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VERANDERING

De gezondheidszorg verandert voortdurend. Dat
roept steeds nieuwe vragen op. Het is de taak van
een onderzoeksinstituut als het NIVEL om die veranderingen niet alleen waar te nemen, maar er ook
over na te denken en te publiceren over de betekenis van al die veranderingen. Dit deden we ook in
het jaar 2011.
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De schatkamer van het NIVEL

Twee nieuwe overzichtstudies

Het NIVEL beschikt over een groot aantal databases die
Nieuw in 2011 waren de overzichtstudies. De overzicht
regelmatig worden gevuld met de meest recente gege
studie over de eerste lijn laat zien dat het aantal mensen
vens. Maar ook de databases zelf zijn voortdurend aan
dat werkzaam is in de eerste lijn de laatste jaren fors is
verandering onderhevig. Zo zijn de voorbereidingen
toegenomen. Het goede nieuws is dat hierdoor meer
gestart voor het integreren van de verschillende zorg
mensen zorg kunnen krijgen bij hen in de buurt.
aanbiederspecifieke zorgregistraties tot één samenhan
Zorgaanbieders in de eerste lijn organiseren zich ook
gende registratie van de zorg in de eerste lijn. Ook start
steeds meer. Het worden kleine zorgorganisaties. Met
ten we met de voorbereiding voor een panel van mensen
het risico dat de menselijke kant van de eerste lijn op de
met kanker. Hiermee blijven de databases aansluiten bij
achtergrond komt te staan. In 2011 verscheen ook nog
de vele veranderingen in de Nederlandse gezondheids
een andere overzichtstudie, over de zorg voor chronisch
zorg. Die databases vormen als het ware de schatkamer
zieken en brachten we het antwoord uit op een kennis
van het NIVEL en vormen de basis van veel NIVELonder
vraag van VWS naar de opbrengsten van vijf jaar
zoek. Zo deden we onderzoek naar de gevolgen van de
CQindex. De grote opgave is om beleidsgerichte syn
ziekte van Crohn. Dit onderzoek werd uitgevoerd door
theses te maken die een breed en relevant onderwerp
gegevens uit verschillende bronnen te combineren,
beslaan. Leidend daarbij is dat we vooral bijeen brengen
waaronder gegevens uit het Nationaal Panel Chronisch
wat wij en anderen al hebben gedaan en wat is opgesla
zieken en Gehandicapten dat het NIVEL beheert. Het
gen in onze databases. De komende jaren zult u meer
blijkt dat mensen met de ziekte van Crohn het over het
overzichtstudies en antwoorden op kennisvragen van
algemeen goed doen op de arbeidsmarkt. Dat geldt niet
het NIVEL mogen verwachten.
voor alle chronisch zieken of mensen met een lichame
lijke beperking. Wel werken mensen met Crohn minder
vaak fulltime en heeft het merendeel meer of minder
Onderzoek in de volle breedte van de
gezondheidszorg
last van de ziekte bij het werk als gevolg van vermoeid
heid, stress of spanning. Flexibele werktijden en werk
dicht bij huis maken het voor deze groep chronisch zie
De kernactiviteit van het NIVEL is het doen van onder
ken makkelijker om hun ziekte met werk te combine
zoek. In 2011 werden 90 onderzoeksprojecten afgerond.
ren. De NIVEL databases zijn alle, onder voorwaarden
De diversiteit in onderwerpen is groot, variërend van
die bijvoorbeeld samenhangen met de privacy van res
onderzoek naar ervaringen van patiënten, patiëntveilig
pondenten, ook bruikbaar voor onderzoek door ande
heid, een beweegprogramma voor mensen met artrose,
ren. En, resultaten moeten altijd openbaar worden
het ‘niet pluis gevoel’ van de huisarts, recepten van ver
gepubliceerd.
pleegkundigen, tips voor communicatie, Europees
gezondheidszorgonderzoeksbeleid, orgaandonatie en
casemanagement. En ook onderzoek naar het gebruik
van technologie in de zorg. Veel mensen verwachten dit
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onderzoek niet bij het NIVEL. Schijn bedriegt. Zo onder
zochten we het effect van dagelijkse feedback via een
pocketcomputer aan mensen met het prikkelbare darm
syndroom. Hierdoor nam de pijn af. Ook ontwikkelde
het NIVEL een EPdscan, waarmee huisartsen de kwali
teit van de registratie in hun patiëntendossier kunnen
doorlichten en een internetprogramma dat mensen met
artrose helpt meer te bewegen, waardoor ze minder
beperkt worden door hun ziekte. Het NIVEL draagt bij
aan de ontwikkeling van deze technologieën, maar
bestudeert vooral wat ze opleveren, of en hoe ze bijdra
gen aan de kwaliteit van de zorg en de kwaliteit van
leven.

Dit jaarboek
In dit jaarboek vindt u een greep uit onze activiteiten in
2011. Korte beschrijvingen van onze overzichtstudies,
onze databases en onze onderzoeksresultaten. Op veel
plekken vindt u verwijzingen naar de NIVELwebsite,
waar meer en ook actuele informatie over ons onder
zoek te vinden is. Op die website vindt u ook de namen,
emailadressen en telefoonnummers van de NIVEL
experts. Met vragen over NIVELonderzoek kunt u zich
altijd tot hen wenden.

Peter Groenewegen
dIrECtEur NIVEL
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1
GEZONDHEID
EN ZIEKTE
Is er een griepepidemie? Waar? Hebben vooral kinderen griep, of juist ouderen? In het gezondheidszorgonderzoek zijn oude en nieuwe trends zien.
De bezoekers van de diëtist worden steeds dikker.
Zij zoeken pas met ernstig overgewicht hun heil bij
professionele steun. Van de oudere patiënten met
een heupfractuur loopt 8% schade op die potentieel
vermijdbaar is. Voor alle ziekenhuispatiënten is dit
risico 2,9%. Juist voor oudere patiënten moet je dus
kijken naar verbetermogelijkheden. Veel mensen
met een psychisch probleem krijgen een psychiatrische behandeling. Misschien is het beter onderscheid te maken tussen mensen met een psychiatrische ziekte die in de kliniek worden behandeld en
patiënten met een levensprobleem die daarvoor
terechtkunnen in de eerste lijn.
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왘 Gebroken

heup aanslag op oudere patiënt

Heupfracturen komen vooral voor bij oudere mensen
– de gemiddelde leeftijd is 83 jaar. Deze patiënten zijn
al minder mobiel en extra kwetsbaar, en bovendien
vaak minder mondig waardoor ze zelf niet tijdig aan
de bel trekken als er complicaties optreden. Een gebro
ken heup betekent voor hen een ingrijpende operatie
en een lang revalidatietraject met een onzekere uit
komst. Na de breuk en operatie gaan ze vaak hard
achteruit. Van de bijna 18.000 patiënten per jaar (bron
rIVm) krijgt 43% procent complicaties, zoals decubi
tus, delier, longontsteking en wondinfecties, en één op
de drie overlijdt in het eerste jaar na opname. Door
hun leeftijd zijn ze bovendien kwetsbaarder voor zorg
gerelateerde schade: 8% van de oudere patiënten met
een heupfractuur loopt schade op die potentieel ver
mijdbaar is, zo blijkt uit onderzoek van het NIVEL en
het Emgo+ instituut van VUmc. Voor alle ziekenhuis
patiënten is dit risico 2,9%. Het onderzoek is gesubsi
dieerd door ZonMw.

patiënten blijken over het algemeen positief over de
interventies. Toch worden ze nog niet veel gebruikt.
www.nivel.nl/nieuws/gebrokenheupaanslagopoudere
patient

왘 Laat

en veel te dik naar de diëtist

De Nederlander is nog niet uitgegroeid. Steeds meer
mensen zijn te dik, inmiddels 47%. 11% kampt zelfs met
ernstig overgewicht. Dit is terug te zien bij de cliëntèle
van de vrijgevestigde diëtisten. De diëtisten zien steeds
meer mensen met ernstig overgewicht, zo blijkt uit de
cijfers van de Landelijke informatievoorziening
Paramedische Zorg (LiPZ) diëtetiek. Onderzoeker Ilse
Swinkels: ‘Hoewel diëtisten veel breder onderlegd zijn
en veel meer in huis hebben aan kennis en adviezen,
besteden ze hun tijd vooral aan de strijd tegen ernstig
overgewicht.’

Patiëntveiligheid
Juist voor deze extra kwetsbare groep patiënten zou je
dus moeten kijken naar verbetermogelijkheden. Naast
dossieronderzoek naar potentieel vermijdbare schade
bij heupfracturen, is daarom ook onderzoek gedaan naar
de effectiviteit van drie interventies om de onbedoelde
schade bij ouderen met een heupfractuur terug te drin
gen. Een instrument om de overdracht tussen artsen en
verpleegkundigen zo te structureren dat er geen infor
matie verloren gaat. En een patiëntveiligheidskaart
– ontwikkeld door de NPCF – en een speciaal ontwikkeld
informatieboekje met aanbevelingen om complicaties
na ontslag te voorkomen, moeten patiënten en familie
actiever bij de nazorg betrekken. Verpleegkundigen en

Extreem zwaar
De trendcijfers diëtetiek, cijfers van meerdere jaren op
rij, laten zien dat het aantal mensen dat de diëtist
bezoekt vanwege overgewicht in twee jaar tijd is geste
gen van 68 naar 73%. Ongeveer een kwart van de men
sen komt vanwege diabetes, 17% vanwege een hoog cho
lesterol en 15% vanwege een hoge bloeddruk. De helft
van de cliënten heeft meerdere aandoeningen. De com
binatie overgewicht en diabetes steeg van 18 naar 21%.
Opvallend is dat het vooral mensen met ernstig overge
wicht zijn die naar de diëtist gaan, mensen met een
gemiddelde Body Mass Index (BmI) – het gewicht
gedeeld door lengte maal lengte – van boven de 32. Dat
is bijvoorbeeld een man van 1,76 meter en honderd kilo.
Die is al zo’n 25 kilo te zwaar.
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Samenhang
Swinkels: ‘Ernstig overgewicht hangt samen met tal van
chronische aandoeningen. Niet alleen met gewrichts
klachten, hart en vaatziekten en diabetes, maar ook
met vormen van kanker. Als mensen in een eerder sta
dium behandeld worden, als er dus nog geen sprake is
van ernstig overgewicht, verhoogt dat de kans van sla
gen van de behandeling. Bovendien wordt de kans op
dergelijke chronische aandoeningen kleiner. Een
gewichtsverlies van 5 tot 10% levert al een duidelijke
gezondheidswinst op. Uit LiPZonderzoek blijkt dat
mensen gedurende hun behandeling niet alleen afval
len, maar ook meer gaan bewegen. Dat zijn belangrijke
resultaten in de strijd tegen overgewicht.’

aantoont in neus en keelmonsters. Griep komt in alle
regio’s van het land voor. De huisartsen zien vooral
jonge kinderen met griepachtige klachten (04 jaar).
In 58% van de door de huisartsen ingestuurde en onder
zochte neus en keelmonsters werd een griepvirus
gevonden. Van deze grieppatiënten had 59%
Mexicaanse griep en 41% influenza B.

Gewone epidemie
Projectleider, epidemioloog en huisarts Gé Donker:
‘De in de monsters gevonden griepvirussen zitten ook in
het vaccin waarmee risicogroepen dit najaar zijn
ingeënt. In de ziekenhuizen liggen relatief meer patiën
ten met Mexicaanse griep, omdat deze vaak wat meer
klachten geeft dan influenza B. Maar er zijn geen aan
www.nivel.nl/nieuws/laatenveeltediknaardedietist
wijzingen dat één van beide griepvirussen agressiever
wordt en het aantal ernstige ziektegevallen is niet groter
dan in andere winters met een griepepidemie. Soms kan
griep leiden tot een longontsteking. Als de koorts langer
왘 Milde griepepidemie
aanhoudt dan drie, vier dagen en patiënten last krijgen
van benauwdheid, is het verstandig contact op te
Het aantal griepgevallen in Nederland nam begin 2011
nemen met de huisarts.’
snel toe en half januari is sprake van een epidemie. Voor
de jaarwisseling was er nog weinig aan de hand, maar de
www.nivel.nl/nieuws/mildegriepepidemie
eerste week van januari schoot de griep al door de epi
demische grens met 86 op de 100.000 inwoners met
griepachtige klachten. De week daarop waren dat 70 op
de 100.000 inwoners.
왘 Oratie Peter Verhaak: niet iedereen die in de

put zit, heeft een zware depressie
Griep
Griep is te herkennen aan snel stijgende koorts, hoofd
pijn, fikse keelpijn, hoesten, spierpijn, en soms misse
lijkheid en diarree. Het NIVEL spreekt van een epidemie
wanneer de huisartsen van de Continue Morbiditeits
Registratie (Cmr) Peilstations twee weken achter elkaar
meer dan 51 op de 100.000 mensen met griepachtige
klachten rapporteren en virologisch onderzoek het virus
10

Te veel mensen die een psychisch probleem hebben,
krijgen een psychiatrische behandeling. In zijn oratie
die hij in februari 2011 uitsprak aan Universitair
Medisch Centrum/Rijksuniversiteit Groningen, pleitte
professor Peter Verhaak voor een onderscheid tussen
ernstige psychiatrische aandoeningen en levensproble
men die begeleiding vragen van de huisarts.
jaarBoEk 2011

Depressieparadox
Voor depressie zijn de afgelopen jaren effectieve behan
delingen ontwikkeld. Toch vermindert dit het aantal
depressies onder de bevolking niet. Als oplossing voor
die depressieparadox pleiten velen voor een nog inten
sievere behandeling, meer protocollen en het inzetten
van meer specialistische expertise. Peter Verhaak, bij
zonder hoogleraar Geestelijke Gezondheidszorg binnen
de huisartsvoorziening en programmaleider bij het
NIVEL, pleit voor een andere benadering. Hij vraagt zich
af of de problemen in de huisartspraktijk wel vergelijk
baar zijn met de psychiatrische aandoeningen waarvoor
de specialistische geestelijke gezondheidszorg evidence
based behandelingen biedt. Gaat het in de kliniek
gevonden bewijs ook wel op in de huisartspraktijk?
Behandelt de huisarts wel dezelfde aandoeningen als de
psychiater? Of behandelt hij mensen met levensproble
men die daarbij begeleiding nodig hebben?
Diagnose
Verhaak pleit voor een onderscheid tussen patiënten
met ernstige psychopathologie, die daarvoor de juiste
behandeling moeten krijgen, en patiënten met sympto
men die daar weliswaar op lijken, maar die meer baat
zouden hebben bij een nietpsychiatriserende benade
ring vanuit de huisartspraktijk. ‘Niet iedereen die in de
put zit, heeft een zware depressie.’ De rol van de huis
arts als vertrouwde hulpverlener blijft cruciaal, volgens
Verhaak. En deze moet wel steun hebben van praktijk
ondersteuners, eerstelijnspsychologen, maatschappelijk
werkers en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen.
‘Wellicht noemen we dit in de nabije toekomst wel de
BasisggZ.’
www.nivel.nl/nieuws/oratiepeterverhaaknietiedereen
diedeputzitheefteenzwaredepressie
1 g E zoN d h E Id EN zIEk tE
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NIVEL zorgregistraties
Met registraties van de contacten, verrichtingen,
het vóórkomen van ziekten, geneesmiddelvoorschriften en verwijzingen van verschillende zorgverleners brengt het NIVEL de zorgverlening binnen de
eerste lijn in kaart. In 2011 is begonnen met de integratie van de verschillende zorgaanbiederspecifieke
zorgregistraties tot één samenhangende registratie
van de zorg in de eerste lijn.

