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1 Inleiding

Er wordt zorgelijk gedaan over de Zorg. Wachtlijsten, bureaucratie en gebrek
aan personeel vormen hardnekkige en tamelijk beleidsresistente problemen.
Voor een deel hebben we dit onszelf blijmoedig aangedaan; weinig
hulpverleners zijn bereid om als vanouds werkweken van 70 of 80 uur te
maken. Werk en zorgtaken kunnen in wat grotere organisaties beter worden
gecombineerd dan in een solo- of duopraktijk. We hebben er bewust voor
gekozen om het zorgaanbod te beheersen teneinde ongebreidelde groei
(zoals in de jaren zestig en zeventig) te voorkomen. Het proces van
schaalvergroting van zorginstellingen in het algemeen en van ziekenhuizen in
het bijzonder heeft voor een deel een autonoom karakter, aangedreven door
technologische vooruitgang en steeds verdergaande specialisatie. We hebben
de medisch specialist bewust binnen de invloedssfeer van het
ziekenhuismanagement gebracht en, tenslotte, is ‘geduld’ op dit moment
kennelijk geen positief aangeschreven eigenschap.
Hier en daar zijn bovengeschetste ontwikkelingen een handje geholpen. Zo is
stelselmatig de rol van de professional uitgehold in het ‘managementsdenken’ met als treurig dieptepunt het uit elkaar halen van indicatiestelling
en zorgtoewijzing in de ouderenzorg. Ook is niet tijdig onderkend welke
enorme consequenties de feminisering van het wetenschappelijk onderwijs in
het algemeen en de medische opleidingen in het bijzonder voor vorm en omvang van de gezondheidszorg heeft gehad en de komende decennia nog zal
hebben.
Beleid kan ten hoogste marginaal bijsturen; veel ontwikkelingen zijn autonoom of althans moeilijk rechtstreeks aan te sturen; ieder die roept dat het
‘Roer om moet’, bedenke dat het twee decennia bezuinigingen kostte om de
stijging van de overheidsuitgaven uit de jaren zeventig te niet te doen.
Over de arbeidsmarkt van de gezondheidszorg, over de functie van ‘kleine’
ziekenhuizen, over zorg-indicatie en zorgtoewijzing valt het nodige in het
jaarboek 2001 te vinden.
Daarnaast zijn er onderwerpen, die verwijzen naar wat kort geleden in het
brandpunt van de belangstelling stond: kwaliteit van zorg bijvoorbeeld (tandartsen, paramedici, kraamzorg), inclusief de verschuiving van door collegahulpverleners vastgestelde kwaliteit naar de oordelen van zorggebruikers.
Een derde groep onderwerpen betreft de communicatie tussen hulpverlener
en patiënt; dit is een van de constante factoren in ons onderzoekprogramma.
Belangwekkende resultaten vindt men over de tijdsbesteding van verloskundigen en over de zorg aan asielzoekers en illegalen
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De elektronische data-base van ziekten en verrichtingen in de huisartsenpraktijk levert boeiende doorkijkjes rond het voorschrijven van geneesmiddelen en het verwijzen naar de specialist.
Al met al vormt dit jaarboek, naar we hopen, een weerslag van een levendige
en veelzijdige gezondheidszorg.
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2 Afdeling onderzoek

2.1

Organisatie en kwaliteit van de gezondheidszorg
Kwaliteitsbevordering bij tandartsen goed op weg
Sinds de eerste twee Leidschendamconferenties (1989 en 1990), waarin de
zorgaanbieders hebben afgesproken kwaliteitssystemen in te voeren, werken
tandartsen aan kwaliteitsbevordering door (onder meer) intercollegiaal overleg. Men heeft dit uitgewerkt in twee modellen. In het Alphamodel komt een
vaste groep tandartsen periodiek bij elkaar om systematisch te werken aan
kwaliteitsverbetering. In de Onderlinge visitatie bezoeken tandartsen in groepen van drie elkaars praktijk, beoordelen deze en doen aanbevelingen voor
verbeteringen. In opdracht van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering
der Tandheelkunde (NMT) zijn de effecten van deze beide methoden onderzocht en de effecten, voor- en nadelen vergeleken. De implementatie van
deze modellen vormt een speerpunt in het kwaliteitsbeleid van de NMT in de
komende jaren.
Alphamodel: inspirerend
De tandartsen zijn over beide modellen tamelijk enthousiast. Dit niet alleen
omdat zij tot kwaliteitsverbetering leiden, maar ook omdat men er collegiale
contacten mee opdoet.
In het Alphamodel evalueert een groep van ongeveer zeven tandartsen systematisch de eigen en elkaars hulpverlening. Dit gebeurt aan de hand van
vooraf opgestelde criteria. De groep komt zevenmaal per jaar bijeen. Elk jaar
stelt men een evaluatieverslag op, dat vaak ter informatie aan de NMT wordt
gezonden. Met dit model wordt sinds 1989 gewerkt. In 1993 heeft de NMT
besloten het Alphamodel blijvend te implementeren en uit te breiden.
Inmiddels nemen ruim 1350 tandartsen (21%) aan een Alphagroep deel.
Bij 39% van de respondenten heeft het deelnemen aan een Alphagroep
geleid tot de invoering van concrete kwaliteitsverbeteringen. Driekwart van
de tandartsen die aan een Alphagroep deelnemen beschouwt bovendien de
contacten met en het inzicht in de werkwijze van collegae als belangrijk
resultaat. Ruim de helft van de deelnemers vindt dat hun deskundigheid
door de Alphagroep vergroot is en dat zij kritischer naar hun eigen werkwijze
zijn gaan kijken. En, niet onbelangrijk: bijna de helft van de tandartsen geeft
aan dat zij door de Alphagroep nieuwe motivatie en inspiratie hebben
opgedaan.
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Onderlinge visitatie
Bij de Onderlinge visitatie bezoekt een drietal tandartsen elkaars praktijk. De
praktijkuitoefening wordt doorgelicht en beoordeeld aan de hand van een lijst
van aandachtspunten. De gevisiteerde tandarts vult vooraf een vragenlijst in.
De visiteurs schrijven een verslag naar aanleiding van hun bevindingen. Dit
verslag bevat gewoonlijk een aantal aanbevelingen voor verbeteringen. De
bedoeling is dat de betreffende tandartspraktijk dan deze verbeteringen doorvoert. Bij een volgende visitatie gaat men na in welke mate de aanbevelingen
zijn uitgevoerd. Deze Onderlinge visitatie is in 1996 ontwikkeld en wordt
sinds 1998 door de NMT aangeboden. Belangstellenden moeten zich melden bij de NMT. Deze stelt de groep samen en levert een visitatietraining en
ondersteuningsmateriaal. In mei 2000 hadden 240 tandartsen aan Onderlinge visitatie deelgenomen.
De meeste deelnemers aan Onderlinge visitatie vinden de methode in de
eerste plaats zeer waardevol door de combinatie van visiteren en zelf gevisiteerd worden. Van de ondervraagden geeft 48% aan dat zij naar aanleiding
van de visitatie verbete ringen hebben aangebracht. Tweederde geeft aan dat
visitatie hen heeft geleerd kritischer naar de eigen praktijk te kijken en dat
men van de collegae heeft geleerd. Voor ruim eenderde van de tandartsen
heeft de visitatie geleid tot nieuwe inspiratie en motivatie. Slechts een vijfde
vindt echter dat zijn of haar deskundigheid is verhoogd door de visitatie.
Elkaar aanvullende modellen
In nadere analyse blijken beide modellen een bijdrage te leveren aan verbetering van de kwaliteit; de modellen vullen elkaar in zekere zin aan. In het
Alphamodel komen vooral vakinhoudelijke aspecten aan de orde, terwijl in
de Onderlinge visitatie het accent ligt op de organisatorische aspecten van de
praktijkvoering.Een nadeel van het Alphamodel is dat de totale tijdsbesteding
per jaar bijna twee keer zo groot is als bij Onderlinge visitatie. Opvallend is
echter dat de tandartsen de tijdsinvestering juist bij Onderlinge visitatie als
een nadeel ervaren. Verder vindt men het Alphamodel vaak te ingewikkeld;
men geeft er dan een eigen invulling aan.
Toch vindt men in het algemeen dat de voordelen zeker tegen de nadelen
opwegen (respectievelijk 79% en 70% van de deelnemers).
De onderzoekers geven ten slotte in overweging om varianten van intercollegiaal overleg aan te (blijven) bieden, zodat tandartsen keuzemogelijkheden
hebben. Intercollegiaal overleg op maat zal de implementatie vergemakkelijken.
[Bennema-Broos M, Sluijs EM, Wagner C. Kwaliteitsbevordering in de
tandartspraktijk: Een onderzoek naar het Alphamodel en Onderlinge visitatie. Utrecht: Nivel, 2001]
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Kwaliteitszorg bij het algemeen maatschappelijk werk in ontwikkeling
De overheid stimuleert een versterking van de eerstelijns GGZ. Men wil dit
bereiken onder meer door huisarts, maatschappelijk werk, RIAGG en eerstelijnspsychologen nauwer te laten samenwerken. In 1999 hebben de organisaties van huisartsen (LHV), algemeen maatschappelijk werk (VOG) en
eerstelijnspsychologen (LVE) een convenant gesloten om te streven naar
bredere en intensievere samenwerking op het gebied van psychosociale problematiek. In dit kader heeft het ministerie van VWS extra middelen voor de
ontwikkeling van een kwaliteitsprogramma voor het AMW ter beschikking
gesteld. Het kwaliteitsprogramma moet gericht zijn op de verdere implementatie van kwaliteitszorg in AMW-instellingen. Hiervoor heeft men
voorlopig vier doelstellingen, namelijk (1) een onderzoek naar de actuele
stand van zaken; (2) ondersteuning van het veld bij de ontwikkeling en
invoering van kwaliteitssystemen; (3) het ontwikkelen en invoeren van
interinstitutionele toetsing; (4) het inzetten van een certificeringstraject. Het
onderzoek naar de actuele situatie, en naar succes- en faalfactoren, is
inmiddels door het N ivel uitgevoerd.
Halverwege
De kwaliteitsnormen voor het AMW zijn in 1993 ontwikkeld. Gemiddeld is
in de instellingen de helft van de normen feitelijk in werking. Uit onderzoek
blijkt dat de invoering van kwaliteitszorg in een sector 10 tot 15 jaar kan
duren. Voor de sector AMW zou dit betekenen dat - bij ongewijzigd beleid nog een aantal jaren nodig zijn voordat alle kwaliteitsnormen zijn ingevuld.
Hoewel er aanzienlijke verschillen tussen AMW-instellingen zijn, in de mate
waarin kwaliteitszorg ontwikkeld is, nemen de meeste een middenpositie in.
Normen waaraan inmiddels vrijwel alle instellingen voldoen betreffen onder
meer de bereikbaarheid en openingstijden, klachten- en privacyreglement. Er
zijn ook normen die nog weinig instellingen hebben ingevuld, bijvoorbeeld
expliciteren welke werkwijze bij specifieke problemen wordt gevolgd. Bijna
de helft van de AMW-instellingen heeft in overeenkomsten de samenwerking
met huisartsen en RIAGG formeel geregeld. Samenwerking met eerstelijnspsychologen is zelden formeel geregeld.
Voorwaarden
Het onderzoek toont dat aan een aantal voorwaarden worden voldaan om
kwaliteitszorg met succes te ontwikkelen en in te voeren moet: er moet voldoende menskracht beschikbaar zijn; de leiding moet zorgen voor aansturing
en continuering van het proces; er moet voldoende draagvlak zijn; voor de
medewerkers moet er een adequate ondersteuning zijn, er moet duidelijkheid zijn over de doelen van het kwaliteitsbeleid, dat bovendien voldoende
haalbaarheid moet hebben; er moeten voorbeelden en blauwdrukken
beschikbaar zijn (know-how). Behalve doordat aan genoemde voorwaarden
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niet of onvoldoende is voldaan, kunnen ontwikkeling en invoering van kwaliteitszorg belemmerd worden door personeelsverloop, onrust in de organisatie, een bureaucratische of technocratische opvatting van kwaliteitszorg en
een te kleine schaal van de organisatie. Belangrijk is ook dat men reeds ontwikkelde systemen voortdurend actualiseert.
Tweederde van de instellingen voor AMW heeft behoefte aan ondersteuning
bij de (verdere) invoering van de kwaliteitsnormen. Veel instellingen hebben
ook behoefte aan in- en externe toetsing. Men zou dit willen door middel van
interne audits, respectievelijk visitatie of interinstitutionele toetsing. Ten
slotte wil eenvijfde van de instellingen ondersteuning hebben bij het realiseren van certificering.
Implementatie
De ontwikkeling en invoering van kwaliteitsnormen verloopt lang niet altijd
zonder problemen. Een groot probleem is vaak de benodigde tijdsinvestering.
Men voelt zich ook vaak onzeker over de wijze waarop men vakinhoudelijke
protocollen zou kunnen ontwikkelen. De onderzoekers bevelen aan om hiervoor landelijk een stramien te ontwikkelen, waar de instellingen zelf nader
invulling aan kunnen geven.
Een ander probleem wordt veroorzaakt door de automatisering die nodig is
om gegevens over de hulpverlening te registreren. Ook hier zijn de instellingen niet alle even ver gevorderd: bij sommige is de automatisering voltooid; andere moeten er nog aan beginnen. Automatisering brengt technische
problemen met zich mee, maar betekent ook een cultuuromslag voor veel
medewerkers. Er is duidelijk behoefte aan uitwisseling van ervaringen met
andere instellingen.
Een probleem van andere orde is dat volgens een aantal respondenten een
heroriëntatie nodig is op de kerntaken van het AMW, nu er zich steeds meer
nieuwe doelgroepen melden zoals asielzoekers, vluchtelingen, probleemjongeren en ouderen. Enerzijds betekent dit impliciet een erkenning van de
mogelijkheden van het AMW, anderzijds moet het AMW zich beraden op de
positie die zij wil innemen temidden van andere hulpverleners die zich met
deze doelgroepen bezighouden.
[Sluijs EM, Wagner C. Kwaliteitszorg in het Algemeen Maatschappelijk
Werk: De stand van zaken in 2001. Utrecht: Nivel, 2001]
Organisatie- en omgevingsfactoren die de implementatie van kwaliteitssystemen beïnvloeden
In een grote landelijke studie in 15 sectoren van de gezondheidszorg is nagegaan welke organisatie- en omgevingsfactoren de implementatie van kwaliteitssystemen bevorderen. Ruim 1100 zorginstellingen hebben aan het
onderzoek deelgenomen.
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De omgevingsfactoren zijn uitgewerkt in druk die zorginstellingen kunnen
ervaren op grond van regelgeving vanuit de overheid, druk veroorzaakt door
toenemende concurrentie in de gezondheidszorg en druk vanuit belangenorganisaties zoals bijvoorbeeld patiënten-/consumentenorganisaties en zorgverzekeraars. De organisatiefactoren zijn uitgewerkt in verschillende kenmerken van de organisatiestructuur, zoals de mate van centralisatie van
besluitvorming, de mate waarin men in een instelling gewend is om volgens
protocollen en richtlijnen te werken, de grootte van de instelling en de houding van hulpverleners tegenover veranderingen.
Het onderzoek laat zien dat zorgInstellingen waarin reeds veel gewerkt wordt
met richtlijnen en protocollen, en instellingen met een decentrale besluitvorming, informele communicatielijnen en veranderingsgerichte medewerkers
verder te zijn met de implementatie van kwaliteitssystemen dan andere
instellingen.
[Wagner C, Groenewegen PP, Bakker DH de, Wal G van der. Environmental and organizational determinants of quality systems. Quality Management in Health Care 2001;9(4):63-76]
De effectiviteit van kwaliteitssystemen in verpleeghuizen: een literatuurstudie
Veel verpleeghuizen en andere zorginstellingen zijn bezig kwaliteitssystemen
met een groot aantal procedures in te voeren zonder dat duidelijk is of deze
effectief zijn. In een literatuurstudie is gekeken naar onderzoek waarin de
effectiviteit van kwaliteits(deel)systemen op het zorgproces, de tevredenheid
van cliënten en hun gezondheidstoestand is onderzocht. In totaal zijn 21
studies gevonden. Deze zijn voor een nadere analyse geordend naar de vijf
aandachtsgebieden van een kwaliteitssysteem. De resultaten laten zien dat
gecontroleerde studies naar de effectiviteit van kwaliteits(deel)systemen
schaars is. Het meeste onderzoek heeft plaatsgevonden naar de relatie
tussen zorgplannen respectievelijk richtlijnen en bewonersgebonden proces
en uitkomstmaten. De opzet van de meeste studies maakt het niet mogelijk
vergaande conclusies te trekken ten aanzien van de effectiviteit. Er is enig
bewijs gevonden dat gerichte training en richtlijnen effectief zijn om uitkomsten voor cliënten te verbeteren.
[Wagner C, Wal G van der, Groenewegen PP, Bakker DH de. The effectiveness of elements of quality systems in nursing homes: a review. Quality in
Health Care 2001;10:211-217]
Wettelijk verplicht versus vrijwillig kwaliteitsbeleid: een vergelijking tussen
Nederland en Finland
In alle Europese landen wordt op de een of andere manier gewerkt aan een
expliciet kwaliteitsbeleid. De manier waarop de overheid initiatieven stimuleert verschilt tussen landen. In Finland worden zorginstellingen niet wettelijk
verplicht een expliciet kwaliteitsbeleid te voeren. De verantwoordelijkheid
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voor goede kwaliteit van zorg is gedelegeerd de gemeenten (municipalities).
In Nederland zijn zorginstellingen via de Kwaliteitswet verplicht de kwaliteit
van zorg systematisch te bewaken en te bevorderen. Via een schriftelijke
vragenlijst onder directies van zorginstellingen in beide landen is nagegaan
welke kwaliteitsactiviteiten ontwikkeld en geïmplementeerd zijn.
De resultaten laten zien dat in Nederland meer kwaliteitsactiviteiten ontwikkeld zijn en dat cliënten vaker participeren. Terwijl in Finland meer effecten
van kwaliteitsactiviteiten worden gerapporteerd. Nadere analyse heeft laten
zien dat sommige activiteiten effectiever zijn dan andere. Voorbeelden zijn:
het cyclisch toepassen van kwaliteitsprocedures, human resources management en een flexibele attitude van medewerkers.
Geconcludeerd kan worden dat een wettelijk verplicht kwaliteitsbeleid weliswaar leidt tot meer activiteiten, maar dat meer niet altijd meer oplevert.
[Sluijs EM, Outinen M, Wagner C, Liukko M, Bakker DH de. The impact of
legislative versus non-legislative quality policy in health care: a comparison
between two countries. Health Policy 2001; 58, 99-119]

2.2

De medische as: huisartsen en specialisten

2.2.1

De huisarts

Jaarrapport LINH 2000. Contactfrequenties, verrichtingen en monitoring griepvaccinatie en cervixscreening in het Landelijk informatie Netwerk Huisartsenzorg
Uit analyse van de geautomatiseerde praktijkgegevens van 228 Nederlandse
huisartsen, met in totaal 414.170 patiënten, blijkt o.a.:
C dat het aantal geneesmiddelen voorschriften in 2000 is gestabiliseerd op 5,4
per patiënt per jaar.
C dat het aantal verwijzingen bij ziekenfonds-verzekerden (169 per 1000) blijft
dalen, en dat bij particulier verzekerden (103 verwijzingen per 1000) de
lichte stijging zich voort zet.
C dat mensen in 2000 ongeveer even vaak (6,2 keer per jaar) contact hadden
met hun huisarts als in de voorgaande jaren. Dat betekent niet dat de werklast van huisartsen gelijk gebleven is, want daarbij spelen meer factoren een
rol.
Voorgeschreven medicijnen
Het aantal geneesmiddelenvoorschriften is ten opzichte van 1999 gestabiliseerd op 5,4 voorschriften per patiënt per jaar. Geneesmiddelen tegen harten vaatziekten zij n de grote stijgers. A lle geneesmiddelencategorieën worden
vaker voorgeschreven aan vrouwen dan aan mannen en vaker aan ziekenfonds-verzekerden dan aan particulier verzekerden.
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Verwijzingen
In 2000 verwezen de Nederlandse huisartsen 169 per 1000 ziekenfondsverzekerden en 103 per 1000 particulier verzekerden naar een medisch specialist. Dit betreft het aantal nieuwe verwijzingen, dus geen verlengingen.
Sinds 1996 daalt het aantal nieuwe verwijzingen voor ziekenfonds-verzekerden en stijgt het aantal particuliere verwijzingen licht. Ziekenfonds- en
particuliere patiënten komen in dit opzicht langzaam dichter naar elkaar toe,
vooral door daling van het aantal ziekenfonds verwijzingen. Alleen bij ziekenfondsverzekerde 65-plussers stijgt het aantal verwijzingen sinds 1999 weer.
Particulier verzekerde mannen:
95 verwijzingen per 1000
Particulier verzekerde vrouwen:
114 verwijzingen per 1000 patiënten
Ziekenfonds-verzekerde mannen:
146 verwijzingen per 1000 patiënten
Ziekenfonds-verzekerde vrouwen:
189 verwijzingen per 1000 patiënten
Contactfrequentie
Volwassen patiënten hadden in 2000 ongeveer even vaak (6,2 keer per jaar)
contact met hun huisarts als in voorgaande jaren. Ruim de helft (55%) van
de keren gaan ze zelf naar de huisarts toe. In zo’n 19% van de gevallen
bellen ze de huisarts voor een telefonisch consult. In 4,8% van de contacten
gaat de huisarts bij de patiënt thuis op ‘visite’. In 21,2% van de gevallen
hebben ze alleen contact met de assistent(e). Ziekenfonds-verzekerde vrouwen hebben vaker contact met hun huisarts dan ziekenfonds-verzekerde
mannen of particulier verzekerden.
Geneesmiddelen top-10
Het antidepressivum paroxetine is in 2000 op 10 binnengekomen op de lijst
van meest voorgeschreven geneesmiddelen. In 1996 stond het nog op de
44e plaats. Het antibioticum amoxycilline verdwijnt uit deze top-10. Paracetamol, voorheen jarenlang op de eerste plaats, blijft in 2000 op de vijfde
plaats staan. Sinds 1 sept 1999 wordt paracetamol niet meer vergoed door
ziektekostenverzekeraars, behalve bij chronische zieken en gebruikers.
Verwijzingen van kinderen naar fysiotherapie
Het aantal 0-4 jarigen dat in 2000 naar fysiotherapie is doorverwezen steeg
van 9 per 1000 in 1999 naar 10 per 1000 in 2000. Dat is een stijging van
11 procent. De gemiddelde stijging sinds 1996 is 39,2%. Een mogelijke
oorzaak van deze stijging is de toename van het aantal kinderfysiotherapeuten.
Influenzavaccinatie
In 2000 is 17,1 procent van de Nederlandse bevolking gevaccineerd tegen
influenza gevaccineerd. Dat was 76% van de risicopopulatie, die op basis
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van leeftijd en/of gezondheid in aanmerk ing komen voor gratis vaccinatie. Dit
percentage is vrijwel constant sinds 1996.
Baarmoederhalsuitstrijkjes
Het opkomstpercentage van vrouwen die in aanmerking komen voor een uitstrijkje ter controle op baarmoederhalskanker was in 2000 gemiddeld 65%.
De praktijken verschillen hierin onderling sterk. Als de huisartspraktijk
betrokken wordt bij de uitnodiging is de opkomst zo’n 15% hoger dan als
alleen een lokale instantie de oproep stuurt (60% t.o.v. 74%)
Wat is LINH?
LINH is het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg. Dat is een samenwerkingsverband van LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging), NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap), Nivel (Nederlands instituut voor onderzoek
van de gezondheidszorg) en WOK (Werkgroep Onderzoek Kwaliteit, KUN/
UM).
De LINH 2000-gegevens zijn afkomstig van 114 huisarts-praktijken (228
huisartsen) met in totaal 414.170 patiënten. De huisartsen vormen een
goede afspiegeling van de Nederlandse huisartsen-populatie, o.a. naar urbanisatiegraad van het praktijkadres (van zeer stedelijk tot niet stedelijk) en
deel van Nederland. De patiënten zijn een goede afspiegeling van de Nederlandse bevolking naar leeftijd, geslacht en zorgverzekering. De gegevens
worden elektronisch verzameld.
LINH bestaat sinds 1991. Het aantal deelnemende praktijken is haast verdubbeld sinds 1996.
[de Bakker D, Jabaaij L, Abrahamse H, van den Hoogen H, Braspenning J,
van Althuis T, Rutten R. Jaarrapport LINH 2000. Contactfrequenties, verrichtingen en monitoring griepvaccinatie en cervixscreening in het Landelijk informatie Netwerk Huisartsenzorg. Utrecht: Nivel, 2001]
Continue registratie van ziekte
Sinds meer dan 30 jaar functioneert in Nederland een netwerk van peilstations. Dit zijn huisartspraktijken waarin voortdurend registratie plaatsvindt
van een beperkt aantal ziekten en verrichtingen. Daardoor komen elk jaar
een aantal specifieke onderwerpen aan bod. Door een onderwerp na een
aantal jaren opnieuw te registreren krijgt men de indruk van het verloop van
de ontwikkelingen (de trend). In het verslag van 1999 is er speciale aandacht voor griep, medische hulpmiddelen, mammografie, sterilisatie bij de
man, sterilisatie bij de vrouw, hondenbeten, herpes zoster, (poging tot) zelfmoord, urethritis van de man, zorg over aids, eenzijdig fysiek geweld tegen
personen, acute gastro-enteritis, prostaatproblemen, kinkhoest, eetproblemen en agressie jegens de huisarts en de assistentie.
Een aantal opvallende ontwikkelingen:
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Het aantal behandelingen wegens hondenbeten is significant gedaald van 31
per 10 000 inwoners in 1986 tot 12 per 10 000 inwoners in 1999.
De ongerustheid over AIDS wordt minder. Over het algemeen komt AIDS
minder vaak voor als reden voor consult.
De meeste slachtoffers van eenzijdig geweld vallen in de groep 15-19jarigen. Terwijl in deze groep meestal jongens het slachtoffer zijn, zijn dit in
de groep van 25-50-jarigen vaker vrouwen. De daders zijn meestal van het
mannelijke geslacht (87%). Als het slachtoffer een vrouw is, kent zij meestal
de dader (80%). Is het slachtoffer echter een man, dan kent hij de dader in
de meeste gevallen niet (65%).
De agressie jegens huisarts en assistentie lijkt af te nemen. Maakte in 1997
74% van de praktijken hier melding van agressie, in 1999 was dit getal
gedaald tot 56%. Of dit inderdaad een trend is, zal moeten blijken.
[Bartelds AIM. Continuous morbidity registration sentinel stations the
Netherlands 1999. Utrecht: Nivel, 2001]

Farmacotherapeutisch overleg vaak nog (te) vrijblijvend
Vrijwel alle huisartsen en openbare apothekers in Nederland nemen deel aan
een groep voor farmacotherapieoverleg (FTO). In deze groepen wisselen huisartsen en apothekers informatie en opvattingen uit over farmacotherapie om
de kwaliteit van de farmaceutische zorg te verbeteren. Er bestaan ruim 835
FTO-groepen (1999). Op landelijk niveau vervult de Stichting Doelmatige
Geneesmiddelen Voorziening (Stichting DGV) een coördinerende en stimulerende rol. In 1999 heeft het Nivel het functioneren van de FTO-groepen voor
de derde maal geëvalueerd. Dit was eerder gebeurd door Stichting DGV zelf
in 1992 en 1996. Voor het eerst is nu ook de invloed onderzocht van het
functioneren van FTO-groepen op het voorschrijfgedrag van de deelnemende
huisartsen.
De groepen: vaak nog vrijblijvend
Nagenoeg alle FTO-groepen komen minstens viermaal per jaar bij elkaar. De
bijeenkomsten duren gemiddeld anderhalf tot twee uur. De opkomst is hoog.
Meestal wordt er een verslag gemaakt, maar de bijeenkomsten worden vaak
niet geëvalueerd: slechts een kwart van de FTO-groepen evalueert de inhoud
van de bijeenkomsten en eveneens een kwart evalueert de resultaten: zijn de
gemaakte afspraken haalbaar in de praktijk? Bij de meeste groepen (77%)
vormt het uitwisselen van informatie het belangrijkste doel. Daarna komen
reflectie op het voorschrijfgedrag (66%), het maken van afspraken (55%) en
het opstellen van vrijblijvende adviezen (52%). Er is veel minder aandacht
voor op het resultaat gerichte doelen, zoals de toetsing van afspraken (22%),
het formuleren van concrete interventies (8%) en van persoonlijke voornemens (8%). Het aantal groepen dat echt afspraken maakt was sinds de
vorige evaluatie gedaald van 72% naar 55%.
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Er worden sterk uiteenlopende onderwerpen besproken. In de periode
1997-1999 is het meest besproken onderwerp astma/COPD (COPD: Chronic
Obstructive Pulmonary Disease), dat bij 70% van de groepen aan de orde
kwam. Vervolgens kwamen het meest aan de orde: depressie (54%), overgangsklachten (52%), analgetica (51%) en polyfarmacie bij ouderen (50%).
De aandacht voor astma/COPD en polyfarmacie bij ouderen is toegenomen,
evenals die voor patiëntenvoorlichting, therapietrouw, medicijnverslaving en
druk van de patiënt. In de meeste groepen geeft men de voorkeur aan
traditionele werkvormen zoals casusbespreking, voordracht en het bespreken
van NOG-standaarden.
De wijze waarop de groepen functioneren loopt nogal uiteen. Terwijl sommige groepen zich beperken tot het uitwisselen van informatie, maken andere
groepen afspraken over de prescriptie bij een bepaalde indicatie. Weer
andere groepen toetsen of de gemaakte afspraken daadwerkelijk geïmplementeerd zijn en of de afspraken bijgesteld moeten worden. Wanneer de
groepen goed georganiseerd zij n en de sfeer open en vertrouwelijk is, is de
kans het grootst dat groep en zo ver komen met hun overleg. Verbetering van
de farmaceutische zorg zal dan eerder gerealiseerd worden.
De cultuur van de groepen is dan ook in de evaluatie betrokken. De meeste
groepen kenschetsen hun cultuur als 'vertrouwelijk' (86%) en 'efficiënt'
(61%). Toch geeft 41% van de respondenten aan dat zij minder vrijblijvend
zouden willen werken in de groep. Waarschijnlijk hangt hiermee samen dat
slechts 41% van de groepen het resultaat van het overleg als 'concreet'
beschrijft. In het vorige onderzoek (1996) was dit nog 55%.
Een kwart van de groepen heeft in de onderzochte periode gebruik gemaakt
van ondersteuning door Stichting DGV, in het algemeen naar tevredenheid.
Positieve effecten
Ondanks de kritische geluiden vinden de deelnemers dat het FTO duidelijk
positieve resultaten oplevert. Een groot deel van de deelnemende huisartsen
geeft aan dat zij in de afgelopen jaren hun voorschrijfgedrag hebben verbeterd. Dit betreft het voorschrijven op stofnaam en het verkrijgen van inzicht
in hun eigen prescriptiescala. Ook de relatie met collega's en apothekers is
beter geworden. Maar op een aantal punten is minder vooruitgang geboekt:
het bestand zijn tegen druk van de patiënt, de afstemming met ziekenhuizen
en de verhouding met de medisch specialisten. De apothekers zien een
verbetering van de samenwerking met de huisarts (taak als adviseur, relatie
met de huisarts, taakverdeling met de huisarts en contact opnemen met de
huisarts). Op het inkoopbeleid van de apothekers heeft het FTO echter
vrijwel geen invloed.
In groepen die afspraken maken, toetsen en evalueren wordt niet goedkoper
of minder voorgeschreven. Wel is het zo dat de huisartsen in groepen die
minder vrijblijvend zijn (dus afspraken maken, toetsen en evalueren), meer
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overeenkomst in hun voorschrijfgedrag vertonen dan de huisartsen in groepen die vrijblijvender werken.
Ten slotte blijkt dat groepen die reeds een traditie in het maken van afspraken ben toetsen ervan hebben opgebouwd, zoals de FTO-groep in Asten,
zich kunnen ontwikkele n tot professionele samenwerkingsverbanden, waarvan de invloed duidelijk terug te vinden is in de prescriptiecijfers.
[van Dijk L, Barnhoorn H, de Bakker D. Het Farmaco Therapie Overleg in
1999. Stand van zaken en effecten op voorschrijven. Utrecht: Nivel, 2001]
Interventie ‘Reductie benzodiazepinegebruik Ouderen’. Evaluatie van de pilotstudie
Ouderen die benzodiazepines gebruiken hebben een verhoogd risico op
vallen. De Stichting Doelmatige Geneesmiddelen Voorziening (Stichting DGV)
wil daarom dat huisartsen minder benzodiazepines (een type slaap- en
kalmeringsmiddelen) aan ouderen gaan voorschrijven. Daartoe wil DGV groepen voor Farmaco Therapie Overleg (FTO-groepen, waarin huisartsen en
apothekers samen proberen het voorschrijven van geneesmiddelen te beïnvloeden) doelgericht gaan ondersteunen, in combinatie met publiekgericht
voorlichting. Dit is de Interventie ‘reductie benzodiazepine-gebruik ouderen’
(RBO). Het Nivel heeft een RBO-pilotproject geëvalueerd dat is uitgevoerd
onder 5 FTO-groepen.
Uit die evaluatie blijkt dat het deze 5 FTO-groepen niet gelukt is om in een
interventie het voorschrijven van benzodiazepines aan ouderen met 10% te
verminderen. Het aantal voorschriften, de dagelijkse dosis, het aantal gebruikers en het aantal patiënten dat meer dan één soort benzodiazepine binnen
één week gebruikte (dubbelmedicatie) daalde niet. De huisartsen die aan de
pilot meededen schreven overigens bij aanvang al duidelijk minder
benzodiazepine voor dan de gemiddelde Nederlandse huisarts.
Benzodiazepinegebruik bleek voor de deelnemende huisartsen een lastig
onderwerp. Ten eerste zijn patiënten moeilijk te overtuigen van het nut geen
slaapmiddelen meer te gebruiken. Ten tweede beschouwen veel artsen het
onderwerp niet als een groot probleem. Een van de doelstellingen van de
pilot was een vermindering van benzodiazepinegebruik onder 55-plussers
met tenminste 10% door minder en korter voorschrijven. De meeste groepen
kozen voor een combinatie van de preventie van nieuw gebruik en de aanpak
van bestaand gebruik. Niet van alle deelnemende huisartspraktijken waren
voorschrijfcijfers bekend. In alle groepen is het onderwerp uitgebreid aan de
orde geweest en werden er afspraken gemaakt om het gebruik terug te
dringen. Toch is de vermindering van 10% in geen van de groepen gehaald.
De oorzaak kan liggen in het feit dat de deelnemende praktijken al voor
aanvang van de pilot aanzienlijk minder benzodiazepinen voorschreven dan
het landelijk gemiddelde.
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[van Dijk L (Nivel), Coffie D (Nivel), van den Hoogen H (WOK), de Bakker
D (Nivel). Interventie ‘Reductie benzodiazepinegebruik Ouderen’. Evaluatie
van de pilotstudie. Utrecht: Nivel, 2001]
Evaluatie invoering elektronisch voorschrijf systeem. Monitoringfase: de
situatie in 2000
Driekwart van de Nederlandse huisartsen heeft een computerprogramma dat
per individuele patiënt het beste geneesmiddel in de beste dosis voorstelt.
Van hen gebruikt 70% dat Elektronische Voorschrijf Systeem (EVS) ook
inderdaad, grotendeels naar tevredenheid. De huisartsen volgen de adviezen
van de computer in 60 tot 80% van de gevallen op. EVS-gebruikers gaan
gemiddeld iets goedkoper voorschrijven doordat ze vaker op stofnaam voorschrijven in plaats van op merknaam. Dat levert echter lang niet zoveel
besparing op als vooraf werd gehoopt.
Persoonlijk behandeladvies
De adviezen van het EVS zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde
behandel- en medicatierichtlijnen, de zogenaamde NOG-Standaarden. Voorheen waren die alleen op papier beschikbaar. In elektronische vorm kunnen
de huisartsen de standaarden makkelijker en vaker raadplegen. Na intypen
van de diagnose geeft het EVS wetenschappelijk onderbouwd behandel- en
medicatieadviezen. Die adviezen zijn afgestemd op de individuele patiënt,
wat betreft leeftijd, geslacht en eventuele aandoeningen die invloed kunnen
hebben op de behandeling.
Er zijn NOG-Standaarden voor 74 aandoeningen die samen 80% van de
voorgeschreven geneesmiddelen in de huisartspraktijk bestrijken. Nederland
loopt met deze standaarden voorop in de wereld wat betreft ‘evidence based’
(wetenschappelijk onderbouwde) huisartsgeneeskunde.
Besparing
In 2000, toen nog maar eenderde van de huisartsen een EVS had, werd door
gebruik van het EVS ca. 11 miljoen gulden (ca. 5 miljoen Euro) bespaard op
het voorschrijven van medicijnen. In 2002, als iedere huisarts een EVS
heeft, wordt ca. 52 miljoen gulden (ca. 23,6 miljoen Euro) bespaard. Er was
gerekend op een besparing van ca. 315 miljoen gulden (ca. 143 miljoen
euro) in 2002. Een mogelijke oorzaak voor de tegenvallende besparing is dat
het EVS niet van toepassing is op de meeste herhalingsrecepten. Die vormen
de meerderheid van alle receptuur. Ook is het mogelijk dat de meeste
huisartsen al zo zuinig voorschrijven dat er weinig meer te besparen valt, of
dat de adviezen van het EVS soms duurder uitvallen dan de eerste keus van
veel huisartsen.
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[Wolters I, van den Hoogen H, de Bakker D. Evaluatie invoering elektronisch voorschrijf systeem. Monitoringfase: de situatie in 2000. Utrecht:
Nivel, 2001]
Nieuw artrosemiddel erg vaak voorgeschreven bij andere aandoeningen dan
artrose
Het nieuwe medicijn Rofecoxib (merknaam Vioxx)wordt door Nederlandse
huisartsen vooral voorgeschreven voor aandoeningen waarvoor het niet
bedoeld is.
Uit onderzoek van het Landelijk Informatienetwerk Huisartsenzorg (LINH)
blijkt dat de huisarts Vioxx maar in 14 procent van de gevallen als pijnstiller
bij artrose voorschrijft. In de overige 86% betreft het andere aandoeningen,
vaak (64%) aandoeningen van het bewegingsapparaat.
Als mogelijke oorzaak voor dit breder dan bedoelde gebruik noemen de
onderzoekers onder andere het in de ogen van arts en patiënt tekort schieten
van de bestaande medicatie bij mensen met voortdurende pijn. Ook wijzen
zij op de op huisartsen gerichte reclamecampagne voor Vioxx, waarin de
term `pijnverlichting` prominent aanwezig is, terwijl de indicatie `voor
symptomatische behandeling van artrose` onderbelicht blijft.
Vioxx is in november 1999 in Nederland geregistreerd (dat wil zeggen: werkzaam en veilig bevonden) als pijnstiller bij artrose. Het middel wordt sinds
april 2000 vergoed door de Nederlandse zorgverzekeraars.
Het is niet gebruikelijk dat een nieuw geneesmiddel al zo snel na toelating
tot het vergoedingenpakket op zo'n grote schaal buiten het indicatiegebied
wordt voorgeschreven.
Vioxx nam in het eerste kwartaal van 2001 bijna 75% van de kostenstijging
voor ontstekingsremmers bij reumatische aandoeningen voor zijn rekening.
LINH
Het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg is een samenwerkingsverband van het Nivel, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NOG) en de Werkgroep Onderzoek Kwaliteit
van de universiteiten van Nijmegen en Maastricht (WOK).
[Gepubliceerd in: Jabaaij L, Stokx LJ, Bakker DH de. Indicaties voor gebruik van rofecoxib, meer `off-label` dan `on-label` gebruikt. Pharmaceutisch Weekblad, 12 oktober 2001; Jabaaij L, Stokx LJ, Bakker DH de.
Artrosemidel in de lift, huisartsen schrijven rofecoxib breder voor dan geïndiceerd is. Medisch Contact, 12 oktober 2001]
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2.2.2

