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Voorwoord

Eind 1999 werd aan het NIVEL subsidie verleend om de Tweede Nationale Studie naar ziekten en

verrichtingen in de huisartspraktijk te gaan uitvoeren. De plannen hiervoor waren neergelegd in

een projectplan, ontwikkeld in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en

Milieu (RIVM), dat in december 1998 is aangeboden aan het ministerie van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport (VWS). Het grootste deel van de financiering van de Tweede Nationale Studie is

direct of indirect afkomstig van het Ministerie van VWS. Daarnaast droeg de Stichting Centraal

Fonds Reserves Voormalige Vrijwillige Ziektekostenverzekering financieel bij.

Bij de uitvoering van deze zeer omvangrijke studie is de inzet van velen cruciaal geweest. Allereerst

noemen we de huisartsen, de praktijkmedewerkers en patiënten uit de 104 deelnemende praktijken

door het hele land. In totaal waren meer dan 400.000 Nederlanders op enigerlei wijze bij de studie

betrokken. In de tweede plaats bedanken we de medewerkers van het Landelijk Informatie Netwerk

Huisartsenzorg (LINH) in Utrecht en Nijmegen, met wie tijdens de gegevensverzameling is samen-

gewerkt en die daarmee meer dan alleen de infrastructuur voor de studie boden. Ook dienen hier

andere partijen genoemd te worden: INTOMART GfK, Survey Data, IVA Tilburg, en de firma’s die

de verschillende Huisarts Informatie Systemen beheren.

Het voorliggende rapport is een van de eindrapporten van de Tweede Nationale Studie naar ziekten

en verrichtingen in de huisartspraktijk. Ook dit rapport is tot stand gekomen dankzij de bijdrage

van velen; wij willen hen op deze plaats danken voor hun medewerking. Speciale dank gaat uit naar

mw. dr. P.M. Rijken en dr. P.F. M. Verhaak van het NIVEL die de auteurs hebben bijgestaan.

Ten tijde van de totstandkoming  van het rapport is een externe klankbordgroep ingesteld van

experts uit verschillende maatschappelijke geledingen die beroepshalve bij het thema van het

onderhavige rapport betrokken zijn. Hun reacties op eerdere versies van het rapport zijn zeer

waardevol geweest. De leden van deze klankbordgroep zijn:

• mw. dr. M. van den Akker

• prof.dr. W. van den Bosch

• dr. D. Ruwaard (vanaf september 2003 opgevolgd door L. Stokx, arts)

• drs. R. Gijsen

• dr. J. Zaat

Tot slot bedanken we H. van Snellenberg en J. Gravestein voor de ondersteuning bij de analyses van

de grote hoeveelheid gegevens.

Utrecht, december 2003.

M.W. van der Linden, G.P. Westert, D.H. de Bakker, F.G. Schellevis