Zorgregistratie eerstelijnspsychologen
Het Landelijk Informatie Netwerk Eerstelijns
Psychologen (LINEP) is een landelijk registratienetwerk van zo’n 650 eerstelijnspsychologen die jaarlijks gegevens aanleveren over
hun cliëntcontacten die in dat jaar zijn afgesloten.

Zorgregistraties huisartsen
Het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH) is een netwerk van 83
geautomatiseerde huisartspraktijken met meer dan 335000 ingeschreven patiënten
(juli 2010). De LINH-huisartsen verzamelen op continue basis 'productiegegevens'
over aandoeningen (ICPC-gecodeerde diagnose), aantallen contacten/verrichtingen,
geneesmiddelvoorschriften en verwijzingen. Gegevensbron is het routinematig door
de LINH-praktijken bijgehouden elektronisch patiëntendossier (EPD).
Het Surveillance Netwerk Nederland – SuNN – is een netwerk van een representatieve groep huisartspraktijken in Nederland. Via de deelnemende huisartsen wordt
op continue en geautomatiseerde wijze informatie verzameld over de zorg aan hun
patiënten.
De Continue Morbiditeits Registratie (CMR) Peilstations van het NIVEL vormen een
representatieve groep van 59 huisartsen in 42 praktijken. Hun patiëntenpopulatie
bestrijkt ongeveer 0,8% 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 makkelijk zijn op te nemen.
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Databank Communicatie

Zorgregistratie paramedici
De Landelijke informatievoorziening
Paramedische Zorg (LiPZ) is een landelijk geautomatiseerd registratienetwerk
van extramuraal werkzame reguliere
fysiotherapeuten, oefentherapeuten
Cesar, oefentherapeuten Mensendieck
en diëtisten. In het netwerk worden
continu beleidsrelevante zorggerelateerde gegevens verzameld om zo het
paramedisch zorgproces inzichtelijk te
maken.

Sinds 1976 doet het NIVEL onderzoek naar de communicatie in de gezondheidszorg met video-opnames van de dagelijkse praktijk. De Databank Communicatie bevat inmiddels
zo’n 16000 onder zeer strikte privacymaatregelen verzamelde video-opnames van contacten tussen patiënten en
verpleegkundigen, medisch specialisten en huisartsen in
binnen- en buitenland. Deze unieke databank levert steeds
actuele gegevens over een scala aan wetenschappelijke en
beleidsvraagstukken, en weerspiegelt de veranderingen in
de gezondheidszorg door de jaren heen.

Programmaleider Joris IJzermans: ‘In het project Intensieve Veehouderij en
Gezondheid (IVG) onderzoeken we de relatie tussen de uitstoot aan fijnstof en
endotoxinen van grote veehouderijen (‘megastallen’) en de gezondheid van omwonenden. De blootstelling aan de uitstoot wordt onderzocht door het IRAS (Institute
for Risk Assessment Sciences) van de Universiteit Utrecht. De gezondheid van
omwonenden wordt gemeten in huisartspraktijken die deel uitmaken van de
NIVEL-zorgregistraties LINH en SuNN. Met de gegevens uit de elektronische
patiëntendossiers, zoals symptomen, diagnoses en prescripties, kunnen we de
gezondheid van patiënten die dicht bij megastallen wonen vergelijken met die van
plattelandsbewoners die er verder vandaan wonen. In eerste instantie richtten we
ons daarbij op luchtwegproblematiek. Binnenkort start vervolgonderzoek speciaal
gericht op het vóórkomen van longontsteking, gebaseerd op aanbevelingen van
het IRAS en het NIVEL die door de Tweede Kamer werden overgenomen.’

jaarBoEk 2011
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2
WAT VINDEN
PATIËNTEN
EIGENLIJK?
Artsen, verpleegkundigen, zorgverzekeraars en
beleidsmakers zijn continu bezig de zorg te
verbeteren.Patiënten hebben daar natuurlijk ook
een visie op. Wat verwachten zij? Wat vinden zij
belangrijk? Wat willen zij? Patiënten willen dat de
dokter vriendelijk is. Dat zij snel te woord worden
gestaan. Ze willen weten waar ze aan toe zijn met
hun zorgverzekeraar, wanneer zij moeten bijbetalen
en wanneer niet. Luisteren naar patiënten maakt de
zorg beter.

14
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왘 KiesBeter.nl:

bijbetaling zorg blijft
ondoorzichtig
Bejegening en telefonische bereikbaarheid van zorgver
zekeraars zijn in 2011 verbeterd, zo blijkt uit onderzoek
van het NIVEL onder 7260 verzekerden. De gegevens uit
het onderzoek worden gebruikt om de scores voor kwa
liteit en dienstverlening van zorgverzekeraars te publi
ceren op de website kiesBeter.nl van het rIVm. Deze
informatie kan verzekerden helpen bij hun keuze voor
een verzekeraar, al zijn de verschillen tussen zorgverze
keraars over het algemeen niet zo groot. Op kiesBeter.nl
krijgen bezoekers onder meer een beeld van ervaringen
met telefonische bereikbaarheid, de afhandeling van
rekeningen, informatievoorziening, eenduidigheid van
informatie en duidelijkheid omtrent bijbetalen achteraf.

Onduidelijkheid
De helft van de mensen geeft aan vóór een behandeling
niet te weten of ze moeten bijbetalen. Onderzoeker
Dolf de Boer: ‘Ik vermoed dat de regels over bijbetaling
voor een groot aantal mensen behoorlijk ondoorzichtig
zijn geworden. Van de mensen die moesten bijbetalen
voor zorg, blijkt het achteraf voor zo'n 30% niet duide
lijk waarom. Verzekeraars slagen er kennelijk niet goed
in dit duidelijk uit te leggen.’

is dat alleen maar goed. Maar er zitten ongetwijfeld ook
mensen bij die de zorg die ze nodig hebben letterlijk
niet kunnen betalen. Het is dus wel belangrijk in de
gaten te houden of deze 7 tot 8 procent stijgt en of dit
inderdaad mensen zijn die noodzakelijke zorg niet kun
nen betalen.’
www.nivel.nl/nieuws/kiesbeternlbijbetalingzorgblijft
ondoorzichtig

왘 Goede

medewerkers belangrijker voor
verzekeraars dan gelikte reclamespot
Het verbeteren van de dienstverlening is voor een verze
keraar wellicht meer werk dan een goede reclamespot
op tv, maar loont voor het rapportcijfer dat hij krijgt van
zijn verzekerden. En daardoor indirect ook voor de
verzekeraar. Voor verzekerden is vooral de service
belangrijk, een snelle afhandeling van rekeningen, en
vriendelijke en behulpzame medewerkers. Vertrouwen,
loyaliteit en beeldvorming via bijvoorbeeld reclame
spelen een kleinere rol, zo blijkt uit onderzoek van het
NIVEL. Sinds de nieuwe zorgverzekeringswet uit 2006
moeten de prestaties en prijzen van zorgverzekeraars
transparant zijn. Zodat verzekerden kunnen kiezen voor
de verzekeraar met de voor hun beste prijskwaliteit
verhouding.

Uitstel van zorg
In de onderzoeksgroep zaten 1000 mensen die toestem
ming van de zorgverzekeraar nodig hebben gehad voor Prikkelen
zorg. Bij ongeveer 100 van hen moest vanwege die toe
Transparantie over de prestaties van zorgverzekeraars
stemming de zorg worden uitgesteld. Verder geeft zo’n 7
heeft als belangrijk doel zorgverzekeraars te prikkelen
tot 8 procent van de mensen aan een behandeling,
hun dienstverlening te optimaliseren. Naast ervaringen
bezoek aan een arts of medicijnen te vermijden of over
van verzekerden met de kwaliteit van de dienstverle
te slaan vanwege de kosten. De Boer: ‘Als dit mensen
ning, spelen ook vertrouwen in de verzekeraar, loyaliteit
zijn die zorg vermijden die ze toch al niet nodig hebben,
en het bestaande beeld van een verzekeraar een rol bij
2 wat V IN d EN patIëN tE N EIgENLIjk ?
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het oordeel van verzekerden over hun verzekeraar. Maar
ervaringen met de dienstverlening blijken daarvoor het
belangrijkst te zijn. Verzekeraars die inzetten op een
hoger algemeen oordeel van hun verzekerden, kunnen
zich daarom het beste richten op het optimaliseren van
hun bedrijfsprocessen. Met speciale aandacht voor beje
gening en de kwaliteit van de klantenservice.

Het NIVEL vroeg zich af of patiënten de telefonische
bereikbaarheid ook als probleem ervaren en deed in
2010 onderzoek binnen het Consumentenpanel
Gezondheidszorg. De resultaten zijn gepubliceerd in
Huisarts & Wetenschap.
www.nivel.nl/nieuws/patientenvindenhuisartsenlastig
telefonischtebereiken

www.nivel.nl/nieuws/goedemedewerkersbelangrijker
voorverzekeraarsdangeliktereclamespot
왘 Vriendelijke

dokter belangrijker dan korte

wachttijd
왘 Patiënten

vinden huisartsen lastig telefonisch te

bereiken
Ruim 30% van de patiënten vindt de telefonische bereik
baarheid van huisartsen een probleem. Patiënten willen
graag snel te woord worden gestaan als ze de huisarts
praktijk bellen. Slechts 60% krijgt bij de eerste belpo
ging contact. Wanneer telefonisch contact niet direct
lukt, probeert het merendeel het later opnieuw, 9% belt
de spoedlijn, 4% belt 112 en 4% wacht tot de huisartsen
post open is. Om dit te voorkomen en de poortwachter
functie goed te vervullen, is het belangrijk dat huisartsen
goed telefonisch bereikbaar zijn, zodat zorgvragen tijdig
en op de juiste plek kunnen worden afgehandeld.

In westerse landen wordt marktwerking steeds belang
rijker in de zorg. Ook de rol van patiënten is veranderd:
zij worden geacht zich op te stellen als actieve consu
menten die kiezen voor de beste zorg. Om ervoor te zor
gen dat zij een overwogen keuze kunnen maken, is
informatie nodig over de kwaliteit en veiligheid van de
zorg van verschillende zorgverleners, instellingen en
ziekenhuizen. Daarvoor wordt gekeken naar medische
indicatoren, maar ook naar de ervaringen van patiënten
zelf. In vragenlijsten naar patiëntenervaringen komen
allerlei aspecten van kwaliteit aan de orde: de organisa
tie van de zorg, het zorgverleningsproces en de uitkomst
van de geboden zorg.

Twee minuten
Communicatie
Patiënten blijken binnen 1 minuut iemand aan de lijn te
Het oordeel van patiënten blijkt vooral gebaseerd op
willen. In 2008 formuleerde de minister van VWS dat
hun ervaring met de communicatie en omgang met de
huisartspraktijken binnen 2 minuten de telefoon moe
zorgverleners, en de informatieverstrekking, zo schrij
ten opnemen en een spoedlijn binnen 30 seconden.
ven onderzoekers van het NIVEL en het Centrum
Onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg
Klantervaring Zorg in BMJ Quality & Safety. Daarnaast
en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie in
vinden ze ook wachttijden en continuïteit van zorg
dat jaar toonde al aan dat het slecht was gesteld met de
belangrijke kwaliteitscriteria. Gezondheidsuitkomsten
telefonische bereikbaarheid van de huisartspraktijken.
spelen minder een rol bij de algemene beoordeling van
16
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de behandeling door patiënten. NIVELafdelingshoofd
vooral het management van een instelling hoe gegevens
Jany Rademakers: ‘Patiënten willen respectvol en met
over cliëntervaringen worden gebruikt in het kwaliteits
aandacht behandeld worden, de ruimte krijgen om vra
beleid. De prestaties kunnen mogelijk nog beter worden
gen te stellen en duidelijke informatie krijgen.
door cliënten daadwerkelijk te betrekken bij verbeter
Zorgverleners en managers in de gezondheidszorg zou
strategieën, stelt Marloes Zuidgeest.
den zich dus vooral op deze aspecten moeten richten bij
Standaard
het verbeteren van hun zorgverlening.’
De Consumer Quality Index (CQindex) is uitgegroeid tot
www.nivel.nl/nieuws/vriendelijkedokterbelangrijker
de Nederlandse standaard voor het meten van ervaringen
dankortewachttijd
van patiënten met de zorg. Uit het onderzoek van Zuid
geest blijkt dat de CQindex methodiek valide en weten
schappelijk betrouwbare gegevens oplevert, die voor
왘 Onderzoek naar cliëntenervaringen leidt tot
cliëntenraden herkenbaar zijn en die duidelijk iets toe
betere zorg
voegen aan de informatie die verpleegkundigen en ver
zorgenden over cliënten vastleggen. Toch zijn er verbeter
Verpleeg en verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties
punten. In de ontwikkelfase van CQindex vragenlijsten
die een relatief slechte beoordeling van cliënten hadden
moet bijvoorbeeld meer aandacht worden besteed aan de
gekregen, hebben hun zorg verbeterd. De prestaties
interviewmethoden, om ervoor te zorgen dat cliënten de
kunnen mogelijk nog beter worden door cliënten actief
vragen goed begrijpen. Daarnaast moeten rapporten en
te betrekken bij het doorvoeren van verbeteringen, stelt
presentaties over de resultaten van metingen zo duidelijk
Marloes Zuidgeest in onderzoek van Tranzo, het NIVEL
zijn gesteld dat cliëntenraden de uitkomsten begrijpen
en het Centrum Klantervaring Zorg, waarop zij woens
en ermee aan de slag kunnen, samen met het manage
dag 21 december 2011 aan Tilburg University promoveert.
ment en de professionals in de instelling.
Advies cliëntenraden
De ervaringen van cliënten met de zorg worden geme
ten met gestandaardiseerde vragenlijsten, de Consumer
Quality Index (CQI of CQindex). Bij het opstellen en
testen van die vragenlijsten krijgt de inbreng van cliën
ten veel aandacht. Maar bij het gebruik van de meetre
sultaten voor het verbeteren van de zorg zijn cliënten
nog te weinig betrokken. Cliëntenraden van verpleeg
en verzorgingshuizen hebben wettelijke rechten om op
basis van een CQImeting advies te geven en verbeter
prioriteiten te benoemen. Ze maken echter te weinig
gebruik van deze bevoegdheden. In de praktijk bepaalt
2 wat V IN d EN patIëN tE N EIgENLIjk ?

www.nivel.nl/nieuws/onderzoeknaarpatientenervarin
genleidttotbeterezorg

Onderzoeker Marloes Zuidgeest: ‘Onderzoek naar
cliëntenervaringen leidt tot betere zorg. Verpleeg- en
verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties die een
relatief slechte beoordeling kregen van cliënten,
hebben hun zorg verbeterd. De prestaties kunnen
mogelijk nog beter worden door cliënten actief te
betrekken bij het doorvoeren van verbeteringen.’
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Vijf jaar klantervaringen
meten in de zorg
‘Vijf jaar CQ-index heeft opgeleverd dat er nu op
een systematische manier aandacht wordt besteed
aan de ervaringen van patiënten en cliënten in de
zorg.’
Het NIVEL bracht in 2011 een ‘kennisvraag’ uit over
de CQ-index. Het beantwoordt elk jaar één of meer
actuele kennisvragen van het Ministerie van VWS
die relevant zijn voor verdere beleidsontwikkeling.
Het geeft in de ‘kennisvraag’ een overzicht van
bestaande kennis over het betreffende thema op
basis van literatuuronderzoek, verdiepende analyses
of raadpleging van experts.

