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DANKWOORD
Dit proefschrift is het resultaat van een kritische en stimulerende samenwerking
tussen twee disciplines: een verpleegkundige/socioloog en een arts. Velen hebben ons
ter zijde gestaan of een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van dit proefschrift.
De bijdrage van degenen die niet met name worden genoemd, waarderen wij niet
minder dan die van de hieronder genoemde personen en instellingen.
In 1987 kregen wij vanuit de vakgroep Gezondheidswetenschappen en de vakgroep
Huisartsgeneeskunde de opdracht een onderzoeksproject te ontwikkelen op het terrein
van de relatie eerste- tweedelijn. De eerste fase van het project is gefinancierd door
het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, in de vorm van een stimuleringssubsidie. Het toenmalige Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur heeft
het vervolgens mogelijk gemaakt de voorgestelde onderzoeksopzet ten uitvoer te
brengen. In deze fase zijn deelrapporten verschenen waarin verschillende aspecten
van de kwaliteit van verwijzingen zijn beschreven. Tenslotte heeft het Noordelijk
Centrum voor Gezondheidsvraagstukken ons de mogelijkheid gegeven dit proefschrift
te schrijven, waarin de aspecten van de kwaliteit van verwijzingen verder zijn
geanalyseerd en met elkaar in samenhang zijn gebracht.
Het onderzoeksproject is in de eerste twee fasen begeleid door een commissie die
bestond uit Harry Wesseling, hoogleraar farmacologie, Ed Klip, hoogleraar medische
psychologie, Geert Bremer, hoogleraar huisartsgeneeskunde, Klaas van den Meer en
Wim Benneker, huisartsen, Dick Bogchelman, gynaecoloog. Nadat Geert Bremer met
emeritaat ging, heeft Betty Meyboom-de Jong, hoogleraar huisartsgeneeskunde, de
plaats van hem overgenomen. Tijdens deze eerste twee fasen traden Floor HaaijerRuskamp, hoogleraar sociale farmacologie en Wim van den Heuvel, hoogleraar
medische sociologie, als projectleiders op en zij hebben ons, evenals Betty Meyboom,
begeleid bij de promotiewerkzaamheden. Wij danken hen allen voor hun onvermoeibare steun, adviezen en commentaren.
Bij de uitvoering van het onderzoek zijn een groot aantal personen betrokken
geweest. Onze dank gaat uit naar de respondenten: patiënten, huisartsen en specialisten, de districtshuisartsenverenigingen, de specialistenvereniging en ziekenhuismedewerkers die bereid waren om aan het onderzoek mee te werken. Hun positieve opstelling heeft het mogelijk gemaakt dat wij konden beschikken over een volledige set
aan gegevens van ruim 300 verwijzingen. Daarnaast zijn wij nog vele anderen zeer
erkentelijk voor hun bijdrage aan de totstandkoming van dit proefschrift. In het
bijzonder noemen we de interviewers, die de vraaggesprekken met de patiënten
hebben gedaan, de huisartsen en specialisten die voor ons ziektegeschiedenissen en
verwijsbrieven hebben beoordeeld, Marije Eizenga, Ria Kingma en Jeanne Lakerveld
die ons hebben geholpen bij het opslaan van de gegevens en de secretariële werkzaamheden.

Zonder de hulp van Klaas Groenier en Roy Stewart, methodologen, Tom Snijders,
hoogleraar methoden en technieken en Ronald Zwaagstra, assistent in opleiding, zou
het niet mogelijk zijn geweest om de gegevens volgens de juiste methode te analyseren.
Wij danken de leden van de promotiecommissie Prof.dr. D.S. Postma, hoogleraar
longziekten, Prof.dr. J. van der Zee, hoogleraar medische sociologie en Prof.dr. D.
Post, hoogleraar sociale geneeskunde, die de tijd en de moeite hebben genomen om
deze omvangrijke studie te beoordelen.
Tenslotte willen wij onze vrienden bedanken die voor ons op lastige momenten een
belangrijke steun in de rug zijn geweest. Hierbij wil ik, Bert, speciaal Henny noemen
die mij in een drukke tijd de ruimte heeft gegeven het proefschrift af te kunnen
maken.

Groningen, oktober 1994
Carla Engelsman, Bert Geertsma
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LEESWIJZER
De opbouw van het proefschrift geeft de mogelijkheid om het proefschrift op
verschillende manieren te lezen.
Een beknopte indruk van de inhoud van dit proefschrift wordt verkregen door
het lezen van de samenvatting. De samenvattingen aan het eind van ieder
hoofdstuk geven uitgebreider informatie over de verschillende aspecten die
zijn onderzocht. Bij de hoofdstukken 4 tot en met 10, waarin de resultaten van
het onderzoek worden beschreven, wordt de samenvatting gevolgd door een
beschouwing van de resultaten van het hoofdstuk. Meer gedetailleerde
informatie is in de hoofdtekst van de hoofdstukken te lezen. Een uitgebreide
beschrijving van de meetinstrumenten is in de bijlagen terug te vinden. Voor de
lezer die geïnteresseerd is in de gebruikte statistische technieken wordt
verwezen naar bijlage VIII.
De opbouw van het proefschrift is als volgt: In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op
het wetenschappelijke en maatschappelijke belang van het onderzoek; het doel
van het onderzoek en de onderzoeksvragen worden geformuleerd. In hoofdstuk
2 wordt de onderzoeksvraag verder uitgewerkt en wordt het onderzoeksmodel
voor het verklaren van de kwaliteit van verwijzingen gepresenteerd. Het
onderzoeksontwerp en de gebruikte meetinstrumenten worden beschreven in
hoofdstuk 3.
Hoofdstuk 4 tot en met hoofdstuk 10 bevatten de resultaten van het onderzoek.
In hoofdstuk 4 worden de representativiteit van de steekproef en de
verklarende variabelen die niet specifiek zijn voor de verwijzing, zoals leeftijd
van de patiënt en omvang van de huisartsenpraktijk, besproken. In de
hoofdstukken 5 tot en met 10 staan de beschrijving van de kwaliteit van
verwijzingen en de verklaring van de kwaliteit centraal. In deze hoofdstukken
wordt de lezer als het ware aan de hand meegenomen door de gang van het
verwijsproces. In hoofdstuk 5 staat het handelen van de huisarts en de
tevredenheid van de patiënt over het gedrag van de huisarts centraal. In dit
hoofdstuk worden tevens de meeste verklarende variabelen die specifiek zijn
voor de verwijzing beschreven. De kwaliteit van de verwijsbrief is onderwerp
van hoofdstuk 6. Hoofdstuk 7 beschrijft het handelen van de specialist en in
hoofdstuk 8 wordt ingegaan op de kwaliteit van de specialistenbrief. Nadat in
hoofdstuk 9 de uitkomst van de verwijzing is beschreven, wordt in hoofdstuk
10 de relatie tussen de verschillende aspecten van de kwaliteit van verwijzingen onderzocht. In hoofdstuk 11 wordt het proefschrift afgesloten met een
slotbeschouwing.

1

INLEIDING EN ONDERZOEKSVRAGEN

1.1

Het wetenschappelijke belang van het onderzoek

Uit onderzoek blijkt dat mensen veel lichamelijke klachten hebben, maar dat
slechts een klein deel van de mensen (ongeveer 10 %) naar de huisarts gaat. 1
De huisarts ziet dagelijks ruim 1 % van de praktijkpopulatie. 2 Het bezoek aan
de huisarts is, afgezien van noodgevallen, vaak een bewuste keuze van de
patiënt. Van de huisarts wordt verwacht dat deze na een gesprek met de patiënt
en onderzoek, het probleem, waarvoor de patiënt komt, benoemt c.q. de diagnose stelt en een beleid voorstelt. Tijdens het contact tussen arts en patiënt
volgt de arts twee sporen. Aan de ene kant zal de arts met behulp van
anamnese, lichamelijk onderzoek en laboratoriumonderzoek trachten tot een
diagnose/werkhypothese te komen (‘de agenda van de arts’). Aan de andere
kant heeft de arts te maken met de vraag van de patiënt; wat zijn de ideeën, verwachtingen en gevoelens van de patiënt (‘de agenda van de patiënt’). Wat er
verder gebeurt zal zowel door de agenda van de arts als door de agenda van de
patiënt worden bepaald.3
Eén van de mogelijkheden die de huisarts ter beschikking staat, is de patiënt
naar een medisch specialist te verwijzen. In Nederland maakt de huisarts
hiervan gemiddeld bij 6 % van de contacten met patiënten gebruik. Gemiddeld
worden per jaar 278 per 1000 ingeschreven patiënten verwezen, waarbij een
grote spreiding tussen de huisartsen bestaat. 4 5 Het aantal verwijskaarten per
jaar, exclusief oogheelkundige verwijzingen, is ca 350 per 1000
ziekenfondsverzekerden.2
Het verwijzen van een patiënt door de huisarts naar een specialist, waarover het
in dit proefschrift gaat, is een complex gebeuren en het is een handeling die een
hele keten van gebeurtenissen in gang kan zetten. Onzekerheden bij de artsen
en ongerustheid bij de patiënt spelen een belangrijke rol gedurende het gehele
proces.
In het verwijsproces zijn verschillende beslismomenten te onderscheiden. De
beslismomenten zijn deels routinematig, maar deels ook uniek voor de situatie.
Een belangrijk beslismoment is uiteraard de keuze om wel of niet te verwijzen.
Op dat moment dient deze mogelijkheid te worden afgewogen tegen
alternatieven, zoals afwachten, meer diagnostiek verrichten, een therapie
instellen of een specialist telefonisch consulteren.
Eenmaal in het ziekenhuis doen zich opnieuw een groot aantal beslismomenten
voor, nu in de relatie specialist-patiënt; beslissingen over het diagnostisch en
therapeutisch beleid en over de duur van de specialistische zorg.
Bij de beslissingen die de artsen en de patiënten moeten nemen speelt de
communicatie een belangrijke rol. Bij de keuzes die moeten worden gemaakt en
de informatie die moet worden overgedragen zijn de opvattingen en verwachtingen van de drie actoren van groot belang.
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Schematisch gezien kan de verwijzing worden verdeeld in het proces en de
uitkomst van de verwijzing (zie schema 1.1). De patiënt is met zijn
gezondheidsprobleem de initiator, die het proces tussen huisarts en specialist in
gang zet. De uitkomst: verbetering van de klachten, zekerheid over de diagnose
of geruststelling van de patiënt, is het doel van de verwijzing. Het proces: het
handelen van de huisarts en de specialist en de onderlinge communicatie, dient
om dit doel te bereiken.
Schema 1.1

Over de aspecten van het proces en de uitkomst van de verwijzing valt in
kwalitatieve zin iets te zeggen: hoe doeltreffend is de verwijzing, hoe
doelmatig handelen de artsen, hoe is de kwaliteit van de communicatie tussen
de artsen en hoe tevreden is de patiënt over de geleverde zorg. Deze aspecten
staan centraal in dit proefschrift en zijn ondergebracht in de titel: ‘De kwaliteit
van verwijzingen’.
Onderzoek naar het proces en de uitkomst, op het niveau van het patiënt-arts
contact, is weinig verricht. De meeste onderzoeken hebben zich tot nu toe
gericht op één aspect van het verwijzen. Hierbij heeft onderzoek naar de
verklaring van de hoogte van het verwijscijfer, op geaggregeerd niveau, de
meeste aandacht gehad. 6-13 De onderzoeken naar de hoogte van het
verwijscijfer laten echter geen kwalitatief oordeel over het verwijsbeleid toe. 14
Er bestaat nauwelijks inzicht in de vraag of de weinig verwijzende huisarts zijn
patiënten tekort doet of dat de veel verwijzende huisarts zijn patiënten onnodig
verwijst. Huygen et al. deden onderzoek naar de relatie tussen de werkstijl van
huisartsen en de gezondheidstoestand van de patiënten in hun praktijk. Hieruit
komt naar voren dat de patiënten van huisartsen met een ‘geïntegreerde
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werkstijl’ (huisartsen die onder anderen relatief weinig verwijzen) zich
gezonder voelen dan patiënten van huisartsen met een ‘interventie werkstijl’
(huisartsen die relatief frequent verwijzen). 15
Er is evenmin empirisch onderzoek verricht naar de samenhang tussen de
verschillende aspecten van de verwijzing, bijvoorbeeld tussen de
doelmatigheid van het handelen van de artsen en de doeltreffendheid van de
verwijzing.
De bij een verwijzing betrokken actoren - patiënt, huisarts en specialist - zijn
zelden alle drie bij het onderzoek betrokken.
Het wetenschappelijke belang van dit proefschrift moet dan ook worden
gezocht in het exploreren van de hierboven genoemde lacunes op dit
onderzoeksterrein.

1.2

Het maatschappelijke belang van het onderzoek

De groei van de gezondheidszorg
De gezondheidszorg heeft sinds de Tweede Wereldoorlog - in kwantitatieve en
in kwalitatieve zin - een sterke ontwikkeling doorgemaakt. Niet alleen het
aanbod is toegenomen door nieuwe medisch-technische mogelijkheden, ook de
vraag ernaar. De redenen voor de toegenomen vraag zijn de toename van het
aantal ouderen, de toename van de technische mogelijkheden en vooral het
toegenomen belang dat wordt gehecht aan een goede gezondheid. Krol geeft in
zijn inaugurele rede aan dat de patiënt als gezonde tobber steeds vaker wil
weten dat hij iets niet heeft. 16
Van verschillende kanten worden kritische kanttekeningen geplaatst bij deze
ontwikkeling, zowel vanwege het kostenaspect, als vanuit het oogpunt van de
medicalisering van de samenleving en de schadelijke effecten die de moderne
geneeskunde kan hebben: nutteloze ingrepen, schadelijke bijwerkingen, schade
van diagnostisch onderzoek. Overbodige zorg gaat in tegen het belang van de
patiënt. Onnodige medische verrichtingen moeten worden vermeden en de zorg
moet ‘op de juiste plaats’ gegeven worden. Het gaat om adequate medische
zorg of zoals in het rapport van de commissie Dunning ‘Kiezen en delen’ wordt
gezegd: het gaat om ‘gepast’ gebruik van medische zorg. 17
Aandacht voor kwaliteit binnen de geneeskundige beroepsgroepen in
Nederland
Al vanaf het ontstaan van de geneeskunde heeft men getracht het geneeskundig
handelen te verbeteren. Het streven naar verbetering van de zorg heeft pas de
laatste jaren het etiket ‘kwaliteit’ gekregen. Harteloh en Casparie
onderscheiden, op basis van een aantal publikaties over het onderwerp, in de
laatste decennia een tweetal golven van aandacht. 18
De eerste aandachtsgolf in de jaren zestig kenmerkt zich door een streven naar
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beheersing van ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Het gaat niet zozeer om
financiële beheersing, maar het accent ligt op een zo effectief mogelijk
aanwenden van de geneeskunde en zorgvoorzieningen. Standaardisatie van
praktijkbeoefening, bijvoorbeeld door middel van protocollering, ontstaat.
De tweede aandachtsgolf in de jaren tachtig is ingegeven door de grenzen die
aan de groei van de gezondheidszorg worden gesteld, omdat de (financiële)
middelen in het gedrang komen. Vanuit het oogmerk van kostenbeheersing
worden de vragen relevant of een restrictie van middelen een bedreiging voor
de kwaliteit van de zorg vormt en of de afwezigheid van standaarden voor
kwaliteit betekent dat middelen niet adequaat worden gebruikt.
Volgens de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der
Geneeskunst (KNMG) ligt de primaire verantwoordelijkheid voor de kwaliteit
van de medische beroepsuitoefening bij de artsen en hun beroepsgroepen. ‘Er
is sprake van kwaliteit, indien de zorgverlening voldoet aan geformuleerde en
geaccepteerde normen, zoals die tot stand komen als gevolg van maatschappelijke verhoudingen en daarop ook zijn afgestemd’. 19
Aan de ontwikkeling van het kwaliteitsbeleid binnen de huisartsgeneeskunde,
dat in de tachtiger jaren is ontstaan, hebben zowel de Landelijke Huisartsen
Vereniging (LHV) als het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
bijgedragen.
Onder verantwoordelijkheid van de LHV is in 1983 het Basistakenpakket voor
de huisarts tot stand gekomen. 20 Het vastleggen hiervan heeft onder anderen ten
doel de taken te formuleren waarop de Nederlandse huisarts tenminste aanspreekbaar is. De LHV heeft en neemt de verantwoordelijkheid voor de
organisatie van de deskundigheidsbevordering van de huisartsen in Nederland.
Dat ligt in de lijn van het beleid dat in 1987 een aanzet kreeg in de discussienota ‘De positie van de huisarts in de toekomst’. 21 In deze nota nemen de
huisartsen de verantwoordelijkheid op zich voor de continuïteit in de
zorgverlening voor de bij hen ingeschreven patiënten. ‘Een grotere nadruk op
de thuiszorg kan tevens leiden tot een vermindering van de afhankelijkheid van
mensen van gezondheidszorgvoorzieningen en tot terugdringing van
medicalisering en iatrogene ziekten’.
Het NHG, opgericht in 1956 en opgericht om het wetenschappelijke karakter
van de huisartsgeneeskunde te vergroten, heeft onder anderen ten doel de
kwaliteit van de huisartsgeneeskunde te bevorderen. De NHG hanteert een
gestructureerde procedure om landelijke richtlijnen voor goede zorg op te
stellen, de zogenaamde standaarden. Deze zijn bedoeld als ondersteuning in de
praktijk en bij onderwijs en toetsing. Recent verscheen een bundeling van de
eerste dertig medische standaarden van het NHG. 22
Volgens Grol kent een huisartsgeneeskundig kwaliteitssysteem drie
kernactiviteiten: 1) de ontwikkeling van richtlijnen voor kwaliteit in de zorg, 2)
de systematische toetsing of evaluatie van die kwaliteit, 3) de
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kwaliteitsverbetering. 23
Knook stelt dat de deskundigheid van het medisch handelen van de huisarts
permanente aandacht heeft. 24 De basis daarvoor wordt gelegd in de huisartsenopleiding; daarnaast is er sprake van permanente bij- en nascholing en
intercollegiale toetsing.
Binnen de specialistische geneeskunde ontstaat in het begin van de jaren
zeventig bij de medische staven van enkele ziekenhuizen in Nederland, in
navolging van de ontwikkelingen in de Verenigde Staten, belangstelling voor
een meer systematische evaluatie van het medisch handelen. Deze initiatieven
resulteren in het rapport ‘Intercollegiale Toetsing in Algemene Ziekenhuizen’ 25
uit 1976 en dit leidt drie jaar later in de oprichting van het Centraal Beleidsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing (CBO). 26 Ook de wetenschappelijke
verenigingen van de verschillende specialismen gaan er steeds meer toe over
om in de eigen groep normen voor kwalitatief goed handelen te ontwikkelen. 27
Daar continuïteit van zorg een belangrijke voorwaarde is voor goede kwaliteit
van zorg krijgt de samenwerking tussen huisarts en specialist in de laatste jaren
steeds meer aandacht.
In de nota ‘Het medisch beleidsplan’ gaat de Landelijke Specialisten
Vereniging in op de relatie tussen eerste- en tweedelijn. 28 ‘Uitgaande van het
overheidsbeleid, gericht op de versterking van de eerstelijn, hebben huisartsen
en specialisten gezamenlijk de taak te komen tot een optimaal functioneren van
de gezondheidszorg als geheel. Dit vereist een goede onderlinge
samenwerking’. Structurering van thans reeds veelvuldig voorkomend overleg
tussen huisartsen en specialisten lijkt volgens de LSV wenselijk. Ten aanzien
van de praktische uitwerking van de samenwerking worden door de LSV de
volgende opmerkingen gemaakt:
- Om te voorkomen dat de totale kosten stijgen en de kwaliteit van de zorg
daalt, dienen er afspraken te komen alvorens huisartsen toegang krijgen tot
diagnostische faciliteiten in het ziekenhuis.
- Specialisten dienen zorg te dragen voor de wetenschappelijke en praktische
begeleiding van huisartsen door middel van bijscholing en consultatie.
- De huisarts kan intensiever deelnemen aan de uitvoering en later de followup van een ingestelde therapie bij poliklinische patiënten.
- De soms gewenste participatie van de huisarts in de klinische behandeling
van patiënten zal niet verder kunnen gaan dan een adviserende functie; de
specialist blijft primair verantwoordelijk.
In het kader van de ontwikkeling van de samenwerking tussen de eerste- en
tweedelijnsgezondheidszorg is het Landelijk Bureau Coördinatie eerstetweedelijn opgericht. 29 Dit bureau richt haar activiteiten op advisering en
begeleiding van samenwerkingsinitiatieven, ontwikkeling van zorgprotocollen
en methodieken van evaluatief onderzoek.
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De Vrije Universiteit van Amsterdam ontwikkelt in het kader van de
samenwerking eerste-tweedelijn protocollen/samenwerkingsmodellen, waarbij
gestreefd wordt naar een geïntegreerde wijze van zorgverlening van bepaalde
patiëntencategorieën (bijvoorbeeld diabetes) en samenwerking na verwijzing. 30
Aandacht voor kwaliteit binnen het Nederlandse overheidsbeleid
Niet alleen door de zorgverleners wordt gekeken naar de kwaliteit van de zorg,
maar ook de overheid en de financiers van de zorg houden zich bezig met de
verbetering van het medisch handelen en met de stimulering van de discussies
hierover. Bij de overheid wordt sinds de jaren zeventig, zowel uit economische
als zorginhoudelijke motieven, gestreefd naar substitutie van zorg: een versterking van de eerstelijnsgezondheidszorg en een verschuiving van tweede- naar
eerstelijnszorg. Tevens staat de bevordering van de zelfstandigheid van de
patiënt en van de zelf- en mantelzorg centraal.
Sinds 1987 zijn een aantal adviezen voor de overheid opgesteld over dit
onderwerp. In het eerste advies, neergelegd in het rapport van de commissie
Structuur en Financiering Gezondheidszorg (commissie Dekker), wordt het
bereiken van doelmatigheid een noodzakelijke voorwaarde geacht om kwaliteit
en toegankelijkheid van zorg te waarborgen en zoveel mogelijk rantsoenering
en ongewenste inperking te voorkomen. 31 Kwaliteit van zorg dient volgens de
commissie vooral door de aanbieders van zorg te worden bewaakt, via
protocollaire geneeskunde, intercollegiale toetsing, consensusontwikkeling bij
diagnostiek en therapie van belangrijke aandoeningen. Een wet op de kwaliteit
van zorg is noodzakelijk.
De commissie Dunning doet in ‘Kiezen en delen’ de aanbeveling dat de beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg verantwoording moeten afleggen
inzake de kwaliteit van handelen. 17 Zij acht echter onafhankelijk toezicht
hierop noodzakelijk. Wetenschappelijke verenigingen, beroepsorganisaties en
instellingen moeten zelf het initiatief nemen tot het opstellen van protocollen,
richtlijnen en formularia inzake gepast gebruik van zorg, waarbij verzekeraars
en patiëntenorganisaties deelnemen aan het overleg. De kwaliteit van zorg door
beroepsbeoefenaren moet worden bevorderd door financiële prikkels.
Het advies van de Gezondheidsraad, neergelegd in de nota ‘Medisch handelen
op een tweesprong’ vertoont duidelijke parallellen met het advies van de
commissie Dunning waar het gaat om het bewaken en bevorderen van de
kwaliteit van zorg.32 De belangrijkste conclusie van de Gezondheidsraad is dat
het medisch handelen zich op een ‘tweesprong’ bevindt. De beroepsgroep heeft
de keuze: of nu zelf orde op zaken stellen of dulden dat de overheid, de
verzekeraars of het ziekenhuis-management het initiatief overnemen. Zij legt
de nadruk op een noodzakelijke attitudeverandering van de medische
professie. Deze attitudeverandering moet zich onder anderen uiten in het
routinematig verantwoording afleggen over het eigen medisch handelen, het
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werken op basis van protocollen, meer samenwerking tussen huisarts en specialist en uitsluitend nog non-solistische beroepsuitoefening. Verder adviseert de
raad het bevorderen van goed medisch handelen door financiële prikkels en het
instellen van verplichte nascholing en herregistratie.
Gebaseerd op deze adviezen biedt Staatssecretaris Simons de Tweede Kamer in
1991 de nota ‘Kwaliteit van zorg’ aan. 33 In de nota wordt gesteld dat van
kwalitatief goede zorgverlening kan worden gesproken indien de door
zorgaanbieders geboden zorg:
- beantwoord aan de reële behoeften van de patiënt,
- van inhoudelijk goed niveau is,
- doelmatig wordt verleend en
- patiëntgericht wordt verleend.
In 1989 en 1990 zijn op initiatief van de overheid en de KNMG kwaliteitsconferenties in Leidschendam belegd. Op deze conferenties zijn door alle
belanghebbenden in het veld van de gezondheidszorg afspraken gemaakt die in
1995 gerealiseerd dienen te zijn. Hierbij heeft het veld meer
verantwoordelijkheid geaccepteerd voor de bewaking van een goede kwaliteit
van zorg. De beroepsbeoefenaren tekenden voor de ontwikkeling van
standaarden en criteria voor beroepsuitoefening, beroepscodes en
beroepsprofielen. De instellingen zullen deze gebruiken voor het tot stand
brengen van kwaliteitsborgende maatregelen. De kwaliteitssystemen die zo
ontstaan zullen bovendien in eerste instantie door het veld zelf getoetst
worden. Op de conferentie is overeengekomen dat het de verantwoordelijkheid
van de verzekeraars is om de kwaliteit van de zorg te beoordelen, in het
bijzonder wat betreft de aspecten van doelmatigheid en organisatie. Ook
aspecten als methodisch-technisch handelen en attitude kunnen onderdeel zijn
van de beoordeling door verzekeraars. 34
De voorgenomen ‘Wet op de kwaliteit van door instellingen verleende zorg’
heeft als uitgangspunt dat het in eerste instantie de zorgaanbieders zijn die
verantwoordelijkheid dragen voor de kwaliteit van de geleverde zorg.
De kwaliteitsbewaking zal dan ook voor een belangrijk deel door het veld zelf
vorm moeten worden gegeven.
Aandacht voor kwaliteit binnen de patiëntenorganisaties
Sinds enkele jaren worden patiëntenorganisaties steeds meer gezien als de
derde partij in het gezondheidszorgbeleid, naast de ziektekostenverzekeraars
en de aanbieders van zorg. Ook in de discussies over de kwaliteit van de zorg
worden patiëntenorganisaties verantwoordelijk gemaakt voor het mede
beoordelen van de kwaliteit van zorg.
Vanuit het patiëntenperspectief zijn drie aspecten belangrijk:

8

Hoofdstuk 1

- zelfbeschikkingsrecht en autonomie,
- individuele diversiteit/menselijke waardigheid,
- de mens als totaliteit. 35
Op de door de KNMG georganiseerde conferenties ‘Kwaliteit van zorg’ in 1989
en 1990 is de afspraak gemaakt dat de drie partijen ieder hun eigen kwaliteitscriteria op grond van hun eigen verantwoordelijkheden voor de kwaliteit van
zorg zullen formuleren. Eén van de terreinen waar patiëntenorganisaties een
kwaliteitsinstrument voor ontwikkeld hebben, is de huisartsenzorg. In de vorm
van consensusbijeenkomsten hebben de patiëntenorganisaties criteria
ontwikkeld die het profiel van de huisarts betreffen (zoals bejegening en
vakbekwaamheid). Naar de mening van de patiëntenorganisaties zijn ook criteria, die het profiel van de huisartsenpraktijk betreffen, van invloed op de artspatiënt relatie.36

1.3

Het doel en de vraagstelling van het onderzoek

Geconcludeerd kan worden dat de kwaliteit van zorg toenemend in de belangstelling staat; verwijzen vormt hiervan een belangrijk onderdeel.
Bij het verwijzen speelt niet alleen de kwaliteit van het handelen van individuele zorgverleners een rol, maar ook de continuïteit van zorg: het overdragen
van de zorg van de ene hulpverlener naar de andere hulpverlener. Daarnaast is
het verwijzen, in het streven naar een verschuiving van de zorg van de tweedenaar de eerstelijn, een relevant onderwerp. De vraag die hierbij naar voren
komt is of het terugdringen van het aantal verwijzingen niet ten koste zal gaan
van de kwaliteit van zorg. Deze vraag is niet te beantwoorden zolang geen
inzicht bestaat in de factoren die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van
zorg bij het verwijzen.
Vanuit deze achtergrond is het doel van het onderzoek:
Inzicht krijgen in de factoren die de kwaliteit van verwijzingen
verklaren.
Om dit doel te realiseren zijn bij de totstandkoming van het onderzoek de
volgende uitgangspunten geformuleerd:
1. Het onderzoek naar de verwijzing dient plaats te vinden op het niveau van
het individuele arts-patiënt contact. Onderzoek op het arts-patiënt niveau
maakt het mogelijk uitspraken te doen over het proces en de uitkomst van
verwijzingen.
2. De kwaliteit van de verwijzing dient vanuit het perspectief van de patiënt,
de huisarts en de specialist te worden bezien, opdat discrepanties in
verwachtingen en opvattingen zichtbaar worden.
3. Het onderzoek dient zich niet te beperken tot één aspect van de verwijzing,
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maar getracht moet worden verschillende aspecten van de kwaliteit
tegelijkertijd te meten. Dit biedt de mogelijkheid om relaties tussen de
aspecten te onderzoeken; bijvoorbeeld de relatie tussen doelmatigheid en
doeltreffendheid.
De vraagstelling valt uiteen in twee delen.
1. Hoe is de kwaliteit van verwijzingen? (beschrijving)
2. Wat verklaart de kwaliteit van verwijzingen? (verklaring)

1.4

Samenvatting

De laatste jaren bestaat er toenemende maatschappelijke belangstelling voor de
kwaliteit van de gezondheidszorg, zowel binnen de medische beroepsgroepen,
bij de overheid en de financiers van de zorg als bij patiëntenorganisaties.
Verwijzen vormt hiervan een belangrijk onderdeel. Ook op wetenschappelijk
terrein is er toenemende belangstelling voor de kwaliteit van zorg. Tot op
heden is echter nog maar weinig onderzoek gedaan naar de kwaliteit van
verwijzingen. Het doel van dit proefschrift is inzicht te krijgen in de factoren
die de kwaliteit van het proces en de uitkomst van verwijzingen verklaren. Om
dit doel te realiseren is gekozen voor onderzoek op het niveau van het
individuele arts-patiënt contact, waarbij de kwaliteit vanuit het perspectief van
de huisarts, de specialist èn de patiënt wordt bezien, en waarbij meerdere
aspecten van het verwijzen tegelijkertijd worden onderzocht.
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DE UITWERKING VAN DE CENTRALE
VRAAGSTELLING

2.1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het model, om de kwaliteit van verwijzingen te
verklaren, tot stand is gekomen. In 2.2 wordt de centrale vraagstelling nader uitgewerkt:
het begrip kwaliteit wordt gedefinieerd, de keuze van het verklaringsmodel wordt verantwoord en het verklaringsmodel wordt ingevuld. In 2.3 en 2.4 wordt de keuze van de
kwaliteitsaspecten en de verklarende variabelen nader toegelicht. In 2.5 wordt ingegaan
op de samenhang tussen de kwaliteitsaspecten en in 2.6 wordt een samenvatting van dit
hoofdstuk gegeven.
Voor de literatuurstudie is gebruik gemaakt van de automatische literatuurontsluiting
Medline, jaargangen 1987-1992, de relevante Nederlandse vaktijdschriften en dissertaties.
Via de referenties uit de recente literatuur zijn publikaties van minder recente datum
opgespoord. Indien mogelijk is gebruik gemaakt van auteurs die een overzicht geven over
een bepaald aspect.

2.2

Het model voor de verklaring van de kwaliteit van verwijzingen

Definiëring van kwaliteit
Om tot een model voor de verklaring van de kwaliteit van verwijzingen te komen, dient
eerst het begrip ‘kwaliteit’ nader omschreven te worden.
Door Harteloh en Casparie is een uitgebreid overzicht gegeven van de literatuur op het
gebied van de kwaliteit van zorg. 1 Zij geven aan dat kwaliteit een primair begrip is, zoals
schoonheid, dat niet expliciet te definiëren is en pas wordt begrepen nadat men een reeks
voorbeelden heeft gezien. Toch kan, zoals Donabedian aangeeft, het definiëren de eerste
stap zijn op het pad dat leidt naar een zinvol hanteren van het concept kwaliteit van zorg. 2
Voor de definiëring van de kwaliteit van zorg bestaan verschillende indelingen. 3 Een
eerste indeling is die tussen een descriptieve en een prescriptieve definitie. In dit
proefschrift is gekozen voor een descriptieve definitie van kwaliteit: hoe is de kwaliteit
van verwijzingen en niet hoe behoort de kwaliteit van verwijzingen te zijn.
Door Vuori4 wordt voor de definiëring de volgende indeling gehanteerd:
1. De conceptuele benadering: tracht een logisch samenhangende omschrijving van het
concept kwaliteit van zorg te geven. B.v.: kwaliteit is de mate waarin de gestelde en
bereikte doelen met elkaar overeenkomen.
2. De aspectbenadering: is een opsomming van kenmerken van zorg die van invloed
zijn op de kwaliteit van zorg.
3. De operationele benadering: legt een direct verband tussen het begrip kwaliteit en
geneeskundige vooruitgang. Iedere nieuwe techniek die een verbetering van het
geneeskundig handelen oplevert, kan als een toename in kwaliteit van zorg worden
opgevat.
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Door Steffen5 wordt een onderscheid gemaakt tussen:
1. De metafysische definitie: kwaliteit wordt gezien als de eigenschappen van objecten.
Uitgegaan wordt van een bestaan van kwaliteit op zich, onafhankelijk van de
beschouwer.
2. De subjectgebonden definitie: het oordeel over de kwaliteit hangt af van de
doelen/voorkeuren die de beoordelende persoon heeft. Het oordeel zal verschillen
afhankelijk van de positie die men in het gezondheidszorgsysteem inneemt, ofwel het
perspectief van de betrokkene.
Binnen de subjectgebonden definitie kan men een onderscheid maken tussen de
professionele definitie: vanuit de optiek van de beroepsbeoefenaar, de geïndividualiseerde
definitie: stelt het standpunt van de patiënt centraal en de sociale definitie: het nut van de
populatie wordt in ogenschouw genomen.2
In dit proefschrift is gekozen voor een combinatie van de aspectbenadering en de
subjectgebonden definitie. Voor de aspectbenadering is gekozen, omdat deze benadering
het mogelijk maakt het abstracte begrip ‘kwaliteit’ meetbaar te maken en de variatie in
kwaliteit te verklaren. 1 Caper stelt: ‘It seems useful to me to think of the quality of
medical care as being separable into a number of components; some are measurable, and
others are not.’6
Het oordeel over de kwaliteit van zorg kan alleen worden gegeven door beroepsbeoefenaren (onafhankelijken en de direct betrokkene) en door de direct betrokken patiënt
of zijn naasten en daarom is gekozen voor de subjectgebonden definitie. Het hanteren van
kwaliteit als subjectgebonden begrip wijst de weg naar vormen van kwaliteitsbewaking
en bevordering door middel van beïnvloeding van de verwachtingen (bijvoorbeeld via
voorlichting) en de beleving (bijvoorbeeld via expliciete specificaties van de dienst-en
zorgverlening).3
Een voorbeeld van de subjectgebonden aspectbenadering is de discussienota ‘Begrippenkader voor de kwaliteit van de beroepsbeoefening’ van de Nationale Raad voor de
Volksgezondheid, waarbij de kwaliteit van zorg bezien wordt vanuit het perspectief van
de beroepsgroep.7 De achterliggende gedachte van de discussienota is dat de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van zorg primair berust bij de zorgverleners zelf. Van
hen is een belangrijke invloed op de kwaliteit van het primair proces te verwachten. De
zorgverlening is opgesplitst in een drietal categorieën:
- kwaliteit van het methodisch-technisch handelen (kunde), waaronder onder anderen
de aspecten doeltreffendheid en deskundigheid vallen;
- kwaliteit van de attitude van de beroepsbeoefenaar, bijvoorbeeld informatiebereidheid en vertrouwensrelatie;
- kwaliteit van de organisatie van de beroepsuitoefening, bijvoorbeeld continuïteit en
doelmatigheid.
Bij een subjectgebonden aspectbenadering vanuit het patiëntenperspectief komen ook
andere zaken naar voren. In een onderzoek naar de criteria die patiënten aanleggen voor
de kwaliteit van de huisartsenzorg ligt de nadruk vooral op de volgende begrippen:
bereikbaarheid (zoals telefonische bereikbaarheid, openbaar vervoer), informatiebereidheid (zoals openheid over diagnose, inzagerecht dossier, begrijpelijke taal),
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keuzevrijheid/inspraak van de patiënt (zoals onderzoek en behandeling alleen na toestemming van de patiënt, inbreng eigen ervaringsdeskundigheid van de patiënt), continuïteit van zorg (zoals waarneming, adequate verwijzing) en bejegening van de patiënt
(zoals een persoonlijke, vriendelijke benadering, gelijkwaardigheid, vertrouwenspersoon).8
Model voor kwaliteit
DE KEUZE VAN HET MODEL

In dit proefschrift is het model van Donabedian als uitgangspunt gekozen voor de
verklaring van de uitkomst van de verwijzing. Donabedian gebruikt de volgende indeling
om het veelomvattende begrip ‘kwaliteit’ beter hanteerbaar en meetbaar te maken:
STRUCTUUR --> PROCES --> UITKOMST
De term structuur verwijst naar de bronnen en middelen die gebruikt worden bij het
leveren van zorg, alsmede de relatief stabiele omstandigheden waaronder zorg wordt
geleverd.9 De structuur is een voorwaarde scheppende factor voor een goede kwaliteit
van zorg.2 In de betekenis die Donabedian aan de term proces geeft, verwijst dit begrip
zowel naar de medische en verpleegkundige zorgverlening, als de activiteiten van
ondersteunende diensten. Uitkomsten of resultaten zijn de gevolgen voor een patiënt, die
toegeschreven kunnen worden aan een handelend ingrijpen van de hulpverlener. 2
Het model sluit aan bij het in hoofdstuk 1 gegeven schema van de verwijzing en is goed
hanteerbaar om de kwaliteit van de verwijzing te onderzoeken en de variatie in kwaliteit
te verklaren. Het model van Donabedian suggereert echter een lineair verband tussen
structuur, proces en uitkomst. Ons inziens weerspiegelt een dynamischer model meer de
werkelijkheid. De uitkomst van de verwijzing zal niet alleen door de procesvariabelen
worden bepaald, maar ook rechtstreeks door structuurvariabelen. Zo zal de verandering
van de functionele toestand bij de patiënt (uitkomst) deels door de medische interventie
kunnen worden verklaard (proces), en deels ook door patiëntenkenmerken, zoals de aard
en de ernst van de klacht en comorbiditeit (structuurvariabelen).
DE INVULLING VAN HET MODEL

Een nadere invulling van het model van Donabedian wordt gegeven door Tarlov et al in
de ‘Medical Outcome Study’. 10 Zij onderzoeken de relatie tussen de uitkomst van zorg,
en proces- en structuurvariabelen. Onder structuur verstaan zij een drietal categorieën: (1)
kenmerken van het systeem, zoals: aanwezige specialismen en financiële prikkels; (2)
kenmerken van de hulpverlener, zoals: leeftijd, opleiding en houding/meningen; (3)
kenmerken van de patiënt, zoals: leeftijd, diagnose, ernst van de aandoening, comorbiditeit en houding/meningen.
De proceskenmerken worden onderverdeeld in twee categorieën: (1) technische werkstijl,
zoals: voorschrijfgedrag, verwijzingen, het aanvragen van laboratoriumonderzoek en
continuïteit van zorg; (2) interpersoonlijke werkstijl, zoals: opstelling in contact met de
patiënt (bijvoorbeeld vriendelijkheid, respect), participatie van patiënt en communicatieniveau.
Bij de uitkomstmaten worden vier categorieën onderscheiden: (1) de waarde van
bepaalde parameters (clinical end points), zoals: symptomen en laboratoriumwaarden; (2)
functionele toestand: lichamelijk, mentaal en sociaal; (3) algemeen welbevinden, zoals:
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beleving van gezondheid en tevredenheid met de kwaliteit van leven; (4) tevredenheid
met de zorg, zoals: toegankelijkheid, kwaliteit van zorg volgens de patiënt en ‘algemene’
tevredenheid.
De kwaliteitsaspecten
Bij de keuze van de kwaliteitsaspecten, is het doel van de verwijzing, en hoe de artsen
trachten dit doel te bereiken, als uitgangspunt genomen. Hierbij is zowel met het
perspectief van de beroepsbeoefenaren als met het perspectief van de patiënt rekening
gehouden.
Patiënten worden meestal verwezen ter diagnose, ter behandeling en/of ter geruststelling
van de patiënt. De uitkomst van de verwijzing wordt daarom beoordeeld op de
verandering in de kennis op diagnostisch gebied (ter diagnose), de verandering in de
gezondheidstoestand van de patiënt (ter behandeling) en de verandering in de ongerustheid (ter geruststelling). Omdat in dit onderzoek niet is gekozen voor één ziektebeeld, is
het niet mogelijk om de uitkomst van de verwijzing te beoordelen aan de hand van
clinical end points, één van de door Tarlov et al gehanteerde uitkomstmaten. 10 Er zijn
geen symptomen of laboratoriumtests die geschikt zijn om bij een grote variatie aan
ziektebeelden de uitkomst te bepalen. Daarom is gekozen voor uitkomstmaten die niet
ziektespecifiek zijn, zoals de functionele toestand. Een andere uitkomstmaat die wordt gebruikt om de kwaliteit van zorg te evalueren, en die ook door Tarlov et al wordt onderscheiden, is de tevredenheid van de patiënt over de geleverde zorg. 10 Daarbij is tevens
nagegaan of de patiënt verder gaat met het zoeken van hulp tijdens of na afronding van
de verwijzing; dit is een indirecte manier om de tevredenheid van de patiënt te bepalen.
Ontevreden patiënten zijn meer geneigd tot doctor-shoppen. 11-14
Bij de keuze van de te onderzoeken aspecten van het proces van de verwijzing zijn de
aspecten genomen die van belang zijn voor het realiseren van het doel van de verwijzing,
namelijk het handelen van de huisarts en de specialist en de communicatie tussen beiden.
Het gaat hierbij om de door Tarlov et al onderscheiden technische werkstijl en niet om de
interpersoonlijke werkstijl. 10 Het meten van de interpersoonlijke werkstijl vereist directe
observatie van het arts-patiënt contact; omdat dit zeer arbeidsintensief is, is hier niet voor
gekozen.
Bij de beoordeling van het handelen van de huisarts en de specialist is het begrip
‘doelmatigheid’ centraal gesteld. Met doelmatigheid wordt in dit proefschrift geen financiële kosten/baten afweging bedoeld, maar een ‘geneeskundige’ afweging tussen de te
verwachten baten - een verbetering van de diagnostische kennis, de gezondheidstoestand
en de ongerustheid - en de kosten in de zin van de belasting voor de patiënt, de kans op
bijwerkingen etc. In de engelstalige literatuur wordt het begrip ‘clinical appropriateness’
gebruikt.
Bij de doelmatigheid van het handelen van de huisarts en de specialist gaat het enerzijds
om de diagnostische en therapeutische verrichtingen en anderzijds zijn er meer
procedurele handelingen. In deze laatste categorie valt de beslissing van de huisarts om de
patiënt te verwijzen. Ook voor de specialist gelden een aantal procedurele beslissingen,
namelijk: moet de specialist zich volledig richten op de bedoeling van de verwijzing van
de huisarts, of moet hij bij elke patiënt zijn eigen beleid bepalen. En hoe lang dient de
patiënt onder specialistische behandeling te blijven.
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Bij de communicatie tussen huisarts en specialist ligt de keuze van de beoordeling van de
kwaliteit van de verwijs- en specialistenbrief voor de hand, omdat de communicatie
tussen beiden voornamelijk schriftelijk geschiedt. 15 16
De bovenstaande keuze van de kwaliteitsaspecten leidt tot de volgende uitwerking van de
eerste onderzoeksvraag naar de kwaliteit van verwijzingen:
Met betrekking tot het proces van de verwijzing:
de doelmatigheid van het handelen van de huisarts en de specialist
a. In welke mate is er overeenstemming tussen de bedoeling van de huisarts met de
verwijzing en het specialistisch handelen?
b. Hoe doelmatig is het handelen van de huisarts?
c. Hoe doelmatig is het handelen van de specialist?
de communicatie tussen de huisarts en de specialist
Hoe is de kwaliteit van de schriftelijke berichtgeving tussen huisarts en specialist?
Met betrekking tot de uitkomst van de verwijzing:
a.

b.
c.

In welke mate treedt er een verandering op in de gezondheidstoestand en de
ongerustheid bij de patiënt en de kennis op diagnostisch gebied bij huisarts en
patiënt?
Hoe tevreden zijn patiënten over het gedrag van de artsen?
Hoeveel patiënten gaan gedurende of na afronding van de verwijzing op eigen
initiatief door met het zoeken van hulp?