De specialist

Monitoring arbeidsmarkt voor kinderartsen
Iedere twee jaar brengt het Nivel de arbeidsmarkt voor kinderartsen in kaart.
Dit rapport is een verslag van de peiling van 1999. De cijfers van 1999
worden erin vergeleken met die uit 1997 en 1995. Tevens wordt de behoefte aan kinderartsen in 2005 en 2010 geraamd aan de hand van een aantal
scenario’s.
De onderzoekers verwachten voor kinderartsen een dalende zorgvraag, een
stijging van het aantal minuten per patiëntencontact, een korter wordende
werkweek en een stijging van het percentage niet-patiënt-gebonden werktijd.
Ze concluderen, net als in 1995, dat er per jaar 55 arts-assistenten met de
opleiding tot kinderarts moeten beginnen om vraag en aanbod in 2010 goed
op elkaar te laten aansluiten. De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde heeft al in 1996 de opleidingscapaciteit uitgebreid van 50 naar 55
arts-assistenten per jaar.
[van der Velden LFJ, Peters P, Hingstman L. Monitoring arbeidsmarkt voor
kinderartsen 1999-2010. Nivel rapport, 2001]
Behoefteraming oncologisch gynaecologen
Vanaf 2001 wordt de oncologische gynaecologie door de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) erkend als subspecialisme.
Er komt een erkende opleiding van twee jaar. Het Nivel heeft onderzocht dat
er jaarlijks tussen de één en de drie gynaecologen tot deze opleiding moeten
worden toegelaten om vraag en aanbod tot 2015 goed op elkaar af te stemmen. Hierbij is rekening gehouden met een stijgende incidentie van gynaecologische aandoeningen, een korter wordende werkweek van oncologisch
gynaecologen, een gelijkblijvend deel van niet-patiënt-gebonden activiteiten
en een toename van de tijdbesteding per poliklinisch consult.
[Bennema-Broos M, van der Velden LFJ, Hingstman L. Behoefteraming
oncologisch gynaecologen. Nivel rapport, 2001]
2.2.3

Het ziekenhuis

De toekomst van de ziekenhuiszorg
Net als in vele andere maatschappelijke sectoren is er in de afgelopen
decennia in de ziekenhuiswereld een proces van concentratie en schaalvergroting op gang gekomen. Gewoonlijk gaat het om fusies van ziekenhuizen.
In opdracht van de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) is een
inventariserende studie uitgevoerd, om inzicht te krijgen in de spreiding en
concentratie van ziekenhuizen en de achtergronden van de huidige fusietendensen, ten einde een kader te ontwikkelen op grond waarvan beslis-
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singen over de structuur en spreiding van het ziekenhuisaanbod kunnen
worden beoordeeld.
Fusiegolf
Er heeft de afgelopen jaren een duidelijke concentratie plaatsgevonden.
Sinds 1970 is het aantal algemene ziekenhuizen met de helft verminderd,
terwijl het aantal locaties met een kwart is afgenomen. De concentratie is
vooral gerealiseerd door fusies. En het ziet ernaar uit dat de huidige reeks
fusies voorlopig nog wel zal voortgaan.
Daarnaast is er een flinke schaalvergroting van ziekenhuizen opgetreden. Ter
illustratie: in 1922 had een ziekenhuis gemiddeld 80 bedden; in 1999
bedroeg dit aantal 461. Ziekenhuizen met meer dan 1000 bedden zijn geen
uitzondering meer.
Aanvankelijk vond er veel nieuwbouw plaats; tegenwoordig wordt meer de
vorm van een meerlocatieziekenhuis gekozen. Kleine ziekenhuizen worden
hierin dan vaak omgevormd tot een nevenvestiging.
De oorzaken van de voortdurende behoefte tot schaalvergroting en fusering
vormen een complex geheel. Een van de belangrijkste redenen vormt de veronderstelling dat er een aantal 'schaalvoordelen' optreedt. Deze voordelen
zouden behaald kunnen worden op de kosten van de organisatie en doordat
men een breder dienstenpakket kan aanbieden. Een andere factor is de
steeds verdergaande professionalisering van de medisch specialisten en de
strengere kwaliteitseisen die aan hen worden gesteld, zoals richtlijnen voor
een steeds grotere normpraktijk. In de maatschappij als geheel is er een
trend tot werkduurverkorting; deze kan soms beter gerealiseerd worden bij
een betrekkelijk grote schaal van organisatie. Vaak ook stelt men fusie als
oplossing voor bij minder gunstige externe omstandigheden. Het overheidsbeleid heeft in belangrijke mate schaalvergroting en concentratie gestimuleerd. De gestelde kwaliteitseisen kunnen ertoe leiden dat ziekenhuizen
besluiten te fuseren, vooral wanneer men topzorgeenheden wil verkrijgen.
Het streven naar beddenreductie en financiële maatregelen zoals de fusiebonus en de FB-systematiek voor de financiering van ziekenhuizen vormen
een impuls voor concentratie en schaalvergroting. Ten slotte speelt wellicht
ook een streven naar marktdominantie, macht en status mee in een besluit
tot fusie.
Er zijn echter ook maatschappelijke krachten die de fusietendens tegenwerken, zoals de wens van de lokale bevolking en het lokale bestuur om
ziekenhuisvoorzieningen dichtbij de woonkernen te houden. Samenwerking
met grotere ziekenhuizen ziet men vaak als een mogelijkheid om lokale
ziekenhuizen en vestigingen te behouden. De overheid poogt sinds enkele
jaren het aantal fusies te verminderen. Sinds het paarse kabinet is een soort
moratorium ingesteld op ziekenhuisfusies.
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Voordelen niet zonder meer duidelijk
Ondanks de vele fusies tussen ziekenhuizen zijn de gevolgen ervan nauwelijks systematisch wetenschappelijk onderzocht. Internationaal groeit inmiddels de twijfel over de schaalvoordelen. Vaak blijkt een fusie onverwacht
extra kosten met zich mee te brengen. Het integratieproces kan het noodzakelijk maken dat er een crisismanager wordt ingeschakeld of dat er tijdelijk
extra personeel nodig is om verschillende administratieve en computersystemen op elkaar af te stemmen. Besparingen door fusies worden soms
snel aan nieuwe projecten uitgegeven. Daardoor zijn de financiële schaalvoordelen op zijn minst twijfelachtig. Over het effect op langere termijn is
weinig bekend; na een fusie wordt het vaak niet meer relevant gevonden dit
te onderzoeken.
Ook over de verbetering van de kwaliteit van de zorg is niet zo veel bekend.
Alleen van de hooggespecialiseerde zorg is duidelijk dat schaalvergroting en
concentratie tot een betere kwaliteit van zorg leiden. De evidente nadelen
van schaalvergroting worden evenwel vaak vergeten: bureaucratisering,
'verkokering' met als uiteindelijk gevolg ondoelmatigheid doordat de organisatie te groot wordt, te snel groeit of te veel reorganiseert. Net als in het
bedrijfsleven valt de meerwaarde van fusies vaak tegen.
In feite is nader onderzoek naar de optimale grootte en spreidingsgraad van
ziekenhuisvoorzieningen dringend nodig.
De toekomst
Als de trend rechtlijnig zou voortgaan daalt het aantal algemene ziekenhuizen van 101 in 1999 naar 40 omstreeks 2012. Wanneer de recente vertraging van de daling van het aantal algemene ziekenhuizen zich voortzet,
zouden er in 2012 nog 70 algemene ziekenhuizen zijn. Maar er zijn ook
andere ontwikkelingen, die deze trend kunnen doorbreken.
Zo wordt er gewerkt aan de invoering van diagnose-behandelcombinaties
(DCB's). Ook zou wel eens kunnen blijken dat kleine ziekenhuizen doelmatiger zijn. De invloed van de overheid op concentratie en schaalvergroting
zal naar alle waarschijnlijkheid steeds minder worden, terwijl de zorgverzekeraars meer verantwoordelijkheid krijgen voor het ziekenhuisbeleid.
Ten onrechte zijn vaak schaalgrootte en kwaliteit aan elkaar gekoppeld.
Kleinere ziekenhuizen kunnen inderdaad door de vergaande specialisatie van
artsen soms een minder breed spectrum van specialisaties bieden. Ook een
aantal specialistische apparaten en sommige hoogspecialistische behandelingen gingen de financiële en personele mogelijkheden van de kleinere
ziekenhuizen te boven. Inmiddels verandert de situatie, en wordt ook zeer
gespecialiseerde apparatuur voor kleinere ziekenhuizen bereikbaar. Hiermee
vervalt een belangrijk argument voor fusie.
Wetenschappelijke en maatschappelijke discussie over de grenzen van fusies
en wenselijke aantallen ziekenhuizen is nog maar net van de grond geko-
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men. Een opvallend gegeven hierin is dat ziekenhuizen met twee- à driehonderd bedden volgens economische criteria het productiefst zijn. Deze ziekenhuizen rekent men nu tot de kleinste, terwijl ze enkele decennia geleden
als groot golden. Verder zijn er ontwikkelingen gaande in de richting van
ziekenhuizen die geen zonder continue en acute zorg en intensive care meer
bieden: dagziekenhuizen, buitenpoli's en transversale zorg. Het is denkbaar
dat continue en acute zorg en intensive care worden ondergebracht in een
'rompziekenhuis', waarom heen 'satelietziekenhuizen' de 'lichtere' zorg geven.

C
C

C

C

C

C
C

Grotere spreiding
In de voortgaande reeks schaalvergrotingen en fusies is het noodzakelijk de
plaats te bepalen van de kleinere ziekenhuizen, de zogenaamde basisziekenhuizen. Vaak lijken deze te moeten kiezen tussen fusie en opheffing.
Toch zijn er mogelijkheden voor kleine ziekenhuizen om min of meer zelfstandig te blijven voortbestaan. In de literatuur vindt men een aantal
factoren:
Oneigenlijke stimulansen tot fusie en schaalvergroting moeten verdwijnen.
Kleine ziekenhuizen kunnen goed ingebed worden in de lokale verticale zorgketen: zorginstellingen, huisartsen, verpleeghuizen enzovoort. Dit zou een
sterk punt van deze ziekenhuizen kunnen worden.
In het verlengde hiervan is de 'verticale fusie' een mogelijkheid. Hierbij
worden het ziekenhuis, verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorgorganisatie in één zogenaamde zorggroep ondergebracht. Dit biedt in elk geval
schaalvoordelen bij regionale zorgonderhandelingen, terwijl men gelijke
kansen heeft bij aanbesteding op grond van de mededingingsbepalingen.
Door het vaststellen van een basispakket van zorg voor grote en kleine
ziekenhuizen kan worden voorkomen dat door voortdurende tekorten het
pakket sluipenderwijs kleiner wordt. Een probleem kan zijn dat men – zowel
medewerkers als buitenwacht – een ziekenhuis zonder spoedeisende-hulpfunctie en intensivecareafdeling niet meer als 'echt' of volwaardig
ziekenhuis beschouwt.
Wanneer specialisten grotere of bredere maatschappen zouden vormen die in
meer ziekenhuizen werken, kan men meer specialismen bieden dan met
solitair werkende specialisten. Bovendien ontstaan er betere mogelijkheden
of intercollegiale contacten.
Er zouden meerjarenbeleidsplannen en -visies ontwikkeld moeten worden
zodat kleinere ziekenhuizen steviger staan in de regio.
Kleinere ziekenhuizen zouden een samenwerkingsverband kunnen vormen
met andere kleinere ziekenhuizen om hun belangen te behartigen en
gemeenschappelijk zaken als aanschaf van apparatuur en opleidingen te
regelen.
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Voor de langere termijn is een fundamenteler aanpak nodig om de wenselijke
spreiding van het ziekenhuisaanbod vast te stellen. Hierbij moet ook worden
uitgegaan van de plaats die een ziekenhuis in het gehele zorgaanbod binnen
een regio. Dit is minstens zo belangrijk als de bereikbaarheid. Nu gebeurt
het immers dat basale diensten die juist nabijheid vereisen, zoals
spoedeisende hulp en verloskunde, niet meer worden aangeboden door de
hoogte van de kosten of de vereiste beschikbaarheid van andere
deskundigheden.
Regionalisatie van de gezondheidszorg zou een goed antwoord kunnen zijn
op het terugtreden van de overheid uit deze sector. Maar daarvoor moet nog
wel de nodige kennis worden verzameld over de bedrijfseconomische gevolgen van fusies en concentratie voor de samenwerking en samenhang van de
zorg. Ook moeten er criteria worden ontwikkeld voor de spreiding van het
regionale zorgaanbod. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek is
alvast een beoordelingskader opgesteld. In dit kader kunnen de criteria
worden ingevuld die de actoren: patiënten/consumenten, lokale zorginstellingen, beroepsbeoefenaars, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en de gemeenschap/de overheid aanleggen voor de ziekenhuiszorg op de punten 'voldoende toegankelijk', 'voldoende samenhang', 'voldoende functieaanbod', 'voldoende zorgkwaliteit', 'voldoende personeel', 'voldoende specialisten', 'voldoende
doelmatig' en 'voldoende financiering'. Met dit schema wordt tevens duidelijk
waar de lacunes in kennis liggen.
[Meloen JD, Groenewegen PP, Hingstman L. De toekomst van het algemene ziekenhuis. Een achtergrondstudie naar de criteria voor spreiding van
het ziekenhuisaanb od. Utrecht: Niv el, 2001]

2.3

Geestelijke gezondheidszorg en eerste lijn
Eerstelijnspsycholoog niet voor ieder toegankelijk
In toenemende mate zoeken mensen met psychische problemen hulp. Nog
in 1998 constateerde het Ministerie van VWS een omvangrijke psychische
problematiek, gepaard aan terughoudendheid met het zoeken van hulp. Dit
verandert snel; zowel huisarts als publiek herkennen dit soort problemen
beter. Hierdoor is het beroep op de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) sterk
toegenomen, vaak met wachtlijsten als gevolg. Om de beschikbare hulpverleningscapaciteit zo doelmatig mogelijk te gebruiken, wil het ministerie dat
psychische problemen vaker worden opgevangen in de eerstelijn. Op dit
gebied kunnen de huisarts, het algemeen maatschappelijk werk (AMW) en
de eerstelijnspsycholoog een rol spelen. De huisarts is hier weer de poortwachter: deze stelt in eerste instantie de aard van de problematiek vast, en
besluit of hij zelf tot behandeling overgaat, of de patiënt verwijst naar het
maatschappelijk werk, de eerstelijnspsycholoog of de GGZ.
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Er is echter nog een aantal knelpunten waardoor dit beleid niet zo goed van
de grond komt als zou moeten. Een aantal van die punten betreft de eerstelijnspsycholoog. Eerstelijnspsychologen behandelen vooral cliënten met minder ernstige relatieproblemen, depressieve klachten en angst- en spanningsklachten. Een probleem is dat eerstelijnspsychologen niet worden vergoed
vanuit de standaardverzekeringen. Voor vergoeding van deze moet de patiënt
aanvullend verzekerd zijn. Hiertegenover wordt de huisarts standaard vergoed, is het algemeen maatschappelijk werk gratis en wordt de GGZ vergoed
vanwege de AWBZ. Door deze vergoedingsstructuur is het denkbaar dat niet
alle regio's voor eerstelijnspsychologen even aantrekkelijk zijn als vestigingsgebied. Dit zou de toegankelijkheid van de eerstelijnspsycholoog in gevaar
kunnen brengen. Daarom is deze problematiek nader onderzocht.
Regionale verschillen
Er bestaan inderdaad grote regionale verschillen zowel in de omvang van het
aanbod aan eerstelijnspsychologen als in het aantal verwijzingen door de
huisarts. Zo zijn er in midden- en oostelijk Noord-Brabant 2,25 of meer fte
per 100 000 inwoners beschikbaar, terwijl dit bijvoorbeeld in Amsterdam
iets meer dan 1 is en in Groningen nauwelijks meer dan éénderde. Evenzo
loopt het aantal patiënten dat door de huisarts in één jaar naar de eerstelijnspsycholoog wordt verwezen sterk uiteen: van 3 in Groningen tot 12,27
in Kennemerland/Haarlemmerrmeer. In gebieden met weinig eerstelijnspsychologen verwijzen huisartsen minder, terwijl ook het niet in de buurt
gevestigd zijn van een eerstelijnspsycholoog een belangrijke reden vormt om
niet te verwijzen. Mogelijk worden deze cijfers beïnvloed door de mate waarin de zorgverzekeraars in een bepaalde regio de eerstelijnspsycholoog vergoeden.
Invloed van verzekering
Onder de cliënten van de eerstelijnspsycholoog vormen vrouwen de meerderheid. De cliënten zijn gemiddeld veertig jaar en relatief hoog opgeleid,
zowel in vergelijking met de bevolking als geheel als met patiënten van de
RIAGG en het AMW. Dit laatste wordt ten dele veroorzaakt doordat veel
huisartsen vinden dat patiënten in zekere mate van verbale begaafdheid
moeten hebben voor behandeling door een eerstelijnspsycholoog. Daarnaast
is het mogelijk dat laag opgeleiden zich minder vaak voor hulp door een
eerstelijnspsycholoog verzekerd hebben.
In elk geval krijgen verreweg de meeste cliënten van de eerstelijnspsycholoog
deze hulp vergoed van de zorgverzekering. Eenderde van de Nederlandse
bevolking komt niet in aanmerking voor vergoeding van deze vorm van hulpverlening.
Enerzijds bestaat er geen verband tussen het wel of niet verzekerd zijn en
demografische kenmerken of het voorkomen van psychische problematiek;
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anderzijds speelt de mogelijkheid vergoeding te krijgen voor de eerstelijnspsycholoog geen rol bij de keuze voor een bepaalde verzekering.
Het zelf moeten betalen van de hulp vorm echter wel een belangrijke
belemmering bij de verwijzing. Er is dus veel voor te zeggen hulp door de
eerstelijnspsycholoog in het basispakket van ziekenfonds en particuliere
ziektekostenverzekering op te nemen. De kosten hiervan zullen tussen
ƒ 22,4 en ƒ 26,3 miljoen gulden bedragen. Wanneer men aanneemt dat
degenen die nu geen aanvullende verzekering hebben een even groot beroep
op de eerstelijnspsycholoog zullen gaan doen als de huidige ziekenfondsverzekerden met aanvullende verzekering, zullen deze kosten stijgen tot ƒ 33,4
miljoen gulden.
Betere toegankelijkheid
Om de eerstelijnspsycholoog een grotere rol te laten vervullen in de opvang
van psychische problematiek, en daardoor een doelmatiger geestelijke
gezondheidszorg te bieden, moet de toegankelijkheid verbeterd worden. De
onderzoekers adviseren om de eerstelijnspsycholoog op te nemen in het
basispaket van het ziekenfonds. Daarnaast moeten er voor de huisarts richtlijnen worden opgesteld voor de verwijzing naar eerstelijnspsycholoog, AMW
en gespecialiseerde GGZ. Er moet overal in het land voldoende aanbod aan
eerstelijnspsychologen komen. Ten slotte merken de onderzoekers op dat het
GGZ-aanbod voor onder andere lager opgeleiden en verbaal minder begaafden aandacht verdient.
[Mesman J, Verhaak PFM. De toegankelijkheid van eerstelijnspsychologen.
Een onderzoek naar de verzekeringstechnische en geografische toegankelijkheid van eerstelijnspsychologen. Utrecht: Nivel, 2001]

2.4

Beroepen in de gezondheidszorg
Ramingen instroom vervolgopleidingen
Sinds 1999 stelt het Capaciteitsorgaan voor de medische en tandheelkundige vervolgopleidingen jaarlijks een capaciteitsplan op voor de gewenste
instroom in de medische en tandheelkundige vervolgopleidingen. Dit Capaciteitsorgaan bestaat uit een plenair orgaan en vijf kamers, namelijk huisartsen, medisch specialisten, sociaal geneeskundigen, verpleeghuisartsen en
tandheelkundig specialisten. In het orgaan zijn de beroepsgroepen, opleidingsinstellingen en zorgverzekeraars gezamenlijk verantwoordelijk voor de
planning van het aantal nieuw op te leiden artsen.
Ter voorbereiding van het capaciteitsplan hebben het IVA, het Nivel en Prismant een aantal onderzoeken uitgevoerd. Na de ontwikkeling van een conceptueel ramingsmodel door IVA, Nivel en Prismant hebben het Nivel en
Prismant geïnventariseerd welke gegevens voor de verschillende kamers
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nodig en beschikbaar zijn om per kamer vraag en aanbod goed in beeld te
brengen, om ten slotte een reeks ramingen op te stellen.

C
C
C

C

C
C
C
C

Om tot adequate ramingen van de instroom te komen zijn de volgende gegevens nodig:
de opleiding: inhoud, duur, capaciteit, intern en extern rendement;
het zorgaanbod: uitgedrukt in personen en tijd;
het werkproces: de verhouding van patiënt- en niet-patiëntgebonden werktijd
per week, van het aantal patiënt- en niet-patiëntgebonden werkweken per
jaar, substitutie;
de zorgvraag: het aantal patiëntcontacten naar leeftijd en geslacht en het
aantal minuten per patiëntcontact naar leeftijd en geslacht.
De benodigde instroom is steeds voor vier scenario's berekend, namelijk:
de Basisvariant, waarin alleen rekening is gehouden met demografische
factoren,
de Basisvariant + extra vraag in verband met sociaal-culturele ontwikkelingen, in een hoge en een lage versie,
de Basisvariant + extra vraag in verband met substitutie/efficiency, in een
hoge en een lage versie en
de Combinatievariant vraagzijde, waarin wordt uitgegaan van de basisvariant + extra vraag in verband met sociaal-culturele ontwikkelingen +
extra vraag in verband met substitutie/efficiency ook weer in een hoge en een
lage versie. In deze variant wordt bovendien rekening gehouden met verschillende ontwikkelingen in het aanbod.
Medisch special isten: instroo m krap
Men onderscheidt de volgende groepen medische specialismen: de beschouwende specialismen: inwendige geneeskunde, cardiologie, longziekten en
tuberculose, klinische geriatrie, reumatologie, gastro-enterologie, kindergeneeskunde, dermatologie en venerologie, neurologie/klinische neurofysiologie; de snijdende specialismen: chirurgie, orthopedie, urologie, plastische
chirurgie, neurochirurgie, cardiopulmonale chirurgie, verloskunde/ gynaecologie, oogheelkunde, keel-, neus en oorheelkunde, anesthesiologie; de zenuwen zielsziekten: psychiatrie; en de overige medische specialismen: klinische
genetica, medische microbiologie, nucleaire geneeskunde, pathologische
anatomie, radiologie/radiodiagnostiek, radiotherapie, revalidatiegeneeskunde.
Afhankelijk van het scenario bedraagt de benodigde instroom per jaar voor:

–
–
–
–
–

beschouwende specialismen:
snijdende specialismen:
ondersteunende/overige specialismen:
psychiatrie:
Totaal:
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163
168
64
52
627

-

678
620
217
208
1011

(huidige instroom:
(huidige instroom:
(huidige instroom:
(huidige instroom:
(huidige instroom:

239)
219)
93)
100)
651)
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Wanneer men met meer factoren rekening houdt, zal het aantal huidige
opleidingsplaatsen voor specialisten al snel onvoldoende zijn.
Sociaal geneeskundigen: redelijke instroom
De opleiding sociale geneeskunde kent twee hoofdstromen: Arbeid & Gezondheid en Arbeid & Maatschappij. De hoofdstroom Arbeid & Gezondheid
leidt op tot bedrijfsarts, verzekeringsarts, bedrijfsarts/verzekeringsgeneeskundige en algemeen arts arbeid & gezondheid ('zonder profiel'). In de hoofdstroom Arbeid & Maatschappij wordt men opgeleid in de richtingen algemene gezondheidszorg, jeugdgezondheidszorg, sportgeneeskunde, tuberculosebestrijding en medische milieukunde en algemeen arts maatschappij &
gezondheid ('zonder tak').
Afhankelijk van het gekozen scenario is de nodige jaarlijkse instroom in de
opleidingen voor:
–
–
–
–
–
–

bedrijfsgeneeskunde:
verzekeringsgeneeskunde:
algemene gezondheidszorg:
jeugdgezondheidszorg:
overige specialisaties:
totaal:

50 - 122
29 - 57
8 - 25
15 - 44
1-3
122 - 251

(huidige instroom:
(huidige instroom:
(huidige instroom:
(huidige instroom:
(huidige instroom:
(huidige instroom:

73)
44)
33)
31)
11)
192)

Globaal genomen is de instroom in de opleidingen sociale geneeskunde voldoende om meer dan enkel demografische ontwikkelingen op te vangen (de
'middenscenario's).
Huisartsen: tekort dreigt
In de verschillende scenario's moet de instroom van huisartsen in de opleidingen minstens 502 cursisten bedragen; volgens het hoogste scenario 767.
In 1999 bedroeg de instroom echter slechts 336. Naar verwachting wordt
dit aantal opgetrokken naar 456 per jaar. Dit betekent dus dat in alle
gevallen de instroom in de huisartsenopleiding ver achterblijft op de behoefte. Dit betekent dat men – zelfs wanneer de instroom snel aanzienlijk vergroot wordt – rekening moet houden met een aanzienlijk tekort aan huisartsen in de nabije toekomst.
[van der Velden LFJ, L, Nienoord-Buré CD, van den Berg MM. Vraag en
aanbod medisch specialisten: bronnenoverzicht en raming 2000- 2010.
Utrecht: Nivel / Prismant, 2001;
van der Velden LFJ, Hingstman L. Vraag en aanbod sociaal geneeskundigen: bronnenoverzicht en raming 2000-2010. Utrecht: Nivel, 2001;
van der Velden LFJ, Hingstman L. Vraag en aanbod huisartsen: bronnenoverzicht en raming 2000-2010. Utrecht: Nivel, 2001]
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Vaak te weinig artsen in opleiding
Door tal van maatschappelijke, demografische en medische ontwikkelingen
is het wel zeker dat zowel vraag naar als aanbod van zorg door artsen de
komende jaren aan nogal wat veranderingen onderhevig zullen zijn. Daarom
is het noodzakelijk zo exact mogelijke prognoses op te stellen om te weten
hoeveel artsen nu moeten worden opgeleid om aan de behoefte over enkele
jaren te voldoen. In 1999 is daarvoor het 'Capaciteitsorgaan voor de medische en tandheelkundige vervolgopleidingen' opgericht. Dit orgaan heeft als
taak de organisaties en de Minister van VWS informatie te verschaffen over
de gewenste instroom in de vervolgopleidingen voor huisartsen, medisch
specialisten, sociaal-geneeskundigen, verpleeghuisartsen en tandheelkundig
specialisten. Daartoe stelt het jaarlijks een capaciteitsplan op. In het Capaciteitsorgaan zijn de beroepsgroepen, opleidingsinstellingen en zorgverzekeraars gezamenlijk verantwoordelijk voor de planning van het aantal nieuw op
te leiden artsen. Als voorbereiding op het eerste capaciteitsplan is een conceptueel ramingmodel ontwikkeld. Vervolgens is een eerste inventarisatie
opgesteld van de vraag naar en het aanbod van de verschillende medische
beroepsgroepen. Ten slotte is een raming opgesteld van het aantal artsen dat
moet worden opgeleid.
Ontwikkelingen in het aanbod
Het aantal artsen dat moet worden opgeleid wordt bepaald door ontwikkelingen in het aanbod en in de vraag. In de eerste plaats neemt het aantal
vrouwen in alle beroepsgroepen sterk toe: bij huisartsen van 27% op 1
januari 2000 tot 45% in 2010, bij medisch specialisten van 22% tot 35%,
bij sociaal-geneeskundigen van 35% tot 41%, bij verpleeghuisartsen van
51% tot 65% en bij tandheelkundig specialisten van respectievelijk 3%
(kaakchirurgen) en 22% (orthodontisten) tot 7% en 33%. Daar vrouwelijke
beroepsbeoefenaars vaker in deeltijd willen werken, moet bij gelijkblijvende
vraag een groter aantal artsen worden opgeleid. Een andere ontwikkeling
waarmee rekening moet worden gehouden is dat waarschijnlijk de omvang
van voltijds werken geringer wordt, met andere woorden, dat een 'fte' minder
werkuren gaat tellen. De te verwachten in- en uitstroom zijn op grond van de
huidige gegevens, zoals het aantal artsen in opleiding en de leeftijd van de
praktiserende artsen, vrij precies te berekenen.
Ontwikkelingen in de vraag
Ook de vraag wordt door verschillende factoren bepaald. Door de bevolkingsgroei en veranderingen in de leeftijds- en geslachtsopbouw is te verwachten
dat het aantal contacten met huisartsen 7,4% zal toenemen, met medisch
specialisten met 9,3%, met sociaal-geneeskundigen met 7% (bedrijfsartsen),
2,4% (jeugdartsen) en 4,8% (overige sociaal-geneeskundigen), met verpleeghuisartsen 21% en met tandheelkundig specialisten met 7,7% (kaak-
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chirurgen; voor orthodontisten geen toename verwacht). De schattingen
omtrent de onvervulde vraag lopen uiteen van 5 tot 20% voor huisartsen, 5
tot 10% voor de medisch specialisten, van 9 tot 18% voor de
sociaal-geneeskundigen, van 5 tot 15% voor verpleeghuisartsen, 5% voor de
kaakchirurgen en 3% voor orthodontisten. Verder leiden sociaal-culturele
ontwikkelingen tot een groeiende vraag: 5 - 30% bij huisartsen, 10 - 20%
bij de medisch specialisten, 16 - 21% bij de sociaal-geneeskundigen, 12 20% bij de verpleeghuisartsen, 15 - 20% bij de kaakchirurgen en 5% bij de
orthodontisten. Door het toenemen van substitutie en het vergroten van de
doelmatigheid kan de vraag naar huisartsen 5 tot 10% groeien, naar
medisch-specialisten –5 tot 10%, naar sociaal-geneeskundigen –6% en naar
verpleeghuisartsen 10%. Voor tandheelkundig specialisten wordt geen effect
verwacht van substitutie of verbetering van efficiëntie.
Nodige instroom
Bij de berekening van de vereiste instroom in de opleidingen kan men van
vele varianten uitgaan. A lle bovengenoemde factoren kunnen immers verschillende waarden hebben, die weer in verschillende combinaties voorkomen. In de berekeningen is gebruik gemaakt van zes scenario's. In de
basisvariant wordt alleen uitgegaan van een stijging in de vraag op grond van
leeftijd en geslacht van de bevolking én van de beroepsgroep. De onvervulde
vraag wordt eveneens in de berekeningen meegenomen. Daarnaast zijn vijf
combinatievarianten voor de ontwikkeling opgesteld: meer vraag en respectievelijk 5% meer aanbod, 2,5%meer aanbod, gelijkblijvend aanbod, 2,5%
minder aanbod en 5% minder aanbod. Hierbij is steeds uitgegaan van een
relatief geringe extra vraag als gevolg van sociaal-culturele ontwikkelingen en
van substitutie en verbetering van efficiëntie. De instroom in deze scenario's
is vergeleken met de huidige instroom. Deze blijkt in veel gevallen te klein te
zijn:
huisartsen:
medisch specialisten:
sociaal geneesk.:
verpleeghuisartsen:
tandheelk. specialisten:
Totaal:

huidige
huidige
huidige
huidige
huidige
huidige

instroom:
instroom:
instroom:
instroom:
instroom:
instroom:

336 benodigde instroom: 502 - 767
651 benodigde instroom: 627 - 1011
192 benodigde instroom: 122 - 251
84
benodigde instroom: 40 - 90
12
benodigde instroom: 24 - 37
1275benodi gde instroom: 1315 - 2156

De opleidingscapaciteit die voorhanden is, is niet altijd voldoende. Ook
daarom is het belangrijk vast te stellen welke instroom men wil realiseren.
Dit is duidelijk afhankelijk van het gekozen scenario. En die keuze is aan de
politiek.
[van der Velden LFJ, Hingstman L, Nienoord-Buré CD, van den Berg MM.
Vraag en aanbod artsen: raming 2000-2010 Utrecht: Nivel/Prismant,
2001]
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2.5

Verloskundige zorg
Gewenste en feitelijke tijdsbesteding verloskundigen
Medio 2000 heeft het ministerie van VWS de normpraktijk voor verloskundigen verlaagd van 150 naar 120 bevallingen per jaar. Naar aanleiding
hiervan hebben de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen
(KNOV) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een tweetal onderzoeken laten
uitvoeren. Organisatieadviesbureau Deloitte & Touche Bakkenist heeft geïnventariseerd wat het basistakenpakket van de (vrijgevestigde) verloskundige
inhoudt en op grond daarvan een wenselijke omvang voor de normpraktijk
vastgesteld. Het Nivel heeft daarnaast de huidige tijdsbesteding in kaart
gebracht. Deze twee onderzoeken geven samen een redelijk volledig beeld
van wenselijke en de werkelijke tijdsbesteding in verloskundige praktijken.
Basistakenpakket en tijdsbestedi ng
Wanneer een verloskundige praktijk optimale zorg verleent en een 'gemoderniseerde organisatie' heeft, kost een partus gemiddeld 16,7 uur verloskundige zorg. Deze tijd omvat de zorg gedurende de gehele periode dat de
cliënt in zorg is, plus de tijd die per cliënt aan praktijkvoering wordt besteed.
Deze tijd wordt door het Nivel aangeduid als een 'volledig zorggeval'. Dit is
de totale tijd die wordt besteed aan een cliënt die gedurende de gehele
periode bij de verloskundige in zorg blijft plus de tijd die gemiddeld per cliënt
wordt besteed aan praktijkvoering. Onder 'gemoderniseerde organisatie'
wordt verstaan dat een deel van de taken op het gebied van bestuur, bedrijfsvoering en de overkoepelende aspecten van kwaliteitszorg worden overgedragen aan een zogeheten districtsverloskundig platform (DVP).
De feitelijke tijdsbesteding van verloskundigen is uitgedrukt in 'zorgeenheden'. Dit is de totaal gewerkte tijd per jaar gedeeld door het aantal bevallingen in die praktijk in datzelfde jaar. In deze berekening wordt dus ook de tijd
die is besteed aan cliënten die niet gedurende de volledige periode in zorg
zijn geweest meegerekend. De gemiddelde werktijd per zorgeenheid is dus
hoger dan de gemiddelde werktijd per partus. De tijdsbesteding per zorgeenheid bedraagt 20 uur en 19 minuten.
Gewenste en feitelijke tijdsbesteding
In de praktijk blijkt er verschil te bestaan tussen de gewenste en feitelijke
tijdsbesteding. Meestal wordt er minder tijd besteed aan de cliënt dan wenselijk wordt geach t. In gemiddelden:
Prenataal:
–
–

Eerste controle (intake)
Vervolgcontrole (spreekuur)
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gewenst: 45 minuten; geregistreerd: 31 minuten;
gewenst: 15 minuten; geregistreerd: 15 minuten;
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Nataal:
–

Baring (incl. reistijd):

gewenst: 335 minuten; geregistreerd: 175 minuten;

Postnataal:
–
–

Kraambedcontrole
(huisbezoek, inclusief reistijd): gewenst: 30 minuten; geregistreerd: 40 minuten;
Afsluitende controle
(spreekuur)
gewenst: 30 minuten; geregistreerd: 15 minuten.

Het verschil tussen gewenste en feitelijke bestedingstijd bij de baring wordt
ten dele veroorzaakt doordat een deel van de cliënten tijdens de bevalling
naar de tweede lijn wordt doorverwezen. De feitelijk langere tijdsbesteding
bij de kraambedcontrole zou kunnen samenhangen met de problemen waar
de kraamzorg mee kampt: personeelstekort en onvoldoende deskundigheid.
De verloskundige besteedt 28% van de werktijd aan niet-cliëntgebonden
zaken rond de praktijkvoering. Dit percentage kan dalen tot 21% als er taken
worden gedelegeerd naar de DVP-en. Zes procent van de werkzaamheden
worden uitgevoerd door praktijkassistenten. Het ligt in de verwachting dat
dezen op den duur meer taken op zich nemen. Momenteel besteedt de verloskundige dus 66% van de tijd aan directe cliëntenzorg. Door de genoemde
ontwikkelingen kan dit echter oplopen tot 79%.
Op het ogenblik is de gemiddelde werktijd van de verloskundige 45,5 uur
per week. Dit betekent dat bij een 40-urige werkweek de verloskundigen
100 partus (volledige zorggevallen) plus een aantal onvolledige zorggevallen
per jaar kan begeleiden. Wenselijk is – zo blijkt uit het onderzoek – dat de
verloskundige bij een 40-urige werkweek 125 partus per jaar begeleidt; met
andere woorden dat 79% van zijn tijd aan rechtstreekse cliëntenzorg wordt
besteedt. In de resterende 21% zal ook tijd moeten worden gereserveerd
voor kwaliteitsverbetering.
De onderzoeksresultaten suggereren dat in de toekomstige, gemoderniseerde
praktijk, als de DVP goed functioneert, de verloskundige jaarlijks twintig
partus méér begeleidt, terwijl tegelijk de kwaliteit van de geleverde zorg
beter is.
[Wiegers TA, Coffie D, Hartings RCP, Kuperus KJ. Tijdbesteding in verloskundige praktijken / Basistakenpakket verloskunde. Situatie zomer 2000.
Utrecht: Nivel / Deloitte & Touche Bakkenist, 2001]
Kwaliteit kraamzorg
Goede en toegankelijke kraamzorg is essentieel in het (voor West-Europa)
unieke Nederlandse systeem waarin vrouwen thuis kunnen bevallen. De
kraamverzorgende assisteert de verloskundige of de huisarts tijdens de bevalling, zorgt in de eerste dagen na de bevalling voor moeder en kind, geeft
voorlichting over de zorg voor het kind, levert een bijdrage aan de verzorging
van de andere gezinsleden en verricht huishoudelijke activiteiten. Kraamzorg
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duurt zeven tot tien dagen; hiervan wordt het aantal dagen van een
eventuele ziekenhuisopname afgetrokken. Voor de kraamzorg meldt de
zwangere zich aan bij een kraamcentrum, de zorgverzekeraar of een
bemiddelingsbureau ('callcentrum'), dat bemiddelt tussen zorgverzekeraar en
kraamcentrum. Er wordt veel gebruik gemaakt van de kraamzorg: van de
ruim 200 000 kinderen die in 1999 werden geboren, ontvingen ongeveer
187 000 kraamzorg. Bijna alle kraamcentra zijn aangesloten bij de
Landelijke Vereniging voor Thuiszorg (LVT) of de Brancheorganisatie
Thuiszorg Nederland (BTN). Een klein aantal is niet aangesloten.
Naar aanleiding van voortdurende negatieve signalen uit het veld heeft het
ministerie van VWS de kwaliteit en de toegankelijkheid van de kraamzorg
laten onderzoeken.
Kwaliteitsverbetering goed op gang
De afgelopen jaren zijn er BasisKwaliteitseisen Kraamzorg opgesteld. Deze
zijn redelijk tot goed bekend bij de kraamcentra: van de bij de LVT aangesloten centra was 98% op de hoogte van deze eisen, van de bij de BTN aangesloten centra 89%. Bij de 'overige' (niet aangesloten) centra waren dit er
minder: 56%. De implementatie van de kwaliteitseisen was voltooid bij 27%
van de LVT-leden en 17% van de BTN-leden; ruim de helft van de centra is
bezig met de implementatie ervan. Men is vooral bezig met het vastleggen
van interne procedures en werkwijzen; eenderde werkt (ook) aan de vastlegging van procedures met andere kraamzorgaanbieders en een kwart (ook)
aan afspraken met andere hulpverleners. Vrijwel alle centra voldoen reeds
aan de kwaliteitsnormen voor informatieverstrekking, aanmelding en intake.
Dit houdt onder meer in dat er schriftelijke informatie voor de cliënten
beschikbaar is. Voor allochtone cliënten moet deze echter meestal nog ontwikkeld worden. Alle kraamzorgaanbieders zijn 7 x 24 uur bereikbaar voor
de aanvraag van partusassistentie. Ook op het gebied van de uitvoering van
de zorgverlening voldoen de meeste aanbieders met protocollen, standaarden
en richtlijnen al aan de kwaliteitseisen. Dit loopt van 64% van de centra dat
een procedure voor systematische deskundigheidsbevordering heeft, tot 95%
van de centra dat werkt met individuele zorgplannen. Ook wat betreft de
afsluiting van de zorg en de evaluatie voldoen de centra bijna alle aan de
kwaliteitsnormen: respectievelijk 85% en 92%. Bij een kwart tot ruim de
helft van de centra is al een kwaliteitssysteem in werking. Bij 87% van de
kraamcentra beschikt men ook over normen voor afspraken met zorgverzekeraars. Wat betreft de ketenkwaliteit hebben de LVT-leden duidelijk een voorsprong op de andere.
Personeelsgebrek
De helft van de kraamcentra vindt de beschikbaarheid van personeel een
probleem. Veertig procent van de kraamcentra kampt in piekperiodes met
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een gebrek aan personeel, en soms ook daarbuiten. In 1999 heeft een kwart
van de centra weleens een aanvraag moeten afwijzen door gebrek aan personeel. Eenderde van de centra heeft weleens minder hulp dan gevraagd
kunnen leveren. Wanneer extra zorg noodzakelijk was, kon 80% van de
centra deze leveren.
Ook de verloskundigen zien het tekort aan personeel bij de kraamcentra,
zowel nu als op middellange en lange termijn, als een van de grootste knelpunten. Ook de kwaliteit van de kraamzorg en de deskundigheid van de
verzorgenden worden veel (meer dan de helft van de praktijken) als knelpunten ervaren.
Om het tekort aan personeel zo snel mogelijk aan te vullen bestaat er een
verkorte opleiding tot kraamverzorgende. Hierin vormt de stage een belangrijk onderdeel. Bijna alle kraamcentra bieden stageplaatsen aan.
Tweederde van de centra past selectie toe op de hulpvragers. Dit gebeurt
vooral als er geen contract met de betreffende zorgverzekeraar is afgesloten.
Verder kunnen zorginhoudelijke argumenten een rol spelen. Andere redenen
zijn: arbeidsomstandigheden, te late aanmelding, minimaal aantal zorguren,
eerdere wanbetaling, bereikbaarheid voor verzorgsters, volle planning en
geloofsidentiteit van het centrum.
Samenwerking
De callcentra (telefonische meldpunten) werken meestal in opdracht van een
of meer zorgverzekeraars. Ongeveer een vijfde van de zorgvragers krijgt
kraamzorg via een callcentrum. Er worden samenwerkingsafspraken gemaakt
met de aanbieders van kraamzorg. Voor de uitvoering van de taken waarover
afspraken zijn gemaakt zijn het callcentrum en de zorgaanbieder gezamenlijk
verantwoordelijk, soms alleen de zorgaanbieder. Volgens de BasisKwaliteitseisen Kraamzorg heeft de kraamzorgaanbieder de eindverantwoordelijkheid
voor het primaire zorgproces. Overigens zijn alle callcentra met deze eisen
bekend. De callcentra voldoen ook al aan veel van de kwaliteitseisen. Ze
selecteren cliënten alleen op verzekeringstechnische gronden. Veel callcentra
zien de kwaliteit van de door de kraamcentra geleverde zorg nu of op termijn
als knelpunt.
De meeste verloskundige praktijken hebben met minstens één aanbieder van
kraamzorg in hun regio afspraken over taken, bevoegdheden en eindverantwoordelijkheden, procedures, protocollen en werkinstructies en het gebruik
van een zorgplan.
In het algemeen oordelen de verloskundige praktijken positief over de kwaliteit van de geleverde kraamzorg. Maar er is ook duidelijk kritiek: 12% van de
verloskundige praktijken vindt de kwaliteit van de kraamzorg of de deskundigheid van de verzorgende niet voldoende en 33% vindt dat er te weinig
uren aan kraamzorg geleverd wordt. Het aantal praktijken dat kritiek heeft
op andere aspecten van de kraamzorg ligt hier tussenin. Een belangrijk punt
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is meer dan een kwart van de praktijken de ervaring heeft dat ten minste één
van de kraamzorgaanbieders niet 7 x 24 uur bereikbaar is.
Bijna alle verloskundigen hebben inmiddels samengewerkt met leerlingen of
afgestudeerden van de verkorte opleiding. Zij zijn positief over hen omdat zij
vaak gemotiveerder en praktijkgerichter zijn dan degenen die de onverkorte
opleiding hebben gevolgd. Een nadeel vinden zij soms dat de hulpen met
een verkorte opleiding vaak minder deskundig zijn, minder theoretische
kennis hebben en weinig bevallingen hebben gezien. Zeventig procent van de
verloskundigen is van mening dat deze hulpen goed begeleid worden door
het kraamcentrum, 30% van de verloskundigen vindt de begeleiding vaak
onvoldoende.
In de samenwerking met andere zorgaanbieders zien de verloskundige praktijken twee knelpunten: enerzijds vreest men dat de toename van het aantal
kleine bureaus tot problemen zal leiden; anderzijds verwacht men dat als
bureaus landelijk gaan werken, de binding met de regio verloren gaat.
[Welling BJM, Wiegers TA. Kwaliteit en toegankelijkheid van de kraamzorg. Kraamcentra, callcentra en verloskundigen. Utrecht: Nivel, 2001]

2.6

Verpleging en verzorging
Te weinig affectieve communicatie na de diagnose
Wanneer patiënten horen dat de diagnose 'kanker' gesteld is, breekt voor hen
gewoonlijk een periode met veel psychosociale problemen aan. De kans dat
zij een affectieve stoornis ontwikkelen, is zeker niet denkbeeldig. Goede
communicatie van de kant van de verpleegkundigen op zowel cognitief als
affectief gebied is daarom van groot belang. Affectieve communicatie, zoals
empathie, aanraken en ondersteunende vaardigheden, zijn hierbij essentieel.
De zorg voor oncologische patiënten is gecompliceerd door de emotionele
lading van de ziekte: deze is immers vaak levensbedreigend en de medische
behandeling heeft meestal grote consequenties. Hierdoor ontstaan vaak
barrières voor een effectieve communicatie tussen patiënt en verpleegkundigen. Deze communicatie wordt in het algemeen gekenmerkt door een overweldigende aandacht voor de medische aspecten van de ziekte en de behandeling en een vrijwel geheel achterwege blijven van emotionele zorg door de
verpleegkundigen. In de literatuur zijn weinig aanwijzingen te vinden dat het
volgen van een communicatietraining veel effect heeft op de communicatieve
vaardigheden van verplee gkundigen.
Communicatietraining
In een recent onderzoek werden opnamegesprekken met recentelijk gediagnosticeerde kankerpatiënten door 53 verpleegkundigen op video opgenomen.

Nivel jaarboek 2001

35

De patiëntenrollen werden gesimuleerd. In dit experiment bleek dat de verpleegkundigen vooral instrumenteel met de patiënt bezig waren. Zij structureerden de communicatie nauwelijks. De patiënten werden vrijwel niet in de
conversatie betrokken. De verpleegkundigen bleken overwegend gesloten
vragen te stellen, wat het voor de patiënt moeilijker maakte zijn gevoelens en
emoties te uiten. Voor zover affectieve communicatie voorkwam, ging het
meer om instemmen en parafraseren dan om specifieke affectieve uitingen,
zoals empathie, bezorgdheid en geruststelling. Ondanks dat de simulatiepatiënt geïnstrueerd was de rol van een emotionele patiënt te spelen, bleef
de communicatie beperkt tot het uitwisselen van informatie. De patiënten
werd zelfs zelden gevraagd of deze de informatie begrepen. De verpleegkundigen droegen met hun gedrag vrijwel niet bij aan het creëren van een troostrijke relatie.
In een experiment volgde een aantal verpleegkundigen een communicatietraining waarin de nadruk lag op het aanleren van vaardigheden om emoties
van de patiënt te bespreken en daarmee om te gaan. Een controlegroep
kreeg die training (op dat moment) niet. Bij evaluatie bleek dat de getrainde
verpleegkundigen significant meer psychosociale vragen stelde dan de verpleegkundigen in de controlegroep. Zij gingen dus actief in op de gevoelens
van de patiënt. Tegelijk bleken de patiënten meer affectief te gaan communiceren. In een ander onderzoek, waarin sprake was van echte kankerpatiënten, bleek echter dat het volgen van een communicatietraining geen
enkel direct effect had. Wel bleek de training achteraf (drie maanden na
ontslag) effect te hebben op de patiënten: drie maanden na ontslag was hun
sociaal functioneren significant verbeterd. Toch waren de verpleegkundigen
zeer positief over het trainingsprogramma. Opvallend is dat slechts 49% van
hen zich door leiding en collega's gesteund voelden om het geleerde in
praktijk te brengen en dat de helft van de getrainde verpleegkundigen zelf
aangaf het geleerde in de praktijk toe te passen.
Om beter inzicht in deze problematiek te verkrijgen, is nader, meer verfijnd,
onderzoek nodig.
[Kruijver IPM. Communication between nurses and admitted cancer
patients: the evaluation of a communication training program. Utrecht:
Nivel, 2001]
Peilstations voor de verpleeghuiszorg
De huisartsen kennen al vele jaren het Landelijk Informatienetwerk Huisartsen (LINH), waarin permanent basisgegevens over de praktijkvoering
worden verzameld. Ook bij de verpleeghuiszorg bestaat er behoefte aan continue verzameling van basisgegevens. In opdracht van Stichting Wetenschapsbevordering Verpleeghuiszorg is deze behoefte in kaart gebracht en is
de bruikbaarheid hiervoor van de reeds bestaande registratiesystemen nagegaan.
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Verpleeghuizen behandelen, begeleiden en verplegen voornamelijk oudere
patiënten met langdurige en complexe gezondheidsproblemen. De zorg is er
per definitie multidisciplinair. Behalve een arts leveren verpleegkundigen,
verzorgenden, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten, activiteitenbegeleiders, logopedisten, maatschappelijk werkers, verpleeghuispsychologen en
pastores een bijdrage aan de zorg in verpleeghuizen. Voor permanente
gegevensverzameling zou een netwerk van peilstations kunnen worden ingesteld. Zo'n netwerk bestaat uit verpleeghuizen die bereid zijn extra registratiewerkzaamheden uit te voeren. De verzamelde basisgegevens wil men
gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek, het verder vormgeven van het
kwaliteitsbeleid en het inzichtelijk maken van de verpleeghuiszorg voor
beleidsmakers.
Er bestaan reeds veel zorgregistratiesystemen voor verpleeghuizen, VDS
Zorgplan 2000, BIS Zorgdossier en Softcare Zorgmanagement. Deze systemen zijn weinig gestandaardiseerd; er wordt veel met vrije tekst gewerkt. Zij
zijn daardoor niet geschikt voor het verzamelen van informatie via peilstations.
Ook de landelijke registratiesystemen voor verpleeghuizen, waarvan SIVIS,
LVZ, RAI en VISCOM de bekendste zijn, zijn niet zonder meer geschikt voor
toepassing in peilstations. Er wordt te weinig in geregistreerd. Zo ontbreekt
gewoonlijk de registratie van de effecten van de zorg.
Behoefte aan gegevens
Onderzoekers hebben behoefte aan gestandaardiseerde, longitudinale gegevens over de zorgbehoeften van patiënten en het zorgaanbod door verpleeghuizen. Men wil die gegevens per patiëntengroep kunnen uitsplitsen. Dergelijke gegevens worden reeds verzameld in regionale netwerken om de opleidingen tot verpleeghuisarts aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en de
Leidse universiteit. Deze behoefte komt grotendeels overeen met die van beleidsinstellingen en beroepsorganisaties. Beide groepen willen gegevens over
medische diagnose, functionele status, gedragskenmerken, de omvang van
de inzet van de verschillende disciplines en het medicijngebruik. Beleidsinstellingen en beroepsorganisaties hebben echter vaker behoefte aan informatie over de inhoud en de effecten van de zorg. Onder 'effecten van de zorg'
verstaat men de tevredenheid van de patiënt, de kwaliteit van leven, en de
kosten van de zorg.
Een registratienetwerk voor verpleeghuizen
Uit het onderzoek blijkt een duidelijke behoefte aan continu verzamelde
basisgegevens. Deze gegevens moeten minimaal de achtergrondkenmerken
van de patiënt, de zorgbehoefte (medische diagnose, functionele status en
gedragskenmerken/cognitief functioneren), het zorgaanbod (bij de zorg
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betrokken disciplines, het soort zorg, de omvang van de inzet, en aard en
omvang van het medicijngebruik) en de effecten van de zorg (tevredenheid
van de patiënt, kwaliteit van leven, de zelfredzaamheid bij ontslag en de
kosten van de zorg) moeten omvatten. In het onderzoek is een reeks randvoorwaarden opgesteld voor het opzetten van een landelijk informatiesysteem.
Om zo'n systeem van de grond te krijgen zullen er financiers moeten worden
gevonden.
Daarnaast is het zinvol het draagvlak voor voortdurende informatieverzameling verder te vergroten en de vormgeving van peilstations verder uit te
werken. Hiervoor zal het werkveld nader geïnformeerd moeten worden,
waarna in een bijeenkomst van alle betrokken partijen ideeën over de opzet
van peilstations uitgewisseld kunnen worden.
[de Veer AJE, Kerkstra A. Onderzoek naar de behoefte aan peilstations voor
multidisciplinaire verpleeghuiszorg. Utrecht: Nivel, 2001]
Allochtonen en de thuiszorg. Bereik, verrichtingen en opbrengsten
Doelen en onderzoeksfasen
Dit onderzoek had primair als doel meer inzicht te geven in de betekenis van
de thuiszorg voor allochtonen en de betekenis van allochtonen voor de thuiszorg. Het ging daarbij om wat de thuiszorginstellingen doen voor allochtone
cliënten én voor allochtone medewerkers. Daarnaast had de studie een secundair doel: nagaan in hoeverre vraagstellingen over specifieke doelgroepen,
in dit geval allochtonen, te beantwoorden zijn door gebruik te maken van
bestaande gegevensbronnen. In overleg met de opdrachtgever, de Stichting
Onderzoek en Ontwikkeling Maatschappelijke gezondheidszorg (STOOM), is
ervoor gekozen voor dit onderzoek geen nieuwe enquêtes te sturen naar
thuiszorginstellingen maar gebruik te maken van wat reeds bekend is.
Het onderzoek bestond uit drie fasen. In de eerste fase is er een expertgroep
gevormd die de kaders van het onderzoek nader moest specificeren. In de
tweede fase werd een inventarisatie gemaakt van de beschikbare onderzoeks- en registratiegegevens en andere informatie. In de derde fase werd
een expertbijeenkomst georganiseerd waarin op basis van de resultaten uit
fase 2 gesproken werd over de consequenties voor toekomstig beleid.
Resultaten met betrekking tot zorg voor allochtonen
Uit de inventarisatie blijkt dat er geen landelijke gegevens zijn over het gebruik van thuiszorg onder allochtonen en over de zorgbehoeften van allochtonen. Uit diverse lokale, onderzoeken is wel bekend dat allochtone ouderen
nauwelijks gebruik maken van gezinsverzorging en wijkverpleging. Verder
blijkt uit bestaande gegevens dat allochtonen minder vaak gebruik maken
van kraamzorg dan autochtonen. En áls allochtonen kraamvrouwen kraam-
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zorg hebben dan hebben ze minder uren kraamzorg dan autochtone
vrouwen.
Ten aanzien van de ouder- en kindzorg kan op basis van de inventarisatie
geconstateerd worden dat het bereik over het algemeen goed is. Zo ligt het
bereik wat betreft de vaccinaties hoog. Extra aandacht voor vaccinatie onder
allochtone groepen blijft echter nodig. Uit eerder onderzoek is gebleken dat
onvolledige vaccinatiegraad van Nederlandse kinderen samenhangt met
factoren die wijzen op terughoudendheid van ouders met betrekking tot vaccineren, terwijl de onvolledige vaccinatietoestand van Surinaamse, Marokkaanse en Turkse kinderen samenhangt met factoren die wijzen op een voor
hen ontoereikende dienstverlening en informatievoorziening.
Onder meer door de inzet van paraprofessionals, vrijwilligers, voorlichters en
allochtone medewerkers en door huisbezoeken, speciale consultatiebureaus
voor allochtone moeders en inloopvoorzieningen proberen thuiszorginstellingen hun bereik te optimaliseren.
Resultaten met betrekking tot allochtoon personeel
Over de aantallen allochtonen werkzaam in thuiszorginstellingen bleken op
landelijk niveau geen gegevens beschikbaar. Wel zijn er gegevens over de
werkervaringen van allochtone thuiszorgmedewerkers. Het blijkt dat medewerkers regelmatig te maken hebben met racisme, niet alleen in het contact
met de cliënten maar ook tussen collega's onderling. Opvallend is dat medewerkers (autochtone en allochtone) niet de indruk hebben dat allochtonen
minder mogelijkheden van de instelling krijgen om door te stromen naar
hogere functies. Als een medewerker niet doorstroomt dan is men geneigd de
oorzaak bij het individu te leggen. Er zijn sterke aanwijzingen dat er in de instellingen weinig gedaan wordt om allochtone medewerkers te ondersteunen
bij racistische uitingen en bij het doorstromen.
Bruikbaarheid van de onderzoeksopzet
Zoals hiervoor vermeld was een nevengeschikt doel van deze studie na te
gaan in hoeverre het met beschikbare gegevens mogelijk is om een overzicht
te geven van de rol van de Nederlandse thuiszorg ten behoeve van een specifieke doelgroep, in dit geval allochtonen.
Geconcludeerd kan worden dat een dergelijke onderzoeksaanpak geschikt is
om snel inzicht te krijgen in de diversiteit en de aard van bestaande initiatieven. Met de gebruikte opzet kan echter niet worden gepretendeerd een
representatief overzicht te krijgen van hoeveel thuiszorginstellingen welk type
activiteiten ondernemen voor specifieke doelgroepen, in dit geval allochtonen.
[de Veer AJE, Francke AL, Hutten JB. Allochtonen en de thuiszorg. Bereik,
verrichtingen en opbrengsten. Utrecht: Nivel, 2001]
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2.7

Paramedische zorg
Richtlijnen voor de paramedische beroepsgroepen geëvalueerd
Eén van de thema's in het programma 'Bevordering Kwaliteitsontwikkeling
Paramedische Zorg' (BKPZ) is 'richtlijnen, standaarden en protocollen'. Dit
thema is uitgevoerd voor negen paramedische beroepsgroepen. Deze hebben
het thema op verschillende wijzen aangepakt. Voor de ergotherapeuten,
fysiotherapeuten, mondhygiënisten, oefentherapeuten-Cesar en oefentherapeuten-Mensendieck heeft het Nederlands Paramedisch Instituut (NPi) en
voor de orthoptisten heeft het kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg
CBO richtlijnen (standaarden, protocollen) ontwikkeld. De logopedisten
hebben de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) standaarden voor het
logopedisch proces laten ontwikkelen en voor de diëtisten heeft het CBO een
raamwerk voor protocollen ontwikkeld en het NPi een databank van reeds
bestaande protocollen opgezet. Voor de podotherapie ten slotte heeft het NPi
een lijst van onderwerpen opgesteld die zich lenen voor het opstellen van
richtlijnen en de indicatiestellingen in de podotherapie. In 2001 is dit thema
geëvalueerd.
Het proces
De beroepsgroepen hebben hun projecten globaal genomen volgens plan uitgevoerd, maar wel vaak met vertraging. De helft van de projecten is, soms
fors, uitgelopen. Tijdgebrek bij projectleiders en gebrek aan ervaring bij werkgroepsleden hebben hierin een grote rol gespeeld. Er zijn in totaal zestien
richtlijnen opgesteld en drie databanken voor richtlijnen en andere instrumenten opgezet. Van de 25 streefdoelen zijn of worden er 18 geheel gerealiseerd, en één gedeeltelijk. Ofwel: een kwart van de gestelde doelen bleek
niet realistisch. De oorzaken hiervan waren financieringsproblemen, gebrek
aan overeenstemming binnen of tussen beroepsgroepen of verschillende verwachtingen over de bijdrage van het NPi en gebrek aan menskracht. De uitgevoerde projecten zijn echter in het algemeen naar tevredenheid verlopen.
De resultaten
Voor de beoordeling van de kwaliteit van richtlijnen is door Cluzeau en anderen een internationaal beoordelingsinstrument ontwikkeld. Dit richt zich op
drie dimensies: 'ontwikkelingsmethode', 'kader en inhoud' en 'toepassing van
de richtlijn'. Aan de hand hiervan zijn de opgestelde richtlijnen beoordeeld.
Wat betreft de ontwikkelingsmethode valt op dat geen enkele beroepsgroep
informatie geeft over de mogelijke invloed van subsidiegevers. Toch is het
niet onbelangrijk te weten in hoeverre dezen invloed hebben gehad op de
ontwikkeling. In de meeste richtlijnen staat niet wanneer zij geactualiseerd
moeten worden, en wie daarvoor verantwoordelijk is. Deze informatie is van
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belang voor de gebruikers, die dan weten wanneer een nieuwe versie van de
richtlijn te verwachten is.
Op de dimensie 'kader en de inhoud' werden de meeste richtlijnen als 'goed'
gekwalificeerd. Zij zijn duidelijk en geven een goede beschrijving van de
effecten van de toepassing ervan. Mogelijke risico's of nadelen worden
minder vaak aangegeven. Ook is niet altijd beschreven voor welke patiënten
de richtlijn van toepassing is.
Minder hoog scoorden de richtlijnen op het aspect 'toepassing van de richtlijnen'. Dit patroon werd eerder in Groot-Brittannië waargenomen; de
BKPZ-richtlijnen scoorden echter gemiddeld hoger dan de Britse richtlijnen.
Implementatie
De in het BKPZ-programma ontwikkelde richtlijnen zullen worden geïmplementeerd in het programma 'Implementatie Kwaliteitsbeleid Paramedische
Zorg' (IKPZ).
De meeste paramedici weten dat er richtlijnen voor hun beroep bestaan.
Fysiotherapeuten zijn het best op de hoogte. Leden van beroepsverenigingen
zijn beter geïnformeerd dan niet-leden. De meeste beroepsbeoefenaars zijn
het eens met de inhoud van de richtlijnen, met uitzondering van de diëtisten,
die in meerderheid wellicht een toelichting misten. De paramedische
beroepsbeoefenaars staan in het algemeen positief tegenover het gebruik van
richtlijnen. Men voelt er echter niet zo veel voor het gebruik ervan verplicht
te stellen. In de praktijk blijken de richtlijnen ook niet altijd gebruikt te
worden. Het meest werd de nieuwe richtlijn door de fysiotherapeuten
gebruikt. Mogelijk kwam dit doordat velen de richtlijn in een IOF besproken
hadden. Vaak gebruikt men vooral de samenvatting van de richtlijn; wanneer
een genoemd aspect zonder achtergrondinformatie minder duidelijk is, wordt
het minder gebruikt.
Bevestiging
De laatste fase van het implementatieproces is de bevestiging van de gedane
keuzen. De meeste betrokken paramedici zijn tevreden zijn over het gebruik
van de richtlijnen. De grootste voordelen vindt men de landelijke overeenstemming in de behandeling en het waarborgen van de kwaliteit van zorg.
Deze wegen ruimschoots op tegen nadelen als tijdsinvestering en te weinig
ruimte voor eigen inbreng.
[Plas M, Hofhuis H, Dorgelo M, Dekker J, van den Ende E. Kwaliteitsbevordering paramedische zorg. Evaluatie richtlijnen, standaarden en protocollen. Utrecht: Nivel, 2001]
Fysieke inspanning bij artrose vaak belangrijk
Patiënten met beginnende artrose van de knie of de heup zullen pijn hebben
als zij zich fysiek inspannen. Een voor de hand liggende reactie is – zo werd
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verondersteld – dat zij fysieke inspanning gaan vermijden. Op wat langere
termijn leidt dit gebrek aan fysieke inspanning ertoe dat de lichamelijke
conditie minder wordt. Dit uit zich in spierzwakte. Spierzwakte tast de stabiliteit van gewrichten aan, waardoor de belastbaarheid ervan minder wordt.
Dit heeft functionele beperkingen tot gevolg. Hierdoor zal de patiënt fysieke
activiteit nog meer vermijden. Zo ontstaat er een neerwaartse spiraal waarin
de patiënt steeds meer functionele beperkingen krijgt. Onlangs is nader
onderzocht in hoeverre het vermijden van fysieke inspanning zich verhoudt
tot pijn en fysieke beperkingen.
Eerst werd vastgesteld dat spierkracht inderdaad samenhangt met functionele beperkingen. Er werd echter geen verband gevonden tussen spierzwakte
en pijn. Ook de gewrichtsmobiliteit (de maximale bewegingsuitslag van de
gewrichten) heeft invloed op de mate dat de patiënt functionele beperkingen
heeft.
Vastgesteld kon worden dat voor patiënten met artrose aan de knie het
vermijden van fysieke activiteit ertoe leidt dat na 36 weken zowel de pijn als
de functionele beperkingen zijn toegenomen. Bij patiënten met artrose in de
heup blijkt echter geen verband te bestaan tussen vermijdingsgedrag enerzijds en pijn en functionele beperkingen anderzijds. Aangetoond werd dat
voor patiënten met knieartrose inderdaad optredende spierzwakte ervoor
zorgt dat gebrek aan fysieke activiteit leidt tot verheviging van de symptomen. Mede op grond hiervan werd geconcludeerd dat therapie voor artrosepatiënten gebaseerd zou moeten zijn op een integratie van actieve pijnbestrijding, verbetering van de fysieke conditie en het ontmoedigen van passieve copingstrategieën.
[Steultjens MPM. Determinants of pain and disability in osteoarthritis.
Utrecht: Nivel, 2001]
Taakdifferentiatie in de radiologie
Het beroep van radiologisch laborant staat onder druk. Door de snelle groei
van de mogelijkheden in de computertechnologie en doordat de opleiding
sterk is uitgebreid en verbeterd werkt de laborant tegenwoordig zelfstandiger.
Het werk is complexer geworden en de werkdruk hoger. Ook de vergrijzing
van de bevolking zorgt voor een hogere werkdruk. Er tekent zich een groeiend tekort aan radiologisch laboranten af. Een oplossing hiervoor zou een
opsplitsing van de taken (taakdifferentiatie) kunnen zijn. Dit betekent dat
bepaalde werkzaamheden van de laborant door anders-opgeleiden uitgevoerd
worden, terwijl specifiek deskundige laboranten weer taken van de medisch
specialist overnemen.
De Nederlandse Vereniging van Radiologisch Laboranten heeft laten onderzoeken wat radiologisch laboranten, de betrokken specialisten en praktijkbegeleiders vinden van zo'n taakdifferentiatie.