CQ-index
De CQ-index (Consumer Quality Index) is in vijf jaar
uitgegroeid tot hét instrument in Nederland om de
ervaringen van patiënten en cliënten in de zorg op
een systematische manier te meten. Voor marktwerking in de zorg essentiële informatie. Patiënten kun-
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nen deze informatie gebruiken bij hun keuze voor
een behandelaar of instelling. Zorgverzekeraars om
beter en efficiënter zorg in te kopen. Zorgaanbieders
kunnen hiermee hun zorg verbeteren.
Toezichthouders en de overheid kunnen met deze
informatie de kwaliteit van zorg bewaken, en hun
beleid zo nodig bijsturen. De afgelopen jaren zijn 20
vragenlijsten ontwikkeld en vrijgegeven voor gebruik.
Deze worden nu in allerlei zorgsectoren gebruikt,
waarbij verpleging, verzorging en thuiszorg vooroplopen. In deze sector worden elke twee jaar metingen
gedaan waarvan gegevens worden gepubliceerd op
de website www.kiesBeter.nl. Verder zijn tal van
CQ-index vragenlijsten in voorbereiding.
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Voor het eerst patiëntenervaringen
‘Vijf jaar CQ-index heeft in ieder geval opgeleverd
dat er op een systematische manier aandacht wordt
besteed aan de ervaringen van patiënten en cliënten
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in de zorg’, vertelt afdelingshoofd Jany Rademakers.
‘Want bij kwaliteit wordt vaak gekeken naar wat artsen daaronder verstaan, maar dan kom je al snel uit
bij medischtechnische en zorginhoudelijke indicatoren, terwijl de beleving van patiënten een essentieel
onderdeel is van de kwaliteit van zorg.’

Knelpunten
De relatief snelle en grootschalige ontwikkeling
heeft ook een aantal knelpunten blootgelegd.
‘Veel partijen zijn enthousiast met de CQ-index aan
de gang gegaan, maar wij denken dat er meer regie
nodig is’, vertelt Rademakers. Een ander knelpunt is
het gebruik van data voor verbetering van zorg.
Verschillende zorgaanbieders en verzekeraars willen
uitkomsten van onderzoek met CQ-index vragenlijsten gebruiken voor verbetering van hun zorg, maar
zij kunnen er nog niet voldoende mee uit de voeten.
‘De vertaalslag van het verzamelen van data naar

>–{}–<

het gebruik in de praktijk blijkt nog lastig. We moeten kijken welke informatie gebruikers precies nodig
hebben en hoe we de CQ-informatie beter aan hen
kunnen presenteren.’
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3
ZORG IS
MENSENWERK
Een diagnose is geen optelsom van symptomen.
Artsen moeten ook luisteren naar hun intuïtie, hun
‘niet-pluisgevoel’. Ook dat is een diagnostisch
instrument.Tussen beroepsgroepen verschuiven en
veranderen verantwoordelijkheden. Niet alleen
artsen, maar ook gespecialiseerde verpleegkundigen schrijven tegenwoordig een recept uit. Hoe zit
dat in andere landen? Door de toename van het
aantal patiënten met kanker zal de huisarts een rol
gaan spelen in de nazorg. Zijn moeder en kind in
goede handen? Hoe loopt bij spoedzorg in de verloskundige keten de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners? Over palliatieve zorg voor
mensen met een verstandelijke beperking is weinig
praktische literatuur beschikbaar. Het NIVEL
brengt daarom een boekje uit met casuïstiek.
Het biedt praktische tips en is te gebruiken in de
opleiding en op de werkvloer.
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왘 Diagnose

niet-pluis

Er komt een patiënt bij de dokter. Om vast te stellen
wat er aan de hand is, zijn niet alleen de ziektege
schiedenis en medisch onderzoek belangrijk, maar
ook intuïtie en ervaring. Wat voelt de arts aan zijn
water? Voelt het pluis of niet pluis? Het nietpluis
gevoel werkt vooral als alarmbel of kompas en zet de
arts ertoe aan objectieve redenen voor dit gevoel te
zoeken. Dat het nietpluisgevoel geen uit de lucht
gegrepen noviteit is, blijkt bijvoorbeeld uit een
uitspraak van het Centraal Tuchtcollege voor de
gezondheidszorg in 2008, als het oordeelt dat een
arts ten onrechte geen gevolg aan zijn nietpluis
gevoel heeft gegeven.
Onverklaard gewichtsverlies
In onderzoek naar ‘een vermoeden van kanker’ met
gegevens uit de Continue Morbiditeits Registratie
Peilstations van het NIVEL, bleek dat bij 133 gevallen
van nietpluisgevoel de prikkel voor de huisarts bij
voorbeeld lag in onverklaard gewichtsverlies, een
patiënt die eigenlijk nooit op het spreekuur komt,
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ongewoon langdurige klachten of het zieke uiterlijk van
meeste landen zijn de voorschrijfbevoegdheden van ver
de patiënt. Vaak zag de arts ook een combinatie van
pleegkundigen vrij beperkt en ligt de wettelijke verant
deze factoren. De helft van deze patiënten verwezen de
woordelijkheid vooral bij de medici. Met uitzondering
huisartsen direct door naar een medisch specialist,
van Engeland, waar iedere verpleegkundige na een voor
daarnaast lieten ze laboratorium, röntgen en echo
schrijfcursus van drie maanden bevoegd is tot het voor
onderzoeken doen. Bij tweederde van de patiënten
schrijven van allerlei geneesmiddelen.
leidde dit tot een diagnose en bij ruim eenderde stelde
de arts de diagnose kanker. Bij ruim een kwart ver
Engeland en Zweden
moedde de arts de definitieve diagnose al bij zijn niet
In Nederland krijgen we geen Engelse situatie.
pluisgevoel. ‘Juist bij een ziekte als kanker, waarbij
Gespecialiseerd verpleegkundigen – in eerste instantie
vroege opsporing zo belangrijk is voor de prognose, kan
diabetes, long en oncologieverpleegkundigen –
het nietpluisgevoel heel waardevol zijn’, stelt projectlei
krijgen naar verwachting vrij beperkte voorschrijfbe
der, huisarts en epidemioloog Gé Donker. ‘Om juist op
voegdheden. De verpleegkundig specialisten krijgen
basis daarvan te verwijzen of verder onderzoek te laten
ruimere bevoegdheden die na vijf jaar worden geëvalu
doen, kan net het verschil maken waardoor je er tijdig
eerd. De verdeling heeft te maken met het opleidings
bij bent.’
niveau. Gespecialiseerd verpleegkundigen hebben
veelal een hboopleiding verpleegkunde gedaan, met
www.nivel.nl/nieuws/diagnosenietpluis
aanvullend een specialisatie. Om geneesmiddelen te
mogen voorschrijven moeten zij daarbij een module far
macotherapie afronden. Verpleegkundig specialisten
hebben na hun verpleegkundige basisopleiding ook nog
왘 Een recept van de verpleegkundige
een masteropleiding Advanced Nursing Practice
gedaan. Farmacotherapie vormt sinds een aantal jaren
De Eerste Kamer behandelt begin 2011 een wetsvoorstel
onderdeel van die opleiding.
dat het voor gespecialiseerd verpleegkundigen en ver
pleegkundig specialisten mogelijk maakt medicatie
www.nivel.nl/nieuws/eenreceptvandeverpleegkundige
voor te schrijven. In verschillende andere westerse
landen – Australië, Canada, Ierland, Nieuw Zeeland,
Zweden, Engeland, Finland en de Verenigde Staten –
zijn verpleegkundigen al bevoegd medicijnen voor te
왘 Verloskundige spoedzorgketen heeft nog wel
zwakke schakels
schrijven. Nederland en Spanje zijn bezig er wetgeving
voor in te voeren. Onderzoekers van het NIVEL verricht
ten een internationale literatuurstudie en vergeleken de
Bij de zorg rond zwangerschap, bevalling en kraambed
verpleegkundige voorschrijfbevoegdheden in deze lan
kunnen veel verschillende zorgverleners betrokken zijn,
den. Ze publiceerden hierover in BMC Health Services
zoals huisartsen, verloskundigen, gynaecologen, ver
Research. De voorschrijfbevoegdheden en opleidingsei
pleegkundigen, kraamverzorgenden en soms ook kin
sen blijken sterk te verschillen tussen de landen. In de
derartsen, neonatologen en ambulancemedewerkers. Ze
3 zorg Is mENs ENwErk
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vormen samen de zogenoemde verloskundige keten.
Zeker in geval van spoed moeten ze elkaar snel kunnen
vinden. Als de samenwerking minder goed verloopt,
kan dat ernstige gevolgen hebben voor moeder en kind.
Onderzoekers van het NIVEL onderzochten hoe de
samenwerking tussen de verschillende zorgverleners
rond de spoedzorg in de verloskundige keten is georga
niseerd.

왘 Betrek

huisarts meer bij nazorg kanker

De signaleringscommissie Kanker van het Koningin
Wilhelmina Fonds (kWF Kankerbestrijding) voorspelde
in 2004 een verdubbeling van het aantal kankerpatiën
ten tussen 2000 en 2015. Deze patiënten worden nu nog
vooral behandeld en begeleid door medisch specialis
ten. Maar als het aantal patiënten toeneemt, is het
onvermijdelijk dat de huisarts een rol gaat spelen in de
nazorg. kWF Kankerbestrijding pleit ook voor een gro
tere rol voor de huisarts in de nazorg bij kanker.
Patiënten hoeven dan minder vaak naar het ziekenhuis
voor de controles, de zorg kan dichter bij huis worden
verleend. In 2010 hadden de Nederlandse huisartsen
ongeveer 3,6 miljoen contacten met patiënten met kan
ker die hun eerste behandeling achter de rug hadden.

Spoedritten
Gemiddeld een op de honderd spoedritten van de
ambulance is een verloskundige rit, waarbij een zwan
gere of barende vrouw of pasgeboren baby wordt
vervoerd. Meestal gaat het goed en verloopt ook de
overdracht naar en in het ziekenhuis soepel door goede
persoonlijke contacten. Toch weten de verschillende
zorgverleners niet altijd wat ze van elkaar kunnen ver
wachten en zijn ze onvoldoende bekend met elkaars
Scenario’s
protocollen en werkafspraken. In allerlei schakels van de
Onderzoekers van het NIVEL rekenden voor het kWF
keten kan hierdoor kostbare tijd verloren gaan. Voor de
twee scenario’s door en publiceerden deze in Huisarts &
melding van een spoedgeval aan de meldkamer bestaan
Wetenschap. Een scenario dat ervan uitgaat dat mensen
bijvoorbeeld geen vaste regels. Evenmin als voor de
met kanker eenzelfde beroep blijven doen op de huis
overdracht aan het ambulancepersoneel, naar het zie
arts als nu en een scenario waarin ook een deel van de
kenhuis en terug naar de verloskundige. Onderzoeker
nazorg van de medisch specialist verschuift naar de
Trees Wiegers: ‘Verloskundigen, ambulancepersoneel
huisarts. Door de toename van het aantal patiënten met
en zorgverleners in het ziekenhuis zouden beter van
kanker zal het aantal contacten met de huisartspraktijk
elkaars protocollen op de hoogte moeten zijn. Er wordt
sowieso met 1% toenemen in 2020. Als de nazorg van
nog onvoldoende gebruik gemaakt van de mogelijkhe
kankerpatiënten deels verschuift naar de huisartsprak
den die er zijn om de verloskundige spoedzorg te verbe
tijk, zal het aantal contacten met nog eens 3% toene
teren.’
men. Huisartsen moeten zich dus voorbereiden op meer
contacten met patiënten met kanker. Afdelingshoofd
www.nivel.nl/nieuws/verloskundigespoedzorgketen
prof. dr. François Schellevis: ‘Dit zijn op zich kleine per
heeftnogwelzwakkeschakels
centages. Maar het gaat wel om bijna een miljoen men
sen die vaker bij de huisarts komen.’
www.nivel.nl/nieuws/betrekhuisartsmeerbijnazorg
kanker
22
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왘 Pijn,