De verklarende variabelen
Voor de beantwoording van de tweede onderzoeksvraag: Wat verklaart de kwaliteit van
verwijzingen? is een onderscheid gemaakt in twee typen verklarende variabelen. Ten
eerste de niet-verwijzingsspecifieke variabelen: structuurvariabelen, zoals de leeftijd van
patiënt, huisarts en specialist en de opvatting van huisarts en specialist over de wederzijdse taakafbakening. Ten tweede de verwijzingsspecifieke variabelen, zoals de aard en
ernst van de klachten van de patiënt, de functionele toestand van de patiënt op het
moment van verwijzen en de verwijsmotieven van de huisarts.
Dit onderscheid biedt de mogelijkheid de verklaring toe te kunnen schrijven aan
kenmerken van de actor (niet-verwijzingsspecifiek) of kenmerken van de verwijzing.
In figuur 2.1 zijn de onderzochte kwaliteitsaspecten en verklarende variabelen
weergegeven. Aan de ene kant zijn de kwaliteitsaspecten samen genomen, zowel proces
als uitkomst. Hierbij is ervan uitgegaan dat er sprake is van een interactie tussen deze
aspecten. Aan de andere kant zijn de verklarende variabelen samen genomen, waarbij
opnieuw een onderlinge interactie wordt verondersteld.
Het gehanteerde model is weliswaar gebaseerd op het door anderen genoemde of aangetoonde belang van bepaalde aspecten; de totale keuze van het verklaringsmodel moet
echter als exploratief worden beschouwd.
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Figuur 2.1

Het verklaringsmodel
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De kwaliteitsaspecten

2.3.1

Het proces: de doelmatigheid van het handelen van de huisarts en
de specialist
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De overeenstemming tussen de bedoeling van de huisarts en het handelen van de
specialist
De overeenstemming tussen de bedoeling van de verwijzing van de huisarts en het
handelen van de specialist is als kwaliteitsaspect gekozen, omdat in het basistakenpakket
van de Landelijke Huisartsen Vereniging wordt gesteld dat de huisarts een eigen verantwoordelijkheid voor de patiënt behoudt bij het delegeren van taken aan specialisten. 17
Met name dient de huisarts te voorkomen, dat de patiënt onnodig lang onder specialistische zorg blijft. Ook in de standaard ‘De verwijsbrief naar de tweedelijn’ van het
Nederlands Huisartsen Genootschap wordt als één van de doelen van de verwijsbrief
genoemd: de huisarts invloed laten uitoefenen op het verloop, de aard en de omvang van
de verdere behandeling in de tweede lijn. 18 Door het ziekenfondsbesluit van 1941,
waarbij de huisarts als poortwachter van het gezondheidszorgsysteem is geïnstalleerd, is
het de huisarts die in de meeste gevallen bepaalt of en wanneer een patiënt naar de specialist wordt verwezen. Vele particuliere verzekeraars hebben dit principe nadien
overgenomen.19 Dit beeld wordt bevestigd in beschouwende artikelen en opiniërende
onderzoeken.20-23 Huisartsen vinden het vaak frustrerend dat specialisten werk doen wat
zij tot hun taak rekenen en dat sommige patiënten te lang onder specialistische controle
blijven. Verder komt naar voren dat huisartsen van mening zijn dat specialisten nogal
eens geen rekening houden met het reeds door de huisarts verrichte onderzoek en zelf
weer opnieuw beginnen. Daar staat tegenover dat de specialisten soms vinden dat de
huisarts de patiënt nauwelijks onderzoekt, alvorens te verwijzen, of dat de huisarts te
weinig kennis bezit om de nacontrole van patiënten op zich te nemen. De huisarts
beschouwt zich vaak als ‘eigenaar’ van de patiënt. 24-28
Om daadwerkelijk invloed te hebben op wat er in de tweedelijn met de patiënt gebeurt,
moet de huisarts duidelijk voor ogen hebben wat hij van de specialist wil en moet hij zijn
bedoeling duidelijk maken aan de specialist. In een aantal gevallen is de bedoeling van de
verwijzing als vanzelfsprekend uit de reden van de verwijzing af te leiden. Als bij een
patiënte een sterilisatie-operatie moet worden uitgevoerd, zal de reden om de patiënt te
verwijzen zijn dat de huisarts niet over de therapeutische vaardigheden en mogelijkheden
beschikt om de patiënt zelf te behandelen. De bedoeling is dan ook dat de specialist de
therapie uitvoert. In andere gevallen is de relatie tussen de reden en de bedoeling van de
verwijzing minder vanzelfsprekend. Bij een patiënt met een huidafwijking, waarvan de
huisarts de diagnose wel heeft gesteld, kan de reden van de verwijzing zijn dat de huisarts
onvoldoende therapeutisch resultaat heeft geboekt. De bedoeling van de huisarts kan in
dit geval zijn dat de specialist de behandeling overneemt. Het kan echter ook zo zijn dat
de huisarts alleen een behandelingsadvies van de specialist wil en dat de huisarts zelf de
behandeling van de patiënt wil voortzetten.
Onderzoek naar de werkelijke invloed van de huisarts op het beleid van de specialist is
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schaars. Uit het onderzoek van Grundmeijer en van Weert komt naar voren dat de vraag
van de huisarts in de verwijsbrief in 10 % van de gevallen niet is beantwoord door de
specialist; bij slechts 4 % vindt men dat de specialist ten onrechte niet op de vraag van de
huisarts is ingegaan.29 Westerman en Hull concluderen dat de specialist in 55-60 % van
de gevallen in de berichtgeving aan de huisarts zeer duidelijk reageert op de reden tot
verwijzing.30 Als de huisarts uitdrukkelijk vraagt om terugverwijzing van de patiënt
- slechts in 4 % van de gevallen - wordt dit verzoek meestal zonder opgaaf van redenen
niet ingewilligd.
Kersten concludeert in zijn proefschrift ‘De invloed van de huisarts in de tweedelijn’ dat
huisartsen in de praktijk veel minder invloed uitoefenen op de specialistische behandeling
van hun verwezen patiënten dan zij wenselijk achten. 31 ‘Op papier’ claimen huisartsen
duidelijk een rol als bewakers van de continuïteit van zorg voor verwezen patiënten en
het vermijden van overconsumptie in de tweedelijn. Maar uit een analyse van
verwijsbrieven aan internisten blijkt dat huisartsen slechts in 20 % van de gevallen een
procedurevoorstel doen. Doen huisartsen een procedurevoorstel dan blijken de internisten
in een meerderheid van de gevallen (66 %) wel geneigd dit voorstel op te volgen. Kersten
concludeert dat het argument van huisartsen om geen procedurevoorstel in de verwijsbrief
op te nemen, ‘omdat specialisten toch hun eigen gang gaan en zich niets aan trekken van
de verwijsbrief’, minder hout snijdt dan huisartsen wel denken. Hij tekent daarbij echter
wel aan dat het natuurlijk moeilijk te voorspellen is hoe specialisten zouden reageren als
huisartsen in de toekomst vaker dan nu gebruikelijk is een procedurevoorstel zouden
doen. Bovendien is het mogelijk dat de huisartsen een duidelijke selectie maken van
gevallen waarin zij een procedurevoorstel doen. In andere gevallen zou een procedurevoorstel misschien veel minder effect sorteren.
De doelmatigheid van het handelen van de huisarts en de specialist
HET DIAGNOSTISCH EN THERAPEUTISCH HANDELEN VAN HUISARTS EN SPECIALIST

Onderzoek naar de kwaliteit/doelmatigheid van het diagnostisch en therapeutisch
handelen van huisarts en specialist tijdens het verwijsproces is schaars. Grundmeijer en
van Weert hebben het handelen van huisartsen en internisten bij verwezen patiënten door
onafhankelijke artsen laten beoordelen. 29 De beoordelaars zijn van mening dat de huisarts
vaak te weinig diagnostiek heeft verricht (48 % van de beoordelingen) voordat deze de
patiënt verwijst. Slechts in een gering aantal gevallen is men van mening dat de huisarts
onjuiste diagnostiek heeft gebruikt (8 % van de beoordelingen). Op de therapie van de
huisarts is minder kritiek (bij 22 % heeft men een therapie gemist en bij 14 % vindt men
dat de huisarts ten onrechte een therapie heeft ingesteld). Ook bij de specialist richt de
meeste kritiek zich op de diagnostiek; hier vindt men echter vaker dat de specialist
diagnostiek achterwege had kunnen laten, dan dat de specialist meer diagnostiek had
moeten doen (respectievelijk bij 21 % en 19 % van de beoordelingen). Op de therapie
van de specialist is slechts zelden kritiek. De gegevens van dit onderzoek zijn echter niet
zonder meer generaliseerbaar, daar het onderzoek heeft plaatsgevonden in een regio
waarvan de bevolking door de onderzoekers niet representatief voor Nederland wordt
genoemd. Daarnaast betreft het alleen verwijzingen naar de interne geneeskunde en
werken de deelnemende specialisten allen in loondienst in een academisch ziekenhuis.
Over de situatie in andere regio's kan, bij gebrek aan vergelijkbaar onderzoek, geen
uitspraak worden gedaan.
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In Engeland heeft Jenkins de diagnostiek van huisartsen laten beoordelen door de
specialisten, waarnaar de patiënten zijn verwezen. 32 Ook uit dit onderzoek komt naar
voren dat huisartsen in de ogen van de specialisten nogal eens meer kunnen doen voordat
zij de patiënt verwijzen. Bij 23 % van de verwijzingen is in de verwijsbrief geen melding
gemaakt van onderzoek, waarvan de specialisten wel verwachten dat de huisarts deze zou
uitvoeren. Jenkins tekent hier bij aan dat dit niet altijd hoeft te wijzen op een te gering
gebruik van de diagnostische mogelijkheden door de huisartsen, maar dat dit ook te
wijten kan zijn aan een gebrekkig vermelden van potentieel belangrijke informatie in de
verwijsbrief.
In het onderzoek van Grace en Armstrong vinden de verwijzende huisartsen zelf dat zij
bij ruim een derde van de verwijzingen (mogelijk) meer hadden kunnen doen, voordat zij
de patiënt verwezen. 33 De verwezen patiënten en de specialisten naar wie zij zijn
verwezen vinden dit bij bijna de helft van de verwijzingen.
De resultaten van onderzoek uit andere landen, zoals de Verenigde Staten, zijn moeilijk te
vergelijken met de Nederlands situatie, omdat de positie van de huisarts en de specialist in
de gezondheidszorg van deze landen sterk afwijkt van die in Nederland.
DE NOODZAAK VAN DE VERWIJZING

De huisarts zal bij een verwijzing steeds een afweging moeten maken tussen positieve en
negatieve effecten van een verwijzing. Hoe kleiner de medisch-somatische noodzaak om
te verwijzen is, des te groter is de beslissingsvrijheid van de huisarts. Bij de onderzoeken
naar de noodzaak van de verwijzing varieert het aantal ‘onnodige’ verwijzingen van 10
% tot ruim 50 %. In het rapport ‘bereidheid tot verandering’ wordt aangenomen dat thans
30 % onnodige verwijzingen in Nederland plaatsvinden. 34 De grote variatie in de
uitkomsten kan een gevolg zijn van de verschillende personen die het oordeel over de
noodzaak van de verwijzing hebben gegeven: de verwijzende huisarts zelf 35, de specialist
naar wie de patiënt is verwezen 32 36, zowel de huisarts als de specialist33 37-39 of onafhankelijke artsen. 29 40 Een ander verschil tussen de onderzoeken is de wijze waarop de
noodzaak is beoordeeld. Bij een deel van deze onderzoeken is rechtstreeks naar de
noodzaak van de verwijzingen gevraagd. Bij andere onderzoeken is een meer indirecte
benadering gebruikt, door te vragen of het probleem van de patiënt binnen de
competentie van de huisarts valt, of dat het door de specialist uitgevoerde onderzoek ook
door de huisarts had kunnen worden gedaan.
Deze verschillen plus de verschillen in bijvoorbeeld de in het onderzoek betrokken
specialismen, de onderzoeksregio en het aantal onderzochte verwijzingen, maakt
vergelijking van de onderzoeksresultaten niet goed mogelijk.
HET TIJDSTIP VAN VERWIJZEN

Het tijdstip van de verwijzing is nauw verbonden met de noodzaak van de verwijzing. De
onderzoeken van Jenkins, en Grace en Armstrong geven indirect, via de noodzaak van de
verwijzing, een aanwijzing over het tijdstip van verwijzen. 32 33 Als men van mening is dat
de huisarts zelf meer had kunnen doen voordat hij de patiënt verwees, betekent dit
waarschijnlijk ook vaak dat men vindt dat de verwijzing te vroeg heeft plaatsgevonden.
Bij een meer directe beoordeling van het tijdstip van verwijzen door onafhankelijke artsen
in het onderzoek van Grundmeijer en van Weert, vindt men dat de verwijzing in een

20

Hoofdstuk 2

kwart van de gevallen te vroeg heeft plaatsgevonden en bij 6 % dat deze te laat is. 29 Als
men van mening is dat de huisarts te vroeg heeft verwezen, is de reden hiervoor meestal
dat men vindt dat de huisarts meer diagnostiek had moeten doen.
DE DUUR VAN DE SPECIALISTISCHE ZORG

De noodzaak van het continueren van de specialistische zorg is regelmatig onderwerp
van kritiek op specialisten in beschouwende artikelen. 27 41-43 Uit het enige onderzoek dat
hiernaar in Nederland is gedaan blijkt dat, als de specialist de patiënt gedurende langere
tijd onder controle heeft gehouden, onafhankelijke artsen in een kwart van de gevallen
hier kritiek op hebben.29 Meestal gaat het om ‘chronische’ patiënten, waarvan de
onafhankelijke artsen van mening zijn dat de huisarts net zo veel deskundigheid bezit om
de patiënt verder te behandelen als de specialist en dat de huisarts beter voor de continuïteit kan zorgen. Als de patiënt is terugverwezen naar de huisarts is men het hier maar in 6
% van de gevallen niet mee eens.

2.3.2

Het proces: de communicatie tussen de huisarts en de specialist

De kwaliteit van de verwijsbrief
Bremer is in 1964 één van de eersten die in zijn proefschrift ‘Het verwijzen in de
huisartspraktijk’ aandacht heeft besteed aan de kwaliteit van de verwijsbrief. 44 Naar zijn
indruk is het schrijven van een verwijsbrief niet de sterkste kant van de huisarts. Volgens
de auteur bevat nog geen 10 % van de verwijsbrieven behoorlijke inlichtingen voor de
specialist.
Sindsdien zijn de verwijsbrieven meerdere keren inhoudelijk getoetst. 15 29 45-49 Als
belangrijkste tekortkoming komt het ontbreken van een duidelijke vraagstelling naar
voren. Een expliciete vraagstelling, waaruit duidelijk naar voren komt wat de huisarts van
de specialist verwacht in de zin van een specifiek onderzoek of behandelingsvoorstel,
komt weinig voor. Meestal luidt de vraag ‘gaarne uw onderzoek en overname behandeling’ of ‘graag uw oordeel en advies’. Procedureafspraken omtrent toekomstige
samenwerking of verdeling van verantwoordelijkheden komen zelden voor. 46 48
Huisartsen formuleren de vraagstelling vaak zodanig dat deze op vele manieren te interpreteren is.49
Naast de vraagstelling, nemen ook de personalia van de patiënt en de diagnose/werkhypothese een belangrijke plaats in bij de beoordeling van verwijsbrieven. De personalia
van de patiënt worden meestal volledig vermeld. Een diagnose/werkhypothese is, zo
komt uit meerdere onderzoeken naar voren, bij ongeveer tweederde van de verwijsbrieven aanwezig.15 45 48
De overige onderdelen van de verwijsbrief, zoals klachten van de patiënt, bevindingen
van de huisarts, aanvullend onderzoek en reeds ingestelde therapie, worden over het
algemeen niet als essentiële onderdelen van de verwijsbrief gezien. Deze gegevens
dienen alleen vermeld te worden als ze relevant voor de betreffende verwijzing zijn. In
alle onderzoeken wordt geconstateerd dat het met de leesbaarheid van de brieven matig is
gesteld. Slechts weinig brieven worden getypt en door een aantal huisartsen wordt de
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informatie aan de specialist op de verwijskaart of op een receptpapiertje geschreven.
In Engeland, waar de functie van de verwijsbrief vergelijkbaar is met die in Nederland,
krijgen de verwijsbrieven inhoudelijk minder kritiek dan in Nederland. Ook met de
leesbaarheid lijkt het in Engeland beter gesteld. 32 36
In een poging de kwaliteit van verwijsbrieven in Nederland te verhogen heeft het
Nederlands Huisartsen Genootschap, ruim een half jaar voor de start van de dataverzameling voor dit proefschrift, de standaard ‘De verwijsbrief naar de tweede lijn’
gepubliceerd.18 Volgens deze standaard is het doel van de verwijsbrief:
- bevorderen dat de specialistische hulp goed aansluit op de hulp van de huisarts:
voorkómen van overbodige handelingen, dubbele onderzoeken, dubbele medicatie,
onverenigbaarheden e.d.;
- de specialist een goed zicht geven op de verschillende elementen van het hulpverlenings- en probleemoplossend proces van de huisarts, opdat goede afstemming
mogelijk is;
- de huisarts invloed laten uitoefenen op het verloop, de aard en de omvang van de
verdere behandeling in de tweede lijn.
De NHG stelt dat de verwijsbrief een samenvatting van alle voor de verwijzing
belangrijke gegevens bevat en dat de verwijsbrief daarmee een weerspiegeling is van de
kwaliteit van de verwijzing.
Om de doelen die in de NHG-standaard staan geformuleerd te bereiken, is het van belang
dat het voor de specialist duidelijk is met welke bedoeling de huisarts de patiënt heeft
verwezen. Uit de weinige onderzoeken die op dit gebied zijn gedaan, blijkt dat dit meestal
niet zo is.37 50 Daarom is in dit proefschrift, naast een beoordeling van de kwaliteit van de
verwijsbrief is z'n geheel, ook apart aandacht aan dit aspect besteed.
De kwaliteit van de specialistenbrief
Meyboom en Casparie geven aan dat specialistenbrieven een drieledige functie hebben:
1. berichtgeving aan medebehandelaars, onder wie huisartsen; 2. archivering voor de
specialist zelf; 3. epicrise: het afleggen van verantwoording aan zichzelf en anderen over
de behandeling.51 Zij veronderstellen dat een specialist die het zwaartepunt legt bij
archivering en epicrise, minder aandacht zou kunnen besteden aan bijvoorbeeld het geven
van een beleidsadvies aan de huisarts. Bovendien staat noch bij archivering noch bij
epicrise de snelheid van berichtgeving centraal.
Om de berichtgeving van specialisten aan huisartsen te verbeteren heeft het Centraal
Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale toetsing (CBO) een commissie ingesteld met
als doel maatstaven op te stellen waaraan een goede verslaggeving zou moeten voldoen. 52
Benadrukt wordt dat de huisarts op tijd bericht krijgt, omdat de huisarts de patiënt vaak na
een poliklinisch bezoek terugziet en deze behoefte kan hebben aan meer informatie. Zij
geven aan dat de situatie van ziekenhuis tot ziekenhuis zoveel verschilt, dat ieder ziekenhuis zelf criteria op dient te stellen waaraan de specialistenbrieven dienen te voldoen. Pop
en Keijsers doen verslag van een bijeenkomst van huisartsen en specialisten die
discussiëren rondom het thema communicatie tussen huisarts en specialist. 53 Zij sommen
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dezelfde criteria voor de specialistenbrief op als door het CBO zijn opgesteld. Zij voegen
daaraan toe dat de specialist met redenen omkleedt waarom de patiënt door de specialist
moet worden blijven gezien. Tussentijdse berichtgeving wordt door hen wenselijk geacht.
In 1988 publiceren van Beusekom en Geerling een artikel waarin opnieuw aandacht voor
de inhoud van de specialistenbrief wordt gevraagd. 54 In dit geval gaat het om de
ontslagbrief; het bericht na overlijden of poliklinisch onderzoek blijft buiten beschouwing.
Het belangrijkste verschil met de criteria die het CBO heeft opgesteld is, dat deze auteurs
een onderscheid maken in wat altijd in de brief moet staan en wat wenselijk wordt geacht.
Als wenselijk wordt geacht: welke voorlichting aan patiënt en familie is gegeven,
adviezen paramedische hulp en adviezen ten aanzien van werkhervatting. Zij geven aan
dat de optimale ontslagbrief een goed lopend, leesbaar en vooral een kort klinisch stuk
moet zijn zonder technisch jargon en ongebruikelijke afkortingen. Alle laboratoriumgegevens en uitslagen van ander onderzoek kunnen apart bijgevoegd worden. Bij het
schrijven van de brief, zeggen van Beusekom en Geerling, geve men zich er rekenschap
van, dat hetgeen men wil meedelen, door de ontvanger ook begrepen moet kunnen
worden.
De onderzoeken op het gebied van de beoordeling van de snelheid (tijdsverloop tussen
consult van de patiënt bij de specialist en briefdatering of ontvangst) en de inhoud van de
specialistenbrief laten zich als volgt ordenen.
Bij twee onderzoeken zijn huisartsen gevraagd een oordeel te geven over de inhoud van
de door hen ontvangen specialistenbrieven (polikliniekbrieven) in het algemeen en over
de snelheid van de berichtgeving.55 56
In één onderzoek zijn de specialistenbrieven beoordeeld door de betrokken huisarts
(degene die de brieven ontving) op aan- of afwezigheid van bepaalde onderdelen. 51 In
twee onderzoeken zijn de specialistenbrieven door onafhankelijke personen beoordeeld
op hun aan- of afwezigheid van bepaalde onderdelen en nagegaan is wat het tijdsverloop
is tussen het eerste bezoek van de patiënt aan de specialist (of de datum van ontslag van
de patiënt) en het uitschrijven van de specialistenbrief. 48 57
In twee onderzoeken zijn de brieven door onafhankelijke artsen op de kwaliteit van de
vermelde onderdelen (duidelijk of onduidelijk en uitstekend tot slecht) en op de snelheid
van de berichtgeving beoordeeld.30 58
De hierboven genoemde onderzoeken verschillen verder in methode van beoordeling, het
aantal brieven, het onderzoeksgebied en het aantal onderdelen van de brief dat is
beoordeeld. Er worden ontslagbrieven, polikliniekbrieven of beide soorten brieven
beoordeeld; het gaat om brieven die afkomstig zijn van de internist, afkomstig zijn van
meerdere specialismen of het gaat om de brieven uit een bepaalde periode, onafhankelijk
van het specialisme.
Uit de onderzoeken, waar een oordeel is gegeven over de specialistenbrieven in het
algemeen, komt naar voren dat de huisartsen over de inhoud van de meeste brieven
tevreden zijn, alleen de berichtgeving komt soms te laat en de inhoud is op bepaalde
punten voor verbetering vatbaar. Er wordt geconcludeerd dat niet voldoende ingegaan
wordt op hetgeen in de verwijsbrief wordt aangereikt, de informatie is niet ter zake
doende of afgestemd op de behoefte van de huisarts (de voor de huisarts belangrijke
informatie ontbreekt om de continuïteit in zorg te waarborgen) en de brieven zijn niet
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goed gestructureerd. De meeste huisartsen zouden de specialistenbrief graag beperkt zien
tot het formaat van één A4-tje. De probleem- en vraagstelling van de huisarts, hoofdklacht, lichamelijk en aanvullend onderzoek, (voorlopige)diagnose en ingestelde therapie
worden relevant geacht. Men stelt het op prijs alleen de relevante informatie van lichamelijk en aanvullend onderzoek te ontvangen: men wil de informatie in de brief graag
toegespitst zien op het probleem. Psycho-sociale factoren van de patiënt vinden de meeste
huisartsen in een specialistenbrief als regel een overbodig element.
Bij de onderzoeken, waarbij de brieven op de aan- of afwezigheid of de kwaliteit van de
items zijn beoordeeld, krijgen de brieven ook een redelijk goede beoordeling. Volgens de
beoordeling van de aan- of afwezigheid worden de volgende onderdelen relatief het minst
vermeld: psycho-sociale factoren van de patiënt, ingestelde therapie/bestaande therapie,
aan de patiënt verstrekte mededelingen, voorlichting/leefregels voor de patiënt,
bijzonderheden in verband met nazorg door de huisarts en een beleidsadvies aan de
huisarts.
Bij de kwalitatieve beoordeling schieten de volgende onderdelen te kort: onduidelijkheid
over de medicatie die de huisarts de patiënt moet voorschrijven, onbesproken blijft of van
de huisarts verdere actie wordt verwacht, onduidelijkheid over vervolgconsulten bij de
specialist en uit de brieven blijkt volgens de auteurs niet veel bewustheid van de specialist
over de psycho-sociale factoren. Dit laatste aspect staat in contrast met wat in de vorige
alinea is opgemerkt bij de algemene beoordeling over dit punt.
Met betrekking tot de snelheid van de berichtgeving van de polikliniekbrieven lopen de
resultaten uiteen. In het onderzoek van Meijer en Hofstra is het tijdsverloop tussen het
eerste consult van de patiënt bij de specialist en het uitschrijven van de specialistenbrief:
4,9 dagen (spreiding 0-61 dagen)58 en in het onderzoek van Verhage-Spliet: 41 dagen
(standaarddeviatie 49 dagen).48
In het onderzoek van Meyboom en Casparie is 92 % van de brieven binnen 14 dagen en
85 % binnen een week door de huisarts ontvangen. 51 In het onderzoek van Westerman en
Hull varieert de tijd die verstrijkt tussen consultdatum en ontvangst van de specialistenbrief van gemiddeld 11.5 dagen voor de dermatologie tot 46 dagen voor de gastroenteroloog.30 In het onderzoek van Kersten en Stokx duurt het gemiddeld 13.4 dagen
(spreiding van 1 dag tot 91 dagen) voor de brief de huisarts bereikt. 57
In de vorige paragraaf, waarin de kwaliteit van de verwijsbrief aan de orde is geweest, is
opgemerkt dat de verwijsbrieven in Engeland minder kritiek krijgen dan de
verwijsbrieven in Nederland. Het is moeilijk om aan te geven, op basis van de
geraadpleegde literatuur, of het in Engeland beter of slechter gesteld is met de inhoud en
de snelheid van de specialistenbrieven dan in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat ook aan
de snelheid van de berichtgeving in Engeland het nodige valt te verbeteren en ook dat de
informatie meer zou moeten worden toegesneden op het gebruik in de huisartspraktijk. 57
59

Samengevat kan worden gesteld dat de inhoud van de specialistenbrief in het algemeen
als redelijk wordt beoordeeld, zowel door de betrokken huisarts als door onafhankelijke
beoordelaars. Onderdelen die het minst worden vermeld of een slechtere beoordeling
krijgen, zijn: ingestelde therapie/bestaande medicatie, verstrekte mededelingen aan de
patiënt, voorlichting/leefregels voor de patiënt, bijzonderheden in verband met nazorg
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door de huisarts en een beleidsadvies aan de huisarts. Psycho-sociale factoren van de
patiënt in de specialistenbrief worden relatief gezien ook het minst vermeld of het slechtst
beoordeeld door onafhankelijke beoordelaars; de betrokken huisarts vindt dit onderdeel
als regel een overbodig element.

2.3.4

De uitkomst van de verwijzing

De verandering van de gezondheidstoestand, de ongerustheid en de diagnostische
kennis
Empirisch onderzoek naar wat verwijzingen opleveren heeft weinig plaats gevonden. In
Nederland onderzocht Bremer in zijn eigen praktijk in hoeverre patiënten baat hebben
gehad bij de verwijzing en wat de verwijzing op diagnostisch gebied heeft opgeleverd. 44
Van de 500 verwezen patiënten zijn na één jaar 234 patiënten definitief genezen, 176
hebben er baat bij gehad, 59 hebben er geen baat bij gehad en 16 patiënten zijn overleden. Het blijkt dat in de gevallen waarbij de huisarts een diagnose gesteld heeft (n=328),
de diagnose ongeveer in een tiende van de gevallen gewijzigd wordt. De Jongh onderzocht ook in zijn praktijk in hoeverre 92 verwijzingen uit een bepaalde periode hebben
geleid tot een subjectieve afname van de klachten en ongerustheid van de patiënt. 60 De
uitkomsten laten zien dat bij 89 % van de patiënten de klachten zijn verbeterd en bij 88 %
van de patiënten de ongerustheid is afgenomen.
Grundmeijer en van Weert onderzochten het nut van 210 verwijzingen naar de internist. 29
In hun onderzoek ervaart 22 % van de patiënten de verwijzing niet als nuttig, terwijl 17 %
twijfelt over het nut. In bijna de helft van de gevallen zegt de patiënt dat de klachten zijn
afgenomen, eveneens in bijna de helft van de gevallen is de ongerustheid afgenomen en
in ruim driekwart van de verwijzingen noemt de patiënt een diagnose of zegt geen ziekte
te hebben. Daarnaast vinden Grundmeijer en van Weert een stijging van het aantal zekere
diagnoses (bij de huisarts) van 39 % op het moment van verwijzen naar 78 % na
afronding van de verwijzing. De diagnose verandert bij 53 % van de verwijzingen.
Uit buitenlands onderzoek zijn de volgende resultaten naar voren gekomen. Brown
beoordeelde een jaar lang retrospectief zijn eigen verwijzingen en vindt dat iets minder
dan de helft van zijn verwijzingen nuttig is geweest, op basis van eigen impliciete criteria.61
Dowie, die een descriptieve studie deed naar het beslissingsproces van verwijzen, vindt
dat de diagnose van de huisarts bij ongeveer een derde van de verwijzingen (N=358)
door de internist is bevestigd.62
Britton et al onderzochten de baten van 107 patiënten die naar de polikliniek interne
geneeskunde waren verwezen. 63 Van hen zijn 31 patiënten niet op de polikliniek
behandeld om diverse redenen. Van de overgebleven 76 patiënten voelt tweederde zich
na behandeling beter of hun prognose is verbeterd. Bij de resterende patiënten is geen
effect gezien: de klachten zijn spontaan verdwenen, zijn onveranderd gebleven of zijn
toegenomen.
Om te bepalen welke aspecten van belang zijn om de uitkomst van de verwijzing te
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meten is in hoofdstuk 1 aangegeven dat hiervoor het doel van de verwijzing als
uitgangspunt is genomen. Deze zijn: meer zekerheid bij huisarts en patiënt over de
diagnose, verbetering van de klachten of symptomen van de patiënt en/of geruststelling
van de patiënt. Dit is in overeenstemming met de standaard ‘De verwijsbrief naar de
Tweedelijn’ van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Aangegeven wordt dat de
huisarts een patiënt om verschillende redenen kan verwijzen, zoals ter diagnose, ter
behandeling en/of ter geruststelling van de patiënt. 18
Voor de patiënt zal de verwijzing in veel gevallen primair bedoeld zijn om een oplossing
te krijgen voor de klachten, doch ook ongerustheidsreductie speelt een belangrijke rol
voor de patiënt om een arts te raadplegen. 64-67 Ben-Sira geeft aan dat, hoewel het manifeste doel van de patiënt is een oplossing te krijgen voor zijn klachten of symptomen, de
patiënt vaak het latente doel heeft om ook een oplossing te krijgen voor zijn angsten. Of
de aanwezigheid van stress een oorzaak of een gevolg is van zijn ziekte, de patiënt zoekt
hulp voor het totale ongemak.68
De onderzoeken, die hebben plaats gevonden, verschillen in methode, in omvang en in de
aard van het specialisme. Bij de meeste verwijzingen is de situatie achteraf beter dan
vooraf. Op basis van deze resultaten wordt verwacht dat ook bij de meeste verwijzingen
in het onderhavige onderzoek er een positieve verandering zal optreden.
De tevredenheid over het gedrag van de artsen in de arts-patiënt relatie
Reeds in 1957 schreef Balint dat de dokter zelf beschouwd moet worden als medicijn. 69
De genezing van patiënten is volgens Balint's opvatting meestal niet alleen aan een
technische of medicinale interventie te danken. Hij wees op het grote belang van een
vertrouwensrelatie tussen arts en patiënt. Ziekte en naar de dokter gaan zijn vreeswekkende zaken, de patiënt wil gerustgesteld worden door een vertrouwenwekkend figuur.
Begrippen als aandacht, empathie en respect voor de patiënt zijn belangrijk. Balint deed
vanaf 1950 een systematische poging om de huisartsgeneeskunde tot een werkelijk op de
patiënt gerichte hulpverlening te ontwikkelen.
De literatuur over de arts-patiënt relatie richt zich met name op de huisarts-patiënt relatie.
De relatie specialist-patiënt is nauwelijks onderwerp van onderzoek geweest. Verhaak
geeft aan dat de huisarts een plaats inneemt die meer patiëntgericht is, met meer aandacht
voor zowel biomedisch als belevingsaspecten dan de plaats die specialisten innemen. 70
Dit komt tot uiting in de opleiding en in hun handelen. De huisarts verkeert in een situatie
waarin de klacht van de patiënt zoals deze hem presenteert, uitgangspunt van handelen is;
de specialist gaat uit van ziektecategorieën. Ook in de opleiding tot huisarts krijgt de artspatiënt relatie meer aandacht dan in de opleiding tot specialist.
In de literatuur over de arts-patiënt relatie komen onderwerpen aan de orde als:
opvattingen over goede consultvoering, factoren die de communicatie slecht en goed
beïnvloeden, omgaan met psycho-sociale problematiek, somatische fixatie, tevredenheid
en verwachtingen van de patiënt ten aanzien van het optreden van de arts.
Eén van de dimensies in de arts-patiënt relatie, die door ons wordt onderzocht, is de
tevredenheid van de patiënt over het gedrag van de huisarts en de specialist. De
tevredenheid wordt enerzijds als een aspect van de uitkomst van de zorg beschouwd: een
beoordeling van de patiënt over de kwaliteit van de zorg, anderzijds als een voorspeller
voor het doorgaan met het zoeken van hulp na afronding of gedurende de verwijzing.
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Patiëntentevredenheid is een belangrijke voorspeller van gezondheid gerelateerd gedrag,
zoals therapietrouw en het gebruik van medische zorg; ‘ontevreden patiënten zijn meer
geneigd tot doctor-shoppen’.11-14
Bensing, die recentelijk onderzoek heeft gedaan naar de communicatie tussen huisarts en
patiënt, geeft een uitgebreid overzicht van de literatuur op dit gebied. 71 Zij geeft aan dat er
twee groepen variabelen zijn, twee soorten artsengedrag, die lijken te voorspellen of een
patiënt al dan niet tevreden is over het consult. Instrumenteel gedrag (ook wel ‘taakgericht’ gedrag genoemd) staat in het teken van het oplossen van medische problemen en is
cognitief en rationeel van aard. Affectief gedrag is gericht op het scheppen van een
werkzame arts-patiënt relatie en is emotioneel van aard (de patiënt wil het gevoel hebben
dat hij geaccepteerd wordt, dat hij niet simuleert, hij wil affectie en vooral geruststelling).
Bij instrumenteel gedrag staat informatie-uitwisseling centraal. In het diagnostisch proces
is dat in de eerste plaats een goede vraagtechniek. Daarnaast is het van belang de patiënt
op een heldere en begrijpelijke wijze informatie te geven over de klachten en de
voorgenomen behandeling. Naast informatie geven is het ook belangrijk om alles
duidelijk uit te leggen, de patiënt te motiveren en te overtuigen van het belang van het
opvolgen van de instructies.
Uit Bensing's overzicht komt een tegenstrijdig beeld naar voren. 72 Sommige onderzoekers
stellen dat patiënten geen onderscheid kunnen maken tussen het affectieve en het
instrumentele gedrag van de arts en daarom hun beoordeling van het instrumentele gedrag
baseren op zijn affectieve gedrag. Anderen beweren dat patiënten wel degelijk onderscheid kunnen maken tussen beide typen gedrag en dat ook doen; patiënten zouden hun
tevredenheid vooral laten bepalen door het technische gedrag van de arts. Weer anderen
stellen dat affectief en instrumenteel gedrag elkaar sterk beïnvloeden.
Uit zowel buitenlands als Nederlands onderzoek blijkt dat de tevredenheid van patiënten
in zijn algemeenheid onveranderlijk groot is of het nu direct of indirect wordt gemeten. 35
71 73-82
Locker en Dunt geven twee verklaringen voor de grote mate van tevredenheid van
patiënten.83 Ten eerste zou de westerse gezondheidszorg zo optimaal kunnen functioneren dat er geen onvrede bestaat over de zorg. Ten tweede zou de relatie tussen
patiënten en de gezondheidszorg zo complex zijn dat geen meetinstrument gevoelig
genoeg is om de (on)vrede werkelijk te meten.
Visser is in een drietal onderzoeken onder ziekenhuispatiënten nagegaan wat de invloed
is van enkele methodische factoren op de meting van de satisfactie van de patiënten. 84 Op
grond van de onderzoeksresultaten kan vastgesteld worden dat zowel antwoordtendenties, als de wijze en plaats van uitvoeren van onderzoeken amper van
invloed zijn op de satisfactie van ziekenhuispatiënten.
Op basis van de resultaten van de hierboven genoemde onderzoeken verwachten we dat
de patiënten in ons onderzoek over het algemeen ook tevreden zullen zijn.
Het doorgaan met het zoeken van hulp na of tijdens de verwijzing
Doorgaan met het zoeken van hulp is door ons gedefinieerd als: gedurende of na afronding van de verwijzing verder hulp zoeken voor de klachten, waarvoor men is verwezen.

De uitwerking van de centrale vraagstelling

27

Op eigen initiatief in het reguliere en/of in het alternatieve medische circuit en niet op
advies van de huisarts of de behandelend specialist.
Onderzoek naar hoeveel patiënten gedurende of na afronding van de verwijzing
doorgaan met het zoeken van hulp is niet bekend.
Uit onderzoek van het CBS blijkt dat de niet-reguliere geneeskunst bij een steeds grotere
bevolkingsgroep in de belangstelling komt: het percentage personen dat een alternatieve
genezer raadpleegt nam tussen 1981 en 1990 met gemiddeld 0,3 % per jaar toe. 85

2.4

De verklarende variabelen, gespecificeerd per kwaliteitsaspect

2.4.1

Inleiding

De verklarende variabelen zijn steeds geordend naar: niet-verwijzingsspecifiek en verwijzingsspecifiek, zoals in paragraaf 2.3 in het model is aangegeven. Men dient zich hierbij
te bedenken dat bepaalde variabelen, zoals het specialisme of het type ziekenhuis, bij de
analyse van de variatie in de doelmatigheid van het specialistisch handelen nietverwijzingsspecifieke variabelen zijn; deze variabelen zijn immers constant bij de
verwijzingen waarbij dezelfde specialist is betrokken. Bij de analyse van de variatie in de
doelmatigheid van het huisartsgeneeskundig handelen en de uitkomst van de verwijzing
zijn het echter verwijzingsspecifieke variabelen; het specialisme en type ziekenhuis
variëren per verwijzing.
Zoals eerder in dit hoofdstuk is aangegeven is het onderzoek exploratief van karakter. De
keuze van de verklarende variabelen is deels gebaseerd op resultaten van andere onderzoeken op dit gebied, maar deels ook op ‘common sense’, omdat het empirisch onderzoek
naar de verklaring van het proces en de uitkomst van de verwijzing beperkt is. Een drietal
verklarende variabelen, te weten ‘de opvatting van de artsen over de wederzijdse taakafbakening’, ‘de verwachting van de patiënt over het gedrag van de artsen in de arts-patiënt
relatie’ en ‘de verwijsmotieven van de huisarts‘, zijn van toepassing bij de verklaring van
meerdere kwaliteitsaspecten. Om deze toelichting niet meerdere malen in deze paragraaf
te hoeven vermelden is deze toelichting in bijlage I opgenomen.

2.4.2

De verklaring van de doelmatigheid van het handelen van de huisarts en de specialist

Inleiding
Onderzoek naar een verklaring van het handelen van de huisarts heeft zich voornamelijk
gericht op de verklaring van de hoogte van het verwijscijfer. Op basis van de hoogte van
het verwijscijfer is echter geen oordeel te geven over de kwaliteit van het verwijsbeleid. 86
Beide gaan echter wel over het verwijzen van de huisarts. Van de factoren die
samenhangen met de hoogte van het verwijscijfer wordt nagegaan of deze ook relevant
zijn voor de doelmatigheid van het handelen van de huisarts.
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Het handelen van de specialist is minder vaak onderwerp van onderzoek geweest dan het
handelen van de huisarts. Van enkele variabelen die van invloed zijn op het handelen van
de huisarts kan verondersteld worden dat deze ook van invloed zullen zijn op het
handelen van de specialist.
Niet-verwijzingsspecifieke kenmerken
DEMOGRAFISCHE EN ALGEMENE KENMERKEN

Over de relatie tussen leeftijd en het aantal jaren ervaring van de arts en het handelen van
de arts bestaan geen eensluidende bevindingen. 87 In het onderzoek van Boots blijkt dat
meer ervaring van de huisarts naar verhouding meer tijd voor ‘begeleiding’ en minder
voor ‘diagnostiek’ en minder verwijzingen betekent. 88 Dit zou kunnen samenhangen met
de constatering van Gerrity et al dat ‘jonge’ artsen meer stress door onzekerheid ervaren
dan ‘oudere’ artsen. 89 Veel onderzoek verrichten en veel verwijzen kan een manier zijn
om onzekerheid te verminderen. Meer ervaring leidt tot het intuïtief herkennen van het
probleem, de zogenaamde ‘klinische blik’. 90 Dit zou mogelijk ook kunnen lijden tot
minder aanvullend onderzoek om tot een diagnose te komen. Het lijkt aannemelijk dat de
leeftijd en het aantal jaren ervaring indirect, door grotere zekerheid en het sneller
herkennen van een probleem, invloed heeft op de doelmatigheid van het handelen.
Verondersteld wordt dat onervaren artsen ondoelmatiger handelen dan ervaren artsen.
Het specialisme en het type ziekenhuis waar de specialist werkzaam is, zijn voor de
specialist niet-verwijzingsspecifieke kenmerken.
Het type ziekenhuis is nauw gerelateerd aan de werkrelatie tussen huisarts en specialist,
welke bij de verwijzingsspecifieke kenmerken wordt besproken. In een klein ziekenhuis
bestaat vaak een intensievere relatie tussen huisartsen en specialisten. 91 Specialisten
werkzaam in een klein ziekenhuis zullen hun beleid meer afstemmen op de bedoeling van
de huisarts. Welke invloed het werken in een academisch dan wel een niet-academisch
ziekenhuis heeft op het handelen van de specialist is niet duidelijk. Enerzijds is het
mogelijk dat in academische ziekenhuizen meer verrichtingen door de artsen worden
uitgevoerd, omdat een academisch ziekenhuis soms als ‘het hoogste adres’ of ‘de laatste
mogelijkheid’ wordt gezien. Anderzijds is het ook mogelijk dat de artsen in een academisch ziekenhuis juist minder verrichtingen uitvoeren, omdat zij in loondienst zijn,
hetgeen betekent dat zij geen financieel belang hebben bij het uitvoeren van verrichtingen.
De veronderstelling is dat in een klein ziekenhuis doelmatiger wordt gehandeld dan in een
groot ziekenhuis. Er wordt geen veronderstelling geformuleerd ten aanzien van de relatie
tussen de doelmatigheid van het handelen en het werken in een academisch dan wel nietacademisch ziekenhuis, omdat hier mogelijk sprake is van elkaar tegenwerkende
invloeden.
Door de specialismen cardiologie en longziekten worden bijna 4 maal zoveel poliklinische diagnostische en therapeutische verrichtingen gedeclareerd dan door de
dermatologie.92 De kans op een onnodige verrichting is bij een specialisme waar veel
verrichtingen worden uitgevoerd mogelijk groter dan bij een specialisme met weinig
verrichtingen. De veronderstelling is daarom dat bij de dermatologie doelmatiger wordt
gehandeld dan bij de neurologie of de interne geneeskunde.
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Een aantal demografische en algemene kenmerken is specifiek voor de huisarts, namelijk
de urbanisatiegraad van de vestigingsplaats van de huisartsenpraktijk, de praktijkvorm en
de praktijkgrootte. Deze kenmerken hangen met elkaar samen. Zo zijn gezondheidscentra
meestal in de steden gevestigd en is de praktijkomvang in de grote steden het geringst. 93
Door verschillende onderzoekers is een relatie tussen deze kenmerken en de hoogte van
het verwijscijfer aangetoond.87 94 De resultaten over de relatie tussen de praktijkgrootte en
het aantal verwijzingen zijn echter niet eensluidend. 87 Tevens zijn relaties aangetoond
tussen de urbanisatiegraad en de praktijkvorm van de huisarts en een aantal verrichtingen
van de huisarts, zoals röntgenonderzoeken en verwijzingen naar de fysiotherapeut. 95 94
Huisartsen werkzaam in gezondheidscentra hebben een bredere taakopvatting dat andere
huisartsen.94 Mogelijk berust de gevonden samenhang tussen de hoogte van het
verwijscijfer en de kenmerken van de huisartsen deels op verschillen in taakopvatting van
de huisartsen.
De veronderstellingen zijn: hoe lager de urbanisatiegraad en hoe kleiner de praktijkpopulatie, hoe doelmatiger er wordt gewerkt door de huisarts. Huisartsen die niet
werkzaam zijn in een solopraktijk werken doelmatiger dan huisartsen werkzaam in
solopraktijken.
OPVATTINGEN/VERWACHTINGEN

Met taakopvatting wordt bedoeld de attitude ten aanzien van welke taken tot het domein
van de huisarts en welke tot het domein van de specialist behoren. Een brede
taakopvatting van de huisarts betekent dat de huisarts van mening is dat hij invloed dient
te hebben op wat er met verwezen patiënten gebeurt, de specialist is primair consulent
van de huisarts. Ook bij specifieke aandoeningen is de huisarts van mening dat de
diagnostiek en therapie zo veel mogelijk door de huisarts dienen te worden gedaan. Bij
een smalle taakopvatting ziet de huisarts juist een beperkte taak voor de huisarts.
De huisartsen die volgens de indeling van Mokkink een ‘minimum + verwijs’ werkstijl
hebben, blijken een smallere taakopvatting te hebben dan de huisarts met een andere
werkstijl.96 Door meer onderzoekers is een relatie tussen taakopvatting van de huisarts en
interdoktervariatie in verrichtingen en verwijzen gelegd. 87 Het is aannemelijk dat een
soortgelijke relatie ook bij de specialist bestaat. Als de taakopvatting van de specialist is
dat de huisarts invloed dient te hebben op het beleid van de specialist, zal de specialist
zich bij het bepalen van zijn beleid meer richten op de bedoeling van de huisarts.
Verondersteld wordt dat huisartsen en specialisten die de huisarts een brede taak
toekennen doelmatiger handelen dan huisartsen en specialisten die van mening zijn dat de
huisarts een smalle taak heeft.
Verwijzingsspecifieke kenmerken
KLACHTKENMERKEN

De verwijzingsspecifieke kenmerken die het handelen van de huisarts en de specialist
beïnvloeden zijn allen gekoppeld aan de patiënt. De belangrijkste variabele is de
aard/ernst van de klachten. Mokkink constateert dat het aantal verwijzingen bij ernstige
aandoeningen weinig verschilt tussen huisartsen. 96 Bij minder of niet ernstige
aandoeningen verschilt het aantal verwijzingen tussen huisartsen met de factor 2 tot 3½.
Bij minder ernstige aandoeningen is er dus meer variatie in het handelen van de huisarts.
In de Nationale Studie zijn duidelijke verschillen in de verrichtingen van huisartsen
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geconstateerd, als de klachten van de patiënt worden ingedeeld naar ICPC-hoofdstuk of
wanneer zij worden ingedeeld in clusters van klachten (bijvoorbeeld: chronische ziekten,
infecties en neoplasma's). 95 Tielens et al concluderen dat huisartsen bij hun diagnostisch
handelen zeer selectief op de aard van de klachten reageren. 97 Het is aannemelijk dat ook
het handelen van de specialisten beïnvloed zal worden door de aard/ernst van de klachten
van de patiënt.
De veronderstelling is: hoe ernstiger de klachten, hoe doelmatiger er wordt gehandeld
door de artsen.
Het specialisme waarnaar de patiënt is verwezen is, bij het verklaren van de doelmatigheid van het handelen van de huisarts, een verwijzingsspecifiek kenmerk. De
morbiditeit bij de interne geneeskunde en de neurologie is over het algemeen ernstiger en
soms ook lastiger te diagnostiseren dan bij de dermatologie. Bij klachten op internistisch
gebied verricht de huisarts dan ook meer diagnostiek dan bijvoorbeeld bij klachten op
dermatologisch gebied.95 De veronderstelling is dat de huisarts bij dermatologische
problemen doelmatiger handelt dan bij internistische of neurologische problemen.
DEMOGRAFISCHE EN ALGEMENE KENMERKEN

Het enige algemene kenmerk van de patiënt waarvan wordt verwacht dat deze van
invloed is op het handelen van de specialist is de afstand tot het ziekenhuis. Als de afstand
groter is loopt de patiënt een kleinere kans op een herhalingsconsult van de specialist. 98
De veronderstelling is dat specialisten bij patiënten die dicht bij een ziekenhuis wonen
ondoelmatiger handelen, omdat zij de patiënt soms onnodig lang onder specialistische
controle houden.
VERWIJSMOTIEVEN HUISARTS/BELEIDSMOTIEVEN SPECIALIST

Zoals eerder in deze paragraaf is aangegeven kan onzekerheid bij de huisarts (‘vrees iets
over het hoofd te zien’) aanleiding zijn tot meer diagnostische verrichtingen en meer
verwijzen.89 Daar artsen die zicht minder onzeker voelen deze diagnostische
verrichtingen en verwijzingen niet zouden hebben uitgevoerd, is aannemelijk dat deze
door onzekerheid ingegeven handelingen niet altijd doelmatig zijn.
Als een huisarts onder druk van de patiënt verwijst, acht hij deze verwijzing vaak minder
noodzakelijk dan wanneer hijzelf het initiatief voor de verwijzing neemt. Dit wordt
geïllustreerd met het onderzoek van Dopheide, waaruit blijkt dat huisartsen, wanneer zij
zelf het initiatief tot de verwijzing nemen, 98 % van de verwijzingen noodzakelijk vinden
(N=985).35 Wanneer het initiatief van de verwijzing uitsluitend bij de patiënt ligt menen
de huisartsen dat slechts 15 % van de verwijzingen medisch gezien noodzakelijk zijn.
Ook als geruststelling van de patiënt een rol speelt bij de beslissing te verwijzen is dit van
invloed op het oordeel over de doelmatigheid van het handelen. In het onderzoek van
Grundmeijer en van Weert worden verwijzingen in de categorie ‘bezorgde patiënt’
(bijvoorbeeld spastisch colon/functionele buikklachten) in bijna de helft van de gevallen
als niet noodzakelijk beoordeeld.29
Het is aannemelijk dat de variabelen die van invloed zijn op de verwijsbeslissing van de
huisarts ook het handelen van de specialist zullen beïnvloeden. De patiënten zullen ook
bij de specialist wensen uiten of druk uitoefenen om de specialist tot bepaalde
handelingen te bewegen. De specialist zal, evenals de huisarts, onzekerheid ervaren over
het te volgen beleid. Van de specialist wordt over het algemeen echter verwacht dat hij
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onzekerheden uitsluit. Daarom is de patiënt naar hem verwezen. 99
Verondersteld wordt dat, als deze motieven een rol spelen bij het verwijzen van de
huisarts of het bepalen van het beleid door de specialist, het handelen minder doelmatig
zal zijn.
CONTACT HUISARTS-SPECIALIST

Als het gaat om de overeenstemming tussen de bedoeling van de huisarts en het
specialistisch handelen is het aannemelijk dat de intensiteit van de werkrelatie tussen
huisarts en specialist een belangrijke rol speelt. Als de huisarts en de specialist een
intensieve werkrelatie hebben, zal de specialist zijn beleid meer afstemmen op de huisarts.
Oosterhuis constateert dat de specialist de vraag van de huisarts in de verwijsbrief vaker
beantwoordt als een ik-jij relatie tussen de huisarts en de specialist bestaat, dan wanneer
zij elkaar nauwelijks kennen. 100 De veronderstelling is: hoe intensiever de werkrelatie,
hoe doelmatiger er wordt gehandeld.