42

Nivel jaarboek 2001

Specifieke deskundigheid
De radiologisch laboranten kennen twee beroepsgroepen: de radiodiagnostisch en de radiotherapeutisch laboranten. De radiodiagnostisch laborant
licht patiënten voor, positioneert ze, bedient de apparatuur, verwerkt de
vastgelegde beelden en doet soms de daarbij behorende administratie.
Verder assisteert hij bij therapeutische ingrepen. De radiotherapeutisch laborant licht (oncologie)patiënten voor en positioneert ze. Hij vervaardigt hulpmiddelen voor de bestraling, maakt een bestralingsplan en -berekening, lokaliseert en simuleert bestralingsgebieden, bedient de apparatuur, verwerkt de
bestralingsgegevens en doet soms de daarbij behorende administratie. Hij is
medeverantwoordelijk voor de bescherming van de patiënt en de omgeving
tegen onnodige straling.
Wanneer een laborant specifiek deskundig is, wordt hij door opleiding of
ervaring als gespecialiseerd beschouwd in een bepaald gebied van de radiodiagnostiek of de radiotherapie.
Men ziet inderdaad mogelijkheden om 'anders opgeleiden' in te zetten voor
taken van radiodiagnostisch laboranten. Over een aantal taken zijn de
meeste respondenten het eens. Meer dan de helft van de ondervraagden
denkt dan vooral aan taken in de voorbereidings- en afrondingsfase van
onderzoeken en secretariële werkzaamheden. Minder mensen vinden dat
anders opgeleiden ook kunnen worden ingezet bij het toepassen van ioniserende straling. Van de radiodiagnostisch laboranten vindt 17%, van de
hoofdlaboranten 43% en van de radiologen 39% dat anders opgeleiden
protocollair vastgelegd onderzoek met ioniserende straling kan uitvoeren. De
meeste ondervraagden vinden dat anders opgeleiden niet kunnen worden
ingezet voor het vervaardigen van geprotocolleerde opnamen van skelet en
thorax, mammografie, doorlichting, angiografie, computertomografie en magnetische resonantie. Wel kan deze groep volgens de helft van de respondenten assisteren bij doorlichting. Ook bij enkele andere radiodiagnostische
technieken kan deze groep wellicht ondersteuning geven: 14 - 49% van de
ondervraagden acht dit mogelijk.
Radiologen zien wel enige mogelijkheden om specifiek opgeleide radiodiagnostisch laboranten een deel van hun taken te laten overnemen. Wat zij
in ieder geval niet willen overdragen is het vaststellen van bevindingen en
het stellen van diagnosen. Zij zijn overigens het minst positief over een
dergelijke taakverschuiving: 35% van hen ziet hiervoor mogelijkheden,
tegenover 45% van de radiodiagnostisch laboranten zelf, 48% van de
hoofdlaboranten/ managers en 52% van de praktijkbegeleiders.
De overgrote meerderheid van de ondervraagden is het er ook over eens dat
anders opgeleiden kunnen worden ingezet voor een beperkt aantal radiotherapeutische taken. Dit betreft vooral werkzaamheden in de mouldroom en
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algemene taken, zoals secretariële werkzaamheden en het vervoer van
patiënten. Dit zijn echter wel juist taken die radiotherapeutisch laboranten
toch al weinig uitvoerden; veel verlichting door deze te delegeren is dus niet
te verwachten.
Specifiek deskundige radiotherapeutisch laboranten kunnen volgens de
meeste respondenten worden ingezet voor geprotocolleerde locatie/simulaties
bij teletherapie, het verstrekken van informatie en advies, geprotocolleerd
verwijzen en voor taken bij wetenschappelijk onderzoek en kwaliteitszorg. In
de praktijk worden soms al laboranten voor enkele van deze taken ingezet.
[Biermans M, van den Ende E. Differentiatie in taken van radiologisch
laboranten: Een opt ie? Utrecht: Niv el, 2001]
Preventie van klachten aan het bewegingsapparaat onderzocht
Veel mensen hebben klachten aan het bewegingsapparaat. Hieronder verstaat men klachten en aandoeningen aan spieren, botten en gewrichten. Dit
kunnen de kortdurende pijnklachten zijn, maar ook ernstige, soms progressieve ziekten. Men schat dat vier tot vijf miljoen Nederlanders klachten heeft
aan het bewegingsapparaat. Van hen zijn er 300 000 onder langdurige
behandeling van een specialist. Enkel de medische kosten ten gevolge van
deze klachten bedragen al ƒ 3,5 miljard, dat wil zeggen 6% van de totale
uitgaven voor gezondheidszorg. Daarbij komen nog de kosten die het gevolg
zijn van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Preventie van klachten aan
het bewegingsapparaat is daarom zowel uit het oogpunt van gezondheidszorg, als uit economisch gezichtspunt van belang. Er is echter nog te weinig
bekend over de effectiviteit en de implementatie van preventieve interventies
om bepaalde preventieve activiteiten te stimuleren. Hoewel er veel activiteiten zijn op dit gebied en er veel onderzoek naar plaatsvindt, is hierover
weinig algemeen bekend. De activiteiten zijn erg versnipperd; de onderzoeksresultaten worden niet goed verspreid. Daarom heeft de programmacommissie Klachten aan het Bewegingsapparaat van ZorgOnderzoek Nederland
(ZON) opdracht gegeven de projecten op dit gebied die in de periode
1995-1999 zijn uitgevoerd te inventariseren.
De meeste onderzoeken geven aanwijzingen voor positieve effecten van de
interventies. Bijna altijd is men ófwel bezig de onderzoeksresultaten in de
praktijk te implementeren, ófwel heeft men plannen om dat te doen. De
indruk bestaat dat de wijze van implementatie voor verbetering vatbaar is.
Een belangrijk hulpmiddel zou hierbij kunnen zijn een goede en omvattende
implementatiestrategie te ontwikkelen. Op het ogenblik wordt ongeveer de
helft van de onderzochte interventiemethodes daadwerkelijk ingevoerd. Naar
de mening van het onderzoeksteam zou dit aantal hoger mogen zijn.
[van Dijk GM, van Poppel MNM, Dekker J. Inventarisatie van onderzoek
naar de preventie van klachten aan het bewegingsapparaat in Nederland,
periode 1995-1999. Den Haag: ZorgOnderzoek Nederland, 2000]
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Fysiotherapie in achterstandsgebieden
Fysiotherapeuten melden dat in de afgelopen jaren de werklast en de zorgzwaarte in met name achterstandsgebieden sterk zijn toegenomen. In deze
gebieden, met relatief veel allochtonen, zouden fysiotherapeuten te maken
hebben met bevolkingsgroep en die vaak een lage opleiding hebben, weinig
taalvaardig zijn, andere opvattingen over ziekte en gezondheid hebben, en
die- indien men werk heeft- veelal ongeschoold, eenzijdig en zwaar lichamelijk werk verrichten. Deze omstandigheden zouden er voor verantwoordelijk
zijn dat de werklast van fysiotherapeuten waarschijnlijk aanmerkelijk zwaarder is dan elders in Nederland. Vaak moet er gebruik worden gemaakt van
de tolkentelefoon. Dit betekent voor fysiotherapeuten een groter tijdsbeslag.
Maar ook problemen met de bereikbaarheid en communicatie zouden extra
tijd vereisen. Zo levert het maken van afspraken met allochtonen via een
antwoordapparaat veel problemen op. Daarnaast moet ter ondersteuning van
de behandeling meer tijd uitgetrokken worden voor uitleg en motivering.
Naast de hoge werkdruk zou een deel van de voorheen betaalde preventieve
activiteiten, in de onbetaalde vrije tijd moeten plaatsvinden. Bovendien is het
moeilijk om voor de achterstandsgebieden voldoende waarnemers te vinden.
Men vindt dat de overheid meer dan nu de helpende hand zou moeten
bieden.
In het kader van het opstellen van het Brancherapport Curatieve Somatische
Zorg, dat het Nivel en Prismant ieder jaar opstellen heeft het Nivel een verdiepingsstudie naar de zorgzwaarte en werklast van fysiotherapeuten in achterstandsgebieden uitgevoerd. Daartoe heeft een literatuurverkenning plaatsgevonden alsmede een secundaire analyse op bestaande gegevensbronnen.
Uit de literatuurverkenning blijkt dat er nog weinig bekend is over de aard
van relatie werklast - zorgzwaarte - achterstandsgebied voor fysiotherapeuten. Er zijn aanwijzingen dat de patiënten ernstiger en langer bestaande
klachten, stoornissen en beperkingen hebben. Mogelijk betekent dit dat zij
meer aandacht, een intensievere begeleiding en langduriger behandeling
krijgen, waardoor de zwaarte van de zorg groter wordt.
Uit de secundaire analyse zijn echter geen aanwijzingen gevonden dat de
objectieve werklast in achterstandsgebieden groter is. De twee belangrijkste
indicatoren daarvan, de duur van de werkweek en de al of niet patiëntgebonden tijd laat geen verschillen zien tussen fysiotherapeuten in achterstandsgebieden en fysiotherapeuten elders. Daarnaast is er zij het een geringe steun voor het bestaan van een grotere ervaren (subjectieve) werklast in
achterstandsgebieden.
Er zijn factoren die de praktijkvoering negatief kunnen beïnvloeden: de
behandelduur is in deze gebieden vaak langer in aantal weken (maar niet in
aantal sessies), patiënten haken vaker voortijdig af, soms zijn de fysiotherapeuten vermoeider, er is meer collegiale onvrede en men ervaart dat de
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patiënten moeilijk te beïnvloeden zijn. Het verband tussen deze verschillen
met de landelijke situatie en de grotere zorgzwaarte van patiënten is echter
nog niet ondubbelzinnig aangetoond. De onderzoekers adviseren dan ook
nader onderzoek op te zetten.
[Meloen JD, Hingstman L. Zorgzwaarte en werklast van fysiotherapeuten in
achterstandsgebieden. Een inventarisatie. (Brancherapport Curatieve
Somatische Zorg 2000. Verdiepingsstudie nr. 13.) Utrecht: Nivel, 2001]
Programma BKPZ geëvalueerd
Van 1997 tot en met 2000 zijn in het kader van het programma 'Bevordering Kwaliteitsontwikkeling Paramedische Zorg' (BKPZ) vierenzeventig kwaliteitsprojecten uitgevoerd om de tien paramedische beroepsgroepen te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun kwaliteitsbeleid. De uitvoering van het
programma vond plaats onder auspiciën van het College voor Zorgverzekeringen (de voormalige Ziekenfondsraad). De programma's zijn uitgevoerd door
het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO, het Nederlands Paramedisch instituut (NPi), de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie
(NPCF) en Hogeschool Arnhem Nijmegen, VDO Opleidings- en adviescentrum, steeds in nauwe samenwerking met de beroepsgroepen. De betrokken
beroepsgroepen waren: diëtisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten, mondhygiënisten, oefentherapeuten-Cesar, oefentherapeuten-Mensendieck, orthoptisten, podotherapeuten en radiologisch laboranten.
Begin 2001 is de eindevaluatie van het programma uitgevoerd.
De uitvoering
Vrijwel alle projecten zijn tot een goed einde gebracht. Eén project bleek te
veel te kosten (en is inmiddels langs andere weg gefinancierd) en één project
was te voorbarig. Men begon met 56 projecten; gaandeweg zijn er twintig
aanvullende projecten aan toegevoegd.
Veel projecten kostten meer tijd dan was gepland. Daarvoor waren verschillende redenen: de omvang van het werk was omvangrijker dan verwacht,
commentaarrondes namen meer tijd dan was voorzien, de respons viel
tegen, personeelsproblemen, enzovoort. Uiteindelijk zijn de laatste producten
begin 2001 beschikbaar gekomen.
De resultaten
In totaal is 85% van de streefdoelen gerealiseerd. Vier procent van de streefdoelen is gedeeltelijk verwezenlijkt. De thema's 'Actualisering beroepsprofielen', 'Accreditatie van bij- en nascholing', 'Verslaglegging Patiëntenzorg',
'Classificaties en coderingen' en 'Visitatie' waren het succesvolst met respectievelijk 100%, 96%, 95%, 94% en 91% gerealiseerde streefdoelen.
Vijfentwintig van de 216 streefdoelen zijn niet gerealiseerd. Bij vier hiervan
is tijdgebrek of te hoge werkdruk de oorzaak. Daar in het algemeen de werk-
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druk voor actieve leden van veel beroepsgroepen hoog is, waarschuwen de
onderzoekers dat dit in het vervolgprogramma' een probleem kan worden.
Negen streefdoelen uit het project 'Criteria vanuit patiëntenperspectief' zijn
niet gehaald doordat het ni et mogelijk bleek een visie te ontwikkelen door
gesprekken met sleutelinformanten.
In verschillende beroepsgroepen had men weinig ervaring met projectmatig
werken. Daardoor bestonden soms onterechte verwachtingen van de begeleidende instituten. De onderzoekers benadrukken dan ook dat vooraf grondig
overleg moet plaatsvinden over aanpak en te verwachten eindproducten.
De beroepsgroepen zijn overigens overwegend tevreden met de eindresultaten van de projecten.
Omstandigheden
Een aantal condities heeft – zoals verwacht – invloed gehad op de resultaten
van het programma.
In sommige beroepsgroepen was het een probleem voldoende leden voor
werkgroepen te vinden. Dit kwam vooral doordat dit werk naast de reguliere
werkzaamheden moest worden uitgevoerd. Een oplossing zou kunnen zijn
dat deze activiteiten veel ruimer vergoed worden of dat er voor deze werkzaamheden accreditatiepunten voor de herregistratie in het kwaliteitsregister
worden toegekend.
De samenwerking met de begeleidende instituten verliep redelijk tot goed.
Punt van aandacht is vooral dat er een open overleg is over de aanpak van
projecten en de wederzijdse verwachtingen.
De programmatische aanpak maakte het mogelijk dat de beroepsgroepen
van elkaar leerden en gebruik konden maken van elkaars ervaringen. Deze
aanpak heeft ongetwijfeld een positieve bijdrage geleverd aan de uitvoering
en de resultaten van het BPKZ-programma. Men had echter nog beter
gebruik kunnen maken van de meerwaarde van deze aanpak.
Ten slotte was er een Stuurgroep die de voortgang van de projecten
bewaakte. Dit verliep naar tevredenheid. Toch willen veel beroepsgroepen in
het vervolgprogramma meer inhoudelijke discussie tijdens de vergaderingen
met de Stuurgroep.
Op het ogenblik voeren de paramedische beroepsgroepen een vervolg-kwaliteitsprogramma uit: 'Implementatie Kwaliteitsbeleid Paramedische Zorg'.
[Hofhuis H, Plas M, Dorgelo M, Dekker J, van den Ende E. Kwaliteitsbevordering paramedische zorg: Eindevaluatie van het BKPZ-programma.
Utrecht: Nivel, 2001]
Intercollegiale toetsing in het BKPZ-programma
Sinds 1997 wordt het programma 'Bevordering Kwaliteitsontwikkeling Paramedische Zorg' (BKPZ) uitgevoerd. Eén van de thema's hierin is 'inter-
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collegiale toetsing'. De projecten zijn uitgevoerd door het Kwaliteitsinstituut
van de Gezondheidszorg/CBO in samenwerking met de deelnemende
beroepsgroepen: diëtisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten,
mondhygiënisten, oefentherapeuten-Cesar, oefentherapeuten-Mensendieck
en radiologisch laboranten. Onlangs heeft een evaluatie van dit thema
plaatsgevonden.
In een intercollegiale toetsing bespreken collega's in toetsingsgroepen volgens
een bepaalde systematiek een onderwerp. Eerst wordt besproken wat met
betrekking tot dit onderwerp criteria van goede zorg zijn. Vervolgens wordt
vastgesteld hoe de huidige zorg verloopt. Wanneer de huidige zorg verschilt
van de opgestelde criteria van goede zorg, worden er veranderingen gepland
en ingevoerd. Daarna wordt in een hertoetsing nagegaan of die veranderingen het bedoelde effect hebben. De toetsingsgroepen worden begeleid
door interne procesbegeleiders die door het CBO zijn opgeleid.
Behalve de logopedisten beschikten de deelnemende beroepsgroepen al over
een methode voor intercol legiale toetsing . Voor de logopedisten is een
beroepsspecifieke methode voor intercollegiale toetsing ontwikkeld. Bij de
andere beroepsgroepen vormde de opleiding van de procesbegeleiders de
voornaamste activiteit.
De meeste projecten zijn redelijk volgens plan uitgevoerd. Het was tamelijk
moeilijk om deelnemers te vinden voor de verschillende activiteiten. Ruim
90% van de 43 streefdoelen is gehaald. Met name het opleiden van mentoren is niet gelukt; soms heeft men die functie laten vervallen en de taken
overgedragen aan kwaliteitscoördinatoren of het CBO.
Het scholingsprogramma voor interne procesbegeleiders binnen het
BKPZ-programma voldoet. De meeste respondenten waardeerden de scholing qua omvang en inhoud op ruim een '7' (7,1 - 7,5), met uitzondering van
de oefentherapeuten-Mensendieck, die niet hoger kwamen dan 6,4. Het
overgrote deel van de ondervraagden (88%) voelt zich na de scholing goed in
staat zelfstandig een toetsingsgroep te begeleiden, al zou tweederde van de
ondervraagden hierbij nog wel ondersteuning van het CBO willen hebben.
Het belangrijkste kritiekpunt is dat het scholingsprogramma niet voldoende
aansluit op de praktijk.
Intercollegiale toetsing
Intercollegiale toetsing is tamelijk arbeidsintensief. De interne procesbegeleiders zijn gemiddeld 17 maanden, gedurende zes uur per maand (0 tot 40
uur), hiermee bezig. Intercollegiale toetsing levert duidelijk resultaat op:
50% van de procesbegeleiders meldt dat de intercollegiale toetsing zeker, en
39% dat zij enigszins, heeft geleid tot een verbetering van het eigen
handelen. Slechts 5% van hen meldt dat intercollegiale toetsing geen effect
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heeft op hun handelen. Veel genoemde nadelen van intercollegiale toetsing
zijn de nodige tijdsinvestering en de duur van de cyclus. Deze punten
worden door 60% van de procesbegeleiders genoemd.
De deelnemers aan de intercollegiale toetsingsgroepen vinden de methode
vaak nogal complex. Zij hebben de toetsingscyclus echter meestal volgens de
regels doorlopen. De meeste groepen zijn begonnen met een zorginhoudelijk
onderwerp. Alle groepen vonden dat het toetsen positieve effecten had opgeleverd.
De fysiotherapeuten hebben gewerkt aan versterking van hun 'Intercollegiale
Overleg Fysiotherapie' (IOF). Dit IOF is een overleg van een groep fysiotherapeuten over hun vak. Intercollegiale toetsing is één van de gebruikte methoden.
Ook de IOF-coördinatoren waren positief over het scholingsprogramma, maar
een groot deel van hen vindt de omvang ervan onvoldoende. De meeste coördinatoren vinden dat zij ondersteuning nodig hebben om IOF's zelfstandig te
begeleiden. Het scholingsprogramma waarderen zij als 'voldoende'. Zij
zouden een betere aansluiting op de praktijk willen, en ook meer scholingsdagen, terugkomdagen en symposia en meer praktische vaardigheden willen
leren.
Deelname aan een IOF is een voorwaarde om te worden ingeschreven in het
kwaliteitsregister. Hoewel men niet onverdeeld positief is over het verplichte
karakter ervan, is driekwart van de fysiotherapeuten positief over het IOF.
Driekwart van hen vindt dat deelname bijdraagt aan deskundigheidsbevordering en/of zelfreflectie. Eén van de belangrijkste activiteiten vindt men
bespreking van de richtlijnen (72%).
[Veenhof C, van Dijk G, Dorgelo M, Biermans M, Plas M, van den Ende E.
Kwaliteitsbevordering paramedische zorg. Evaluatie intercollegiale toetsing
en het IOF. Utrecht: Nivel, 2001]
Visitatie in de paramedische zorg
Reeds enkele jaren loopt het programma 'Bevordering Kwaliteitsontwikkeling
Paramedische Zorg' (BKPZ), waarin een groot aantal kwaliteitsprojecten zijn
opgezet. Dit programma wordt gefinancierd door het College voor Zorgverzekeringen. In 2000 zijn de projecten geëvalueerd waarin diëtisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, mondhygiënisten, oefentherapeuten-Cesar en
-Mensendieck, podotherapeuten en radiologisch laboranten een methode
voor visitatie hebben ontwikkeld en geïmplementeerd. Bij een visitatie geeft
een collega de hulpverlener feedback, waardoor deze meer inzicht krijgt in
zijn praktijkvoering en de mogelijkheden deze te verbeteren. Ook de zorgverlening kan hierbij aan de orde komen.
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De projecten zijn over het algemeen volgens plan verlopen. Vrijwel alle
streefdoelen zijn gehaald. Alle beroepsgroepen hebben een beroepspecifieke
visitatiemethode ontwikkeld die in de praktijk ook is getoetst. Het was de
bedoeling 53 visiteurs op te leiden, maar uiteindelijk zijn er 101 opgeleid.
De diëtisten, mondhygiënisten, oefentherapeuten-Cesar en -Mensendieck en
de podotherapeuten hebben ook een methode voor nazorg ontwikkeld om de
gevisiteerden ondersteuning te bieden bij het realiseren van verbeteringen.
De radiologisch laboranten hebben twee visitatiemethoden ontwikkeld.
Hierdoor was er binnen het tijdsbestek van het BKPZ-programma
onvoldoende tijd om ook normen voor visitatie te ontwikkelen.
De onderwerpen in de visitatievragenlijsten zijn gewoonlijk beleid en organisatie, intercollegiale contacten, samenwerking met verwijzers, bereikbaarheid, accommodatie, toegankelijkheid en deskundigheidsbevordering. Indien
van toepassing zijn ook vragen over gebruikte apparatuur en materialen opgenomen. Daarnaast komen in de meeste lijsten ook vragen over het proces
van zorgverlening en de inhoud daarvan, de patiëntenadministratie, de
evaluatie van de zorg, het behandelproces en de patiëntenvoorlichting aan
de orde. Bij afdelingsvisitaties (diëtisten, fysiotherapeuten en radiologisch
laboranten) wordt ook ingegaan op personeelsbeleid en arbeidsomstandigheden en bij de laatstgenoemden ook stralingshygiëne en -veiligheid.
Effecten
In de projecten werkten vooral voorlopers: ruim 80% van de gevisiteerden
nemen ook deel aan andere kwaliteitsactiviteiten, zoals intercollegiale
toetsing.
Inclusief de voorbereidingen kost een visitatie gemiddeld 11,4 uur. In de
verslagen werden 1 tot 19 aanbevelingen gedaan, met een gemiddelde van
8,6. Dit is redelijk overeenkomstig de norm van het Kwaliteitsinstituut voor
de Gezondheidszorg CBO, dat uitgaat van 10 aanbevelingen per visitatie.
Men redeneert dat enerzijds door de ontwikkelingen in het veld altijd wel iets
te verbeteren is, maar dat anderzijds het doen van meer dan tien aanbevelingen een demotiverend effect kan hebben. De kwaliteit van de aanbevelingen bleek goed te zijn. Voor 70% van de gevisiteerden was er ten minste één
aanbeveling nieuw of verrassend (gemiddeld twee).
Tachtig procent van de aanbevelingen is men van plan daadwerkelijk op te
volgen. Deze verbeteringen brengt men ook vrij snel aan: bijna negen maanden na de visitatie heeft 85% van de gevisiteerden verbeteringen uitgevoerd
of is daar mee bezig. Slechts een enkeling heeft geen verbeteringsplannen.
Het blijkt dat visitatie meer inzicht geeft in de sterke kanten van de praktijkvoering dan van de zwakke kanten ervan. Hoe dit komt, zal nader moeten
worden onderzocht. De gevisiteerde beroepsgroepen zijn over het algemeen
positief over deze wijze van kwaliteitsbevordering. De visitatie wordt gemiddeld met het rapportc ijfer 7,6 gewaardeerd.

50

Nivel jaarboek 2001

Vrijwel alle gevisiteerden willen de visitatie op regelmatige basis of af en toe
herhalen. Bijna evenveel van hen zou ook anderen aanraden om aan een
visitatie deel te nemen.
[Hofhuis H, Dekker J, van den Ende E. Kwaliteitsbevordering paramedische
zorg: Evaluatie visitatie. Utrecht: Nivel, 2000]
Paramedici en preventie
Over het werk en de organisatie van fysiotherapeuten, logopedisten, oefentherapeuten-Cesar en oefentherapeuten-Mensendieck is veel bekend: de
inhoud van de curatieve zorg die zij bieden, hun organisatie en de financiering van de zorg. Veel minder is echter bekend over de rol die deze beroepsgroepen spelen op het gebied van preventie en arbeidgerelateerde zorg.
Hiernaar heeft de Stuurgroep Modernisering Paramedische Zorg (SMP) het
Nivel en TNO Preventie en Gezondheid (TNO-PG) inventariserend onderzoek
laten doen.
Preventie en arbeidgerelateerde zorg
Preventie is het voorkomen van gezondheidsproblemen, het voorkomen van
verergering van klachten en het bevorderen van gezondheid in het algemeen.
Men onderscheidt drie niveaus van preventie: primaire preventie: het voorkomen van ziekte of ongezondheid door het wegnemen van oorzaken of het
stimuleren van gezondheid bevorderend gedrag, secundaire preventie: het
opsporen van vroege stadia van ziekten of van risicofactoren en tertiaire preventie het voorkomen van verergering van bestaande klachten of van een
recidief.
Arbeidgerelateerde zorg is het voorkomen van aandoeningen en klachten
veroorzaakt door het werk, het behandelen van dergelijke problemen en het
reïntegreren van mensen in het arbeidsproces.
Op veel terreinen ontplooien de onderzochte beroepsgroepen preventieve
activiteiten. Enkele van de meest voorkomende gebieden zijn blessurepreventie bij sport, het geven van oefenprogramma's ter verbetering van de algemene fysieke conditie en de leefgewoonten bij gezonde mensen, preventieve
begeleiding van risicogroepen onder jeugdigen, preventie voor specifieke
patiëntengroepen. Preventieve zwangerschapsbegeleiding heeft het grootste
aandeel in de primaire preventie. Secundaire preventie vindt men vooral in
de logopedische zorg. De meest voorkomende vorm van preventie is de tertiaire preventie. Deze vindt gewoonlijk plaats na verwijzing door de huisarts.
Vooral bij niet-arbeidgerelateerde zorg lopen preventie en curatie overigens
nogal door elkaar.
Een aantal fysiotherapeuten en oefentherapeuten geven ook arbeidgerelateerde zorg. Hierin heeft primaire preventie een groter aandeel. Het meest
voorkomend zijn hier het geven van advies en instructie, en beoordeling van
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de werkplek. Aan mensen die reeds klachten hebben, worden veel oefenprogramma's gegeven. Logopedisten zijn nog weinig werkzaam in de arbeidgerelateerde zorg.
Organisatie en financiering
De meeste fysiotherapeuten, oefentherapeuten en logopedisten werken in
een vrijgevestigde praktijk. Logopedisten die met jeugdigen werken zijn evenwel voornamelijk werkzaam bij het onderwijs en/of een GGD. Verder komt
men deze vier beroepsgroepen tegen in ziekenhuizen, verpleeghuizen, revalidatiecentra, thuiszorginstellingen, gezondheidscentra, het speciaal onderwijs,
kinderdagverblijven, schoolbegeleidingsdiensten, Arbodiensten, adviescentra
en (behalve de logopedisten) in sportverenigingen. Behalve in het preventieve werk bij jeugdigen van logopedisten is er niet zoveel samenwerking met
andere disciplines.
Wanneer er sprake is van interventie bij cliënten met bestaande klachten,
worden preventieve activiteiten door de reguliere zorgverzekeraars vergoed.
Oefenprogramma's (vaak in groepen) ter bevordering van de algemene fysieke conditie en ter verbetering van leefgewoonten bij specifieke patiëntgroepen, bij gezonden in het algemeen en bij gezonde ouderen worden vaak door
de deelnemers zelf vergoed (60%), terwijl in 61% van de gevallen een bijdrage gevraagd wordt voor preventieve zwangerschapsbegeleiding. Logopedische preventie voor jeugdigen worden gewoonlijk door de GGD of de
gemeente vergoed. De kosten van arbeidgerelateerde zorg worden meestal
door de werkgever betaald (85%); activiteiten die moeten leiden tot reïntegratie van de patiënt worden grotendeels door de (zorg)verzekeringen vergoed
(76%). Daarnaast geeft de werkgever veelal een bijdrage.
Nieuwe ontwikkelingen
In de reguliere opleidingen wordt steeds meer aandacht besteed aan preventie. Daarnaast groeit in de post-hbo-opleidingen de aandacht voor zaken als
acquisitie, ondernemerschap, commercieel denken, bereiken van doelgroepen, en de Arbo-wetgeving. Bij logopedie is men bezig met de ontwikkeling
van een preventiebeleid voor jeugdigen. Binnen de logopedie verschuift het
accent van de opsporing van dreigende stoornissen naar groepsgerichte activiteiten. Daarnaast is er een groeiende behoefte aan logopedisten in verzorgingshuizen (eet- en slikproblematiek).
Door de veranderende wet- en regelgeving gaan bedrijven steeds meer aandacht besteden aan preventie in de arbeidssituatie. Hierdoor is er een
groeiende vraag naar bedrijfsfysiotherapeuten en bedrijfsoefentherapeuten.
Wensen voor de toekomst
De besproken paramedische beroepsgroepen zien verschillende mogelijkheden om hun werkterrein in de (nabije) toekomst te verbreden. Zo zou men
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meer aan preventie in de sport willen doen. Een interessante suggestie is de
invoering van een sportfysiotherapeutisch of sportoefentherapeutisch consult
in de eerste lijn. Ook is denkbaar dat fysiotherapeuten en oefentherapeuten
een rol krijgen bij bevolkingsonderzoeken. Als doelgroepen voor algemene
preventieve activiteiten noemen sleutelfiguren van alle vier beroepsgroepen:
ouderen, jongeren en allochtonen. Goed zou ook zijn om kinderen vanaf
groep 1 structureel te screenen op houdings- en bewegingsafwijkingen.
Verder zouden chronisch zieken meer aandacht verdienen. De logopedisten
stellen voor om in het laatste jaar van opleidingen tot beroepen waarin stemgebruik en communicatie essentieel zijn, zoals in het onderwijs, trainingen
op te nemen om stemklachten te voorkomen.
Wat betreft de arbeidgerelateerde zorg zijn met name de oefentherapeuten
nog sterk op curatie gericht. Sleutelfiguren willen in de opleidingen meer
aandacht voor de commerciële aspecten van de praktijkvoering. Bij Arbodiensten zou structureel ook een arbeidsfysiotherapeut of een arbeidsoefentherapeut moeten werken. Mensen in beroepen waarin ze veel moeten
spreken zouden vóór indiensttreding een stem- en spraaktraining moeten
krijgen.
Voor de financiering van dergelijke nieuwe activiteiten moeten nieuwe oplossingen worden gevonden. Zorgverzekeraars financieren in het algemeen geen
primaire preventieactiviteiten van paramedici; ziekenfondsen mogen dit zelfs
niet. Geopperde ideeën zijn dat de overheid voorwaarden schept door faciliteiten te bieden en de regelgeving te versoepelen; en de verstrekking van een
vast budget of een startvergoeding aan therapeuten voor preventieactiviteiten. Verder zou men meer aanspraak moeten maken op gemeentelijke subsidies voor welzijn.
De arbeidgerelateerde zorg wordt gewoonlijk door bedrijven zelf betaald.
Soms spelen verzekeraars hier een rol. Een idee is korting op de verzekeringspremie te geven als werknemers een preventieve cursus volgen.
Op grond van deze inventarisatie is een aantal aanbevelingen opgesteld. Een
belangrijke aanbeveling is in de opleidingen van fysiotherapeuten, oefentherapeuten en logopedisten meer aandacht te besteden aan
gezondheidsvoorlichting en -opvoeding en aan bedrijfsvoering. Een ander
advies is om per beroepsgroep een duidelijke en krachtige organisatie op te
zetten, waardoor primaire en secundaire preventie in een breder kader
uitgevoerd kunnen worden. Voorbeeld hiervoor is de organisatie en
financiering van de preventieve zwangerschapsbegeleiding.
[Leemrijse C, Westhoff MH, Borghouts JAJ, Davidse W, van den Ende
CHM. Preventie, arbeidgerelateerde zorg en fysiotherapie, logopedie,
oefentherapie-Cesar en oefentherapie-Mensendieck: een Quick Scan.
Utrecht: Nivel, 2001 (4)
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2.8