het is er wel maar je ziet het niet

Over palliatieve zorg voor mensen met een verstande
Onderzoeker Nienke Bekkema: ‘In april 2012 organilijke beperking is weinig praktische literatuur beschik
seerde de Stichting Agora een symposium gebaseerd
baar. Het NIVEL heeft daarom een boekje uitgebracht
op Zorgen tot de laatste dag. Het opende met een
met casuïstiek over palliatieve zorg voor mensen met
inleiding over het NIVEL-onderzoek en in gesprekseen verstandelijke beperking. Het boekje biedt prakti
groepen werden de verschillende thema’s uit het
sche tips voor begeleiders, en is te gebruiken in de oplei
boekje behandeld.’
ding en op de werkvloer. Voor het boekje Zorgen tot de
laatste dag zijn 47 familieleden, begeleiders, artsen en
vrijwilligers geïnterviewd. De wetenschappelijke verant
mond, het zijn hele kleine dingetjes waar je dan op let,
woording is terug te vinden in het onderzoeksrapport
dat hij net even anders doet dan anders... Het is zo
dat gelijktijdig is gepubliceerd. Het boekje is te gebrui
klein, je ziet het eerst niet.’
ken voor agogische en verpleegkundige mBo en HBo
opleidingen, maar ook voor nascholing of in een team
Wees alert
overleg. Het boekje is geordend aan de hand van een
‘Als begeleiders zo’n nietpluisgevoel hebben, is het heel
aantal thema’s en gebaseerd op verhalen over het
belangrijk dat ze onderzoeken waar dat vandaan komt’,
levenseinde van twaalf mensen met een verstandelijke
stelt onderzoeker Anke de Veer. Zeker nu mensen met
beperking. Een van die thema’s is signaleren.
een verstandelijke beperking steeds ouder worden en
langer in hun eigen omgeving blijven, krijgen ook zij
Signaleren
vaker te maken met levensbedreigende aandoeningen
Vooral bij mensen die zich niet goed kunnen uitdruk
en is meer kennis welkom om hen goede palliatieve zorg
ken en daarbij vaak nog meer beperkingen hebben, is
te kunnen bieden.
het moeilijk signalen te herkennen dat ze pijn hebben
of dat het niet goed gaat. Bij mensen die heel heftig rea
Het project is uitgevoerd in samenwerking met de
geren, lijkt dit bijvoorbeeld op het eerste gezicht te pas
Stichting Agora en met subsidie van het Ministerie van
sen bij de gedragsproblematiek, maar kan pijn de echte
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Fonds Sluyterman
oorzaak zijn. Anderen kunnen juist met maar heel
van Loo, Fonds verstandelijk gehandicapten, en de
‘kleine’ signalen aangeven, hoe het met ze gaat. Voor
Stichting RCOAK.
informatie over symptomen of problemen is de huisarts
of arts verstandelijk gehandicapten daarom aangewezen
www.nivel.nl/nieuws/pijnheterwelmaarjeziethet
op begeleiders en familieleden. Zij kennen de cliënten
niet
het best en zijn gespitst op de ‘taal’ van de cliënt. Of
zoals een van de geciteerde begeleiders zegt: ‘Meestal
was zijn broer de eerste die een aanwijzing gaf, die is
daar heel gevoelig voor... het is een trekje met zijn
3 zorg Is mENs ENwErk
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Beroepenregistraties
en monitors
Het aanbod van de zorg en ontwikkelingen daarin
brengt het NIVEL in kaart met verschillende
instrumenten.

Beroepenregistraties
Van een aantal beroepsgroepen binnen de gezondheidszorg houdt het NIVEL registraties bij. Continu
worden gegevens verzameld over het aantal huisartsen, verloskundigen, fysiotherapeuten in de eerste
lijn, oefentherapeuten en ergotherapeuten, over hun
samenstelling en spreiding over het land. Op basis
van die gegevens wordt ook een beroepskrachtenplanning gemaakt en arbeidsmarktonderzoek
gedaan.

Vraag Aanbod Analyse Monitor (VAAM)
Met de Vraag Aanbod Analyse Monitor (VAAM) is op gemeente- en postcodeniveau de vraag en het aanbod te berekenen van huisartsenzorg, farmaceutische
zorg, fysiotherapeutische zorg, eerstelijns geestelijke gezondheidszorg, oefentherapie, diëtetiek en verloskundige zorg. Daarnaast is met deze zorgvraagmonitor op lokaal niveau de vraag naar zorg te bepalen voor specifieke aandoeningen
zoals chronische ziektes en psychosociale problemen. De vraag is gebaseerd op
de bevolkingssamenstelling van de gemeente, wijk of buurt.
Onderzoeker Willemijn de Graaf-Ruizendaal: ‘De Vraag Aanbod Analyse Monitor
wordt veel gebruikt door beleidsmedewerkers, zorgmanagers en zorgverleners om
de zorg in de buurt zo goed mogelijk vorm te geven. Daarnaast zijn gegevens van
de VAAM al gepresenteerd in meer dan 250 Wijkscans van de Regionale Ondersteuningsstructuren, adviseurs zeggen de VAAM voor iedere wijk- en stadsdeelanalyse te gebruiken. En VAAM-gegevens komen ook terug in producten van het
RIVM zoals de Zorgatlas en de regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning.’
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Monitor patiëntveiligheid
De Monitor Zorggerelateerde Schade in Nederlandse Ziekenhuizen is
een dossieronderzoek naar schade die is ontstaan door de zorgverlening.
Het dossieronderzoek heeft als doel meer inzicht te verschaffen in de ontwikkeling van de aard, ernst en omvang (incidentie) van zorggerelateerde
schade en de mate waarin deze te vermijden is. Er worden drie metingen
gedaan. Voor de eerste twee metingen zijn patiëntendossiers uit 2004 en
2008 gebruikt. De derde meting zal in 2012/2013 plaatsvinden met dossiers van 2011/2012. Door de resultaten van de verschillende metingen te
vergelijken, krijgen we inzicht in de ontwikkeling van de patiëntveiligheid
in Nederland.
Programmaleider Cordula Wagner, hoogleraar patiëntveiligheid: ‘De
Monitor Zorggerelateerde Schade in Nederlandse Ziekenhuizen heeft
een grote impact op de kwaliteit en veiligheid in Nederlandse ziekenhuizen. Naast het landelijke VMS Veiligheidsprogramma dat voortkwam uit
het landelijke dossieronderzoek, hebben ziekenhuizen inmiddels zelf ook
patiëntveiligheid hoog in het vaandel staan. Steeds meer ziekenhuizen
voeren zelf dossieronderzoek uit om knelpunten in de patiëntveiligheid in
het eigen ziekenhuis op te sporen.’

Therapietrouwmonitor
De website www.therapietrouwmonitor.nl biedt cijfers over het
gebruik van geneesmiddelen voor professionals in de zorg,
patiëntenorganisaties, onderzoekers en beleidsmakers. Centraal
staan de ervaringen van patiënten met de zorg rond geneesmiddelen en het gebruik ervan. Verder biedt de monitor een gevarieerd cijferoverzicht, bijvoorbeeld over de therapietrouw per aandoening, een zoekfunctie, en er zijn enkele therapietrouwbevorderende initiatieven te vinden.

jaarBoEk 2011
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4
NIEUWE
TECHNOLOGIEËN
Het NIVEL ontwikkelt en test interventies die in de
praktijk toepasbaar zijn. Zoals een pocketcomputer
waarop patiënten een dagboek bijhouden en feedback krijgen van een psycholoog. De ‘EPD-scan’
waarmee huisartsen de kwaliteit van hun registratie
kunnen doorlichten. Of een website met initiatieven
om medicijngebruik te verbeteren. Is een interventie eenmaal ontwikkeld en getest, dan kunnen zorgverleners, praktijken en instellingen het ‘prototype’
overnemen, doorontwikkelen of aanpassen voor
eigen gebruik.
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왘 Pocketcomputer

verhelpt onverklaarde

buikpijn
Het prikkelbare darmsyndroom is een veelvoorko
mende en vaak beperkende aandoening. Tien tot 25%
van de mensen heeft er wel eens last van. Twee keer
zoveel vrouwen als mannen. Patiënten kampen met
buikpijn en vaak met diarree, maar een medische ver
klaring is niet te vinden. Cognitieve gedragstherapie
kan uitkomst bieden. In het Journal of Psychosomatic
Research publiceerden onderzoekers van het NIVEL
een onderzoek naar haalbaarheid en effect van cogni
tieve gedragstherapie ondersteund met een pocket
computer. Patiënten hielden vier weken lang, drie keer
per dag een elektronisch dagboek bij en kregen dage
lijks feedback van een psycholoog. Het elektronisch
dagboek op de pocketcomputer – zo groot als een uit
de kluiten gewassen mobiele telefoon – heeft als voor
deel dat mensen, zodra ze een seintje krijgen, het dag
boek bij kunnen houden tussen hun dagelijkse bezig
heden door.
Opvattingen ontmaskeren
Cognitieve gedragstherapie – het bijstellen van verwach
tingen en opvattingen van de patiënt – via de pocket
computer blijkt mogelijk in de praktijk. Patiënten stellen
hun opvattingen over de klacht bij. Door er positiever
over te denken, neemt aanvankelijk ook de pijn af. Op de
langere termijn blijft het effect op de opvattingen merk
baar, maar neemt de pijn weer toe. ‘Dat heeft ons verrast.
Maar als de therapie zo nu en dan kortdurend wordt her
haald, blijft misschien ook het gunstige effect op de pijn
behouden’, stelt programmaleider Sandra van Dulmen.
‘Vanwege de buikpijn laten patiënten vaak bepaalde
etenswaren staan. Terwijl er geen verband hoeft te zijn.
We willen ze laten stilstaan bij wat ze denken en doen.
4 N IE uw E tEch No Lo gIEëN

En ze in het dagelijks leven laten toetsen of dit werkelijk
de klachten verandert of belemmerend werkt.’ Patiënten
meldden dat ze door het bijhouden van het dagboek
meer inzicht kregen in hun klachten. Ze realiseerden
zich welke klachten ze hinderlijk vinden en welke niet.
Of dat hun klachten verergeren na stressvolle dagen.
www.nivel.nl/nieuws/pocketcomputerverhelpt
onverklaardebuikpijn

왘 Website

volgt goed gebruik geneesmiddelen

Een arts schrijft pillen voor om zijn patiënt te behande
len. Maar lang niet al die pillen worden werkelijk
geslikt. Ze worden vergeten of de patiënt neemt ze liever
niet. Om ‘therapietrouw’ beter bespreekbaar te maken
en verbeteringen te volgen, heeft het NIVEL de website
www.therapietrouwmonitor.nl ontwikkeld. De website
is een initiatief van de Landelijke taakgroep Goed
Medicijngebruik. De ontwikkeling is gefinancierd door
het ministerie van VWS. De TherapietrouwMonitor is
gelanceerd op de 3e Nationale Therapietrouw Confe
rentie najaar 2011.
De monitor biedt cijfers over het gebruik van geneesmid
delen voor professionals in de zorg, patiëntenorganisa
ties, onderzoekers en beleidsmakers. Centraal staat hoe
patiënten de zorg rond geneesmiddelen en het gebruik
ervan ervaren. Op de website komen vragen aan de orde
zoals: beslissen patiënten mee over hun behandeling?
Krijgen ze ondersteuning bij het gebruik van geneesmid
delen? Geven zorgverleners wel dezelfde informatie?
Hoe regelmatig halen patiënten hun geneesmiddelen op
bij de apotheek? Verder biedt de monitor een gevarieerd
cijferoverzicht en een zoekfunctie.
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Verbeteren
왘 Kwaliteit medische dossiers huisartsen gemeten
De therapietrouw verschilt nogal per aandoening. Van
de mensen met diabetes gebruikt een op de tien zijn
Zorgverleners wisselen in toenemende mate medische
medicijnen minder dan voorgeschreven. Van de mensen
gegevens over patiënten uit. Dat is nodig, omdat veel
met depressie zijn dat er twee op de tien en van de men
patiënten door meer dan één zorgverlener worden
sen met astma of adHd gebruiken zelfs vier op de 10
behandeld. In veel gevallen kunnen artsen op de huis
patiënten hun medicijnen minder dan voorgeschreven.
artsenpost bij acute problemen bijvoorbeeld kijken in
De website brengt de cijfers hierover bij elkaar.
het dossier van de patiënt bij de eigen huisarts. Om de
Progammaleider Liset van Dijk. ‘Verbetering is mogelijk
informatie uit huisartsendossiers te kunnen gebruiken
en dat moeten we binnen de zorg organiseren. We doen
is het belangrijk dat die gegevens volledig en correct zijn
nu een meting en volgen de komende vijf jaar op thera
bijgehouden. Ook zorgverzekeraars vinden het steeds
pietrouwmonitor.nl het effect van alle verbeterinitiatie
belangrijker dat de verslaglegging in het huisartsinfor
ven.’
matiesysteem op orde is.
Verschillende therapietrouwbevorderende initiatieven
zijn al op de website terug te vinden. Zoals het medi
EPD-scan
cijndoosje SenseMedic dat mensen een seintje geeft als
Maar hoe zit het eigenlijk met de kwaliteit van dat dos
ze hun pillen vergeten. Of het Servicerecept van SaL
sier? In hoeverre worden dossiers volgens de daarvoor
apotheken, waarmee apothekers met patiënten en art
bestaande richtlijn bijgehouden? Het NIVEL ontwik
sen het geneesmiddelengebruik in de gaten houden. En
kelde de zogenoemde EPdscan, die de kwaliteit van de
een tiplijst voor dokters en patiënten uit de internatio
registratie in het elektronisch patiëntendossier meet.
nale guLiVErstudie van het NIVEL, de Universiteit
Die scan is nu toegepast in Twente, waar bijna honderd
Utrecht, drie buitenlandse universiteiten en de NPCF.
huisartspraktijken – die gebruikmaken van verschil
Van Dijk: ‘Mensen gaan de nieuwe initiatieven opmer
lende huisartsinformatiesystemen – zich de maat lieten
ken. Apothekers zullen actiever worden, bijvoorbeeld
nemen. De verslaglegging blijkt op sommige onderde
patiënten bellen als ze hun medicijnen niet ophalen.’
len goed overeen te komen en op andere sterk te ver
schillen, waardoor volledigheid en kwaliteit van de dos
www.nivel.nl/nieuws/websitevolgtgoedgebruik
siers in het gedrang kunnen komen.
geneesmiddelen
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Registratiegedrag
Veel verschillen komen door het registratiegedrag van
de huisarts zelf. Onderzoeker Robert Verheij: ‘Bij som
mige praktijken lijkt een patiënt bijvoorbeeld nog
steeds medicijnen te slikken, terwijl het laatste recept al
langer dan 6 maanden geleden is uitgeschreven. Dat
kan leiden tot medicatiefouten. En ook in de registratie
van allergieën en contraindicaties blijkt veel variatie te
bestaan. De ene praktijk registreert ze wel uitgebreid, de
andere niet. Terwijl onvolledige registratie van aller
gieën tot ongewenste bijwerkingen kan leiden.’ Een deel
van de verschillen in de registratie is ook toe te schrijven
aan de mogelijkheden en onmogelijkheden van de ver
schillende huisartsinformatiesystemen.