2.4.3

De verklaring van de kwaliteit van de communicatie tussen de huisarts en de specialist

Niet-verwijzingsspecifieke kenmerken
DEMOGRAFISCHE EN ALGEMENE KENMERKEN

In de loop der jaren zijn er binnen de huisartsgeneeskunde verschillende ontwikkelingen
geweest gericht op verhoging van de kwaliteit van zorg. Eén van deze ontwikkelingen is
het formuleren van standaarden, waaronder een standaard voor de verwijsbrief naar de
tweedelijn. Voor de specialistenbrief bestaat geen standaard, maar aan de inhoud van de
specialistenbrief is de laatste jaren wel meer aandacht besteed (zie paragraaf 2.3.3). Het is
aannemelijk dat artsen die nog maar kort in de praktijk werken meer beïnvloed zijn door
deze ontwikkelingen dan hun collega's die al veel langer werkzaam zijn.
De veronderstelling is: hoe langer de praktijkervaring van een arts, hoe minder de
verwijs- of specialistenbrieven voldoen aan de huidige richtlijnen.
Specifiek voor de huisartsen is de variabele praktijkvorm. Zoals eerder is aangegeven
heeft samenwerken met andere huisartsen, met name in gezondheidscentra, effect op de
62
werkwijze van huisartsen94 en ook op het schrijven van verwijsbrieven
. Daarnaast
ontberen huisartsen in solopraktijken vaak administratieve hulp en schrijven daarom snel
iets op een briefje30 . De veronderstelling is daarom dat huisartsen in samenwerkingsverbanden betere verwijsbrieven schrijven dan huisartsen in solopraktijken.
Voor de specialist is, analoog aan de praktijkvorm van de huisarts, het type ziekenhuis een
verklarende variabele. Hoewel in het onderzoek van Kersten et al geen verschillen in de
kwaliteit en de snelheid van de specialistenbrieven zijn gevonden tussen de typen
ziekenhuizen (algemeen versus academisch ziekenhuis), 57 zijn er wel redenen om aan te
nemen dat het type ziekenhuis van belang is. De brieven uit een academisch ziekenhuis
worden meestal door de assistenten geschreven en worden eerst nog door de supervisor
gelezen, alvorens ze verstuurd worden. Deze procedure zal meer tijd in beslag nemen,
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maar verhoogd de kwaliteit van de berichtgeving. Cummins et al zeggen hierover dat er
geen financiële prikkel voor de artsen is, die in een universiteitsziekenhuis werken, om
contact met de ‘physician’ te onderhouden. 101 Het gaat hier om een in de Verenigde
Staten uitgevoerd onderzoek. Zij bedoelen ons inziens dat artsen in een academisch
ziekenhuis er geen ‘belang’ bij hebben om huisartsen op tijd van informatie te verstrekken. Verondersteld wordt dat de kwaliteit van de specialistenbrieven afkomstig uit een
academisch ziekenhuis beter is dan die van brieven afkomstig uit niet-academische
ziekenhuizen; de snelheid van de berichtgeving uit een academisch ziekenhuis zal echter
lager zijn.
In de onderzoeken van Kersten et al 57 en van Westerman et al102 is een verschil in de
kwaliteit van de inhoud van specialistenbrieven tussen de specialismen gevonden. Zij
geven hiervoor geen verklaring en deze ligt ook niet direct voor de hand. Omdat er door
de genoemde auteurs verschillen zijn gevonden, wordt deze variabele in de analyse
meegenomen. Over de samenhang tussen het specialisme en de snelheid van berichtgeving zijn geen eensluidende bevindingen. 57 102 De veronderstelling is dat de berichtgeving
van de dermatologen sneller is dan van de overige specialismen in ons onderzoek, omdat
de brieven van de dermatoloog doorgaans korter zijn en omdat dermatologen over het
algemeen minder gebruik maken van (soms tijdrovend) aanvullend onderzoek.
OPVATTINGEN/VERWACHTINGEN

Evenals bij de verklaring van de doelmatigheid van het handelen van de huisarts en de
specialist, zal de taakopvatting ook een rol spelen bij het verklaren van de kwaliteit van
de communicatie. De taakopvatting van de huisarts is van invloed op de werkwijze van
de huisarts, met name ook wat betreft zijn relatie met de tweedelijn, tot uiting komend in
aard en aantal van zijn verwijzingen 35 87. Huisartsen die zichzelf een brede taak
toekennen, willen meer invloed op wat in de tweedelijn gebeurt. Verondersteld wordt dat
dit ook in de verwijsbrief tot uiting komt en leidt tot een kwalitatief betere verwijsbrief.
Wat betreft de specialistenbrief is het eveneens aannemelijk dat specialisten die de
huisarts een brede taak toebedelen meer aandacht zullen besteden aan de snelheid en de
inhoud van de berichtgeving; een en ander met het oog op het waarborgen van de
continuïteit van de zorg. Over de relatie tussen de taakopvatting van de specialist en de
snelheid van de berichtgeving zijn geen empirische gegevens beschikbaar. De kwaliteit
van de specialistenbrief hangt, zo concluderen Meyboom en Casparie, wel samen met de
‘attitude’ van de specialist.51 Aan het begrip ‘attitude’ wordt door hen echter geen nadere
invulling gegeven. Het is aannemelijk dat hiermee min of meer hetzelfde bedoeld wordt
als wat onder het begrip ‘taakopvatting’ wordt verstaan. De veronderstelling is:
specialisten die de huisarts een brede taak toekennen, schrijven kwalitatief betere brieven
en versturen deze ook sneller dan specialisten die van mening zijn dat de huisarts slechts
een smalle taak heeft.
De NHG-standaard voor de verwijsbrief naar de tweede lijn is geïntroduceerd om de
kwaliteit van verwijsbrieven te vergroten. Als de standaard succesvol is mag worden
verondersteld dat huisartsen die op de hoogte zijn van de NHG-standaard voor de
verwijsbrief en die deze standaard als richtlijn voor het schrijven van de brief hanteren,
kwalitatief betere verwijsbrieven schrijven dan huisartsen die dit niet doen.
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Verwijzingsspecifieke kenmerken
KLACHTKENMERKEN/DEMOGRAFISCHE KENMERKEN VAN DE PATIËNT

Uit het onderzoek van Kersten et al komt naar voren dat de aard/ernst van de klachten
van invloed is op de kwaliteit van de specialistenbrieven. De brieven zijn vollediger bij
ernstiger aandoeningen; de snelheid van de berichtgeving wordt niet beïnvloed door de
ernst van de aandoening.57 De auteurs geven hiervoor als verklaring dat het bij ernstiger,
meer levensbedreigende aandoeningen meer past dat de huisarts volledige berichtgeving
ontvangt.
Het is waarschijnlijk dat ook de kwaliteit van de verwijsbrief samenhangt met de
aard/ernst van de klachten.
De veronderstelling is dat bij ernstiger aandoeningen de kwaliteit van de berichtgeving
beter is.
Westerman en Hull constateren een samenhang tussen de kwaliteit van de verwijsbrief en
het specialisme. Brieven naar de algemeen internist blijken vaker kritiek te krijgen dan
brieven naar bijvoorbeeld de neuroloog en dermatoloog 30. Een mogelijke verklaring
hiervoor is dat brieven naar de interne specialismen over het algemeen meer informatie
moeten bevatten en deze zullen daarom meer kans lopen te kort te schieten dan brieven
naar bijvoorbeeld de dermatologie. Verondersteld wordt dat verwijsbrieven naar een
dermatoloog minder kritiek krijgen dan brieven naar een neuroloog of een internist.
CONTACT TUSSEN HUISARTS EN SPECIALIST

Over de relatie tussen de intensiteit van de werkrelatie en de kwaliteit van de
berichtgeving is weinig bekend. Oosterhuis constateert dat specialisten de uitslagen van
onderzoek in de brief uitgebreider toelichten als er sprake is van een ‘ik-jij’ relatie, dan
wanneer de huisarts en de specialist elkaar niet goed kennen. 100 Het is echter ook
mogelijk dat, als een intensieve werkrelatie bestaat, de brief juist minder uitgebreid is.
Voor de betreffende huisarts of specialist aan wie de brief is gericht, is de brief wel
duidelijk - deze heeft aan een ‘half woord’ genoeg - voor een buitenstaander kan deze
echter onvolledig en/of onduidelijk zijn en dientengevolge ook een lagere kwaliteitsbeoordeling krijgen. Op basis hiervan luidt de veronderstelling: een intensieve werkrelatie
gaat samen met minder goede verwijs- en specialistenbrieven.
Bij een deel van de verwijzingen zal de huisarts op het moment dat hij de verwijsbrief
schrijft niet weten welke specialist de patiënt zal behandelen. In zo'n geval zal de huisarts
de verwijsbrief zodanig moeten opstellen dat verschillende specialisten er mee kunnen
werken. Verondersteld wordt dat deze verwijsbrieven duidelijker/vollediger zijn dan
wanneer de huisarts weet aan welke specialist hij de brief schrijft.
VERWIJSMOTIEVEN HUISARTS

Als bij de verwijsbeslissing van de huisarts druk van de patiënt of geruststelling van de
patiënt een rol heeft gespeeld, dan zal de kwaliteit van de verwijsbrief minder hoog zijn,
omdat de verwijzing niet primair berust op een vraag van de huisarts; de huisarts beschouwt deze verwijzingen mogelijk minder als ‘eigen’ verwijzingen en dit zou tot een
lagere kwaliteit van de verwijsbrief kunnen leiden. Als vrees van de huisarts iets over het
hoofd te zien een belangrijke rol heeft gespeeld bij de verwijsbeslissing is eerder het

34

Hoofdstuk 2

omgekeerde het geval. Daarom wordt verondersteld dat de huisarts de specialist zo
volledig mogelijk zal informeren om te bewerkstelligen dat de specialist de vrees van de
huisarts kan wegnemen, hetgeen tot een kwalitatief betere brief leidt.

2.4.4

De verklaring van de verandering van de gezondheidstoestand, de
ongerustheid en de diagnostische kennis

Niet-verwijzingsspecifieke kenmerken
Er zijn geen onderzoeken waaruit een relatie tussen de uitkomst van de verwijzing en
demografische kenmerken van de patiënt, zoals geslacht, leeftijd, verzekeringvorm en
opleiding, naar voren komt. Wel blijkt dat de gezondheidstoestand van ziekenfondspatiënten slechter is dan van particulier verzekerden 103 en dat een hogere leeftijd
samengaat met meer comorbiditeit 104 en ernstiger morbiditeit, bijvoorbeeld ischemische
hartziekten en maligniteiten 77. Alleen wat betreft de leeftijd van de patiënt lijkt het
aannemelijk dat deze een additioneel effect, naast de ernst van de aandoening, op de
verandering van de gezondheidstoestand heeft. Jongere patiënten herstellen sneller en
vaker dan oudere patiënten. De veronderstelling luidt daarom: hoe jonger de patiënt, hoe
frequenter de gezondheidstoestand verbetert. De andere demografische kenmerken van
de patiënt worden niet gebruikt voor de verklaring van de verandering van de
gezondheidstoestand, de ongerustheid en de diagnostische kennis.
Verwijzingsspecifieke kenmerken
KLACHTKENMERKEN

Grundmeijer en van Weert hebben de verwezen patiënten in 6 verwijsgroepen
ingedeeld;29 deze indeling zegt iets over de aard/ernst van de klachten. In hun onderzoek
verschillen de verwijsgroepen in de uitkomst van de verwijzing met betrekking tot de
klachten-, diagnostische kennis- en ongerustheidsverandering. Bij de groep ‘vage
klachten’ en ‘bezorgde patiënt’ heeft de verwijzing vaak minder opgeleverd dan bij de
groepen ‘chronische patiënt’, ‘bezorgde dokter’, ‘complexe aandoening’ en ‘afwijkend
laboratorium onderzoek’.
Uitgegaan wordt van de veronderstelling dat, hoe beter de klachten te diagnostiseren en te
behandelen zijn, hoe meer de gezondheidstoestand en de ongerustheid zal verbeteren en
hoe meer de diagnostische kennis zal toenemen.
De hierna genoemde verwijzingsspecifieke kenmerken zullen samenhangen met de
aard/ernst van de klachten.
Verondersteld wordt dat: bij de patiënten die al eens eerder een hulpverlener hebben
geraadpleegd voor dezelfde klachten de klachten minder behandelbaar en diagnostiseerbaar zijn en dat daarom de gezondheidstoestand en de ongerustheid minder verbetert
en de kennis op diagnostisch gebied minder toeneemt dan bij de patiënten die niet eerder
bij een andere hulpverlener zijn geweest.
Bij patiënten met comorbiditeit kan de uitkomst van de medische interventie ‘ondergesneeuwd’ raken door de invloed van comorbiditeit. Dit leidt tot de veronderstelling dat: de
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verbetering van de gezondheidstoestand bij de patiënten met comorbiditeit minder is, dan
bij de patiënten zonder comorbiditeit. Zij zullen de beperking die samenhangt met de
comorbiditeit houden.
Specialisme: Verondersteld wordt dat bij dermatologische verwijzingen minder
functionele toestand- en ongerustheidsverbetering zal optreden dan bij neurologische en
internistische verwijzingen. De uitgangssituatie zal als interveniërende variabele hierbij
een rol spelen. De functionele toestand op het moment van verwijzen zal bij de patiënten
die naar de dermatologie worden verwezen beter zijn dan bij de patiënten die naar de
internist of de neuroloog worden verwezen. Dit hangt samen met het feit dat dermatologische aandoeningen over het algemeen minder ernstig zijn dan internistische of neurologische aandoeningen.
UITGANGSSITUATIE

Het is per definitie zo dat hoe slechter de uitgangssituatie is, hoe groter de mogelijkheden
zijn om te verbeteren. Daarom wordt verwacht dat hoe groter de beperking in het
functioneren, hoe ongeruster en hoe onzekerder over de diagnose op het moment van
verwijzen, hoe groter de verbetering op de genoemde gebieden zal zijn.
VERWACHTINGEN

De Jongh concludeert dat de verwachtingen van de patiënt in het algemeen hoog
gespannen waren, maar anders uitpakten. De verwachting van de huisarts is volgens hem
een betere voorspeller dan de verwachting van de patiënt ten aanzien van de uitkomst van
de verwijzing.60 Hij heeft de verwachting van de huisarts gerelateerd aan de uitkomst
volgens de huisarts en niet aan de uitkomst volgens de patiënt, zoals in het onderhavige
onderzoek.
Verondersteld wordt dat een positieve verwachting van de patiënt ten aanzien van de
klachten-, ongerustheid- en diagnostische kennisverandering op het moment van
verwijzen, samen zal gaan met een positieve verandering op de genoemde gebieden;
hierbij kan sprake zijn van een ‘zelfvervullende profetie’: de verwachting oefent zelf al
invloed uit op de verandering, doordat zij erin geloven.
VERWIJSMOTIEVEN HUISARTS

Uit het onderzoek van Armstrong et al komt naar voren dat geruststelling van de patiënt
samengaat met druk van de patiënt om verwezen te worden. 105
Uit het onderzoek van Grundmeijer en van Weert blijkt dat in de verwijsgroepen
‘bezorgde patiënt’ en ‘vage klacht’, de patiënt een nadrukkelijke rol speelt bij de totstandkoming van de verwijzing, evenals geruststelling van de patiënt om tot verwijzing over te
gaan. 2 9 De groepen ‘bezorgde patiënt’ en ‘vage klacht’ zijn na de verwijzing het minst
positief over het nut van de verwijzing. De beide groepen ervaren minder
ongerustheidsafname en daarvan is de kennis over de diagnose minder dan bij de rest van
de patiënten; de groep ‘vage klacht’ ervaart met name minder klachtenafname, dan de
overig patiënten. Op basis van hun uitkomsten wordt verondersteld dat: verwijzingen ter
geruststelling of onder druk minder zullen opleveren dan verwijzingen waarbij deze
verwijsmotieven geen rol spelen.
De verwijzingen, waarbij onzekerheid van de huisarts (‘vrees iets over het hoofd te zien’)
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een rol speelt om tot verwijzing over te gaan, zullen frequenter een toename in de
diagnostische kennis opleveren dan de verwijzingen waarbij dit geen rol speelt. ‘Vrees
van de huisarts’ zal met name voorkomen bij verwijzingen waarbij de huisarts onzeker is
over de diagnose op het moment van verwijzen en zullen daardoor meer opleveren.
VERRICHTE DIAGNOSTIEK EN THERAPIE

Verondersteld wordt dat wanneer er geen therapie is verricht door de specialist de
verwijzing minder verbetering in de gezondheidstoestand zal opleveren, dan wanneer er
wel therapie is verricht.
Zaat toont in zijn onderzoek aan dat, na laboratoriumonderzoek, de werkhypothese van
de huisarts aanmerkelijk zekerder is geworden. 106 Verondersteld wordt daarom dat ook
de door de specialist verrichte diagnostiek zal leiden tot een grotere zekerheid over de
diagnose bij de huisarts en de patiënt.
NOG ONDER CONTROLE OF BEHANDELING VAN DE SPECIALIST

Het ligt voor de hand dat bij de patiënten die nog onder controle of behandeling staan van
de specialist de verwijzing minder zal hebben opgeleverd dan bij de patiënten die niet
meer onder controle of behandeling staan. Per definitie zal de patiënt die nog onder
controle staat nog klachten hebben, ongerust zijn of er zal nog geen zekerheid zijn over
de diagnose.

2.4.5

De verklaring van de tevredenheid van de patiënt over het gedrag
van de artsen

Niet-verwijzingsspecifieke kenmerken
DEMOGRAFISCHE KENMERKEN

Met betrekking tot de leeftijd, het geslacht, de verzekeringsvorm en de opleiding van de
patiënt in relatie tot de tevredenheid bestaat geen eenduidige mening. Uit een aantal
onderzoeken komt naar voren dat ouderen, vrouwen en personen uit de hogere sociale
klasse tevredener zijn over het gedrag van artsen, dan jongeren, mannen en personen uit
de lagere sociale klasse. Ook worden géén effecten of tegengestelde effecten gerapporteerd.11 105 106 Omdat de uitkomsten van de onderzoeken elkaar tegenspreken wordt geen
veronderstelling geformuleerd.
VERWACHTINGEN

Verondersteld wordt dat een hoge verwachting van de patiënt ten aanzien van de
‘dienstbaarheid’ van de huisarts zal samengaan met ontevredenheid van de patiënt over
het gedrag van de huisarts. Met ‘dienstbaarheid’ wordt bedoeld dat de huisarts tegemoet
dient te komen aan de wensen van de patiënt en het zekere voor het onzekere dient te
nemen. Met betrekking tot de tevredenheid van de patiënt over het gedrag van de
specialist wordt verondersteld dat de verwachting van de patiënt over het gedrag van de
specialist een goede voorspeller is voor de mate van tevredenheid van de patiënt over de
specialist. Dat wil zeggen dat een (voor) oordeel, op basis van goede dan wel slechte
ervaringen, het oordeel over het gepercipieerde gedrag ‘kleurt’.

De uitwerking van de centrale vraagstelling

37

Verwijzingsspecifieke kenmerken
KLACHTKENMERKEN EN VERWIJSMOTIEVEN HUISARTS

Weiss geeft aan dat sommige studies hebben aangetoond dat patiënten met een slechtere
gezondheidstoestand en met ernstiger klachten minder tevreden zijn; in andere studies is
geen verband gevonden tussen de gezondheidstoestand of de ernst van de klachten en de
tevredenheid. 11 Aan de ene kant zegt Weiss, zouden ernstig zieken meer eisend zijn en
dus minder tevreden, aan de andere kant zouden ernstig zieken meer ‘waarderend’ zijn en
dus meer tevreden. De Swaan geeft aan dat ernstig zieken meer afhankelijk zijn van
medici en daardoor wellicht gedwongen om minder kritisch te zijn. 107 Voor beide
argumenten valt wel iets te zeggen, daarom wordt geen veronderstelling uitgesproken.
Verondersteld wordt dat hoe langer de klachten duren en hoe frequenter de patiënt de
huisarts heeft geconsulteerd voor de klachten, des te ontevredener de patiënt is over het
gedrag van de huisarts. Deze variabelen zullen samenhangen met de verwijsmotieven
‘druk van de patiënt om verwezen te worden’ en ‘geruststelling van de patiënt’. Bij
patiënten die druk op de huisarts hebben uitgeoefend om verwezen te worden zullen de
klachten langer bestaan en zij zullen de huisarts frequenter hebben geconsulteerd, dan
degene die geen druk hebben uitgeoefend. ‘Druk van de patiënt’ hangt samen met
‘geruststelling van de patiënt’.105 Dat wil zeggen dat de patiënten die druk op de huisarts
hebben uitgeoefend om verwezen te worden en/of die ter geruststelling zijn verwezen,
ontevredener zullen zijn over het gedrag van de huisarts dan de patiënten waarbij dit niet
aan de orde is; zij zullen vinden dat de huisarts onvoldoende aan de klachten heeft
gedaan. Er is geen reden om aan te nemen dat de patiënten die onder druk of ter
geruststelling zijn verwezen, ontevredener over het gedrag van de specialist zullen zijn,
dan degene waarbij deze motieven geen rol spelen.
Ook zullen de patiënten die al eens eerder een hulpverlener hebben geraadpleegd voor
dezelfde klachten, ontevredener zijn over het gedrag van de huisarts dan de patiënten die
nog niet eerder een andere hulpverlener hebben geraadpleegd. Hierbij wordt een
samenhang met de beide verwijsmotieven verondersteld.
DE GEZONDHEIDSTOESTAND/DE ONGERUSTHEID/DE DIAGNOSTISCHE ZEKERHEID

Bij de klachtkenmerken is aangegeven dat sommige onderzoeken wel, andere geen
samenhang vinden tussen de gezondheidstoestand en de tevredenheid van de patiënt en
dat daarom geen veronderstelling wordt uitgesproken. Daar er een positieve relatie tussen
de gezondheidstoestand, de ongerustheid en wellicht de zekerheid over de diagnose zal
bestaan, wordt ook geen veronderstelling uitgesproken voor deze twee variabelen in
relatie tot de tevredenheid.
NOG ONDER CONTROLE OF BEHANDELING VAN DE SPECIALIST

Ook hier wordt geen richting uitgesproken over de relatie tussen deze variabele en de
tevredenheid. Enerzijds is het mogelijk dat de patiënten die nog onder controle staan,
tevredener zijn dan degene die niet meer onder controle staan, omdat men nog afhankelijk
is van de specialist en daardoor wellicht gedwongen om minder kritisch te zijn. 107
Anderzijds zal de gezondheidstoestand van de patiënten die nog onder controle staan van
de specialist slechter zijn, of zij zijn ongeruster of onzekerder over de diagnose, dan
degene die niet meer onder controle staan: ‘er moet een reden zijn om nog onder controle
te staan’. Bij de klachtkenmerken is aangegeven dat de onderzoeken elkaar tegenspreken
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als het gaat om de relatie tussen de gezondheidstoestand, de ongerustheid, de
diagnostische zekerheid en de tevredenheid.

2.4.6

Het doorgaan met het zoeken van hulp gedurende of na afronding
van de verwijzing

Inleiding
Bij het vergelijken van de groep doorzoekers met de groep stoppers is uitgegaan van een
aantal vooronderstellingen, die voor een belangrijk deel gebaseerd zijn op
gemeenschappelijke bevindingen in de onderzoeken naar het gebruik van de alternatieve
geneeskunde. Aangenomen is dat de situatie van de groep doorzoekers (waaronder zowel
patiënten vallen die naar reguliere specialisten als de alternatieve genezers gaan)
vergelijkbaar is met de groep die gebruik maakt van alternatieve genezers. Immers, bij
gebruik van alternatieve geneeskunde is er ook veelal sprake van doorzoeken naar hulp.
De hulp die men heeft gehad zal als onvoldoende worden ervaren en men neemt zelf het
initiatief om verder hulp te zoeken.
Niet-verwijzingspecifieke kenmerken
DEMOGRAFISCHE KENMERKEN

Uit het merendeel van de onderzoeken, naar het gebruik van de alternatieve geneeskunde,
komt naar voren dat de meeste patiënten vrouw zijn, in de leeftijdscategorie 30-60 jaar
vallen en meer dan lagere school als opleiding hebben; er is een tendens naar de hogere
opleidings- en beroepsgroepen. Men heeft geen verschil gevonden tussen ziekenfonds- en
particulierverzekerden.85 108-111 Furnham en Smith vonden geen verschillen in de kenmerken: geslacht, leeftijd, religie en inkomen tussen de patiënten die de traditionele versus de
alternatieve geneeskunde kiezen. 112 De verklaring kan worden gezocht in het feit dat zij
alleen de homeopathie en geen andere alternatieve geneeskunde hebben onderzocht.
Verondersteld wordt dat vrouwen frequenter dan mannen doorgaan met het zoeken van
hulp, evenals jongeren en hoger opgeleide patiënten.
OPVATTINGEN

Over de relatie tussen opvattingen van de patiënt en het al dan niet doorgaan met het
zoeken van hulp is geen onderzoek bekend. Het is aannemelijk dat patiënten die vinden
dat hun gezondheid wordt bepaald door artsen, net zo lang artsen blijven bezoeken totdat
het gezondheidsprobleem is opgelost. Patiënten die daarentegen van mening zijn dat hun
gezondheid vooral van henzelf afhangt, zullen niet steeds artsen inschakelen om een
gezondheidsprobleem op te lossen. De veronderstelling is daarom dat doorzoekers in
vergelijking met de stoppers zich meer zullen laten leiden door hetgeen artsen van hun
ziekte en gezondheid vinden (extern georiënteerd) dan dat zij vinden dat zij zelf invloed
kunnen uitoefenen op hun gezondheid en ziekte (intern georiënteerd).
Verwijzingsspecifieke kenmerken
KLACHTKENMERKEN
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Als gemeenschappelijke kenmerk komt uit de literatuur naar voren dat het met name gaat
om: psycho-somatische ziekten, spanningsklachten, ziekten van het bewegingsapparaat of
van het zenuwstelsel, atopische klachten en dat het verband tussen de klachten en de
aandoening moeilijk aan te tonen is (niet diagnostiseerbaar). 73 108 110 111 We verwachten dat
deze klachten/aandoeningen ook typerend zullen zijn voor de populatie doorzoekers.
Verwacht wordt verder dat bij de groep doorzoekers spanningen een belangrijker rol
spelen bij de klachten en de klachten moeilijker te behandelen zullen zijn (wat de aard
van de klachten met zich meebrengt) dan bij de stoppers.
Naar voren komt dat de raadplegers van alternatieve genezers gemiddeld iets meer
huisartscontacten hebben; het vooral personen zijn met meerdere aandoeningen; waarnaar
door vaak vele artsen al gekeken is. 108 120 Dit leidt tot de veronderstelling dat doorzoekers
de huisarts frequenter hebben geconsulteerd, al vaker andere hulpverleners hebben
bezocht voor de klachten en comorbiditeit hebben, dan de niet-doorzoekers.
SITUATIE OP HET TWEEDE MEETMOMENT

Verwacht wordt dat de doorzoekers beperkter in hun functioneren, ongeruster en
onzekerder zullen zijn over de diagnose dan de niet-doorzoekers. Er zal een reden moeten
zijn dat zij doorgaan met het zoeken van hulp.
EENS MET AFRONDING SPECIALISTISCHE ZORG

Verondersteld wordt dat patiënten die het niet eens zijn met de afronding van de
specialistische zorg frequenter doorgaan met het zoeken van hulp dan degene die het wel
eens zijn. Men zal vinden dat er meer aan de klachten had moeten worden gedaan.

2.5

De samenhang tussen de kwaliteitsaspecten

In paragraaf 2.2 is aangegeven dat het onderzoeksmodel is gebaseerd op het model van
Donabedian, die veronderstelt dat er een verband bestaat tussen het proces en de uitkomst
van de verwijzing. Met andere woorden: doelmatiger handelen van de artsen en een
betere communicatie tussen de artsen leidt tot een effectievere uitkomst. Over de samenhang tussen deze kwaliteitsaspecten zijn nauwelijks empirische gegevens bekend. De
analyse van de samenhang tussen de kwaliteitsaspecten moet dan ook als exploratief
worden beschouwd.
Naar de relatie tussen tevredenheid van de patiënt over de huisarts (uitkomst) en het
gedrag van de huisarts (proces) is wel enig onderzoek verricht. Uit het onderzoek van
Bensing blijkt dat de tevredenheid van de patiënt samenhangt met de interpersoonlijke
werkstijl van de huisarts. 71 Patiënten zijn tevredener als de huisarts meer affectief en
patiëntgericht gedrag vertoont. Dit aspect van het handelen van de artsen wordt in dit
proefschrift echter niet onderzocht. De medisch technische kwaliteiten van de huisarts,
die in dit proefschrift wel worden beoordeeld, blijken in het onderzoek van Bensing niet
samen te hangen met de tevredenheid van de patiënt. 71 Uit het onderzoek van Hofmans
blijkt dat patiënten vaker tevreden zijn als de huisarts alle contactredenen juist en volledig
heeft achterhaald.82 Ook dit aspect van het gedrag van de huisarts wordt in dit proefschrift
niet onderzocht.
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Over de samenhang tussen de verandering van de gezondheidstoestand, de ongerustheid,
de diagnostische kennis en de tevredenheid van de patiënt is geen onderzoek bekend.
Verondersteld wordt dat er een positieve samenhang zal zijn tussen de verandering van
de gezondheidstoestand, de verandering van de ongerustheid en de kennis op diagnostisch gebied. Wanneer een patiënt meer zekerheid heeft gekregen over wat er aan de hand
is (ervan uitgaande dat het bij de meeste patiënten niet om ernstige klachten gaat), zal de
ongerustheid afnemen en waarschijnlijk een positief effect hebben op de
klachtenverandering. Ook zal, wanneer de klachten bij de patiënt afnemen, de
ongerustheid over de klachten afnemen en zal de patiënt zich zekerder gaan voelen over
de diagnose. Verder wordt uitgegaan van de veronderstelling dat er een positieve
samenhang zal zijn tussen de tevredenheid van de patiënt over het gedrag van de artsen
en de verandering van de gezondheidstoestand, de ongerustheid en de diagnostische
kennis van de patiënt.
Over de samenhang tussen enerzijds de verandering van de gezondheidstoestand,
ongerustheid, diagnostische kennis en de tevredenheid en anderzijds het doorgaan met
zoeken van hulp zijn de volgende onderzoeken bekend.
Door Weiss en andere auteurs wordt patiëntentevredenheid als een belangrijke voorspeller gezien van gezondheid gerelateerd gedrag, zoals therapietrouw en het gebruik van
medische zorg. ‘Ontevreden patiënten zijn meer geneigd tot doctor-shoppen’. 11-14
Verondersteld wordt daarom dat de doorzoekers ontevredener zijn over het gedrag van de
artsen dan de stoppers. Bij de doorzoekers zal de gezondheidstoestand ook minder zijn
verbeterd, de ongerustheid over de klachten minder zijn afgenomen, de diagnostische
kennis minder zijn toegenomen dan bij de stoppers. Volgens het oordeel van de patiënt
(een steekproef van 54 patiënten die bij een alternatieve genezer liepen) heeft de
behandeling door de officiële geneeskunst bij 59 % geen of zelfs een negatief resultaat
gehad. Ook problemen in de arts-patiëntrelatie - te weinig tijd, te onpersoonlijke benadering - lijken van belang voor de keus voor het raadplegen van alternatieve genezers. 108
40 % Van de mensen die een alternatieve arts bezochten zijn ontevreden over de huisarts/de specialist (tekortschieten diagnose/therapie en medicijnen als schadelijk
ervaren).109 Een belangrijk deel van het bezoek aan alternatieve genezers/artsen vindt
plaats na, en vaak ook tijdens bezoeken aan huisarts en/of specialist. Als belangrijkste
motieven voor het raadplegen van alternatieve genezers worden genoemd: ‘niet verder
komen’ met de (reguliere) huisarts of specialist, onvrede met diagnosestelling of
benadering van de klachten, weinig vertrouwen in (voortgezette) medisch-technische
behandeling, terwijl ook opvallend frequent een afkeer van (allopathische) medicijnen
wordt uitgesproken.113
Uit de continue gezondheidsenquête van het centraal Bureau voor de Statistiek komt naar
voren dat er geen aanwijzingen zijn dat raadplegers van alternatieve genezers zich
onttrekken aan de reguliere behandeling of controle. Het raadplegen kan gezien worden
als aanvullend, eerder dan als substituut voor de reguliere geneeskunst. 110
Uit het onderzoek van Furnham en Smith komt naar voren dat het belangrijkste verschil
tussen de groep die de homeopathische geneeskunde kiezen en de groep die de reguliere
geneeskunde kiezen is, dat de homeopathiegroep meer kritisch en sceptisch staat ten
opzichte van de effectiviteit van de reguliere geneeskunst en dat zij van mening zijn dat
hun gezondheid kan worden verbeterd. 112 De resultaten laten zien dat degenen die voor
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de homeopathie kiezen, eerder slechte ervaringen met de reguliere medische professies
hebben, dan dat ze vinden dat de reguliere geneeskunde überhaupt ineffectief is.

2.6

Samenvatting

Om het begrip ‘kwaliteit’ beter hanteerbaar en meetbaar te maken is gekozen voor een
combinatie van de aspectbenadering - een opsomming van kenmerken van de kwaliteit
van zorg - en de subjectgebonden definitie van kwaliteit - het perspectief van de
betrokken huisarts, specialist en patiënt en onafhankelijke artsen.
Het model voor de verklaring van de kwaliteit van verwijzingen is gebaseerd op het
model van Donabedian en bestaat enerzijds uit kwaliteitsaspecten - het proces en de
uitkomst van de verwijzing - en anderzijds uit verklarende variabelen - niet-verwijzingsspecifiek (structurele kenmerken van de betrokkenen) en verwijzingsspecifiek. Het model
veronderstelt een relatie tussen de verklarende variabelen en de kwaliteitsaspecten, tussen
het proces en de uitkomst van de verwijzing en tussen de proces- en uitkomstaspecten
onderling.
De eerste onderzoeksvraag - hoe is de kwaliteit van verwijzingen? - is als volgt
uitgewerkt:
Met betrekking tot het proces van de verwijzing:
de doelmatigheid van het handelen van de huisarts en de specialist
a. In welke mate is er overeenstemming tussen de bedoeling van de huisarts met de
verwijzing en het specialistisch handelen?
b. Hoe doelmatig is het handelen van de huisarts?
c. Hoe doelmatig is het handelen van de specialist?
de communicatie tussen de huisarts en de specialist
Hoe is de kwaliteit van de schriftelijke berichtgeving tussen huisarts en specialist?
Met betrekking tot de uitkomst van de verwijzing:
a.

b.
c.

In welke mate treedt er een verandering op in de gezondheidstoestand en de
ongerustheid bij de patiënt en de kennis op diagnostisch gebied bij huisarts en
patiënt?
Hoe tevreden zijn patiënten over het gedrag van de artsen?
Hoeveel patiënten gaan gedurende of na afronding van de verwijzing op eigen
initiatief door met het zoeken van hulp?

Empirisch onderzoek naar de doelmatigheid van het handelen van huisarts en specialist is
in opkomst, maar nog schaars. Hoewel de resultaten van de onderzoeken nogal van
elkaar verschillen is het algemene beeld dat er uit naar voren komt dat er nogal wat kritiek
is op de doelmatigheid van het handelen van huisarts en specialist.
De verwijsbrief van de huisarts naar de tweedelijn is meerdere keren onderzocht en de
belangrijkste kritiekpunten betreffen de vraagstelling en de leesbaarheid van de brief.
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Voor de verwijsbrief is in 1989 een standaard gepubliceerd. Voor de specialistenbrief
bestaat geen standaard. De specialistenbrief krijgt over het algemeen minder kritiek dan
de verwijsbrief; de belangrijkste tekortkoming is dat de specialistenbrief onvoldoende is
afgestemd op de behoefte van de huisarts om de continuïteit in de zorg te kunnen
waarborgen. Met betrekking tot de snelheid van de specialistische berichtgeving lopen de
resultaten van verschillende onderzoeken uiteen.
Uit onderzoeken naar de uitkomst van de verwijzing komt naar voren dat wat betreft de
gezondheidstoestand, de ongerustheid en de diagnostische kennis de situatie bij de meeste
verwijzingen achteraf beter is dan vooraf. De tevredenheid van de patiënten over het
gedrag van de artsen is over het algemeen groot. Over het doorgaan met het zoeken van
hulp na afronding van een verwijzing zijn geen empirische gegevens beschikbaar.
Voor de beantwoording van de tweede onderzoeksvraag - Wat verklaart de kwaliteit van
verwijzingen? - zijn veronderstellingen geformuleerd over de relatie tussen de
kwaliteitsaspecten en de verklarende variabelen. Hieronder staat voor elk aspect van de
kwaliteit van verwijzingen aangegeven met welke verklarende variabelen een relatie
wordt verondersteld. De relatie kan positief (+) of negatief (-) zijn en in enkele gevallen
wordt geen uitspraak over de relatie gedaan (±).
De veronderstellingen ten aanzien van de samenhang tussen de doelmatigheid van het
handelen van de huisarts en de verklarende variabelen:
+
!
!
!
+
+
+
!
!
!

praktijkervaring
praktijkgrootte
urbanisatiegraad
solopraktijk (versus samenwerkingsverband)
taakopvatting (brede taak huisarts)
ernst klachten
verwijzen naar de dermatologie (versus interne geneeskunde en neurologie)
rol vrees iets over het hoofd te zien bij verwijsbeslissing
rol druk patiënt bij verwijsbeslissing
rol geruststelling patiënt bij verwijsbeslissing

De veronderstellingen ten aanzien van de samenhang tussen de doelmatigheid van het
handelen van de specialist en de verklarende variabelen:
+
+
!
±
+
+
+
+
!
!
!

praktijkervaring
werkzaam in de dermatologie (versus interne geneeskunde en neurologie)
grootte ziekenhuis
academisch ziekenhuis (versus niet-academisch ziekenhuis)
taakopvatting (brede taak huisarts)
intensiteit (werk)relatie huisarts-specialist
ernst klachten
afstand tussen ziekenhuis en woonplaats patiënt
rol vrees iets over het hoofd te zien bij bepalen beleid
rol druk patiënt bij bepalen beleid
rol geruststelling patiënt bij bepalen beleid

De veronderstellingen ten aanzien van de samenhang tussen de kwaliteit van de
verwijsbrief en de verklarende variabelen:
!
!

praktijkervaring
solopraktijk (versus samenwerkingsverband)

De uitwerking van de centrale vraagstelling
+
+
!
!
+
+
!
!
!
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taakopvatting (brede taak huisarts)
kennen van en werken volgens de NHG-standaard voor de verwijsbrief
intensiteit (werk)relatie huisarts-specialist
weten welke specialist de patiënt zal behandelen
ernst klachten
verwijzen naar de dermatologie (versus interne geneeskunde en neurologie)
rol vrees iets over het hoofd te zien bij verwijsbeslissing
rol druk patiënt bij verwijsbeslissing
rol geruststelling patiënt bij verwijsbeslissing

De veronderstellingen ten aanzien van de samenhang tussen de kwaliteit van de
specialistenbrief en de verklarende variabelen:
!
+
+
±
+
!
!
+
±

praktijkervaring
taakopvatting (brede taak huisarts)
werkzaam in de dermatologie (versus interne geneeskunde en neurologie, alleen ten
aanzien van de snelheid van de brief)
werkzaam in de dermatologie (versus interne geneeskunde en neurologie, alleen ten
aanzien van de inhoud van de brief)
academisch ziekenhuis (versus niet-academisch ziekenhuis, alleen ten aanzien van
de inhoud van de specialistenbrief)
academisch ziekenhuis (versus niet-academisch ziekenhuis, alleen ten aanzien van
de snelheid van de specialistenbrief)
intensiteit (werk)relatie huisarts-specialist
ernst klachten (alleen voor de inhoud van de specialistenbrief)
ernst klachten (alleen voor de snelheid van de specialistenbrief)

De veronderstellingen ten aanzien van de samenhang tussen de uitkomst van de
verwijzing (verandering gezondheidstoestand en/of ongerustheid en/of diagnostische
kennis) en de verklarende variabelen:
!
+
!
!
!
+
!
+
+
!
!
+
!

leeftijd patiënten (alleen voor de gezondheidstoestand)
diagnostiseerbaarheid en behandelbaarheid van de klachten
rol psychosociale factoren
eerdere contacten met andere hulpverleners voor dezelfde klachten
comorbiditeit
verwijzingen naar de internist of de neuroloog (versus verwijzingen naar de
dermatoloog)
g e z o n d heidstoestand, ongerustheid en diagnostische zekerheid bij aanvang van de
verwijzing
verwachtingen ten aanzien van de uitkomst
rol vrees iets over het hoofd te zien bij verwijsbeslissing (alleen voor de diagnostische kennis van de huisarts)
rol druk patiënt bij verwijsbeslissing
rol geruststelling patiënt bij verwijsbeslissing
verrichte diagnostiek en/of therapie
nog onder controle of behandeling staan van de specialist

De veronderstellingen ten aanzien van de samenhang tussen de tevredenheid van de
patiënt over het gedrag van de artsen en de verklarende variabelen:
±
!
+
+
!

leeftijd, geslacht, verzekeringsvorm, opleiding patiënt
verwachting over de ‘dienstbaarheid’ van de huisarts
verwachting over het gedrag van de specialist
diagnostiseerbaarheid en behandelbaarheid van de klachten
rol psychosociale factoren
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!
!
!
!
!
±
±
±
±

eerdere contacten met andere hulpverleners voor dezelfde klachten
duur klachten
frequentie huisarts-consulten voor de klachten
rol druk patiënt bij verwijsbeslissing (tevredenheid huisarts)
rol geruststelling patiënt bij verwijsbeslissing (tevredenheid huisarts)
gezondheidstoestand, ongerustheid en diagnostische zekerheid patiënt
rol druk patiënt bij verwijsbeslissing (tevredenheid specialist)
rol geruststelling patiënt bij verwijsbeslissing (tevredenheid specialist)
n o g o n der controle of behandeling staan van de specialist (alleen tevredenheid
specialist)

De veronderstellingen ten aanzien van de samenhang tussen het doorgaan met het zoeken
van hulp en de verklarende variabelen:
+
+
!
±
+
!
+
!
+
+
+
!
!

vrouwen (versus mannen)
opleiding
leeftijd
verzekeringsvorm
extern georiënteerden (versus intern georiënteerden)
diagnostiseerbaarheid en behandelbaarheid van de klachten
rol psychosociale factoren
eerdere contacten met andere hulpverleners voor dezelfde klachten
duur van de klachten
frequentie huisarts-consulten voor de klachten
comorbiditeit
gezondheidstoestand, ongerustheid, diagnostische zekerheid van patiënt
oordeel afronding over de specialistische zorg

Tussen de procesaspecten worden geen veronderstellingen geformuleerd, tussen de
uitkomstaspecten wel:
!
!

!

Er wordt een positieve samenhang verondersteld tussen de verandering van de
gezondheidstoestand, de ongerustheid en de kennis op diagnostisch gebied
Er wordt een positieve samenhang verondersteld tussen de tevredenheid van de
patiënt over het gedrag van de artsen en de verandering van de gezondheidstoestand,
de ongerustheid en de kennis op diagnostisch gebied
De doorzoekers zullen ontevredener zijn over het gedrag van de artsen en bij hen zal
d e gezondheidstoestand, de ongerustheid en de kennis op diagnostisch gebied
minder zijn verbeterd, dan bij de stoppers.

Ten slotte wordt een positieve samenhang verondersteld tussen het proces en de uitkomst.
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3

MATERIAAL EN METHODEN

3.1

Inleiding

In dit hoofdstuk worden de onderzoeksopzet (3.2) en de uitvoering van het onderzoek
(3.3) beschreven. In 3.4 wordt een globale beschrijving van de meetinstrumenten
gegeven. Voor een gedetailleerde beschrijving wordt steeds naar de bijlagen verwezen.
Aan de orde komen de kwaliteitsaspecten en de verklarende variabelen die zijn
opgenomen in het verklaringsmodel in hoofdstuk 2. Tevens wordt ingegaan op een aantal
beschrijvende variabelen; deze variabelen zijn niet opgenomen in het verklaringsmodel en
betreffen de oordelen van de betrokken patiënt, huisarts en specialist over de doelmatigheid, communicatie en uitkomst van de verwijzing. In paragraaf 3.5 wordt in het kort
aangegeven hoe de gegevens zijn verwerkt. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een
samenvatting.

3.2

De onderzoeksopzet

De meetmomenten
Voor het meten van de kwaliteit van de verwijzing is de verwijzing in de tijd gevolgd. Op
drie meetmomenten zijn gegevens bij de huisarts, de specialist en de patiënt verzameld.
Het eerste meetmoment (T1) is voor de huisarts en de patiënt het moment dat de huisarts
de patiënt verwijst en voor de specialist het eerste consult van de patiënt bij de specialist.
Het tweede meetmoment (T2) is het laatste consult van de patiënt bij de specialist of drie
maanden na het eerste consult bij de specialist. Het derde meetmoment (T3) is drie
maanden na het tweede meetmoment; deze is bedoeld om de uitkomst van de verwijzing
op langere termijn te meten en daarvoor kan worden volstaan met gegevens van de
patiënt. De eerste dataverzamelingsperiode, waarvan de drie meetmomenten deel
uitmaken, heeft in de periode van oktober 1989 tot juni 1990 plaatsgevonden.
De methode van dataverzameling
Figuur 3.1
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De gegevens zijn verzameld met behulp van vragenlijsten en interviews (zie figuur 3.1).
Tevens zijn de verwijs- en specialistenbrieven verzameld.
BIJ DE HUISARTS EN DE SPECIALIST

De kwaliteitsaspecten en de verwijzingsspecifieke verklarende variabelen: zijn met
behulp van vragenlijsten op T1 en T2 verzameld (eerste dataverzamelingsperiode). De
vragenlijst bestaat uit vragen met geprecodeerde antwoordcategorieën en enkele open
vragen. Daarnaast zijn na afronding van deze dataverzamelingsperiode verwijs- en
specialistenbrieven verzameld. Aan de patiënten is op het eerste meetmoment gevraagd of
zij er bezwaar tegen hadden dat de onderzoekers inzage in de verwijsbrief en de specialistenbrieven zouden hebben. Voor aanvang van het onderzoek is de huisartsen niet
meegedeeld dat de onderzoekers ook over de verwijs- en specialistenbrieven wilden
beschikken. Hiervoor is gekozen, omdat op deze wijze het schrijven van de brieven
minder beïnvloed zou worden door de deelname aan het onderzoek. Een risico van deze
aanpak was, dat, na afronding van de verwijzing, niet alle brieven meer te achterhalen
zouden zijn. Dit zou met name gelden voor de verwijsbrieven.
Wanneer de huisartsen niet over een kopie van de verwijs- of specialistenbrieven
beschikten, is gevraagd of zij er bezwaar tegen hadden als de onderzoekers de specialisten zouden benaderen om een kopie van de brieven te verkrijgen.
De niet-verwijzingsspecifieke verklarende variabelen: zijn ook tijdens de eerste
dataverzamelingsperiode aan de huisarts en de specialist voorgelegd. Tijdens de tweede
dataverzamelingsperiode (2 jaar na de eerste dataverzamelingsperiode) is de huisarts en
de specialist nogmaals een vragenlijst toegestuurd met uitspraken over de taakafbakening
tussen huisarts en specialist en aan de huisarts tevens een lijst met uitspraken over het
gedrag van de huisarts in de arts-patiënt relatie. Naar onze mening is het verantwoord
deze gegevens twee jaar later te verzamelen, omdat aangenomen is dat het relatief stabiele
kenmerken van de respondenten betreft.
BIJ DE PATIËNT

De kwaliteitsaspecten en de verwijzingsspecifieke verklarende variabelen: zijn op het
eerste, tweede en derde meetmoment via interviews verzameld. Op T3 zijn alleen die
patiënten geïnterviewd, waarvan de interviewer het idee had dat ze niet in staat waren de
lijst zelfstandig in te vullen. De overige patiënten hebben een lijst toegestuurd gekregen.
Voor deze procedure is op T3, in afwijking van T1 en T2, gekozen, omdat de vragen die
op T3 zijn gesteld voor een belangrijk deel overeenkomen met de vragen op T1 en T2 en
daarom geen toelichting meer behoefden.
De interviews zijn door 16 getrainde interviewers en de onderzoekers uitgevoerd.
Wanneer de patiënten aan de onderzoekers hadden aangegeven mee te willen werken aan
het onderzoek, is een interviewer ingeschakeld. De interviewer woonde in de buurt van
de patiënt, doch niet in dezelfde stad, als het een woonplaats van minder dan 30.000
inwoners betrof, en had niet dezelfde huisarts als de patiënt. Een en ander om de privacy
en anonimiteit zoveel mogelijk te waarborgen. De twee (of drie) interviews per
verwijzing zijn door dezelfde interviewer afgenomen. De interviews vonden plaats aan de
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hand van gestructureerde vragenlijsten met open vragen en vragen met geprecodeerde
antwoordcategorieën.
De niet-verwijzingsspecifieke verklarende variabelen: zijn voor het grootste deel
gelijktijdig met de aan de verwijzing gekoppelde variabelen op T1 en T3 verzameld.
Tijdens de tweede dataverzamelingsperiode is aan de patiënten die op T3 zijn overgebleven, een lijst met uitspraken over de verwachting over het gedrag van de huisarts in de
arts-patiënt relatie gestuurd. Ook hier is, net als bij de huisarts en de specialist,
aangenomen dat deze verwachtingen van de patiënt relatief stabiel over de tijd zijn en dat
het daarom verantwoord is deze gegevens twee jaar later te verzamelen.

3.3

De uitvoering van het onderzoek

3.3.1

Het vaststellen van de steekproef

Het exploratieve karakter van het onderzoek brengt met zich mee dat een groot aantal
gegevens van elke verwijzing is verzameld. Omdat het onderzoek van de verwijzing op
arts-patiënt niveau nogal arbeidsintensief is, is besloten het onderzoek te beperken tot 300
verwijzingen. Deze omvang maakt het mogelijk om relevante verschillen tussen groepen
te onderkennen. Er is gekozen voor een beperkt aantal verwijzingen (6) per huisarts,
omdat hiermee de tijdsbelasting voor de deelnemende huisartsen relatief gering is en het
aannemelijk is dat de vereiste verwijzingen ook binnen een redelijke termijn worden
aangemeld. Deze keuzes hadden tot gevolg dat 50 huisartsen bereid gevonden dienden te
worden mee te werken aan het onderzoek.

