J.van der Zee. The use of GPs’ electronic medical records for research and policy.
R.Koch Institut, Berlijn, oktober 2003.

N I V E L

11

*) tevens lid van het Dagelijks Bestuur

120

121

12

Leden uit de kring van de wetenschap Voorgedragen door:
Prof.dr. E. Schadé
UvA / AMC Hoogleraar Huisartsgeneeskunde, voorgedragen door staf NIVEL
Prof.dr. G.J. Kok
Universiteit Maastricht, voorgedragen door
staf NIVEL
vacature
voorgedragen door staf NIVEL
Adviseurs
J.M. van der Klaauw ( tot 11-11-03)
F. Sanders, arts
Vacature
H.J. Smid
S. Zum Vörde sive Vörding
Mw. J.M.M. Willemse
Mw. dr. A. van den Brink-Muinen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport
Raad voor de Volksgezondheid en Zorg
Inspectie voor de Gezondheidszorg
ZonMw
Koninklijke Nederlandse Organisatie van
Verloskundigen
Algemene Vergadering van Verpleegkundige en Verzorgenden
Ondernemingsraad NIVEL

Wetenschappelijk personeel
Directie
Bensing, prof.dr. J.M.

Zee, prof.dr. J. van der

Afdelingshoofden
Groenewegen, prof.dr. P.P.
Bakker, dr. D.H.

Kerkstra, dr. A. (tot 1 mei 2003)
Friele, dr.ir. R.D. (m.i.v. 1 oktober 2003)

Programmaleiders
Delnoij, dr. D.M.J.
Devillé, dr. W.L.J.M.
Dulmen, dr. A.M. van
Ende, dr. C.H.M. van den
Francke, dr. A.L.
Hingstman, dr. L.

Hutten, dr. J.B.F
Rijken, dr. P.M.
Schellevis, dr. F.G.
Verhaak , dr. P.F.M.
Wagner, dr. C.
IJzermans, dr. C.J.J.M

Onderzoekers
Baanders, dr.ir. A.N.
Bartelds A.I.M., huisarts
Beek, drs. A.P.A. van
Berg, drs. M.J. van den
Bij, drs. S. van der
Boer, drs. M.E. de
Boerma, dr W.G.W.
Bongers, F., huisarts
Bos, drs. J.T.
Brink-Muinen, dr. A.van den
Brouwer, drs. W.
Brouwers, dr. E.P.M.
Dorgelo, drs. M.N.
Dorn, drs. T.
Edelenbos, drs. K.I.

Calsbeek, drs. H.
Cardol, dr. M.
Caris-Verhallen, dr. W.M.C.M.
Coffie, drs. D.S.V.
Coppen, drs. R.
Deckers, dr. J.G.M.
Deunk, drs. E.N.
Dijk, dr.ir. C.E.M.J. van
Dijk, drs. G.M. van
Dirkzwager, dr. A.
Donker, dr. G.A.
Doorn-Poot, drs. E.P. van
Nispen, drs. R.M.A. van
Nuijen, drs. J.
Oort, drs. M.M.H.J. van
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Zorgverzekeraars Nederland
Zorgverzekeraars Nederland
Consumentenbond
Nederlandse Patiënten/Consumenten
Federatie

2 0 0 3

Voorgedragen door:
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Leden uit de kring van verzekeraars/
consumenten
Ir. B.F. Dessing
A.L.J.E. Martens, arts
Ir. H. Smits
Mw. drs. I. van Bennekom-Stompedissel
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Personele Zaken

123

13

13
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Kenniscentrum
Friele, dr.ir. R.D. (hoofd)
Heijden, drs. P.M.J.R. van der
Jongkind, ir. L.F. (journalist)

Visser, Th.
Bonapart, L.M.C.

Wetenschappelijk onderzoeksondersteuning
Systeembeheer
Snellenberg, drs. J.N.H.M. van

Können, drs. T.D.
Spreeuwenberg, drs. P.M.M.
Veen, drs P.M.H. Ten
Wagemans, drs. E.A.H.
Winckers, drs. M.