Projectleider Robert Verheij: ‘De Landelijke
Huisartsen Vereniging en verzekeraars hebben afgesproken dat iedere praktijk in 2013 een volledige
EPD-scan uitvoert om in aanmerking te komen voor
de variabiliseringsgelden. Dat variabiliseringsgeld is
onttrokken aan de inschrijftarieven van de huisartsen
en apart gezet. Ze krijgen het terug als ze aan een
bepaald criterium voldoen. Voor 2013 is het criterium dat het dossier op orde is. Getoetst met de
EPD-scan.’

Vervolg
Na deze eerste meting gaan praktijken aan de slag om
verbeteringen door te voeren en de dossiers op orde te
brengen. Waar nodig krijgen ze daarbij hulp. Na afloop
daarvan gaat het NIVEL opnieuw kijken naar de kwaliteit
van de dossiervoering.
Met de in Twente opgedane ervaring wil het NIVEL
– samen met het Nederlands Huisartsen Genootschap –
de EPdscan doorontwikkelen, zodat uiteindelijk huis
artsen overal in Nederland de scan kunnen gebruiken
voor het verbeteren van hun EPd.
www.nivel.nl/nieuws/kwaliteitmedischedossiers
huisartsengemeten
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Eerstelijnsgezondheidszorg moet menselijk
gezicht houden
Huisartspraktijken groeien uit tot eerstelijnsgezondheidszorgorganisaties, maar moeten oog blijven
houden voor de menselijke maat. Het NIVEL brengt
kennis over de eerste lijn samen in een overzichtstudie. De ‘Overzichtstudie eerste lijn’ gaat in op de
recente ontwikkelingen in de eerste lijn, analyseert
de sterke kanten en de mogelijke risico’s voor de
toekomst.

Oplossing
Meer dan 90% van de Nederlandse zorg wordt geleverd in de eerste lijn, door huisartsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten en andere zorgverleners, tegen
slechts 4% van het totale budget van de zorg. Een
goed functionerende eerste lijn voorkomt dat mensen
een beroep doen op duurdere en complexe zorg. Niet
alleen in Nederland maar wereldwijd wordt een sterke
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OVERZICHTSTUDIE
EERSTELIJN
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eerstelijnsgezondheidszorg daarom gezien als oplossing voor de groeiende en veranderende vraag naar
zorg, het toenemend aantal chronisch zieken en de
stijgende kosten door nieuwe medische technologie.
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Vertrouwd gezicht in de buurt
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Huisarts, fysiotherapeut en apotheker waren lang
het vertrouwde gezicht van de eerstelijnszorg.
Tegenwoordig hebben we niet meer alleen met de
huisarts en fysiotherapeut te maken, maar ook met
de praktijkondersteuner, de diabetesverpleegkundige, de eerstelijnspsycholoog... De huisarts met een
solopraktijk wordt langzaam verleden tijd. Bij fysiotherapiepraktijken is die ontwikkeling nog sterker.
Afdelingshoofd prof. Dinny de Bakker: ‘De uitdaging
is de samenwerking in de eerstelijnszorg zo vorm te
geven dat mensen hun huisarts en fysiotherapeut
blijven kennen, dat ze weten met mensen te maken
te hebben en niet met anonieme organisaties.
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Want we hebben meer vertrouwen in mensen dan in
organisaties.’

Kwaliteit en samenwerking
Vertrouwen in de kwaliteit van de eerste lijn is essentieel. De eerste lijn heeft veel geïnvesteerd in kwaliteit. Inmiddels heeft het Nederlands Huisartsen
Genootschap ruim 100 standaarden uitgebracht,
variërend van richtlijnen voor de behandeling van
diabetes tot richtlijnen voor de behandeling van
griep. De meeste huisartsen hanteren deze richtlijnen in hun praktijk. Patiënten blijken over het algemeen positief over de eerstelijnszorg, en de samenwerking binnen de eerste lijn, vanouds een zwak
punt, ontwikkelt zich in de goede richting. Dit is
vooral belangrijk voor de zorg aan chronische
patiënten.

Verwijzen

>–{}–<

Maar ondanks de nieuwe gezichten in de eerste lijn,
met hun eigen specifieke taken en expertise, stijgt
toch het aantal verwijzingen naar de ziekenhuizen,
de tweede lijn. De Bakker: ‘Van een sterke eerste lijn
verwacht de minister dat deze bijdraagt aan beheersing van de kosten van de gezondheidszorg. Maar de
zuigkracht van de tweede lijn is sterk. Alleen de eerste lijn versterken is daarom niet voldoende om de
kosten te beperken als niet ook maatregelen worden
genomen om de groei in de tweede lijn te beteugelen. Een belangrijk deel van het ziekenhuisbudget
zou onder vrije prijsvorming moeten kunnen verschuiven naar de eerste lijn.’
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Afdelingshoofd Dinny de Bakker, hoogleraar
structuur en organisatie van de gezondheidszorg:
‘Het ministerie van VWS heeft voor de brief van de
minister aan de Tweede Kamer over Zorg in de
buurt, uitgebreid gebruikgemaakt van de NIVELOverzichtstudie Eerste Lijn.’
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5
PATIËNTGERICHT
COMMUNICEREN
In de spreekkamer voeren arts en patiënt een
‘gesprek’. Patiënten willen graag een meelevende
huisarts. Panels van leken uit verschillende landen
keken naar video’s van consulten bij de huisarts en
formuleerden tips om de communicatie in de
spreekkamer te verbeteren. Uit ander onderzoek
blijkt dat maar weinig artsen met patiënten het
medicijngebruik bespreken. Een gemiste kans om
de therapietrouw te verbeteren. Voor informatie
over hun ziekte en behandeling gebruiken patiënten
verschillende bronnen. De een geeft de voorkeur
aan een folder van het ziekenhuis, een ander leest
liever heldere informatie op internet. Iedere
informatiesoort heeft zijn eigen publiek.
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왘 Gouden

tips voor in de spreekkamer,
patiënten spreken zich uit

niets over de praktijk’, stelt Bensing. ‘De protocollering
van het medisch handelen heeft zonder enige twijfel de
kwaliteit van de medische behandeling verhoogd, maar
de zorg dreigt er minder persoonlijk door te worden.
Ook door de toenemende efficiencydrift schiet de empa
thische benadering er nogal eens bij in. Toch is empathie
een kernwaarde in het medisch consult.’ Het is daarom
te overwegen de communicatie van de arts te betrekken
in de contractafspraken tussen verzekeraars en behande
laars, vervolgt ze. ‘Patiënten vinden dit echt heel belang
rijk en als je de ‘empathische benadering’ in de honore
ring laat terugkomen, laat je daarmee zien dat je het
belang ervan erkent. Dat heeft een signaalwerking.’

In de spreekkamer praten twee partijen met elkaar: arts
en patiënt. Opmerkelijk genoeg worden patiënten zel
den systematisch betrokken bij de vraag wat goede com
municatie is. Communicatietrainingen worden ontwik
keld door professionals. Maar is dat wel terecht?
Waarom zou je niet aan patiënten zelf vragen wat zij
belangrijk vinden in de communicatie van hun arts? Er
is weinig reden ze níet systematisch te betrekken bij de
beoordeling van de kwaliteit van zorg, betoogt prof. dr.
Jozien Bensing van het NIVEL. Zij begon daarom de
guLiVErstudy, een internationaal project met onder
Tips
zoekers uit België (Gent), Nederland (Utrecht),
De panelleden formuleerden ook tips voor een effectie
Engeland (Liverpool) en Italië (Verona), waarin gewone
ver consult. Deze inspireerden de Nederlandse
burgers gevraagd werd video’s van medische consulten
Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) tot het maken
te beoordelen en hun oordeel van commentaar te voor
van een ‘communicatiewijzer’, waarin de tips geïllus
zien. De onderzoekers publiceerden hun resultaten
treerd worden met cartoons (www.mijnzorgveilig.nl). Ze
onder meer in het wetenschappelijke tijdschrift Patient
zijn voor zowel artsen als patiënten. Interessant is dat
Education and Counseling.
veel tips voor artsen een spiegelbeeld hebben in tips
voor patiënten. Een goed consult is volgens de deelne
Empathie
mers aan het onderzoek een verantwoordelijkheid van
In het onderzoek kregen 35 panels van in totaal 259
beide partijen. Artsen krijgen onder meer de tip geen
mensen verspreid over de vier landen dezelfde video
schot te plaatsen tussen arts en patiënt door de recep
fragmenten te zien van medische consulten. Jozien
tioniste of assistente vooraf een screening te laten doen
Bensing: ‘In alle landen blijken de hoogste rapportcijfers
(triage). Tijdens het consult is het belangrijk oogcontact
te worden gegeven als een arts expliciet empathisch rea
te maken, medeleven te laten zien en eerlijk te zijn. Na
geert. Patiënten willen dat een arts meeleeft met zijn
afloop moeten ze patiënten altijd de uitslagen van
patiënt en begrijpt wat de patiënt meemaakt.’ In de
communicatietrainingen aan de medische opleidingen
wordt empathie ook belangrijk gevonden. En ook in dit
onderzoek blijken de scores van lekenpanels en profes
De NPCF gebruikt de tips voor een communicatiesionals erg op elkaar te lijken. ‘De communicatietrainers
kaart voor patiënten, waarop de tips zijn geïlluszijn dus wel met het goede bezig. Dat is een positieve
treerd met cartoons.
conclusie van dit onderzoek. Maar helaas zegt dat nog
5 patIë N tg E r Ich t comm uNIc ErEN
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onderzoek laten horen, ook als er niets aan de hand
blijkt te zijn. Patiënten krijgen de tip het consult goed
voor te bereiden. Bijvoorbeeld door dagboekjes bij te
houden over het verloop van hun klachten en van te
voren na te denken welke vragen ze hebben. Tijdens het
consult is het belangrijk dat ze eerlijk zijn over hun
klachten en laten weten of ze vrij verkrijgbare genees
middelen gebruiken of alternatieve genezers bezoeken.
Het zou ook goed zijn als ze achteraf hun arts op de
hoogte stellen als de klachten zijn verdwenen.
Eigen verhaal
‘Patiëntgerichte communicatie betekent eerst en vooral
dat artsen zich er in het consult van vergewissen wat
voor iemand tegenover hen zit’, schrijft Bensing in een
van de publicaties. ‘Het gezamenlijk opstellen van een
agenda kan helpen voor communicatie op maat.
Hiervoor is het allereerst nodig patiënten de ruimte te
geven hun eigen verhaal naar voren te brengen, zoals
wordt beschreven in de tips.’
Het onderzoek maakt deel uit van het
SPINOZAprogramma van prof.dr. Jozien Bensing.
www.nivel.nl/nieuws/goudentipsvoordespreekkamer
patientensprekenzichuit

34

왘 Bespreek

medicijngebruik tijdens consult

In de Westerse wereld neemt ongeveer een kwart tot de
helft van de patiënten met een chronische aandoening
zijn medicijnen niet trouw in. Toch bespreken huisart
sen – die 80% van de geneesmiddelen voorschrijven –
het medicijngebruik zelden tijdens een consult. Het
NIVEL deed onderzoek naar de beweegredenen van de
huisartsen. Waarom bespreken ze therapietrouw en
goed medicijngebruik zo weinig? Dit blijkt vooral met
tijdsdruk te maken te hebben en met de mate waarin ze
een patiënt kennen, schrijven de onderzoekers in het
International Journal of Person Centered Medicine.
Verder speelt de samenwerking met de apotheker en
praktijkondersteuner een rol – ze verwachten dat de
ander het bespreekt – de ongerustheid van de patiënt en
het type geneesmiddel.
Hulpvraag
Door tijdsdruk vinden huisartsen dat ze keuzes moeten
maken. Ze vinden het bijvoorbeeld belangrijker in de
korte tijd van het consult de hulpvraag goed boven tafel
te krijgen. En als er een patiënt voor ze zit die zijn medi
cijnen heel precies lijkt in te nemen, dan zullen ze geen
tijd besteden aan het bespreken van de therapietrouw.
Vaak is dit toch een persoonlijke invulling van de huis
arts. Programmaleider Sandra van Dulmen: ‘Huisartsen
zitten er met deze gut feelings vaker naast dan zij den
ken, gezien het aantal mensen dat niet trouw zijn medi
cijnen inneemt. Ze zouden hun aannames bij een
patiënt moeten checken en daarnaast alerter mogen zijn
op (non)verbale signalen van een patiënt, zoals bij een
patiënt die aangeeft ‘eigenlijk helemaal niet van pillen te
houden’. Door in te gaan op dergelijke uitingen en mis
vattingen of onterechte zorgen weg te nemen, zal de
therapietrouw van patiënten wellicht verbeteren.’
jaarBoEk 2011

Video’s van consulten
Voor het onderzoek zijn van 20 huisartsen 20 willekeu
rige consulten op video opgenomen. Aan de hand van
een selectie van consulten waarin een medicijn was
voorgeschreven, hebben de onderzoekers met de huis
artsen doorgesproken waarom ze in bepaalde, cruciale
fragmenten goed medicijngebruik of therapietrouw wel
of niet met de patiënt bespraken.

Verschillende behoefte
Patiënten blijken de verschillende informatiebronnen te
gebruiken vanuit een verschillende behoefte aan infor
matie. En hoe betrouwbaarder ze een informatiebron
vinden, hoe vaker ze die gebruiken. Iedere informatie
bron biedt specifieke mogelijkheden voor informatie op
maat. Onderzoeker Linda Muusses: ‘Als je alleen nog
informatie via internet zou aanbieden, bereik je niet de
mensen die het meest vertrouwen op brochures. We
www.nivel.nl/nieuws/bespreekmedicijngebruiktijdens
moeten daarom verschillende bronnen blijven aanbie
consult
den. Ze hebben allemaal hun functie. Iedere informatie
bron bedient zijn eigen publiek. Voor een aantal men
sen werkt aanvullende informatie ook geruststellend.’
Als aan de informatiebehoefte van patiënten wordt vol
왘 Chemotherapie: iedere informatiebron zijn eigen
publiek
daan, kan dat hen helpen beter om te gaan met hun
ziekte en hun welbevinden verbeteren. Voor het onder
zoek beantwoordden 354 patiënten in tien ziekenhui
Patiënten gebruiken verschillende informatiebronnen
zen een vragenlijst.
voor ze chemotherapie krijgen, zo blijkt uit een publica
tie van onderzoekers van de Universiteit van Amster
www.nivel.nl/nieuws/chemotherapieiedere
dam, het NIVEL en de Universiteit van Sydney in Psycho
informatiebronzijneigenpubliek
Oncology. Ouderen prefereren de informatie over de
behandeling van het ziekenhuis. Jongeren, mensen met
een hogere opleiding en mensen voor wie het zoeken
naar informatie een manier is om met de stress van de
ziekte en de behandeling om te gaan, zoeken meer
informatie op internet. Zij raadplegen ook meer aanvul
lende folders en brochures. In het persoonlijke contact
zijn de medisch specialist, de verpleegkundige en fami
lie of vrienden de meest gebruikte bronnen, onafhanke
lijk van de leeftijd of opleiding van de patiënt. Mensen
die na afloop van het voorlichtingsgesprek met de ver
pleegkundige nog vragen hebben over de behandeling
en de prognose, slaan er vaker de Behandelwijzer
Chemotherapie op na die bij het gesprek is verstrekt.