Thuiszorgtechnologie en hulpmiddelen
De monitoring van het beleid van thuiszorginstellingen ten aanzien van thuiszorgtechnologie; Tussenrapport
Het ZON-programma thuiszorgtechnologie wil de mogelijkheden voor behandeling, verpleging en verzorging van mensen in hun eigen huis verbeteren.
Daartoe richt het zich op innovatie en doelmatige inzet van thuiszorgtechnologie in het algemeen en op drie technologieën in het bijzonder: tilliften,
steunkousaantrekkers, en de infusie van anti-microbiële geneesmiddelen.
ZON wil het gebruik daarvan bevorderen, het Nivel onderzoekt of ZON daarin
slaagt.
De onderzoekers kijken of thuiszorginstellingen beleid hebben ten aanzien
van tilliften, steunkousaantrekkers en infusietechnologie en wat de belemmerende en bevorderende factoren voor het gebruik van deze technologieën zijn.
In dit rapport wordt de tussenmeting gepresenteerd. De voormeting vond
plaats in 1999, de eindmeting wordt in 2002 verricht. Alle gegevens in dit
rapport zijn afkomstig van zelfrapportage van de instellingen.
Het beleid en gebruik van tilliften en steunkousaantrekkers is in 2000 duidelijk toegenomen ten opzichte van 1999 en de scholing van de thuiszorgmedewerkers is verbeterd. Duidelijke aandachtspunten blijven het op peil
houden van de deskundigheid in het gebruik van de technologieën en de
organisatie en samenwerking. Bij de tilliften en steunkousaantrekkers lijkt
ook de acceptatie van de cliënt nog niet optimaal te zijn. Bij het gebruik van
steunkousaantrekkers en het gebruik van infusietechnologie komen ook de
financiële problemen nog duidelijk naar voren.
De gevonden toename in beleid ten aanzien van tilliften en steunkousaantrekkers hangt waarschijnlijk samen met de toenemende werkdruk van verpleegkundigen en het hoge arbeidsverzuim onder deze beroepsgroep. Die
kunnen leiden tot maatregelen die het werk van verpleegkundigen en verzorgenden kunnen verlichten.
Tilliften
Het aantal instellingen dat beleid heeft ten aanzien van het gebruik van tilliften is sinds 1999 gestegen van 56% tot 74%. De stijging komt vooral
doordat meer instellingen (nu 86%, was 70%) beschikken over een procedure om verdere thuiszorg te weigeren aan patiënten die zich verzetten tegen
het gebruik van een tillift, terwijl dit naar het oordeel van de thuiszorginstelling wel nodig is (zorgweigeringsprocedure). Deze procedure wordt overigens
zelden of nooit toegepast.
Het aantal instellingen met voldoende tilliften is toegenomen. Alle instellingen kunnen nu een schatting maken van het aantal aanwezige tilliften terwijl
in 1999 26% daar geen idee van had. Het gebruik van tilliften is in 2000
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toegenomen, 12% van de instellingen zegt de tillift bij meer dan 20 cliënten
per maand te gebruiken. Dat was in 1999 2%.
Steunkousenaantrekkers
Het aantal thuiszorginstellingen met redelijk tot veel beleid ten aanzien van
steunkousaantrekkers is toegenomen van 36% in 1999 tot 63% in 2000.
Ook hier is de stijging voor een groot deel toe te schrijven aan een toename
van het aantal instellingen met een zorgweigeringsprocedure (van 34% naar
60%). Steunkousenaantrekkers worden steeds vaker gebruikt in de thuiszorg: 11% van de instellingen gebruikt ze bij 50-100 cliënten per maand.
Dit was in 1999 nog 2%. Wel kan 62% van de instellingen geen schatting
kan geven van het aantal cliënten dat steunkousenaantrekkers gebruikt (dit
was in 1999 72%). De vergoeding van de aanschaf en de vervanging van
steunkousaantrekkers is volgens de resterende respondenten het voornaamste knelpunt bij het ontwikkelen en invoeren van het beleid ten aanzien
van steunkousaantrekkers (62%). Bij meer dan de helft van de instellingen
worden de steunkousaantrekkers door de cliënt zelf betaald.
Infusietechnologie
Het beleid rond infusietechnologie in de thuiszorg was in 2000 gelijk aan
dat in 1999. De helft van de instellingen heeft een matige hoeveelheid
beleid, de andere helft veel. Alle thuiszorginstellingen hebben in 2000 een
protocol of richtlijn met betrekking tot het gebruik van infusietechnologie.
Dat was 89%. Het gebruik van infusietechnologie is ook niet veranderd sinds
1999. De knelpunten zijn eveneens nog hetzelfde: te weinig patiënten en het
niet op peil kunnen houden van de deskundigheid van het personeel.
[Leemrijse C, van der Greft A, Dekker J. De monitoring van het beleid van
thuiszorginstellingen ten aanzien van thuiszorgtechnologie; Tussenrapport.
Nivel: Utrecht, 2001]
Tilliftgebruikers willen het zelf doen
Een tillift is een machine om mensen met een lichamelijke beperking in of
uit bed, bad, douche, toilet of (rol)stoel te helpen. De meeste tilliften worden
gebruikt in instellingen, zoals verpleeghuizen, maar er zijn ook mensen die
thuis een tillift hebben. Meestal worden die bediend door thuiszorgmedewerkers, maar er zijn ook mensen die hem zelfstandig bedienen: met hulp van
een mantelzorger of zelfs helemaal alleen. Vaak is sprake van gecombineerd
gebruik: soms zelfstandig, voor andere til-taken met professionele hulp.
Voordelen van (deels) zelfstandig gebruik zijn dat cliënten niet hoeven te
wachten tot er een hulpverlener komt, er komen minder mensen over de
vloer en ze hebben meer privacy. Een nadeel is dat de mantelzorger (vaak de
partner) in de rol van hulpverlener gedrukt wordt. Ook is het bedienen van
sommige types tilliften lichamelijk zwaar.
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Uit eerder Nivel- onderzoek blijkt dat thuiszorgmedewerkers door het gebruik
van tilliften minder rugklachten krijgen dan door het optillen van cliënten.
Het Nivel inventariseerde nu de wensen, mogelijkheden en hindernissen voor
het gebruik van tilliften door de cliënten zelf en/of hun mantelzorgers. Er
deden 82 tilliftgebruikers mee aan dit kwalitatieve onderzoek.
Uit de interviews blijkt dat zelfstandig gebruik van tilliften, in ieder geval
voor een deel van de til-taken, vaker of makkelijker mogelijk is dan het nu
gebeurt. Er is bij alle betrokkenen nog te weinig inzicht in de mogelijkheden:
zowel bij cliënten, mantelzorgers, en tillift fabrikanten, als bij adviseurs die
de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) uitvoeren.
Standaardmodel
Niet iedere cliënt die daar lichamelijk toe in staat was bediende zijn eigen
tillift. Soms was het type tillift daarvoor niet geschikt. Soms ook wel, maar
wist de cliënt dat niet of ontbraken de aanpassingen aan het standaardmodel die zelfstandig gebruik wél mogelijk zouden maken. Ook niet alle
mantelzorgers konden met de huidige tillift overweg. Van sommige types
tillift is de bediening te zwaar voor oudere of fragiele mantelzorgers.
Bijna de helft van de gebruikers vond dan ook dat hun huidige tillift zou
moeten worden aangepast. Ze bleken bij de aanschaf maar weinig invloed
gehad te hebben op de uiteindelijke keuze en waren toentertijd onvoldoende
geïnformeerd over de mogelijkheden van de verschillende types. Slechts
10% van de ondervraagden had mogen kiezen uit twee of meer fabrikanten
en de meesten kregen de standaard uitvoering.
Om meer mensen in staat te stellen zonder professionele hulp hun tillift te
gebruiken, moet volgens de onderzoekers meer bekendheid aan die mogelijkheid gegeven worden, zowel aan cliënten als aan thuiszorgmedewerkers,
WVG-adviseurs en tilliftfabrikanten.
[Veenhof C, van Dijk G, Dekker J. Tilzelf: het zelfstandig gebruik van tilliften. Nivel rapport, 2001]

2.9

Het Hulpverleningsproces
Arts-ouder-kind communicatie. Een analyse vanuit verschillende perspectieven
In dit proefschrift staat de communicatie tussen huisarts, ouder en kind
centraal. Hoewel er de laatste jaren veel onderzoek gedaan is op het terrein
van arts-patiënt communicatie, was de medische gespreksvoering tussen
arts en kind een nog braakliggend terrein. Aan de hand van 106 op video
opgenomen consulten is onderz ocht hoe het kind betrokken wordt bij processen van informatie-uitwisseling en besluitvorming. Het onderzoek wijst uit
dat de inbreng van het kind tijdens het consult gering is; de volwassen participanten domineren de interactie. Conform de verwachting is de deelname
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van het kind sterk afhankelijk van de leeftijd van het kind. Een onverwacht
resultaat is het verschil in de mate waarin de huisarts en de ouder proberen
het kind te betrekken bij het medische gesprek. Daar waar artsen blijk geven
te streven naar een actieve participatie van het (oudere) kind, stellen ouders
zich sterk controlerend op door vaak in te breken in de interactie tussen arts
en kind. Dit patroon blijkt van grote invloed te zijn op de informatieoverdracht en besluitvorming: het kind is wel betrokken in de uitwisseling
van medische informatie, maar de besluitvorming en de medische advisering
blijft behouden aan arts en ouder. Deze resultaten staan haaks op de
toegenomen onderhandelingsrelaties tussen kind en volwassene. Deze bevindingen staan ook op gespannen voet met de eisen van de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Daarin wordt de nadruk gelegd
op een actieve deelname van het kind aan het medische consult. De conclusie is dat hier een belangrijke taak is weggelegd voor de huisarts. Deze dient
al bij aanvang van het consult duidelijkheid te verschaffen over het belang
van een actieve betrokkenheid van het kind. Een actieve participatie biedt
kinderen de mogelijkheid zich te ontwikkelen tot competente deelnemers aan
medische consulten.
[Tates K. Doctor-parent-child communication. A multi-perspective analysis.
Utrecht, Nivel (thesis), 2001]
De stand van zaken in het onderzoek naar arts-ouder-kind communicatie
De centrale vraag in deze literatuurstudie was op welke wijze er de afgelopen
drie decennia onderzoek is verricht naar het aandeel van het kind in medische gesprekken. Daarbij is onderzocht welke aspecten van de communicatie binnen de triade arts-ouder-kind centraal stonden en hoe de specifieke
rol van het kind in medische gesprekken werd getypeerd. Tot slot is nagegaan in welke mate de in de onderzoeken gehanteerde methodologieën
geschikt zijn voor het analyseren van triadische medische interacties. Het
onderzoek wees allereerst uit dat de communicatie tussen arts, ouder en
kind weinig onderzocht is. Het bestaande onderzoek naar arts-patiënt communicatie richt zich voornamelijk op de dyade arts-volwassen patiënt. Voor
zover er aandacht wordt besteed aan de specifieke inbreng van het kind
tijdens het medisch interview blijkt dat deze inbreng zeer beperkt is. Een
tweede belangrijke conclusie van de literatuurstudie was dat het schaarse
onderzoek naar arts-ouder-kind communicatie zich veelal concentreert op
één bepaald aspect van de interactie. Het bestaande onderzoek is vooral
gericht op de relationele aspecten van de communicatie en er gaat weinig
aandacht uit naar de structurele en inhoudelijke kenmerken van de interactie
tussen arts, ouder en kind. Het merendeel van de studies was gericht op het
beschrijven van de relationele kenmerken van arts-ouder-kind communicatie
in termen van affectief (of socio-emotioneel) en instrumenteel (of taakgericht) gedrag. Dit type onderzoek vindt vooral plaats aan de hand van
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kwantificerende coderingsschema’s. Daarnaast richtten een aantal onderzoeken zich op de structurele kenmerken van arts-ouder-kind communicatie
door middel van een karakterisering van de beurtverdeling binnen de triade.
Tenslotte was een aantal studies gericht op de inhoud van de interactie in
hun nadruk op accommodaties van de interactionele stijl van de arts als
reactie op de aanwezigheid van een kind bij een consult. Als gevolg van deze
slechts op één aspect van de interactie gerichte analyses, is de kennis over
de verschillende aspecten van arts-ouder-kind communicatie gefragmenteerd
en nauwelijks geïntegreerd. Ook blijken de gehanteerde observatiesystemen
voornamelijk gebaseerd te zijn op het analyseren van dyades. Een gevolg
hiervan is dat de dynamiek van triadische medische interacties onderbelicht
blijft.
[Tates K, Meeuwesen L. Doctor-parent-child communication. A (re)view of
the literature. Soc Sci Med. 2001; 52: 839-51]
De helende werking van het arts-patiënt contact
Tussen een medische interventie en zijn therapeutische effecten bestaat geen
één-op-één relatie. Allerlei factoren aan de kant van de patiënt, de arts en de
arts-patiënt interactie dragen in meer of mindere mate bij aan het effect van
de interventie. Inzicht in de aard van deze factoren kan leiden tot een beter
begrip van de patiënt en uiteindelijk diens gezondheid ten goede komen.
Literatuuronderzoek laat zien dat een langdurige arts-patiënt relatie belangrijke gezondheidswinst op kan leveren. Daarnaast blijkt ook aandacht van de
huisarts voor de emoties, verwachtingen en informatiebehoefte van de
patiënt bevorderlijk voor de gezondheid. Op grond hiervan kan worden
geconcludeerd dat de gezondheid van de patiënt nog steeds gebaat is bij persoonlijke, integrale en continue zorg zoals die van oudsher door de huisarts
wordt gegeven.
[van Dulmen AM. De helende werking van het arts-patiënt contact. Huisarts en Wetenschap 2001; 44: 490-494]
EACH: De Europese Vereniging voor Communicatie in de Gezondheidszorg
In dit redactioneel wordt melding gemaakt van de oprichting van Each, de
Europese vereniging voor trainers en onderzoekers op het terrein van communicatie in de gezondheidszorg. Oprichters en tevens voorzitter respectievelijk secretaris van Each zijn Jozien Bensing en Sandra van Dulmen.
Each stelt zich ondermeer ten doel: het faciliteren van internationale contacten, het organiseren van workshops en congressen, het ontwikkelen van een
website en het onderhouden van contacten met andere verenigingen. Leden
van Each zijn automatisch geabonneerd op Patiënt Education and Counseling.
[Bensing JM, van Dulmen AM, Kallerup H, Visser A, Borrell F, Finset A,
Goedhuys J, Langewitz W, Mallinson C, Peltenburg M, Schofield T,
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Zimmermann C. EACH: The European Association for Communication in
Healthcare (Editorial). Patiënt Educ Couns 2001; 43: 1-4]
De effecten van een training in communicatievaardigheden aan gynaecologen
Bij 18 gynaecologen werkzaam in 5 verschillende ziekenhuizen is nagegaan
of zij na afloop van een driedaagse communicatie-training meer aandacht
besteden aan psychosociale factoren die gerelateerd zijn aan de gepresenteerde gezondheidsproblemen. Alle gynaecologen namen zowel voorafgaand
als enkele maanden na afloop van de training 15 willekeurige poliklinische
consulten op video op. De video-opnames werden gescoord met behulp van
het Roter Interaction Analysis System. Vervolgens werd een vergelijking
gemaakt van het communicatieve gedrag van de gynaecologen voor en na
deelname aan de training. In totaal namen de gynaecologen 526 poliklinische consulten op video op; 272 voor en 254 na de training. Vergelijking
van deze consulten liet zien dat de gynaecologen inderdaad meer aandacht
zijn gaan besteden aan psychosociale factoren die te maken hebben met de
gezondheidsproblemen van de patiënt. Bovendien uitten de gynaecologen in
de nameting vaker hun instemming met de patiënt, waren zij minder directief en stelden minder vaak medische vragen. Er werd geen verschil gevonden in de lengte van de consulten. De patiënten van de getrainde gynaecologen bleken meer vragen te gaan stellen en meer psychosociale informatie
te verschaffen.
[van Dulmen AM, van Weert JCM. Effects of gynaecological education on
interpersonal communication skills. Br J Obstet Gynaecol 2001; 108:
485-491]

2.10

Chronisch zieken

Chronische patiënten tamelijk positief over de zorg
Er bestaat veel aandacht voor de kwaliteit van de zorg. Deze wordt voor een
groot deel bepaald door het oordeel van de betrokkenen. De verschillende
partijen hebben ieder een specifieke invalshoek om kwaliteit te beoordelen:
zorgaanbieders beoordelen de kwaliteit vooral op effectiviteit en veiligheid
van de zorgverlening en zorgverzekeraars letten primair op doelmatigheid.
Voor patiënten is de kwaliteit van leven de belangrijkste maatstaf. Daarnaast
vinden zij het erg belangrijk dat zij goed bejegend worden en steun en zorgzaamheid van de kant van de zorgverleners ervaren. Een speciale groep
patiënten/consumenten vormen de mensen met een chronische ziekte, daar
zij gewoonlijk een blijvend beroep op de zorg doen. Chronisch patiënten zijn
ervaringsdeskundigen in de zorg. Zeker voor hen is het wezenlijk te streven
naar zelfstandigheid. Deze twee factoren maken dat deze mensen vaak een
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eigen rol in de behandeling spelen. Eén van de belangrijkste kwaliteitselementen voor deze groep is een goede continuïteit van zorg.
Om een beeld te krijgen van het oordeel van chronisch patiënten over de
kwaliteit van zorg zijn hun oordelen geïnventariseerd. De onderzoekers
hebben zich hierbij gericht op mensen met diabetes mellitus type 2, een
chronische obstructieve luchtwegaandoening (Chronic Obstructive Pulmonary
Disease, COPD), diverse vormen van kanker en met reumatoïde artritis (RA).
Hierbij vormde 'continuïteit van zorg' een van de belangrijkste aandachtspunten.
Chronisch zieken hebben een hoog zorggebruik: 80% van hen bezocht in
2000 minstens één keer de huisarts, en 60% (ook) een medisch specialist.
Van de mensen met RA of kanker kwam zelfs 90% bij een specialist. Een
kwart van de mensen met een chronische aandoening wordt behandeld door
een fysiotherapeut. Tien procent van de chronisch zieken maakt gebruik van
de thuiszorg. Mensen met RA hebben wat vaker contact met een fysiotherapeut en ook wat vaker thuiszorg.
De kwaliteit van de zorg
De meeste mensen met een chronische aandoening zijn positief over de
kwaliteit van de zorg die de huisarts geeft. Dit geldt met name op het proces
van zorgverlening (bejegening, informatieverstrekking, autonomie en dergelijke). Vaak vindt men wel dat de specifieke deskundigheid van de huisarts
op het gebied van de specifieke aandoening ontbreekt (40%).
Over de structuur en organisatie van de door de huisarts verleende zorg heeft
men meer kritiek. Zo wordt er vaak geen afspraak gemaakt over wat er in
geval van nood moet gebeuren (50%). Verder geeft eenderde van de
respondenten aan dat zij langer dan een kwartier in de wachtkamer moeten
wachten, en een kwart dat de privacy zowel in wacht- als spreekkamer niet
altijd gewaarborgd is.
Over de continuïteit van de huisartsenzorg is men tamelijk positief. Toch
vindt tien procent van de respondenten deze onvoldoende. Een veel gehoorde
klacht is dat de huisarts niet altijd verwijst wanneer de patiënt dit wil
(14%). Hoewel de vervanging meestal goed geregeld is, vindt 20% dat de
vervanger niet altijd voldoende informatie van de huisarts heeft ontvangen.
Over de kwaliteit die de medisch specialist biedt is men ook redelijk positief. Knelpunten zijn hier ook het wachten (50%) en het maken van afspraken over noodsituaties (40%). Een extra probleem is dat men niet binnen 24
uur op het spreekuur terecht kan als daartoe aanleiding is (25%). Ook vindt
een kwart van de respondenten dat zij niet goed geïnformeerd zijn over de
gang van zaken in de polikliniek.
De continuïteit van de specialistische zorg wordt betrekkelijk goed beoordeeld. Maar ook hier melden veel mensen dat zij niet worden doorverwezen
als zij dit willen (20%).

60

Nivel jaarboek 2001

Wat betreft de fysiotherapie is specifiek gekeken naar de continuïteit van de
verleende zorg. De chronisch patiënten zijn hier zeer positief over. Men
noemt met name de aansluiting van het zorgaanbod op de hulpvraag en de
afstemming met andere hulpverleners. Alleen over het huisbezoek is men
minder tevreden: 14% van de patiënten meldt dat de fysiotherapeut niet aan
huis komt als zij dat wensen.
Ook bij de thuiszorg is met name de tevredenheid over de continuïteit onderzocht. Bij de thuiszorg is de kritiek het grootst. Vooral de aansluiting van het
aanbod op de zorgvraag is problematisch. Veertig procent van de respondenten geeft aan dat de hulp niet wordt aangepast als de situatie verandert.
Ruim 30% ontvangt minder uren hulp dan gewenst. Ook in dringende gevallen ontvangt men niet altijd hulp. Eenderde van de mensen met een chronische aandoening heeft met wisselende contactpersonen te maken.
Klachten
In 2000 heeft 10% van de chronische patiënten een klacht of onvrede gehad
over de verleende zorg. In de helft van de gevallen betrof de klacht de bejegening door de zorgverlener. Bij eenderde ging het (mede) over organisatorische zaken. Deze klachten zijn voor eenderde gericht tegen de medisch
specialist en voor een kwart tegen de huisarts. Hierbij tekenen de onderzoekers aan dat men met deze zorgverleners ook het meest contact heeft.
Slechts zelden wordt er een klacht ingediend over een fysiotherapeut. De
helft van de mensen die een klacht hebben bespreekt deze met de betreffende zorgverlener. De andere helft vindt dit moeilijk. Zij bespreken hun klacht
nogal eens met de leidinggevende of een collega van de zorgverlener over
wie het gaat. Slechts 14% van de mensen met een klacht wendde zich tot
een externe instantie voor de opvang van klachten. Meestal nam men dan
contact op met de klachtopvang van de zorgverzekeraar of belde men een
telefonische informatielijn.
Opvallend is dat mensen met een chronische aandoening positiever zijn over
de gezondheidszorg dan de Nederlandse bevolking in het algemeen: deze
had in 2000 tweemaal zo vaak een klacht (20%). Dit is er echter aan te
wijten dat de meeste chronisch zieken ouder zijn dan 45 jaar, terwijl de
meeste klachten komen van mensen tussen 25 en 45 jaar die een hogere
opleiding hebben.
De onderzoekers komen ten slotte tot de conclusie dat klachten wel als
indicator voor de kwaliteit van de gezondheidszorg gebruikt kunnen worden,
omdat er een duidelijk verband bestaat tussen het hebben van een klacht en
het oordeel over de kwaliteit van zorg. Maar belangrijk is dan wel dat de
klachtopvang voldoende toegankelijk is, omdat lang niet alle gevoelens van
onvrede bij de zorgverlener of instelling ter sprake wordt gebracht.
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[van Lindert H, Rijken M. Kwaliteit, continuïteit en klachten. Ervaringen
van mensen met een chronische aandoening met de gezondheidszorg.
Utrecht: Nivel/Patiëntenpanel Chronisch Zieken, 2001]
Patiëntenpanel Chronisch Zieken, Kerngegevens 2000
Sinds 1998 verzamelt het Nivel gegevens over de kwaliteit van leven en de
maatschappelijke situatie van mensen met een chronische aandoening, en
over hun ervaringen met, behoeften aan en oordelen over de (gezondheids)zorg die zij ontvangen. Hiervoor zijn ruim 2000 chronisch zieken diverse
malen schriftelijk en mondeling geënquêteerd. De resultaten zijn indien
mogelijk en verantwoord uitgesplitst naar (type) aandoening.
Ten opzichte van de doorsnee Nederlandse bevolking zijn mensen met een
chronische aandoening minder tevreden met hun leven, ze voelen zich
minder gelukkig, ze hebben een hogere medische consumptie, ze gebruiken
meer geneesmiddelen, meer thuiszorg en meer paramedische zorg.
Chronisch zieken verschillen niet van de doorsnee Nederlander wat betreft
gebruik van de ambulante geestelijke gezondheidszorg.
Er is nog steeds een inkomenskloof tussen chronische zieke en gezonde
Nederlanders. Dit komt deels doordat chronisch zieken allerlei kosten
hebben die niet worden vergoed en deels doordat zij minder vaak betaald
werk hebben. Hun arbeidsparticipatie ligt zo’n 20% lager dan die van de
algemene beroepsbevolking, maar hun gemiddelde werkweek verschilt daar
niet veel van.
[Rijken PM, Spreeuwenberg P, Baanders AN, van Lindert H, Dekker J.
Patiëntenpanel Chronisch Zieken, Kerngegevens 2000. PPCZ/Nivel, 2001]

2.11

Vraaggestuurde zorg

Aanvaarbare en werkelijke wachttijden voor polikliniek en ziekenhuisopname in
1991 en 2000
Eind 2000 werd door het Nivel samen met de Consumentenbond een peiling
uitgevoerd onder de leden van het Consumentenpanel gezondheidszorg met
vragen naar aanvaardbare en werkelijke wachttijden.
Patiënten met niet spoedeisende klachten vinden een gemiddelde wachttijd
voor polikliniekbezoek van 2,8 weken aanvaardbaar. De aanvaardbare
wachttijden per specialisme verschillen, maar de verschillen zijn klein. De
wachttijd voor polikliniekbezoek die patiënten aanvaardbaar achten is vrijwel
gelijk aan de norm uit het Treekoverleg, waarin gesteld wordt dat 80% binnen 3 weken aan bod moet komen. Deze Treeknorm kan dus bogen op
draagvlak bij patiënten.
De aanvaardbare wachttijd voor opname voor niet spoedeisende klachten
2,7 weken. Volgens de Treeknorm zou 80% van de patiënten in minder dan
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5 weken toegang moeten hebben gekregen. Daarmee zou het voor 20%
redelijk zijn dat ze 5 weken of langer wachten. Van de respondenten is
slechts 6,5% bereid om 5 weken of langer te wachten. Vier weken of langer
wachten is aanvaardbaar voor 24% van de respondenten, 76% vindt een
wachttijd van maximaal 4 weken aanvaardbaar. De Treeknorm voor opname
is daarmee ongeveer een week langer dan wat patiënten aanvaardbaar
vinden.
De werkelijke wachttijden blijken veel langer te zijn dan de wenselijke. De
gemiddelde wachttijd voor een poliklinisch consult blijkt 4,8 weken te zijn.
Voor mensen die hun klachten niet als spoedeisend bestempelden was dit
5,2 weken. Deze gemiddelden worden sterk beïnvloed door een aantal
bijzonder lange wachttijden. De cijfers volgens de systematiek van de Treeknorm zijn hier minder gevoelig voor. Van de mensen met niet-spoedeisende
klachten bleek 46% binnen 3 weken (tegen 80% volgens de Treeknorm) bij
hun specialist terechtgekomen te zijn. In 34% van de gevallen werd een
wachttijd van 4 weken (het maximum volgens de Treeknorm) overschreden.
De Treeknorm wordt op dit punt dus fors overschreden.
De gemiddelde wachttijd tussen het maken van een afspraak voor de
opname en de ziekenhuisopname zelf ligt op 4,0 weken; voor mensen met
klachten die niet spoedeisend waren lag het gemiddelde op 5,3 weken. Ook
op deze gemiddelden hebben een aantal respondenten met bijzonder lange
wachttijden een relatief grote invloed. Van de mensen met niet spoedeisende
klachten is 64% binnen 5 weken opgenomen (volgens de Treeknorm zou dit
80% moeten zijn). Eén-vijfde heeft meer dan 7 weken gewacht (volgens de
Treeknorm is de maximale wachttijd 7 weken). Ook voor opname in het
ziekenhuis worden de normen dus overschreden.
[Friele RD, Dane A, Andela M. Medisch Contact, 14, 2001 (542-544]

2.12

Migranten

Gezondheidszorg voor illegalen minder toegankelijk
Op 1 juli 1998 werd de zogeheten 'Koppelingswet' van kracht. Deze wet
bepaalt dat iemand alleen een beroep kan doen op collectieve verzekeringen
wanneer hij een verblijfsstatus heeft. Alleen wanneer hulp 'medisch noodzakelijk' is mogen illegalen kosteloos gebruik maken van medische voorzieningen. In de praktijk werpt deze wet een forse drempel op voor de toegankelijkheid van de zorgvoorzieningen voor illegalen. Zij zijn immers onverzekerd en niet altijd is duidelijk wat 'medisch noodzakelijk' is. Huisartsen en
andere eerstelijns hulpverleners en instellingen die worden gefinancierd vanuit de AWBZ kunnen wanneer zij 'medisch noodzakelijke' zorg hebben verleend aan een illegale patiënt een beroep doen op de Regeling Stichting Koppeling ('Koppelingsfonds', 'Illegalenfonds'). Alleen regionale samenwerkings-
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verbanden die zich bezighouden met zorgverlening aan onverzekerden
kunnen echter een subsidieverzoek indienen.
In opdracht van het ministerie van VWS heeft het Nivel een landelijk onderzoek uitgevoerd naar de toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor illegalen en de knelpunten daarin. Hierbij is gekeken naar de 'poort' van de
gezondheidszorg: huisartsen, verloskundigen en afdelingen voor spoedeisende hulp.
In principe is iedere buitenlander illegaal die zonder verblijfsvergunning
langer dan drie maanden in Nederland verblijft. Onder deze mensen zijn illegale arbeidsmigranten, afgewezen asielzoekers en mensen die zich zonder
(recht op een) verblijfsvergunning bij hun familie hebben gevoegd. Vaak zijn
zij legaal het land binnen gekomen, bijvoorbeeld op een toeristenvisum. Zij
vormen een zeer heterogene groep van naar schatting 50.000 à 200.000
mensen. Soms hebben zij een uitgebreid sociaal netwerk, soms leven zij in
de marge van de samenleving. Men neemt aan dat ongeveer de helft van de
illegalen in de vier grote steden woont. Ruim driekwart van hen is manlijk;
zo'n 70% van hen is tussen 20 en 40 jaar. Volgens de schattingen komt
30% van hen uit Turkije, 15% uit Noord-Afrika en 20% uit Suriname.
Huisartsen: hulpverlening vaak moeizaam
Ruim eenderde van alle huisartsen had in 1999 te maken met illegale
patiënten. In praktijken in stadswijken waar veel (legale) allochtonen wonen
is dit aantal aanzienlijk hoger: 83%. Daar heeft men tot viermaal per maand
met illegale patiënten te maken. De huisartsen horen meestal van de patiënt
zelf of van zijn familie dat hij illegaal in Nederland verblijft. De huisartsen
hebben de ervaring dat illegalen vaak andere klachten hebben dan verzekerde legale patiënten. Volgens een kwart van de ondervraagde huisartsen zijn
de gezondheidsproblemen ernstiger; de helft van de huisartsen meldt dat
psychosociale en psychische klachten, spanningskwalen, (chronische) gesomatiseerde problemen en import-/tropenziekten vaker voorkomen.
Driekwart van de huisartsen zegt dat zij een illegale patiënt net zo behandelen als alle andere patiënten. Wanneer een huisarts niet altijd bereid is
een illegale patiënt te behandelen, spelen financiële factoren een rol. Wel
ondervindt meer dan de helft van de huisartsen problemen bij de hulpverlening. Deze worden vooral veroorzaakt door moeizame communicatie,
financiering en verwijzing naar de tweede lijn. Meer dan de helft van de
huisartsen brengt een consult soms niet in rekening. Bovendien geeft een
vijfde van de huisartsen aan dat de rekening vaak niet betaald wordt. Ook de
financiering van geneesmiddelen en externe diagnostiek is vaak moeilijk.
Bijna de helft van de huisartsen schrijft soms een recept uit op naam van
een verzekerd familielid of een kennis. Ruim eenderde van de huisartsen
betaalt soms zelf de kosten van een diagnostisch onderzoek. Een vijfde van
de illegale patiënten met een verwijsindicatie voor de tweede lijn kon niet
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worden verwezen doordat de patiënt of zijn familie geen verwijzing wilde of
de tweedelijnsinstelling een financiële garantie wilde, of de huisarts de
onverzekerde patiënt maar zelf in behandeling nam. Overigens bestaan er
zelden afspraken tussen huisartsen en andere hulpverleners over hulp aan
onverzekerde patiënten. Negentig (!) procent van de huisartsen is geheel
onbekend met het Koppelingsfonds. De meeste huisartsen zijn niet tevreden
over de voorlichting over de Koppelingswet. Toch zijn zij vrijwel allen bereid
hulp te verlenen aan illegalen. Het aantal illegale patiënten is na invoering
van de Koppelingswet niet veranderd, al signaleert men vaker uitstelgedrag.
Verloskundigen: meestal hulp
Bijna de helft van de verloskundigen is in 1999 geconsulteerd door
zwangere illegale vrouwen. Opmerkelijk is dat 80% van de verloskundigen in
stedelijke gebieden met illegale patiënten te maken had tegenover 17% van
de verloskundigen in de andere gebieden. Een minderheid van de verloskundigen vindt dat illegalen meer of ernstiger gezondheidsproblemen hebben
(25%, respectievelijk 20%), terwijl meer dan de helft van hen meldt dat er
bij deze groep patiënten vaker complicaties optreden. Eénderde van de illegale patiënten komt minder vaak op controle of meldt zich pas in een latere
fase van de zwangerschap. Het komt voor dat een patiënt zich pas voor het
eerst bij de verloskundige meldt als de bevalling al begonnen is. In 1999
heeft de helft van de verlosk undigen met zulke gevallen te maken gehad. Het
is ook lang niet altijd duidelijk of een illegale moeder het consultatiebureau
bezoekt (inentingen!).
Het verwijzen van zwangere illegale vrouwen verloopt lang niet altijd
vlekkeloos. De helft van de verloskundigen verwijst altijd naar een bepaald
ziekenhuis waarmee wordt samengewerkt en waarvan ook bekend is dat
illegalen er goed behandeld worden. Deze ziekenhuizen hebben een 'kostenpotje' voor onverzekerde patiënten. De verwijzing naar huisartsen en specialisten is vaak moeilijker. Eén op de drie illegale patiënten met verwijzingsindicatie kon niet naar de huisarts verwezen worden omdat deze ofwel hulp
weigerde, ofwel een financiële garantie vroeg. Eén op de vier vrouwen met
verwijsindicatie werd niet naar de gynaecoloog verwezen omdat de verloskundige verwachtte dat de tweedelijnsinstelling hulp zou weigeren of een
financiële garantie zou vragen. In een aantal gevallen wilde de vrouw zelf of
haar familie geen verwijzing.
Net als de huisartsen hebben verloskundigen maar weinig afspraken met
andere hulpverleners of hulpverlenende instanties over de hulp aan illegalen.
De verloskundigen verklaren dat zij een illegale patiënt net als andere patiënten behandelen, hoewel twintig procent van hen aangeeft een illegale patiënt
door te sturen naar een collega of alleen de meest noodzakelijke hulp te
geven.
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Het verlenen van hulp aan illegalen betekent wel een verzwaring van de taak
van verloskundigen. Zij ervaren communicatieproblemen en extra werkdruk.
Ruim de helft van hen ervaart financiële problemen: slechte financiering en
moeizame betaling. Daar tegenover meldt bijna de helft dat illegale patiënten
vaak het volledige tarief betalen.
Ook bij verloskundigen is kennis over het Koppelingsfonds gering: tweederde
van hen heeft er nooit van gehoord. De voorlichting hierover vindt men
onvoldoende. De Koppelingswet heeft geen effect op het aantal bezoeken
aan de verloskundige.
Spoedeisende hulp wordt altijd gegeven
Eén op de vijf afdelingen voor spoedeisende hulp had in het onderzoeksjaar
(1999) te maken met illegalen. Zij komen vaak met klachten die niet direct
wijzen op een bepaalde omschreven ziekte. Relatief vaak komen zij naar de
eerstehulppost met klachten die bij de huisarts thuishoren.
Eén op de drie spoedeisendehulpafdelingen hebben een protocol voor de
zorgverlening aan onverzekerde patiënten. Dit betreft meestal het financiële
aspect. Altijd wordt de direct hulp verleend, al beperkt een vijfde van de
spoedeisendehulpafdelingen dit tot de 'uiterst noodzakelijke hulp'. Over de
inhoud van de zorgverlening aan onverzekerde patiënten hebben deze afdelingen echter zelden een procedure ontwikkeld. In het algemeen worden de
kosten óf niet betaald óf door gebruik te maken van de ziekenfondskaart van
ander. In de helft van de spoedeisendehulpafdelingen wordt een beroep
gedaan op de post 'dubieuze debiteuren'. Wanneer opname noodzakelijk is
wordt de patiënt doorverwezen, met de vermelding dat hij onverzekerd is. De
grootste problemen die men met illegale patiënten ervaart betreffen de communicatie met hen en de financiering.
Hoewel de Koppelingswet (nog) geen effect heeft op het aantal patiënten dat
zich bij spoedeisendehulpafdelingen meldt, heeft men met een steeds groter
aantal onverzekerde, illegale patiënten te maken. De fraude met verzekeringspapieren neemt toe. Bovendien wordt er als gevolg van de Koppelingswet steeds meer inbreuk gemaakt op de privacy van illegale patiënten.
Het is van belang dat men een oplossing vindt voor de knelpunten in de
zorgverlening aan illegalen. Op het ogenblik ligt het grootste deel van de problematiek op de schouders van een betrekkelijk gering aantal hulpverleners.
Als de situatie niet beter wordt, is het niet uitgesloten dat deze groep op een
bepaald moment niet meer in staat of bereid is deze last alleen te dragen.
[Kulu Glasgow I, de Bakker D, Weide M, Arts S. Illegalen aan de 'poort' van
de gezondheidszorg: Toegankelijkheid en knelpunten in de zorg van huisartsen, verloskundigen en spoedeisende hulpafdelingen. Utrecht: Nivel,
2000]
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Gezondheidsklachten van illegalen: een landelijk onderzoek onder huisartsen
en Spoedeisende Hulpafdelingen
Volgens waarneming van huisartsen en Spoedeisende Hulp (SEH)-afdelingen
valt het mee met de gezondheidsrisico’s van illegalen. Illegalen komen
nauwelijks vaker te laat met gezondheidsklachten bij de dokter dan reguliere
patiënten (11% en 9%). Hun klachten zijn wel vaker levensbedreigend.
Illegalen komen minder vaak (35%) met letsel naar de SEH dan de doorsnee
SEH-bezoeker (57%). Daarentegen gaan illegalen vaker met ziektes of aandoeningen bij de SEH die eigenlijk ergens anders thuishoren, zoals kiespijn.
Ernstige besmettelijke ziekten komen onder illegalen nauwelijks voor. Het
risico voor de algemene bevolking lijkt op basis van dit onderzoek gering.
Over de gezondheidstoestand van illegalen die zich niet bij een huisarts of
SEH-afdeling melden zegt dit rapport niets.
Op eigen initiatief naar de Eerste Hulp
Illegalen met gezondheidsklachten die zich bij een huisarts melden, wachten
daarmee wel langer dan reguliere huisarts bezoekers, maar meestal (89%)
niet té lang (11%). Wel heeft 6% van de illegalen levensbedreigende klachten, dat is drie keer zoveel als de andere patiënten van deze huisartsen en
zes keer zoveel als een algemene controlegroep.
Illegale huisarts-patiënten worden relatief vaak (18%) doorverwezen naar
een specialist, dat is aanzienlijk vaker dan bij reguliere patiënten.
Illegalen die met gezondheidsklachten bij een Spoedeisende Eerste Hulp
(SEH)-afdeling komen doen dat vaker (74%) op eigen initiatief dan reguliere
SEH-bezoekers (54%). Die laatsten worden vaker door hun huisarts naar de
SEH verwezen.
Invloed Koppelingswet blijft onduidelijk
Mensen zonder verblijfsvergunning zijn sinds de invoering van de Koppelingswet (1998) niet meer collectief verzekerd tegen ziektekosten. Als dat
medisch noodzakelijk is worden ze echter kosteloos geholpen. Bij gebrek aan
een nulmeting is niet te zeggen of de gezondheidssituatie van illegalen
veranderd is na de invoering van de Koppelingswet.
[Van Oort M., Kulu Glasgow I., Weide M., de Bakker D. Gezondheidsklachten van illegalen: een landelijk onderzoek onder huisartsen en Spoedeisende Hulpafdelingen. Utrecht: Nivel, 2001]
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2.13