Veldwerkcoördinatoren
Kolthoff drs. E.D.
Konink, drs. M.C. de

Visser drs. I.H.E.

Videotheek
Kruijsdijk, R.A.J.T. van
Beltman M
Kedde, J.H.
Pas, drs. S.M.E. te

Ronner, E.C.
Sep, drs. S.M.
Tromp, drs. F.

Medewerkers enquêtekamer
Hermans, drs. I.M.J. (coördinator)
Baarle, J.M. van
Beasley, M.
Berg, M.S. van den

Blok, M.A.
Boekhorst, S. te
Hobbel, D.
Tibosch, drs. E.M.

Medewerkers data entry
Dussenbroek, A.M. (coördinator)
Hoekstra, J.
Bijl, I. van der
El Barakat,A.

Kreeftenburg, T.
Lenders, E.
Lodder, A.
Loon, S.M.C. van

2 0 0 3

Research medewerkers
Abrahamse, H.P.H.
Broek, drs. RW van den
Gravestein, J.V.
Hieralal, M.
Kerkhof, ing. M.J.W. van
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Ouden, drs. D.J. den
Paget, dr. J.W.
Pas, drs. S.M.E. te
Peters, drs. L.
Pieterse, drs. A.W.
Pisters, drs.M.
Plas, ir. G.M.
Richter, drs. J.M.
Schee, drs. E van der
Silkens, drs. A.C.
Sixma, dr. H.J.M.
Sluijs, dr. E.M.
Soeteman, J.H., huisarts
Somai, drs. T.
Speet, drs. M.
Steffen, drs. P.
Steultjens, drs. E.M.J.
Swinkels, drs. I.
Theunissen, dr. N.C.M.
Truschel, C.
Uiters, drs. A.H.
Veenhof, drs. C.
Veer, dr. A.J.E. de
Veer, drs. G. van der
Velden, dr. L.F.J. van der
Verheij, dr. R.A.
Verkaik, drs. R.
Volkers, dr. A.C.
Vugts, drs. C.J.
Weert, drs. J.C.M. van
Wiegers, dr. Th.A.
Wimmers, dr. R.H.
Wolters, drs. I.
Zantinge, drs. E.M.
Zwaanswijk, drs. M.
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Geurts, drs. M.P.E.D.
Graaff, drs. F.M. de
Gundy, drs. C.M.
Habraken, drs. J.M.
Hanssen, drs. J.E.
Heijmans-Rigeaux, dr. M.
Heiligers, dr. Ph.
Hofhuis, dr. E.H.
Holdinga, C.H.
Jabaaij, dr. L.
Janse, drs. A.F.C.
Jansen, drs. J.
Janssen, ir. B.M.
Jong, drs. A. de
Jong, drs. J de
Kaldenhoven, drs. S.
Kenens, R.J.
Kerssens, dr. J.J.
Kolthoff, drs. E.D.
Kooij , drs. D.G.
Kroneman, dr.ir. M.W.
Lamkaddem, drs. M.
Leemrijse, dr. Ch.
Linden, dr. M.W. van der
Lindert, mr.drs. J.J.M.van
Maas, drs. J.
Marangos, M.A.M.
Marquet, dr. R.L.
Meerhoff, drs. T.J.
Meijer, dr. S.A.
Mettendaf, drs. A.I.
Mistiaen, drs. P.J.M.L.
Mohangoo, drs. A.D.
Morren, drs. M.
Muysken, J.

125
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Projectsecretariaten
Aalst- van Well, C.J.M. van
Brouwer-van Beurden, M.W.
Faassen, A.
Geelkerken-van Wijk, M. van
Heshusius-van Valen, M.
Karamat Ali, I.M.
Overige projectondersteuning
Davids, R.N.
Dufourné, W.
Bibliotheek en documentatie
Berg, R. van den (Hoofd)
Heijden, drs. P.M.J.R. van der
Breuning, E.