5 patIë N tg E r Ich t comm uNIc ErEN
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NIVEL panels
Het NIVEL verzamelt informatie over de gezondheidszorg bij allerlei groepen in de samenleving.
Hiervoor beheert het panels van chronisch zieken,
gehandicapten, consumenten, verzekerden en ook
verpleegkundigen en verzorgenden. De leden van
deze panels beantwoorden regelmatig vragenlijsten.

Panel Verpleging & Verzorging
Het Panel Verpleging & Verzorging bestaat uit
helpenden, verzorgenden, verpleegkundigen
en sociaal agogen. De deelnemers werken in ziekenhuizen, in de GGZ, de gehandicaptenzorg,
thuiszorg, en in verpleeg- en verzorgingshuizen.
Met dit panel worden op landelijk niveau informatie, meningen en ervaringen verzameld over
beroepsinhoudelijke onderwerpen, plezier in het
werk en groeimogelijkheden.

Het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG)
Dit panel bestaat uit ongeveer 3500 zelfstandig wonende mensen uit de
Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder met een chronische somatische ziekte
of matige tot ernstige zintuiglijke of motorische beperkingen.
Programmaleider Mieke Rijken: ‘Gegevens uit het Nationaal Panel Chronisch
zieken en Gehandicapten worden regelmatig gebruikt voor beleidsmonitoring en
-evaluatie. Een voorbeeld hiervan is het onderzoek naar de inkomenseffecten van
de overgang van de fiscale aftrek van ziektekosten van chronisch zieken en
gehandicapten als buitengewone uitgaven (2008), naar de compensatie van meerkosten binnen de nieuwe Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg, 2009). Dit onderzoek geeft antwoord op vragen van de Eerste Kamer
over de Wtcg die hebben geleid tot aanname van de motie Meurs in december
2008. In deze motie wordt de regering verzocht onderzoek te laten uitvoeren om te
zien hoe de Wtcg uitpakt voor chronisch zieken en gehandicapten die een beroep
moeten doen op meerdere regelingen binnen deze wet. Voor dat onderzoek is
gebruikgemaakt van gegevens die de panelleden zelf hebben verstrekt in enquêtes, aangevuld met gegevens uit landelijke zorg- en inkomensregistraties, met
toestemming. Het onderzoek wordt in 2012 afgerond.’
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Consumentenpanel Gezondheidszorg
Het Consumentenpanel Gezondheidszorg verzamelt onder de
algemene bevolking in Nederland informatie over de meningen over de gezondheidszorg en de ervaringen hiermee. Het
panel bestaat uit circa 6000 personen van 18 jaar en ouder.

Panel Samen Leven
Meer dan 600 mensen met een lichte
of matige verstandelijke beperking zijn
lid van het Panel Samen Leven, en
ruim 400 naasten. Dit zijn meestal
familieleden (ouders, broer, zus) en
soms een goede vriend of een begeleider van de instelling waar de persoon
met een verstandelijke beperking
woont.

Verzekerdenpanel
Met het Verzekerdenpanel verzamelt
het NIVEL informatie onder verzekerden: hun meningen over de gezondheidszorg, hun ervaringen ermee en met
zorgverzekeraar VGZ. Het Verzekerdenpanel bestaat op dit moment uit 7082
personen van 18 jaar en ouder.

Panel van mensen met astma of COPD
Voor dit panel zijn extra mensen met astma of
COPD geworven, in aanvulling op de deelnemers met astma of COPD binnen het NPCG.
Samen zijn dit zo’n 1000 mensen met astma of
COPD. Het onderzoek binnen dit panel wordt
gefinancierd door het Astma Fonds.

jaarBoEk 2011

Panel Leven met Kanker
In 2011 is gestart met de voorbereidingen voor een
Panel Leven met Kanker. Dit panel wordt opgezet om
informatie te verzamelen over de ervaringen en problemen van mensen die kanker hebben of kanker
hebben gehad. Het beoogde panel zal uiteindelijk
bestaan uit ongeveer 1500 deelnemers.
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6
BLIJF BEWEGEN

Een internetprogramma helpt mensen met artrose
meer te bewegen, waardoor ze minder worden
beperkt door hun ziekte. Een kwart van de chronisch zieken heeft zijn woning aangepast met het
oog op de toekomst. Mensen met een chronische
darmziekte, zoals de ziekte van Crohn of colitis
ulcerosa, doen het over het algemeen goed op de
arbeidsmarkt. Ruim 478000 mensen hebben
deelgenomen aan de sportactiviteiten van het
Nationaal Actieplan Sport en Bewegen. En bijna
65000 mensen zijn lid geworden van een sportbond
of -vereniging. Het blijkt echter lastiger dan verwacht om mensen die echt inactief zijn in beweging
te brengen.

왘 Beweegprogramma

voor mensen met artrose

Artrose is een veelvoorkomende gewrichtsaandoe
ning, vooral op hogere leeftijd. Artrose komt vooral
voor in knieën en heupen, en vaker bij vrouwen dan
bij mannen. In de volksmond heet artrose een vorm
van slijtage van het kraakbeen, maar dat wil niet zeg
gen dat er niets aan te doen is. Door voldoende
lichaamsbeweging – ook bij pijn – kan het kraak
been zelfs weer dikker en steviger worden. Angst
voor pijn zet echter vaak een cirkel naar minder
bewegen en meer pijn in gang. Het NIVEL heeft een
internetprogramma ontwikkeld om deze cirkel te
doorbreken. Het helpt mensen met artrose meer en
gedoseerd te bewegen. Bij de deelnemers worden de
effecten van het beweegprogramma op de klachten
en dagelijkse activiteiten gemeten. Blijkt het pro
gramma effectief, dan komt het beschikbaar voor
iedereen met knie en heupartrose.
Pijn
Bewegen met pijn voelt onnatuurlijk, waardoor je
gevoel zegt ermee te stoppen. Toch is pijn tijdens
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bewegen niet schadelijk voor de gewrichten. Door gedo
seerd en stapsgewijs meer te bewegen verbetert de con
ditie, worden de spieren sterker en zijn alledaagse acti
viteiten, zoals boodschappendoen en het huishouden,
makkelijker uit te voeren. Het programma Artrose In
Beweging helpt artrosepatiënten op weg. Het pro
gramma duurt 8 weken.
In het begin kiezen deelnemers een leuke activiteit om
te doen, zoals fietsen, lopen of zwemmen. Ze krijgen via
de website wekelijks een opdracht die – aan de hand van
een voormeting – is afgestemd op hun niveau. Met de
wekelijkse opdracht bouwen deelnemers de gekozen
activiteit stapsgewijs op. Verder biedt het internetpro
gramma praktische informatie om dagelijkse problemen
en hindernissen op te lossen. Binnen thema's zoals
medicijngebruik, gezonde voeding en omgaan met pijn,
doen deelnemers vaardigheden en kennis op die hen
kunnen helpen bij het omgaan met artrose. Bij proble
men of vragen kunnen ze contact opnemen met een
fysiotherapeut.
Voor wie?
Artrose In Beweging (zie www.artroseinbeweging.nl) is
ontwikkeld voor mensen tussen de 50 en 70 jaar die last
hebben van artrose in heupen of knieën en die meer
willen bewegen. Om te kunnen deelnemen aan het pro
gramma en het onderzoek mogen ze niet tegelijkertijd
actief onder behandeling zijn bij een fysiotherapeut of
specialist.
www.nivel.nl/nieuws/beweegprogrammavoormensen
metartrose

6 bLIjf bEwEgEN

왘 Woning

van veel chronisch zieken nog niet
berekend op de toekomst
De meeste mensen willen oud worden in hun eigen
huis. Maar zodra je lichamelijk minder fit wordt, is dat
niet vanzelfsprekend. Meestal moet het huis hier en
daar wat worden aangepast. Het is verstandig dit al te
doen zolang je nog fit bent. Dit geldt zeker voor chro
nisch zieken. Vier van de tien chronisch zieken bewo
nen een zogenoemde nultredenwoning, een woning die
zowel van binnen als van buiten toegankelijk is zonder
traptreden. Zij hoeven nauwelijks verdere aanpassingen
in hun woning aan te brengen als door verergering van
de ziekte of door de ouderdom hun beperkingen toene
men. Voor de overige 60% kan dit in de toekomst wel
noodzakelijk zijn.

Tijdig aanpassen
‘Met kleine aanpassingen zijn bestaande woningen vaak
heel geschikt te maken om zelfstandig te blijven wonen’,
stelt onderzoeker Monique Heijmans. Toch heeft maar
een kwart van de chronisch zieken zijn woning aange
past met het oog op de toekomst. Eén op de tien is dit
van plan. Vooral chronisch zieken met ernstige beper
kingen en 75plussers passen hun woning aan, maar de
andere groepen doen dit veel minder. Blijkbaar wacht
het merendeel met aanpassingen tot het echt nodig is,
zo blijkt uit onderzoek binnen het Nationaal Panel
Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCg).
Voorzieningen in de buurt
Mensen met een chronische ziekte of beperking willen
niet alleen zelf langer zelfstandig wonen en deelnemen
aan activiteiten in de buurt, de overheid stimuleert dit
ook. De winkels en de apotheek moeten daarom ook
makkelijk toegankelijk zijn zonder stoepen, drempels
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en trappen. De meeste chronisch zieken blijken hun
woonomgeving als goed toegankelijk te ervaren. De toe
gankelijkheid van voorzieningen in de buurt behoeft
vaak wel verbetering.
www.nivel.nl/nieuws/woningvanveelchronischzieken
nognietberekendopdetoekomst

왘 Chronische

darmziekte houdt mensen niet aan

de kant
Mensen met een chronische darmziekte, zoals de ziekte
van Crohn of colitis ulcerosa, doen het over het alge
meen goed op de arbeidsmarkt, zo blijkt uit onderzoek
dat is gesubsidieerd door het Crohn en Colitis Ulcerosa
Fonds (CCuFoNdS). Driekwart verricht betaald werk
voor tenminste 12 uur per week. Ze doen daarmee niet
onder voor de algemene Nederlandse bevolking. Wel
werken mannen met een chronische darmziekte die
tussen de 45 en 65 jaar oud zijn minder vaak fulltime
dan andere mannen in dezelfde leeftijdsgroep. Dit is
een belangrijk verschil, omdat zich in deze categorie
gewoonlijk veel kostwinners bevinden. Mensen met
chronische darmziekten die actief zijn op de arbeids
markt zijn positief over hun werk en vinden de sociale
contacten belangrijk. Van de groep die niet werkt, zou
een derde wel graag willen werken.

door zijn leidinggevende. Darmpatiënten die niet wer
ken maar dat wel graag willen, geven aan dat zij moge
lijk wel aan de slag kunnen met flexibele werktijden,
thuiswerken of werk dicht bij huis. Een deel heeft
bovendien (om)scholing nodig.
Eigen invloed
Opmerkelijk is dat ook de invloed die mensen zelf den
ken te hebben op het beloop van de ziekte, samenhangt
met het aantal uren per week dat ze werken.
Programmaleider Mieke Rijken: ‘Dit is een interessante
bevinding, omdat de persoonlijke controle die iemand
over zijn ziekte ervaart mogelijk veranderbaar is, wat
niet opgaat voor de andere factoren. We onderzoeken
momenteel bij mensen met andere chronische aandoe
ningen hoe dat controlegevoel kan worden versterkt.’
De Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging heeft het rap
port woensdag 2 november 2011 aangeboden aan staats
secretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegen
heid en op 24 november aan Annemarie Jorritsma, voor
zitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
www.nivel.nl/nieuws/chronischedarmziektehoudt
mensennietaandekant

Belemmeringen
Mensen met de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa
nemen dus vaak deel aan de arbeidsmarkt, maar dit gaat
niet vanzelf. Bijna 90% van de werkenden geeft aan door
de ziekte last te hebben van vermoeidheid. De helft
heeft zelfs veel problemen met werken door vermoeid
heid. En een derde voelt zich niet voldoende gesteund
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왘 Landelijk

sportstimuleringsproject brengt half
miljoen mensen in beweging
Ruim 478000 mensen hebben deelgenomen aan de
sportactiviteiten van het Nationaal Actieplan Sport en
Bewegen. En bijna 65000 mensen zijn lid geworden van
een sportbond of vereniging. Het blijkt echter lastiger
dan verwacht om mensen die echt inactief zijn in bewe
ging te brengen, zo concludeert het NIVEL in de evalua
tie van het sportstimuleringsproject. Om Nederlanders
op grote schaal tot een actieve leefstijl te verleiden heeft
de rijksoverheid in 2007 het Nationaal Actieplan Sport
en Bewegen (NaSB) in het leven geroepen. Eén van de
manieren om mensen te verleiden te gaan bewegen is
via sport. Met subsidie van het ministerie van VWS heb
ben tien sportbonden van halverwege 2008 tot halver
wege 2011 veertien laagdrempelige sportconcepten ont
wikkeld en aan een breed publiek aangeboden.
NoC*NSF bood de sportbonden advies en ondersteu
ning.

Programmaleider Cindy Veenhof: ‘Door ons onderzoek hebben de sportbonden nu inzicht in bevorderende en belemmerende factoren voor de implementatie van dit soort sportprojecten. Die inzichten gaan
ze gebruiken bij nieuwe projecten. Er is een overzicht
van gemaakt dat aan alle sportbonden is toegestuurd. Een aantal bonden gebruikt onze resultaten
ook in hun onderhandelingen met gemeentes en
andere subsidieverstrekkers. Ze staan sterker in die
onderhandelingen nu ze kunnen laten zien wat deelname aan de sportprojecten oplevert.’