3.3.2

De in- en exclusiecriteria voor de selectie

Verwijzingen
De verwijzingen moesten aan de volgende criteria voldoen om in het onderzoek
betrokken te worden:
1. Geen acute verwijzingen; de patiënt moest geïnterviewd kunnen worden voordat deze
de specialist had geconsulteerd.
2. Geen achteraf- of herhaalverwijzingen; de verwijzing diende plaats te vinden op het
spreekuur van de huisarts en de patiënt diende het afgelopen jaar niet eerder voor
hetzelfde probleem naar het betreffende specialisme te zijn verwezen, omdat de bedoeling van de verwijzing van de huisarts moest worden gemeten.
3. Geen verwijzingen waarbij de specialist de patiënt niet face to face zag; om de vragen
uit de vragenlijst te kunnen beantwoorden was rechtstreeks contact tussen specialist en
patiënt nodig.
Specialismen
In het onderzoeksmodel is het specialisme als één van de verklarende variabelen om de
kwaliteit van verwijzingen opgenomen (zie hoofdstuk 2). Dit heeft ertoe geleid dat
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meerdere specialismen in het onderzoek zijn opgenomen. Om een te grote variatie in het
specialisme te voorkomen, is het aantal specialismen beperkt aan de hand van de
volgende criteria:
1. Het dienden somatische specialismen te zijn, omdat de gekozen onderzoeksopzet en
meetinstrumenten daarop zijn afgestemd.
2. De grens tussen het domein van het specialisme en de huisartsgeneeskunde diende
‘omstreden’ te zijn (domeinoverlapping).
3. Er dienden niet overwegend kinderen naar het specialisme verwezen te worden, omdat
zij minder goed in staat zijn de vragen te beantwoorden. De minimum leeftijd van de
deelnemende patiënten is gesteld op 16 jaar.
4. Er diende weinig acute pathologie voor te komen.
5. Bij het specialisme dienden zowel mannen als vrouwen behandeld te worden, om een
sterke oververtegenwoordiging van één van beide groepen te voorkomen.
6. Er diende een voldoende aantal verwijzingen in beperkte tijd gerealiseerd te kunnen
worden (specialismen met lange wachttijden vallen af).
Op grond van deze criteria zijn geselecteerd: interne geneeskunde, cardiologie, longziekten, gastro-enterologie, neurologie en dermatologie. Deze specialismen ontvangen
tezamen een kwart van de uitgeschreven verwijskaarten. Met behulp van LISZ 1 gegevens
is berekend dat de huisartsen gemiddeld 3 weken nodig zouden hebben om de 6 verwijzingen aan te melden. Hierbij is uitgegaan van de veronderstelling dat ongeveer een derde
van de verwijskaarten betrekking heeft op actieve verwijzingen door de huisarts. 2 Geen
rekening is gehouden met het feit dat particulier verzekerde patiënten minder worden
verwezen dan ziekenfondspatiënten en dat acute verwijzingen niet in het onderzoek zijn
opgenomen. Hierdoor zou de periode die de huisarts nodig heeft om tot het aantal van 6
verwijzingen te komen wat langer kunnen zijn.
Ziekenhuizen
Naast de specialismen is ook het type ziekenhuis onderwerp van keuze bij de selectie van
de verwijzingen geweest. Gekozen is voor een academisch ziekenhuis, vier centrumziekenhuizen (>250 bedden) en drie basisziekenhuizen (<250 bedden), allen in het noorden
van het land. De keuze van het type en de omvang van de ziekenhuizen is gebaseerd op
twee overwegingen:
1. Uit het onderzoek van Cummins et al 3 is gebleken dat de communicatie tussen
huisartsen en academische ziekenhuizen slechter is dan tussen huisartsen en specialisten die werkzaam zijn in niet academische ziekenhuizen. In het onderzoek van
Kolkman en van der Voort 4 wordt geconcludeerd dat ook de werkrelatie huisartsspecialist verschilt tussen een specialist die werkzaam is in een basisziekenhuis en een
specialist die werkzaam is in een centrumziekenhuis.
2. De specialisten moesten niet te veel belast worden. Hoe meer ziekenhuizen in het
onderzoek zouden worden betrokken hoe groter de kans op spreiding van de verwijzingen over de specialisten.
Huisartsen
De huisartsen zijn gestratificeerd naar de verzorgingsgebieden van de acht betrokken
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ziekenhuizen. De trekking van de steekproef heeft proportioneel plaatsgevonden. Vooraf
is een aantal huisartsen om de volgende redenen uit de populatie verwijderd:
- betrokkenheid bij het onderzoek;
- deelname aan de pilot die aan het onderzoek is voorafgegaan;
- afwijkende praktijksamenstelling (gericht op alternatieve geneeswijzen, of minder dan
750 patiënten).
Om 50 huisartsen te selecteren is uit elk verzorgingsgebied 14 % van het aantal gevestigde huisartsen getrokken. Vervolgens is op dezelfde wijze een reservegroep van 50
huisartsen getrokken. Wanneer een huisarts weigerde, kon onmiddellijk een huisarts uit
de reservegroep uit hetzelfde verzorgingsgebied worden aangeschreven.
Specialisten
In de deelnemende ziekenhuizen zijn in totaal ca. 150 specialisten werkzaam in de
geselecteerde specialismen. Welke van deze 150 specialisten daadwerkelijk gevraagd
zouden worden deel te nemen aan het onderzoek zou afhangen van naar welke specialist
de patiënten zouden worden verwezen.
Patiënten
De huisarts heeft iedere patiënt, die aan de onderzoekscriteria voldeed, vanaf een door
ons vastgestelde datum (variërend van oktober 1989 tot januari 1990) gevraagd deel te
nemen aan het onderzoek. Aan de huisarts is uitdrukkelijk gevraagd selectie van patiënten
te vermijden. Een uitzondering hierop vormden de patiënten die te verward waren of zich
niet in het Nederlands verstaanbaar konden maken. Patiënten die problemen hadden met
spreken, maar de antwoorden wel konden opschrijven, zijn wel in aanmerking gekomen.
Wanneer de patiënt bij de huisarts aangaf niet deel te willen nemen, is de verwijzing niet
in het onderzoek opgenomen.

3.3.3

De benadering van de respondenten

Huisartsen
De geselecteerde huisartsen zijn, na een schriftelijke vooraankondiging van het
onderzoek, samen met een aanbevelingsbrief van de Plaatselijke Huisartsen Vereniging
en/of de Vereniging Ondersteuning Huisartsen, telefonisch gevraagd aan het onderzoek
deel te nemen. De huisartsen zijn twee maal door één van de onderzoekers bezocht.
Tijdens het eerste bezoek zijn de vragenlijsten en een brievenstandaard met informatie
over het onderzoek (deelnemende specialismen, telefoonnummer onderzoekers) uitgereikt. Tevens zijn de huisartsen geïnstrueerd over hetgeen er van hen werd verwacht.
Tijdens het tweede bezoek zijn onduidelijkheden in de antwoorden in de vragenlijsten
doorgenomen, is de lijst doorgenomen waarop moest worden aangegeven welke
patiënten niet mee wilden doen aan het onderzoek en is een kopie gevraagd van de
verwijs- en de specialistenbrieven.
Specialisten
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De onderzoekers zijn in overleg getreden met de voorzitters van de medische staven en
kliniekhoofden, met de vraag of zij hun medewerking wilden verlenen aan het onderzoek. Tevens is aan alle in aanmerking komende specialisten voor aanvang van de
gegevensverzameling een brief gestuurd. Hierin werd aangekondigd dat zij in de
komende tijd gevraagd zouden kunnen worden mee te werken aan het onderzoek,
wanneer een aan het onderzoek deelnemende patiënt naar hen werd verwezen.
Patiënten
Wanneer de patiënt aan de huisarts medewerking had toegezegd, kreeg deze van de
huisarts een informatiebrief over het onderzoek mee. Vervolgens is door de onderzoekers
contact met de patiënt opgenomen om te verifiëren of deze nog steeds bereid was mee te
werken. Tijdens het eerste interview is de patiënten een kaart verstrekt, die moest worden
opgestuurd zodra bekend was wanneer het laatste consult bij de specialist zou
plaatsvinden of plaatsgevonden had. Daarnaast is met iedere deelnemende patiënt na
anderhalve maand contact opgenomen om te verifiëren of de verwijzing al was afgerond.

3.3.4

‘Bijzondere omstandigheden’ bij de tweede en derde vragenronde

Voor een aantal bijzondere omstandigheden, die zich op het tweede of derde meetmoment konden voordoen, zijn voor aanvang van het onderzoek afspraken gemaakt, te
weten:
- Een patiënt is opgenomen: in dit geval is gewacht totdat een vraaggesprek mogelijk
was. Bij opname kon de behandeling door een andere specialist zijn overgenomen. De
vragenlijst is in dit geval gestuurd naar de specialist die de patiënt in behandeling heeft
gehad op de polikliniek.
- De behandeling op de polikliniek is door een andere specialist binnen hetzelfde
(deel)specialisme overgenomen: de vragenlijst is gestuurd naar de specialist die de
patiënt het laatst onder behandeling heeft gehad.
- Een patiënt is doorverwezen naar een ander specialisme: de vragenlijst is gestuurd naar
de specialist, waarnaar de huisarts de patiënt heeft verwezen. De vragen die aan de
patiënt op T2 zijn gesteld, hadden betrekking op de specialist waarnaar de patiënt door
de huisarts was verwezen.
- Bij overlijden van de patiënt, verhuizing van de patiënt naar het buitenland,
afwezigheid van de huisarts of de specialist door ziekte of vestiging elders of weigering verder deel te nemen aan het onderzoek: in deze situaties is de verwijzing in het
onderzoek gelaten, ondanks het feit dat een actor, die bij het verwijsproces was
betrokken, is uitgevallen.

3.4 De meetinstrumenten
3.4.1

De doelmatigheid van het handelen van de huisarts en de specialist

Het kwaliteitsaspect doelmatigheid bestaat uit drie onderdelen:
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1. De overeenstemming tussen de bedoeling van de huisarts en het handelen van de
specialist.
2. De doelmatigheid van het handelen van de huisarts.
3. De doelmatigheid van het handelen van de specialist.
Het eerste onderdeel is objectief (aan de hand van expliciete criteria door de
onderzoekers) beoordeeld en het tweede en het derde onderdeel onafhankelijk (aan de
hand van impliciete criteria door onafhankelijke artsen).
De overeenstemming tussen de bedoeling van de huisarts en het handelen van de
specialist.
Om objectief de overeenstemming te kunnen bepalen is de huisarts op T1 gevraagd wat
zijn bedoeling is op diagnostisch gebied (4 antwoordcategorieën), op therapeutisch gebied
(4 antwoordcategorieën) en wat betreft de duur van de specialistische zorg (2
antwoordcategorieën). Na afronding van de verwijzing is door de onderzoekers het
handelen van de specialist geïnventariseerd op basis van de vragenlijst van de specialist
op T2 en de specialistenbrieven. Tevens is het aantal bezoeken van de patiënt aan de
specialist geïnventariseerd. Het specialistisch handelen is vergeleken met de bedoeling
van de huisarts, hetgeen heeft geresulteerd in drie dichotome variabelen ‘overeenstemming diagnostiek’, ‘overeenstemming therapie’ en ‘overeenstemming duur’ met als
mogelijke waarden: wel/geen overeenstemming. Voor een uitgebreide toelichting wordt
verwezen naar bijlage II.
De doelmatigheid van het handelen van de huisarts en de specialist
Het handelen van de huisarts en de specialist is door onafhankelijke artsen beoordeeld. In
bijlage III wordt de onafhankelijke beoordeling uitgebreid toegelicht.
Voor de onafhankelijke beoordeling zijn de verwijzingen beschreven in de vorm van
ziektegeschiedenissen, bestaande uit twee delen. Het eerste deel bevat de huisartseninformatie (informatie over de patiënt en over het huisartsgeneeskundig handelen, voordat
de patiënt werd verwezen, aangevuld met de verwijsbrief) en het tweede deel de specialisteninformatie (informatie over het handelen van de specialist, inclusief de specialistenbrieven). Elke verwijzing is beoordeeld door twee huisartsen en twee specialisten.
De beoordeling van het handelen van de huisarts bestaat uit: de diagnostiek, de
diagnostische conclusies, de therapie, de noodzaak van de verwijzing, het tijdstip van de
verwijzing en het nut van de verwijzing. Het specialistisch handelen is beoordeeld op: de
diagnostiek, de diagnostische conclusies. de therapie, de duur van de specialistische zorg
en het beantwoorden van de vraagstelling van de huisarts door de specialist. De gebruikte
beoordelingslijsten zijn gebaseerd op het onderzoek van Grundmeijer en van Weert. 5
De beoordelingen op de 6 items over het handelen van de huisarts zijn gesommeerd tot
een doelmatigheidsscore voor de huisarts en de 5 items voor het handelen van de
specialist tot een doelmatigheidsscore voor de specialist. Hierbij is gebruik gemaakt van
het meerderheidsstandpunt. Als 3 of 4 van de 4 beoordelaars bij een item van mening zijn
dat de handelwijze van de huisarts of de specialist juist is, heeft dat item de score ‘1’
gekregen. Als 3 of 4 van de 4 beoordelaars negatief oordelen over een item heeft dat item
de score ‘0’ gekregen. Als bij een item geen meerderheid is die de handelwijze ‘juist’ dan
wel ‘onjuist’ vindt is aan dat item een score van ‘0.5’ toegekend. De betrouwbaarheid
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van de schaal voor het handelen van de huisarts en de specialist is matig tot redelijk te
noemen (Cronbach's alpha respectievelijk .67 en .49). De doelmatigheidsscores voor het
handelen van de huisarts en de specialist zijn getransformeerd naar een score lopend van
0 (ondoelmatig) tot 10 (doelmatig).

3.4.2

De kwaliteit van de communicatie tussen de huisarts en de
specialist

Daar de communicatie tussen huisarts en specialist overwegend schriftelijk geschiedt (zie
hoofdstuk 2), is de beoordeling van de kwaliteit van de communicatie beperkt tot de verwijsbrief en de specialistenbrief. Bij de beoordeling van de verwijs- en
specialistenbrieven is nagegaan in hoeverre de brieven aan een standaard voldoen. Een
uitgebreide bespreking is te lezen in bijlage IV.
De beoordeling van de verwijsbrief
De beoordeling is uitgevoerd aan de hand van de standaard van het Nederlands
Huisartsen Genootschap (NHG). 6 De beoordeling bestaat uit drie onderdelen, namelijk:
de minimumbrief (deze items dienen in elke verwijsbrief aanwezig te zijn), de ‘overige’
items (deze dienen alleen in de verwijsbrief te worden opgenomen als ze in de gegeven
situatie relevant zijn) en de verzorging van de brief.
Bij de beoordeling van de verwijsbrief nemen de vraagstelling en de leesbaarheid een
aparte plaats in. Deze items zijn, los van de beoordeling van de rest van de verwijsbrief,
door 8 personen beoordeeld (3 huisartsen, 3 specialisten en de 2 onderzoekers). De
redenen hiervan zijn dat de vraagstelling als het centrale onderdeel van de verwijsbrief
wordt gezien en dat de vraagstelling en de leesbaarheid in andere onderzoeken de meeste
kritiek krijgen.
De beoordeling van de andere items is door 4 personen uitgevoerd (een huisarts, een
specialist en 2 huisartsen in opleiding). Enkele items, zoals het vermelden van de
personalia van de patiënt en het al dan niet typen van de verwijsbrief, zijn alleen door de
onderzoekers beoordeeld. De beoordeling van deze items kon plaatsvinden met behulp
van expliciete criteria, waardoor de hulp van deskundigen (artsen) hiervoor niet
noodzakelijk was.
De beoordelingen van de verschillende items van de verwijsbrief zijn opgeteld tot een
totaalscore. Hierbij heeft ieder item van de verwijsbrief een eigen gewicht gekregen. De
gewichten zijn tot stand gekomen door de items van de verwijsbrief in twee rondes aan in
totaal 16 huisartsen en specialisten voor te leggen. Zij zijn gevraagd bij elk van de drie
onderdelen van de verwijsbrief (minimumbrief, ‘overige’ items en verzorging) een totaal
van 100 punten over de verschillende items te verdelen en tevens het gewicht van de drie
onderdelen ten opzichte van elkaar aan te geven.
De beoordeling van de specialistenbrief
Door de onderzoekers is, aan de hand van expliciete criteria, nagegaan of de volgende 6
items in de specialistenbrief zijn opgenomen: diagnose, prognose, beleidsadvies aan de
huisarts, psychosociale omstandigheden van de patiënt, aan de patiënt verstrekte

Materiaal en methoden

59

informatie en volgende poliklinische afspraken. Van de in de brief vermelde medicatie die
door de specialist is voorgeschreven of geadviseerd, is nagegaan of deze volledig is
vermeld. Voor deze items is gekozen, omdat uit ander onderzoek naar voren is gekomen
dat deze items wel eens tekort schieten (zie bijlage IV). De totaalscore van deze zeven
onderdelen kan variëren van 0 tot 7 punten (hoe hoger de score, hoe uitgebreider de
brief).
Naast deze inhoudelijke beoordeling is de tijd tussen het eerste consult en de datering van
de eerste specialistenbrief bepaald.

3.4.3

De uitkomst van de verwijzing

De uitkomst van de verwijzing bestaat uit de volgende onderdelen:
1. De verandering van de gezondheidstoestand van de patiënt.
2. De verandering van de ongerustheid van de patiënt.
3. De verandering van de diagnostische kennis van de huisarts en de patiënt.
4. De tevredenheid van de patiënt over het gedrag van de huisarts en de specialist.
5. Het doorgaan met het zoeken van hulp.
Voor een gedetailleerde beschrijving wordt verwezen naar bijlage V.
De verandering van de gezondheidstoestand van de patiënt
De gezondheidstoestandverandering is in drie aspecten verdeeld: de verandering van de
functionele toestand, het ziektegevoel en de klachten. De drie aspecten weerspiegelen elk,
wellicht elkaar voor een deel overlappend, een aspect van de verandering van de
gezondheidstoestand van de patiënt. De functionele toestand meet de gevolgen van een
klacht of aandoening, zich uitend in beperkingen voor het dagelijks leven in termen van
concreet gedrag. Het ziektegevoel is het ontbreken van een gevoel van lichamelijk
welbevinden. De functionele toestand en het ziektegevoel zijn bij de patiënt geïnventariseerd, omdat naar onze mening de patiënt het beste kan aangeven hoe ziek deze zich
voelt en wat deze op functioneel gebied nog wel of niet meer kan.
De inventarisatie van de functionele toestand en het ziektegevoel is klachtenonafhankelijk. Dit betekent dat de scores van de patiënten met elkaar vergeleken kunnen worden.
De klachtenverandering is een achteraf oordeel van de patiënt over de opgetreden
verandering. Het betreft niet alleen veranderingen in klachten die de patiënt zelf ervaart,
zoals pijn in de maagstreek of hoofdpijn, maar ook veranderingen in symptomen zoals
roodheid van de huid. Gekozen is voor een overall oordeel, achteraf, en niet voor een
inventarisatie van de klacht per individu op de drie meetmomenten. Er zijn geen
instrumenten om een breed scala van klachten objectief vast te leggen en waarmee een
verandering in de klachten is vast te stellen.
DE VERANDERING VAN DE FUNCTIONELE TOESTAND

Voor het meten van de functionele toestand zijn verschillende meetinstrumenten
beschikbaar. Gekozen is voor de ‘Sickness Impact Profile (SIP)’. De keuze voor de SIPlijst is gebaseerd op de volgende overwegingen:
- De SIP is klachten onafhankelijk en dit betekent dat de somscores van de patiënten
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met elkaar vergeleken kunnen worden.
- De SIP is in het Nederlands vertaald.
- Het is een gevalideerd instrument.
- De lijst bestaat uit verschillende onderdelen: ieder onderdeel vertegenwoordigt een
bepaald deel van het functioneren van mensen en uit deze onderdelen kan een selectie
worden gemaakt.
- Met het instrument kunnen ook kleine veranderingen in de functionele toestand
worden gemeten.
- De lijst is zowel mondeling af te nemen als schriftelijk door de patiënt in te vullen.
Uit de SIP-lijst, die bestaat uit 12 onderdelen, zijn de onderdelen geselecteerd, die bij
ambulante polikliniekpatiënten relevant zijn: werk/studie, huishouden, recreatie en vrije
tijd, sociale interacties en emotioneel gedrag.
Bij het afnemen van de verkorte SIP-lijst (verder genoemd de Functionele Toestand-lijst:
FT-lijst) is de patiënt gevraagd een antwoord te geven welke van toepassing is op de
huidige situatie en samenhangt met de gezondheidstoestand en niet alleen met de klachten
waarvoor men is verwezen. Voor patiënten is het namelijk moeilijk om een onderscheid
te maken tussen beperkingen ten gevolge van de klachten waarvoor men is verwezen en
beperkingen ten gevolge van andere klachten, ziekte of handicap (comorbiditeit).
Binnen de FT-lijst heeft elk item een bepaald gewicht. Alle positief gescoorde items zijn
vermenigvuldigd met hun gewicht en opgeteld tot een totaalscore die kan variëren van 0
(geen beperking) tot 100 procent (op alle onderdelen beperkt).
De verandering van de functionele toestand is gemeten door de somscores op de totale
FT-lijst en de somscores op de onderdelen van de FT-lijsten op T1, T2 en T3 met elkaar
te vergelijken (longitudinale vergelijking). Bij een negatieve verschilscore is de
functionele toestand verbeterd, bij een positieve verschilscore is de functionele toestand
verslechterd.
DE VERANDERING VAN HET ZIEKTEGEVOEL

Het ‘ziektegevoel’ bij de patiënt is gemeten door aan de patiënt de vraag voor te leggen:
Hoe ziek voelt u zich? (vier-puntsschaal lopend van ‘heel erg ziek’ tot ‘helemaal niet
ziek’). Ook bij deze vraag is uitdrukkelijk niet toegevoegd ten gevolge van de klachten,
waarvoor is verwezen. Verandering in ziektegevoel is gemeten door de scores van de
patiënt op T1, T2 en T3 met elkaar te vergelijken (longitudinale vergelijking). Bij een
negatieve verschilscore is het ziektegevoel afgenomen, bij een positieve verschilscore is
het ziektegevoel toegenomen.
DE VERANDERING VAN DE KLACHTEN

Aan de patiënt is op T2 en T3 een achteraf oordeel gevraagd over de mate van
klachten(of symptoom) verandering (retrospectieve vergelijking). De patiënt kon kiezen
uit drie antwoordcategorieën: verdwenen/afgenomen, gelijk gebleven en toegenomen. Op
T2 diende de patiënt de verandering ten opzichte van T1 aan te geven en op T3 diende de
patiënt de klachten te vergelijken met de klachten op T2. Hierbij zijn de klachten die de
patiënt op respectievelijk T1 en T2 heeft genoemd door de interviewer aan de patiënt
voorgelegd.
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De verandering van de ongerustheid van de patiënt
De ongerustheidsverandering is op twee manieren gemeten. Ten eerste zijn de somscores
op een ‘ongerustheidsschaal’ (4 items) op T1, T2 en T3 met elkaar vergeleken
(longitudinale vergelijking). Bij een negatieve verschilscore is de ongerustheid
afgenomen en bij een positieve verschilscore is de ongerustheid toegenomen.
Ten tweede is aan de patiënten een achterafoordeel gevraagd over de ongerustheidsverandering (retrospectieve vergelijking). De patiënt kon kiezen uit drie antwoordcategorieën:
verdwenen/afgenomen, gelijk gebleven en toegenomen. Op T2 diende de patiënt de
verandering ten opzichte van T1 aan te geven en op T3 diende de patiënt de ongerustheid
te vergelijken met de ongerustheid op T2. Hierbij is de mate van ongerustheid die de
patiënt op respectievelijk T1 en T2 heeft genoemd door de interviewer aan de patiënt
voorgelegd.
De longitudinale vergelijking is bedoeld om zo objectief mogelijk vast te stellen in
hoeverre de ongerustheid is veranderd, de retrospectieve vergelijking om na te gaan hoe
de patiënt de verandering heeft beleefd.
De verandering van de kennis van huisarts en patiënt op diagnostisch gebied
DE VERANDERING VAN DE KENNIS VAN DE HUISARTS

Deze uitkomstmaat is gemeten aan de hand van de verandering in diagnostische
zekerheid en verandering in de diagnose. De diagnostische zekerheid is met een vierpuntsschaal op T1 en T2 bij de huisarts gemeten. De diagnose is op T1 en T2 gemeten
door de huisarts te vragen aan te geven welke diagnose het meest waarschijnlijk is. De
huisarts heeft deze vraag alleen hoeven te beantwoorden als het diagnostisch niveau 1 of
2 was. Bij diagnostisch niveau 3 en 4 is de diagnose zo onzeker dat het niet zinvol is een
waarschijnlijkheidsdiagnose te vragen. Deze beide variabelen zijn door de onderzoekers
gecombineerd tot de diagnosescore op T1 en T2. Een belangrijk uitgangspunt bij het
toekennen van de diagnosescore is, dat er is nagegaan of de verwijzing iets heeft
opgeleverd. De huisarts heeft een bepaalde kennis op T1 en op T2 kan deze kennis zijn
uitgebreid of gelijk gebleven. Een achteruitgang in kennis is niet mogelijk. Dit betekent
dat de diagnosescore alleen gelijk kan zijn aan 0 of een positieve waarde kan hebben.
Er is gekozen voor drie mogelijke waarden voor de diagnosescore: sterke vooruitgang,
geringe vooruitgang en geen vooruitgang.
DE VERANDERING VAN DE KENNIS VAN DE PATIËNT

Op T1 en T2 is de patiënt gevraagd of deze weet wat de oorzaak van de klachten is
(welke ziekte de patiënt heeft) en zo ja welke. Deze twee antwoorden zijn door de
onderzoekers met elkaar vergeleken. Codering, 1: kennis op T1 en T2 is gelijk en 2:
patiënt weet op T2 meer dan op T1.
De tevredenheid van de patiënt over het gedrag van de artsen in de arts-patiënt
relatie
TEVREDENHEID OVER HET GEDRAG VAN DE HUISARTS

Voor het meten van de tevredenheid over het gedrag van de huisarts is een schaal
geconstrueerd bestaande uit 8 items. Deze items weerspiegelen met name het instrumentele gedrag van de huisarts (aandacht voor de klachten en de verwijsbeslissing). De 8
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items zijn aan de patiënt op het eerste meetmoment ter beoordeling voorgelegd. De 5
antwoordcategorieën lopen van ‘dat is zeker zo’ tot ‘dat is zeker niet zo’. De score op de
schaal kan variëren van 0 tot 10 punten: hoe hoger de score, hoe tevredener de patiënt is
over het gedrag van de huisarts.
TEVREDENHEID OVER HET GEDRAG VAN DE SPECIALIST

Voor het meten van de tevredenheid over het gedrag van de specialist is een schaal
geconstrueerd bestaande uit 11 items. De items weerspiegelen het affectieve gedrag
(aandacht voor de patiënt als persoon) en het instrumentele gedrag (aandacht voor de
klachten). De 11 items zijn de patiënt op het tweede meetmoment ter beoordeling
voorgelegd.
Bij elk item kon de respondent kiezen uit 5 antwoordcategorieën lopend van ‘dat is zeker
zo’ tot ‘dat is zeker niet zo’. De score op de schaal kan variëren van 0 tot 10 punten: hoe
hoger de score, hoe tevredener de patiënt is over het gedrag van de specialist.
Het doorgaan met het zoeken van hulp
Doorgaan met het zoeken van hulp is gedefinieerd als: het op eigen initiatief (niet op
advies van de huisarts of de specialist) tijdens of na afronding van de verwijzing hulp
zoeken voor de klachten, waarvoor men is verwezen, in het reguliere of alternatieve
medische circuit.
Op T2 en T3 is de patiënt gevraagd of men al dan niet, naast de specialist waarnaar men
was verwezen, een andere hulpverlener heeft geraadpleegd voor de klachten; of men dit
op eigen initiatief heeft gedaan; en naar welke hulpverlener. Daarnaast is gevraagd of
men nog van plan was een andere hulpverlener te raadplegen; of men al een afspraak had
gemaakt of dat men het nog ergens vanaf liet hangen.

3.4.4

De verklarende en beschrijvende variabelen

In tabel 3.1 en 3.2 zijn de variabelen opgenomen, die gebruikt worden om de kwaliteit te
verklaren. De meeste variabelen worden in een bijlage nader toegelicht. Naast de
variabelen die deel uitmaken van de kwaliteitsaspecten en de verklarende variabelen zijn
ook enkele variabelen in het onderzoek opgenomen die uitsluitend een beschrijvende
functie hebben. Deze beschrijvende variabelen staan vermeld in tabel 3.3 en worden
deels in bijlage VII nader toegelicht.
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Tabel 3.1a De niet-verwijzingsspecifieke verklarende variabelen

variabele

respondent/ aantal
beoordelaar items

aantal
antwcat toelichting

demografische en algemene kenmerken
praktijkervaring
praktijkvorm
praktijkgrootte
urbanisatiegraad

ha, sp
ha
ha
ha

1
1
1
1

4
6

specialisme

sp, pat

1

6

type ziekenhuis

sp, pat

1

3

leeftijd
geslacht
verzek.vorm
opleiding

pat
pat
pat
pat

1
1
1
1

2
2
6

afstand tot ziekenhuis

pat

1

-

taakafbakening huisarts-specialist 1)
uitsprakenschaal
aandoeningen-diagn.schaal

ha, sp
ha, sp

9
14

5
4

aandoeningen-ther.schaal

ha, sp

14

4

1) zie bijlage VI

in jaren
solopraktijk, associatie, groepspraktijk en gezondheidscentrum
aantal patiënten
landelijk-, verstedelijkt gebied, forensengemeenten, kleine, middelgrote en
grote steden
interne, cardiologie, longziekten, gastro-enterologie, neurologie en
dermatologie
basisziekenhuis (< 250 bedden), centrumziekenhuis (> 250 bedden), academisch ziekenhuis
aantal jaren
man, vrouw
ziekenfonds en particulier
lager onderwijs, LBO/VGLO/LAVO, MULO/MAVO,
HAVO/HBS/MMS/atheneum/gymnasium, MBO, HBO/universiteit
kandidaats, universiteit doctoraal
aantal kilometers tussen woonplaats patiënt en verstigingsplaats ziekenhuis,
indien in dezelfde plaats dan is de afstand 0

hoe hoger de score, hoe breder de taak die men de huisarts toekent
hoe hoger de score, hoe meer men de diagnostiek van de in de schaal opgenomen aandoeningen het werk van de huisarts vindt
hoe hoger de score, hoe meer men de therapie van de in de schaal opgenomen
aandoeningen het werk van de huisarts vindt
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Tabel 3.1b De niet-verwijzingsspecifieke verklarende variabelen (vervolg)

variabele

respondent/ aantal
beoordelaar items

aantal
antwcat toelichting

NHG-standaard voor de verwijsbrief
bekendheid met de NHG-standaard
schrijven volgens de NHG-standaard

ha
ha

1
1

2
2

ja, nee
ja, nee

arts-patiënt relatie 1)
schaal: verwachtingen gedrag huisarts

pat

9

4

hoe hoger de score, hoe dienstbaarder de huisarts zich dient op te stellen
in de arts-patiënt

schaal: verwachtingen gedrag specialist

pat

relatie
11

4

hoe hoger de score, hoe hoger de verwachtingen over het affectieve en
instrumentele gedrag van de specialist in de arts-patiënt relatie

health locus of control 1)
interne-schaal (IHLC)

pat

6

6

arts-schaal (PHLC)

pat

6

6

toeval-schaal (CHLC)

pat

6

6

hoe hoger de score, hoe meer de patiënt van mening is dat zijn gezondheid
word beïnvloed door hemzelf
hoe hoger de score, hoe meer de patiënt van mening is dat zijn gezondheid
wordt beïnvloed door artsen
hoe hoger de score, hoe meer de patiënt van mening is dat zijn gezondheid
wordt beïnvloed door toeval of geluk

1) zie bijlage VI
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Tabel 3.2a De verwijzingsspecifieke verklarende variabelen

variabele

respondent/ aantal
beoordelaar items

aantal
antwcat toelichting

klachtkenmerken
aardschaal 1)

onafh

3

5

onafh
pat
ha
pat

4
1
1
1

5
2

pat

1

2

hoe hoger de score, hoe beter de klacht is te diagnostiseren en te behandelen en
hoe minder psychosociale problemen een rol spelen bij de klachten
hoe hoger de score, hoe ernstiger de klacht
aantal jaren
aantal malen
ja, nee; naar een medisch specialist, fysiotherapeut, homeopaat, acupuncturist,
natuurgenezer, gebedsgenezer of andere alternatieve genezer
zie bijlage VI

verwachtingen t.a.v. de uitkomst
klachtenverandering
ongerustheidsverandering
vaststellen oorzaak klachten

ha, pat
ha, pat
ha, pat

1
1
1

5
5
5

zie bijlage VI
zie bijlage VI
zie bijlage VI

uitgangssituatie
bedoeling huisarts op diagn gebied
bedoeling huisarts op ther gebied
bedoeling huisarts wat betreft duur
diagnostische zekerheid
schaal: functionele toestand
schaal: mate van ongerustheid

ha
ha
ha
ha, pat
pat
pat

1
1
1
1
39-48
4

4
4
2
4/2
2
4

zie bijlage II
zie bijlage II
zie bijlage II
zie bijlage V
hoe hoger de score, hoe beperkter de patiënt; zie bijlage V
hoe hoger de score, hoe ongeruster de patiënt; zie bijlage V

ernstschaal 1)
duur van de klachten
aantal huisartsbezoeken
eerder andere hulpverlener
geraadpleegd
comorbiditeit

1) zowel op basis van huisartseninformatie als op basis van specialisteninformatie, zie bijlage III
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Tabel 3.2b De verwijzingsspecifieke verklarende variabelen (vervolg)

variabele

respondent/ aantal
beoordelaar items

aantal
antwcat toelichting

verwijsmotieven
rol druk patiënt
rol geruststelling patiënt
rol vrees huisarts

ha
ha
ha

1
1
1

4
4
4

zeer belangrijk, belangrijk, onbelangrijk, helemaal geen rol
zeer belangrijk, belangrijk, onbelangrijk, helemaal geen rol
zeer belangrijk, belangrijk, onbelangrijk, helemaal geen rol

beleidsmotieven specialist
rol wensen patiënt
rol geruststelling patiënt
rol vrees specialist

sp
sp
sp

1
1
1

4
4
4

zeer belangrijk, belangrijk, onbelangrijk, helemaal geen rol
zeer belangrijk, belangrijk, onbelangrijk, helemaal geen rol
zeer belangrijk, belangrijk, onbelangrijk, helemaal geen rol

verrichtingen specialist
diagnostiek
therapie

obj
obj

1
1

2

aantal onderzoeken
ja, nee

overige
specialist bekend bij huisarts op T1
(werk)relatieschaal

ha
ha

1
5

2
2,3, 4

spec. zorg afgerond op T2
eens met afronding spec zorg op T2

pat
pat

1
1

2
2

ja, nee
hoe hoger de score, hoe intensiever de (werk)relatie tussen huisarts en specialist,
zie bijlage VI
ja, nee
ja, nee
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De beschrijvende variabelen

variabele

respondent/ aantal
beoordelaar items

aantal
antwcat toelichting

verrichtingen 1)
diagnostiek
therapie
doublures

ha, sp
ha, sp, pat
obj

-

-

lijst met diagnostische verrichtingen met de vraag of deze zijn verricht
lijst met therapeutische verrichtingen met de vraag of deze zijn verricht
geïnventariseerd of de specialist onderzoeken van de huisarts heeft herhaald

doelmatigheid handelen huisarts/
specialist (subjectief) 1)
overeenstemming bed ha-handelen sp ha, sp
2
2
wel, geen overeenstemming op diagnostisch en therapeutisch gebied
diagnostiek/therapie ha en sp
ha, sp
noodzaak verwijzing op T1 en T2
ha, sp, pat
1
5
(absoluut) noodzakelijk, deels wel/deels niet, (absoluut) niet noodzakelijk
tijdstip verwijzing
ha, sp, pat
1
3
op tijd, te vroeg, te laat
eens met afronden spec zorg
ha
1
2
ja, nee
noodzaak continuering spec zorg
ha, sp, pat
1
5
(absoluut) noodzakelijk, deels wel/deels niet, (absoluut) niet noodzakelijk
uitkomst (subjectief)
klachtenverandering
ongerustheidsverandering

ha, sp
ha, sp

1
1

4
4

afgenomen/verdwenen, gelijk gebleven, toegenomen, weet niet
afgenomen/verdwenen, gelijk gebleven, toegenomen, weet niet

overige
leeftijd
geslacht
apotheekhoudend
schaal: opvattingen gedrag huisarts 2)

ha, sp
ha, sp
ha
ha

1
1
1
9

2
2
4

aantal jaren
man, vrouw
ja, nee
hoe hoger de score, hoe dienstbaarder de huisarts zich dient op te stellen
in de arts-patiënt

bedoeling van de verwijzing 1)
bespreking uitslagen spec handelen

pat
pat

relatie
4
1

2
3

onderzoek/behandeling in ziekenhuis?; en, zo ja, is de specialist vrij
voorkeur voor huisarts, voorkeur voor specialist, maakt niet uit.

1) zie bijlage VII
2) zie bijlage VI
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3.5

De organisatie van het onderzoek en verwerking van de gegevens

De dataverzameling voor het onderzoek vergde een nogal ingewikkelde
organisatie. Ten eerste dienden de huisartsen en specialisten de vragenlijsten
op het juiste moment te ontvangen en dienden de interviewers op het juiste
moment ingeschakeld te worden. Ten tweede moesten alle patiënten 1½
maand na T1 worden benaderd om de voortgang van de verwijzing te evalueren. Ten derde diende de ontvangst van de vragenlijsten geregistreerd te
worden en moest, zonodig, een herinnering naar respondenten uitgaan als zij
de vragenlijsten niet binnen een bepaalde termijn retourneerden. Om de
dataverzameling goed te laten verlopen is een computerprogramma geschreven, waarmee elke dag een overzicht werd verkregen van de op die dag uit te
voeren werkzaamheden.
De gegevens zijn verwerkt met de volgende statistische pakketten: SPSS/PC
4.0, Agree 5.0 (interbeoordelaarsovereenstemming bij nominale data) en ML3
(multilevel analyse).
Bij de analyse van de gegevens zijn verschillende technieken gebruikt, zoals
kruistabelanalyse, non-parametrische toetsen, variantieanalyse, multiple en
logistische regressieanalyse, en multilevel analyse. De gebruikte technieken
worden in bijlage VIII nader besproken. In deze bijlage wordt ook
aangegeven welke criteria zijn gebruikt bij de constructie van de schalen en
welke maten voor het bepalen van de overeenstemming tussen de
beoordelaars zijn gebruikt.

3.6

Samenvatting

Op drie momenten tijdens het verwijsproces zijn gegevens bij de huisarts, de
specialist en de patiënt verzameld. Het onderzoek is gestart op het moment dat
de huisarts besluit de patiënt te verwijzen. De gegevens zijn geïnventariseerd
met behulp van vragenlijsten, interviews, verwijs- en specialistenbrieven. Het
gaat om ca. 300 niet-acute nieuwe verwijzingen naar de interne geneeskunde,
neurologie of dermatologie, verspreid over 8 ziekenhuizen in Groningen en
Friesland. De huisartsen zijn aselect uit de verzorgingsgebieden van de 8
ziekenhuizen getrokken. De huisarts heeft iedere patiënt, die aan de onderzoekscriteria voldeed, vanaf een door ons vastgestelde datum (variërend van
oktober 1989 tot januari 1990) gevraagd deel te nemen aan het onderzoek. De
deelnemende specialisten zijn die specialisten waarnaar de door de huisarts
aangemelde patiënten zijn verwezen. De doelmatigheid van het handelen van
de huisarts en de specialist, en de kwaliteit van de communicatie tussen beiden
is beoordeeld door onafhankelijke artsen en de onderzoekers. De uitkomst van
de verwijzingen is gemeten bij de patiënt en de huisarts. De interne consistentie van de gebruikte schalen is redelijk tot goed. Voor een uitgebreide
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beschrijving van de meetinstrumenten voor de kwaliteitsaspecten en de verklarende en beschrijvende variabelen wordt verwezen naar de bijlagen.
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4

DE KENMERKEN VAN DE RESPONSGROEPEN EN DE
GENERALISEERBAARHEID VAN DE
ONDERZOEKSRESULTATEN

4.1

Inleiding

In dit hoofdstuk worden de respons en de kenmerken van responsgroepen - de nietverwijzingsspecifieke variabelen - beschreven. Op basis van de respons en een
vergelijking van een aantal kenmerken van de responsgroepen met de Nederlandse
situatie worden conclusies getrokken ten aanzien van de generaliseerbaarheid van de
onderzoeksresultaten.
In 4.2 wordt de respons beschreven. In 4.3 volgt de beschrijving van demografische en
algemene kenmerken van de responsgroepen en een vergelijking van deze kenmerken,
voor zover mogelijk, met de Nederlandse populatie en de populatie in
Groningen/Friesland. In deze paragraaf komen ook de verwijzingsspecifieke kenmerken ‘type ziekenhuis waarnaar verwezen’ en ‘morbiditeit’ aan de orde, omdat deze
kenmerken van belang zijn voor de bespreking van de generaliseerbaarheid van de
onderzoeksresultaten.
In 4.4 worden achtereenvolgens besproken: de opvattingen over de taakafbakening
tussen huisarts en specialist, de verwachtingen/opvattingen over het gedrag van de
artsen in de arts-patiënt relatie en de Health Locus of Control van de patiënten (zie
voor de constructie van de schalen bijlage VI). Een bespreking van de samenhang
tussen de kenmerken van de responsgroepen volgt in 4.5. In 4.6, de samenvatting en
beschouwing, worden conclusies getrokken ten aanzien van de generaliseerbaarheid
van de onderzoeksresultaten.

4.2

De respons

4.2.1

De respons van de onderzoeksgroepen

Eerste dataverzamelingsperiode
HUISARTSEN

In de tweede helft van 1989 zijn 83 huisartsen aangeschreven met het verzoek deel te
nemen aan het onderzoek. Drie huisartsen bleken niet (meer) als ‘gewoon’ huisarts
werkzaam te zijn en één huisarts zou over een maand zijn praktijk beëindigen. De
respons van de overige 79 huisartsen is 77 %. Van de 61 huisartsen die zich bereid
hebben verklaard 6 verwijzingen aan te melden voor het onderzoek, hebben 5 om
verschillende redenen geen enkele verwijzing aangemeld (ziekte, verbouwing praktijk
of andere drukke werkzaamheden, die men van te voren niet had voorzien). Door 56
huisartsen zijn 324 verwijzingen aangemeld, gemiddeld 5.5 verwijzing per huisarts.
Twee op de drie huisartsen hebben ten minste de 6 gevraagde patiënten aangemeld.
Van de 324 aangemelde verwijzingen zijn uiteindelijk 309 in het onderzoek opgenomen, 15 verwijzingen zijn afgevallen, omdat:
- de klachten van patiënt waren verdwenen voordat de patiënt een afspraak had met
de specialist, waardoor de patiënt afzag van de afspraak bij de specialist;
- de patiënt kon onverwachts sneller bij de specialist terecht, zodat een interview met
de patiënt voor het bezoek aan de specialist niet meer mogelijk was.
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Eén huisarts heeft tijdens het onderzoek zijn medewerking opgezegd, waardoor bij een
verwijzing van deze huisarts geen gegevens van de huisarts op het tweede meetmoment beschikbaar zijn.
Een enkele huisarts heeft aangegeven dat hij soms patiënten, die voldeden aan de
onderzoekscriteria, niet heeft gevraagd deel te nemen aan het onderzoek, omdat hij
inschatte dat een dergelijk onderzoek emotioneel te belastend zou kunnen zijn of dat
de patiënt waarschijnlijk toch zou weigeren deel te nemen. Een aantal huisartsen heeft
verteld dat zij wel eens hebben vergeten een patiënt te vragen. Hoe vaak en bij welke
verwijzingen zich dit heeft voorgedaan is niet na te gaan. Het lijkt onwaarschijnlijk dat
hierdoor een grote selectie is opgetreden.
PATIËNTEN

De respons van de patiënten is 93 %; 23 patiënten hebben geweigerd deel te nemen
toen de huisarts hen op het moment van verwijzen vroeg. Het betreft patiënten met
uiteenlopende klachten of symptomen en van verschillende leeftijd en geslacht.
Twee patiënten, die in eerste instantie hun medewerking hadden toegezegd bij de
huisarts, hebben zich later teruggetrokken, zodat 307 patiënten aan de eerste meting
(T1) hebben deel genomen.
Op het tweede meetmoment (T2) zijn nog 304 patiënten overgebleven: 2 patiënten zijn
door verhuizing niet meer op te sporen en 1 patiënt is overleden.
Op het derde meetmoment (T3) zijn nog 296 patiënten overgebleven: 1 patiënt is
overleden, 3 patiënten zijn te ziek om de vragenlijst in te vullen en 4 patiënten zijn
door verhuizing niet meer op te sporen.
SPECIALISTEN

Voor aanvang van de dataverzameling hebben 2 specialisten, na ontvangst van onze
informatie, laten weten dat ze niet mee wilden werken aan het onderzoek. In de loop
van het onderzoek hebben nog 2 specialisten geweigerd deel te nemen. In totaal zijn
100 specialisten gevraagd mee te werken aan het onderzoek. De respons van de
specialisten is 96 %. Drie andere specialisten hebben aanvankelijk wel bij één of
meerdere verwijzingen meegewerkt, maar vielen af toen zij opnieuw werden benaderd
om aan een verwijzing mee te werken. Gemiddeld zijn de deelnemende specialisten bij
3.1 verwijzingen betrokken geweest (spreiding van 1 tot 14 verwijzingen).
Tweede dataverzamelingsperiode
Tijdens de tweede dataverzamelingsperiode zijn de patiënten, die op T3 van de eerste
dataverzamelingsperiode nog over zijn gebleven, opnieuw aangeschreven met het
verzoek de vragenlijst over de verwachting ten aanzien van het gedrag van de huisarts
in te vullen.
Het aantal patiënten dat de vragenlijst heeft ingevuld is 256 (respons 87 %). De nonresponsgroep bestaat uit: 16 patiënten die niet meer willen meewerken, 16 patiënten
die zijn verhuisd en van wie het nieuwe adres niet te achterhalen is, 2 patiënten die
zijn overleden en 6 patiënten die zeggen te ziek te zijn om deel te nemen.
Op T2 van de eerste dataverzamelingsperiode zijn nog 56 huisartsen en 96 specialisten
bij het onderzoek betrokken. Tijdens de tweede dataverzamelingsperiode zijn 50
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huisartsen (respons 89 %) en 81 specialisten (respons 84 %) bereid gevonden een
vragenlijst in te vullen over hun opvattingen over de wederzijdse taakafbakening. De
huisartsen is tevens gevraagd een lijst in te vullen over de opvatting ten aanzien van
het gedrag van de huisarts in de arts-patiënt relatie. De reden voor de non-respons bij
de huisartsen is dat men niet bereid is tot verdere deelname. De redenen bij de specialisten voor de non-respons zijn: men is of wel niet meer werkzaam in het ziekenhuis
en het is niet meer te achterhalen waar men nu werkzaam is, of men is niet bereid tot
verdere deelname.

4.2.2

De respons op het ter beschikking stellen van de verwijs- en
specialistenbrieven

Ongeveer de helft van de huisartsen beschikt over een kopie van de verwijsbrieven.
Voor het verkrijgen van de overige verwijsbrieven zijn de specialisten benaderd. Bij
284 verwijzingen is een kopie van de verwijsbrief achterhaald (92 %). Van de overige
25 verwijzingen is geen verwijsbrief beschikbaar, omdat:
- één specialist, waarnaar 14 patiënten zijn verwezen, de verwijsbrieven vernietigt,
zodra de specialistenbrief aan de huisarts is geschreven;
- twee patiënten geen toestemming hebben gegeven voor inzage in de verwijsbrief;
- bij één verwijzing de specialist meldt dat hij geen verwijsbrief heeft ontvangen;
- twee verwijsbrieven niet compleet zijn;
- in de resterende gevallen de specialist de verwijsbrief niet meer kan terug vinden.
Een kopie van de specialistenbrieven kon vrijwel altijd via de huisarts worden
verkregen. Een enkele huisarts vat de specialistenbrieven samen en vernietigt de
originele brief. In deze gevallen is de specialist gevraagd een kopie te verstrekken. Bij
307 verwijzingen zijn kopieën van de specialistenbrieven beschikbaar gesteld (99 %).

4.3

De demografische en algemene kenmerken

4.3.1

De huisartsengroep
Tabel 4.1

Leeftijd huisartsen

responsgroep
% (N=56)
30-39 jaar
40-49 jaar
50- > jaar 25.4

non-responsgroep
% (N=18)

32.7
41.8
23.1

het verschil tussen de responsgroep en de populatie is niet significant

38.5
38.5
23.8

populatie
% (N=6275)
43.4
32.8
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Tabel 4.2

Aantal jaren werkzaam in de huidige praktijk1)

responsgroep
% (N=56)
0-5 jaar
6-10 jaar
11-15 jaar
16-20 jaar
21-25 jaar
26- > jaar 7.2

21.8
16.4
23.6
21.8
9.1
11.8

non-responsgroep
% (N=18)

populatie
% (N=6275)

11.8
11.8
35.3
23.6
5.9
12.3

27.9
24.3
19.1
9.5
6.9

het verschil tussen de responsgroep en de populatie is significant (Chi2 =12.8, df=5, p=.03).
1) in deze tabel is het aantal jaren werkzaam in de huidige praktijk opgenomen om een vergelijking met de populatie te kunnen maken. Deze variabele hangt sterk samen met ‘het aantal
jaren praktijkervaring van de huisarts’ (Pearson's R=.98)

Tabel 4.3

Geslacht huisartsen

responsgroep
% (N=56)
man
vrouw

80.4
19.6

non-responsgroep
% (N=18)
88.9
11.1

populatie
% (N=6275)

populatie
Gron/Fries
% (N=499)

89.8
10.2

91.0
9.0

het verschil tussen de responsgroep en de populatie, respectievelijk de populatie Groningen/Friesland is significant (respectievelijk Chi2 =4.39, df=1, p=.04; Chi2 =5.15, df=1, p=.02).

Tabel 4.4

Praktijkvorm huisartsen

responsgroep
% (N=56)
solopraktijk
64.3
associatie/duopraktijk
groepspraktijk
gezondheidscentrum

66.7
21.4
10.7
3.6

non-responsgroep
% (N=18)
54.5
27.8
0.0
5.6

populatie
% (N=6275)

populatie
Gron/Fries
% (N=499)

64.3
31.2
6.8
7.5

het verschil tussen de responsgroep en de populatie respectievelijk de populatie Groningen/Friesland is niet significant.

26.9
5.2
3.6
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Praktijkgrootte huisartsen (gemiddelde)

aantal patiënten totaal

responsgroep
(N=56)

non-responsgroep
(N=18)

populatie
(N=6275)

2210

2530

2345

vergelijking van de gemiddelde praktijkgrootte van de responsgroep en de populatie is niet
mogelijk, omdat de standaarddeviatie van de gemiddelde praktijkgrootte van de populatie niet
bekend is

Tabel 4.6 Apotheekhoudende huisartsen

responsgroep
% (N=56)
apotheekhoudend
niet-apotheekhoudend

non-responsgroep
% (N=18)

28.6
71.4

33.3
66.7

populatie
% (N=6275)
12.2
87.8

het verschil tussen de responsgroep en de populatie is significant (Chi2 =12.26, df=1, p<.001).