Internationale vergelijking van systemen van gezondheidszorg

Internationale verschillen in ziekenhuisgebruik
In vrijwel alle West-Europese landen is sinds de jaren ‘70 een dalende trend
waar te nemen van het aanbod van ziekenhuisbedden. Dit gebeurde vaak
vanuit het uitgangspunt dat het aanbod van bedden medebepalend was voor
het gebruik van deze bedden. Dit idee werd samengevat in de wet van
Roemer: ‘a bed built is a bed filled’. Echter, uit onderzoek bleek dat beddencapaciteit niet de enige bepalende factor was. In dit onderzoek wordt gekeken in hoeverre de wijze waarop het gezondheidszorgsysteem georganiseerd
is het gebruik van ziekenhuisbedden beïnvloedt.
De arts besluit op basis van de klachten van een patiënt tot een klinische
interventie. Het ziekenhuis heeft hierbij een faciliterende rol: het levert de
faciliteiten om de opname mogelijk te maken. Medisch specialisten baseren
hun besluit tot opname op medische gronden. Echter, vaak is er een zogenaamd ‘grijze’ zone, waarin het niet vast staat welke behandeling de meest
geschikte is. Als dit het geval is, ontstaat er ruimte voor artsen om naast
puur medische ook andere overwegingen in hun besluitvorming mee te laten
wegen. De besluitvorming wordt beïnvloed door de allerlei mogelijkheden en
beperkingen, zoals de capaciteit van een ziekenhuis (aanbod van bedden),
de technologische ontwikkelingen en de incentives vanuit het gezondheidszorgsysteem. Als de belangen van arts en ziekenhuis in dezelfde richting
wijzen, dan versterken deze elkaar. Als de belangen uiteenlopen, dan zullen
de incentives van de actor met de beste machtspositie domineren. Dus gegeven de beperkingen en de mogelijkheden vanuit het gezondheidszorgsysteem
en het aanbod van ziekenhuisbedden en de formele relatie tussen de actoren
zal het besluitvormingsproces resulteren in de totstandkoming van ziekenhuisbeddagen, of een alternatieve beslissing, zoals uitgestelde opname of
alternatieven voor klinische opname of het besluit niet te behandelen.
Als er een groot aanbod van bedden is, dan blijken de extra bedden inderdaad gevuld, maar niet zo efficiënt als in een situatie met weinig bedden.
We vonden dat de ligduur toeneemt in geval van beddenreducties. Een
aannemelijke verklaring hiervoor is dat de minder ernstige gevallen op een
wachtlijst geplaatst werden of in dagchirurgie behandeld werden. Hierdoor
blijven voor de klinische behandeling de ernstigere gevallen over, waardoor
de ligduur toeneemt. Als er geen financiële belangen waren (in het geval van
niet werk-gerelateerde betalingssystemen) verwachtten we dat de actoren
hun werkbelasting zouden verminderen in geval van beddenreducties. In
Frankrijk vonden we echter dat onder de ze omstandigheden de actoren
probeerden de werkbelasting waaraan ze gewend waren te handhaven.
Blijkbaar zijn artsen terughoudend in het afwijzen van behandelingen voor
patiënten. Dit is een bevestiging voor ons bewering dat het hoofddoel van
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artsen het verbeteren van de gezondheid van patiënten is. In Hongarije veranderde het financieringssysteem veranderde van input-gestuurd (gebaseerd
op het aantal bedden) naar output-gestuurd (gebaseerd op verrichtingen). Dit
bleek te leiden tot een grotere productie in termen van opnames en een verkorting van de ligduur. In Frankrijk bleek dat in geval van tegengestelde
belangen, de incentives van de artsen prevaleren. Dit gold voor de private
sector, waar artsen per verrichting betaald worden. De artsen in dit systeem
zijn niet in loondienst, maar zijn middels contracten aan het ziekenhuis
verbonden.
Als er weinig bedden zijn, dan blijkt dagchirurgie een populaire oplossing
voor het capaciteitstekort ondanks negatieve financiële prikkels. Dit kan verklaard worden vanuit de beperkingen in de keuzes die open staan voor ziekenhuizen en artsen bij een laag beddenaanbod. Als het beddenaanbod een
beddentekort wordt, dan worden alternatieven gezocht. Dit is het gevolg van
het hoofddoel van artsen om de gezondheid van patiënten te verbeteren. Dit
verklaart echter niet waarom, ondanks de negatieve financiële incentives,
dagchirurgie ook toeneemt in situaties waar veel bedden zijn, alhoewel
minder snel dan in de lage aanbodsituaties. Hiervoor zijn twee verklaringen
mogelijk. Ten eerste kan het toepassen van dagchirurgie bijdragen aan het
prestige van de arts of van het ziekenhuis (dit komt overeen met het doel
van beide actoren om sociale goedkeuring te verwerven). Ten tweede kan de
patiënt, die we tot nu toe als passieve actor beschouwd hebben, hier een rol
spelen. Daar de meeste mensen niet graag in het ziekenhuis verblijven, kan
dagchirurgie een aantrekkelijk alternatief zijn. Verschillen tussen klinische
behandelingen zullen minder zichtbaar zijn voor patiënten en daarom moeilijker te traceren en te beïnvloeden.
We mogen concluderen dat het theoretisch kader van dit onderzoek gebruikt
kan worden als een eerste stap in het modelleren van het proces van het
leveren van gezondheidszorg. Belangrijke elementen in zo’n model zijn de
mogelijkheden en beperkingen die voortkomen uit het gezondheidszorgsysteem en het aanbod van ziekenhuisbedden. In het besluitvormingsproces
blijkt de machtsverhouding tussen ziekenhuis en arts van belang in het geval
de belangen niet overeenkomen. Medische overwegingen spelen ook een
belangrijke rol. Artsen zullen proberen een patiënt te behandelen als ze dit
noodzakelijk achten, ook al heeft dit mogelijk negatieve financiële gevolgen.
[Kroneman M, Nagy J. Introducing DRG-based financing in Hungary: a
study into the relationship between supply of hospital beds and use of
these beds under changing institutional circumstances. Health Policy
2001, 55 (1), pp. 19-36.
Kroneman MW, Westert GP, Groenewegen PP, Delnoij DMJ. International
variations in availability and diffusion of alternatives to in-patiënt care in
Europe: the case of day surgery. Ambulatory Surgery 2001, 9 (3) pp. 147154.
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Kroneman M. Healthcare systems and hospital bed use. (proefschrift)
Utrecht: Nivel, 2001]
Ontwikkeling van de eerstelijnszorg in Wit Rusland
Van 1998 tot 2001 is, onder leiding van het Nivel, een project uitgevoerd in
Wit Rusland ter versterking van de eerstelijnszorg in de regio Minsk; een
ruraal gebied rond de hoofdstad ongeveer ter grootte van Nederland. Een
deel van de activiteiten heeft zich gericht op 10 praktijken in dat gebied en
de daarin werkende artsen en verpleegkundigen. Praktijken zijn opgeknapt,
vervoermiddelen verbeterd, uitrusting en apparatuur aangeschaft, artsen en
verpleegkundigen getraind. De groep huisartsen heeft, onder leiding van een
Nederlandse deskundige, intensief gewerkt aan onderlinge toetsing en het
ontwikkelingen van standaarden. Zij fungeerden ook als klankbord met
betrekking tot andere activiteiten van het project. Met het landelijk Instituut
voor medische na- en bijscholing werd een bijscholings-programma gemaakt
om eerstelijnsartsen in staat te stellen meer als huisarts te gaan werken.
Daartoe werd, binnen dat instituut, een ‘department for Familiy Medicine’ in
het leven geroepen. Ten behoeve van de cursus werden instructiematerialen
en oefenmodellen aangeschaft. Vanzelfsprekende andere partners in het project waren niet alleen de Regionale Gezondheidsautoriteiten, maar ook het
Ministerie van Volksgezondheid, dat zich voorzichtig begon te oriënteren op
noodzakelijke herstructurering van de gezondheidszorg. Ervaringen uit het
project werden teruggekoppeld en adviezen zijn uitgebracht over uiteenlopende onderwerpen, zoals een meer evenwichtige betaling van huisartsen,
mogelijkheden om de kosten van medicijnvoorschriften terug te dringen, het
opstellen van een officiële taakomschrijving voor de huisarts en, uiteraard,
de opbouw van een systeem voor eerstelijnszorg, om te beginnen op het
platteland. Een andere activiteit betrof de oprichting van een landelijke huisartsenvereniging, ter bevordering van de professionele ontwikkeling maar ook
wel als pressiegroep. Bevordering van een rationele aanpak, zowel in beleid
als praktijk - een meer algemene doelstelling - vraagt uiteraard om de
beschikbaarheid van informatie. In de deelnemende praktijken zijn computers geïnstalleerd met voor dit doel aangepaste software om het primaire
proces in de praktijken te kunnen volgen. Deze informatie is ook gebruikt
voor de evaluatie. Om een kiem te leggen voor gezondheidszorgonderzoek,
onbekend tot dan toe, is een onderzoeker opgeleid in methoden en technieken en werden de daarvoor benodigde faciliteiten geïnstalleerd. De informatiefunctie in het onderwijs werd versterkt door de aanschaf van vakliteratuur
en vaktijdschriften. Al bij de opzet van het project werd rekening gehouden
met de voorwaarden voor de evaluatie. Zo zijn niet alleen gegevens verzameld bij de 13 huisartsen in de 10 deelnemende praktijken, maar ook in een
zelfde aantal controle praktijken, die niet hebben deelgenomen aan het programma. Ook werden in het begin en aan het eind van het project gegevens
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verzameld bij steekproeven van patiënten, zowel in de deelnemende als in
de controlepraktijken, om te weten hoe die de zorg door hun huisarts beoordeelden. Verder zijn in de laatste periode van het project gestructureerde
interviews gehouden met de meeste betrokkenen uit alle geledingen om te
vernemen wat het project voor hen had betekend en in hoeverre, naar hun
oordeel, de gestelde doelen waren bereikt. De twee databases en de
interviews zijn de belangrijkste bronnen geweest voor de evaluatie. Andere
bronnen waren de halfjaarlijkse gestructureerde rapportages voor de
opdrachtgever en de vele interne rapportages van de experts die in het
project hebben gewerkt. Programma-evaluatie in een dergelijke situatie is
een compromis. Echte voormetingen, bijvoorbeeld, zijn doorgaans niet te
realiseren. Het verzamelen van volledige en betrouwbare gegevens volgens
uniforme procedures stuit nogal eens op logistieke problemen of gebrek aan
deskundigheid. Daarnaast laten resultaten zich niet altijd vastleggen in maat
en getal. Subjectieve oordelen blijven derhalve onmisbaar; dat was in dit
geval niet anders. Het algemene oordeel over het resultaat van dit project is
positief. Wat het proces betreft kan worden gezegd dat het programma
volledig en in goede tot zeer goede samenwerking met Wit-Russische
partners is uitgevoerd. Binnen het beschikbare budget is meer ingezet aan
menskracht en middelen en hebben meer activiteiten plaats gevonden dan
was gepland.
Belangrijke doelen zijn bereikt, zoals: de opzet van het praktijken netwerk;
de opzet en het functioneren van de toetsingsgroep en de producten daaruit
zijn voortgekomen; de beleidsadvisering op diverse punten; een eerste aanzet
tot een programma voor wijkverpleging; het omscholingsprogramma voor
huisartsen en de start van een vakgroep voor huisartsgeneeskunde; het opzetten van een informatiesysteem en de daaruit voortkomende database;
onderzoek met die database en bij patiënten naar hun oordeel over de zorg;
en last but not least de opzet van een huisartsenvereniging. De evaluatie is
in beperkte mate in staat geweest veranderingen aan te tonen in het professionele handelen van de huisartsen. De evaluatie maakte zeer duidelijk dat,
van het begin af aan, de deelnemende (en bewust geselecteerde) huisartsen
veel beter scoorden op een aantal parameters dan de collega’s in de controle
groep (bijvoorbeeld betreffende verwijzingen en voorschrijvingen). Hier en
daar zijn nog kritische kanttekeningen te maken bij de resultaten: het onderwijs aan de vakgroep is nog erg traditioneel en de informatievoorziening
onvoldoende; de organisatie en samenhang van de vakgroep laat nog te
wensen over; er is nog geen echte faciliteit voor onderzoek en informatie; en
wat de overheid met de adviezen doet valt grotendeels nog te bezien. Echter,
over de algemene invloed van het project laten betrokkenen van het Ministerie, de Regionale Autoriteiten, het Instituut voor na/bijscholing en de betrokken artsen zich zonder uitzondering positief uit. En de patiënten uit de
betrokken praktijken tonen waardering voor de punten waarin het program-
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ma aandacht heeft besteed; daarin onderscheiden ze zich duidelijk van de
patiënten in de controlepraktijken.
[Boerma WGW, Schellevis FG, Rousovitch V. Going ahead with primary
care and general practice in Belarus. Utrecht: Nivel (in druk)]
Vrije beroepen in Europa
De Europese en nationale mededingingswetgeving in de EU is van invloed op
de sociale en economische organisatie van vrije beroepen en daarmee ook op
vrije beroepen in de gezondheidszorg. In Nederland heeft vooral de afwijzing
door de NMa van het ontheffingsverzoek van de LHV de aandacht getrokken.
Dat blijkt een specifiek geval te zijn van wat ook met andere vrije beroepen
en in andere landen is gebeurd. Europese landen verschillen niet of nauwelijks in hun mededingingswetgeving. Die is in de meeste gevallen gebaseerd
op of geharmoniseerd met de EU mededingingswetgeving. De professies vallen in op één na alle gevallen onder de mededingingswetgeving. De uitzondering is het Verenigd Koninkrijk.
Uit de casussen die door ons zijn bestudeerd, komt een typerend verloop
naar voren. De betreffende beroepsvereniging meldt zijn beroepsinterne
regels aan bij de mededingingsautoriteit of de laatste onderneemt actie op
basis van externe signalen of klachten. De beroepsvereniging overlegt de
relevante documenten en beargumenteerd zijn positie. De mededingingsautoriteit komt tot een voorlopige conclusie over de strijdigheid van de betreffende regelingen met de mededingingswet en over de vraag of er gronden voor
ontheffing zijn. Gegeven het feit dat er meestal wel sprake is van een aantal
regelingen die strijdig zijn en waarvoor ontheffing niet in de rede ligt, gaan de
beroepsorganisaties over tot aanpassen van hun beroepsinterne regelingen
om te zorgen dat ze niet langer strijdig zijn met de mededingingswet. Veel
anders zit er voor de organisaties van vrije beroepsbeoefenaren niet op.
Gegeven het feit dat er geen algemene uitzonderingspositie voor de professionele beroepen bestaat en dat de beoefenaren onder de definitie van een
onderneming vallen, is de mededingingswet van toepassing en vervolgens is
de speelruimte binnen de wet niet bijzonder groot.
[Batenburg R. and Groenewegen P.P. Vrije beroepen in Europa: de verschuivende grenzen van de nationale mededingingswetgeving. In: Een
kwestie van vertrouwen: over veranderingen op de markt voor professionele
diensten en in de organisatie van vrije beroepen, edited by W. Arts, et al,
pp. 126-151. Amsterdam, Amsterdam University Press, 2001]
Het meten van het oordeel van gebruikers van thuiszorg in Engeland
Het oordeel van patiënten en gebruikers is een belangrijk gegeven in het
onderzoek naar de kwaliteit van zorg. Op het gangbare gebruik van tevredenheidsvragenlijsten voor dat doel valt echter wel wat af te dingen vanwege
beperkte theoretische onderbouwing en problemen met betrouwbaarheid en
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validiteit. Bovendien worden deze vragenlijsten doorgaans samengesteld zonder specifieke inbreng van de gebruikers waarover ze pretenderen te gaan.
Dit onderzoek, dat aan die bezwaren tegemoet wil komen, bouwt voort op
eerdere activiteiten van het Nivel waarbij zogeheten QUOTE vragenlijsten zijn
ontwikkeld voor specifieke doelgroepen. In dit geval werd, in samenwerking
met de universiteit van Bristol (UK), een instrument ontwikkeld voor de doelgroep: gebruikers van een extramurale voorziening voor ergotherapie in Bristol. In een kwalitatieve fase werden, op basis van een vertaalde Nederlandse
versie van de QUOTE, focus groep gesprekken gehouden met gebruikers van
de genoemde voorziening. Dezen gaven commentaar op die vertaalde versie
en gaven informatie over kwaliteitsaspecten die voor hen van belang zijn. In
diverse stappen, waarbij deze informatie werd teruggekoppeld naar de focus
group en verder werd gesystematiseerd, werden 40 aspecten van kwaliteit
vastgesteld die de input vormden voor de zogeheten kwantitatieve fase.
Hierin werd een vragenlijst gestuurd aan een steekproef van bijna 1000
gebruikers. Hen is gevraagd bij elk item aan te geven hoe belangrijk dat voor
hen is (de ‘importance’ dimensie) en hoe de ergotherapievoorziening op dat
punt functioneert (de ‘performance‘ dimensie). De response bedroeg 55%.
De 40 items bleken 8 dimensies van kwaliteit te bevatten. Het resultaat was
een valide en betrouwbaar instrument, de ‘QUOTE-OT Services questionnaire’ geheten, dat een belangri jke bijdrage kan leveren aan het kwaliteitsbeleid van de Kent County Council Social Services.
[Sixma HJ, Calnan S, Calnan M, Groenewegen PP. User involvement in
measuring service quality of local authority occupational therapy services;
a new approach. International Journal of Consumer Studies 2001; 25, 2:
150-159]
Politieke kleur van regeringen en de spreiding van voorzieningen
Socialistische en sociaal-democratische regeringen staan in zijn algemeenheid in sterkere mate voor gelijkheid van levenskansen, in figuurlijke zin van
kansen op onderwijs, werk en inkomen en in meer letterlijke zin van toegankelijkheid van zorg en verzekering. Hiervan uitgaande hebben wij de
hypothese getoetst dat de geografische spreiding van gezondheidszorgvoorzieningen gelijkmatiger is in landen met een socialistische of sociaal-democratische regering. Deze hypothese is lastig te toetsen omdat er meestal veel
meer historische en institutionele verschillen tussen landen zijn dan alleen
de politieke kleur van hun regering. We hebben dat probleem opgelost door
een analyse te maken van de verschillen tussen Duitse deelstaten. Die
hebben enerzijds een eigen regering met zeggenschap op het gebied van
ziekenhuisplanning, terwijl zij deel uitmaken van een federatie met globaal
dezelfde institutionele en historische achtergrond.
De hypothese werd ondersteund door gegevens over de geografische spreiding van ziekenhuisbedden binnen de deelstaten. Er is een relatie tussen het
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aantal jaren sociaal-democratische regeringsdeelname per deelstaat en de
variatie in het aantal ziekenhuisbedden per 1000 inwoners binnen de deelstaten. De ziekenhuisplannen van twee contrasterende deelstaten zijn nader
bekeken en daaruit kwam ook naar voren dat het ziekenhuisplan van de
deelstaat met een langere rechtse regeringsdeelname minder overheidsbemoeienis met de ziekenhuissector laat zien.
[Bennema-Broos M, Groenewegen PP, Westert GP. Social democratic
government and spatial distribution of health care facilities: the case of
hospital beds in Germany. European Journal of Public Health 2001, 11:
160-165]
Huisbezoek door huisartsen in Europa
Dat de huisarts een rol heeft in de zorg aan huis voor patiënten met beperkingen in hun mobiliteit, staat niet ter discussie. Wel zijn huisartsen in het
algemeen terughoudender met het honoreren van verzoeken om een huisbezoek dan patiënten wel zouden willen. In het kader van een grootschalig
onderzoek naar de positie en praktijkprofielen van huisartsen, is gekeken
naar de huisbezoek frequentie, en de onderlinge verschillen, in 18 landen
van Europa. Geprobeerd is inzicht te krijgen in het waarom van de verschillen door die in verband te brengen met persoonlijke kenmerken van de
artsen, de praktijkomstandigheden en bepaalde kenmerken van het zorgsysteem in die landen. De resultaten lieten enorme verschillen zien in de
hoeveelheid huisbezoeken die huisartsen afleggen. Ook tussen landen
werden dergelijke verschillen gevonden. In België, de Europese topscorer in
dit opzicht, leggen huisartsen gemiddeld meer dan twee maal zoveel huisbezoeken af als in Nederland (44 tegenover 21 per week). In Scandinavië
ligt het gemiddelde, met 2 tot 6, weer beduidend onder dat in Nederland.
Zoals in andere studies, bleek ook hier dat vrouwelijke huisartsen minder
huisbezoeken afleggen dan hun mannelijke collega’s en oudere huisartsen
meer dan jongere. Wat de praktijkomstandigheden betreft is de huisbezoekfrequentie op het platteland hoger evenals in solopraktijken. In praktijken
met een vergrijsde patiëntenpopulatie komt de huisarts ook meer bij de
patiënten thuis. Het grootschalige internationale karakter van de studie
maakte een innovatie mogelijk, namelijk het beschouwen van de onafhankelijke invloed van kenmerken van het zorgsysteem. Zo bleek dat in landen
waar huisartsen in de regel als zelfstandig ondernemer werken, dezen beduidend meer huisbezoeken afleggen (gemiddeld 20) dan hun collega’s in
landen met huisartsen in loondienst (gemiddeld 2). In landen waar huisartsen een poortwachtersfunctie hebben, zoals in Nederland en het Verenigd
Koninkrijk, worden minder huisbezoeken afgelegd (gemiddeld 11) dan in
landen waar die scheiding tussen generalistische en specialistische zorg niet
of minder bestaat (gemiddeld 19). Bovendien waren de onderlinge verschil-
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len in die landen met huisarts-poortwachters kleiner dan in de andere landen.
De conclusie luidt, dat het huisbezoek in de meeste landen nog steeds tot de
normale taken van de huisarts behoort. Maar er zijn belangrijke verschillen
die verband houden met de positie van de huisarts in het zorgsysteem. In
landen waar die positie betrekkelijk sterk is, bijvoorbeeld door een poortwachtersfunctie, is het afleggen meer algemeen verbreid, maar is de frequentie lager. Dat suggereert dat poortwachtende huisartsen makkelijker nee
kunnen zeggen tegen verzoeken om een huisbezoek. Het valt te verwachten
dat het huisbezoek in toenemende mate een potentiële bron van conflict
wordt tussen patiënt en huisarts. Door vergrijzing, maar ook door toenemende veeleisendheid van de patiënt, zal de vraag toenemen. Daar staat van de
kant van de huisarts een terughoudende opstelling tegenover, vanwege eisen
van efficiëntie en veiligheid (vooral ‘s avonds en ‘s nachts) en een grotere
behoefte aan ruimte voor een privé leven. Het probleem wordt nog versterkt
door het feit dat steeds meer vrouwen voor het beroep van huisarts kiezen,
en dat in deeltijd willen uitoefenen. De creativiteit van individuele huisartsen
zal niet voldoende zijn om dit probleem op te lossen. Structurele voorwaarden zijn nodig, bijvoorbeeld in de vorm passende samenwerkingsverbanden
en een efficiënte en veilige organisatie voor huisbezoeken buiten
kantooruren. Dit perspectief geldt echter zeker niet voor alle landen in
Europa. In landen met de hoogste huisbezoekfrequentie, werken vaak relatief
veel huisartsen, die niet alleen met elkaar maar ook met specialisten moeten
concurreren. In deze landen is er voor huisartsen een economische noodzaak
huisbezoeken af te leggen. Efficiëntie en rationele praktijkvoering staan hier
veel minder op de voorgrond.
[Boerma WGW, Groenewegen PP. GP Home visiting in 18 European
countries; adding the role of health system features. European Journal of
General Practice 2001, 7, 132-137]
Sekse-gebonden verschillen in huisarts- patiënt communicatie in 6 landen
Door de toenemende feminisering van het (huis)artsenberoep komen steeds
vaker niet alleen vrouwelijke, maar ook mannelijke patiënten bij een vrouwelijke huisarts met hun problemen. Deze verschuiving kan gevolgen hebben
voor de kwaliteit van de huisartsenzorg, omdat de communicatie tussen de
vier gender-dyaden (% /% ,% /& ,& /% ,& /& huisarts respectievelijk patiënt)
vaak verschilt. Uit eerder onderzoek was namelijk bekend dat vrouwelijke
huisartsen bijvoorbeeld meer aff ectief communiceren dan hun mannelijke
collega’s, speciaal met vrouwelijke patiënten. Onbekend was of dit een algemeen verschijnsel was in verschillende landen. Het is van belang dit te
weten omdat het gezondheidszorg beleid van de Europese Unie is gericht op
de integratie van de huisartsenzorg in West-Europa. Het doel van dit onderzoek was daarom de communicatiepatronen van de vier gender-dyaden te
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vergelijken, na te gaan of deze patronen verschilden tussen landen en hoe
eventuele verschillen verklaard konden worden.
De gegevens zijn afkomstig uit de Eurocommunication Study, die is uitgevoerd in zes West-Europese landen: Nederland, het Verenigd Koninkrijk
Spanje, België, Duitsland en Zwitserland. Bij in totaal 190 huisartsen (127
mannen en 63 vrouwen) en hun ruim 2800 patiënten (59.5% vrouwen) is
met behulp van video-opnamen de verbale en non-verbale communicatie onderzocht. Roter’s Interaction Analysis System (RIAS) is gebruikt als observatie-instrument van de verbale uitingen van zowel de huisarts als de patiënt.
Met behulp van clusteranalyse is gezocht naar communicatiepatronen. Logistische, multivariate, multiniveau analyse is gebruikt ter verklaring van de
gevonden verschillen in deze patronen.
Er zijn drie inhoudelijk verschillende communicatiepatronen gevonden: een
biomedisch, biopsychosociaal en psychosociaal patroon, in respectievelijk
30%, 45%, en 25% van de consulten. De volgende verschillen werden gevonden voor de zes landen gezamenlijk: in de dyade vrouwelijke huisarts/
vrouwelijke patiënt kwam het biomedische patroon vaker voor dan in de
man/vrouw dyade; het biopsychosociale patroon was minder vaak aanwezig
in de vrouw/vrouw dyade dan in de andere drie dyaden; en het psychosociale
communicatiepatroon kwam in zowel de man/vrouw als vrouw/vrouw dyade
vaker voor.
Echter, in de afzonderlijke landen werden deze verschillen tussen de genderdyaden vaak niet gereflecteerd.
In Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland waren er geen (significante) verschillen in communicatiepatronen tussen de vier dyaden.
In Spanje kwam het biomedische patroon vaker voor in consulten van de
vrouwelijke dan van de mannelijk huisartsen, zowel met de mannelijke als
de vrouwelijke patiënten. De consulten van de Spaanse mannelijke huisartsen gingen vaker over biomedische én psychosociale onderwerpen, terwijl de
psychosociale communicatie vaker overheerste in de vrouw/vrouw gesprekken.
De Belgische consulten van de vrouwelijke artsen waren vaker psychosociaal
georiënteerd en een combinatie van biomedische en psychosociale communicatie kwam minder vaak voor dan bij hun mannelijke collega’s.
In Zwitserland sprong met name de communicatie van de vrouwelijke artsen
en hun mannelijke patiënten eruit. Het biomedische patroon kwam in deze
dyade nauwelijks voor, het psychosociale patroon vaker dan in de man/man
dyade, en het biopsychosociale patroon meer dan in de vrouw/vrouw dyade.
Als er rekening werd gehouden met controle variabelen die de communicatie
mogelijk beïnvloedden (zoals leeftijd, opleiding, gezondheidstoestand, psychosociale problemen) en met de nationaliteit, bleek dat de kans op het
voorkomen van het psychosociale communicatiepatroon groter als de huisarts een vrouw was, en deze kans was nog iets groter als de patiënt een man
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was. Daarnaast was ook de nationaliteit van invloed op de kans op een psychosociaal georiënteerd consult, los van de invloed van sekse. De kans was
het grootst in Engelse consulten en relatief het kleinst in Nederland.
Geconcludeerd werd dat er in het gezondheidszorgbeleid van zowel afzonderlijke landen als van de Europese Unie rekening moet worden gehouden met
de verschillen in communicatiepatronen tussen de vier gender-dyaden met
het oog op de handhaving of verbetering van de kwaliteit van de huisartsenzorg.
[Brink-Muinen A van den, Messerli-Rohrbach V, Bensing JM. Do genderdyads have different communication patterns? A study in WesternEuropean general practices. Geaccepteerd door Patiënt Education and
Counseling]

2.14

Het Kenniscentrum
Een eerste stap voor een kenniscentrum is er voor te zorgen dat bestaande
kennis ook kan worden gevonden. In het jaar 2001 heeft het accent gelegen
op het toegankelijk maken van de informatie die reeds bij het Nivel beschikbaar is. De ontwikkeling van de Nivel-website en het weer opstarten
van een actief persbeleid zijn de twee centrale activiteiten geweest op dit gebied. Belangrijk daarvoor was het ontwikkelen van een fysieke en organisatorische infrastructuur. Tot het vaste team van het Kenniscentrum behoren nu
een webmaster, een wetenschapsjournalist, een secretaresse en het hoofd
kenniscentrum. Ook zijn verschillende programmaleiders en onderzoekers bij
de werkzaamheden van het kenniscentrum betrokken geweest.
Website Nivel
In 2001 hebben twee nieuwe Nivel-websites het licht gezien. De eerste was
de website www.kwaliteitvanzorg.nl. Deze website bevatte de resultaten van
de evaluatie die het Nivel deed naar de stand van het kwaliteitsbeleid ten
behoeve van de Leidschendamconferentie 2000. Deze website is inmiddels
al weer van het internet gehaald. Het bleek namelijk dat de structuur van
deze site niet aansluit bij de manier waarop onze doelgroep informatie zoekt.
Eind 2001 ging de nieuwe Nivel-website de lucht in.
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In deze website staat het geven van informatie centraal: de home-page is
een informatieve pagina met actuele berichtgeving en de site bevat de een
rubriek ‘feiten&cijfers. Daarnaast is er een rubriek ‘over het Nivel’, een
service-rubriek, met onder andere een zoekfunctie en een abonneeservice.
Iedereen die zich abonneert ontvangt ‘als eerste’ informatie over nieuw verschenen Nivel-rapporten. Eind 2001 telde deze service ruim 400 abonnees.
Actief persbeleid
In 2001 is weer een actief persbeleid gevoerd. Dit heeft in de tweede helft
van 2001 geleid tot een frequentere aanwezigheid in de pers. De diversiteit
van de onderwerpen waarmee het Nivel in de pers kwam is groot.
Het onderwerp ‘agressie in de huisartsenpraktijk’ heeft voor veel journalisten
een grote aantrekkingskracht. Het Nivel wordt hierover vaak gebeld met vragen. En journalisten schrijven er ook over, zelfs als er geen recent Nivel
onderzoek beschikbaar is, maar baseren zich op onderzoek uit 1997 waaruit
blijkt dat een kwart van de huisartsen met fysiek geweld te maken heeft
gehad. Ook op andere manieren blijkt de huisarts een dankbaar onderwerp
om over te schrijven in de pers: de kostenbesparingen door elektronisch voor
te schrijven die achterblijven bij de verwachtingen, illegalen die via via toch
de huisarts weet te vinden of de groep verontruste huisartsen die de noodklok luidt omdat in 2010 een tekort van het aantal huisartsen wordt verwacht.
De diversiteit zou niet groot zijn als alleen het Nivel onderzoek over de huisarts naar buiten kwam. Er is inderdaad meer. Dat het Nivel onderzoek doet
rond het thema ‘rampen’ heeft enige aandacht gekregen in de pers. Ook het
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feit dat in 2001 één van de drie medisch specialisten een vrouw zal zijn,
baarde enig opzien. Dat Chronisch zieken een lager inkomen hebben dan gemiddeld, volgens cijfers uit het patiëntenpanel in 2001 17% minder, komt
ook in de krant. Ten slotte werd eind 2001 melding gemaakt van een Nivel
onderzoek uit 2000 waarin staat dat terminale patiënten niet goed weten
waar of van wie zij goede zorg kunnen krijgen.
Het valt op dat een deel van het Nivel nieuws in de krant eigenlijk oudnieuws is. We weten bijvoorbeeld al langer dat het aantal vrouwelijke artsen
toeneemt, dat chronisch zieken een kleiner inkomen hebben dan niet
chronisch zieken. Daarnaast wordt ook oud onderzoek met het bijbehorende
jaartal geciteerd. Kennelijk is de half-waarde-tijd van deze Nivel-kennis niet
bijzonder klein, zelfs voor het redelijk vluchtige medium krant. Dat is goed
nieuws. Het is de missie van het Nivel als kenniscentrum om die schat aan
kennis nog toegankelijker te maken en beter uit te dragen.