Kimmelaar, M.A.M.
Leeuwe, M. van
Saya, D.
Smulders, L.
Stoeten-Verbeek, K.M.
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Personeelszaken
Schinkel, drs. E.E. (personeelsfunctionaris) Kerkhof-van Beurden, J.D.M.
Salarisadministratie
Kerkman-Pouw, A.
Directiesecretariaat
Wegen, M. van der
Beheer
Kraus, dr. E.
Spruit, W.L.
Automatisering
Contente Lopes, A.J.

Koff, A.H.M. de

Brouwers, H.B.

Lemans, J

Korte, M.C. de
Zoelen-Bouwman, P.S. van

Receptie
Smit-de Jong, W.
Snoek- van Dorp, A.

Beijers-de Boer, A.

Carlier, A.V.
Schoonmade, L.J.

Kantine
Goris-Puyk, M.
Cornelissen, M.M.J.

Emmerik, J. van

Algemeen ondersteunend en beheerspersoneel
Hoofd algemene zaken
Berg, W. van den
Projectbeheer
Bosman, ir. J.M. (hoofd)

Blokland, E.
Vonk, W.A.L.P.

2 0 0 3

Administratieve medewerkers registratiesystemen
Bie-Vos, T. De
Schutten, J.G.W.
Franke-Kasteleijn, A.
Steen, J.P.C. van der
Scheepmaker, A.F.

Financiële administratie
Franke, C.H. (administrateur)
Philipse, M.P.

Schoonmaak
Sieders-van Dam, Th.
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Staal, J.M.
Tak, E.L. van der
Wageningen, G.M.J. van
Wijnands, E.
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Medewerkers data entry
Meeuws, F.C.M.
Pools, Y.
Rhiannon, J.
Romeijn, G.
Scheffer, S.

Vonk, ir. E.
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Gemiddelde formatie
In figuur 1 wordt weergegeven de gemiddelde personeelsbezetting van het NIVEL
per kwartaal over de afgelopen 5 jaar. In 2003 is het wetenschappelijk personeel
voor het eerst in aantal gedaald. Het niet wetenschappelijk personeel is constant
gebleven.

NIVEL personeel in fte’s gemiddeld per kwartaal
1999 t/m 2003

Tabel 1: Personeelsbezetting naar functie per 31 december
in aantallen medewerkers
1999
5
15
26
18
13
43
0

2000
5
13
30
16
10
55
0

2001
5
11
28
27
19
64
8

2002
5
13
39
34
20
50
6

2003
5
11
37
31
5
53
8

120

129

162

167

150

Niet wetenschappelijk management
Management ondersteuning
Algemene dienst

1
9
16

1
6
18

1
6
18

1
8
19

1
2
19

Subtotaal

26

25

25

28

22

146

154

187

195

172

Wetenschappelijk management
Programmaleiders
Onderzoekers > 6 ancienniteitsjaren
Onderzoekers
Assistent onderzoekers/student-assistenten
Onderzoeksondersteuning
Kenniscentrum*
Subtotaal

Totaal

* Vanaf 2003 wordt de bibliotheek meegenomen in de categorie kenniscentrum, voorheen viel de bibliotheek onder de categorie managementondersteuning.
2 0 0 3
J A A R B O E K
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In tabel 1 wordt over de periode 1999 tot en met 2003 een overzicht van de formatie
per functie in aantallen medewerkers gegeven. De peildatum is steeds 31 december.
Het aantal personeelsleden op deze peildatum is zeker geen afspiegeling van de
gemiddelde bezetting zoals die door het hele jaar heen is geweest.