Tabel 4.7

Urbanisatiegraad huisartsen

responsgroep
% (N=56)
landelijk gebied
verstedelijkt gebied
forensengemeenten
kleine steden (C1+C2)
middelgrote steden (C3+C4)
grote steden (C5)

non-responsgroep
% (N=18)

23.2
25.0
10.7
8.9
17.9
14.3

27.8
16.7
5.6
5.6
16.7
27.8

populatie
% (N=6275)
11.2
22.6
14.0
10.6
15.8
25.8

het verschil tussen de responsgroep en de populatie is niet significant.

Uit de tabellen 4.1-4.7 blijkt dat voor de kenmerken leeftijd, praktijkvorm en urbanisatiegraad geen significant verschil bestaat tussen de responsgroep en de populatie
Nederlandse huisartsen.* Wel zijn er in het onderzoek significant meer vrouwen
vertegenwoordigd. De steekproef bevat tevens significant meer apotheekhoudende
huisartsen dan de populatie. Dit valt te verklaren uit het relatief grote aantal huisartsen
woonachtig in landelijke gebieden en het relatief kleine aantal huisartsen in grote
steden. In landelijke gebieden is bijna de helft van de huisartsen apotheekhoudend en

*

Bron voor gegevens huisartsen Nederland en Groningen/Friesland: Cijfers uit de
registratie van beroepen in de eerstelijnsgezondheidszorg 19881
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in grote steden zijn geen apotheekhoudende huisartsen.1 Tenslotte is het aandeel van
huisartsen dat 11-20 jaren werkzaam is in de huidige praktijk significant hoger dan in
de populatie. In de populatie is het aantal artsen met 0-10 jaar ervaring groter.
De verschillen tussen de responsgroep en de non-responsgroep zijn niet statistisch
getoetst, gezien het geringe aantal artsen in de non-responsgroep.

4.3.2

De specialistengroep
Tabel 4.8

Leeftijd specialisten

responsgroep
% (N=93)
< -39 jaar 47.6
40-49 jaar
50-59 jaar
60- > jaar 6.1

26.6
25.6
20.7
10.8

specialisten
Nederland1)
% (N=3252)

40.9
21.8

het verschil tussen de responsgroep en de populatie is significant (Chi2 =21.03, df=3, p<.001)
1) geregistreerde specialisten werkzaam in de specialismen algemene interne, longziekten,
cardiologie, gastro-enterologie, neurologie en dermatologie volgens de Landelijke Registratie
Specialisten

Tabel 4.9

Praktijkervaring als geregistreerd specialist

responsgroep
% (N=93)
< - 9 jaar
10-19 jaar
20-29 jaar
30- > jaar 2.2

48.4
32.9
16.5

Tabel 4.10 Specialisme

responsgroep
% (N=93)
algemene interne
cardiologie17.2
longziekten5.4
gastro-enterologie
neurologie
dermatologie

35.5

6.5
18.3
17.2
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Tabel 4.11 Type ziekenhuis

responsgroep
% (N=93)
basisziekenhuis (< 250 bedden)
centrumziekenhuis (> 250 bedden)
academisch ziekenhuis

18.3
53.7
28.0

Van de specialisten uit de responsgroep is 10.8 % vrouw. De tabellen 4.8-4.11 laten
zien dat bijna de helft van de specialisten in de responsgroep jonger is dan 40 jaar en
minder dan 10 jaar ervaring heeft.* Bijna tweederde is werkzaam bij één van de interne
specialismen en een meerderheid is werkzaam in een centrumziekenhuis.
De vergelijking met de populatiegegevens is alleen mogelijk voor de leeftijdsopbouw
(tabel 4.8). De vergelijking laat zien dat in de responsgroep de jongste leeftijdscategorie oververtegenwoordigd is. Dit kan voor een deel worden verklaard uit het feit
dat de populatiecijfers alleen betrekking hebben op geregistreerde specialisten, terwijl
de responsgroep 15.4 % niet als specialist geregistreerde artsen bevat. Deze artsassistenten zijn allen jonger dan 39 jaar.

4.3.3

De patiëntengroep
Tabel 4.12 Leeftijd patiënten

responsgroep
% (N=307)
< -30 jaar 22.5
31-40 jaar
41-50 jaar
51-60 jaar
61-70 jaar
71- > jaar 10.4

*

17.0
17.6
19.5
13.1

Aan het onderzoek is door 14 assistent geneeskundigen meegewerkt, die op de
variabele ‘praktijkervaring als geregistreerd specialist’ (tabel 4.9) de waarde ‘0’
hebben gekregen.
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Tabel 4.13 Verzekeringsvorm patiënten

responsgroep
% (N=307)
ziekenfonds
73.9
particulier

61.4
26.1

populatie
Nederland1)
%
63.4
38.6

populatie
Gron/Fries1)
%

36.6

het verschil tussen de responsgroep en de populatie Nederland, respectievelijk de populatie
Groningen/Friesland is significant (respectievelijk Chi2 =19.49, df=1, p<.001; Chi2 =14.25,
df=1, p<.001)
1) bron: LISZ/IBIS2

Tabel 4.14 Opleiding patiënten

responsgroep

populatie
Nat.

Studie1)
% (N=307)

% (N=199731)

basisonderwijs, lager onderwijs

26.4

27.4

lager beroepsonderwijs, of VGLO, LAVO
MULO/MAVO
HAVO/HBS/MMS/atheneum/gymnasium
middelbaar beroepsonderwijs

23.1
14.3
6.5
16.9

{
{
59.6 {
{

hoger beroepsonderwijs/universitair kandidaats
universiteit doctoraal

10.7
2.0

[
12.9 [

het verschil tussen de responsgroep en de populatie is niet significant
1) bron: Velden J van der et al3 ; < 18 jaar zijn niet opgenomen, evenals de personen waarvan de
opleiding onbekend is

Tabel 4.15 Afstand tussen woonplaats patiënt en vestigingsplaats ziekenhuis

afstand in kilometers
0
5 of 10
15 of 20
25 of 30
meer dan 30

responsgroep
% (N=307)
44.0
28.6
15.6
8.1
3.6

Uit tabel 4.12 blijkt dat in het onderzoek patiënten uit alle leeftijdscategorieën zijn
vertegenwoordigd. De responsgroep bevat meer ziekenfondspatiënten dan de populatie
Nederland en Groningen/Friesland (tabel 4.13). Dit komt overeen met gegevens uit
andere onderzoeken, waaruit blijkt dat ziekenfondspatiënten vaker worden verwezen
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dan particuliere patiënten.4 5 De opleiding van de patiënten uit de responsgroep komt
overeen met die van de totale populatie in de Nationale Studie (tabel 4.14). Het effect
van opleiding op de kans om verwezen te worden is onduidelijk. Sommige auteurs zijn
van mening dat lager opgeleiden een grotere kans hebben om verwezen te worden,
terwijl volgens anderen juist hoger opgeleiden een grotere kans op een specialistenconsult hebben.4 Bijna de helft van de patiënten woont in de vestigingsplaats
van het ziekenhuis waarnaar men is verwezen (tabel 4.15, afstand ‘0’ kilometer). De
man/vrouw verhouding bij de patiënten is 41.7 : 58.3. In de Nationale Studie is de
man/vrouw verhouding bij verwezen patiënten 45.8 : 54.2.4 Het verschil is niet
significant.
De kenmerken van de responsgroep zijn niet vergeleken met de non-responsgroep,
omdat de non-responsgroep relatief klein is (7 %) en de gegevens over de nonresponsgroep onvolledig zijn.

4.3.4

Twee verwijzingsspecifieke kenmerken
Tabel 4.16 De ziekenhuizen waarnaar de patiënten zijn verwezen

responsgroep
Ned.zkhn
% (N=307)
basisziekenhuizen (< 250 bedden)
centrumziekenhuizen (> 250 bedden)
academisch ziekenhuis

17.0
71.6
11.4

% (N=63075)1)
11.7
76.1
12.2

het verschil tussen het aantal verwijzingen en het aantal bedden in de Nederlandse ziekenhuizen is significant (Chi2 =8.10, df=2, p=.02)
1) aantal bedden

Bij de vergelijking tussen het aantal verwijzingen en het aantal bedden per type
ziekenhuis in tabel 4.16 is ervan uitgegaan dat de verhouding tussen de typen ziekenhuizen wat betreft het aantal bedden een redelijke indicatie is voor de verhouding van
het aantal verwijzingen. De (geringe) oververtegenwoordiging van verwijzingen naar
kleine ziekenhuizen in het onderzoek kan samenhangen met het onderzoeksgebied, dat
uit relatief veel landelijk gebied bestaat.
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Tabel 4.17 De vijf meest voorkomende verwijsdiagnoses per specialisme1)

interne specialismen2)

neurologie

dermatologie

angina pectoris (*,#)
CARA (*,#)3)
spastisch colon (-,#)
aambeien (-,-)
ziekten oesophagus (-,#)

hernia nuclei pulposi (*,#)
carpale tunnel syndr. (*,-)
aand. perif. zenuwst. (*,-)
(spannings) hoofdpijn (*,#)
afwijking CWK (-,-)

maligne neoplasma huid (*,#)
eczeem NEC (*,-)
contact eczeem (-,#)
varices (*,-)
wrat (-,#)/seb.eczeem (-,-)

1) tussen haakjes: * betekent dat deze diagnose voorkomt in de top 10 van de verwijsdiagnoses
in de Nationale Studie, # betekent dat deze diagnose voorkomt in de top 5 van de verwijsdiagnoses van het Transitieproject
2) interne specialismen is een samenvoeging van algemene interne, cardiologie, gastro-enterologie en longziekten
3) CARA is een samenvoeging van R91 en R96

Uit tabel 4.17 blijkt dat de morbiditeit in de responsgroep redelijk overeenkomt met de
morbiditeit in de Nationale Studie4 en het Transitieproject.6 Slechts drie diagnoses
staan niet in de top 10 van de Nationale Studie of de top 5 van het Transitieproject,
namelijk ‘aambeien’, ‘afwijkingen cervicale wervelkolom’ en ‘seborroisch eczeem’.
De vergelijking met de Nationale Studie heeft als beperking dat bij deze studie van
elke verwijzing een werkhypothese van de huisarts is geregistreerd. Dit kan zowel een
ziektediagnose (component 7 uit de ICPC) als een symptoomdiagnose (component 1)
zijn. In ons onderzoek is de diagnose van de huisarts alleen gecodeerd, als de huisarts
een waarschijnlijkheidsdiagnose had. In de overige gevallen is ‘geen diagnose’
gecodeerd.

4.4

De verwachtingen en opvattingen van de patiënt en de artsen

4.4.1

De taakafbakening tussen huisarts en specialist

Uit de antwoorden op de uitsprakenlijst (tabel 4.18) blijkt dat huisartsen zichzelf een
bredere taak toebedelen dan de specialisten de huisartsen toebedelen. Het meest
uitgesproken komt dat naar voren bij de zorg voor chronische patiënten (item 7). De
gemiddelde score van de huisartsen is 6.4 (SD=1.1; bereik 0-10) en van de specialisten
4.4 (SD=1.4). Het verschil in gemiddelden tussen beide groepen is significant (t=9.24,
p=<.001).
Tabel 4.18 De antwoorden van de huisartsen (N=56) en specialisten (N=96) op de uitspraken1)

mee
eens/
eens oneens oneens
%
%
%
1. Bij een verwijzing komt de verantwoordelijkheid
voor de zorg volledig bij de specialist te liggen.

ha
sp

23
35

46
38

31
27
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2. Een deel van het diagnostisch werk dat uitsluitend
door specialisten wordt gedaan zou eigenlijk
evengoed door huisartsen gedaan kunnen worden.
3. De huisarts moet er voor oppassen dat hij niet te
veel op het terrein van de specialist komt.

ha
sp

46
23

43
35

11
41

ha
sp

11
37

30
42

59
21

4. De specialist, die een patiënt wil laten behandelen
door een collega van een ander specialisme, dient
eerst de mening van de huisarts van die patiënt
daarover te vragen.
5. Specialisten moeten zich in de eerste plaats
opstellen als consulenten voor de huisarts.

ha
sp

79
41

13
37

9
22

ha
sp

57
39

34
34

9
27

6. Als de specialist de huisarts verzoekt om na een
jaar een nieuwe verwijskaart af te geven, behoort
de huisarts aan dat verzoek te voldoen.
7. Wat betreft de zorg voor chronische patiënten is
het aandeel van de specialist in de praktijk groter
dan eigenlijk gewenst is.
8. Als huisarts en specialist van mening verschillen
over de wenselijkheid van een ziekenhuisopname,
dient het oordeel van de spec. de doorslag te geven.
9. De huisarts zou meer invloed moeten hebben op wat
er met zijn verwezen patiënt gebeurt.

ha
sp

23
65

57
25

20
10

ha
sp

64
7

29
34

7
60

ha
sp

11
44

39
33

50
22

ha
sp

50
23

38
41

13
36

81

1) de antwoordcategorieën ‘helemaal mee (on)eens’ en ‘mee (on)eens’ zijn samengevoegd tot
‘mee (on)eens’

Uit tabel 4.19 blijkt dat de huisartsen vaker dan de specialisten vinden dat de diagnostiek respectievelijk de therapie van de aandoeningen een taak voor de huisarts is.
De grootste verschillen bestaan bij pneumonie en angina pectoris; bij de ziekte van
Parkinson is het verschil tussen de huisartsen en specialist het geringst.
In tabel 4.20 zijn de gemiddelde scores van de huisartsen en de specialisten voor de
taakafbakening bij de diagnostiek en de therapie weergegeven. Voor beide is het
verschil in gemiddelden tussen de huisartsen en de specialisten significant (respectievelijk t= 8.14, p<.001; t= 6.32, p<.001).
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Tabel 4.19 De antwoorden van huisartsen en specialisten in hoeverre diagnostiek resp. therapie
van de aandoeningen een taak van de huisarts is (in percentages)1,2)

diagnostiek
ha
sp
ulcus duodeni
colitis ulcerosa
chronische bronchitis
pneumonie
hyperthyreoïdie
diabetes mel. type II
angina pectoris
hypertensie
100
ziekte van Parkinson
hernia nucleus pulposi
CVA in actieve fase
migraine
ulcus cruris93
psoriasis
eczeem

77
31
*4
1
79
63
98
54
43
12
96
68
61
23
80 *100
25
22
38
18
54
23
91
75
69
88
73
56
95
60

therapie
ha
sp
100
20
89
*91
14
96
74
91
25
29
36
*96
53
55
91

79
7
81
54
9
79
40
28
19
25
91
51
69

1) een vierpuntsschaal met aan de ene zijde ‘huisartsentaak’ en aan de andere zijde ‘specialistentaak’; de percentages zijn een samenvoeging van de twee punten aan de zijde
‘huisartsentaak’
2) de items met een asterix zijn niet in de schaal opgenomen

Tabel 4.20 De gemiddelde scores van de huisartsen en de specialisten op de taakafbakening bij
diagnostiek en therapie (bereik 0-10)

gemiddelde
diagnostiek
huisartsen
specialisten4.0
therapie
huisartsen
specialisten4.5

4.4.2

5.8
1.4
5.8
1.2

SD

.99

1.0

Het gedrag van huisartsen in de arts-patiënt relatie

Zoals in tabel 4.21 is te zien verschillen de verwachtingen van de patiënt en de
opvattingen van de huisarts over het gedrag van de huisarts in de arts-patiënt relatie bij
de meeste items. De patiënten zijn veel vaker dan de huisartsen van mening dat de
huisarts tegemoet moet komen aan de wensen van de patiënt (uitgezonderd het
voorschrijven van een slaapmiddel) en het zekere voor het onzekere moet nemen.
De gemiddelde score voor de verwachtingen van de patiënt is 6.8 (SD=1.3; bereik 010) en voor de opvattingen van de huisarts 4.3 (SD=1.1). Patiënten en huisartsen
verschillen significant van mening (t=-13.10, df=288, p=<.001).
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Tabel 4.21 Verwachtingen van de patiënt (N=256) en opvattingen van de huisarts (N=50) over
het gedrag van de huisarts in de arts-patiënt relatie (percentages)1,2)

mee eens
patiënt huisarts
1. Ik heb het recht om naar een specialist te worden
verwezen, als ik dat wil.
2. Als de huisarts er niet uit kan komen waardoor mijn
klachten worden veroorzaakt, moet hij mij altijd
verwijzen.
3. Als ik de huisarts met nadruk vraag om een slaapmiddel
voor te schrijven, moet hij dat altijd doen.
4. Ik vind dat ik alle tijd van de huisarts moet krijgen
om mijn verhaal kwijt te kunnen, ook al loopt het
spreekuur daardoor uit.
5. Ik vind dat de huisarts altijd met onderzoek door
moet gaan, tot hij precies weet waardoor de
klachten worden veroorzaakt.
6. Als ik de huisarts met klem om een verwijzing naar
de fysiotherapeut vraag, moet hij dat doen.
7. Ik vind dat de huisarts altijd het zekere voor het
onzekere moet nemen, wanneer ik met lichamelijke
klachten bij hem kom.
8. Als ik ontevreden ben over de hulp van een specialist
en ik wil naar een andere specialist, dan moet de
huisarts mij doorsturen.
9. Als ik met nadruk om een bepaald onderzoek vraag,
omdat ik mij zorgen maak over de klachten, dan moet
de huisarts dat onderzoek (laten) doen.

verschil
ha-pat3)

90

52

*

98

36

*

22

12

-

67

42

*

78

8

*

68

20

*

98

32

*

91

42

*

89

38

*

1) de categorieën ‘helemaal mee eens’ en ‘mee eens’ samen (totaal 4 categorieën).
2) voor de huisartsenantwoorden dienen de zinnen te worden gelezen als: ‘Ik vind dat een
patiënt het recht heeft om naar een specialist verwezen te worden als de patiënt dat wil’.
3) * betekent dat het verschil in de gemiddelde score tussen de huisartsen en de patiënten significant is voor p<.001 (Mann-Whitney toets)

4.4.3

Het gedrag van specialisten in de arts-patiënt relatie

Wanneer patiënten naar hun verwachtingen over het gedrag van specialisten worden
gevraagd, kiest een groot aantal van de patiënten voor de neutrale middencategorie
(tabel 4.22). De patiënten hebben geen erg hoge verwachtingen van de specialisten,
getuige de gemiddelde score op de schaal van 5.6 (SD=1.4; bereik 0-10).
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Tabel 4.22 De verwachting van de patiënt over het gedrag van specialisten (N=307)1)

mee
eens/
eens oneens oneens
%
%
%
1.
2.
3.
4.

spec betrekken altijd de mening van pat bij hun beslissingen
spec besteden onvoldoende aandacht aan de klachten van pat
spec leggen pat informatie in begrijpelijke taal uit
spec geven pat voldoende informatie over de aandoening
die ze hebben
5. spec geven pat voldoende ruimte om vragen te stellen
6. spec zijn vaak karig in hun mededelingen naar pat
7. spec leggen pat voldoende uit waarom het onderzoek/
de behandeling nodig is
8. spec doen soms te weinig om de klachten te behandelen
of de oorzaak van de klachten vast te stellen
9. spec behandelen pat als een nummer
10. spec zijn vaak ongeduldig als een pat iets vraagt
11. spec nemen rustig de tijd voor een pat

30
17
49

35
23
25

35
60
26

51
55
39

27
25
30

22
20
31

60

21

19

17
22
19
40

25
25
28
36

58
53
53
24

1) de antwoordcategorieën ‘helemaal mee (on)eens’ en ‘mee (on)eens’ zijn samengevoegd tot
‘mee (on)eens’; de percentages die betrekking hebben op een positieve verwachting zijn
onderstreept

4.4.4

De Health Locus of Control schaal

De gemiddelde scores op de intern-schaal, de arts-schaal en de toeval-schaal zijn
respectievelijk 4.18 (SD=1.7), 3.80 (SD=1.8) en 4.07 (SD=1.9). Het bereik van de drie
schalen loopt van 0 tot 10 en hoe hoger de score, hoe meer de patiënt van mening is
dat zijn gezondheid door zichzelf, door artsen of door het toeval wordt beïnvloed. De
intern-schaal hangt niet samen met de arts-schaal; tussen de intern-schaal en de
toeval-schaal en de arts-schaal en de toeval-schaal is wel een significante samenhang
(zie bijlage VI).

4.5

De samenhang tussen de niet-verwijzingsspecifieke verklarende
variabelen

De samenhang tussen huisartsenkenmerken
Tabel 4.23 laat zien dat tussen leeftijd en praktijkervaring van de huisarts een zeer
sterke positieve samenhang bestaat, evenals tussen het hebben van een apotheek en
vestiging in landelijke gebieden, tussen het kennen van en het schrijven volgens de
NHG-standaard, tussen de taakopvatting op diagnostisch en therapeutisch gebied.
Alleen de algemene kenmerken praktijkervaring en praktijkgrootte blijken samen te
hangen met de opvattingen van de huisarts. Huisartsen met meer praktijkervaring en
een grotere praktijk laten het therapeutisch handelen vaker aan de specialist over, dan
minder ervaren huisartsen en huisartsen met een kleinere praktijk. Daarnaast blijken
oudere en meer ervaren huisartsen en huisartsen met een smalle taakopvatting op
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therapeutisch gebied meer ‘dienstbaar‘ naar de patiënt te willen zijn dan jongere en
minder ervaren huisartsen en huisartsen die een brede taakopvatting hebben op
therapeutisch gebied.
Verder blijkt dat hoe breder de taakopvatting, hoe vaker de huisarts aangeeft de NHGstandaard te kennen en dat huisartsen in samenwerkingsverbanden vaak een kleinere
praktijk hebben dan solisten.
Tabel 4.23 De samenhang tussen de huisartsenkenmerken (N=55)1)

(2)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

leeftijd
praktijkervaring
praktijkvorm
praktijkgrootte
apotheekhoudend
urbanisatiegraad
taakopvat.uitspraken

.93P
-

(3)

(4)

.23E .24P
.20E *.29P
*.37E
-

(5)
.06E
.04E
.24C
.07E
(9)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

leeftijd
praktijkervaring
praktijkvorm
praktijkgrootte
apotheekhoudend
urbanisatiegraad
taakopvat.uitspraken
taakopvat.aandoen.diagnostiek
taakopvat.aandoen.therapie
NHG-standaard verw.brf. bekend
schrijven vlgs. NHG-standaard
opvatting gedrag huisarts

(6)

(7)

.06E
.06E
.35C
.13E
.57C
-

(10)

-.17P -.26P
-.21P -.24P
.36E .15E
-.16P -.18P
.10P .07P
.08E .12E
*.29P

(11)

-.25P .26E
*-.31P .20E
.26E .28C
*-.32P .06E
.03P .12C
.01E .04E
*.31P .12E
.63P .34E
*.29E
-

(8)

(12)

.06E .54P
.01E .56P
.28C .26E
.04E .16P
.08C .32E
.10E .04E
.07E -.24P
.13E -.21P
.01E *-.30P
.42C .31E
.02E
-

1) * betekent p<05, enkel onderstreept p<.01 en dubbel onderstreept p<.001; P=Pearson's R,
E=eta; C=Cramér's V of phi

De samenhang tussen de specialistenkenmerken
Uit tabel 4.24 blijk dat bij de specialisten een zeer sterke samenhang bestaat tussen
leeftijd en praktijkervaring, tussen praktijkervaring en het type ziekenhuis. Dit komt,
omdat de jonge artsen in opleiding tot specialist, alleen in een academisch ziekenhuis
of een centrumziekenhuis werken en niet in een basisziekenhuis.
Tussen de demografische, algemene kenmerken en de opvattingen van de specialisten
bestaat in het geheel geen samenhang.
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Tabel 4.24 De samenhang tussen de specialistenkenmerken (N=93)1)

(2)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

.93P
-

leeftijd
praktijkervaring
specialisme
type ziekenhuis
taakopvat.uitspraken
taakopvat.aandoen.diagnostiek
taakopvat.aandoen.therapie

(3)

(4)

.27E
.28E
-

(5)

.48E -.06P
.51E -.06P
.31C .27E
.23E
-

(6)
-.15P
-.09P
.27E
.19E
.10P
-

(7)
-.10P
-.03P
.12E
.12E
.29P
.19P
-

1) * betekent p<05, enkel onderstreept p<.01 en dubbel onderstreept p<.001; P=Pearson's R,
E=eta; C=Cramér's V of phi

De samenhang tussen de patiëntenkenmerken
Tabel 4.25 De samenhang tussen de patiëntenkenmerken (N=256)1)

(2)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

leeftijd
geslacht
opleiding
verzek.vorm
verw. gedrag specialist
verw. gedrag huisarts
locus of control:intern
locus of control:arts
locus of control:toeval

.07E
-

(3)

.46E
.31C
-

(4)

.01E
.08C
.37C
-

(5)

(6)

.16P .25P
.03E .12E
.24E *.23E
.04E .10E
.07P
-

(7)

.01P
.07E
.19E
-.07E
-.10P
-.03P
-

(8)

(9)

.46P .26P
.03E .01E
.40E *.21E
.06E .01E
.23P .09P
.34P *.15P
.09P .23P
.37P
-

1) * betekent p<05, enkel onderstreept p<.01 en dubbel onderstreept p<.001; P=Pearson's R,
E=eta; C=Cramér's V of phi

Mannen hebben vaker een hogere opleiding gevolgd dan vrouwen en naarmate de
patiënt ouder is heeft deze vaker alleen lager onderwijs gevolgd. Oudere patiënten
hebben vaker een positiever beeld over het gedrag van de specialist dan jongere.
Patiënten met lager(beroeps)onderwijs, MULO/MAVO of middelbaarberoepsonderwijs hebben hogere verwachtingen van het gedrag van de specialist dan patiënten met
HAVO/HBS/atheneum/gymnasium, HBO/universitair onderwijs of alleen basisonderwijs.
Hoe ouder de patiënt is hoe meer de patiënt van mening is dat de huisarts zich ‘dienstbaar’ op moet stellen. Patiënten met een lagere opleiding verwachten deze opstelling
van de huisarts vaker dan de patiënten met een hogere opleiding.
Met betrekking tot de Health Locus of Control komt naar voren dat hoe ouder de
patiënt en hoe lager het opleidingsniveau van de patiënt, hoe meer de patiënt van
mening is dat hun gezondheid wordt beïnvloed door artsen of door het toeval.
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Verder blijkt dat: hoe positiever het beeld van de patiënt over het gedrag van de
specialist, hoe frequenter de patiënt van mening is dat zijn gezondheid door artsen
wordt bepaald; hoe meer de patiënt van mening is dat de huisarts zich ‘dienstbaar’ op
moet stellen, hoe meer de patiënt van mening is dat hun gezondheid wordt beïnvloed
door artsen of door het toeval.

4.6

Samenvatting en beschouwing

Samenvatting
Er zijn 309 verwijzingen in het onderzoek opgenomen. De respons is hoog: bij de
huisartsen 77 %, bij de patiënten 93 % en bij de specialisten 96 %. Bij vrijwel alle
verwijzingen is een kopie van de verwijsbrief en de specialistenbrief achterhaald.
De deelnemende huisartsen wijken op de kenmerken leeftijd, praktijkvorm en urbanisatiegraad niet af van de populatie Nederlandse huisartsen. De steekproef bevat
significant meer vrouwelijke huisartsen, apotheekhoudende huisartsen en huisartsen
met 11-20 jaar ervaring.
Eén op de tien deelnemende specialisten is vrouw. Bijna tweederde is werkzaam bij
één van de interne specialismen en een meerderheid is werkzaam in een centrumziekenhuis. Bijna de helft van de specialisten heeft minder dan 10 jaar ervaring als
geregistreerd specialist. Vergelijking met populatiegegevens laat zien dat de jongste
leeftijdscategorie oververtegenwoordigd is.
Bijna drie van de vijf deelnemende patiënten is vrouw, alle leeftijdscategorieën zijn in
het onderzoek vertegenwoordigd. Bijna de helft van de patiënten woont in de vestigingsplaats van het ziekenhuis. De verzekeringvorm en de opleiding komen in grote
lijnen overeen met populatiegegevens.
In het onderzoek is een geringe oververtegenwoordiging van verwijzingen naar kleine
ziekenhuizen. De morbiditeit komt in grote lijnen overeen met andere onderzoeken
naar het verwijzen van huisartsen.
De huisartsengroep kent huisartsen een bredere taak toe dan de specialistengroep.
Patiënten zijn vaker dan de huisartsen van mening dat de huisarts tegemoet moet
komen aan de wensen van de patiënt. De verwachtingen van de patiënten over het
gedrag van de specialist zijn niet erg hoog.
Bij de huisartsen en de specialisten is er nauwelijks een samenhang tussen de demografische/algemene kenmerken en de opvattingen van de artsen. Bij de patiënten is
dit wel het geval. De verwachtingen van de patiënt over het gedrag van huisarts en
specialist en de gezondheidsoriëntatie hangen samen met de leeftijd en de opleiding
van de patiënt.
Beschouwing
In hoeverre kan met de beschikbare steekproef en respons de eerste vraag - Hoe is de
kwaliteit van verwijzingen? - beantwoord worden voor een ‘bredere’ populatie?; is de
steekproef representatief voor Nederland?
Uit vergelijking van de deelnemende huisartsen met populatiecijfers en andere onderzoeken blijkt dat in ons onderzoek relatief veel vrouwelijke huisartsen zijn opgeno-
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men. Dit is ook bij deelnemers aan de Nationale Studie het geval.7 Dit suggereert dat
vrouwelijke huisartsen meer bereid zijn tot deelname aan onderzoek. De toename van
het aantal vrouwelijke huisartsen heeft vooral de laatste jaren plaatsgevonden;
vrouwen werken vaker part-time dan mannen. Dit zou er toe kunnen leiden dat in onze
steekproef meer jonge huisartsen en huisartsen met een kleine praktijk, werkzaam in
een samenwerkingsverband bevat. Dit blijkt niet het geval. Alleen de gemiddelde
praktijkomvang is in de steekproef iets kleiner dan het landelijk gemiddelde. Een
additioneel effect van het geslacht van de huisarts op de kwaliteit van verwijzingen is
niet waarschijnlijk. In hoofdstuk 2 is het geslacht van de arts ook niet opgenomen als
verklarende variabele voor de kwaliteit van de verwijzing. De conclusie luidt dat de
oververtegenwoordiging van vrouwen in de steekproef geen gevolgen heeft voor de
generaliseerbaarheid van de resultaten met betrekking tot de onderzoeksvragen in dit
onderzoek.
Op andere kenmerken vormt de huisartsengroep een getrouwe afspiegeling van de
Noordelijke regio: in vergelijking met Nederland werken er veel apotheekhoudende
huisartsen in een solopraktijk in landelijke gebieden. Het relatief geringe aantal
huisartsen met minder dan 10 jaar ervaring is geen gevolg van de non-respons. In de
non-responsgroep is het aantal van deze leeftijdscategorie juist lager. Mogelijk hangt
de leeftijdsopbouw in de steekproef ook samen met het onderzoeksgebied.
Van de specialistengroep kan slechts de leeftijdsopbouw worden vergeleken met
populatiecijfers. De oververtegenwoordiging van jonge specialisten in de responsgroep
kan worden verklaard uit het feit dat de populatiecijfers alleen betrekking hebben op
geregistreerde specialisten, terwijl de responsgroep 15.4 % niet als specialist geregistreerde artsen bevat. Deze arts-assistenten zijn allen jonger dan 39 jaar. Van belang
voor de representativiteit is ook dat ongeveer tweederde van de populatie specialisten,
werkzaam in de bij het onderzoek betrokken specialismen, deel uitmaakt van de steekproef en dat de respons van de specialisten 96 % is.
De gevonden verschillen in taakopvatting tussen huisartsen en specialisten komt ook
uit ander onderzoek naar voren.8 Vergelijking van de opvattingen van patiënt en
huisarts over het gedrag van de arts in de arts-patiënt relatie met ander onderzoek is
niet mogelijk.
Het vrijwel ontbreken van een relatie tussen demografische kenmerken en opvattingen
van huisarts en specialist wordt deels bevestigd door het onderzoek van van der
Wouden.9 Uit een meta-analyse van twee onderzoeksbestanden blijkt dat bij het ene
bestand een relatie bestaat tussen praktijkervaring en taakopvatting, in het andere
bestand niet. Voor de praktijkgrootte is geen samenhang gevonden met de taakopvatting.
De patiëntengroep komt op de kenmerken geslacht, verzekeringsvorm en opleiding
overeen met populatiecijfers. De morbiditeit, één van de belangrijkste kenmerken van
de verwijzingen, komt eveneens redelijk overeen met de morbiditeit van verwijzingen
in ander onderzoek.4 5
Op grond van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de bevindingen een
betrouwbaar beeld geven van het onderzochte type verwijzing - niet-acute nieuwe
verwijzingen naar de interne geneeskunde, neurologie en dermatologie. Mogelijk is er
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wel sprake van enige regionale verschillen, waardoor de situatie in Noord-Nederland
niet volledig vergelijkbaar is met de situatie in met name de grote steden in de
randstad.
Wat betreft de tweede onderzoeksvraag - Wat verklaart de kwaliteit van verwijzingen? - kan worden geconcludeerd dat de bevindingen ten aanzien van het onderzochte
type verwijzingen generaliseerbaar zijn voor het gehele land. Bij deze vraag gaat het
om het onderkennen van mechanismen in het verwijsproces. Als bijvoorbeeld mocht
blijken dat een grotere afstand tot het ziekenhuis samengaat met het minder lang onder
controle houden van de patiënt door de specialist, is er geen reden om aan te nemen
dat dit mechanisme niet in de rest van het land zal optreden. De variabelen waarvan
wordt verondersteld dat zij samenhangen met de kwaliteit van de verwijzing, variëren
voldoende in de steekproef, zoals uit hoofdstuk 4 en 5 blijkt, om een eventuele
samenhang te kunnen aantonen.
Tenslotte is, op grond van de sterke samenhang tussen leeftijd en praktijkervaring bij
zowel huisarts als specialist, besloten dat alleen de praktijkervaring wordt meegenomen in de verdere analyses.
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5

DE TEVREDENHEID OVER HET GEDRAG VAN DE HUISARTS EN DE DOELMATIGHEID VAN HET
HANDELEN VAN DE HUISARTS

5.1

Inleiding

In dit hoofdstuk staan de kwaliteitsaspecten: de tevredenheid van de patiënt over het
gedrag van de huisarts (5.7) en de doelmatigheid van het handelen van de huisarts (5.9)
centraal (voor een beschrijving van de meetinstrumenten wordt verwezen naar
respectievelijk bijlage V en III). Deze aspecten worden voorafgegaan door de
verwijzingsspecifieke verklarende variabelen: klachtkenmerken (5.2), uitgangssituatie
(5.3), verwijsmotieven (5.4) en verwachtingen (5.5). In paragraaf 5.6 wordt de
samenhang tussen de verklarende variabelen toegelicht (in bijlage IX is de samenhang
tussen de verklarende variabelen in een matrix weergegeven; in hoofdstuk 2.4 is
beschreven waarop de keuze van de verklarende variabelen is gebaseerd). Voor de
verklaring van de tevredenheid van de patiënt wordt verwezen naar hoofdstuk 9, omdat
daar de andere uitkomstaspecten worden besproken. Voordat wordt ingegaan op de
verklaring van de doelmatigheid van het handelen van de huisarts (5.9) wordt eerst in 5.8
beschreven wat de huisarts en de patiënt aan de klachten hebben gedaan. Het hoofdstuk
wordt afgesloten met een samenvatting en beschouwing (5.10).

5.2

De klachtkenmerken

De duur van de klachten, het aantal huisartsconsulten, het specialisme en eerdere
contacten met andere hulpverleners
Bij de meeste patiënten bestaan de klachten ongeveer een half jaar op het moment dat zij
door de huisarts worden verwezen. De gemiddelde duur van de klachten is 2 jaar
(spreiding van 1 dag tot 31 jaar) en de patiënt heeft de huisarts hiervoor gemiddeld 3½
keer bezocht (SD=4). Bij de meerderheid van de patiënten (88 %) betreft het de eerste
episode van de klacht, terwijl 12 % al eens eerder een periode heeft gekend waarin de
klachten optraden. 49 % Van de patiënten wordt naar de interne geneeskunde verwezen,
28 % naar de neurologie en 23 % naar de dermatologie.
Voordat de verwijzing plaatsvond heeft 30 % van de patiënten een andere hulpverlener
bezocht. Van deze patiënten (n=92) heeft 63 % een andere specialist bezocht, 23 % een
fysiotherapeut en 13 % een alternatieve genezer. Als de patiënt al eerder een specialist
heeft bezocht betekent dit dat deze specialist in een ander specialisme werkzaam is dan de
specialist waarnaar de patiënt deze keer is verwezen, of dat het vorige bezoek aan de
specialist ten minste een jaar geleden is. Dit is namelijk één van de exclusie-criteria voor
de patiënten in het onderzoek.
Bij de patiënten die al eerder een hulpverlener voor de klachten hebben geraadpleegd,
bedraagt de gemiddelde duur van de klachten ongeveer 4 jaar (SD=11 jaar), het aantal
huisartsconsulten gemiddeld 5 (SD=5) en bij degene die nog geen andere hulpverlener
hebben bezocht bedraagt de duur van de klachten ongeveer een jaar (SD=3) en het aantal
huisartsconsulten 3 (SD=3). Zoals te verwachten is hangen de duur van de klachten en
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het aantal huisartsconsulten in verband met de klacht samen.
De comorbiditeit
Op het moment van verwijzen is bij 36 % van de patiënten (N=303) sprake van
comorbiditeit (andere klachten, ziekte of handicap, dan waarvoor men is verwezen). Bij
tweederde gaat het om een chronische ziekte, zoals artrose, CARA, hartziekten en suikerziekte. Bij de niet-chronische klachten gaat het onder anderen om rugklachten, overspannenheid en hyperventilatie.
De aard en de ernst van de klachten
De aard en de ernst van de klachten zijn door onafhankelijke artsen beoordeeld (zie
bijlage III). De meeste klachten worden als ‘in enige mate’ ernstig beoordeeld (tabel 5.1).
De klachten worden slechts in 10 % van de gevallen levensbedreigend gevonden, maar
de klachten worden in de helft van het aantal gevallen wel invaliderend geacht als geen
behandeling wordt gegeven. Bij een grote meerderheid van de klachten vindt men het
noodzakelijk dat een behandeling wordt gegeven. Als het gaat om de aard van de
klachten worden de meeste klachten in grote mate diagnostiseerbaar en behandelbaar
geacht en spelen psychosociale factoren bij een kleine minderheid van de klachten een
belangrijke rol. Tussen de aard- en de ernstschaal bestaat een matige samenhang (Pearson's R= .37).
Tabel 5.1 Het gemiddelde oordeel van de onafhankelijke artsen per verwijzing, afgerond
op hele getallen (N=248); in de eerste 5 kolommen wordt de verdeling in
percentages gegeven; in de laatste kolom de gemiddelde score

ja
4

3

2

1

nee gemiddelde
0

0

10

67

22

2

2.1

1
5
23
4

9
45
62
32

21
41
15
52

41
9
1
12

28
0
0
1

1.1
2.3
3.0
2.1

0

2

28

59

11

2.7

17
10
2

52
62
18

29
26
35

2
2
32

0
0
13

2.9
2.9
1.8

score
ernst1)
levensbedreigend2)
invaliderend2)
noodzaak behandeling 2)
ernst2)
aard3)
diagnostiseerbaar2)
behandelbaar2)
psychosociaal2)

1) hoe hoger de score op de ernstschaal, hoe ernstiger de klacht/aandoening
(4 items)
2) vijf-puntsschaal: 4=ja en 0=nee
3) hoe hoger de score op de aardschaal, hoe beter de klacht/aandoening te diagnostiseren
en te behandelen is en hoe geringer de rol van psychosociale factoren is
(3 items)

Het handelen van de huisarts en tevredenheid patiënt

5.3

93

De uitgangssituatie

De uitgangssituatie van de verwijzing bestaat uit de gezondheidstoestand, de ongerustheid, de diagnostische zekerheid van de patiënt en de huisarts en de bedoeling van de
verwijzing. De laatste variabele wordt toegelicht in bijlage II, de overige variabelen in
bijlage V.
De gezondheidstoestand
Op het moment van verwijzen ervaart 85 % van de patiënten een beperking in het
functioneren, met name op recreatief gebied en met betrekking tot het uitoefenen van het
beroep of het uitvoeren van het huishoudelijk werk. De gemiddelde score is 15.4
(spreiding: 0-60, N=303). Van de patiënten voelt bijna de helft zich in enige mate ziek
(46 %). Patiënten die zich niet ziek voelen hebben een betere functionele toestand
(gemiddelde score 9, SD=11) dan de patiënten die zich een beetje ziek voelen
(gemiddelde score 20, SD=14) of nogal/heel erg ziek voelen (gemiddelde score 27,
SD=16).
De mate van ongerustheid over de klachten
Tabel 5.2

De mate van ongerustheid over de klachten op T1 (in percentages, N=307)

algemeen ongerustheidsgevoel
zorgen over:
- levensbedreigend
- de toekomst i.v.m. de klachten
- vervelende veranderingen t.g.v. de klachten

heel
erg

nogal

een
beetje

niet

5

27

44

24

2
5
4

7
14
15

26
30
26

66
51
55

Deze 4 items zijn samengevoegd in een ongerustheidschaal met een minimum van 4
(helemaal niet ongerust) en een maximum van 16 (op alle onderdelen heel erg ongerust).
De gemiddelde score is 7.22; 15 % van de patiënten is in het geheel niet ongerust.
De huisarts is eveneens gevraagd een inschatting van de ongerustheid van de patiënt te
maken (geen verklarende variabele). Het oordeel van de huisarts is in tabel 5.3
vergeleken met het antwoord van de patiënt op het eerste item van de ongerustheidsschaal: ‘algemeen ongerustheidsgevoel’. Dit item komt overeen met de wijze waarop een
oordeel van de huisarts is gevraagd over de mate van ongerustheid van de patiënt. In 9
gevallen zegt de huisarts niet te weten of de patiënt zich ongerust maakt over de klachten;
deze zijn uit de tabel weggelaten. Bij 44 % van de verwijzingen is overeenstemming
tussen beide oordelen. Het oordeel van patiënt en huisarts hangen significant samen. De
huisarts schat de ongerustheid ernstiger in dan de patiënt ervaart.
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Tabel 5.3

De mate van ongerustheid volgens de huisarts en de patiënt

huisarts
patiënt

heel erg/
nogal

een beetje

helemaal
niet

totaal

59
63
27

27
50
25

9
17
21

95
130
73

149

102

47

298

heel erg/nogal
een beetje
helemaal niet
totaal

Chi 2 =17.74, df=4, p=.001; Kendall's tau-(b)=.20

Met betrekking tot de samenhang tussen de gezondheidstoestand en de mate van
ongerustheid blijkt dat de patiënten die zich ongerust maken zich zieker voelen en een
slechtere functionele toestand hebben dan de patiënten die zich niet ongerust maken (zie
bijlage IX).
De zekerheid over de diagnose
De huisarts heeft bij 33 % van de verwijzingen een diagnose waarvan hij zeker is en bij
47 % een differentiële diagnose (beperkt aantal mogelijkheden waarvan één het meest
waarschijnlijk is). In de overige gevallen heeft de huisarts niet of nauwelijks een idee over
de diagnose (‘Geen diagnose’ in tabel 5.4). Over diagnoses uit de hoofdstukken D (maagdarmkanaal) en P (psychisch) is de huisarts het meest onzeker.
Tabel 5.4

De diagnoses van de huisarts op het moment van verwijzen, verdeeld over de
verschillende orgaansystemen, en de zekerheid van de huisarts over de
diagnose

aantal
verwijzingen
(N=306)

diagnostisch niveau1)
1
2
%
%

D
K

Maag-darm kanaal
Hart- en vaatstelsel

41
49

20
45

80
55

L
N

Bewegingsapparaat
Zenuwstelsel

28
33

32
46

68
54

P
R

Psychisch
Luchtwegen

9
12

22
58

78
42

S
T

Huid
Endocrien/metabool/voeding

57
10

46
60

54
40

Overige diagnoses
Geen diagnose

8
59

38
-

62
-
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1) diagnostisch niveau 1 betekent dat de diagnose zeker is, bij diagnostisch niveau 2
staat de diagnose nog niet vast, maar één diagnose is het meest waarschijnlijk

Een grote meerderheid van de patiënten (79 %; N=307) geeft aan niet zeker te weten wat
er aan de hand is (wat de oorzaak van de klachten is). De diagnose van de patiënt is niet
gecodeerd met het ICPC-classificatiesysteem. Uit tabel 5.5 blijkt dat de diagnostische
zekerheid van de patiënt en de huisarts in 66 % van de gevallen overeenstemmen. De
samenhang tussen beide is significant.
Tabel 5.5

De diagnostische zekerheid van huisarts en patiënt vergeleken

patiënt
diagnose zeker
diagnose niet zeker
totaal

diagnose
zeker

huisarts
diagnose
niet zeker

totaal

31
71

34
170

65
241

102

204

306

Chi 2 =7.66, df=1, p=.006; Phi=.16

De bedoeling van de verwijzing
DE BEDOELING VOLGENS DE HUISARTS

Uit tabel 5.6 blijkt dat de huisarts de specialist in een grote meerderheid van de gevallen
vrij laat het beleid te bepalen, zowel op diagnostisch als op therapeutisch gebied. Wat
betreft de duur van de specialistische zorg is het bij 60 % van de verwijzingen de
bedoeling van de huisarts dat de patiënt na 1 of 2 consulten wordt terugverwezen. In de
overige gevallen laat de huisarts dit volledig aan de specialist over.
Tabel 5.6

Bedoeling van de verwijzing van de huisarts op diagnostisch en therapeutisch
gebied

de specialist is vrij
een bepaald onderzoek/bepaalde behandeling
uitsluiten of bevestigen diagnose/behandelingsadvies
geen onderzoek/behandeling

diagnostiek
% (N=308)

therapie
% (N=308)

85
7
3
6

81
2
5
12

In tabel 5.7 is aangegeven bij hoeveel verwijzingen de huisarts de specialist op alle drie
gebieden vrijlaat en wanneer de huisarts een beperkte bedoeling heeft (de onderste drie
categorieën in tabel 5.6).
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Tabel 5.7

De combinatie van de bedoeling van de huisarts op diagnostisch en therapeutisch gebied en wat betreft de duur van de specialistische zorg

aantal verwijzingen
specialist is vrij
alleen beperkte duur
alleen beperkte diagnostiek
alleen beperkte therapie
beperkte duur + beperkte therapie
beperkte duur + beperkte diagnostiek
beperkte diagnostiek + beperkte therapie
beperkte duur + beperkte diagnostiek + beperkte therapie

113
113
6
6
32
16
3
19

DE BEDOELING VOLGENS DE PATIËNT

De patiënt is eveneens gevraagd of hij weet wat de bedoeling is van de huisarts (geen
verklarende variabele). Van de patiënten zegt 13 % niet te weten of het de bedoeling van
de huisarts is dat er onderzoek in het ziekenhuis wordt gedaan (N=307). Slechts enkelen
(3 %) zijn van mening dat er geen onderzoek hoeft te worden gedaan en de overige
patiënten zijn van mening dat dit wel dient te gebeuren. Als het volgens de patiënt de
bedoeling van de huisarts is dat er onderzoek wordt gedaan (n=257), wil de huisarts
volgens de patiënt bij 21 % een bepaald onderzoek, bij 65 % laat de huisarts het aan de
specialist over en in de overige gevallen weet de patiënt het niet.
Een groot deel van de patiënten (62 %) weet niet of het de bedoeling van de huisarts is
dat in het ziekenhuis een behandeling wordt gegeven. Bij 9 % van de verwijzingen hoeft
er volgens de patiënt geen behandeling te worden gegeven en bij 30 % wel. Als het
volgens de patiënt de bedoeling van de huisarts is dat in het ziekenhuis een behandeling
wordt gegeven (n=91), laat de huisarts dit volgens de patiënt meestal aan de specialist
over (81 %). In enkele gevallen wil de huisarts volgens de patiënt een bepaalde
behandeling (2 %) en in de overige gevallen weet de patiënt het niet.
In tabel 5.8 is te zien dat het oordeel van de patiënt over de bedoeling op diagnostisch
gebied in de meeste gevallen overeenkomt met het oordeel van de huisarts. Vergelijking
van het oordeel op therapeutisch gebied is niet mogelijk, daar de vraagstelling aan beiden
niet overeenkomt.
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Oordeel van patiënt en huisarts op de vraag of het de bedoeling van de
huisarts is dat er onderzoek wordt gedaan door de specialist

ja

huisarts
nee

totaal

ja
nee
weet niet

246
5
38

10
4
3

256
9
41

totaal

289

17

306

patiënt

Chi 2 =27.51, df=2, p=<.001; Cramér's V=.30; Zonder ‘weet niet’: Chi2 =25.55, df=1,
p=<.001; Phi=.33 (N=215)

5.4

De verwijsmotieven van de huisarts

Geruststelling van de patiënt speelt nogal eens een rol bij de beslissing van de huisarts om
te verwijzen (tabel 5.9). Bij een aantal verwijzingen blijkt een combinatie van factoren
een rol te hebben gespeeld. Zo heeft bij 13 % van de verwijzingen vrees bij de huisarts
iets over het hoofd te zien en geruststelling van de patiënt een belangrijke rol gespeeld;
een combinatie van geruststelling en druk van de patiënt komt bij 9 % van de verwijzingen voor.
Tabel 5.9

De rol die een aantal variabelen hebben gespeeld bij de beslissing van de huisarts de patiënt te verwijzen, volgens de huisarts

(zeer) belangrijke rol
%
de vrees iets over het hoofd te zien
geruststelling van de patiënt
druk van de patiënt om verwezen te worden

5.5

24
36
16

onbelangrijke rol
%

helemaal
geen rol
%

26
26
27

50
38
57

De verwachtingen ten aanzien van de uitkomst van de verwijzing

De verwachting ten aanzien van de klachtenafname
De huisarts verwacht veel vaker dan de patiënt een afname van de klachten (respectievelijk 68 % en 51 %) en patiënten zeggen vaker niet te weten of de klachten af zullen
nemen (tabel 5.10). Bij 46 % van de verwijzingen stemmen de verwachtingen van de
huisarts en de patiënt overeen. Tussen beider verwachtingen bestaat geen significante
samenhang.
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Tabel 5.10 De verwachting van huisarts en patiënt over de klachtenafname

patiënt

ja/
wrsch.wel

huisarts
nee/
wrsch.niet weet niet

totaal

ja/wrsch.wel
nee/wrsch.niet
weet niet

107
43
50

24
13
13

23
10
17

154
66
80

totaal

200

50

50

300

Chi 2 =2.27, df=4, p=.65; Zonder ‘weet niet’: Chi2 =.59, df=1, p=.74 (N=220)

De verwachting ten aanzien van de ongerustheidsafname
Bij een grote meerderheid van de verwijzingen (84 %) verwacht de huisarts dat de
ongerustheid bij de patiënt zal afnemen; de patiënt is pessimistischer dan de huisarts (71
%). Tabel 5.11 laat zien dat in 65 % van de gevallen de verwachtingen van de huisarts en
de patiënt overeenstemmen. Er bestaat geen significante samenhang.
Tabel 5.11 De verwachting van huisarts en patiënt over de ongerustheidsafname

patiënt

ja/
wrsch.wel

huisarts
nee/
wrsch.niet weet niet

totaal

ja/wrsch.wel
nee/wrsch.niet
weet niet

121
25
22

6
3
3

11
2
5

138
30
30

totaal

168

12

18

198

Chi 2 =5.09, df=4, p=.28; Zonder ‘weet niet’: Chi2 =1.50, df=1, p=.22 (N=155)

De verwachting ten aanzien van het vaststellen van de oorzaak van de klachten
Een grote meerderheid van de huisartsen en de patiënten verwacht dat de oorzaak van de
klachten is vast te stellen (respectievelijk 87 % en 78 %). Bij 72 % van de verwijzingen
stemmen de verwachtingen van huisarts en patiënt overeen (tabel 5.12). Er is geen significante samenhang tussen de verwachtingen van de huisarts en de patiënt, wanneer de
‘weet niet’ categorie bij de vergelijking wordt weggelaten.
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Tabel 5.12 De verwachting van huisarts en patiënt over het kunnen vaststellen van de
oorzaak van de klachten op T1

patiënt
totaal

ja/
wrsch.wel

huisarts
nee/
wrsch.niet weet niet

ja/wrsch.wel
nee/wrsch.niet
weet niet

208
22
29

18
2
7

8
3
4

234
27
40

totaal

259

27

15

301

Chi 2 =10.09, df=4, p=.04, Cramér's V=.13. Zonder ‘weet niet’: (N=250) Chi2 =.00, df=1,
p=.95

De samenhang tussen de verwachtingen van de huisarts en tussen de
verwachtingen van de patiënt
Tussen de verschillende verwachtingen van de patiënt bestaat een significante
samenhang: verwachting klachtenafname gaat samen met verwachting ongerustheidsafname en verwachting vaststellen van de oorzaak van de klachten en tussen verwachting
ongerustheidsafname en verwachting vaststellen van de oorzaak van de klachten. Tussen
de verwachtingen van de huisarts bestaat een significante samenhang, behalve tussen
verwachting ongerustheidsafname en verwachting vaststellen van de oorzaak van de
klachten (zie bijlage IX).