Aansluiten
Programmaleider Cindy Veenhof: ‘Het aantal inactieve
mensen dat werkelijk in beweging is gekomen, viel wat
tegen. De sportprojecten trokken vooral mensen die
eigenlijk al actief waren. Om inactieve mensen te berei
ken en te verleiden te gaan sporten is kennelijk meer
nodig. De deelnemende bonden kunnen bijvoorbeeld
De resultaten
op lokaal niveau samenwerking zoeken met gemeenten,
Vooral sportactiviteiten die toewerken naar een groot
buurthuizen, sportverenigingen en het bedrijfsleven.
sportevenement lijken succesvol om mensen in bewe
Zo kunnen sportactiviteiten worden ontwikkeld die
ging te brengen en houden. Bijvoorbeeld Start to Run
beter aansluiten bij de behoeften, wensen en mogelijk
van de Atletiekunie, FietsFit van de Nederlandse Toer
heden van inactieven in hun eigen specifieke omgeving.
Fiets Unie en Via Vierdaagse van de kNBLo Wandel
In toekomstige sportstimuleringsprogramma’s zoals
sportorganisatie Nederland. De veertien sportconcepten
Sport en bewegen in de buurt zal de focus juist hierop
zijn op ruim 1500 locaties en via bijna 750 verenigingen
liggen.’
aangeboden. De deelnemers waardeerden de sportinter
venties gemiddeld met cijfers tussen 7,6 en 8,4. Met de
www.nivel.nl/nieuws/landelijksportstimuleringsproject
beëindiging van het actieplan eind 2011 stopt ook de
brengthalfmiljoenmenseninbeweging
subsidie door het ministerie van VWS. Desondanks gaan
tien van de veertien sportconcepten van sportbonden
door.

6 bLIjf bEwEgEN
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Een nieuwe rol voor
zorgverleners

>±∞±<
OVERZICHTSTUDIE

>+∞+<

ZORG VOOR CHRONISCH ZIEKEN

>–∞–<

De zorgverlening voor chronisch zieken bereidt zich
voor op de toekomst. Zorgverleners zullen naast
hun vertrouwde rol patiënten meer dan nu moeten
gaan coachen bij zelfmanagement. Dat vereist
nieuwe vaardigheden. Het NIVEL brengt een overzichtstudie uit van de zorg voor chronisch zieken.

overleven, maar dat je ook mét een chronische
ziekte een kwalitatief goed leven hebt, waarbij je
zelf zoveel mogelijk de regie voert.

De komende jaren zal de vraag naar gezondheidszorg blijven stijgen. Nog ieder jaar neemt het aantal
mensen met een chronische ziekte toe en de gemiddelde leeftijd blijft stijgen, waardoor ook het aantal
mensen met meerdere chronische ziekten toeneemt.
Steeds meer mensen zullen dus een beroep gaan
doen op de gezondheidszorg. Voor de samenleving
betekent dit hogere zorgkosten en hogere kosten
door productiviteitsverlies. Bovendien stijgt niet
alleen de vraag naar gezondheidszorg, maar is ook
het accent verschoven. Door nieuwe medische
mogelijkheden leven mensen langer met ziekten die
vroeger fataal waren. De moderne zorg is er niet
meer alleen op gericht dat patiënten hun ziekte

De overheid staat voor de uitdaging de kwaliteit van
zorg voor chronisch zieken te verbeteren en deze óók
betaalbaar te houden. Ze zet daarvoor in op een programmatische aanpak: organisatie van de zorg in
zorggroepen en samenwerking tussen zorgverleners,
het bevorderen van zelfmanagement en maatschappelijke participatie. Chronisch zieken moeten meer
zelf kunnen blijven doen en ook gewoon kunnen werken. De NIVEL-studie biedt een actueel overzicht
van de zorg voor chronisch zieken op basis van deze
drie thema’s.

Drie thema’s
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Organisatie van de zorg

Participatie

Voor mensen met een chronische ziekte worden verschillende vormen van zorg geïntegreerd aangeboden. Maar zodra een patiënt meerdere chronische
ziekten heeft, wordt dat lastiger. Voor veel chronische ziekten bestaan nog geen zorgstandaarden en
de integrale bekostiging dekt nog lang niet alle zorg
waarvoor zorgstandaarden bestaan. Vooralsnog is er
geen samenhangend zorgaanbod voor alle chronisch
zieken in Nederland.

De overheid staat ook voor dat iedereen zo lang
mogelijk zelfstandig kan leven, wonen en werken,
en kan deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.
Of de wettelijke instrumenten hiervoor inderdaad
zelfredzaamheid en participatie bevorderen, is
vooralsnog onduidelijk.

>=∞=<
>–∞–<

Mantelzorg punt van zorg

>+∞+<

Zelfmanagement
Ondersteuning van zelfmanagement vraagt een
andere rol van zorgverleners. Zij moeten een meer
coachende rol kunnen vervullen. Tot nu toe is nauwelijks onderzocht of ondersteuning van zelfmanagement het sociaal functioneren en de participatie
verbetert.

Punt van zorg is ook het grote beroep dat op informele zorgverleners – mantelzorgers en vrijwilligers –
wordt gedaan. Zijn er in de toekomst wel voldoende
mantelzorgers en vrijwilligers om aan de toenemende vraag te voldoen, nu het ook steeds belangrijker wordt vrouwen en 55-plussers te behouden voor
de arbeidsmarkt?
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7
STUREN IN
DE ZORG
Wat zijn de prioriteiten voor gezondheidszorgonderzoek in Europa? En hoe staat de eerstelijnsgezondheidszorg ervoor? Om de eerstelijnszorg van
verschillende landen te kunnen vergelijken is
een meetinstrument ontwikkeld. Onderzoek naar
orgaandonatie krijgt de Volksgezondheidsprijs.
Verandering van het donorregistratiesysteem zal
geen extra donoren opleveren. Daarvoor zou je
beter kunnen insteken op een verbetering van het
contact met de nabestaanden.

왘 Policy

brief: Prioriteiten voor Europees
gezondheidszorgonderzoek
Beleidsmakers in alle Europese landen zoeken
oplossingen voor vergelijkbare problemen, zoals
de vergrijzing en de betaalbaarheid van de gezond
heidszorg. Het NIVEL bracht met vier partnerinstitu
ten – amCuVa, LSHtm, tu BErLIjN en daCEHta –
een policy brief uit. Deze is gebaseerd op een door
de Europese Unie gesubsidieerde werkconferentie in
Den Haag in april 2010. De policy brief biedt een
overzicht van belangrijke richtingen voor toekomstig
gezondheidszorgonderzoek en kan zo een waarde
volle bijdrage leveren aan het beleid van Europese
overheden.

Aanbevelingen
Belangrijke aanbevelingen zijn dat er op Europees
niveau meer inzicht moet komen in de gevolgen van
grote gezondheidszorghervormingen, bijvoorbeeld in
de zorgverzekering of in de relatie tussen publieke en
private zorgaanbieders. Veel Europese landen bestu
deren om die reden met grote belangstelling het
Nederlandse zorgstelsel. Ook is het van belang te
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leren hoe de patiëntgerichtheid van de zorg kan worden
vergroot en integratie van de zorg van verschillende orga
nisaties kan bijdragen aan betere zorg, goede ervaringen
van patiënten en efficiency. Verder biedt de policy brief
onder meer aanbevelingen op het terrein van health
technology assessment en oplossingen om onderzoek
beter te benutten en de capaciteit voor onderzoek te ver
groten. De policy brief is beschikbaar op
www.healthservicesresearch.eu

Onderzoeker Johan Hansen: ‘De onderzoeksprioriteiten uit de policy brief zijn toegepast in het Zevende
Kaderprogramma van de Europese Commissie.
Andere worden mogelijk uitgewerkt binnen het
Achtste Kaderprogramma dat start in 2013. Diverse
landen hebben de uitkomsten ook gebruikt voor hun
eigen nationale onderzoeksagenda. Bovendien heeft
het project geleid tot een blijvend netwerk voor
gezondheidszorgonderzoek binnen Europa, dat met
subsidie van de Europese Commissie onder meer in
november 2012 een werkconferentie organiseert
gericht op de meerwaarde van internationaal
vergelijkend onderzoek.’

www.nivel.nl/nieuws/futureprioritieshealthservices
researcheurope

왘 Volksgezondheidsprijs

2010 voor proefschrift

over orgaandonatie
Tijdens het Nederlands Congres Volksgezondheid 2011
kreeg onderzoeker Remco Coppen de Volksgezond
heidsprijs 2010 uitgereikt voor zijn proefschrift over
7 stur EN IN dE zo rg

orgaandonatie, waarop hij promoveerde bij Tranzo aan
de Tilburg University. De jury koos uit 19 proefschriften
voor het onderzoek van Remco Coppen vanwege de ver
binding die hij legt tussen praktijk en wetenschap, van
wege de originaliteit van de methode, de combinatie van
juridisch en empirisch onderzoek, en zijn publicaties en
de bijdrage van het onderzoek aan de structuur en het
functioneren van de gezondheidszorg.
Onderzoek naar orgaandonatie
Remco Coppen onderzocht bij het NIVEL of verandering
van het donorregistratiesysteem zou kunnen leiden tot
meer donoren. In Nederland staan ongeveer 1300 men
sen op de wachtlijst voor een donororgaan, maar er zijn
niet meer dan zo’n 200 tot 220 donoren per jaar. Coppen
vergeleek de beslissystemen in verschillende landen
met het Nederlandse. Na correctie voor de aantallen
verkeersdoden en herseninfarcten kwam hij tot de con
clusie dat verandering van het registratie of beslissys
teem het tekort aan donoren waarschijnlijk niet zal ver
minderen. In de praktijk blijken namelijk in alle landen
nabestaanden het laatste woord te hebben, ongeacht
het gehanteerde systeem. Coppen suggereert daarom in
te steken op het contact met de nabestaanden – dit ver
klaart het succes van het Spaanse systeem – en op knel
punten in het donatieproces in de ziekenhuizen.
Volksgezondheidsprijs
De Vereniging voor Volksgezondheid en Wetenschap
(V&W) kent de Volksgezondheidsprijs jaarlijks toe aan
een beginnend onderzoeker die zich op bijzondere
wijze verdienstelijk heeft gemaakt bij de wetenschappe
lijke bestudering van een maatschappelijk probleem.
Het gaat om onderzoek dat – op termijn – een bijdrage
levert aan de verbetering van de gezondheidstoestand
van de Nederlandse bevolking of van specifieke groepen
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daarbinnen. Of aan verbetering van de structuur en het
functioneren van (onderdelen van) de Nederlandse
gezondheidszorg.

Oplossingen die voor gelijksoortige problemen in
andere landen zijn beproefd, kan een land dan gebrui
ken om de eigen eerstelijnszorg te verbeteren.’

www.nivel.nl/nieuws/volksgezondheidsprijs2010voor
remcocoppen

De informatie die met de eerstelijnszorgmonitor wordt
verkregen, kan bovendien worden gebruikt voor verder
onderzoek naar de effecten van een goede eerstelijns
voorziening op bijvoorbeeld ongelijkheid in gezond
heid, zorggebruik of kosten. Het NIVEL is hier eerder in
het jaar mee begonnen in het QuaLICoPCproject
(Quality and Costs of Primary Care), waarbinnen geke
ken wordt naar de kwaliteit en kosten van de eerste lijn
in verschillende landen zowel binnen als buiten Europa,
bijvoorbeeld NieuwZeeland.

왘 Vergrootglas

heidszorg

voor Europese eerstelijnsgezond-

Om te kunnen bepalen hoe de eerstelijnsgezondheids
zorg in een land ervoor staat moet je deze in perspectief
kunnen plaatsen, bijvoorbeeld door vergelijking met
andere landen. Het NIVEL ontwikkelde binnen een
internationaal consortium een meetinstrument om voor Methode
Voor de ontwikkeling van het meetinstrument zochten
landen de eerstelijnsgezondheidszorg in kaart te bren
de onderzoekers in ruim 6000 recente publicaties over
gen en deze af te zetten tegen de eerstelijnszorg in de
eerstelijnsgezondheidszorg naar basisfuncties van de
rest van Europa. Het instrument is gepubliceerd in BMC
eerste lijn, ongeacht de nationale context. Zo moet de
Family Practice. In 31 landen is een eerste meting
eerste lijn toegankelijk zijn – ook financieel – en dicht
gedaan. Een aantal artsen, beleidsmakers en onderzoe
bij huis een breed pakket aan voorzieningen bieden
kers uit alle Eulanden en Zwitserland, Turkije,
voor de eerste gezondheidsvragen. Om die functies
Noorwegen en IJsland, leverden hiervoor gegevens aan.
meetbaar te maken ontwikkelden de onderzoekers indi
Met deze gegevens is het mogelijk beleidsmakers te
catoren die vervolgens door een groep internationale
informeren over de eerstelijnsgezondheidszorg in hun
experts zijn beoordeeld en aangepast aan de Europese
land. ‘Veranderingen in zorgverleningsprocessen kun
situatie. Het NIVEL ontwikkelde met deze indicatoren
nen we dan bijvoorbeeld relateren aan nieuwe beleids
als uitgangspunt een online database waar artsen,
maatregelen die een land heeft ingevoerd’, stelt onder
beleidsmakers en onderzoekers uit 31 Europese landen
zoeker Dionne Kringos. ‘De eerstelijnszorgmonitor kan
data over hun land konden invoeren. Zo is ook zicht
dus ook dienen als instrument voor beleidsevaluatie.’
baar te maken hoe goed de Nederlandse eerste lijn is
ontwikkeld vergeleken met die in andere Eulidstaten.
Zwakke plekken
Met de eerstelijnszorgmonitor zou je ook de voortgang
www.nivel.nl/nieuws/vergrootglasvooreuropese
of ontwikkeling van de eerste lijn in een land kunnen
eerstelijnsgezondheidszorg
volgen, betoogt Kringos. ‘Daarmee kun je de zwakke
plekken binnen de eerste lijn in een land identificeren.
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왘 Verschillen

in kwaliteit van zorg te groot in

Nederland
De kwaliteit van zorg in Nederland is hoog, maar vari
eert sterk tussen verschillende zorginstellingen en aan
bieders. Voor patiënten betekent dit dat het nogal kan
uitmaken waar ze worden behandeld. De Minister van
VWS heeft nu de contouren geschetst voor een
Kwaliteitsinstituut, dat zich onder meer bezig zal hou
den met het bevorderen van richtlijnen en gepast
gebruik van zorg. iBmg, NIVEL en IQ healthcare willen
parallel daaraan een gezamenlijk onderzoekspro
gramma starten waarmee kwaliteitsbeleid en imple
mentatie van verbeteringen in de zorg verder onder
bouwd kunnen worden. De onderzoekslijnen van het
consortium passen goed in het plan van ZonMw om tot
een nationale agenda en een nationaal programma te
komen, voor onderzoek naar kwaliteit van zorg.