2.15

Overige activiteiten

Ontwikkeling Implementatiemonitor ZON
Zorg Onderzoek Nederland (ZON) financiert jaarlijks een groot aantal onderzoeksprojecten. Deze zijn thematisch gebundeld in onderzoeksprogramma’s.
Een deel van deze projecten is gericht op de implementatie (=gestructureerde en structurele invoering) van waardevolle vernieuwingen in de gezondheidszorg. ZON zou graag weten welke van deze programma’s en projecten
de meeste kans op succesvolle implementatie hebben. Het Nivel heeft
daartoe als instrument een vragenlijst ontwikkeld op basis van ervaringen uit
de praktijk en de huidige theoretische inzichten op het gebied van implementatie. Met deze implementatiemonitor kan tijdig worden gesignaleerd of
ZON-programma’s op implementatie gericht zijn, zodat zo nodig kan worden
bijgestuurd. Het prototype van de implementatiemonitor is getest op 32
ZON- programma’s, 52 ZON-projecten en op de daadwerkelijke impact van
12 afgeronde implementatieprojecten in de praktijk. De onderzoekers concluderen dat de implementatie-monitor in huidige vorm bruikbaar is, maar
dat de implementatie ervan kritisch gevolgd en geëvalueerd moet worden. De
theoretische onderbouwing moet bovendien nog beter worden afgestemd op
de behoeften van ZON.
De implementatiemonitor kan ook gebruikt worden om afzonderlijke implementatieprojecten te screenen. Dan wordt gelet op planmatigheid van het
project, betrokkenheid van uiteindelijke gebruikers en doelgroep, analyse van
belemmerende en bevorderende factoren en hierbij passende interventies.
[Heiligers PH, Calsbeek H, Friele R. Ontwikkeling Implementatiemonitor
ZON. Nivel, 2001]
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3 Bibliotheek en documentatie

De behoefte aan realtime informatie, in gang gezet en mogelijk gemaakt door
de snelle ontwikkelingen binnen de ict -internet, intranet, elektronische databestanden, elektronische tijdschriften, etc. - verandert ook de manier van
beschikbaar stellen van informatie door de afdeling Bibliotheek en Documentatie.
Het beschikbaar stellen van informatie ter ondersteuning van het interne
wetenschappelijk onderzoek begint steeds meer los te komen van de traditionele dragers, de organisatie en de fysieke vindplaats.
Hoewel de huidige papieren collectie een belangrijke basis vormt voor het
interne onderzoek, is het opsporen van en toegang geven tot elektronische
literatuur- en gegevensbestanden even belangrijk geworden.
Het opzetten en inrichten van een intern informatieplatform waarop men al
het materiaal kan vinden dat men nodig heeft begint vorm te krijgen door de
ontwikkeling van het bibliotheekgedeelte van het Nivel-intranet.
Deze ontwikkelingen vereisen een voortdurende herbezinning op taken en
vaardigheden van de medewerkers van de afdeling. Indien nodig maken de
medewerkers zich de gewenste competenties eigen door middel van cursussen.
De online toegankelijkheid van de catalogus is in 2001 gerealiseerd. De
overige literatuurbestanden volgen in de eerste helft van 2002. Dit betekent
dat in 2002 het gehele Nivel-Informatiesysteem voor derden direct en vrij
toegankelijk raadpleegbaar is.
De afdeling kende verder haar normale productie: onderhoud en beheer van
het Documentatiecentrum Statistische Data Internationale Gezondheidszorgsystemen en van het literatuurbestand Verpleging & Verzorging; onderhoud
en beheer van het literatuurbestand Kwaliteit van Zorg; en verdere uitbouw
van de Thesaurus Gezo ndheidszorg.
De bibliotheekcollectie is gegroeid met ruim 2800 titels van boeken, rapporten en tijdschriftartikelen. Er is opnieuw veel aandacht besteed aan het verzamelen en beschikbaar stellen van literatuur betreffende allochtonen/migranten en van literatuur over gezondheidsklachten, somatisch en psychisch,
ten gevolge van rampen. Dit geldt eveneens voor literatuur met betrekking tot
de relatie patiënt-hulpverlener. Een ander speerpunt was het verzamelen van
literatuur over de gevolgen voor de maatschappelijke positie en het psychosociaal functioneren van chronisch zieke kinderen en jongeren.
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Interne informatievoorziening
Hoewel de papieren collectie nog steeds de basis vormt voor de interne
informatievoorziening, is de connectie, het opsporen en toegang geven tot
externe literatuur- en databestanden, even belangrijk geworden. Veel externe
informatie is op dit moment al direct toegankelijk via de eigen werkplek. Met
de structurering van deze informatiebronnen via een centrale ingang op het
Nivel-intranet is reeds begonnen. Doel is het creëren van een informatieplatform waarbij een directe en ongehinderde toegang -zonder logins en passwords- gegeven wordt naar de interne en externe data- en literatuurbestanden. Er is een start gemaakt met de inventarisatie van voor het Nivelonderzoek belangrijke op het web aanwezige bestanden met statistische
data, zowel nationaal als internationaal. Dit geldt met name voor statistische
data nodig voor het internationaal vergelijkend onderzoek gezondheidszorgsystemen tot nu toe op papier terug te vinden in de collectie van het Documentatiecentrum Statistische Data Internationale Geozondheidszorgsystemen. Deze zullen ook extern beschikbaar gesteld worden wanneer auteursrecht en/of licenties geen beperkingen opwerpen. Er is een start gemaakt met
het ontwikkelen van een ‘testotheek’. In samenspraak met de onderzoekers
is de veldstructuur in kaart gebracht om een optimaal doorzoekbaar en
ontsloten geautomatiseerd bestand te garanderen. De volgende stap is het
vullen van dit bestand met de binnen het Nivel aanwezige meetinstrumenten.
Een ander project dat direct betrekking heeft op het in kaart brengen van
voor het Nivel-onderzoek belangrijke informatiebronnen is de ‘Website van
de Week’. Dit wordt uitgevoerd samen met het Nivel Kennis Centrum (NKC).
Kwaliteit en toegankelijkheid van deze internetbronnen zal voortdurend
gecontroleerd moeten worden. Ook is in samenwerking met het NKC een
Publicatiedatabase ontwikkeld. Deze database bevat in principe alle publicaties, zowel onderzoeksrapporten als tijdschriftartikelen, die door het Nivel in
de loop der jaren gepubliceerd zijn. Deze database heeft een aantal functies.
Ten eerste een administratieve: het publicatietraject van de rapporten kan
door de verkoopmedewerkers op de voet gevolgd worden. Voorts kan de
wetenschappelijke output ten behoeve van het jaarverslag, kwaliteitstoetsingen, etc. op een simpele wijze gerealiseerd worden. Daarnaast is deze
database aan de Nivelsite gehangen zodat het voor externe gebruikers
mogelijk is om nu via een centrale ingang te zoeken naar Nivelpublicaties in
plaats van voorheen per themagebied.
Ondersteuning van de onderzoekers in het gebruik van externe informatiebronnen is een belangrijke taak geworden. Er zijn cursussen ontwikkeld
waarin de basisvaardigheden in het zoeken in specifieke bronnen aangeleerd
worden.
De afdeling heeft het afgelopen jaar het ISO-certificaat ontvangen. De werkprocessen die de afdeling op basis van het collectievormingsbeleid ontwik-
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keld heeft voor een zo adequaat mogelijke ondersteuning van het interne
onderzoek zijn getoetst door een extern bureau en opgenomen in het kwaliteitshandboek van het Nivel.
Documentatiecentrum Statistische Data Internationale Gezondheidszorgsystemen
De jarenlange collectioneringsactiviteiten rondom het documentatiecentrum,
ter ondersteuning van het internationaal vergelijkend onderzoek van gezondheidszorgsystemen, hebben geleid tot een omvangrijke collectie met de
meest recente statistische gegevens over met name West-, Oost- en ZuidEuropese landen. Geïnventariseerd wordt van welke landen de statistische
data elektronisch toegankelijk zijn.
Literatuurbestand Verpleging & Verzorging
Het literatuurbestand is een samenwerkingsproduct van het NIVEL, Prismant
en het LCVV (Landelijk Centrum Verpleging en Verzorging) op het terrein van
de verpleging en verzorging. Vanaf 1995 worden elke twee maanden de
nieuw opgenomen titels betreffende de verpleging en verzorging in de
catalogi van de participerende instituten aan het bestand toegevoegd. Het
bestand bevatte eind 2001 ruim 20.500 titels.
Literatuurbestand Kwaliteit van Zorg
Het literatuurbestand is een samenwerkingsproduct van het Nivel, Prismant
en het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO. Het bestand wordt
elke twee maanden ge-updated met de nieuw opgenomen titels betreffende
de kwaliteit van zorg in de catalogi van de participerende instituten. Het
bestand bevatte eind 2001 ruim 1700 titels, gepubliceerd vanaf 1999. Op
dit moment is het bestand vrij toegankelijk via de website van Prismant. In
2002 neemt het Nivel het onderhoud en beheer over en wordt het bestand
een integraal onderdeel van het themagebied “Kwaliteit van Zorg’ op de
website van het Nivel.
Thesaurus Gezondheidszorg
De Thesaurus Gezondheidszorg (TG) is een samenwerkingsproduct van het
NIVEL (eerste)lijnsgezondheidszorg, Prismant (intramurale gezondheidszorg),
TNO-PG (preventie), LCVV (verpleging en verzorging) en het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO (intercollegiale toetsing). Door deze
samenwerking bestrijkt de TG het gehele gebied van de gezondheidszorg. De
TG wordt door inmiddels vele organisaties gebruikt voor de ontsluiting van de
literatuur waardoor langzamerhand een uniforme en doelmatige ontsluiting
van de enorme hoeveelheid gezondheidszorgliteratuur gegarandeerd wordt.
Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan het voorbereiden van de vijfde editie
van de TG waarvan de publicatie in 2002 voorzien is.

Nivel jaarboek 2001

83

Historisch instituutsarchief
Doel is het realiseren van een complete verzameling van alle rapporten die
door het Nivel en haar voorganger het Nederlands Huisartsen Instituut gepubliceerd zijn. Naast een historische waarde, het erfgoed van een onderzoeksinstituut dat zich ontwikkeld heeft van een huisartsenonderzoeksinstituut, via
een onderzoeksinstituut op het gebied van de eerstelijnsgezondheidszorg,
naar een onderzoeksinstituut voor de gehele gezondheidszorg, heeft deze
collectie ook een historisch wetenschappelijke waarde.
Externe informatievoorziening
De catalogus van het Nivel is sinds eind 2001 te raadplegen via de website
van het Nivel. Hiermee is de bibliotheekcollectie met ca. 70.000 titels van
boeken, rapporten, jaarverslagen, tijdschriftartikelen en ander documentatiemateriaal nu direct toegankelijk voor de buitenwereld. Het hart van de
collectie wordt gevormd door een goed ontsloten bestand van
Nederlandstalige en niet-Nederlandstalige tijdschriftartikelen die niet
opgenomen worden in de veel gebruikte internationale literatuurbestanden.
De tijdschriftenlijst met een overzicht van lopende abonnementen (145) en
afgesloten abonnementen was reeds voor derden raadpleegbaar.
VWS heeft het voortouw genomen om de mogelijkheden te onderzoeken voor
een virtuele bibliotheek Gezondheidszorg & Welzijn. Hiertoe vindt regelmatig
overleg plaats tussen het Nivel, NIZW, BBI, NIG, SJN, ICODO en het NIGZ.
VWS heeft een extern adviesbureau opdracht gegeven om de mogelijke
financiële en organisatorische gevolgen hiervan in kaart te brengen.
Externe dienstverlening
In 2001 is het aantal uitgeleende boeken/rapporten gedaald (2950). Het
aantal IBL-aanvragen is ongeveer gelijk gebleven (467). Het maken van
literatuurlijsten over speciale onderwerpen is ook nagenoeg gelijk gebleven
(287). De helft van het totale aantal aanvragen is per e-mail binnen gekomen. Welke invloed het beschikbaar stellen van de catalogus op het IBLverkeer zal hebben is moeilijk in te schatten.

84

Nivel jaarboek 2001

4 Overige activiteiten

(Mede-)organisatie congressen en symposia
Op 19 januari had Joost Dekker de organisatie en het voorzitterschap van de
bijeenkomst "Promotie onderzoek in de behavioral medicine”.
Op 26 januari werd in Utrecht de eerste board meeting gehouden van de
European Association for Communication in Health care (EACH) met deelnemers uit 8 Europese landen. Jozien Bensing werd benoemd als de eerste
president van EACH. Sandra Van Dulmen tot de eerste secretaris. Er is een
formele link gelegd met het tijdschrift Patient Education and Counselling
(Elsevier).
Organisatie Invitational Conference: “Meten is weten: Het programma Bevordering Kwaliteit Paramedische Zorg: een stap vooruit?”. Utrecht, 6 maart
2001
Conferentie: Effectiveness of mental health consultation in primary care.
Georganiseerd door het Steunpunt Tussen de Lijnen voor 150 belangstellende huisartsen, GGZ- medewerkers en beleidsmedewerkers: Utrecht, 6 juli
2001
Wetenschappelijke dag van de Dutch Foundation of Women & Health
Research (DFWHR), 22 november 2001

Cursussen/Workshops
Organisatie workshop Stichting Week Chronisch Zieken. 6 november 2001

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

In 2001 zijn de volgende cursussen voor Nivel-medewerkers georganiseerd:
Multi-level analyse
Wetenschappelijk Engels schrijven
Helder schrijven voor internet
SPSS voor gevorderden
Het verrichten van interne audits t.b.v. het kwaliteitssysteem
Bedrijfshulpverlening
Quatro Pro
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Dit zijn cursussen die groepsgewijs voor Nivelmedewerkers zijn georganiseerd. Verder hebben natuurlijk ook allerlei individuele medewerkers verschillende cursussen gevolgd.
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5 Het bestuur

Het Nivel werkt in een krachtenveld waarin het ministerie van VWS, de
financiers van zorg, de beroepsverenigingen, de koepelorganisaties en de
patiëntenverenigingen ieder hun rol spelen. Bij de samenstelling van het
bestuur is hiermee rekening gehouden. In het bestuur hebben dan ook personen zitting uit kringen van het veld, het beleid (te weten financiers en consumenten) en de wetenschap. Op deze manier wordt zowel de onafhankelijkheid van het instituut gewaarborgd en blijft het Nivel verbonden met zijn
draagvlak: de instellingen ten behoeve waarvan het onderzoek wordt gedaan.
Het algemeen bestuur van de Stichting Nivel is in het verslagjaar vier maal
bijeen geweest. Het dagelijks bestuur kwam in 2001 vijf keer bijeen. Hieronder vindt u de samenstelling van het bestuur per 31 december 2001.

Samenstelling Algemeen Bestuur per 31 december 2001
Leden
Drs. R.W. Lubbers*
Mr. S.I.M. Bless*
Dr. C.M. Kleisen*

Voorzitter/ex-directeur De Wever
Ziekenhuis Heerlen
Secretaris/directeur Verpleeghuis
Polderburen Almere
Penningmeester/Organisatie Adviseur
wetenschappelijk onderzoek

Leden uit de kring van het veld
Vacature
Q.A.J. Swagerman
R. van Hulst
F. Sanders, arts
Dr. J.H. Schaaf
Drs. J.H.W.P. Stienen
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Voorgedragen door:
Landelijke Huisartsen Vereniging
Landelijke Vereniging voor Thuiszorg
Koninklijk Nederlands Genootschap
voor Fysiotherapie
Orde van Medisch Specialisten
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
ARCARES Brancheorganisatie
Verpleging en Verzorging
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Leden uit de kring van verzekeraars/consumenten
Voorgedragen door:
Ir. B.F. Dessing
Zorgverzekeraars Nederland
A.L.J.E. Martens, arts
Zorgverzekeraars Nederland
Drs. G.J. Huis in ‘t Veld*
Consumentenbond
G.H. Kranendonk, arts
Nederlandse Patiënten/Consumenten
Federatie

Leden uit de kring van de wetenschap
Voorgedragen door:
Dr. G.A. van Essen*
Nederlands Huisartsen Genootschap
Prof. dr. E. Schadé
Staf Nivel
Prof. dr. G.J. Kok
Staf Nivel
Vacature
Staf Nivel
*) tevens lid van het Dagelijks Bestuur

Adviseurs
Dhr. J.M. v.d. Klaauw
Vacature
Drs. H.J. Smid
S. Zum Vörde sive Vörding
Mw. Dr. A. van den Brink-Muinen

88

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport
Inspectie voor de Gezondheidszorg
ZorgOnderzoek Nederland
Koninklijke Nederlandse Organisatie
van Verloskundigen
Ondernemingsraad Nivel
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6 Externe contacten
(lidmaatschappen,commissies, redacties)
Prof. Dr. J.M. Bensing
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- Hoogleraar Gezondheidspsychologie Universiteit
Utrecht;
- Lid Gezondheidsraad;
- Lid Adviesraad Wetenschap en Technologie
(AWT);
- Lid Raad van Toezicht Erasmus MC;
- Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW):
C Bestuurslid Sociaal Wetenschappelijke Raad
(SWR);
C Lid Commissie Gezondheidszorg Onderzoek;
C Jurylid Dr. Hendrik Muller Prijs;
- ZON:
C Vice-voorzitter Programmacommissie Zorg;
C Voorzitter Werkgroep GGZ;
- ZON/MW:
C Voorzitter Programmacommissie Geestkracht;
C Lid werkgroep Sekse en Gezondheid;
C Lid commissie alternatieve geneeswijzen;
C Lid programmacommissie 1e nationaal
congres Implementatie van kennis in de
gezondheidszorg;
- Voorzitter commissie Opleidingscontinuum
Farmaceutische Beroepen (VWS / KNMP);
- Lid adviescommissie IGZ;
- Lid, resp. voorzitter Bestuur Onderzoeksschool
CARE;
- Lid Bestuur Onderzoeksschool Psychology and
Health;
- Voorzitter Patient-Provider interaction Group;
- Voorzitter EACH (European Association for
Communication in Health Care);
- Lid redactieraad Handboek ‘Sturen met
zorgproducten’, Bohn - Stafleu - Van Loghum;
- Lid redactieraad ‘International Journal of
Psychiatry in Medicine’;
- Lid adviesraad ‘Patient Education and
Counselling;
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- Lid scientific committee First Internation
Conference on Communication in Health Care
(Warwick, 2002);
- Lid curatorencommissie Bijzondere Leerstoel:
Onderzoek naar het functioneren van de
paramediache zorg.
Prof. Dr. J. v.d. Zee

- Bijzonder Hoogleraar Universiteit Maastricht:
Faculteit Gezondheidswetenschappen, leerstoel
onderzoek van de eerstelijns gezondheidszorg;
- Directie Onderzoekschool CaRe: programma
onderzoek kwaliteit en organisatie van de
gezondheidszorg;
- CBS: Lid Commissie van Advies van de Gezondheidsstatistiek
- Adviesraad Landelijk Centrum voor Verpleging
en Verzorging;
- NSPH:
C Lid Adviesraad
C Lid commissie beoordeling scriptiescommunity medicine
- Redactieraad Journal of Health Services
Research & Policy;
- Associate editor voor Health Services Research
van het Zeitschrift für Sozial und Preventivmedizin;
- EUPHA (European Public Health Association):
C Permanent lid Wetenschappelijke Commissie
EUPHA Conference
C Secretaris EUPHA-executive council, speciaal
belast met jaarlijkse conferentie
- Jeltje de Bosch Kemper Stichting, lid jury
Johanna Diepenveen-Speekenbrink prijs.

Dr. D.H. de Bakker

- Voorzitter bestuur tijdschrift Kwaliteit in Beeld.

A. Bartelds, arts

- Lid van de Managementgroup van het European
Influenza Surveillance Scheme;
- Lid Health Information from Primary Care;
- Lid Wissenschaftlichen Beirat der Arbeitsgemeinschaft Influenza (Duitsland).
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Drs. W.G.W. Boerma

- Lid Association Latine pour l’analyse des
systèmes de santé (ALASS);
- Lid European General Practice Research
Workshop (onderdeel European Society for
General Practice/ Family Society);
- LOIB (Landelijk Overlegplatform Internationaal
Beleid).

Dr. A. van den
Brink-Muinen

- Bestuurslid/penningmeester van Dutch
Foundation of Women & Health Research
(DFWHR).

Drs. H. Calsbeek

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

Dr. W.M.C.M. CarisVerhallen

- Lid van de the International Editorial Board of
the Journal of Advanced Nursing.

Prof. Dr. J. Dekker

- Bijzonder hoogleraar Paramedische Zorg bij
EMGO-Instituut/VU Amsterdam;
- Senior adviseur Hogeschool van Amsterdam;
- Voorzitter Nederlandse Behavioral Medicine
Federatie;
- Penningmeester Stichting Symposia en
Congressen Behavioral Medicine;
- Lid Governing Council van de International
Society of Behavioral Medicine;
- Associate editor International Journal of
Behavioral Medicine;
- Lid Onderzoekschool CaRe;
- Lid van de redactie TSG;
- Lid begeleidingscommissie 'Revalidatie
Activiteiten Profiel’ (VU);
- Lid begeleidingscommissie 'Post-operatieve
behandeling van hernia’ (UM);
- Lid werkgroep Revalidatie-onderzoek ZON;
- Lid werkgroep Kwaliteit Paramedische Zorg
ZON;
- Lid Commissie Reuma-onderzoek, Nationaal
Reumafonds;
- Lid Kerncommissie MTA, Gezondheidsraad;
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- Voorzitter Werkgroep Sociaal Wetenschappelijk
Onderzoek bij Reumatische Aandoeningen
(SWORA);
- Lid van de Wetenschappelijke Raad van het Jan
van Breemen Instituut, Amsterdam;
- Lid van de stuurgroep ‘Stimulering van
artroseonderzoek’, Nationaal Reumafonds;
- Lid van de Werkgroep Wetenschap van
Hersenwerk 2002.
Dr. W. Devillé

- Lid van PaceMaker in Global Health,
Competence Center Preventie.

Dr. A.M. van Dulmen

- Lid American Psychosomatic Society;
- Lid European Society for Primary Care Gastroenterology ESPCG;
- Lid Onderzoeksschool Psychology & Health
- Lid begeleidingscommissie ‘Lage rugpijn in de
eerstelijnsgezondheidszorg. Patiënt
karakteristieken, pijn patiënt - fysiotherapeut
interacties en korte termijn uitkomsten’;
- Secretary EACH. European Association for
Communication in Healthcare;
- Lid Editorial Board Patient Education &
Counseling;
- Lid werkgroep Patient Provider Interaction
(PPI).

Dr. C.H.M. van den Ende - Lid Stuurgroep KREEFT;
- Lid Implementatie Commissie RAPIT-onderzoek;
- Secretaris Werkgroep Sociaal Wetenschappelijk
Onderzoek bij Reumatische Aandoeningen
(SWORA);
- Lid Nederlandse Vereniging voor Epidemiologie.
Dr. A.L. Francke
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- Docent zorgkunde, Medisch-Sociale Wetenschappen, Vrije Universiteit Brussel;
- Lid Review Board 'Qualitative Health Research:
An International, Interdisciplinary Journal';
- Lid begeleidingscommissie “Keuzewijzer
palliatieve zorg” van KITZZ, Groningen;
- Lid redactieraad tijdschrift KWALON;
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- Lid Landelijk Onderzoekersoverleg Transmurale
Zorg (LOTZ);
- Lid Workgroup of European Nursing
Researchers (WOENR);
- Lid Onderzoekschool CaRe;
- Lid Honor Society of Nursing Utrecht.
Dr. Ir. R.D. Friele

- Lid klachtencommissie Huisartsen, DHV
Utrecht;
- Lid programmacommissie effectieve implementatie ZON.

Prof. Dr.
P.P. Groenewegen

- Hoogleraar 'Sociale en ruimtelijke aspecten
van gezondheid en gezondheidszorg' aan de
Universiteit Utrecht;
- NWO programmacommissie Chronisch Zieken:
voorzitter subcommissie zorg, opvang en begeleiding;
- Lid Onderzoekschool CaRe;
- ZON MW:
C Lid Themacommissie Cultuur en Gezondheid;
C Lid werkgroep Wetenschappelijke Kwaliteit
van Gezondheidszorgonderzoek;
- Lid Wetenschappelijke Adviesraad van het
Zentrum für Public Health, Universität Bremen;
- Lid organisatie van halfjaarlijkse bijeenkomst
onderzoekersnetwerk Orthopedie (SOOZ).

Dr. C.J.J.M. IJzermans

- Cie Criteria gezondheidsonderzoek bij rampen
(RIVM);
- Projectgroep Implementatie Praktijkverpleegkundige bij zorg COPD-patienten (NIZW/AMC);
- Projectgroep Evaluatie Huisartsenkliniek Velsen
(AMC);
- Projectgroep Zorg voor HIV-patienten door
internist, huisarts en verpleegkundige (AMC).

Dr. A. Kerkstra

- Voorzitter begeleidingscommissie 'Evaluatie
ervaringsgerichte zorg in verzorgingshuizen',
Universiteit van Maastricht;
- Lid werkgroep Thuiszorgtechnologie van ZON;
- Overseas Editorial Adviser 'Health & Social Care
in the community';
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- Lid Programmacommissie Third European Nursing Congress;
- Lid Stuurgroep ‘Wijkverpleging met toekomst’;
- Lid Onderzoekschool CaRe;
- Redactielid tijdschrift ‘Verpleegkunde’;
- Voorzitter begeleidingscommissie
‘Implementatie- projecten ‘Kousenaantrekker en
Tilliften’van ZON.
Dr. E.M. Sluijs

- Lid Begeleidingsgroep AMW, partner in de
eerstelijns GGZ.

Dr. P.F.M. Verhaak

- Lid Editorial Board Patient Education and
Counseling;
- Lid Onderzoekschool Psychology & Health.

Dr. C. Wagner

- Lid begeleidingscommissie project “Kwaliteitsinstrumenten V&V” van de Universiteit
Maastricht;
- Lid begeleidingscommissie van het project
“Evaluatie kwaliteitswet Zorginstellingen” van
het Verwey Jonker Instituut en de Erasmus
Universiteit (Gezondheidsrecht);
- Lid redactie Kwaliteit in Beeld;
- Adviseur kwaliteitsplatform V&V van het LCVV;
- Lid Wissenschaftliche Beirat Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen;
- Lid Onderzoekschool CaRe.
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7 Lijst van publicaties

Internationale artikelen
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Kraamcentra, callcentra en verloskundigen. Utrecht: Nivel; 2001.
Wiegers TA; Coffie D; Hartings RCP, et al. Tijdbesteding in verloskundige
praktijken /Basistakenpakket verloskunde. Situatie zomer 2000. Utrecht/
Leusden: Nivel/Deloitte & Touche Bakkenist; 2001.
Wolters I; van den Hoogen H; de Bakker DH. LINH. Evaluatie invoering
Elektronisch Voorschrijf Systeem. Monitoringsfase: de situatie in 2000.
Utrecht: Nivel; 2001.