5.6 De samenhang tussen de verklarende variabelen
In tabel IX.1 in bijlage IX is de samenhang tussen de verklarende variabelen in een
matrix weergegeven. Hieronder worden de significante verbanden nader toegelicht.
Het specialisme
Wanneer gekeken wordt naar de verschillen tussen de specialismen, dan vallen een aantal
aspecten op (zie tabel 5.13). De verschillen bestaan met name tussen de dermatologie
enerzijds en de neurologie en de interne anderzijds. De patiënten die naar de neurologie
worden verwezen, hebben al eerder andere hulpverleners geraadpleegd, zijn het meest
beperkt in hun functioneren en maken zich het meest ongerust.
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Tabel 5.13 De verschillen tussen de specialismen op een aantal aspecten

interne
leeftijd patiënt
eerder contacten met hulpverleners
aard klachten1)
3.0(SD=.5)
ernst klachten
1.9(SD=.5)
functionele toestand
ziek (beetje/nogal/heel erg)
ongerustheid
diagnose zeker (ha)
verwijsmotief: rol vrees huisarts
verw.klachtenafname (ha)
verw.klachtenafname (pat)

neurologie

dermatologie

50(SD=17)
45(SD=16)
42(SD=19)
27 %
51 %
14 %
2.6(SD=.5)
2.7(SD=.5)
2.2(SD=.6)

2.2(SD=.3)

15(SD=14)
21(SD=16)
8(SD=10)
53 %
54 %
22 %
7.1(SD=2.4)
7.6(SD=3) 6(SD=1.9)
26 %
32 %
50 %
31 %
26 %
7%
68 %
49 %
83 %
48 %
42 %
68 %

1) betekent: hoe hoger de score, hoe meer de klachten als behandelbaar, diagnostiseerbaar worden beoordeeld en psychosociale factoren een geringere rol spelen
2) betekent: hoe hoger de score, hie ernstiger de klachten worden beoordeeld

Eerder contacten met andere hulpverleners
De patiënten die al eerder een andere hulpverlener hebben bezocht voor dezelfde
klachten, hebben een slechtere uitgangssituatie en lagere verwachtingen dan de overige
patiënten (tabel 5.14).
Tabel 5.14 De verschillen tussen de patiënten die al dan niet eerder hulpverleners hebben
geraadpleegd voor dezelfde klachten

eerder contacten met andere hulpverleners
ja
nee
leeftijd patiënt
ziekenfondsverzekerden
comorbiditeit
functionele toestand
ziek (beetje/nogal/heel erg)
ongerustheid
6.7(SD=2.5)
verw.klachtenafname (pat)
verw.ongerustheidsafname (pat)
verw.diagn.kennistoename (ha)

43(SD=16)
48(SD=18)
82 %
71 %
26 %
39 %
20(SD=16)
13(SD=13)
58 %
41 %
7.7(SD=2.6)
41 %
54 %
78 %

56 %
79 %
90 %

De comorbiditeit
Patiënten met comorbiditeit hebben een slechtere gezondheidstoestand, weten minder
vaak wat de oorzaak is van de klachten en zijn gemiddeld ouder dan patiënten zonder
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comorbiditeit (tabel 5.15).
Tabel 5.15 De verschillen tussen de patiënten met en zonder comorbiditeit

leeftijd
functionele toestand
ziek (beetje/nogal/heel erg)
diagnose zeker (pat)

ja

comorbiditeit
nee

52(SD=17)
20(SD=15)
66 %
12 %

44(SD=17)
13(SD=14)
41 %
26 %

De verwijsmotieven
De patiënten die ter geruststelling zijn verwezen, hebben de huisarts frequenter bezocht
voor de klachten, de klachten zijn problematischer (klachten moeilijker te behandelen, te
diagnostiseren en psychosociale factoren spelen een grotere rol), de patiënt heeft de
huisarts vaker geconsulteerd voor de klachten, de patiënt voelt zich zieker, de huisarts en
patiënt weten vaker niet wat de diagnose is, de huisarts wil dat de specialist zich beperkt
in het aantal consulten en de huisarts verwacht vaker ongerustheidsafname (tabel 5.16).
Als de huisarts bang is iets over het hoofd te zien twijfelt hij vrijwel altijd over de
diagnose, zijn de klachten problematischer, verwacht hij minder klachtenafname, wil hij
minder vaak dat de specialist zich beperkt in het aantal consulten en in de diagnostiek
(tabel 5.17).
Tabel 5.16 De verschillen tussen de verwijzingen, waarbij de patiënt al dan niet ter
geruststelling is verwezen

ter geruststelling
ja
nee
aard klachten1)
2.8(SD=.5)
aantal ha-consulten
3.1(SD=3.1)
ziek (beetje/nogal/heel erg)
40 %
diagnose zeker (ha)
40 %
diagnose zeker (pat)
25 %
bedoeling beperkte duur (ha)
52 %
verw.ongerustheidsafname (ha)
78 %

2.4(SD=.5)
4.9(SD=5.1)
56 %
22 %
15 %
72 %
94 %

1) betekent: hoe hoger de score, hoe meer de klachten als behandelbaar, diagnostiseerbaar worden beoordeeld en psychosociale factoren een geringere rol spelen.
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Tabel 5.17 De verschillen tussen de verwijzingen waarbij de huisarts al dan niet bang is
iets over het hoofd te zien

ja
aard klachten1)
2.5(SD=.5)
diagnose zeker (ha)
verw.klachtenafname (ha)
bedoeling beperking duur (ha)
bedoeling beperking diagnostiek (ha)

vrees huisarts
nee

2.9(SD=.6)
9%
57 %
49 %
7%

32 %
69 %
63 %
21 %

1) betekent: hoe hoger de score, hoe meer de klachten als behandelbaar, diagnostiseerbaar worden beoordeeld en psychosociale factoren een geringere rol spelen

Als de patiënt ‘druk’ heeft uitgeoefend worden de klachten minder ernstig beoordeeld
(gemiddelde ernstscore 1.9, SD=.5) en heeft de patiënt de huisarts frequenter
geconsulteerd (4.8 maal, SD=5.3) dan wanneer de patiënt geen druk heeft uitgeoefend
(gemiddelde ernstscore: 2.2, SD=.5 en aantal huisartsconsulten 3.4, SD=3.8). Wanneer
de patiënt druk heeft uitgeoefend laat de huisarts de specialist minder vaak vrij in het
bepalen van het therapeutisch beleid (69 %) en de patiënt verwacht minder vaak
klachtenafname (33 %), dan wanneer de patiënt geen druk heeft uitgeoefend (huisarts laat
specialist vrij bij 84 % en verwachting klachtenafname bij 54 % van de verwijzingen).
De gezondheidstoestand, de ongerustheid en de diagnostische zekerheid
De patiënten die zich niet ziek voelen hebben de huisarts gemiddeld 3 maal bezocht voor
de klachten (SD=3), de patiënten die zich een beetje ziek voelen 4 maal (SD=4) en
degene die zich nogal of heel erg ziek voelen 5 maal (SD=5). Wanneer de huisarts geen
klachtenafname verwacht is de gemiddelde score van de functionele toestand van de
patiënt 18.0 (SD=16) en wanneer de huisarts wel klachtenafname verwacht is de gemiddelde score 13.6 (SD=14). De gemiddelde leeftijd van de patiënten waarbij de huisarts
zeker is over de diagnose, is 43 jaar (SD=19) en de gemiddelde leeftijd van de patiënten
waarbij de huisarts onzeker is, is 48 jaar (SD=16).
De aard van de klachten
Naar voren komt dat, hoe problematischer de klachten zijn (minder behandelbaar,
diagnostiseerbaar en psychosociale factoren spelen een grotere rol), hoe meer de patiënt
beperkt is in zijn functioneren, hoe zieker de patiënt zich voelt, hoe ongeruster de patiënt
is, hoe onzekerder de patiënt en de huisarts zijn over de diagnose en hoe minder vaak de
huisarts klachtenafname verwacht.
De klachten van de patiënten die naar een academisch ziekenhuis worden verwezen,
worden ook vaker als problematisch beoordeeld (gemiddelde score is 2.4, SD=.7), dan de
klachten van de patiënten die naar een niet-academisch ziekenhuis worden verwezen
(gemiddelde score is 2.7, SD=.6).
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De bedoeling van de verwijzing
Bij jongere patiënten en wanneer de patiënt de huisarts frequenter heeft geconsulteerd wil
de huisarts vaker dat de specialist zich beperkt tot 1 à 2 bezoeken. De gemiddelde leeftijd
en het aantal huisarts-consulten is bij ‘1 à 2 bezoeken’ respectievelijk 45 jaar (SD=17) en
4 huisarts-consulten (SD=5); laat de huisarts de specialist vrij dan is de gemiddelde
leeftijd van de patiënt 50 jaar (SD=17) en het aantal huisarts-consulten 3 (SD=3). De
huisarts laat de specialisten werkzaam in kleine ziekenhuizen (<250 bedden) vaker vrij in
de duur (63 %) dan de specialisten werkzaam in de grotere ziekenhuizen (>250 bedden)
of het academisch ziekenhuis (36 %). Ook als de huisarts de specialist kent, waarnaar de
patiënt wordt verwezen, laat hij de specialist vaker vrij in de duur (44 %) dan wanneer de
huisarts de specialist niet kent (32 %).
De verwachtingen ten aanzien van de uitkomst van de verwijzing
Voor zover de verwachtingen nog niet in de vorige onderdelen aan de orde zijn geweest,
wordt in tabel 5.18 een aantal verschillen aangegeven met betrekking tot de verwachting
van de huisarts over het kunnen diagnostiseren van de klachten. Wanneer de huisarts wel
verwacht dat de klachten worden gediagnostiseerd bestaan de klachten korter, zijn het
minder problematischer klachten, is de verwijzing minder vaak ter geruststelling en speelt
vrees van de huisarts een geringere rol.
Tabel 5.18 De verschillen tussen de patiënten waarbij de huisarts al dan niet een diagnose
verwacht of het niet weet

verwachting vaststellen oorzaak klachten
ja
weet niet
nee

aard klachten1)
2.3(SD=.5)
duur klachten (jaren)
verw.motief: rol geruststelling patiënt
31 %
verw.motief: rol vrees huisarts

2.8(SD=.6)
2(SD=4)
47 %
21 %

2.2(SD=.4)
3.5(SD=4)5(SD=18.5)
78 %
47 %

41 %

1) betekent: hoe hoger de score, hoe meer de klachten als behandelbaar, diagnostiseerbaar worden beoordeeld en psychosociale factoren een geringere rol spelen

5.7

De tevredenheid van de patiënten over het gedrag van de huisarts

De vragen over de tevredenheid van de patiënt over het gedrag van de huisarts zijn deels
positief en deels negatief geformuleerd. De aantallen die betrekking hebben op een
positief oordeel zijn onderstreept. Het meest opvallende in tabel 5.19 is dat 63 % van de
patiënten van mening is dat de huisarts hen onvoldoende heeft verteld wat hen in het
ziekenhuis te wachten staat (item 6). Hoewel de meeste patiënten door de huisarts
betrokken zijn bij de beslissing om verwezen te worden zegt nog 29 % helemaal niet of
slechts gedeeltelijk bij de beslissing betrokken te zijn geweest. Een zelfde aantal patiënten
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vindt dat de huisarts onvoldoende duidelijk heeft gemaakt waarom zij verwezen moeten
worden.
Door 12 % van de patiënten is zelf om een verwijzing gevraagd, 60 % van deze groep
had eerder verwezen willen worden. Van de patiënten die niet zelf om een verwijzing
heeft gevraagd, had 19 % eerder verwezen willen worden.
Tabel 5.19 De tevredenheid van de patiënt over het gedrag van de huisarts (N=306)

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Vindt U dat Uw huisarts meer aandacht
had moeten besteden aan Uw klachten?
Vindt U dat Uw huisarts meer had moeten
doen om zelf de klachten te behandelen
of de oorzaak vast te stellen?
Vindt U dat Uw huisarts U voldoende
duidelijk heeft gemaakt waarom U
verwezen moet worden?
Vindt U dat Uw huisarts U voldoende
betrokken heeft in de beslissing om U
te verwijzen?
Vindt U dat Uw huisarts U voldoende
heeft uitgelegd wat hij (of zij) denkt
dat er aan de hand is?
Vindt U dat Uw huisarts U voldoende
verteld heeft over wat U in het
ziekenhuis te wachten staat?
Vindt U dat Uw huisarts U meer
gelegenheid had moeten geven om vragen
te stellen over de klachten?
Vindt U dat Uw huisarts U eerder naar
de specialist had moeten verwijzen?

dat is
(zeker)
zo
%

deels wel
deels
niet
%

dat is
(zeker)
niet zo
%

16

11

73

9

5

86

71

17

12

71

5

24

57

9

34

29

8

63

14

5

81

18

6

76

De gemiddelde score is 28.7 (SD=5.9; bereik 8-40), dat is ongeveer een 6.5 wanneer de
score getransformeerd wordt naar een score van 0 tot 10. Dat wil zeggen dat de patiënten
in het algemeen redelijk tevreden zijn over het optreden van de huisarts.

5.8

De verrichtingen van de huisarts en de patiënt

De verrichtingen van de huisarts
De beschrijving van de verrichtingen van de huisarts heeft betrekking op 261
verwijzingen, omdat bij 48 verwijzingen de gegevens waarop de beschrijving is gebaseerd niet compleet zijn (zie bijlage VII).
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DE DIAGNOSTIEK VAN DE HUISARTS

Bij 41 % van de verwijzingen (N=261) is door de huisarts aanvullend onderzoek gedaan
voordat de patiënt is verwezen. Het gemiddeld aantal diagnostische verrichtingen per
verwijzing is 1.5 met een standaarddeviatie van 2.4 (minimum 0 en maximum 11). Hierbij
dient men zich te bedenken dat bij het bloedonderzoek een aantal ‘verzamelbegrippen’
zijn gebruikt, bijvoorbeeld nierfunctie en leverfunctie. Nierfunctie kan betekenen dat de
huisarts alleen een ureumbepaling heeft laten verrichten, maar ook dat naast ureum
eveneens creatinine en urinezuur zijn bepaald. In beide gevallen geldt dit als één verrichting. Uit tabel 5.20 blijkt dat de huisarts vooral zelf bloedonderzoek heeft gedaan.
Tabel 5.20 Aantal verwijzingen waarbij de huisarts aanvullend onderzoek heeft verricht
(N=261); een nadere specificatie is gegeven als het betreffende onderzoek bij
minimaal 5 % van de verwijzingen is verricht

diagnostiek
hematologie
bloedchemie

serologie
urineonderzoek
faecesonderzoek
röntgenonderzoek
echografie
electrografie
overig-onderzoek

aantal verwijzingen %
totaal
HB/BSE
totaal
nierfunctie
leverfunctie
vetspectrum
totaal
totaal
suiker
totaal
totaal
totaal
totaal
ECG
totaal

27
26
33
6
12
6
2
8
8
3
10
2
6
5
1

Bij de internistische verwijzingen heeft de huisarts het meest frequent diagnostiek verricht
(2.3, SD=2.7); bij de neurologische verwijzingen 1.2 (SD=2.2) en bij de dermatologische
verwijzingen .4 (SD=1.3). Wanneer de huisarts zeker is over de diagnose 1.1 verrichting
(SD=2.1), wanneer hij niet zeker is 1.7 verrichtingen (2.6). Verder blijkt dat hoe ouder de
patiënt en slechter de functionele toestand van de patiënt en problematischer de klacht is,
hoe meer diagnostiek de huisarts heeft verricht. Al deze verschillen zijn significant.
DE THERAPIE VAN DE HUISARTS

Bij 30 % van de verwijzingen (N=261) heeft de huisarts géén behandeling gegeven of
voorgeschreven voordat de patiënt is verwezen. Uit tabel 5.21 blijkt dat de behandeling
van de huisarts meestal bestaat uit het voorschrijven van medicijnen. Het
‘controleren/even aanzien’ van de klachten, dat ook in deze tabel is opgenomen,
onderscheidt zich van ‘niets doen’ door het feit dat de huisarts zich hierbij actief opstelt en
de patiënt terug laat komen om het beloop van de klachten te observeren.
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Tabel 5.21 Het aantal verwijzingen waarbij door de huisarts therapie is verricht (N=261)

therapie

aantal verwijzingen %

medicatie (op recept) voorgeschreven
leefregels voorgeschreven
controle/even aanzien
verhelderend/steunend gesprek
dieet voorgeschreven
fysiotherapie voorgeschreven
advies rustig aan/niet werken
kleine ingrepen
advies bedrust
huismiddeltjes voorgeschreven
medicatie (zonder recept) geadviseerd
overige

48
12
11
10
9
7
7
2
2
2
2
4

niets gedaan of voorgeschreven

30

Tussen het aantal diagnostische verrichtingen en het aantal therapeutische verrichtingen
bestaat een positieve samenhang (zie bijlage IX).
Verder komen de volgende significante verbanden naar voren in relatie tot de therapie
van de huisarts: hoe jonger de patiënt is en meer beperkt is in zijn functioneren en zieker
de patiënt zich voelt en problematischer de klachten en frequenter huisarts-consulten, hoe
meer de huisarts op therapeutisch gebied heeft gedaan. Als de huisarts meer op
therapeutisch gebied heeft gedaan, wil de huisarts vaker dat de specialist zich beperkt tot
1 à 2 consulten. Ook als de patiënt eerdere contacten met andere hulpverleners heeft
gehad, heeft de huisarts meer op therapeutisch gebied gedaan.
De verrichtingen van de patiënt
Ruim de helft van de patiënten (61 %, N=307) heeft zelf iets aan de klachten gedaan
voordat de verwijzing plaatsvond. Het meest frequent heeft de patiënt een geneesmiddel
zonder recept gebruikt (76 patiënten). Verder worden relatief frequent genoemd: rustig
aan doen/bedrust (54 patiënten), huismiddeltjes (43 patiënten) en dieet (35 patiënten). Er
is geen significante samenhang gevonden tussen het al dan niet zelf iets aan de klachten
hebben gedaan en de volgende variabelen: leeftijd, geslacht, opleiding, verzekeringsvorm
van de patiënt, duur van de klachten, aard en ernst van de klachten.

5.9

De doelmatigheid van het handelen van de huisarts

5.9.1

De onafhankelijke beoordeling van de doelmatigheid van het
handelen van de huisarts

De gegevens waarop de onafhankelijke beoordeling is gebaseerd, zijn bij 248 verwijzingen compleet. De verwijzingen zijn beoordeeld door 2 onafhankelijke huisartsen en 2
onafhankelijke specialisten op de aspecten: de diagnostiek, de therapie, de noodzaak en
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het tijdstip van verwijzen door de huisarts.
Uit tabel 5.22 blijkt dat de onafhankelijke artsen ongeveer even vaak kritiek hebben op de
diagnostiek als op de therapie van de huisarts. Bij respectievelijk 65 % en 63 % vindt ten
minste de helft van de onafhankelijke artsen het handelen van de huisarts niet (volledig)
juist.
Tabel 5.22 Het oordeel van de onafhankelijke artsen over het handelen van de huisarts
(N=248)

diagnostiek huisarts
therapie huisarts

juist1)
%

juist/onjuist2)
%

onjuist1)
%

36
37

25
27

40
36

1) een meerderheid van de beoordelaars vindt het handelen respectievelijk juist of onjuist
2) het aantal beoordelaars dat het handelen juist vindt is gelijk aan het aantal dat het
onjuist vindt

De bovenstaande oordelen over de 248 verwijzingen zijn gebaseerd op 1268 beoordelingen (de meeste verwijzingen zijn door 4 onafhankelijke artsen beoordeeld, enkele door
8 of 12 onafhankelijke artsen, zie bijlage III). Voor een verdere beschrijving en
argumentatie van de kritiek van de onafhankelijke artsen zijn steeds de beoordelingen
geselecteerd, die betrekking hebben op verwijzingen waarbij een meerderheid of de helft
van de onafhankelijke artsen de beoordeelde handelingen onjuist vindt (kolom 2 en 3 van
tabel 5.22). Als een verwijzing door meer dan één groep artsen is beoordeeld (8 of 12
artsen), dan is voor de beschrijving en argumentatie van de kritiek slechts van de
antwoorden van één groep gebruik gemaakt. Op deze manier heeft elke verwijzing een
even groot aandeel in de beschrijving en argumentatie van de kritiek op de verwijzingen.
Men dient zich te realiseren dat een beoordelaar bij een verwijzing tegelijkertijd van
mening kan zijn dat de huisarts bepaalde diagnostiek achterwege had kunnen laten,
bijvoorbeeld leverfunctiebepaling, en andere diagnostiek meer had kunnen doen,
bijvoorbeeld uitgebreider lichamelijk onderzoek.
Tabel 5.23 laat zien dat kritiek op het handelen van de huisarts meestal betekent dat men
van mening is dat de huisarts meer had kunnen doen, met name op diagnostisch gebied.
Tabel 5.23 Aard van het commentaar op het handelen van de huisarts

diagnostiek
therapie

minder kunnen
doen (%)

meer kunnen
doen (%)

aantal beoordelingen (N=1268)

18
39

82
61

503
507
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De diagnostiek van de huisarts
Tabel 5.24 Diagnostiek die de huisarts achterwege had kunnen laten (n=134) of meer had
kunnen doen (n=694)

minder kunnen doen

meer kunnen doen

0
14

89
75

9
5
8
7
5
7
7
6

114
25
23
4
11
15
20
20

9
3
3
0
3
8
1
11
2
8

2
26
58
30
12
19
31
14
30
28

anamnese
lichamelijk onderzoek
hematologie (mn. bloedbeeld/BSE)
bloedchemie
glucose
leverfuncties
electrolyten
vetstofwisseling
nierfunctie
schildklierfunctie
overige
serologie
urineonderzoek
faecesonderzoek
röntgenonderzoek

echografie
electrografie

thorax
wervelkolom
slokdarm/maag/duodenum
colon
overige
ECG/ergometrie

endoscopie
6

gastroscopie

0

recto/colonoscopie
proctoscopie
longfunctie/hyperventilatieprovocatie
huidallergietesten

1
0
1
0

2
22
12
7

kweek/KOH preparaat huid
19
proefbehandeling als diagnosticum

0
0

12

overige onderzoeken

6

15

MINDER/MEER KUNNEN DOEN

Uit tabel 5.24 blijkt dat, als de huisarts minder had kunnen doen, het meest frequent ‘te
uitgebreid lichamelijk onderzoek’ is genoemd (met name rectaal/vaginaal toucher). In een
veel groter aantal gevallen vindt men echter dat de huisarts juist meer lichamelijk
onderzoek had kunnen doen. Nog vaker vindt men dat de huisarts een te beperkte
anamnese heeft afgenomen of te weinig hematologisch onderzoek heeft gedaan. Verder
springen serologisch onderzoek en electrolyten in het oog, omdat dit de enige
onderzoeken zijn waarvan men vaker van mening is dat de huisarts ze achterwege had
kunnen laten dan dat de huisarts het wel had kunnen doen.
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ARGUMENTATIE

Minder kunnen doen: Als men van mening is dat de huisarts onderzoek achterwege had
kunnen laten, wordt meestal als belangrijkste argument genoemd dat het onderzoek
irrelevant is, omdat het niet aannemelijk is dat er een relatie is met de klacht/aandoening
van de patiënt (63 %). Ook de argumenten ‘overbodig, omdat het geen nieuwe informatie
oplevert’ of ‘overbodig, omdat het geen consequenties heeft’ worden nogal eens
genoemd (samen 16 %).
Meer kunnen doen: Als belangrijkste argument komt naar voren dat de huisarts met het
extra onderzoek meer diagnostisch resultaat had kunnen bereiken (38 %). Gerichter
verwijzen of het voorkomen van een verwijzing worden, nogal eens als tweede reden,
ook frequent genoemd (respectievelijk bij 26 % en 23 % als belangrijkste reden en bij
14 % en 14 % als tweede reden). Het financiële argument of de belasting voor de patiënt
worden slechts weinig genoemd en als ze genoemd worden is het meestal als tweede,
aanvullende reden.
JUISTHEID DIAGNOSTISCHE CONCLUSIES

Bij 82 % van de verwijzingen vindt een meerderheid van de beoordelaars dat de huisarts
geen onjuiste conclusies heeft getrokken. Bij 4 % daarentegen wel. Bij de overige 14 %
zijn de meningen verdeeld. Als men de conclusie onjuist vindt, vindt men meestal dat de
diagnostische gegevens veel meer op een andere aandoening wijzen. Een ander veel
genoemde reden is dat men vindt dat de voorspellende waarde van het gebruikte
diagnosticum te gering is om daar beleid op af te stemmen. Enkele voorbeelden van
onjuist geachte diagnostische conclusies zijn:
- Bij een 18-jarige vrouw, met sinds 2 maanden toenemende pijn in armen, benen en
nek, en waarbij een verhoogde AST en BSE zijn geconstateerd, is de verwijsdiagnose
van de huisarts ‘polymyalgia rheumatica’. Een meerderheid van de beoordelaars vindt
deze diagnose onjuist, waarbij als argumenten worden genoemd dat polymyalgia op
deze leeftijd eigenlijk niet voorkomt en dat een hoge AST niet op polymyalgie wijst.
- Een 44-jarige vrouw heeft sinds ongeveer 5 jaar last van dove vingers, zowel links als
rechts, en sinds enkele maanden tevens pijn in de armen, schouders en nek. Ze heeft
volgens de huisarts geen bewegingsbeperking, wel lichte sensibiliteitsstoornissen. De
verwijsdiagnose van de huisarts is ‘gewrichtsklachten ten gevolge van surmenage’.
Een meerderheid van de beoordelaars vindt de klachten veel meer op een Carpaal
Tunnel Syndroom wijzen.
- Een 69-jarige vrouw heeft sinds 3 maanden een jeukende huiduitslag met blaasjes op
het rechter bovenbeen. De verwijsdiagnose van de huisarts is ‘gordelroos’. Een
meerderheid van de beoordelaars is van mening dat het geen gordelroos kan zijn,
omdat de blaasjes die hierbij optreden geen 3 maanden blijven bestaan.
De therapie van de huisarts
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Tabel 5.25 Therapie die de huisarts achterwege had kunnen laten (n=259) of meer had
kunnen doen (n=399)

minder kunnen doen
medicatie
fysiotherapie
dieet/afvallen
gesprekken/psychotherapie (incl. verwijzen)
leefregels
uitleg/geruststelling
steunkousen
lichaamsbeweging, ontspanningsoefeningen
bedrust
nachtspalk/collar
excisie/excochleatie
overige

206
22
12
0
2
0
0
2
0
3
3
9

meer kunnen doen
225
26
18
22
18
17
13
11
10
6
6
27

MINDER/MEER KUNNEN DOEN

Waar het de therapie betreft richt zich de meeste kritiek op de medicatie van de huisarts.
Als men van mening is dat de huisarts therapie achterwege had kunnen laten, betreft het
in 80 % van de gevallen medicatie; als men vindt dat hij meer had kunnen doen gaat het
in 56 % van de gevallen om medicatie (tabel 5.25). Dit kan betekenen dat de huisarts ten
onrechte medicatie heeft voorgeschreven, ten onrechte medicatie niet heeft voorgeschreven, of dat de huisarts beter andere medicatie had kunnen voorschrijven. Ook is men
relatief frequent van mening dat de huisarts fysiotherapie of een dieet beter achterwege
had kunnen laten of juist had moeten voorschrijven.
ARGUMENTATIE

Minder kunnen doen: De twee belangrijkste argumenten voor het oordeel dat de huisarts
therapie achterwege had kunnen laten zijn dat de klacht de therapie niet rechtvaardigt en
dat de diagnostiek nog te gebrekkig is (respectievelijk 50 % en 29 %). Het argument dat
de diagnostiek nog te gebrekkig is, is ook relatief frequent als tweede argument genoemd
(14 %).
Meer kunnen doen: De twee belangrijkste argumenten voor het oordeel dat de huisarts
een bepaalde therapie nog had kunnen doen zijn dat deze therapie de
gezondheidstoestand/prognose van de patiënt had verbeterd of dat deze therapie wellicht
verwijzing had kunnen voorkomen (respectievelijk 47 % en 33 %). Het tweede argument
wordt ook vaak als tweede reden genoemd (26 %). Evenals bij de beoordeling van het
diagnostisch handelen van de huisarts spelen financiële argumenten en de belasting van
de patiënt slechts een ondergeschikte rol.
De noodzaak van de verwijzing
Een meerderheid van de onafhankelijke artsen acht 76 % van de verwijzingen
noodzakelijk en 10 % niet noodzakelijk. Bij de overige 14 % van de verwijzingen vinden
evenveel beoordelaars de verwijzing noodzakelijk als niet noodzakelijk. Het belangrijkste
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argument voor het oordeel dat de verwijzing noodzakelijk is, is het bevestigen/stellen van
de diagnose (72 %, N=647). Ook het uitsluiten van een diagnose is relatief frequent
genoemd (13 %). Vaak is het tweede argument het instellen van een therapie (40 %).
Geruststelling van de patiënt is slechts bij 6 % van de beoordelingen als belangrijkste
argument genoemd en bij 14 % als tweede argument. Als men de verwijzing niet
noodzakelijk vindt is dit meestal, omdat de huisarts het beter zelf kan doen (52 %,
N=151) en de specialist niet veel kan toevoegen (28 %). Als tweede argument wordt
nogal eens het risico op angstinductie en somatische fixatie genoemd (18 %). ‘Te
belastend voor de patiënt’ of ‘te veel financiële kosten’ worden slechts enkele malen
genoemd.
Het tijdstip van verwijzen
Bij ruim de helft van de verwijzingen (51 %) vindt de helft of een meerderheid van de
beoordelaars het moment van verwijzen onjuist. In tweederde van deze gevallen (onjuist)
vindt men dat er te vroeg is verwezen en bij eenderde dat de verwijzing te laat heeft
plaatsgevonden. De reden dat men vindt dat de huisarts te vroeg heeft verwezen is
meestal dat de huisarts meer diagnostiek had moeten doen.
De doelmatigheidsscore voor het handelen van de huisarts
De verdeling van de doelmatigheidsscore is opgenomen in tabel 5.26. De gemiddelde
score is 6.8 (SD=2.1).
Tabel 5.26 De frequentieverdeling van de doelmatigheidsscore voor het handelen van de
huisarts

score

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

aantal verwijzingen (N=248) %

-

-

1

10

5

10

12

12

29

15

7

Hieronder volgen twee voorbeelden van ziektegeschiedenissen, waarbij het handelen van
de huisarts een lage doelmatigheidsscore heeft gekregen. Ziektegeschiedenis 1 betreft een
patiënt die door de huisarts naar de dermatoloog wordt verwezen.
Ziektegeschiedenis 1
Dhr. S is een 45 jarige arbeidsongeschikte automonteur (lagere technische school),
samenwonend. Hij had in 1987 ten gevolge van medicijngebruik eczeem over het gehele
lichaam behalve gezicht handen en voeten. Dit ging vanzelf weer over. Nu heeft hij sinds
ruim een half jaar roodschilferende plekjes aan de voeten. Het jeukt af en toe, het doet
g e e n p i jn. Hij heeft zelf uiercreme geprobeerd, dit hielp even. Hij heeft de huisarts twee
maal bezocht; deze deed geen onderzoek en schreef emovate 2 dd voor. Dit hielp niet
voldoende. Patiënt maakt zich niet ongerust over de klachten. Hij heeft naast deze
klachten ook last van vermoeidheid. Hij vertelt dat de huisarts uitzoekt of hij bloedarmoede heeft.
De huisarts verwijst op 7 februari 1990 met als diagnose: eczeem (zekerheidsniveau 1) en
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patiënt kan ruim drie weken later de specialist bezoeken.
Verwijsbrief huisarts

Geachte collega,
In het verleden heeft u hem eens gezien met een geneesmiddeleneruptie.
Hij heeft nog steeds plekken op zijn voeten, die toch wel doen denken aan
eczeem dan wel psoriasis.
Hij gebruikt Emovate, echter geen resultaat.
Gaarne uw beoordeling en behandelingsadvies.
Met vriendelijke groeten,

De belangrijkste kritiek op het handelen van de huisarts in de eerste ziektegeschiedenis is
dat de verwijzing niet noodzakelijk gevonden wordt. De huisarts had zelf meer
diagnostiek moeten verrichten. Door de onafhankelijke artsen worden genoemd: KOHpreparaat of een schimmelkweek van de huid en beter kijken naar de huidafwijking.
Hiermee had de huisarts de verwijzing wellicht kunnen voorkomen. De beoordelaars
achten een mycose waarschijnlijker dan eczeem of psoriasis. Omdat de diagnostiek nog te
gebrekkig is, had de huisarts geen emovate voor mogen schrijven. De huisarts had
eventueel een anti-mycoticum kunnen geven.
Ziektegeschiedenis 2
Mevr. J., 20 jaar, samenwonend, werkzaam op een verzekeringskantoor (middelbaar
beroepsonderwijs gevolgd). Mevr. heeft sinds een jaar buikklachten; krampen, steken in
de zij. Ze geeft aan niet ongerust te zijn over de klachten. De diagnose van de huisarts is:
spastisch colon (zekerheidsniveau 1). Patiënte is 4 maal voor de klachten bij de huisarts
geweest. De huisarts heeft naast lichamelijk onderzoek (buik, RT/VT), bloed onderzoek
(Hb/BSE) en urineonderzoek (sediment) verricht. Medicatie: duspatal 2 dd, 3 maanden,
voorgeschreven. En verder een dieet en leefregels voorgeschreven. Patiënte kan over 13
dagen bij de specialist terecht.
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Verwijsbrief huisarts

17-10-'89
Amice
Mevr J. heeft buikpijn wisselend, door de hele buik. Vnl. onderin laatste
tijd ook boven. Lijkt het meest op een spastisch colon. Ik gaf haar duspatal en dieet, maar dat had geen pos. resultaat. Soms ook een week geen
last. Al met al komen we er zo niet uit. Graag je visie en advies in deze.
Deze lasten bestaan al wel een jaar.
Vr.gr.

Ook bij deze tweede ziektegeschiedenis is een meerderheid van de beoordelaars van
mening dat de huisarts de patiënt onnodig, te vroeg heeft verwezen. De specialist kan niet
veel toevoegen en de huisarts kan het beter zelf doen. Door de onafhankelijke
beoordelaars worden faecesonderzoek (benzidine/wormeieren) en een röntgenonderzoek
van het colon het meest frequent genoemd als diagnostiek die de huisarts zelf had kunnen
verrichten. Als motivatie wordt meestal gegeven dat de huisarts hiermee de verwijzing
had kunnen voorkomen. Op therapeutisch gebied wordt het meest frequent genoemd dat
de huisarts patiënte uitleg had kunnen geven en had kunnen geruststellen. Ook hiermee
zou de huisarts de verwijzing hebben kunnen voorkomen, aldus de onafhankelijke artsen.

5.9.2

De subjectieve beoordeling van de doelmatigheid van het handelen
van de huisarts

Hieronder wordt de beoordeling van het handelen van de huisarts gegeven door de
betrokken huisarts, specialist en (op enkele aspecten) door de patiënt. Na de beschrijving
van de beoordeling van een aspect wordt de beoordeling door de betrokken artsen steeds
vergeleken met het onafhankelijke oordeel.
De diagnostiek/therapie
De resultaten van de beoordeling van de diagnostiek en de therapie van de huisarts door
de betrokken huisarts en specialist zijn samengevat in tabel 5.27. Kritiek van de betrokken
artsen betekent meestal dat men van mening is dat de huisarts meer had kunnen doen.
Aan de huisarts is niet gevraagd of hij diagnostiek of therapie achterwege had kunnen
laten. De specialist heeft de beoordeling op T1 gegeven, direct na het eerste consult van
de patiënt, terwijl de huisarts deze beoordeling op T2 heeft gegeven, dus nadat de verwijzing in de meeste gevallen is afgerond.
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Tabel 5.27 De subjectieve beoordeling van de diagnostiek en therapie van de huisarts

beoordelaar
betrokken huisarts
betrokken specialist

minder kunnen doen (%)

meer kunnen doen (%)

11 (N=289)

29 (N=284)
31 (N=288)

MINDER KUNNEN DOEN

Als de betrokken specialist van mening is dat de huisarts minder had kunnen doen betreft
dit meestal therapie, namelijk: bepaalde medicatie (15x) of (te lang) fysiotherapie (3x). Op
diagnostisch gebied worden onder anderen genoemd: röntgenonderzoek (3x), bepaald
bloedonderzoek (2x) en verwijzing naar oogarts (2x)
MEER KUNNEN DOEN

Uit tabel 5.28 blijkt dat er een significante samenhang bestaat tussen het oordeel van de
specialist en de huisarts (achteraf) over de vraag of de huisarts meer had kunnen. Bij 12
% van de verwijzingen vinden zowel huisarts als specialist dat de huisarts meer had
kunnen doen en bij 50 % zijn ze beiden van mening dat de huisarts niet meer had kunnen
doen.
Tabel 5.28 Het oordeel van de specialist en de huisarts over de vraag of de huisarts meer
had kunnen doen voordat hij de patiënt verwees

ja

huisarts
nee

totaal

ja
nee

33
45

55
135

88
180

totaal

78

190

268

specialist

Chi 2 =3.89, df=1, p=.049, Cohen's kappa=.13

De betrokken specialist is van mening dat de huisarts vooral meer diagnostiek had kunnen
doen (bloed-, röntgenonderzoek en uitgebreidere anamnese/ lichamelijk onderzoek). Bij
de betrokken huisarts ligt de nadruk ook op de diagnostiek (bloed- en röntgenonderzoek),
maar het meest genoemd wordt een therapeutische handeling, namelijk medicatie
uitproberen. Een opvallend verschil is dat de specialist relatief frequent een uitgebreidere
anamnese of lichamelijk onderzoek noemt, terwijl de huisarts vrijwel uitsluitend
aanvullend onderzoek vermeldt.
DE S A MENHANG TUSSEN DE SUBJECTIEVE EN ONAFHANKELIJKE BEOORDELING VAN DE
DIAGNOSTIEK/THERAPIE

De vergelijking tussen de subjectieve en de onafhankelijke beoordeling is lastig, omdat de
vragen die bij de beoordelingen zijn gebruikt niet met elkaar overeenkomen. Bij de
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subjectieve beoordeling is gevraagd of de huisarts minder dan wel meer had kunnen doen
(diagnostiek en therapie gezamenlijk). Bij de onafhankelijke beoordeling zijn van de
diagnostiek en de therapie afzonderlijk beoordeeld of deze juist is. Als de twee
beoordelingen worden vergeleken blijkt alleen het oordeel van de specialist over de vraag
of de huisarts meer had kunnen doen samen te hangen met de onafhankelijke beoordeling
van de diagnostiek (Chi2 =8.02, df=2, p=.02).
De noodzaak van de verwijzing
Zoals uit tabel 5.29 blijkt, hebben de huisarts en de specialist bij 60 % van de verwijzingen dezelfde mening over de noodzaak van de verwijzing. De huisarts twijfelt iets vaker
over de noodzaak van de verwijzing dan de specialist.
Tabel 5.29 De mening van de specialist en de huisarts over de noodzaak van de verwijzing

(absoluut)
noodz

huisarts
deels wel
deels niet
noodz

(absoluut)
niet noodz

totaal

(absoluut) noodz
deels wel, deels niet noodz
(absoluut) niet noodz

136
38
2

54
30
2

9
10
3

199
78
7

totaal

176

86

22

284

specialist

Chi 2 = 23.56, df=4, p<.001; Kendall's tau-(b)=.22 (verwachte freq bij 33 % van de cellen <
5)

De noodzaak van de verwijzing is niet alleen door de betrokken artsen, maar ook door de
betrokken patiënt beoordeeld. De meeste patiënten (94 %) vinden het (absoluut)
noodzakelijk dat zij worden verwezen, 5 % vindt het deels wel, deels niet noodzakelijk en
1 % vindt het niet noodzakelijk (N=306). Tussen de mening van de patiënt en de mening
van de huisarts respectievelijk de specialist bestaat geen significante samenhang.
DE S A MENHANG TUSSEN DE SUBJECTIEVE EN ONAFHANKELIJKE BEOORDELING VAN DE
NOODZAAK

Bij 53 % van de verwijzingen komt het oordeel van de huisarts over de noodzaak van de
verwijzing overeen met het oordeel van de onafhankelijke beoordelaars. Volgens de
onafhankelijke beoordeling is de verwijzing iets frequenter noodzakelijk dan volgens de
betrokken huisarts. Er is geen significante samenhang tussen beide oordelen. Het oordeel
van de specialist komt bij 64 % van de verwijzingen overeen met het onafhankelijke
oordeel. Er bestaat een significante samenhang tussen beide (Chi 2=17.54, df=4, p=.002;
Kendall's tau-(b)=.19).
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Het tijdstip van verwijzen
Vergelijking van het oordeel van de specialist en de huisarts in tabel 5.30 laat zien dat bij
80 % van de verwijzingen beiden van mening zijn dat deze op het juiste tijdstip heeft
plaatsgevonden. De specialist vindt de verwijzing wat vaker ‘te laat’, terwijl de huisarts
juist wat vaker van mening is dat de verwijzing ‘te vroeg’ heeft plaatsgevonden.
Tabel 5.30 De mening van specialist en huisarts over het tijdstip van verwijzen

huisarts

te vroeg

specialist
op tijd

te laat

totaal

te vroeg
op tijd
te laat

1
3
0

14
222
10

1
22
3

16
247
13

totaal

4

246

26

276

Chi 2 =5.88, df=4, p=.21 (verwachte freq bij 5 van de 9 cellen (56 %) < 5)

De patiënt heeft een oordeel over het tijdstip van verwijzen gegeven als onderdeel van de
tevredenheidsschaal over het handelen van de huisarts (zie paragraaf 5.7). Op de vraag of
de huisarts eerder heeft moeten verwijzen is door 18 % van de patiënten bevestigend
geantwoord, 5 % twijfelt en de rest vindt van niet. Er bestaat geen significante samenhang
tussen het oordeel van de patiënt en het oordeel van de huisarts respectievelijk de
specialist.
S A M E N H A NG TUSSEN DE SUBJECTIEVE EN DE ONAFHANKELIJKE BEOORDELING VAN HET
TIJDSTIP

De onafhankelijke beoordelaars hebben veel vaker kritiek op het moment van verwijzen
dan de betrokken huisarts. Tussen het onafhankelijke oordeel en het oordeel van de
betrokkenen (huisarts en specialist) bestaat geen significante samenhang.

5.10

De verklaring van de doelmatigheid van het handelen van de
huisarts

DE VERKLARENDE VARIABELEN

In tabel 5.31 is de correlatie aangegeven tussen de verklarende variabelen en de
doelmatigheidsscore voor het handelen van de huisarts (hoe hoger de score, hoe
doelmatiger de huisarts heeft gehandeld). Om de correlatie tussen de niet-verwijzingsspecifieke variabelen en de doelmatigheidsscore te kunnen bepalen, zijn de niet-verwijzingsspecifieke variabelen gedistribueerd over de verwijzingen. Dit betekent dat de huisartsenkenmerken (niet-verwijzingsspecifiek) gekoppeld worden aan de verwijzingen die door
de betreffende huisarts zijn verricht.
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Tabel 5.31 De samenhang tussen de verklarende variabelen en de doelmatigheidsscore
voor het handelen van de huisarts

Pearson's R
niet-verwijzingsspecifiek (huisartsenkenmerken)
praktijkervaring1)
praktijkvorm
praktijkgrootte
urbanisatiegraad2)
taakopvatting uitspraken
taakopvatting aandoeningen diagnostiek
taakopvatting aandoeningen therapie

-.09
.08
-.03
.01
*.14
.21
.11

verwijzingsspecifiek
ernst klachten
aard klachten
specialisme3)
verwijsmotief vrees huisarts4)
verwijsmotief druk patiënt4)
verwijsmotief geruststelling patiënt4)

1)
2)
3)
4)

.32
.34
.23
.19
.01
.07

* betekent p<.05, enkel onderstreept p<.01 en dubbel onderstreept p<.001
1=gezondheidscentrum, 2=solo, associatie en groepspraktijk
1=landelijk/verstedelijkt gebied, 0=rest
1=dermatologie, 0=interne geneskunde en neurologie
1=ja, 0=nee

DE VERKLARENDE ANALYSE

De gemiddelde totaalscore voor de doelmatigheid van het handelen van de huisarts is 6.8
(bereik 0 tot 10). De variantie van de gemiddelde totaalscore bevindt zich voor 4 % op
het niveau van de huisarts en voor 96 % op het niveau van de verwijzing. De variantie op
het niveau van de huisarts kan voor 100 % worden verklaard, de variantie op het
verwijzingniveau wordt voor 21 % verklaard.
Tabel 5.32 De verklaarde variantie, totaal en per niveau, en de verdeling van de totale en
de onverklaarde variantie (percentages)

verklaarde variantie1)

totaal

huisartsenniveau

verwijzingniveau

24

100

21

4
0

96
100

totale variantie
onverklaarde variantie
1) met de in tabel 5.33 opgenomen variabelen

De variabelen die een significante bijdrage leveren aan het verklaren van de variantie zijn

118

Hoofdstuk 5

opgenomen in tabel 5.33.
Tabel 5.33 Multilevel analyse van de doelmatigheidsscore voor het handelen van de
huisarts

ruwe
regressiecoëff

gestandaardiseerde
regressiecoëff

significantie
z-waarde

.30

.15

<.01

.85
.88
.88
-.79

.24
.23
.19
-.16

<.001
<.001
<.001
<.01

niet-verwijzingsspecifiek
taakopvatting uitspraken
verwijzingsspecifiek
aard klachten
ernst klachten
specialisme
verwijsmotief vrees huisarts

De aard en ernst van de klachten blijken relatief het grootste deel van de variantie te
verklaren. Dit betekent dat de huisarts doelmatiger handelt als de klachten ernstiger zijn
en als de klachten beter diagnostiseerbaar en behandelbaar zijn en psychosociale factoren
een geringe rol spelen.
Bij neurologische verwijzingen handelt de huisarts doelmatiger dan bij verwijzingen naar
de andere twee specialismen. Als vrees van de huisarts een rol speelt op het moment dat
de huisarts de patiënt verwijst, is het handelen van de huisarts minder doelmatig dan
wanneer dit geen (belangrijke) rol heeft gespeeld. De taakopvatting van de huisarts (een
niet-verwijzingsspecifieke variabele) verklaart slechts een relatief gering deel van de
variantie. Dit is ook niet verwonderlijk, daar zich slechts 4 % van de variantie op het
niveau van de huisarts bevindt. Hoe breder de taakopvatting van de huisarts is, hoe
doelmatiger de huisarts handelt.