Doel van het consortium is duurzaam kennis op te bou
wen rond kwaliteit van zorg en daarmee structureel bij
te dragen aan evidence based kwaliteitsverbeteringen in
de Nederlandse zorg, niet alleen voor kwaliteitsvraag
stukken die nu de beleidsagenda domineren maar ook
voor kwaliteitsvraagstukken en uitdagingen van de toe
komst. Om deze ambities waar te maken is een langja
rig perspectief voor de activiteiten van het consortium
noodzakelijk, met een looptijd van 5 tot 10 jaar. Het
consortium gaat in 2011 van start met de ambitie om,
door een bundeling van onderzoeks en kennisinfra
structuur in de komende jaren uit te groeien tot het
kenniscentrum over kwaliteit van zorg in Nederland,
dat behoort tot de wereldtop op dit terrein.
www.nivel.nl/nieuws/verschillenkwaliteitvanzorgte
grootnederland

Hoogwaardige kwaliteit van zorg is van groot belang en
wordt steeds belangrijker vanwege de toename van het
aantal chronisch zieken, de vergrijzing, verschuiving in
de traditionele rollen van patiënten en professionals,
stijgende zorgkosten en schaarste op de arbeidsmarkt.
Verbeteren van de kwaliteit blijkt echter lastig en inge
wikkeld. Niet alle verbetertrajecten hebben gebracht
wat ervan werd verwacht. Onderzoek naar factoren die
van invloed zijn op kwaliteit van zorg en naar interven
ties op dit terrein, is noodzakelijk om doorbraken te
bereiken. De huidige wijze van financiering van onder
zoek middels veelal kleinere kortdurende projecten,
leidt echter tot fragmentatie van kennis over deelonder
werpen, over afzonderlijke sectoren van de gezond
heidszorg en over wetenschappelijke onderzoeksgroe
pen.
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Omvang subsidies NIVEL 2004-2011
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8
VERANDERINGEN
IN HET
ZORGAANBOD
De zorg verandert mee met de samenleving. Artsen
stoppen later met werken dan vroeger doordat het
werk minder zwaar is geworden. Ze draaien minder
diensten en praktijkondersteuners nemen hen taken
uit handen. Er zijn gezondheidscentra met huisartsen, apotheken en fysiotherapeuten onder één dak.
En studenten geneeskunde hebben tegenwoordig
meer keuze om zich te specialiseren, waardoor
tekorten dreigen aan sociaal geneeskundigen.
De opleidingen moeten daarop inspelen. In de zorg
voor mensen met dementie waken casemanagers
over de zorg voor hun patiënten.
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왘 Huisarts

werkt langer door dan vroeger

Van de mannen tussen de 60 en 65 jaar in de alge
mene beroepsbevolking werkt nog 39%, van de vrou
wen 21%. Bij huisartsen liggen die percentages iets
lager. Veel zelfstandige huisartsen stoppen voor hun
65ste, zo blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in
samenwerking met het Capaciteitsorgaan.
‘Huisartsen werken wel langer door dan voorheen’,
vertelt onderzoeker Lud van der Velden. Mannen
stopten zo’n tien jaar geleden op een gemiddelde
leeftijd van 56,5 jaar, nu is dat 58,8 jaar. ‘Ze zijn nu
minder negatief over de redenen om te stoppen. Je
ziet hierin het effect van organisatorische verande
ringen. Vroeger was de werklast nogal eens een
reden om te stoppen. Door meer praktijkondersteu
ning en huisartsenposten die tegenwoordig de
avond en weekenddiensten draaien, blijven huisart
sen hun beroep langer uitoefenen.’
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Vrouwelijke huisartsen
‘Vrouwen stoppen gemiddeld zo’n tien jaar eerder
dan mannen’, vervolgt Van der Velden, ‘dit komt vooral
doordat de leeftijdsopbouw in die groep heel anders is
dan bij mannen. Er zijn namelijk relatief weinig
oudere vrouwelijke huisartsen, want vijfentwintig jaar
geleden werden vooral mannen huisarts. Inmiddels
bestaat de beroepsgroep voor een steeds groter deel uit
– jonge – vrouwen en ook de meerderheid van de huis
artsen in opleiding en geneeskundestudenten is
vrouw. Over twintig jaar zal de leeftijdsverdeling veel
meer op elkaar lijken en het verschil in ‘stopleeftijd’
verdwenen zijn. De laatste jaren is de kans dat een
vrouwelijke huisarts stopt al gelijk geworden aan de
kans dat een man stopt.’
Meer duo- en groepspraktijken
Nieuwe huisartsen werken liever in duo of groepsprak
tijken en het lukt hen over het algemeen ook die wensen
te realiseren. Praktijken van solowerkende huisartsen
die vrijkomen, worden na overname vaak een groeps
praktijk.
Het NIVEL deed achtergrondstudies voor de capaciteits
ramingen voor de huisartsen. Daarmee kan het
Capaciteitsorgaan bepalen hoeveel er opgeleid moeten
worden en welke ‘bewegingen’ zich afspelen onder de
huisartsen. Zo keek het NIVEL naar de trends in het
stoppen, waarom huisartsen stoppen met het beroep,
de wensen van de aankomende generatie en het aantal
waarnemers.
www.nivel.nl/nieuws/huisartswerktlangerdoordan
vroeger
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왘 Gezondheidscentrum

moet zich blijven bewijzen

Een gezondheidscentrum waarin huisartsen onder één
dak samenwerken met bijvoorbeeld fysiotherapeuten en
een apotheek, paste ooit naadloos in het idee van geïn
tegreerde eerstelijnszorg. In de jaren zestig van de
vorige eeuw maakten gezondheidscentra een snelle
groei door. Ondanks positieve evaluaties, remde de
groei halverwege de jaren tachtig sterk af. Pas de laatste
tien jaar is weer sprake van enige groei, vooral door
schaalvergroting. Er komen steeds grotere gezondheids
centra en koepels of ketens van gezondheidscentra.
Ondertussen zijn er ook allerlei andere vormen van
samenwerking binnen de eerste lijn ontstaan, zoals
zorggroepen, huisartsen onder één dak, eerstelijnscen
tra, gezondheidszorg onder één dak.
Onzekerheid
De Nederlandse overheid heeft vanaf de jaren zeventig
de oprichting van gezondheidscentra ondersteund om
de eerstelijnsgezondheidszorg te versterken. Maar vanaf
de jaren negentig zijn de regelingen voor financiële
ondersteuning steeds verder afgebouwd. Wel is er door
het veld steeds voor gepleit in ieder geval de oprichting
van centra in nieuwe woongebieden te blijven onder
steunen. Terwijl er sprake van was dat ook het subsidie
beleid voor geïntegreerde eerstelijnscentra in VINEX
gebieden zou worden opgeheven, besloot de Tweede
Kamer in 2011 dat de regeling blijft bestaan. De langdu
rige onzekerheid heeft waarschijnlijk toch een rem
gezet op de groei van het aantal gezondheidscentra. En
bestaande centra zijn zich daardoor steeds meer gaan
oriënteren op nieuwe kansen en geldstromen. Uit een
rondgang langs een zestal grote en kleine gezondheids
centra blijkt dat bestuurders zich vooral richten op
onderhandelingen met zorgverzekeraars.
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Samenhang met menselijk gezicht
‘Gezondheidscentra moeten blijven investeren in een
betere samenhang van de zorg die ze leveren’, stelt pro
grammaleider Ronald Batenburg. ‘Wat uiteindelijk ten
goede moet komen aan hun patiënten. Ze moeten laten
zien wat de meerwaarde is van hun organisatie, zowel in
bestaande als in nieuwe buurten of wijken.’
www.nivel.nl/nieuws/gezondheidscentrummoetzich
blijvenbewijzen

왘 Dreigend

tekort aan sociaal geneeskundigen

Er zijn meer dan 4000 sociaal geneeskundigen in
Nederland. De meesten – verzekeringsartsen, bedrijfs
artsen en medisch milieukundigen – werken van 9 tot 5.
Aantrekkelijk voor artsen die reguliere werktijden wil
len. Toch verouderen de sociaal geneeskundigen en de
instroom in de opleidingen blijft achter, terwijl de vraag
naar deze artsen in Nederland niet zal afnemen. Reden
tot zorg, zo liet het Capaciteitsorgaan in haar advies aan
de minister weten. Dit advies is mede gebaseerd op een
aantal onderzoeken van het NIVEL. Waarom veel basis
artsen niet voor een verdere loopbaan als sociaal
geneeskundige kiezen, is voor een deel al onderzocht.
‘Waarschijnlijk heeft dit te maken met hoe geneeskun
destudenten tegen het vak aankijken en de ervaring die
ze ermee opdoen tijdens hun studie’, verklaart program
maleider Ronald Batenburg. ‘Het is deels ‘onbekend
maakt onbemind’. De meeste geneeskundestudenten
willen toch mensen redden of genezen.’
Overuren
Ondertussen draaien de sociaal geneeskundigen in
Nederland overuren. Verzekeringsartsen en bedrijfsart
52

sen hebben door aanscherping van het sociale zeker
heidsbeleid met steeds hogere productienormen te
maken, en moeten tegelijkertijd onder steeds meer juri
dische richtlijnen hun beoordelingen en adviezen afge
ven. Ook bij minder bekende sociaal geneeskundige
beroepen, zoals forensisch artsen en medisch milieu
kundigen, is deze tendens zichtbaar. Batenburg: ‘Er
worden nu bijvoorbeeld ook al twee achtereenvolgende
jaren minder jeugdartsen opgeleid dan waarvoor VWS
middelen beschikbaar stelt. Hiervoor is inmiddels door
VWS een apart project opgestart.’
Studentenmonitor
De scheefgroei in de belangstelling van geneeskunde
studenten is al langer een punt van zorg voor de oplei
dingen en de ministeries van VWS en oC&W. Het NIVEL
was in april 2011 gastheer van een invitational confe
rence over het onderwerp. Medeinitiatiefnemer
Phil Heiligers van het NIVEL: ‘We hebben twee jaar
geleden al een plan gemaakt voor een monitor die
geneeskundestudenten volgt in hun loopbaan en
beroepskeuze. Deze inzichten zijn essentieel om die
scheefgroei in de belangstelling te volgen en daar wat
aan te doen.’ Na de conferentie kijken de opleidingen
samen hoe de studentenmonitor kan worden ingericht.
www.nivel.nl/nieuws/dreigendtekortaansociaal
geneeskundigen

왘 Casemanagement

bij dementie in

stroomversnelling
In 2010 hadden in ons land naar schatting 230000 men
sen dementie. Dit aantal groeit snel, tot naar verwach
ting een half miljoen in 2050. Zorgaanbieders en
jaarBoEk 2011

Onafhankelijk
patiëntenorganisaties zoeken daar al een tijd een ant
Onderzoeker José Peeters: ‘Het belang van de cliënt
woord op. Een casemanager zou zorgverleners, mantel
staat voorop. Daarom hebben de meeste Netwerken
zorgers en familie kunnen ondersteunen en helpen de
Ketenzorg Dementie afspraken gemaakt over de onaf
zorg goed te organiseren. De doelstelling van VWS was
hankelijkheid van de casemanager: deze kan dan voor
dat eind 2011 een vorm van casemanagement deel uit
de cliënt zorg regelen buiten de organisaties die deel
maakt van het totale aanbod aan dementiezorg. Voor
uitmaken van het netwerk om.’
patiënten met dementie is inmiddels in bijna alle regio’s
in Nederland casemanagement beschikbaar. In de
www.nivel.nl/nieuws/casemanagementbijdementie
meeste regio’s is daar pas in 2009 of in 2010 mee begon
stroomversnelling
nen. Het NIVEL bracht samen met het Trimbosinstituut
de huidige organisatie en invulling van casemanage
ment bij dementie in kaart.
Aanspreekpunt
Bij casemanagement hebben mensen met dementie en
de mantelzorgers één vaste begeleider die kort na de
diagnose ‘dementie’ begint. De casemanager is aan
spreekpunt voor betrokkenen, heeft kennis van demen
tie en problematiek van mantelzorgers en is onafhanke
lijk. Sommigen hebben meer dan 50 cliënten en mantel
zorgers onder hun hoede. Casemanagement is beschik
baar tot opname in een verpleeghuis of overlijden.
Casemanagers hebben een opleiding op HBoniveau
– vaak een verpleegkundige achtergrond – meestal
gecombineerd met een aanvullende opleiding tot case
manager van een jaar. Tussen regio’s bestaat variatie in
organisatorische inbedding, inhoud en intensiteit,
doordat de regionale Netwerken Ketenzorg Dementie
vrij zijn in de invulling van casemanagement. De finan
ciering is nu nog een mengeling van incidenteel en
structureel. Structurele financiering is volgens project
leiders wenselijk voor de continuering en uitbreiding
van casemanagement.
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RAAD VAN TOEZICHT,
DIRECTIE EN MAATSCHAPPELIJKE ADVIESRAAD

De Raad van Toezicht van het NIVEL ziet toe op
het besturen van de stichting door de directie.
In het verslagjaar is de Raad van Toezicht vijfmaal
bijeen geweest.
Naast de Raad van Toezicht kent het NIVEL
een Maatschappelijke Adviesraad.
De Maatschappelijke Adviesraad adviseert de
directie over het onderzoeksprogramma en de relatie tussen onderzoek, beleid en veld. Bij de samenstelling van de Maatschappelijke Adviesraad is
rekening gehouden met het krachtenveld waar het
NIVEL in werkt. Het gaat in dat krachtenveld dan
om de volgende partijen: de overheid, de financiers
van zorg, de beroepsverenigingen, de koepelorganisaties en de patiëntenverenigingen. In het verslagjaar is de Maatschappelijke Adviesraad tweemaal
bijeen geweest.
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왘 Samenstelling

Raad van Toezicht NIVEL

(op 31 december 2011)
–
–
–
–
–

Prof. dr. N.A.M. Urbanus voorzitter
Drs. W. Geerlings, arts lid
Prof. dr. J. Gussekloo lid
Mr. G.J.A. Hamilton lid
Prof. dr. P. Hooimeijer lid

왘 Directie

– Prof. dr. P.P. Groenewegen

왘 Samenstelling

Maatschappelijke Adviesraad

(op 31 december 2011)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Prof. dr. T.E.D. van der Grinten voorzitter
J.J.M. Becker Hoff KNOV
Dr. E.P. Beem ZonMw
Dr. A. Boer CVZ
Dr. J. Bont LHV
Dr. M.E. Homan NZa
L. Kliphuis, mPH LVG
Drs. A.J. Lamping ZN
A.L. Schipaanboord V&VN
Dr. C. Smit oudvoorzitter VSOP
O. Suttorp, arts mBa NVZ
A.E. Timmermans, huisarts NHG
Dr. L. Wigersma KNMG
Drs. J.K. van Wijngaarden IGZ
W. Wind NPCF
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