Lezingen en posterpresentaties
Aguilera J-F, Paget WJ, Joseph C, Watson J. Assessing and preparing for
influenza activity in different European countries. []. Warwick: Public
Health Laboratory Service, 26th Annual Scientific Conference, September
17-19, 2001.
Aguilera J-F, Paget WJ, A survey of case definitions for seurveillance of
influenza in Europe. [Abstract]. Veyrier-sur-lac: European Programme for
Intervention Epidemiology Training, Scientific Seminar, October 19-20,
2001.
Algera M. Drie colleges (op 2, 8 en 16 maart 2001) aan de Vrije Universiteit
Brussel, vakgroep Medisch-Sociale Wetenschappen over respectievelijk
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verplegingswetenschappelijke theorievorming, het verpleegkundig proces
en diagnostiek en verpleegkundige organisatiemodellen.
Algera M. Zorg-indicatie 'nieuwe stijl' binnen de zorgketen. Lezing: CaReonderzoeksdag, 11 mei 2001.
Bakker DH de, Kulu GlasgowI. Illegalen aan de poort van de gezondheidszorg. Lezing: t.g.v. aanbieding rapport op invitational conference op ministerie van VWS, 19 januari 2001.
Bakker DH de. Illegalen aan de poort van de gezondheidszorg. Lezing:
Platform Multiculturele Gezondheidszorg. Utrecht, Pharos, 7 februari
2001.
Bakker DH de. Een Landelijk Registratie Netwerk Huisartsenzorg. Lezing
voor wetenschappelijke vereniging verpleeghuisartsen. Utrecht, 27 maart
2001.
Bakker DH de. Hoe krijg ik goede, betrouwbare gegevens uit geautomatiseerde huisartspraktijken? Werkcollege Informatiekunde, UU Utrecht, 28
mei 2001.
Bakker DH de, Hutten J, Welling N. Presentaties onderzoek evaluatie Zorgpas ten behoeve van bestuur (22 mei), projectleiders (5 juni) en klankbordgroep (14 juni).
Bakker DH de. Der Hausärtzt als Lotse im Holländische Gesuntheitswesen.
Referat 5. Wissenschaftliche Tagung der ÖGGW&PH, Linz, Österreich, 8.
juni 2001.
Bakker DH de, Wolters I. Evaluatie invoering EVS. Lezing op minisymposium
over EVS: Zorgverzekeraars Nederland, 11 oktober 2001.
Bensing JM. Exploring the medical encounter. Lezing: MRC, London, Engeland, 30 januari 2001.
Bensing JM. Vrouwen Vooruit. Lezing: Universiteit Utrecht, 9 mei 2001.
Bensing JM, van den Brink-Muinen A, van Dulmen S. Workshop: Artspatiënt communicatie voor AIO’s. Universiteit Utrecht, 14 juni 2001.
Bensing JM. De kracht van aandacht. Een empirische verkenning. Lezing:
Valeriuskliniek Amsterdam, 26 juni 2001.
Bensing JM. EACH; "the new World Conference for Communication in Health
Care". Lezing: Parijs, XVIIe World Conference on Health Promotion and
Health Education, 16 juli 2001.
Bensing JM. Het opleidingscontinuum Pharmacie Utrecht. Lezing: VWS/
KNMP, 16 November 2001.
Bensing JM. Arts-patiënt communicatie als instrument. College: Universiteit
Utrecht, Gezondheidspsychologie, 26 November 2001.
Bensing JM. Shared Decision Making: how to bridge the gap between
evidence-based medicine and patient centered medicine. Katholieke Universiteit Nijmegen, Invitational workshop 'shared decision making in
clinical practice', 18 December 2001.
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Boerma WGW. The use of Matra project outcomes for expanding primary
health care in Belarus. Lezing: Vitebsk, 9 april 2001.
Boerma WGW. Financing and payment of GPs in the Netherlands. Lezing:
Health Insurance Fund, Boedapest, 20 april 2001.
Boerma WGW. Presentatie voor delegatie CNAMTS, 28 mei 2001.
Boerma WGW. Presentatie voor delegatie 'Inspection générale des affaires
sociales’, 10 juli 2001.
Boerma WGW. Outcomes of the Matra project ‘Strengthening home care and
general practice in Slovenia’ Presentatie: Slotconferentie Ljubljana, 17
September 2001.
Boerma WGW, Groenewegen PP. GP Home visits in Europe. Presentatie:
European Public Health Association (EUPHA) Annual meeting, Brussels,
December 6-8, 2001.
Brink-Muinen A van den. Four gender-dyads: four communication styles?
Lezing: WONCA Conference in Tampere, Finland 3-6 juni 2001.
Brink-Muinen A van den. Some minutes more: does it makes a difference?
Lezing: WONCA Conference in Tampere, Finland 3-6 juni 2001.
Brink-Muinen A van den. Communication about health and work-related
topics in Western-European general practice. Lezing: European Public
Health Association (EUPHA) Annual meeting, Brussels, December 6-8,
2001.
Calsbeek H. De maatschappelijke en relationele positie van jongeren met
een chronische spijsverteringsaandoening. Presentatie: Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologie (NVGE-)dagen, 16 maart 2001.
Calsbeek H. De maatschappelijke en relationele positie van jongeren met
een chronische spijsverteringsaandoening. Presentatie: Symposium Vereniging Anusatresie, 17 maart 2001.
Calsbeek H. De maatschappelijke en relationele positie van jongeren met
een chronische spijsverteringsaandoening in Nederland. Presentatie:
Onderzoeksschooldag ‘CaRe’, 11 mei 2001.
Calsbeek H, Rijken M, Bekkers M, Kerssens J, Dekker J, van Berge Henegouwen GP. Social position of adolescents with chronic digestive disorders: mediated by coping? Presentatie en abstract: Congres European
Health Psychology Society, St. Andrews, Schotland, 5-8 september
2001.
Calsbeek H, Rijken PM, Bekkers MJTM, Kerssens JJ, Dekker J, van Berge
Henegouwen GP. United European Gastroenterology Week 2001
(UEGW). Social position of chronic digestive disorders in The Netherlands. Presentatie: Congres Amsterdam, 6-10 oktober 2001.
Dekker J, M Donkervoort. Efficacy of strategy training in left hemisphere
stroke patients with apraxia: a randomized clinical trial. Posterpresentatie: Monterey, USA, Annual Meeting American Psychomatic Society,
maart 2001.
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Dekker J, MPM Steultjens. Coping, pain and disability in osteoarthritis: a
longitidunal study. Posterpresentatie: Monterey, USA, Annual Meeting
American Psychomatic Society, maart 2001.
Dekker J, van Baar ME, Oostendorp R, Bijl D, van den Ende C, Voorn T,
Bijlsma J. Longterm effectiveness of exercise therapy in osteoarthritis of
hip or knee. Poster: San Francisco, Annual Meeting ACR, november
2001. (Arthritis and Rheumatism;44 (suppl): 622)
Delnoij D, Groenewegen PP, Klazinga N, Van der Zee J. Cursus Health
services: research and practice. Utrecht, Care/Nihes, 2-3 april, 4 mei
2001.
Delnoij D, Groenewegen PP, Klazinga N, Van der Zee J. Cursus International
comparison of health care systems, Utrecht, Care/Nihes, 19, 23 november 2001.
Devillé W, Dekker J. Perspectief voor Werkloze Marokkaanse Mannen met
Psychische Problemen: procesevaluatie van een pilotproject. Oral Poster
Presentation: Congress “Kennis Beter Delen”, Veldhoven, Netherlands,
October 2001.
Dijk L van, De Bakker D. Patterns in the prescription of antidepressant drugs
in the Netherlands. European Public Health Association (EUPHA) Annual
meeting, Brussels, December 6-8, 2001.
Dulmen AM van. Communicatie in de spreekkamer; de kwestie van
efficiëntie en effectiviteit. Lezing: medische staf Groene Hart Ziekenhuis,
12 maart 2001.
Dulmen AM van. De relatie tussen de communicatiestijl van internisten en
de gezondheidstoesta nd van patiënten met type 2 diabetes. 4de Wetenschappelijke Dag Werkgroep Psychosociale Diabetologie, VU Amsterdam, 23 maart 2001.
Dulmen AM van. Contextwerking in relatie tot huisartsgeneeskundig onderzoek. Presentatie: vakgroep huisartsgeneeskunde, KU Nijmegen, 28 juni
2001.
Dulmen AM van. Different perspectives of patient and physician in
communication.16th World Congress on Psychosomatic Medicine,
Götenborg, 24-29 August 2001.
Dulmen AM van. Sekseverschillen in communicatie; nuancering van stereotypes. Lezing: PAOG-Heyendael, UMC St.Radboud: “Integratie van
seksespecifieke aspecten in de praktijk”, Nijmegen, 1 november 2001.
Ende E van den. Voordracht: Resultaten van het BKPZ-programma.
Invitational conference: Meten is Weten. Utrecht, 6 maart 2001.
Ende CHM van den, Steultjens EMJ, Bouter LM, van Schaardenburg D, van
Kuyk MAH, Dekker J. Occupational therapy in rheumatoid arthritis: a
systematic review. Poster: San Francisco, Annual Meeting ACR,
november 2001. (Arthritis and Rheumatism;44 (suppl): 1635).
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Ende E van den. De rol van het CVZ in het IKZP-programma. Lezing:
invitational conference IKPZ, Utrecht, 11 december 2001.
Francke AL. Wensen en behoeften van terminale patiënten. Lezing: Werkconferentie Palliatieve Terminale Zorg, Eindhoven, 15 maart 2001.
Francke AL. Twee colleges (op 22 en 30 maart 2001) aan de Vrije Universiteit Brussel, vakgroep Medisch-Sociale Wetenschappen over innovaties in
de verpleging en verplegingswetenschappelijk onderzoek.
Francke AL. Scenario’s voor terminale, palliatieve zorg. Lezing: voor transmuraal netwerk Zuid-Holland, in Waddinxveen, september 2001.
Friele RD. Evaluatie WGBO. Inleiding: Symposium: Evaluatie van de WGBO:
van wet naar praktijk, 22 mei 2001.
Friele RD. Voorzitter parallelsessie: de implementatie van de WGBO als deel
van het symposium: Evaluatie van de WGBO: van wet naar praktijk, 22
mei 2001.
Friele RD, Bosker L. Workshop implementatiemonitor. Congres: Kennis beter
delen. 2 november 2001.
Friele RD. Voorzitter werkconferentie Landelijke Vereniging van gezondheidscentra: Onderzoek. 18 december 2001.
Graaff FM de. Turkse en Marokkaanse ouderen en terminale thuiszorg de
behoeften van terminale patiënten en hun familieleden. Lezing: Verpleeghuis Antonius IJsselmonde te Rotterdam, Congres “Wisselwerking tussen
onderzoek en praktijk”, 30 november 2001.
Graaff FM de. Terminal care for Turks and Moroccans in the Netherlands,
patient’s and family members’ needs and experiences. Lezing: European
Public Health Association (EUPHA) Annual meeting, Brussels, December
6-8, 2001.
Graaff FM de, Francke AL. Terminale thuiszorg voor Turkse en Marokkaanse
ouderen. Posterpresentatie: Antwerpen, Vlaams-Nederlands Verplegingswetenschappelijk congres, 14 december 2001.
Groenewegen PP. Health care reform in Europe. Gastcollege: Maastricht’s
Masters in European Public Affairs, 25 januari 2001.
Groenewegen PP. Natuur en gezondheid. Lezing: Urban Research Centre
Utrecht, Arnhem, 8 maart 2001.
Groenewegen PP. Invloed van verzekerden op hun ziekenfonds. Lezing:
conferentie ‘Meepraten over besturen’ CVZ, Bussum, 12 april 2001.
Groenewegen PP. De organisatie van het vrije beroep. Lezing: Raad voor het
Vrije Beroep, Amsterdam, 25 september 2001.
Groenewegen PP. Voorkeursaanbieders: selectief contracteren en het nieuwe
verzekeringsstelsel. Presentatie voor het Bestuur van het CVZ, Amstelveen, 6 december 2001.
Groenewegen PP. Consumer influence on health insurance: exit and voice in
Dutch and German health insurance. Lezing: European Public Health
Association (EUPHA) Annual meeting, Brussels, December 6-8, 2001.
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Groenewegen PP. Sociaal-maatschappelijke veranderingen in het gezondheidszorgveld. Lezing: Symposium Tussen droom en daad: curriculumverandering, waarom, wat en hoe? Groningen, 14 december 2001.
Heijmans M, van der Esch M. Inventarisatie naar het bezit en gebruik van
loophulpmiddelen bij mensen met Reumatoïde Artritis en Artrose.
Presentatie: PPO-overleg, JBI, 2001.
Heijmans M. De rollator. Presentatie: PPO-overleg, JBI, 2001.
Heijmans M, Horne R, Rijken M, Weinman J. Illness perceptions and
medication beliefs: their role in health care use and satisfaction with
treatment. Presentatie en abstract: Congres European Health Psychology
Society, St. Andrews, Schotland, 5-8 september 2001.
Heiligers Ph. Presentatie van implementatie-instrument voor LIP (Landelijk
Implementatie Platform). Utrecht, 27 maart 2001.
Heiligers Ph. The organization of Part-time Work and Satisfaction of Medical
Specialists, The tenth European Congress on Work and Organizational
Psychology (Book of abstracts, pp 151), Prague, mei 2001.
Hofhuis H. Voordracht: Effecten van visitatie op het paramedisch handelen.
Invitational conference: Meten is Weten. Utrecht, 6 maart 2001.
Hutten JBF, Adam SGM. Het bepalen van de kwetsbaarheid van mantelzorgers door de huisarts. Lezing: Conferentie ‘Informele zorg: lust of
last?’, Apeldoorn, 18 januari 2001.
IJzermans CJ. The aftermath of disasters. Lezing: European Society for
Traumatic Stress Studies (ESTSS), Biannual meeting, Edinburgh, june
2001.
IJzermans CJ, Donker G. Comparison between self-reported symptoms and
GP records in the aftermath of an airplane diasaster. Posterpresentatie:
International Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS), Annual
meeting. New Orleans, December 7-11 .2001.
IJzermans CJ. Golfoorlogsyndroom in de Bijlmermeer. Invited speaker
jaarlijks congres WEON (Nederlandse Vereniging voor Epidemiologie),
Amsterdam, mei 2001.
IJzermans CJ, van der Zee J. Gulf War syndrome in Amsterdam. Lezing:
European Public Health Association (EUPHA), Brussel, december 6-8,
2001.
Jong J de. Type of insurance and hospital length of stay choice by doctors in
the USA. Lezing: European Public Health Association (EUPHA) Annual
meeting, Brussels, December 6-8, 2001.
Kerkstra A, Rijken M, Schellevis F, Verhaak P. Presentatie GGZ-onderzoek
binnen het Nivel voor de directie Geestelijke Gezondheidszorg, Verslavingszorg, Maatschappelijke Opvang. Den Haag, 23 april 2001.
Kerssens J, Groenewegen PP. De keuze van ziekenfondsverzekerden voor
een zorgverzekeraar. Lezing: voor bestuur en directie van VGZ, 11 maart
2001.
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Korte-Verhoef R de. Palliative terminal care in the Netherlands. Lezing:
Second symposium Hospicemovement in International Comparison,
Giessen, Duitsland, februari 2001.
Korte-Verhoef R de. 'Welke palliatieve zorg willen terminale patienten?
Lezing: Symposium 'Palliatieve Zorg in Fryslan" te Leeuwarden', 9 oktober 2001.
Leyland A, Groenewegen PP. Cursus Multilevel modelling and health
services research. Utrecht Nivel, 4-6 april 2001.
Leyland A, Groenewegen PP. Cursus Multilevel modelling and health
services research. Helsinki, postdoctoral programme in public health, 28
mei - 1 juni 2001.
Leyland A, Groenewegen PP. Cursus Multilevel modelling and health
services research. Stockholm, CHESS and Karolinska Institute 1-5
oktober 2001.
Linden MW van der, Gravestein J, Westert G, Schellevis FG. A computer
algorithm for construction of morbidity episodes based in contact diagnoses in general practice [Abstract]. European Public Health Association
(EUPHA) Annual meeting, Brussels, December 6-8, 2001.
Meloen J, Groenewegen PP, Hingstman L. De toekomst van het algemene
ziekenhuis. Lezing: Congres Fusie en spreiding van ziekenhuiszorg, 19
april 2001.
Oort M van, de Bakker DH. Health problems presented by ilegal immigrants
in the Netherlands. European Public Health Association (EUPHA) Annual
meeting, Brussels, December 6-8, 2001.
Paget WJ. The European Influenza Surveillance Scheme. Presentation:
Determining and responding to key public health needs in EU and central
and eastern European countries in Brussels, European Commission, 11
mei 2001.
Paget WJ. The European Influenza Surveillance Scheme. RIVM: refereerbijeenkomst CIE, 21 juni 2001.
Paget WJ, Watson J, Manuguerra J-C, van der Velden K. The European
Influenza Surveillance Scheme: an internet-based surveillance system.
[Abstract]. European Public Health Association (EUPHA) Annual
meeting, Brussels, December 6-8, 2001.
Plas M. Voordracht: Bekendheid met en gebruik van ricthlijnen. Invitational
conference: Meten is Weten. Utrecht, 6 maart 2001
Plas M. Het kwaliteitsbeleid in de paramedische zorg: de rol van de beroepsverenigingen. Lezing: invitational conference IKPZ, Utrecht, 11 december
2001.
Rijken M, Baanders A. Patiëntenpanel Chronisch Zieken als monitor van de
zorg- en leefsituatie van mensen met een chronische aandoening.
Presentatie: Ministerie van VWS, 25 januari 2001.
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Rijken M, Heijmans M, Bensing J. Long-term effects of coping and social
support on adaptation to chronic disease. Presentatie en abstract:
Congres European Health Psychology Society, St. Andrews, Schotland,
5-8 september 2001.
Rikken B, Rosmalen K, de Bakker D. Electronic support for GP's in the
Netherlands: First Results. Presentatie WONCA, Tampere Finland, june
2001 (prijs beste abstract en beste presentatie).
Rousovitch V, Boerma W, Schellevis F. Health reform in Belarus; evaluation
of an intervention in general practice. Posterpresentatie: European Public
Health Association (EUPHA) Annual meeting, Brussels, December 6-8,
2001.
Schellevis FG, Fleming DM, Paget WJ. European health indicators: what can
be expected from sentinel practice networks? [Abstract]. European Public
Health Association (EUPHA) Annual meeting, Brussels, December 6-8,
2001.
Sixma H, Wagner C. The integration of total quality management and patient
empowerment in the Dutch care for the elderly. Abstract Workshop:
ISQUA, 2001.
Sixma H. Quality of care from the users' perspective: new developments in
identifying and measuring the needs of elderly people. Lezing: 17th
World Congress of the International Association of Gerontology,
Vancouver, Canada, 1-6 juli 2001.
Sixma H. Quality of care from the perspective of cataract patients: the
development of the QUOTE-Cataract instrument. Lezing: 17th World
Congress of the International Association of Gerontology, Vancouver,
Canada, 1-6 juli 2001.
Sluijs EM. Kwaliteitszorg in breder perspectief. Lezing: Invitational
Conference Meten is Weten. Utrecht, Grand Hotel Karel V, 6 maart
2001.
Sluijs EM. Van Therapietrouw naar zelfzorg: de rol van de fysiotherapeut.
Regiodag De Totale Heup Ontleed. Lezing: SBI-Conferentiecentrum
Doorn, 14 maart 2001.
Sluijs EM. Kwaliteitszorg: wat gaat goed, wat kan beter? Lezing: Conferentie
Van Klacht naar Kwaliteit. IJsselstein, 8 november 2001.
Steffen P. Communication styles during genetic counselling in case of
hereditary cancer: a prospective observational study. Poster: symposium
Community Genetics, 8 november 2001.
Steultjens EMJ, Dekker J, Bouter LM, van Schaardenburg D, van Kuyk MAH,
van den Ende CHM. Occupational therapy in rheumatoid arthritis.
Poster: Lyon, 9th Cochrane Coloquium Lyon, oktober 2001.
Tates K. Lezing voor medewerkers Afdeling Medische Psychologie, KUN,
Nijmegen, 23 november 2001.
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Van Casteren V, Fleming DM, Schellevis FG. Information about health from
sentinel practice networks: the example of diabetes mellitus [Abstract].
European Public Health Association (EUPHA) Annual meeting, Brussels,
December 6-8, 2001.
Veer A de e.a. Kwaliteitsinstrumenten en indicatoren in de GGZ. Lezing
ZON-conferentie ‘Al beter? Kwaliteit van zorg in de GGZ’. Rotterdam, 11
april 2001.
Veer A de. ‘Onderzoeksprioriteiten in verzorgings- en verpleeghuiszorg’,
Lezing: Invitational conference Onderzoeksprioriteiten in verzorgings- en
verpleeghuiszorg, Bilthoven, 25 september 2001.
Vega T, Fleming DM, Larranaga M, Schellevis FG, Falcao I, Gil M. The
incidence of varicella in primary care and in the community [Abstract].
European Public Health Association (EUPHA) Annual meeting, Brussels,
December 6-8, 2001.
Verhaak P. Onderzoek naar ondersteuning van de eerstelijns-GGZ. Lezing:
gehouden voor de huisarts districts coordinatoren nascholing. Almelo, 21
februari 2001.
Verhaak P. Huisarts en Consultatie. Lezing: gehouden voor DHV NoordHolland Noord/Waterland, Hoorn, 4 april 2001.
Verhaak PFM, Bijl RV, Heijmans M, Peters L, Rijken M. Mental disorder and
chronic disease. Presentatie en abstract congres European Health
Psychology Society, 5-8 september 2001, St. Andrews, Schotland.
Verhaak PFM. Chronic disease and mental disorder. Lezing gehouden op de
conferentie Psychology and Health, 5-8 september, St Andrews.
Wagner C, Van Gennip EMSJ. Impact of accreditation on quality system
development in hospitals: experience in the Netherlands. Abstract lezing:
ISQUA 2001.
Weert J van, Tromp F, van Dulmen S. Definitieve resultaten onderzoek hartchirurgische voorlichting”. Lezing: Nivel, 25 januari 2001.
Weert J van, Tromp F, van Dulmen S. Effecten van het invoeren van een
informatieprotocol en PID op de multidisciplinaire, pre-operatieve voorlichting aan hartpatiënten. Isala Klinieken, lokatie Weezenlanden, Lezing:
22 maart 2001.
Weert J van. Presentatie “Snoezelen en onderzoek naar het effect van snoezelen op demente ouderen en zorgverleners” op familiecontactmiddag in
Verpleeghuis De Poort te Koudekerke, 5 april 2001.
Weert J van. 7 presentaties over het onderzoek voor medewerkers van deelnemende verpleeghuizen: 9 november 2001, Verpleeghuis Gooizicht,
Hilversum; 1 maart 2001, Verpleeghuis Bertilla, Drachten; 20 maart
2001 en 5 april 2001, Verpleeghuis De Poort, Koudekerke; 29 maart
2001 en 23 april 2001, Zorgcentrum Ter Weel, Goes; 28 juni 2001,
Verpleeghuis Platanenhof, Alkmaar.
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Weert J van. Presentatie over het project “Effecten van snoezelen op
demente ouderen en zorgverleners” op de projectleiderbijeenkomst van
het programma ‘Innovatie in de zorg voor mensen met een verstandelijke
handicap’ van ZorgOnderzoek Nederland te Den Haag, 31 mei 2001.
Weert J van, Kerkstra A. Presentatie “Zorg op maat en snoezelen” op de
tweede projectleidersbijeenkomst van het ZonMw programma Ouderenzorg, deelprogramma Ouderenpsychiatrie, Utrecht, 8 oktober 2001.
Weert J van, van Dulmen S, Venus E, Bär P. Multidisciplinaire voorlichting
aan hartchirurgische patiënten; effecten van de implementatie van een
informatieprotocol en een patiënten informatie dossier. Lezing: Het 1ste
nationale implementatiecongres ‘Kennis Beter Delen’, Veldhoven, 1
november 2001.
Weert J van, Peter J, Sep S, Kerkstra A. Presentatie “Implementatie van
snoezelen” op de kaderbijeenkomst van het project “Effecten van snoezelen op demente ouderen en zorgverleners”, Utrecht, 5 november 2001.
Weert J van, van Dulmen S, Venus E, Bär P. Voorlichting aan hartchirurgische patiënten: Effecten van de implementatie van een multidisciplinair
informatieprotocol en een patiënten informatie dossier. Lezing: VlaamsNederlands wetenschappelijk congres ‘Evidence based practice: de huidige stand van zaken’, Antwerpen, 14 december 2001.
Wolters I, De Bakker D. Evaluatie invoering Electronisch voorschrijf Systeem.
Presentatie op congres kennis Beter Delen. Veldhoven, ½ december
2001.
Zee J van der. Wealth and Health; programme Care and prevention. Lezing:
Soesterberg, EMGO-retraite, 19 januari 2001.
Zee J van der. Conditions for research in general practice. Can Dutch and
British experiences transferred to other countries? Lezing: Barcelona: 28
maart 2001. (zie onder)
Zee J van der. Health Services: Research and Practice. Lezing: Care/Nihes,
NSPH, Utrecht, 2-3 april en 4 mei 2001.
Zee J van der. Hausarztmodelle in Europa - Alternativen für Deutschland?
Lezing: Berlin, Kassenärztliche Bundesvereinigung, 17 mei 2001.
Zee J van der. Lezing voor de Franse delegatie van CNAMTS op bezoek bij
Nivel, 28/29 mei 2001.
Zee J van der. Lezing voor de Franse Inspectiedienst op bezoek bij Nivel, 10
juli 2001.
Zwaanswijk M. Hulpzoeken voor emotionele en gedragsproblemen van
kinderen en jongeren. Lezing gehouden voor de vakgroep kinder en jeugd
psychiatrie, Erasmus Universiteit Rotterdam, 23 november 2001.
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8 Personeelsoverzicht en enkele kengetallen
over de periode 1 januari t/m 31 december
2001

Wetenschappelijk personeel
Wetenschappelijk management
Bensing, mw prof.dr. J.M.
Zee prof.dr. J. van der
Groenewegen prof.dr. P.P.
Dekker prof.dr. J.
Bakker dr. D.H. de
Kerkstra, mw Dr. A.
Programmaleiders
Dulmen mw dr. A.M. van
Ende mw dr. C.H.M. van den
Francke mw dr. A.L.
Friele dr. ir. R.D.
Hingstman dr. L.
Hutten dr. J.B.F.
IJzermans dr. C.J.J.M.
Peters drs. L.
Rijken mw. dr. P.M.
Schellevis dr. F.G.
Verhaak dr. P.F.M.
Wagner mw dr. C.
Onderzoekers
Adam mw ir. S.G.M.
Algera drs. M.
Baanders mw ir. A.N.
Bartelds A.I.M., arts
Beaujean mwdrs. ing. D.J.M.A.
Beek mw drs. A.P.A.
Beltman mw drs. M.
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Directeur (externe zaken) /
Hoogleraar Universiteit Utrecht
Directeur (algemene leiding)
Hoofd Onderzoeksafdeling 1
Hoofd Onderzoeksafdeling 1 (tot 1
oktober)
Hoofd Onderzoeksafdeling 2 (vanaf 1oktober)
Hoofd Onderzoeksafdeling 3

Plv. Hoofd Onderzoeksafdeling 2
Plv. Hoofd Onderzoeksafdeling 1

Plv. Hoofd Onderzoeksafdeling 3

Bennema-Broos mw drs. M.
Biemans mw drs. M.A.J.E.
Biermans mw drs. M.C.J.
Boer mw drs. M.E.
Boerma drs. W.G.W.
Bos mw drs. J.T.
Branderhorst mw drs. H.A.C.
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Brink-Muinen mw dr. A. van den
Brouwers mw dr. E.P.M.
Burg mw ir. J.C.M. van der
Calsbeek mw drs. H.
Cardol mw dr. M.
Caris-Verhallen mw dr. W.M.C.M.
Coffie mw drs. D.S.V.
Devillé dr. W.L.J.M.
Dijk mw dr.ir. C.E.M.J. van
Dijk mw drs. G.M. van
Dirkzwager mw drs. A.
Donker mw dr. G.A.
Dorgelo mw drs. M.N.
Edelenbos mw drs. K.I.
Graaff mw drs. F.M. de
Greft mw drs. A. van der
Groot mw drs. J. de
Heijmans-Rigeaux, mw.dr. M.
Heiligers mw.dr. Ph.
Hofhuis, mw.dr.ir. E.H.
Holdinga mw C.H.
Holtkamp mw.drs. C.C.M.
Holvast mw drs. L.
Jabaaij mw dr. L
Janse mw drs. A.F.C.
Jong mw drs. J. de
Kenens R.J.
Kerssens dr. J.J.
Korte mw M.C. de
Kroneman mw dr.ir. M.W.
Kulu-Glasgow mw.dr. I.
Leemrijse mw dr. Ch.
Linden dr. M.W. van der
Kenniscentrum
Friele dr.ir. R.D. (hoofd)
Heijden P.M.J.R. van der
Veldwerkcoördinatoren
Beek, Mw APA (Sandra) van
Kolthoff mw drs. E.D.
Koopmans mw drs. M.C.

120

Lindert, mw mr.drs. J.J.M. van
Meloen dr. J.D.
Mesman mw drs. J.
Nispen mw drs. R.M.A.
Oort mw drs. M.M.H.J. van
Ouden drs. D.J. den
Paget J. MsC
Plas mw ir. G.M.
Schee mw drs. E. van der
Sep mw drs. S.M.
Seuntjes mw drs. M.M.
Sixma dr. H.J.M.
Sluijs mw dr. E.M.
Speet mw M Speet
Steffen mw drs. P.
Steultjens mw drs. E.M.J.
Steultjens drs.M.P.M.
Stomp-van den Berg mw drs.S.G.M.
Tromp dr. F.
Veenhof mw drs. C.
Veer mw.dr. A.J.E. de
Veer drs. G. van der
Velden dr.L.F.J. van der
Verkaik mw drs. R.
Vugts mw drs. C.J.
Weert mw drs. J.C.M. van
Welling mw dr. B.J.M.
Wiegers mw dr. Th.A.
Wimmers dr. R.H.
Wind-Blokker mw. drs .R.M.
Wolters drs. I.
Zantinge mw drs. E.M.
Zwaanswijk mw.drs. M.

Jongkind mw ir. L.F. (journalist)

Stomp-van den Berg mw drs S.G.M.
Visser drs. I.H.E.
Visser mw J.A.M.
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Wetenschappelijk onderzoeksondersteuning
Research medewerkers
Abrahamse H.P.H.
Gravestein J.V.
Hieralal M.
Reijnders E.J.

Schijndel Michiel van
Spreeuwenberg drs. P.M.M.
Veen Mw P.M.H. ten
Wagemans E.A.H.

Medew. enquêtekamer
Baarle mw J.M. van
Blok mw M.A.
Gennissen H.E.C.
Hartgers mw R.J.
Hermans mw.drs. I.M.J.

Hobbel mw D.
Hommelen van A.
Kaper mw A.
Tibosch mw E.M.
Weegh mw C.M.M. op de

Medew. data entry
Budike mw R.C. (coördinator)
Aalst R. van
Clemens G.
Davids Rodrigo N.

Lenders mw E.
Meeuws mw F.C.M.
Schijndel M. van
Verberg R.

Adm. medew. registratiesystemen
Bie-Vos mw T.A. de
Franke-Kasteleijn mw A.
Groenewegen mw E.M.C.
Groot mw R. de

Kip G.
Scheepmaker A.F.
Schutten mw J.G.W.
Steen J. van der

Administratieve medewerkers
Aalst- van Well mw C.J.M. van
Brouwer-van Beurden mw M.W.
Geelkerken-van Wijk mw M.van
Heshusius-van Valen mw M.
Karamat Ali mw I.M.
Leeuwe mw M. van

Kimmelaar mw M.A.M.
Saya mw D.
Smulders mw L.
Stoeten-Verbeek mw K.M.
Timmers-Rohaan mw H.A.
Visser mw Th.

Bibliotheek en documentatie
Berg mw R. van den (Hoofd)
Breuning mw E.
Schoonmade mw drs. L.J.
Weijzen mw.drs. E.M.
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Carlier mw A.V.
Garcia mw O.
Loo P. van der
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Algemeen ondersteunend en beheerspersoneel
Hoofd algemene zaken
Berg W. van den (vanaf 1 juni)
Jong T.J.M. de (tot 1 februari)
Projectbeheer
Bosman mw ir. J.M.
Kamphuys mw B.
Financiële administratie
Franke C.H. (administrateur)
Hoekstra J.

Philipse M.P.
Vonk W.A.L.P.

Personeelszaken
Ruijterlinde mw P.M.
Kerkhof-van Beurden mw J.D.M.
Salarisadministratie
Kerkman mw A.
Directiesecretariaat
Bullinga mw B.
Penning mw J.G.
Systeembeheer
Snellenberg drs. J.N.H.M. van
Facilitaire dienst (beheer, automatisering,
Beijers-de Boer mw A.
Brink H. van den
Contente Lopes A.J.
Cornelissen mw M.M.J.
Dam mw B. van
Goris-Puyk mw M.
Kooi mw M.M.

122

receptie en huishoudelijke dienst)
Kraus dr. E.
Kruijsdijk R.A.J.T. van
Makkinga mw M.
Sieders-van Dam mw Th.
Smit-de Jong mw W.
Snoek-van Dorp mw A.
Spruit W.L.

Nivel jaarboek 2001

Gemiddelde formatie
In figuur 1 wordt weergegeven de gemiddelde personeelsbezetting van het
Nivel per kwartaal over de laatste 5 jaar. De halverwege 1998 ingezette
stijging van het wetenschappelijk personeel is in de tweede helft van 2001
exponentieel geworden.
Ook het ondersteunend personeel neemt toe, maar in een wat gematigder
vorm.
Deze doorzettende stijging heeft wel tot gevolgd dat de huidige behuizing te
klein is geworden en dat er gezocht wordt naar een groter onderkomen.
Figuur 1

Nivel-personeel in fte's 1997-2001 (gem. per kwartaal)

In tabel 1 wordt over de periode 1997 tot en met 2001 een overzicht van de
formatie per functie in aantallen medewerkers gegeven. Met 187
medewerkers is de formatie groter dan voorheen. De groei zit vooral bij de
jongere onderzoekers en de wetenschappelijke onderzoeksondersteuning.
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Tabel 1

Personeelsbezetting naar functie per 31 december in aantallen
medewerkers
1997 1998

1999

2000

2001

5
13
31

5
15
26

5
13
30

5
11
28

12
9
34
0

18
13
43
0

16
10
55
0

27
19
64
8

104

120

129

162

Wetenschappelijk personeel
Instituuts-management
5
Programmaleiders
13
(Senior)-onderzoekers
31
(onderzoekers met meer dan 6 ancienn. jr.)
Junior-onderzoekers/AIO's
7
Ass.-onderzoekers/student-ass.
20
Onderzoeksondersteuning
37
Kenniscentrum
0
totaal wetensch. personeel

113

Niet wetenschappelijk personeel
Instituuts-management
Managementondersteuning
(dir.-secr.+ PR)
Informatici
Algemene Dienst

1

1

1

1

1

8
1
13

8
1
15

9
1
15

6
1
17

6
1
17

totaal niet wetensch. personeel

23

25

26

25

25

Wetensch.+niet wetensch.pers.

136

129

146

154

187

Ziekteverzuim
Sinds 1997 wordt het ziekte verzuim geregistreerd volgens de algemeen
gangbare NIA methode.
In deze methode wordt geregistreerd op basis van kalenderdagen. Zieke
medewerkers die de werkzaamheden gedeeltelijk hebben hervat tellen in
deze methode als volledig arbeidsongeschikt. Het zwangerschapsverlof
buiten beschouwing gelaten. Zie hiervoor tabel 2.
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Tabel 2

Ziekteverzuim
totaal verzuim pct.
(excl.zwangersch)

1997
1998
1999
2000
2001

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

Omzet
In onderstaand figuur 3 is de omzet van het Nivel over de afgelopen 5 jaar
weergegeven. Opvallend is een continue stijging van de projectsubsidies, die
in 2001 opgelopen is tot 16,3 miljoen gulden. De basissubsidie is iets
toegenomen, omdat een aantal continue projecten die door VWS
gefinancierd werden in de basissubsidie zijn ondergebracht.
De stijging van projectsubsidie in 1999 en 2000 worden voor een deel
veroorzaakt door de subsidies voor de Tweede Nationale Studie naar ziekten
en verrichtingen in de huisartspraktijk en voor de ontwikkeling van het Nivel
als kenniscentrum voor de gezondheidszorg.
Figuur 3 Omzet Nivel
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9 Overzicht aanvragen van gegevens uit de
registraties in 2001
Aanvrager

Doel

Gevraagde gegevens

KNOV

Informatie aan verloskundigen in
dienst van een ziekenhuis

Adressen van
verloskundigen

Deloitte & Touche

Onderzoek tijdsbesteding en
inkomens binnen de eerstelijns
fysiotherapie

Adressen van
fysiotherapiepraktijken

NVE

Informatie over het kwaliteitsregister

Adressen van
ergotherapeuten

APE in opdracht
van VWS

Onderzoek werkgroep WOVM

Adressen van huisartsen,
fysiotherapeuten en
verloskundigen

NHG

Mailing congres 2001 en
informatie over GGZ

Adressen van huisartsen

EMGO

Evaluatie wet BIG

Adressen van huisartsen
en verloskundigen

NORSI

Informatie over behandeling RSI

Adressen van
fysiotherapeuten

PRISMANT

Evaluatie PROVER

Adressen van
verloskundigen

EMGO

Evaluatie Wet BIG

Adressen van
fysiotherapeuten

Universiteit
Utrecht
Gezondheidspsychologie

Therapietrouw bij patiënten met
een chronische aandoening

Adressen van
huisartsenpraktijken

J. Wijnmaalen,
huisarts,
NSPH

Onderzoek taakopvatting
huisartsen over programmatische
preventie in de huisartsenpraktijk

Adressen van huisartsen

WOK, Nijmegen

Project ‘Voorwaarden implementaire preventieve activiteiten

Adressen van huisartsen
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Klinische
Genetica,
VU medisch
centrum

Promotie onderzoek: screenen
dragerschap bij Cystic fibrosis

Adressen van huisartsen

EMGO

Onderzoek evaluatie van de
toetsingsprocedure euthanasie

Adressen van huisartsen

WOK, Nijmegen

Implementatie onderzoek ter
voorbereiding op de CBO richtlijn
Lage Rugklachten

Adressen van huisartsen
en fysiotherapeuten

Nivel

Lipz,werving praktijken

Adressen van
fysiotherapeuten

Nivel

PPCZ

Adressen van huisartsen

Nivel

Onderzoek : Monitor van de
verloskundige zorgverlening

Adressen van
verloskundigen

Nivel

LinH

Adressen van huisartsen

Nivel

Effectiviteit van GRADIT bij
artrose

Adressen van huisartsen

WOK, Nijmegen
/Nivel

Voormeting evaluatie GGZkwaliteitsbeleid huisartsen

Adressen van huisartsen

Nivel

Prolabel project

Adressen van huisartsen
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