5.11

Samenvatting en beschouwing

Samenvatting
De twee kwaliteitsaspecten die in dit hoofdstuk centraal staan zijn de doelmatigheid van
het handelen van de huisarts en de tevredenheid van de patiënt over het gedrag van de
huisarts. Verder komen de verwijzingsspecifieke verklarende variabelen aan bod, de
verrichtingen van de huisarts en de patiënt en de verklaring van de doelmatigheid van het
handelen van de huisarts. De verklaring van de tevredenheid wordt in hoofdstuk 9
besproken.
DE KLACHTKENMERKEN

Bij de meeste patiënten bestaan de klachten een half jaar voordat zij worden verwezen
(spreiding 1 dag tot 31 jaar) en meestal betreft het de eerste episode van de klacht.
Gemiddeld genomen zijn de patiënten tijdens het derde of vierde consult bij de huisarts
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verwezen naar de specialist. Bijna een derde van de patiënten heeft voor dezelfde
klachten al eens eerder een andere hulpverlener bezocht, meestal een andere specialist.
Ongeveer een derde van de patiënten heeft, naast de klachten waarvoor men wordt
verwezen, nog comorbiditeit. Het zijn meestal chronische ziekten.
De meeste klachten zijn in enige mate ernstig, niet levensbedreigend, te diagnostiseren en
te behandelen; in de meeste gevallen wordt een behandeling noodzakelijk geacht.
Psychosociale factoren spelen bij één op de vijf gevallen een belangrijke rol en in de helft
van de gevallen zijn de klachten invaliderend als geen behandeling wordt gegeven.
DE UITGANGSSITUATIE

Op het moment van verwijzen voelen de meeste patiënten zich niet echt ziek, maar wel in
enige mate beperkt in hun functioneren. Een grote meerderheid van de patiënten maakt
zich een beetje ongerust over de klachten; slechts een kleine groep maakt zich erg
ongerust. De huisarts schat de ongerustheid van de patiënt ernstiger in dan de patiënt zelf
ervaart.
Bijna driekwart van de patiënten weet op het moment van verwijzen niet zeker wat de
oorzaak van de klachten is, bij de huisarts ligt dit percentage iets lager. De samenhang
tussen beide oordelen is significant.
Bij de meeste verwijzingen laat de huisarts de specialist vrij te bepalen welk onderzoek en
welke behandeling gegeven moeten worden. De patiënt weet meestal wel of het de
bedoeling van de huisarts is dat er onderzoek in het ziekenhuis zal plaatsvinden, maar een
meerderheid weet niet of het de bedoeling is dat de specialist ook een behandeling instelt.
DE VERWIJSMOTIEVEN

Bij de beslissing van de huisarts om de patiënt te verwijzen blijkt ‘geruststelling van de
patiënt’ bij ruim een derde van de verwijzingen een belangrijke rol te hebben gespeeld,
bij 16 % heeft de patiënt volgens de huisarts ‘druk’ uitgeoefend om verwezen te worden
en in bijna een kwart van de verwijzingen heeft ‘vrees iets over het hoofd te zien’ bij de
huisarts een rol gespeeld om de patiënt te verwijzen.
DE VERWACHTINGEN

De verwachtingen ten aanzien van de uitkomst van de verwijzing (klachten-, ongerustheid- en diagnostische kennisverandering) zijn bij de huisartsen hoger dan bij de
patiënten. Er is geen samenhang tussen de verwachtingen van de huisarts en de patiënt.
DE SAMENHANG TUSSEN DE VERKLARENDE VARIABELEN

De verwijzingen laten zich wat betreft de start van de verwijzing op een aantal aspecten
duidelijk onderscheiden.
Wanneer gekeken wordt naar de verschillen tussen de specialismen, dan blijkt dat de
patiënten die naar de dermatoloog worden verwezen zich onderscheiden van patiënten
die naar de neurologie of de interne geneeskunde worden verwezen. Zij hebben een
‘betere’ uitgangssituatie, zijn jonger, hebben hogere verwachtingen ten aanzien van
klachtenafname, het zijn minder ernstige en minder problematische klachten (klachten
beter te behandelen en te diagnostiseren en psychosociale factoren spelen een geringe rol)
en vrees van de huisarts om iets over het hoofd te zien speelt nauwelijks een rol bij de
verwijsbeslissing.
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De patiënten die al eens eerder een hulpverlener voor dezelfde klachten hebben geraadpleegd, zijn jonger, vaker ziekenfondsverzekerd, hebben een slechtere uitgangssituatie en
de verwachtingen van de patiënten en de huisartsen zijn lager.
Als derde kenmerk waarop de verwijzingen zich laten onderscheiden is de comorbiditeit.
Patiënten met comorbiditeit hebben een slechtere gezondheidstoestand, zijn ouder en
weten minder vaak de oorzaak van de klachten.
Ook op de verwijsmotieven zijn een aantal verschillen in de groep patiënten naar voren
gekomen. De patiënten die ter geruststelling zijn verwezen hebben de huisarts frequenter
bezocht voor de klachten, zij hebben problematischer klachten en voelen zich zieker,
huisarts en patiënt weten vaker niet wat de diagnose is, de huisarts wil dat de specialist
zich beperkt in het aantal consulten en de huisarts verwacht vaker ongerustheidsafname
en minder vaak dat de oorzaak van de klachten wordt vastgesteld. Als de huisarts bang is
iets over het hoofd te zien twijfelt hij vrijwel altijd over de diagnose, wil de huisarts
minder vaak dat de specialist zich beperkt in het aantal consulten en in de diagnostiek en
verwacht de huisarts minder vaak klachtenafname. De patiënten die druk op de huisarts
hebben uitgeoefend, hebben minder ernstige klachten, hebben de huisarts frequenter
bezocht en verwachten minder klachtenafname dan de patiënten die geen druk hebben
uitgeoefend. De huisarts laat de specialist minder vaak vrij in het bepalen van het therapeutisch beleid wanneer de patiënt druk heeft uitgeoefend.
De ernst van de klachten hangt nauwelijks samen met andere kenmerken van de
verwijzing; de aard van de klacht daarentegen wel. Hoe problematischer de klachten
(klachten zijn minder goed behandelbaar en diagnostiseerbaar en psychosociale factoren
spelen een grotere rol), hoe meer de patiënt beperkt is zijn functioneren, hoe zieker de
patiënt zich voelt, hoe ongeruster de patiënt, hoe onzekerder de patiënt en de huisarts zijn
over de diagnose en hoe minder frequent de huisarts klachtenafname verwacht en vreest
iets over het hoofd te zien. Ook worden patiënten met problematischer klachten frequenter naar het academisch ziekenhuis verwezen.
Bij verwijzingen naar een klein ziekenhuis (< 250 bedden) laat de huisarts de specialist
vaker vrij de duur van de specialistische zorg te bepalen dan bij verwijzingen naar een
groter ziekenhuis. Als de huisarts weet door welke specialist de patiënt gezien zal
worden, en dit komt vaker voor in kleine dan in grote ziekenhuizen, laat de huisarts de
specialist ook vaker vrij wat betreft de duur van de specialistische zorg. Verder komt naar
voren dat de huisarts bij jongere patiënten en wanneer de patient de huisarts vaker heeft
bezocht, vaker wil dat de specialist zich beperkt tot 1 à 2 bezoeken.
DE VERRICHTINGEN

Ruim de helft van de patiënten heeft zelf iets aan de klachten gedaan voordat de
verwijzing plaatsvindt; het meest frequent in de vorm van medicatie zonder recept.
De huisartsen hebben in 41 % van de gevallen vooraf aanvullend onderzoek, vooral
bloedonderzoek, verricht. Bij 70 % heeft de huisarts zelf een behandeling ingesteld,
meestal medicamenteus.
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De tevredenheid over het gedrag van de huisarts
De patiënten zijn over het algemeen redelijk tevreden over het gedrag van de huisarts: het
gemiddelde ‘rapportcijfer’ is een 6½. De patiënten zijn minder positief over de uitleg die
de huisarts heeft gegeven over wat hij denkt dat er aan de hand is en over wat de patiënt
in het ziekenhuis staat te wachten. Bijna een kwart van de patiënten zegt niet betrokken te
zijn geweest bij de beslissing om verwezen te worden en bijna een vijfde deel van de
patiënten had eerder verwezen willen worden.
De doelmatigheid van het handelen van de huisarts
Het handelen van de huisarts wordt door de onafhankelijke artsen als redelijk doelmatig
beoordeeld: het gemiddelde ‘rapportcijfer’ is bijna een 7. De meeste kritiek is op de
diagnostiek en therapie van de huisarts. Bij ongeveer tweederde van de verwijzingen
vindt ten minste de helft van de onafhankelijke artsen het handelen van de huisarts niet
(volledig) juist. Meestal is men van mening dat de huisarts meer had kunnen doen voordat
hij de patiënt verwees, vooral op diagnostisch gebied.
Bij de helft van de verwijzingen is ten minste de helft van de onafhankelijke artsen van
mening dat het tijdstip van verwijzen onjuist is. In tweederde van deze gevallen (onjuist)
vindt men dat de verwijzing te vroeg heeft plaatsgevonden.
Driekwart van de verwijzingen wordt door een meerderheid van de onafhankelijke artsen
noodzakelijk gevonden. Op de diagnostische conclusies van de huisarts is de minste
kritiek. Deze worden bij ruim driekwart van de verwijzingen juist gevonden.
De kritiek van de betrokken huisarts en specialist betekent meestal dat men van mening is
dat de huisarts meer had kunnen doen op diagnostisch of therapeutisch gebied. Door hen
wordt iets frequenter aan de noodzaak van de verwijzing getwijfeld dan door de
onafhankelijke artsen. Patiënten vinden vrijwel alle verwijzingen noodzakelijk. Alleen het
oordeel van de specialist hangt significant samen met het onafhankelijke oordeel. Op het
tijdstip van verwijzen hebben de betrokken artsen slechts bij een gering aantal
verwijzingen kritiek, dit in tegenstelling tot de onafhankelijke beoordeling.
DE VERKLARING VAN DE DOELMATIGHEID VAN HET HANDELEN VAN DE HUISARTS

De doelmatigheid van het handelen van de huisarts wordt vrijwel volledig bepaald door
de omstandigheden van de verwijzing; slechts een gering deel hangt af van de huisarts.
Met behulp van 5 van de in de analyse opgenomen verklarende variabelen kan alle
variantie op het huisartsenniveau en bijna een kwart van de variantie op het verwijzingsniveau worden verklaard. De totale verklaarde variantie is 24 %. De variantie wordt
voornamelijk verklaard door de aard en de ernst van de klachten. Bij verwijzingen naar
de neuroloog wordt de doelmatigheid van het handelen van de huisarts positiever
beoordeeld dan bij verwijzingen naar de interne geneeskunde of de dermatologie. Als de
huisarts verwijst, omdat hij vreest iets over het hoofd te zien, wordt de doelmatigheid van
de verwijzing lager beoordeeld. Als de huisarts een bredere taakopvatting heeft, zijn de
verwijzingen gemiddeld genomen doelmatiger dan wanneer de huisarts een smalle
taakopvatting heeft. In figuur 5.1 zijn de variabelen opgenomen waarmee een samenhang
werd verondersteld en waarmee uiteindelijk de variantie kan worden verklaard (met pijlen
aangegeven).
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Beschouwing
In dit hoofdstuk is de eerste stap in het verwijsproces beschreven en op een aantal
aspecten nader toegelicht of verklaard. Een aantal bevindingen lag voor de hand. Zo is
het niet opmerkelijk dat de uitgangssituatie en de ernst van de klachten verschilt tussen de
patiënten die naar de drie verschillende specialismen worden verwezen of dat de
gezondheidheidstoestand en de leeftijd van de patiënten met en zonder comorbiditeit
verschillen; in hoofdstuk 2 is al aangegeven dat dit werd verwacht. Op een derde aspect,
of de patiënt al eens eerder een hulpverlener heeft geraadpleegd voor dezelfde klachten
(vaak een specialist), laat de groep patiënten zich ook duidelijk onderscheiden.
Afgewacht moet worden of de uiteindelijke uitkomst van de verwijzing ook op de
aspecten specialisme en comorbiditeit verschillen zal laten zien en of de patiënten die al
eerder zijn verwezen, nu wel baat zullen hebben bij de verwijzing.
De aard van de klacht hangt samen met de gezondheidstoestand, de ongerustheid van de
patiënt en met de diagnostische zekerheid van de huisarts en de patiënt over de klachten.
Evenals uit andere onderzoeken blijkt, speelt in het onderhavige onderzoek bij een aantal
verwijzingen ‘geruststelling’ van de patiënt een rol in de beslissing van de huisarts om de
patiënt te verwijzen. De huisarts verwacht in de meerderheid van deze gevallen ongerustheidsafname, terwijl dit bij de patiënten niet het geval is.
Met betrekking tot de verwachtingen van de verwijzing van de huisarts en de patiënt is
het opvallend dat de huisarts optimistischer is dan de patiënt en dat er geen significante
samenhang is tussen beider verwachtingen. Of eenvoudig geconstateerd moet worden dat
de patiënt en de huisarts van mening verschillen of dat de huisarts niet met de patiënt
heeft doorgesproken wat hij van de verwijzing kan verwachten, kan op basis van de
resultaten van het onderzoek geen antwoord worden gegeven.
Evenals uit het onderzoek van Kersten naar voren komt 1, hanteren ook de huisartsen in
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ons onderzoek niet de consultatieve verwijzing als norm, omdat zij de specialisten meestal
vrijlaten in hun handelen, volgens hun zeggen.
Geconcludeerd kan worden dat in het algemeen de doelmatigheid van het handelen van
de huisarts redelijk positief wordt beoordeeld, hoewel met name op de diagnostiek en de
therapie nogal wat kritiek wordt gegeven.
Vergelijking met het onderzoek van Grundmeijer en van Weert 2, die ongeveer op de
zelfde aspecten de doelmatigheid hebben laten beoordelen, is lastig. In hun onderzoek is
de beoordeling de analyse-eenheid, terwijl in ons onderzoek de verwijzing de analyseeenheid is. Wij hebben de beoordelingen die betrekking hebben op dezelfde verwijzing
gebundeld. In grote lijnen blijken onze uitkomsten overeen te stemmen met de resultaten
van Grundmeijer en van Weert. Het grootste verschil wordt gezien in de beoordeling van
de therapie van de huisarts. In ons onderzoek is in ongeveer de helft van de gevallen
kritiek, terwijl dit bij Grundmeijer en van Weert maar in ongeveer eenderde van de
gevallen wordt gegeven. In beide onderzoeken is de richting van de kritiek echter gelijk;
in 60 % van de gevallen is het oordeel dat de huisarts meer had kunnen doen en in 40 %
dat hij minder had kunnen doen.
Naast het onderzoek van Grundmeijer en van Weert is er nauwelijks ander onderzoek dat
zich op de door ons onderzochte aspecten van de doelmatigheid van het handelen heeft
gericht, behalve waar het gaat om de noodzaak van de verwijzing. Zoals in hoofdstuk 2 is
aangegeven lopen de bevindingen over het aantal ‘onnodige’ verwijzingen nogal uiteen,
van 10 % tot ruim 50 %. Opmerkelijk in ons onderzoek is dat de verwijzende huisarts zelf
vaker twijfelt aan de noodzaak van de verwijzing dan de onafhankelijke beoordelaars
(respectievelijk 8 % onnodig en 30 % twijfel tegenover 10 % onnodig en 14 % twijfel).
De meest opvallende bevinding bij de verklaring van de variantie in de doelmatigheid van
het handelen van de huisarts is dat er vrijwel geen variantie op het niveau van de huisarts
is. Dit betekent dat de doelmatigheid van het handelen van de huisarts vrijwel volledig
bepaald wordt door de specifieke omstandigheden van de verwijzing. Het is niet zo dat
bepaalde huisartsen over het algemeen doelmatiger handelen dan andere huisartsen.
Dit heeft tot gevolg dat huisartsenkenmerken nauwelijks kunnen bijdragen aan de
verklaring van de variantie in de doelmatigheid van het handelen van de huisarts. Alleen
de taakopvatting levert een significante bijdrage. Met dit kenmerk is ook gelijk alle
variantie op het huisartsenniveau verklaard.
De veronderstelling dat de huisarts doelmatiger handelt bij ernstiger klachten blijkt te
kloppen. De veronderstelling dat huisartsen die patiënten naar de dermatoloog verwijzen
doelmatiger zouden handelen dan bij verwijzingen naar de internist of de neuroloog is
niet overeenkomstig de verwachting. Het blijkt dat huisartsen bij neurologische
verwijzingen doelmatiger handelen dan bij de verwijzingen naar de dermatoloog of de
internist.
De verwijsmotieven ‘druk van de patiënt’ en ‘geruststelling van de patiënt’ blijken, tegen
de verwachting in, niet samen te hangen met de doelmatigheid van het handelen. Dit
betekent dat verwijzingen onder druk van de patiënt even vaak doelmatig worden
gevonden dan verwijzingen waarbij druk van de patiënt geen rol heeft gespeeld. Of de
verwijzingen zich op deze twee kenmerken wel in de uitkomst zullen onderscheiden
wordt in hoofdstuk 9 nagegaan. Wel blijkt dat als ‘vrees van de huisarts om iets over het
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hoofd te zien’ een rol speelt bij de verwijsbeslissing, de huisarts ondoelmatiger handelt;
dit is overeenkomstig de verwachting.
Driekwart van de variantie in de doelmatigheid van het handelen van de huisarts blijft in
dit onderzoek onverklaard. Hiervoor zijn verschillende verklaringen mogelijk. Ten eerste
zullen niet alle factoren die in de praktijk van invloed zijn op het handelen van de huisarts
in dit onderzoek zijn gemeten. Ten tweede is een deel van de variantie het gevolg van de
gebruikte meetinstrumenten. Hierop wordt in de volgende hoofdstukken en met name in
hoofdstuk 11 teruggekomen.
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DE KWALITEIT VAN DE VERWIJSBRIEF

6.1

Inleiding

Nadat is besloten om tot verwijzing over te gaan, dient de huisarts de specialist van een
aantal gegevens te voorzien, zoals de uitkomsten van het onderzoek en de behandeling
van de huisarts, de medische voorgeschiedenis van de patiënt, geneesmiddelengebruik, de
probleemdefinitie van de huisarts en de bedoeling van de verwijzing.
Dit hoofdstuk wordt begonnen met de resultaten van de onafhankelijke beoordeling van
de verwijsbrieven (6.2). In 6.3 volgt de beoordeling door de betrokken specialist, de
subjectieve beoordeling. In 6.4 worden vier verklarende variabelen besproken die in 6.5
worden gebruikt voor het verklaren van de variantie in de verwijsbriefscores (voor de
keuze van de verklarende variabelen wordt verwezen naar paragraaf 2.4.3). Het
hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting en beschouwing.

6.2

De onafhankelijke beoordeling van de verwijsbrief

6.2.1

Inleiding

De onafhankelijke beoordeling is uitgevoerd aan de hand van de standaard van het
Nederlands Huisartsen Genootschap. 1 De beoordeling levert drie deelscores - de
minimumbrief, de ‘overige’ items en de verzorging - en een totaalscore op. De
minimumbrief van de NHG-standaard bestaat uit de persoonsgegevens van de patiënt, de
probleemdefinitie en de vraagstelling van de huisarts. Deze items dienen in elke verwijsbrief aanwezig te zijn. In dit onderzoek is de minimumbrief uitgebreid met het item
‘belangrijkste klacht/hulpvraag patiënt, verdere anamnese en lichamelijk onderzoek’
(voor een toelichting zie bijlage IV). De ‘overige’ items hoeven alleen in de verwijsbrief
te worden opgenomen als ze in de gegeven situatie relevant zijn.

6.2.2

De minimumbrief

De persoonsgegevens van de patiënt
In 75 % van de brieven worden zowel de naam, het adres als de geboortedatum vermeld.
De naam wordt altijd vermeld, het adres bij 76 % van de brieven en de geboortedatum bij
90 %.
De klachten van de patiënt, de anamnese, het lichamelijk onderzoek en de
probleemdefinitie
Deze items van de verwijsbrief zijn door 4 onafhankelijke artsen beoordeeld, waarbij de
artsen konden kiezen uit twee antwoordmogelijkheden, namelijk voldoende of
onvoldoende.
Uit tabel 6.1 valt op te maken dat de artsen de klacht c.q. hulpvraag van de patiënt en de
probleemdefinitie meestal voldoende in de brief vinden vermeld. Over de verdere
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anamnese en het lichamelijk onderzoek is het oordeel minder positief.
Tabel 6.1

De b e oordeling van de items: klachten, anamnese, lichamelijk onderzoek en
probleemdefinitie

aantal artsen dat het vermelde
als voldoende heeft beoordeeld (N=284) 1)
4
3
2
1
0
klachten/hulpvraag patiënt
verdere anamnese
lichamelijk onderzoek
probleemdefinitie

49
14
17
50

31
24
23
27

11
29
22
13

6
23
23
7

3
11
15
3

gem.2)
3.17
2.09
2.04
3.16

1) i n d e k o l o m staat het percentage verwijzingen waarbij respectievelijk 4, 3, 2, 1 of 0
artsen vinden dat over het betreffende item voldoende informatie is gegeven
2) i n d e laatste kolom staat het gemiddelde aantal artsen dat het betreffende item
voldoende vindt (minimaal 0, maximaal 4)

In voorbeeldbrief 1 hebben de items: klachten, anamnese, lichamelijk onderzoek en
probleemdefinitie een lage beoordeling gekregen. De beoordelende artsen vinden allen
dat de anamnese, het lichamelijk onderzoek en de probleemdefinitie onvoldoende zijn.
Twee van de vier beoordelaars vinden de klachten wel voldoende vermeld.

Amice,
Karin de K. heeft al langere tijd rugklachten, wordt al geruime tijd met
wisselend succes behandeld door fysiotherapeut, maar valt steeds weer
terug.
Nu ook nekklachten optreden met subj. verminderde visus R lijkt me een
neurol. consult op z'n plaats.
Vr.Gr.

Vraagstelling
De vraagstelling (en de leesbaarheid van de brief) zijn, in afwijking van de andere items
van de verwijsbrief, door 8 onafhankelijke artsen beoordeeld. De score op het item
‘vraagstelling’ is samengesteld uit het aantal beoordelaars dat dezelfde bedoeling uit de
verwijsbrief heeft afgeleid en de gemiddelde score van de 8 beoordelaars op de
duidelijkheidsschaal, beide zowel voor de bedoeling op diagnostisch gebied als de
bedoeling op therapeutisch gebied (zie bijlage IV.2.2).
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HET AANTAL BEOORDELAARS DAT DEZELFDE BEDOELING HEEFT AFGELEID UIT DE
VERWIJSBRIEF

De overeenstemming tussen de 8 beoordelaars over de bedoeling op diagnostisch gebied
is groter dan de overeenstemming op therapeutisch gebied (tabel 6.2). Het gemiddelde
aantal beoordelaars met dezelfde mening op diagnostisch gebied is 6.15, op therapeutisch
gebied 5.47.
Tabel 6.2 Overeenstemming bedoeling diagnostiek en therapie

maximum aantal beoordelaars
dat dezelfde bedoeling
heeft afgeleid uit de brief

diagnostiek
(N=284) %

therapie
(N=284) %

3
4
5
6
7
8

2
15
20
18
18
27

5
25
25
20
17
9

DE DUIDELIJKHEID VAN DE VRAAGSTELLING

De vraagstelling wordt op diagnostisch gebied over het algemeen duidelijker gevonden
dan op therapeutisch gebied (tabel 6.3). Dit komt overeen met het gegeven dat het
maximum aantal beoordelaars dat dezelfde bedoeling kiest op diagnostisch gebied groter
is dan op therapeutisch gebied.
Tabel 6.3

Frequentieverdeling van de gemiddelde score op de duidelijkheidsschalen op
diagnostisch en therapeutisch gebied (afgerond op hele getallen) 1)

gemiddelde score op de
duidelijkheidsschaal

diagnostiek
(N=284) %

therapie
(N=284) %

1
2
3
4
5

1
11
60
28

19
42
28
11

1) 1=volledig onduidelijk, 5=volledig duidelijk

DE TOTAALSCORE OP DE VRAAGSTELLING IN DE VERWIJSBRIEF

De score, die theoretisch kan variëren van 0 tot 10, is weergegeven in tabel 6.4. De
gemiddelde score op het onderdeel vraagstelling is 6.1 (SD=1.3), het maximum is 9.45 en
het minimum is 2.33. Er is dus geen enkele verwijsbrief waarvan alle 8 beoordelaars
dezelfde bedoeling uit de vraagstelling afleiden en die als volledig duidelijk door de
beoordelaars is beoordeeld.
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Tabel 6.4

De verdeling van de scores op het onderdeel ‘vraagstelling’ van de
verwijsbrief

score

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

aantal verwijsbrieven % (N=284)

-

-

0

1

7

27

27

21

13

4

-

Ter illustratie volgen hieronder een brief met een hoge score en een met een lage score op
het onderdeel ‘vraagstelling’. Bij brief 2 zijn 6 van de 8 beoordelaars van mening dat de
bedoeling op diagnostisch gebied is dat de specialist een bepaalde diagnose bevestigt of
uitsluit (de gemiddelde score op de duidelijkheidsschaal is 4.5) en alle 8 dat de huisarts
wil dat de specialist de behandeling beperkt tot een behandelingsadvies (gemiddelde
score op de duidelijkheidsschaal is 4.75).
Brief 2 Een brief met een hoge score op de vraagstelling

30-11-89
G.C.
Mevr, de B., geb.04-03-28, had op 25/11 een 1 à 2 minuten durende afasie
(ze wist wel wat ze zeggen wou maar er kwam niets uit). Vlak daarvoor
had ze wat hoofdpijn. Het beeld past bij een TIA. Gaarne nader
onderzoek.
RR 190-90. Behandeling gestart met dytenzide 1 dd1.
Neurol. geen verdere uitval, behalve dove vingers R hand
(lijkt me los van staan).
Gaarne bevestiging diagnose TIA c.q. uitsluiting andere oorzaken en
behandelingsadvies. Ik ben nog niet met ascal begonnen.
Met vriendelijke groet,

Bij brief 3, die een lage score op het onderdeel vraagstelling heeft gekregen, komen 5 van
de 8 beoordelaars tot de conclusie dat de huisarts de specialist vrij laat op diagnostisch
gebied; de beoordelaars vinden dit onduidelijk geformuleerd (gemiddelde score op de
duidelijkheidsschaal 2.22). Op therapeutisch gebied zijn drie beoordelaars van mening dat
de huisarts alleen een behandelingsadvies wil, drie anderen denken dat de huisarts de
specialist vrij laat het therapeutisch beleid te bepalen (gemiddelde score op de duidelijkheidsschaal 2.00).
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Brief 3 Een brief met een lage score op de vraagstelling

6-3-90
Geachte collega,
Mevrouw P., geboren 24-07-'20, wonende Esweg 20 te Bedum, is bij
collega neuroloog J. geweest, wegens een tremor van de rechter hand.
Hij deed bloedonderzoek, ze bleek een vitamine B12 gebrek te hebben en
verder rolt er een hypothyreoidie uit.
Ze kreeg hydrocobalamine injecties, waarvan ze nu vier heeft gehad.
In 1965 uterusextirpatie wegens een myoom. Wegens allerlei spanningen
in de familie heeft ze vrij lang seresta gebruikt. Haar tensie was jaren
lang iets aan de hoge kant: 170/100. Ze heeft hiervoor en poosje tenormin gehad, later viskeen 5 mg. In '89 zonder medicatie geprobeerd,
bloeddruk wisselend 145/90 tot 160/90. In '75 gezien door collega
internist voor buikklachten, waar geen narigheden uit kwamen. Ze is in
'88 gezien door de dermatoloog wegens spataderen.
Graag jouw adviezen hierover.
Vriendelijke groet,

De samenhang tussen de items van de minimumbrief
Tussen de items: persoonsgegevens, klachten, anamnese, lichamelijk onderzoek en
probleemdefinitie bestaat een positieve samenhang, zoals uit tabel 6.5 blijkt. De
duidelijkheid van de vraagstelling hangt alleen significant samen met de anamnese en
deze samenhang is zeer zwak.
Tabel 6.5

Correlatie tussen de items van de minimumbrief (Pearson's R)

(2)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

persoonsgegevens
klachten
anamnese
lichamelijk onderzoek
probleemdefinitie
vraagstelling

.21
-

(3)
.24
.52
-

(4)
.17
.31
.49
-

(5)
.14
.17
.30
.31
-

(6)
-.08
.08
*.14
.03
.08
-

* betekent p<.05, enkel onderstreept p<.01 en dubbel onderstreept p<.001

De totaalscore op de minimumbrief
In tabel 6.6 zijn de beoordelingen van persoonsgegevens, klachten, anamnese, lichamelijk
onderzoek, probleemdefinitie en vraagstelling samengevoegd. De gemiddelde score is 69
(SD=13.4). Wanneer deze score als een rapportcijfer wordt beschouwd behaalt 85 % van
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de verwijsbrieven een voldoende op dit onderdeel.
Tabel 6.6

6.2.3

De verdeling van de totaalscores op de minimumbrief (de scores zijn afgerond
op tientallen)

score

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

aantal verwijsbrieven % (N=284)

-

-

0

1

4

10

19

30

25

11

-

De ‘overige’ items van de verwijsbrief

De ‘overige’ items zijn door de 4 artsen beoordeeld die ook een aantal onderdelen van de
minimumbrief hebben beoordeeld. Bij de beoordeling is door de onderzoekers eerst
nagegaan of het betreffende item in de verwijsbrief aanwezig is. Wanneer het betreffende
item in de verwijsbrief is opgenomen, is de beoordelaars gevraagd of zij de gegeven
informatie voldoende dan wel onvoldoende vinden. Als het item echter niet is
opgenomen, moesten de beoordelaars aangegeven of zij het item in de verwijsbrief
hebben gemist. Op de items ‘aanvullend onderzoek’ en ‘reeds ingestelde behandeling’
wordt apart ingegaan, omdat de volledigheid van de informatie op deze twee gebieden
ook nog door de onderzoekers is beoordeeld.
De beoordeling van de aanwezige items
De twee onderdelen die het meest frequent in de verwijsbrief zijn opgenomen, ‘reeds
ingestelde behandeling’ en ‘aanvullend onderzoek’, worden het minst positief door de
artsen beoordeeld (tabel 6.7). Het meest positief zijn de artsen over de wijze waarop de
huisarts de medicatie van de patiënt in de verwijsbrief heeft vermeld.
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De beoordeling van de ‘overige’ items die in de verwijsbrief zijn opgenomen

aantal malen in
de verwijsbrief vermeld
(N=284)
aanvullend onderzoek
reeds ingestelde behandeling
vroegere ziekten en operaties
andere ziekten waarvoor de
patiënt onder behandeling is
gebruik geneesmiddelen
allergieën/intoxicaties
familie-anamnese
psychosociale factoren

aantal artsen dat het vermelde
als voldoende heeft beoordeeld 1)
4
3
2
1
0

gem.2)

86
132
84

23
51
50

29
29
20

25
27
11

7
17
3

2
8
0

2.74
2.74
3.39

33
44
15
27
44

15
29
4
11
18

9
13
6
9
12

6
1
3
7
12

3
1
2
0
2

0
0
0
0
0

3.09
3.59
2.80
3.15
3.05

1) in de kolom staat het aantal verwijzingen waarbij respectievelijk 4, 3, 2, 1 of 0 artsen
vinden dat over het betreffende item voldoende informatie gegeven is
2) in de laatste kolom staat het gemiddelde aantal artsen dat het betreffende item
voldoende vindt

De beoordeling van de afwezige items
In tabel 6.8 is te zien dat het onderdeel ‘psychosociale factoren’ het meest frequent door
de beoordelende artsen wordt gemist in de verwijsbrief. Ook het niet vermelden van de
medicatie van de patiënt wordt relatief vaak als een tekortkoming beoordeeld.
Tabel 6.8

Het aantal malen dat de artsen de ‘overige’ items in de brief hebben gemist

aantal malen niet in
de verwijsbrief vermeld
(N=284)
aanvullend onderzoek
reeds ingestelde behandeling
vroegere ziekten en operaties
andere ziekten waarvoor de
patiënt onder behandeling is
gebruik geneesmiddelen
allergieën/intoxicaties
familie-anamnese
psychosociale factoren

aantal artsen dat dit onderdeel in de brief heeft gemist 1)
3
2
1
0

gem.2)

198
152
190

1
4
3

5
12
15

39
57
71

153
79
101

.26
.61
.58

251
221
262
253
240

0
4
0
0
7

8
28
10
8
27

64
86
74
44
54

179
103
178
201
152

.32
.70
.36
.24
.95

1) in de kolom staat het aantal verwijzingen waarbij respectievelijk 3, 2, 1 of 0 artsen het
betreffende item in de verwijsbrief heeft gemist
2) in de laatste kolom staat het gemiddelde aantal artsen dat het betreffende item heeft
gemist

Van enkele items wordt soms in de brief een ‘negatieve’ vermelding gegeven,
bijvoorbeeld ‘medicatie: geen’ of ‘familie-anamnese blanco’. Deze vermeldingen zijn niet
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door de artsen beoordeeld en ook niet in tabel 6.7 en 6.8 opgenomen. Een ‘negatieve’
vermelding komt voor bij de volgende onderdelen: vroegere ziekten en operaties (10x),
gebruik geneesmiddelen (19x), allergieën/intoxicaties (7x) en familie-anamnese (4x). Als
we kijken naar het item waarover het meest frequent een ‘negatieve’ vermelding wordt
gegeven, namelijk ‘gebruik geneesmiddelen’, dan betreft dit minder dan 10 % van het
aantal keren dat helemaal niets over geneesmiddelengebruik in de verwijsbrief wordt vermeld. Voor de andere items is dit percentage nog geringer. Met andere woorden, als een
huisarts over een bepaald item niets heeft te melden in de verwijsbrief maakt deze slechts
in geringe mate gebruik van een ‘negatieve’ vermelding.
De informatie over aanvullend onderzoek en reeds ingestelde behandeling
Uit een vergelijking door de onderzoekers van de informatie in de verwijsbrief met
informatie uit de vragenlijst van de huisarts (T1) blijkt dat, als de huisarts aanvullend
onderzoek heeft verricht, dit in 40 % van de verwijsbrieven niet, of slechts deels, staat
vermeld (zie tabel 6.9). Het blijkt vaak om bloed- en urineonderzoek te gaan. Andere
onderzoeken, zoals röntgenonderzoek of een ECG, worden meestal wel in de verwijsbrief vermeld. Als de onderzoeken wel vermeld staan ontbreekt in een meerderheid van
de gevallen de datum waarop het onderzoek heeft plaatsgevonden. Voor de therapie geldt
eveneens dat deze nogal eens niet of slechts gedeeltelijk wordt vermeld.
Tabel 6.9

Aantal malen dat onderzoek en behandeling van de huisarts in de verwijsbrief
is vermeld

aantal malen in vragenlijst
vermeld (N=284)
onderzoeken
datum onderzoeken vermeld1)
plaats onderzoeken vermeld2)
behandeling

126
171

aantal malen in verwijsbrief vermeld (%)
volledig
deels
niet
60
40
62
65

15
4
24
18

25
55
14
18

1) de beoordeling heeft alleen betrekking op de onderzoeken die geheel of gedeeltelijk
in de brief vermeld zijn (n=94)
2) de beoordeling heeft niet betrekking op bloed- en urineonderzoek; alle overige
onderzoeken die in de vragenlijst zijn vermeld zijn beoordeeld (n=50)

Vergelijking van deze beoordeling met de beoordeling van de items ‘aanvullend
onderzoek’ en ‘reeds ingestelde behandeling’ door de 4 onafhankelijke artsen laat het
volgende zien. Bij het aanvullend onderzoek hangt de onafhankelijke beoordeling
(voldoende/onvoldoende) samen met het al dan niet vermelden van de datum waarop het
onderzoek heeft plaatsgevonden (Kendall's tau-(b)=.50). Bij de therapie bestaat er een
geringe samenhang tussen het al dan niet gemist hebben van deze informatie en het al dan
niet vermeld staan van de door de huisarts verrichte therapie in de verwijsbrief (Kendall's
tau-(b)=.18).
De samenhang tussen de ‘overige’ items
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Tabel 6.10

De correlaties tussen de ‘overige’ items (Pearson's R)

(2)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
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aanvullend onderzoek
reeds ingestelde behandeling
vroegere ziekten en operaties
andere ziekten
gebruik geneesmiddelen
allergieën/intoxicaties
familie-anamnese
psychosociale factoren

.14
-

(3)
.08
.07
-

(4)
.02
.03
.31
-

(5)
.07
.17
.42
.32
-

(6)
-.03
.11
.15
.08
.23
-

(7)
.02
.11
.22
.10
.25
.23
-

(8)
.10
.11
*.12
.10
.10
.19
.18
-

* betekent p<05, enkel onderstreept p<.01 en dubbel onderstreept p<.001

De correlaties tussen de beoordelingen van de items zijn over het algemeen laag (tabel
6.10). Opvallend is dat de correlatie tussen ‘gebruik geneesmiddelen’ en ‘vroegere
ziekten’ relatief hoog is. Deze twee items hangen ook frequent samen met andere items.
De correlaties tussen de items zijn steeds positief. Dit betekent dat een goede beoordeling
van een item vaak samengaat met een goede beoordeling van andere items.
De totaalscore voor de ‘overige’ items
Bij de berekening van de totaalscore voor de verwijsbrief zijn de scores op de
minimumbrief (met 2 vermenigvuldigd) en de verzorging van de brief bij elkaar opgeteld,
waarvan vervolgens de score op het onderdeel ‘overige’ items is afgetrokken. Dit
betekent dus dat hoe hoger de score op dit onderdeel, hoe frequenter de beoordelende
artsen de informatie van de in de brief vermelde items onvoldoende vinden of andere
items in de brief hebben gemist. De score kan theoretisch variëren van 0 tot 100. In de
praktijk blijkt de hoogste score op dit onderdeel 45.7 en de gemiddelde score 12.8
(SD=9.3).
Tabel 6.11 De verdeling van de scores op de ‘overige’ items

score

aantal verwijsbrieven
(N=284) %

0
0-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50

7
20
18
21
12
11
9
2
0
0
0
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Ter illustratie volgen hieronder de brieven 4 en 5, die veel kritiek hebben gekregen op dit
onderdeel van de verwijsbrief. Bij brief 4 hebben de beoordelende artsen een groot aantal
items gemist, nl.: aanvullend onderzoek (3×), reeds ingestelde behandeling (4×), vroegere
ziekten (1×), andere ziekten waarvoor patiënt onder behandeling is (1×), gebruik geneesmiddelen (2×), allergieën/intoxicaties (2×), familie-anamnese (1×) en psychosociale
omstandigheden (3×).
Brief 4 Een brief waarbij veel kritiek op de ‘overige’ items is gegeven

16-03-90

AC,
Mevr. de V., in geen jaren ziek geweest, heeft de laatste tijd bizarre
verschijnselen als pijn, beklemd gevoel in bovenbuik, uitstralend naar
hart en schouder regio links. Ik durf maar amper een DD op te stellen,
maar ik vind wel opvallend dat er duidelijk drukpijn in epigastrio is.
Analyse lijkt me gewenst.

Brief 5 heeft vooral aftrek van punten gekregen, omdat uit de vragenlijst van de huisarts
blijkt dat de huisarts, voordat de patiënt werd verwezen, bloedonderzoek heeft gedaan
(Hb, BSE en leverfuncties) en een echo van de buik heeft laten verrichten, terwijl deze
informatie niet in de verwijsbrief is vermeld. De huisarts heeft deze informatie ook niet op
een andere manier aan de specialist meegedeeld.
Brief 5 Een brief waarbij veel kritiek op de ‘overige’ items is gegeven

Bedum, 19-10-89
Geachte collega,
Mevr.K.de K., geboren 12/07/61, Esweg 333 te Bedum
Patiënte heeft sinds ruim 3 weken pijn in epigastrio, ructus, nausea.
Er is geen pyrosis, emesis of opgeblazen gevoel.
Koffie verdraagt ze minder goed dan eerder.
De klachten/pijn verbeteren soms tijdens eten.
Is er sprake van een ulcus?
Graag je onderzoek.
Met vriendelijke groeten,
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De brieven 6 en 7 zijn voorbeelden van brieven die op dit onderdeel geen kritiek hebben
gekregen. Veel brieven die 0 punten hebben gescoord zijn brieven naar de dermatoloog.
Dit is ook niet zo verwonderlijk, omdat in deze brieven vaak maar weinig items uit het
onderdeel ‘overige’ items hoeven te worden opgenomen. De twee voorbeelden zijn
brieven naar respectievelijk de neuroloog en de gastro-enteroloog.
Brief 6 Een brief waarbij geen kritiek op de ‘overige’ items is gegeven

17-11-89
Geachte collega,
Dhr S., geb. 17-4-46, Brink 6, komt ivm ischialgie rechts, waarbij de vraag
is of we rekening moeten houden met een HNP. Dhr. doet fijn mechanisch
werk in de optische industrie. Er bestaan al langere tijd lage rugklachten,
van wisselende hevigheid. Stress speelt wel een rol (problemen werk en
thuis) Frequent ziekteverzuim verslechtert de arbeidssituatie vrees ik.
Recent was er een episode met hevige lumbago na verbetering door rust
en analgetica constateerde de fysiotherapeut, reflexverlaging en
krachtsvermindering rechts. De dag daarop vond ik geen reflexverschil,
geen krachtsverlies van betekenis. De rug was gevoelig functie beperkt
m.n. lateroflexie naar rechts (tractiepijn). Verder Lasègue re 45 0 li 30 0
(contralat. pijn). Ik ben zelf niet zo bang voor een HNP op dit moment.
Ten behoeve van een consistent beleid graag uw advies tav. de diagnose.
Ik zou zelf door willen gaan met roborerende oefentherapie en zonodig
pijnstilling.
Daarnaast graag uw advies ten aanzien van neuralgieachtige pijn in het
rechter (boven)been, ontstaan na een catheterisatie in de re.lies, waarschijnlijk tgv een vals aneurysma, dat ca 5 mnd later operatief werd
behandeld. Hoe ernstig is het letsel, is er een prognose te geven; heeft een
neuromod zin.
Voorgeschiedenis: myocardinfarct sept.'88 (naam cardioloog).
coll.groeten
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Brief 7 Een brief waarbij geen kritiek op de ‘overige’ items is gegeven

31-02-1990
Aan de heer M., gastro-enteroloog
Juliana ziekenhuis
Beste Karel,
Dhr. L. de L., geb. 09-03-'53, wonende Bosstraat 3 te Bedum, heeft al
verscheidene jaren last van anaal bloedverlies. Het defaecatiepatroon is
ongestoord. Het blijkt te gaan om een bloedend haemorrhoid.
Derhalve gaarne jouw visie met behandeling.
Voorgeschiedenis: blanco. Medicatie: geen.
Met vriendelijke groeten,

6.2.4

De verzorging van de verwijsbrief

Leesbaarheid
Bij de beoordeling van de leesbaarheid konden de 8 artsen, die ook de vraagstelling
hebben beoordeeld, kiezen uit goed, matig of slecht leesbaar. De oordelen zijn
gesommeerd tot een leesbaarheidsscore, die varieert van 0 (slecht leesbaar) tot 10 (uitstekend leesbaar). Ruim een derde van de verwijsbrieven krijgt minder dan zes punten op dit
onderdeel (tabel 6.12). Deze brieven zijn matig tot slecht leesbaar.
Tabel 6.12 De scores op leesbaarheid van de verwijsbrief

score

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

aantal verwijsbrieven % (N=284)

2

5

5

8

11

6

10

4

8

12

30

Getypt, kopie en gebruikte formaat en indeling
Van de 284 beoordeelde brieven zijn 98 getypt (35 %). De overige brieven zijn
handgeschreven. Bij 138 verwijzingen bleek de huisarts zelf over een kopie van de
verwijsbrief te beschikken (49 %). Brieven zonder indeling zijn het meest frequent
gebruikt (tabel 6.13). Door 4 huisartsen is steeds een receptpapiertje gebruikt om de
verwijsbrief te schrijven, 2 huisartsen gebruikten soms een receptpapiertje en soms een
blanco A5 velletje. Bij 9 % van de verwijzingen is een verwijsbrief gebruikt met voorgedrukte kopjes, hetgeen volgens de standaard de voorkeur geniet.
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Tabel 6.13 De frequentieverdeling van formaat en indeling van de verwijsbrieven (tussen
haakjes het aantal punten dat aan elke categorie is toegekend)

aantal verwijzingen
indeling/formaat

(N=284) %

receptpapiertje (0)
voorgedrukte kopjes, fout gebruikt (5)
blanco zonder indeling (10)
blanco met eigen indeling (15)
voorgedrukte kopjes, goed gebruikt (15)

8
3
78
5
6

De samenhang tussen de items van de verzorging van de verwijsbrief
Het is niet verwonderlijk dat de leesbaarheid en het al dan niet getypt zijn van de brief
sterk samenhangen. De getypte brieven krijgen een gemiddelde leesbaarheidsscore van
9.7, de handgeschreven brieven 5.1 (t=-20.72, p<.001). Van getypte verwijsbrieven is in
82 % van de gevallen een kopie bij de huisarts aanwezig, van de handgeschreven brieven
is dit slechts bij 31 % van de brieven het geval (chi 2=65.4, df=1, p<.001). De brieven,
waarbij een indeling wordt gebruikt, krijgen van de beoordelende artsen geen hogere
leesbaarheidsscore, dan de brieven zonder indeling. De leesbaarheid van verwijsbrieven
op een receptpapiertje blijkt minder goed te zijn dan van de overige brieven (gemiddelde
leesbaarheidsscore resp. 3.6 en 6.9; t=-5.04, p<.001). Het gebruikte formaat/indeling van
de verwijsbrief hangt ook samen met het al dan niet typen en het bewaren van een kopie
van de verwijsbrief. Brieven met een eigen indeling worden het meest frequent getypt,
het betreft meestal brieven die met behulp van de computer zijn geschreven. Van de
brieven met een eigen indeling is ook het meest frequent een kopie bij de huisarts
aanwezig. Zoals te verwachten was, blijken brieven op een receptpapiertje nooit getypt
en beschikt de huisarts ook nooit over een kopie van de verwijsbrief.
De totaalscore voor de verzorging van de verwijsbrief
De totaalscore voor de verzorging (tabel 6.14) is als volgt samengesteld: 55 punten voor
de leesbaarheid, 15 punten voor het typen van de brief, 15 punten voor het bewaren van
een kopie en 15 punten voor het formaat/indeling van de verwijsbrief.
Tabel 6.14 Frequentieverdeling van de totaalscores op de verzorging van de verwijsbrief
(de scores zijn afgerond op tientallen)

score

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

aantal verwijsbrieven % (N=284)

1

4

6

11

18

12

9

4

8

4

24

Ruim de helft van de verwijsbrieven krijgt een onvoldoende (< 60 punten) als rapport-
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cijfer op het onderdeel verzorging. De gemiddelde score is 59 (SD=28). De brieven die
op dit onderdeel 0 punten krijgen, zijn handgeschreven brieven op een receptpapiertje die
door vrijwel alle beoordelaars als slecht leesbaar zijn beoordeeld.

6.2.5

Het totaaloordeel over de verwijsbrief

In tabel 6.15 zijn de correlaties tussen de onderdelen van de verwijsbrief weergegeven.
Tabel 6.15 Samenhang tussen beoordelingen van de vier onderdelen van de verwijsbrief
(Pearson's R)

(2)
(1)
(2)
(3)
(4)

vraagstelling
minimumbrief excl. vraagst.
‘overige’ items
verzorging

(3)

.08
-

(4)

.07
.45
-

.10
.30
.03
-

dubbel onderstreept betekent p<.001

Het al dan niet duidelijk vermelden van de vraagstelling hangt niet samen met één van de
andere onderdelen van de verwijsbrief. Wel blijkt dat de score op de minimumbrief
significant samenhangt met de ‘overige’ items en de verzorging.
In tabel 6.16 is de frequentieverdeling van de totaalscore op de verwijsbrief gegeven. De
hoogste totaalscore is 94, het gemiddelde is 61 (SD=16). Als we de totaalscore als een
rapportcijfer beschouwen krijgt 35 % van de brieven een onvoldoende.
Tabel 6.16 Frequentieverdeling van de totaalscore op de verwijsbrief (de scores zijn
afgerond op tientallen)

score

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

aantal verwijsbrieven % (N=284)

-

-

2

4

9

20

21

22

14

8

-

Ter afsluiting van deze paragraaf volgen twee brieven met een hoge totaalscore.
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Brief 8 Een brief met een hoge totaalscore

Bedum, 13 december 1989
Geachte collega,
Betreffende: A de L.-P.
Boslaan 34
Bedum
Geb.datum: 14-11-1938
Klachten: Sinds een jaar veel hoofdpijn. Het zijn steken door het hoofd
welke met lichtflitsen gepaard gaan. Patiënte dacht aan een bijwerking
van medicatie (tenoretic ivm hypertensie), stoppen hiervan gaf stijging
van de tensie maar geen verbetering van de klachten.
Aanknopingspunten kan ze verder niet benoemen, ze maakt zich er
ongerust over, wil ‘hersenonderzoek’.
Onderzoek: gda
Aanvullend onderzoek: RR wisselend tussen 130/90 en 180/100.
Reden van verwijzing/vraagstelling: Onderzoek naar oorzaak van de
hoofdpijn, adviezen tav de behandeling.
Relevante voorgeschiedenis:-Medicatie: Thans: inderal 3 x 40 mg. hydrochloorthiazide 1 x 25 mg.
NB: Tijdens gebruik van renitec sterke toename van de klachten.
Met collegiale hoogachting,

Brief 8 heeft 90 punten gekregen. Het verlies van punten is te wijten aan de volgende
items: Bij de minimumbrief heeft de vraagstelling ruim drie punten minder gekregen en
vindt één beoordelaar het lichamelijk onderzoek onvoldoende (2 punten). Bij de ‘overige’
items is 5 punten verloren, omdat twee artsen de psychosociale omstandigheden van de
patiënt onvoldoende vermeld vinden, één arts de informatie over andere ziekten onvoldoende vindt en omdat het door de huisarts uitgevoerde bloedonderzoek (Hb en BSE)
niet in de verwijsbrief is vermeld. De verzorging krijgt het maximaal haalbare aantal
punten.
Dat een kwalitatief goede brief niet een lange brief hoeft te zijn blijkt uit brief 9, die de
hoogste score van 94 punten heeft gekregen. De items van de minimumbrief zijn allen
voldoende beoordeeld, behalve het item ‘vraagstelling’, waarvoor circa 4 punten in
mindering zijn gebracht. Bij de ‘overige’ items wordt alleen door één beoordelaar het
item ‘psychosociale omstandigheden’ gemist (verlies van ruim een halve punt). Op het
onderdeel ‘verzorging’ is 1½ punt afgetrokken, omdat geen gebruik is gemaakt van een
indeling met kopjes.
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Brief 9 Een brief met een hoge totaalscore

Bedum, 2 februari 1990
Geachte collega,
De heer W J., geb. 30-08-1912, wonende Bospad 5 te Bedum,
heeft sinds ca. een half jaar op zijn linker slaap op het behaarde hoofd
een pijnloos papilleus tumortje, wat in omvang toeneemt. Geen jeuk, het
bloedt niet.
Verruca senilis of huidcarcinoom?
Gaarne Uw beoordeling en advies.
Met vriendelijke groet,

6.3 De subjectieve beoordeling van de verwijsbrief
6.3.1

Inleiding

Het is niet alleen van belang dat de verwijsbrief aan de standaard van het Nederlands
Huisartsen Genootschap voldoet, zoals in de onafhankelijke beoordeling is nagegaan,
maar vooral ook dat de specialist, aan wie de verwijsbrief is gericht, met de verwijsbrief
uit de voeten kan. In 6.3.2 worden de resultaten van de beoordeling door de betrokken
specialisten gegeven, zowel een ‘overall’ oordeel als een beoordeling op de verschillende
items van de brief op basis waarvan een totaalscore is berekend. Tevens wordt nagegaan
in welke mate kenmerken van de specialist samenhangen met het oordeel van de specialist over de verwijsbrief. In 6.3.3 wordt het specialistenoordeel vergeleken met het onafhankelijke oordeel over de verwijsbrief.