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuimcijfers kent, tegen alle landelijke ontwikkelingen in, een negatieve
ontwikkeling, vooral als het gaat om de tijdelijke aanstellingen. De toename van het
verzuim komt geheel voor rekening van de groep medewerkers met een aanstelling
voor bepaalde tijd. Hoewel procedures en signaalfuncties goed lopen en de intensiteit van de verzuimbegeleiding sterk is opgevoerd, heeft dit vooralsnog geen positief effect op het ziekteverzuim.
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totaal verzuim percentage
1999
2000
2001
2002
2003

2,7%
5,2%
2,9%
4,1%
5,0%

Aanvrager
CBS
NIGZ
UMC NATAN
I&O Research
KNGF
NIVEL / TNO
NIVEL
NHG
Mw C.T.Feldmann
RIVM
Universiteit Wageningen

Omzet
In figuur 2 is de omzet van het NIVEL weergegeven voor de periode 1999-2003. De
basissubsidie is vrijwel onveranderd gebleven, maar de omvang van de projectgelden zijn ten opzichte van 2002 iets gedaald en liggen nu op ± 8,4 miljoen euro.

RUG. Vakgroep Rechtstheorie
Wok, Nijmegen
Provincie Zuid Holland
NIVEL
Whiplash Instituut Nederland
ADF Stichting
UMC

Omzet NIVEL 1999-2003

RIVM
ROCHE
CBS
NIVEL
STOEH
NIVEL
NPI

NIVEL
Centrum voor Onderzoek en
Statistiek
Regenboog.Dagbesteding en
arbeidsbegeleiding voor mensen
met een lichamelijke handicap.
NHG
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Doel
Statistiek Huisartsen
Mailing over website "Drinktest"
Onderzoek effectiviteit ATE bij kinderen.
Onderzoek provinciaal,sociaal beleid in Overijssel.
Beroepsmonitor Fysiotherapie
Onderzoek doelmatigheid voorschrijven
Cox-2 remmers
Onderzoek doelmatigheid antidepressiva
Mailing Congres Sars.
Promotie onderzoek.
Mailing voor Gezondheidsonderzoek Vogelpest
Onderzoek hart en vaatziekten,
Margarine onderzoek
Onderzoek Schriftelijke Wilsverklaring
Evaluatie Kwaliteitsbevorderende factoren.
Problematiek in de huisartsenzorg
Gezondheidsproblemen Asielzoekers,
vluchtelingen en hun kinderen
Promoten WIN instituut bij huisartsen
Mailing over het werk van de stichting
voor mensen met een angststoornis
Huisartsenvisie naar de continuïteit
in de huisartsenzorg.
Regionale verschillen in geneesmiddelengebruik.
Mailing Informatie nieuwe producten
Opschonen bedrijvenregister.
Onderzoek naar redenen van voorschrijven
medicijnen bij hypertensie door huisartsen
Opsporing van patienten met
Familiaire Cholesterolemie.
Mailing Nationale Studie 2
Onderzoek Claudicatio Intermittens

Implementatie kwaliteitsbeleid paramedische zorg
Grafische kaart maken

Gevraagde gegevens
Adressen van huisartsen
Adressen van huisartsen.
Adressen van huisartsen
Statistische gegevens van huisartsen.
Adressen van fysiotherapeuten
Adressen van huisartsen.
Adressen van huisartsen.
Adressen van huisartsen
Adressen van huisartsen.
Adressen van huisartsen.
Adressen van huisartsen Gaat niet
door.
Adressen van huisartsen
Adressen van huisartsen
Adressen van huisartsen
Adressen van huisartsen .
Adressen van huisartsen. Afgewezen.
Adressen van huisartsen
Adressen van huisartsen.
Adressen van huisartsen
Adressen van huisartsen. Afgewezen
Adressen van verloskundige en
fysiotherapie praktijken
Adressen van huisartsen
Adressen van huisartsen
Gaat niet door.
Adressen van huisartsen
Spreidingskaart van fysiotherapeuten
die opgeleid zijn volgens de EBMprincipes.
Adressen van fysiotherapeuten
Adressen van huisartsen Afgewezen

Mailing voor huisartsen

Adressen van huisartsen.
Gaat niet door.

Mailing NHG Congres

Adressen van huisartsen
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Tabel 2: Ziekteverzuim (excl. zwangerschapsverlof)
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Overzicht aanvragen van gegevens
uit de registraties in het jaar 2003.
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BLANKO