6.3.2

Het ‘overall’ oordeel en het oordeel over de items van de
verwijsbrief van de specialist

Het ‘overall’ oordeel van de specialist
Bij 175 verwijzingen vindt de specialist dat de verwijsbrief model kan staan voor een
goede verwijsbrief; bij 91 verwijzingen is dit niet het geval.
Het oordeel van de specialist over de items van de verwijsbrief
Het aantal beoordelingen door de betrokken specialisten is iets lager dan bij de
onafhankelijke beoordeling (respectievelijk 271 en 284), omdat enkele specialisten niet
aan het onderzoek wensten mee te werken. In tabel 6.17 staat vermeld hoe vaak de
specialisten de items als voldoende dan wel onvoldoende hebben beoordeeld.
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Het oordeel van de specialisten over de items van de verwijsbrief

oordeel specialist in procenten (N=271)
n.v.t./niet
voldoende
voorgeschiedenis
anamnese
lichamelijk onderzoek
aanvullend onderzoek
(voorlopige) diagnose c.q. probleemdefinitie
behandeling ingesteld voor deze klachten
psychosociale omstandigheden
medicatie buiten de klacht
vraagstelling
3
aan de patiënt verstrekte informatie

onvoldoende

ingevuld

71
80
63
64
83
60
39
56

23
15
29
15
11
20
44
24
91

6
5
8
21
6
20
17
20
6

58

22

20

De specialisten vinden dat met name de psychosociale omstandigheden onvoldoende in
de verwijsbrieven staan vermeld. De vraagstelling vinden de specialisten bijna altijd
voldoende.
Het oordeel van de specialist over de verschillende items van de verwijsbrief is opgeteld
tot een totaalscore voor elke verwijsbrief. Het item ‘aan de patiënt verstrekte informatie’ is
niet in de totaalscore van de specialist opgenomen, omdat dit item ook geen onderdeel
uitmaakt van het onafhankelijke totaaloordeel. Uit de correlatiematrix van tabel 6.18 blijkt
dat tussen de meeste items een positieve significante samenhang bestaat. Dit betekent dat
als de specialist een item voldoende vindt, hij ook vaak de andere items voldoende vindt.
Als hij een item echter onvoldoende vindt is de kans relatief groot dat hij ook andere
items onvoldoende vindt.
Voor het berekenen van de totaalscore in tabel 6.19 heeft elke brief vooraf 100 punten
gekregen en levert een onvoldoende oordeel op een item een aftrek van punten op, gelijk
aan het gewicht van het item (zie bijlage IV). De gemiddelde score is 84 (SD=20).
Tabel 6.18

De correlaties tussen de items (Pearson's R)

(2)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

voorgeschiedenis
.34
anamnese
lichamelijk onderzoek
aanvullend onderzoek
probleemdefinitie
ingestelde behandeling
psychosociale omstandigheden medicatie buiten de klacht
vraagstelling
-

(3)
.26
.28
-

(4)
.25
.23
.35
-

(5)
.18
.09
.21
.15
-

(6)
.30
.19
*.14
.33
.19
-

(7)
.33
.25
.34
.18
.18
.19
-

* betekent p<.05, enkel onderstreept p<.01 en dubbel onderstreept p<.001

(8)
.41
.26
.26
.31
.06
.28
.43
-

(9)
.21
.22
.09
.07
.34
.24
*.14
.20
-
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Tabel 6.19 Frequentieverdeling van de totaalscores van het oordeel van de specialist over
de verwijsbrief (de scores zijn afgerond op tientallen)

score

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

aantal verwijsbrieven % (N=2551))

0

1

1

1

4

2

7

8

10

24

41

1) bij 16 verwijzingen heeft de specialist de beoordeling van de verwijsbrief onvolledig
ingevuld

Bij 172 verwijzingen (67 %) heeft de specialist op één of meer items van de verwijsbrief
kritiek. De kritiek richt zich met name op items die niet zo'n groot gewicht krijgen bij het
bepalen van het totaaloordeel. De items met een groot gewicht, te weten: anamnese,
vraagstelling en probleemdefinitie, krijgen meestal het oordeel ‘voldoende’.
De samenhang tussen het ‘overall’ oordeel en het oordeel over de items van de
verwijsbrief van de specialist.
Als de specialist vindt dat de brief model kan staan voor een goede verwijsbrief (‘overall’
oordeel) vindt de specialist toch bij 55 % van de brieven één of meer items onvoldoende.
Als de specialist vindt dat de brief niet model kan staan heeft hij bij 92 % kritiek op één of
meer items. Brieven, waarvan de specialist vindt dat ze model kunnen staan, krijgen
gemiddeld 93 punten. De overige brieven krijgen gemiddeld 66 punten (t=10.04, p<.001;
Pearson's R=.62, p<.001).
Het ‘overall’ oordeel hangt samen met alle 9 beoordeelde items van de verwijsbrief (tabel
6.20). Blijkbaar betrekt de specialist al deze 9 items in zijn ‘overall’ oordeel. De correlatie
is het sterkst bij de items ‘voorgeschiedenis’, ‘anamnese’ en ‘lichamelijk onderzoek’ en
het geringst bij de items ‘vraagstelling’, ‘aanvullend onderzoek’ en ‘probleemdefinitie’.
Tabel 6.20 De relatie tussen het oordeel van de specialist op de 9 items van de verwijsbrief en het ‘overall’ oordeel van de specialist

oordeel specialist
per item
voorgeschiedenis
anamnese
lichamelijk onderzoek
aanvullend onderzoek
probleemdefinitie
reeds ingestelde behandeling
psychosociale omstandigheden
medicatie, buiten deze klacht
vraagstelling

‘overall’ oordeel specialist1)
wel model
niet model
93
96
85
92
95
89
67
86
99

44
62
44
70
78
60
31
53
86

Pearson's
R2)
.54
.44
.42
.28
.27
.34
.34
.36
.27

1) in de eerste twee kolommen staat hoeveel procent van de specialisten het betreffende
item voldoende vindt
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2) voor alle items geldt p<.001

De samenhang tussen het oordeel van de specialist en specialistenkenmerken
Het ‘overall’ oordeel en de totaalscore van de specialist hangen in geringe mate samen
met de taakopvatting van de specialist. De samenhang met de uitsprakenschaal is
respectievelijk -.14 en -.15 (beide p<.05); als de specialist de huisarts een bredere taak
toekent, is hij minder positief over de kwaliteit van de verwijsbrieven. Er bestaat geen
significante samenhang met de aandoeningenschalen. Ook het aantal jaren
praktijkervaring hangt niet samen met het oordeel van de specialist.

6.3.3

De vergelijking tussen de onafhankelijke en de subjectieve
beoordeling van de verwijsbrief

Inleiding
De onafhankelijke en subjectieve beoordeling zijn op verschillende manieren met elkaar
vergeleken. Eerst wordt een vergelijking op itemniveau gemaakt, daarna wordt het
‘overall’ oordeel van de specialist vergeleken met het onafhankelijke totaaloordeel en
tenslotte wordt het ‘overall’ oordeel van de specialist vergeleken met de onafhankelijke
beoordeling van de items. Deze laatste vergelijking is met name uitgevoerd om na te gaan
aan welke items van de standaard voor de verwijsbrief de specialist de meeste waarde
hecht.
De vergelijking van het oordeel op de items van de verwijsbrief
ANAMNESE, LICHAMELIJK ONDERZOEK EN PROBLEEMDEFINITIE

Uit tabel 6.21 blijkt dat bij de items ‘anamnese’, ‘lichamelijk onderzoek’ en
‘probleemdefinitie’ een significante samenhang tussen het oordeel van de specialist en de
onafhankelijke beoordeling bestaat. De correlatie is het sterkst voor het item ‘lichamelijk
onderzoek’. Als de specialist het lichamelijk onderzoek voldoende vindt, vinden meer
beoordelaars dit onderdeel voldoende, dan wanneer de specialist het onvoldoende vindt
(respectievelijk ‘2.41’ en ‘1.17’ beoordelaars).
Tabel 6.21 Vergelijking van de onafhankelijke beoordeling met de subjectieve beoordeling van de anamnese, het lichamelijk onderzoek en de probleemdefinitie

onafhankelijk
oordeel1)
anamnese
lichamelijk onderzoek
probleemdefinitie

volgens specialist
voldoende niet voldoende
2.69
2.41
3.26

2.24
1.17
2.28

Pearson's R2)
.16
.43
.29

1) het gemiddelde aantal artsen (maximaal 4) dat een voldoende oordeel heeft gegeven,
wanneer de specialist de informatie voldoende dan wel onvoldoende vindt
2) enkel onderstreept betekent p<.01 en dubbel onderstreept p<.001
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VRAAGSTELLING

Bij de 15 verwijsbrieven waar de specialist de vraagstelling onvoldoende vindt, is de
vraagstelling volgens de onafhankelijke beoordelaars niet onduidelijker dan de
vraagstelling in de overige verwijsbrieven (de 15 brieven hebben een gemiddelde
duidelijkheidsscore van 6.0 en de overige brieven van 6.1).
DE ‘OVERIGE’ ITEMS

Aan- en afwezigheid van de items in de verwijsbrief
Het aanwezig zijn van een item in de verwijsbrief betekent dat er een positieve
(bijvoorbeeld: Vroegere ziekten: 1989 appendectomie) of een negatieve vermelding
(bijvoorbeeld: Voorgeschiedenis: blanco) in de verwijsbrief voorkomt. Uit tabel 6.22 valt
af te lezen dat er een geringe, doch significante samenhang is tussen het oordeel van de
specialist en de aan- of afwezigheid van de items in de verwijsbrief. Voor alle items geldt
dat, als het item niet in de verwijsbrief is opgenomen, de specialisten het item toch meestal
voldoende vinden (tweede kolom tabel 6.22). Mogelijk is het item niet gemist, omdat de
specialist het in de gegeven situatie niet relevant acht.
Tabel 6.22 Samenhang tussen het oordeel van de betrokken specialist en de aan- of
afwezigheid van een item in de verwijsbrief

percentage voldoende
volgens de specialist
aanvullend onderzoek
reeds ingestelde behandeling
vroegere ziekten
geneesmiddelengebruik
psychosociale omstandigheden

aanwezig

afwezig

91
85
91
95
76

81
74
69
71
51

Pearson's R 1)
*.13
*.14
.25
.20
.18

1) * betekent p<.05, enkel onderstreept p<.01 en dubbel onderstreept p<.001

Het onafhankelijke oordeel (voldoende/onvoldoende of gemist)
Het onafhankelijke oordeel kan variëren van 4 (door alle 4 beoordelaars voldoende
beoordeeld of door geen gemist) tot 0 (door alle 4 beoordelaars onvoldoende gevonden of
door alle 4 gemist). Bij twee items is er een geringe significante samenhang tussen het
onafhankelijke oordeel en het oordeel van de specialist, namelijk ‘reeds ingestelde
behandeling voor de klachten’ (Pearson's R=.17, p=.004) en ‘vroegere ziekten’
(Pearson's R=.11, p=.04). Nadere analyse laat zien dat, als de specialist de ‘reeds
ingestelde behandeling’ onvoldoende vindt, dit item meestal wel in de verwijsbrief is
opgenomen, maar de beoordelaars de gegeven informatie evenals de specialist
onvoldoende vinden. Als de specialist ‘vroegere ziekten’ echter onvoldoende vindt,
betekent dit meestal dat het item niet in de verwijsbrief is opgenomen en de beoordelaars
deze informatie gemist hebben.
De vergelijking van het ‘overall’ oordeel van de specialist met het onafhankelijke
totaaloordeel
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Brieven waarvan de specialist vindt dat deze model kunnen staan voor een goede
verwijsbrief, krijgen een hogere onafhankelijke totaalscore (gemiddeld 7.0) dan de
overige brieven (gemiddeld 6.0) (t=6.16, p<.001; Pearson's R=.30, p<.001).
De vergelijking van het ‘overall’ oordeel van de specialist met het onafhankelijke
oordeel per item
Het ‘overall’ oordeel van de specialist hangt significant samen met de onafhankelijke
beoordeling van alle drie onderdelen van de verwijsbrief (tabel 6.23). Bij de items van de
minimumbrief is het meest opvallende dat de duidelijkheid van de vraagstelling niet
samenhangt met het ‘overall’ oordeel van de specialist. Bij de ‘overige’ items hangt het
‘overall’ oordeel van de specialist alleen significant samen met het item ‘reeds ingestelde
behandeling’. Bij de items die niet significant samenhangen met het ‘overall’ oordeel van
de specialist is de onafhankelijke beoordeling van de ‘model’ brieven meestal wel
positiever dan van de brieven die volgens de specialist niet model kunnen staan.
De correlatie tussen de verzorging en het ‘overall’ oordeel van de specialist blijkt te
berusten op de leesbaarheid en de sterk hiermee gecorreleerde variabele ‘getypt’.
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Tabel 6.23 Vergelijking van het ‘overall’ oordeel van de specialist met het onafhankelijke oordeel op onderdelen

model volgens specialist1)
ja (91) nee (n=175)

Pearson's R 2)

minimumbrief
vraagstelling
klacht
anamnese
lichamelijk onderzoek
probleemdefinitie
persoonsgegevens3)

7.2
6.0
8.3
5.8
6.0
8.3
-

6.3
6.2
7.0
4.2
3.5
6.9
-

.33
.08
.23
.25
.35
.25
.17

‘overige’ items
aanvullend onderzoek
reeds ingestelde beh.
vroegere ziekten
andere ziekten
gebruik geneesmiddelen
psychosociale omst.
allergieën/intoxicaties
familie-anamnese

7.4
7.3
7.4
7.4
8.0
6.8
7.1
7.9
8.3

6.7
7.0
6.1
6.3
7.5
6.2
6.0
7.5
8.6

.16
.03
.15
.12
.07
.08
.12
.06
.05

verzorging
leesbaarheid
getypt 3)kopie 3)
papier/indeling3)

6.5
7.2
-

5.1
5.5
.25
-

.25
.25
.07
.09

1) in de eerste kolom staat de gemiddelde score op het item als de specialist vindt dat de
brief model kan staan voor een goede verwijsbrief; in de tweede kolom staat het
gemiddelde als dat niet zo is; alle scores zijn getransformeerd naar een score variërend
van 0 tot 10
2) enkel onderstreept betekent p<.01 en dubbel onderstreept p<.001
3) deze items zijn niet door onafhankelijke artsen beoordeeld, maar door de onderzoekers; van deze variabelen zijn geen gemiddelden berekend

6.4 Een viertal verklarende variabelen (bekendheid met/schrijven volgens
de NHG-standaard, bekendheid met specialist op T1 en werkrelatie)
Bekendheid met/schrijven volgens de NHG-standaard voor de verwijsbrief
De meerderheid van de huisartsen (71 %, N=56) is op de hoogte van de richtlijnen van de
NHG-standaard van de verwijsbrief en bijna een derde (30 %) zegt de verwijsbrieven te
schrijven volgens deze richtlijnen. In hoofdstuk 4, paragraaf 5 is de samenhang tussen
deze variabelen en andere huisartsenkenmerken besproken.
Bekendheid van de huisarts met de specialist op T1
Bij 69 % van de verwijzingen kent de huisarts op het moment dat hij de patiënt verwijst,
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en op het moment dat hij de verwijsbrief schrijft, de naam van de specialist die de patiënt
zal bezoeken.
De intensiteit van de werkrelatie
In tabel 6.24 zijn de 5 items opgenomen, die betrekking hebben op de intensiteit van de
werkrelatie tussen huisarts en specialist. De score is maximaal 10 en minimaal 0: hoe
hoger de score, hoe intensiever de werkrelatie tussen huisarts en specialist. De
gemiddelde score op de schaal is 5.7 (SD=2.3); de modus is 7.
Tabel 6.24 Frequentieverdeling van de vijf items die deel uitmaken van de schaal voor de
intensiteit van de werkrelatie tussen huisarts en specialist (N=309)

%
frequentie verwijzingen naar >3 x per kwartaal
betreffende specialist
1-3 x per kwartaal
<1 x per kwartaal
nooit eerder naar verwezen

28
49
16
7

verwijzing bij voorkeur naar ja (bijna) alle patiënten
betreffende specialist
nee, zowel naar deze als andere specialisten
nee, zelden naar deze specialist
nooit eerder naar verwezen

15
76
3
7

frequentie consultatie
betreffende specialist

31
38

4 of meer x per jaar
1-4 x per jaar
nooit

32
betreffende specialist
64
persoonlijk ontmoet

ja
nee

36
betreffende specialist
10
persoonlijke vriend
90

6.5

ja
nee
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DE VERKLARENDE VARIABELEN

In tabel 6.25 is aangegeven hoe sterk de samenhang is tussen de verklarende variabelen
en de onafhankelijk bepaalde scores op de verwijsbrief. De minimumbrief is opgedeeld in
de vraagstelling en de minimumbrief exclusief de vraagstelling, omdat de score op de
vraagstelling nauwelijks samenhangt met de andere items van de minimumbrief. De
samenhang tussen de verwijzingsspecifieke verklarende variabelen is aangegeven in
bijlage IX, tabel IX.2 en tussen de niet-verwijzingsspecifieke verklarende variabelen (de
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huisartsenkenmerken) in paragraaf 5 van hoofdstuk 4.
Tabel 6.25 De samenhang tussen de verklarende variabelen en de scores voor de
onafhankelijke beoordeling van de verwijsbrief (Pearson's R, N=281)

totaal-

vraag-

score

stelling

min.brf
‘overige’

verzorexcl.vs

items

ging

niet-verwijzingsspecifiek
(huisartsenkenmerken)
praktijkervaring
praktijkvorm1)
taakopvatting uitspraken
taakopvatting diagnostiek
taakopvatting therapie
NHG-standaard verw.brf. bekend2)
schrijven volgens NHG-standaard2)

-.34
.18
.33
.30
.22
.28
.29

-.01
.04
-.01
-.05
.08
.01
.08

-.26
.22
.21
.23
.17
.32
.29

.18
-.17
-.10
-.15
*-.12
-.20
-.14

-.29
.04
.34
.26
.17
*.12
.16

verwijzingsspecifiek
ernst klachten3)
aard klachten3)
specialisme4)
verwijsmotief: vrees huisarts2)
verwijsmotief: druk patiënt2)
verwijsmotief: gerustst. patiënt2)
bekendheid specialist bij ha op T1 2)
intensiteit werkrelatie ha-sp5)

.04
*.13
.16
-.03
-.03
-.04
.05
-.30

.01
.17
.08
-.04
.04
-.10
.03
.04

.00
.08
.22
-.04
.04
-.02
.05
-.28

-.02
-.26
-.24
*.13
.11
.11
-.11
.06

.06
.02
-.02
.02
-.04
.04
.00
.26

1)
2)
3)
4)
5)

* betekent p<.05, enkel onderstreept p<.01 en dubbel onderstreept p<.001
1=gezondheidscentrum, 2=solo, associatie en groepspraktijk
1=ja, 0=nee
N=246
1=dermatologie, 0=interne geneeskunde en neurologie
als de huisarts op T1 de naam van de specialist kent, N=197

DE VERKLARENDE ANALYSE

Totaalscore
Tabel 6.26 De verklaarde variantie, totaal en per niveau, en de verdeling van de totale en
de onverklaarde variantie bij de totaalscore (percentages)

verklaarde variantie1)

totaal

huisartsenniveau

verwijzingsniveau

31

43

4

71
59

29
41

totale variantie
onverklaarde variantie
1) met de in tabel 6.27 opgenomen variabelen
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Tabel 6.27 Multilevel analyse van de totaalscore voor de verwijsbrief (N=281)

ruwe
regressiecoëff
niet-verwijzingsspecifiek
schrijven volgens NHG-standaard1)
<.001
taakopvatting uitspraken
praktijkervaring
verwijzingsspecifiek
specialisme2)

gestandaardiseerde
regressiecoëff

12.1

significantie
z-waarde

.36

4.44
-.556

.30
-.27

<.01
<.01

4.28

.11

<.01

1) 1=ja, 0=nee
2) 1=dermatologie, 0=interne geneeskunde en neurologie

De gemiddelde totaalscore voor de kwaliteit van de verwijsbrief is 61 (bereik 0 tot 100).
Uit tabel 6.26 blijkt dat de variantie van de gemiddelde totaalscore zich voor 71 % op het
niveau van de huisarts bevindt en voor 29 % op verwijzingsniveau. De variantie op het
niveau van de huisarts kan voor een groot deel worden verklaard (43 %), de verklaring
op het verwijzingsniveau is gering.
Met behulp van de ruwe regressiecoëfficiënten uit tabel 6.27 is te berekenen hoe de
totaalscore voor de kwaliteit van de verwijsbrief beïnvloed wordt door de verklarende
variabelen. Zo is de totaalscore gemiddeld 12.1 punten hoger als de huisarts zegt volgens
de NHG-standaard te schrijven, dan wanneer de huisarts zegt dit niet te doen. Als de
huisarts een bredere taakopvatting heeft, dan is de score op de verwijsbrief hoger. Een
jaar meer praktijkervaring komt gemiddeld overeen met ruim een half punt lagere totaalscore voor de verwijsbrief. Bij verwijzingen naar de dermatologie tenslotte is de score op
de verwijsbrief gemiddeld ruim 4 punten hoger dan bij verwijzingen naar de interne
geneeskunde of de neurologie.
Om na te gaan of de intensiteit van de werkrelatie een bijdrage levert aan de verklaring
van de variantie zijn de verwijzingen geselecteerd waarbij de huisarts op het moment van
verwijzen wist door welke specialist de patiënt zou worden gezien (n=196). Bij de
analyse van deze verwijzingen blijkt werkrelatie geen significante bijdrage te leveren.
Vraagstelling
De gemiddelde score op het onderdeel vraagstelling is 19 (bereik van 0 tot 30). De
variantie bevindt zich vooral op verwijzingsniveau (tabel 6.28). Alleen de variabele ‘aard
van de klachten’ levert een significante bijdrage aan de verklaring van de variantie (tabel
6.29). Deze variabele verklaart 3 % van de totale variantie. Hoe beter de klachten
diagnostiseerbaar en behandelbaar zijn en hoe geringer de rol van psychosociale factoren,
hoe duidelijker de vraagstelling van de huisarts is.
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Tabel 6.28 De verklaarde variantie, totaal en per niveau, en de verdeling van de totale en
de onverklaarde variantie bij de vraagstelling (percentages)

verklaarde variantie1)

totaal

huisartsenniveau

verwijzingsniveau

3

0

4

13
14

87
86

totale variantie
onverklaarde variantie
1) met de in tabel 6.29 opgenomen variabelen

Tabel 6.29 Multilevel analyse van de score voor de vraagstelling (N=245)

ruwe
regressiecoëff
verwijzingsspecifiek
aard klachten

gestandaardiseerde
regressiecoëff

1.25

significantie
z-waarde

.18

<.01

Minimumbrief exclusief de vraagstelling
Bij dit onderdeel van de verwijsbrief (personalia patiënt, klachten, anamnese, lichamelijk
onderzoek en probleemdefinitie) bevindt zich ruim de helft van de variantie op het
verwijzingsniveau (tabel 6.30). Een kwart van de totale verklaarde variantie kan worden
verklaard; de verklaring op het verwijzingsniveau is gering.
Tabel 6.30 De verklaarde variantie, totaal en per niveau, en de verdeling van de totale en
de onverklaarde variantie bij de minimumbrief exclusie de vraagstelling
(percentages)

verklaarde variantie1)

totaal

huisartsenniveau

verwijzingsniveau

25

54

3

43
27

57
73

totale variantie
onverklaarde variantie
1) met de in tabel 6.31 opgenomen variabelen
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Tabel 6.31 Multilevel analyse van de score op de minimumbrief exclusief de
vraagstelling (N=281)

ruwe
regressiecoëff
niet-verwijzingsspecifiek
schrijven volgens NHG-standaard1)
<.001
praktijkvorm2)
taakopvatting diagnostiek
praktijkervaring
verwijzingsspecifiek
specialisme3)

gestandaardiseerde
regressiecoëff

significantie
z-waarde

8.21

.31

12.3
1.83
-.274

.22
.18
-.17

<.05
<.05
<.05

4.31

.14

<.01

1) 1=ja, 0=nee
2) 1=gezondheidscentrum, 0=solo, associatie en groepspraktijk
3) 1=dermatologie, 0=interne geneeskunde en neurologie

Uit tabel 6.31 valt - met behulp van de ruwe regressiecoëfficiënt - te lezen dat als de
huisartsen zeggen te schrijven volgens de NHG-standaard voor de verwijsbrief de brief
gemiddeld ruim 8 punten meer op dit onderdeel krijgt. Bij huisartsen werkzaam in een
gezondheidscentrum is de score op dit onderdeel zelfs gemiddeld 12 punten hoger dan bij
de andere artsen. Het aantal verwijzingen van huisartsen in een gezondheidscentrum is
echter laag, zodat het aandeel van deze variabele in de verklaring van de variantie
geringer is dan het aandeel van het schrijven volgens de NHG-standaard (dit is uitgedrukt
in de gestandaardiseerde regressiecoëfficiënt). De enige variabele op verwijzingsniveau is
het specialisme waarnaar de patiënt is verwezen.
‘Overige’ items
Bij de overige items bevindt zich het grootste deel van de variantie, namelijk 75 %, op
verwijzingsniveau (tabel 6.32). De verklaring vindt voornamelijk plaats op
huisartsenniveau.
Tabel 6.32 De verklaarde variantie, totaal en per niveau, en de verdeling van de totale en
de onverklaarde variantie bij de ‘overige’ items (percentages)

verklaarde variantie1)

totaal

huisartsenniveau

verwijzingsniveau

18

59

5

25
12

75
88

totale variantie
onverklaarde variantie
1) met de in tabel 6.33 opgenomen variabelen
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Tabel 6.33 Multilevel analyse van de score op de ‘overige’ items (N=245)

ruwe
regressiecoëff
Niet-verwijzingsspecifiek
praktijkervaring
NHG-standaard verw.brf. bekend2)
Verwijzingsspecifiek
specialisme1)
<.001
aard klachten
bekendheid specialist bij ha op T1 2)

gestandaardiseerde
regressiecoëff

significantie
z-waarde

-.221
3.10

-.18
.15

4.58

.21

1.97
2.38

.13
.12

<.01
<.05

<.05
<.05

1) 1=dermatologie, 0=interne geneeskunde en neurologie
2) 1=ja, 0=nee

Uit tabel 6.33 blijkt dat het kennen van de NHG-standaard significant bijdraagt aan de
verklaring van de variantie en niet het schrijven volgens deze standaard, zoals dit bij
enkele andere onderdelen het geval is. De verwijzingsspecifieke variabele ‘specialisme’
heeft relatief het grootste aandeel in de verklaring van de variantie.
Verzorging
Bij het onderdeel ‘verzorging’ bevindt zich de variantie voornamelijk op huisartsenniveau
(gemiddelde=59, bereik 0-100). Op huisartsenniveau kan 20 % van de variantie worden
verklaard. Huisartsen met een bredere taakopvatting en die schrijven volgens de NHGstandaard verzorgen de verwijsbrief beter (tabel 6.35).
Tabel 6.34 De verklaarde variantie, totaal en per niveau, en de verdeling van de totale en
de onverklaarde variantie bij de verzorging (percentages)

verklaarde variantie1)

totaal

huisartsenniveau

verwijzingsniveau

17

20

0

85
82

15
18

totale variantie
onverklaarde variantie
1) met de in tabel 6.35 opgenomen variabelen
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Tabel 6.35 Multilevel analyse van de score op de verzorging (N=281)

ruwe
regressiecoëff
Niet-verwijzingsspecifiek
taakopvatting uitspraken
schrijven volgens NHG-standaard1)

gestandaardiseerde
regressiecoëff

9.58
13.9

significantie
z-waarde

.37
.24

<.01
<.05

1) 1=ja, 0=nee
BESPREKING

Bij vergelijking van de uitkomst van de multivariate analyse met de correlaties tussen de
verklarende variabelen en de verwijsbriefscores (tabel 6.25) valt de variabele ‘intensiteit
werkrelatie ha-sp’ op. Deze variabele hangt significant samen met de totaalscore en de
scores op de minimumbrief excl. de vraagstelling en de verzorging, terwijl deze variabele
bij de multivariate analyse niet significant bijdraagt aan de verklaring van de variantie. De
verklaring hiervoor kan niet gevonden worden in correlaties tussen de werkrelatie en
andere verwijzingsspecifieke variabelen, omdat werkrelatie met geen van deze variabelen
significant samenhangt (zie tabel IX.2, bijlage IX). Nadere analyse laat echter zien dat de
werkrelatie wel samenhangt met een aantal niet-verwijzingsspecifieke variabelen
(huisartsenkenmerken). Een intensievere werkrelatie met de specialist komt vaker voor bij
huisartsen met meer praktijkervaring, met een smallere taakopvatting en bij huisartsen die
de NHG-standaard voor de verwijsbrief niet kennen. Het bestaan van deze correlaties kan
de verklaring zijn voor het ontbreken van een significante bijdrage van werkrelatie aan de
verklaring van de variantie.
Wat betreft de overige verklarende variabelen komt de uitkomst van de multivariate
analyse in grote lijnen overeen met de gegevens uit tabel 6.25.

6.6

Samenvatting en beschouwing

Samenvatting
DE ONAFHANKELIJKE BEOORDELING VAN DE VERWIJSBRIEF

Er bestaat een grote spreiding in de kwaliteit van de verwijsbrieven; de totaalscore
varieert van 22 tot 94 punten. Als we de totaalscore als een rapportcijfer interpreteren
krijgt ongeveer eenderde van de verwijsbrieven een onvoldoende. Het meest negatief
komt de verzorging van de verwijsbrief uit de beoordeling. Op dit onderdeel haalt meer
dan de helft van de brieven een ‘onvoldoende’. De meeste brieven zijn niet getypt en
daarom ook vaak minder goed leesbaar. Het slechtst leesbaar zijn de verwijsbrieven die
op een receptpapiertje zijn geschreven, waarvan in dit onderzoek in 8 % van de gevallen
nog gebruik wordt gemaakt.
Van de items van de minimumbrief (de items die in elke verwijsbrief dienen te worden
opgenomen) worden de beschrijving van de personalia, de klachten van de patiënt en de
probleemdefinitie over het algemeen positief beoordeeld. Op de verdere anamnese en het
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lichamelijk onderzoek wordt vaak door één of meer van de vier beoordelende artsen
kritiek geuit. De duidelijkheid van de vraagstelling laat vaak te wensen over, met name op
therapeutisch gebied.
Bij de beoordeling van de ‘overige’ items van de verwijsbrief (de items die alleen
behoeven te worden opgenomen als dit in de gegeven situatie relevant is) springen met
name ‘aanvullend onderzoek’ en ‘reeds ingestelde behandeling’ in het oog. Deze twee
items zijn het meest frequent in de verwijsbrief opgenomen. Door de onafhankelijke
artsen wordt bij deze twee items echter ook het meeste kritiek geuit op de in de
verwijsbrief opgenomen informatie. Vergelijking van de door de huisarts uitgevoerde
diagnostiek en therapie (zoals door de huisarts vermeld in de vragenlijst) en de in de verwijsbrief vermelde diagnostiek en therapie laat zien dat de huisarts deze informatie vaak
niet of slechts gedeeltelijk in de verwijsbrief vermeld.
Een ander opvallend item van het onderdeel ‘overige’ items is het geneesmiddelengebruik. Als de huisarts in de brief het geneesmiddelengebruik van de patiënt vermeldt,
doet hij dit over het algemeen goed; schrijft hij niets in de verwijsbrief over het
geneesmiddelengebruik, dan wordt dit vaak door de beoordelende artsen gemist. Een
ander item dat relatief vaak in de verwijsbrief wordt gemist zijn de psychosociale
omstandigheden van de patiënt.
De samenhang tussen de beoordelingen van de onderdelen van de verwijsbrief is niet
groot. De duidelijkheid van de vraagstelling blijkt bijvoorbeeld nauwelijks samen te
hangen met de kwaliteit van de andere onderdelen van de verwijsbrief. De vraagstelling
in handgeschreven verwijsbrieven op een receptpapiertje met onvoldoende informatie op
verschillende gebieden blijkt even (on)duidelijk als de vraagstelling in getypte brieven,
waarin op alle onderdelen voldoende informatie wordt gegeven.
HET OORDEEL VAN DE BETROKKEN SPECIALIST OVER DE VERWIJSBRIEF

De specialisten vinden dat een meerderheid van de brieven van de huisarts model kunnen
staan voor een goede verwijsbrief (‘overall’ oordeel). Toch hebben de specialisten bij
tweederde van de verwijsbrieven kritiek op onderdelen. Het item ‘psychosociale
omstandigheden’ vindt de specialist het meest frequent onvoldoende tot uiting komen. Dit
item werd ook door de onafhankelijke beoordelaars het meest frequent gemist in de
verwijsbrief. Het minste kritiek hebben de betrokken specialisten op de vraagstelling in de
verwijsbrief.
Het ‘overall’ oordeel van de specialist vertoont een geringe samenhang met de
onafhankelijke totaalscore voor de verwijsbrief.
Op basis van een vergelijking van het ‘overall’ oordeel van specialist met het oordeel van
de specialist en het onafhankelijke oordeel op de items van de verwijsbrief kan
geconcludeerd worden dat de volgende items van de verwijsbrief voor de specialist het
meest van belang zijn: persoonsgegevens patiënt, klacht patiënt, anamnese, lichamelijk
onderzoek, probleemdefinitie, reeds ingestelde behandeling, vroegere ziekten en de
leesbaarheid van de brief.
DE VERKLARING VAN DE VARIANTIE IN DE VERWIJSBRIEFSCORES

In tabel 6.36 worden de analyses voor de verklaring van de variantie van de totaalscore
en de 4 deelscores voor de kwaliteit van de verwijsbrief samengevat. In de eerste en
tweede kolom is de verdeling van de variantie over het huisartsen- en het verwijzings-
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niveau aangegeven (de variantie die respectievelijk afhangt van de huisarts of van de
omstandigheden van de verwijzing). In de derde kolom is het percentage totale verklaarde
variantie gegeven en in de laatste twee kolommen het percentage verklaarde variantie op
respectievelijk het huisartsen- en het verwijzingsniveau.
Uit de tabel blijkt dat de kwaliteit van de verwijsbrief voor het grootste deel afhangt van
de huisarts. De verzorging van de brief hangt vrijwel volledig van de huisarts af, terwijl
de kwaliteit van de onderdelen ‘vraagstelling’ en ‘overige’ items slechts voor gering deel
van de huisarts afhangt.
Verder komt uit tabel 6.36 naar voren dat de verklaring van de variantie voornamelijk op
het huisartsenniveau plaatsvindt, behalve bij het onderdeel vraagstelling. De verklaarde
variantie op de totaalscore is het grootst. Van de variantie in de score op de vraagstelling
kan slechts een gering deel worden verklaard.
Tabel 6.36 Een overzicht van de verdeling van de variantie over het huisartsen- en
verwijzingsniveau en de verklaarde variantie (zowel totaal als voor het
huisartsen- en verwijzingsniveau)

variantie
ha
verw
%
%
totaalscore
vraagstelling
minimumbrief excl.vrst.
‘overige’ items
verzorging

71
13
43
25
85

29
87
57
75
15

verklaarde variantie
totaal
ha
verw
%
%
%
31
3
25
18
17

43
0
54
59
20

4
4
3
5
0

De variabelen die de belangrijkste bijdrage leveren aan de verklaring van de variantie in
de verwijsbriefscores zijn: praktijkervaring, taakopvatting, het kennen van of schrijven
volgens de NHG-standaard voor de verwijsbrief en het specialisme (figuur 6.1).
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Beschouwing
INLEIDING

De wijze waarop in dit proefschrift de kwaliteit van de verwijsbrief is beoordeeld
onderscheidt zich op verschillende punten van het tot nu toe uitgevoerde onderzoek op dit
gebied. Ten eerste is de standaard van het NHG als uitgangspunt genomen en zijn de
items inhoudelijk door onafhankelijke artsen beoordeeld. Ten tweede is het oordeel van
de specialist aan wie de verwijsbrief is gericht vergeleken met het onafhankelijke oordeel
volgens de standaard. Op deze manier kan worden nagegaan of de richtlijnen van de
NHG-standaard overeenkomen met de wensen van de specialist. Met andere woorden:
Voldoet de standaard in de praktijk? Ten derde is de kwaliteit van de verwijsbrief in de
context van de verwijzing onderzocht, waardoor het mogelijk is een deel van de variantie
van de kwaliteit van de verwijsbrieven te verklaren. Hierdoor is tevens na te gaan of de
kwaliteit van de verwijsbrief van invloed is op het verdere verloop van de verwijzing.
Hieronder wordt allereerst ingegaan op de methode van de beoordeling, waarna een
bespreking van de resultaten volgt.
DE METHODE VAN DE VERWIJSBRIEFBEOORDELING

Een beoordeling door deskundigen (onafhankelijke artsen) aan de hand van impliciete
criteria heeft over het algemeen een geringe reproduceerbaarheid. Hieraan is in bijlage III,
de beoordeling van de doelmatigheid van het handelen van de artsen, aandacht besteed.
De overeenstemming tussen de onafhankelijke artsen bij de beoordeling van de items van
de verwijsbrief blijkt bij sommige items slechts matig te zijn (zie bijlage IV). Dit heeft tot
gevolg dat de variantie in de verwijsbriefscores niet alleen een gevolg is van de variatie in
de kwaliteit van de brieven, maar deels ook te wijten is aan de lage
interbeoordelaarsovereenstemming. Op dit probleem, dat zich bij meerdere
meetinstrumenten voordoet, wordt in hoofdstuk 11 uitgebreider teruggekomen.
De wijze waarop de beoordeling van de ‘overige’ items heeft plaatsgevonden heeft één
belangrijke beperking. Of een item voldoende dan wel onvoldoende in de verwijsbrief is
vermeld is namelijk alleen beoordeeld als het item aanwezig is in de verwijsbrief. Als een
bepaald item niet voorkomt in de brief, is niet altijd na te gaan of vermelding hiervan
relevant zou zijn geweest en het item dus wordt gemist. Als in een verwijsbrief
bijvoorbeeld niets wordt vermeld over aanvullend onderzoek, kan dit betekenen dat geen
aanvullend onderzoek is verricht. Het kan echter ook betekenen dat de huisarts wel
aanvullend onderzoek heeft gedaan, maar dat hij dit niet in de verwijsbrief heeft
opgenomen. Vergelijking van de verwijsbrief met andere huisartseninformatie in dit
onderzoek heeft aangetoond dat, als de huisarts aanvullend onderzoek heeft gedaan, dit in
een kwart van de gevallen niet in de verwijsbrief is vermeld.
Bij het samenstellen van een onafhankelijke totaalscore voor de verwijsbrief zijn wij
ervan uitgegaan dat niet ieder onderdeel hetzelfde gewicht diende te krijgen. Het bepalen
van gewichten van de onderdelen in de verwijsbrief door 16 verschillende huisartsen en
specialisten in twee beoordelingsrondes blijkt een goede oplossing te zijn geweest (zie
bijlage IV). Er bestaat een redelijke mate van overeenstemming over de toegekende
gewichten aan de items van de verwijsbrief. Hierbij dient wel te worden aangetekend dat
meerdere artsen van mening waren dat het gewicht van een item per verwijzing kan
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verschillen, afhankelijk van de omstandigheden; dit geldt met name voor de ‘overige’
items. De gebruikte gewichten moeten dan ook worden gezien als ‘gemiddelde’
gewichten.
Tenslotte dient met betrekking tot de meetinstrumenten opgemerkt te worden dat, door de
operationalisatie van de communicatie van huisarts naar specialist te beperken tot de
verwijsbrief, een gering deel van de communicatie buiten beschouwing is gebleven. In
bijlage III is aangegeven dat de huisarts af en toe ook op een andere wijze informatie
verstrekt aan de specialist. Als de huisarts dit doet heeft dit een geringe invloed op de
kwaliteit van de verwijsbrief.
DE RESULTATEN VAN DE VERWIJSBRIEFBEOORDELING

Ondanks de hierboven genoemde beperking in de opzet van het onderzoek, laten de
uitkomsten van het onderzoek ons inziens de volgende conclusies toe.
Als we de uitspraak van Bremer 1 uit 1964, dat nog geen 10 % van de verwijsbrieven
behoorlijke inlichtingen voor de specialist bevat, vergelijken met de uitkomsten van deze
studie, dan lijkt het erop dat veel is verbeterd. Tegelijk moet echter ook geconcludeerd
worden dat er nog steeds verwijsbrieven zijn die tekort schieten.
Een belangrijk kritiekpunt, dat uit eerder onderzoek naar voren is gekomen, is de
leesbaarheid van de verwijsbrief. 2-5 Nog steeds blijkt een deel van de brieven matig
leesbaar; bijna tweederde van de brieven wordt met de hand geschreven. Door enkele
huisartsen wordt nog een receptpapiertje gebruikt om de verwijsbrief te schrijven. Door
één van de onafhankelijke beoordelaars is in dit verband opgemerkt: ‘het gebruik van een
receptpapiertje geeft er blijk van dat de huisarts zijn eigen werk met minachting beschouwt’. Ook de specialisten, aan wie de verwijsbrieven zijn gericht, vinden de
leesbaarheid van de verwijsbrief van belang. Mogelijk zal de toenemende automatisering
in de huisartsenpraktijk, waar het schrijven van de verwijsbrief met de computer
onderdeel van uitmaakt, een stimulans zijn voor een betere verzorging.
Het grootste knelpunt dat uit de eerdere onderzoeken naar voren komt is het ontbreken
van een duidelijke vraagstelling.2-4 6 7 Zock et al stellen echter dat een expliciete vraag niet
in elke verwijsbrief voorkomt, maar dat dit ook niet altijd noodzakelijk is, omdat uit de
verwijsbrief vaak al blijkt wat de vraag van de huisarts is (een impliciete vraag). 8 Wij
komen echter tot dezelfde conclusie als van Dungen en Wijkel, dat de vraagstelling vaak
op vele manieren is te interpreteren. 9
Vergelijking van de resultaten van de overige items van de verwijsbrief is alleen mogelijk
met het onderzoek van Grundmeijer en van Weert. 10 In de andere onderzoeken is de aanof afwezigheid van items geregistreerd, terwijl wij de beoordelaars gevraagd hebben of
de gegeven informatie per item al dan niet voldoende is of dat men het item heeft gemist.
In het onderzoek van Grundmeijer en van Weert worden het meest frequent
anamnese/voorgeschiedenis van de patiënt, lichamelijk onderzoek en aanvullend
onderzoek gemist. Dit komt overeen met onze resultaten, hoewel bij ons ook reeds
ingestelde therapie en psychosociale factoren relatief vaak als onvoldoende of gemist naar
voren komen.
Met betrekking tot de vraag: ‘Voldoet de standaard in de praktijk?’ kan worden
geconcludeerd dat de richtlijnen van de standaard op twee punten niet overeenkomen met
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de wensen van de specialist. Ten eerste wordt aan de vraagstelling van de huisarts door
de specialist weinig waarde gehecht. Zoals verderop in hoofdstuk 7 wordt beschreven
vindt de specialist de bedoeling van de huisarts bij 5 % van de verwijzingen op
diagnostisch gebied en bij 12 % van de verwijzingen op therapeutisch gebied onduidelijk.
Toch is de specialist bij deze verwijzingen meestal van mening dat de vraagstelling in de
verwijsbrief voldoende is. Dit betekent dat de specialist blijkbaar geen bezwaar heeft
tegen een vage vraagstelling die op verschillende manieren geïnterpreteerd kan worden.
Een dergelijke vraagstelling geeft de specialist de mogelijkheid naar eigen inzicht het
beleid bij de verwezen patiënt te bepalen.
Ten tweede blijken de specialisten de onderdelen: ‘klacht, verdere anamnese en
lichamelijk onderzoek’ uit de NHG-standaard bij veel verwijzingen relevant te vinden.
Dit onderdeel is echter niet in de minimumbrief van de NHG-standaard opgenomen.
Gezien de resultaten van deze studie zou het daar mogelijk wel thuishoren.
De samenhang tussen het oordeel van de specialist en het onafhankelijke oordeel bij het
onderdeel ‘overige’ items is gering. De belangrijkste conclusie van het onafhankelijke
oordeel is dat de onderdelen ‘aanvullend onderzoek’ en ‘reeds ingestelde behandeling’
nogal eens onvoldoende zijn. Niet zelden vermeldt de huisarts het door hemzelf
uitgevoerde onderzoek en behandeling niet in de verwijsbrief. Ook wordt het onderzoek
nogal eens onvolledig vermeld (bijvoorbeeld: ‘bloedonderzoek: gb’). Op deze wijze
worden doublures in de specialistische zorg in de hand gewerkt. Ook de specialisten
vinden deze items wel eens onvoldoende, maar de meeste kritiek van de specialist gaat uit
naar het item ‘psychosociale omstandigheden’, een item dat door de onafhankelijke artsen
vaak wordt gemist in de verwijsbrief. De specialist lijkt behoefte te hebben aan informatie
over de psychosociale omstandigheden van de patiënt en dat kan de huisarts bieden. De
huisarts heeft de mogelijkheid ‘de klachten/aandoening van de patiënt te plaatsen in de
levenslijn van de patiënt, rekening houdend met ontwikkelingen binnen diens directe
sociale omgeving en gelet op de gehele praktijkpopulatie’. 11 De specialisten hebben deze
mogelijkheid niet, zij hebben meestal te maken met een geïsoleerde hulpvraag.
Bij de verklaring van de variantie in de kwaliteit van de verwijsbrief valt in eerste
instantie de verdeling van de variantie op. De verzorging van de brief blijkt voornamelijk
van de huisarts af te hangen, terwijl de kwaliteit van de ‘overige’ items slechts voor een
gering deel van de huisarts afhangt. Een verklaring hiervoor is dat de verzorging van de
verwijsbrief een ‘relatief constante eigenschap’ van de huisarts is. De ene huisarts typt al
zijn brieven, terwijl een andere huisarts al zijn verwijsbrieven op een receptpapiertje
schrijft. De omstandigheden van de verwijzing hebben hier relatief weinig invloed op. De
‘overige’ items dienen alleen in de verwijsbrief te worden opgenomen als ze in de
gegeven situatie relevant zijn. De invulling van dit onderdeel van de verwijsbrief is dus
veel meer afhankelijk van de specifieke omstandigheden bij een verwijzing.
Verder valt bij de verklaring van de variantie op dat deze voornamelijk op huisartsenniveau plaatsvindt. Deze bevinding kan deels een gevolg zijn van de eerder
aangestipte onnauwkeurigheid van de meting. De ruis die hier een gevolg van is, en die
zich op verwijzingsniveau bevindt, kan niet ‘verklaard’ worden met verwijzingsspecifieke variabelen.
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De veronderstellingen met betrekking tot de niet-verwijzingsspecifieke kenmerken zijn
bevestigd (zie figuur 6.1 in de samenvatting). Huisartsen met weinig praktijkervaring, met
een brede taakopvatting en die de NHG-standaard als richtlijn zeggen te gebruiken schrijven betere verwijsbrieven. De praktijkvorm draagt echter alleen bij aan de verklaring van
de score op de minimumbrief, niet aan de verklaring van de totaalscore.
Bij het werken volgens de NHG-standaard is het echter de vraag of de introductie van de
NHG-standaard het schrijven van goede verwijsbrieven heeft gestimuleerd, of dat de
huisartsen bij het lezen van de standaard geconstateerd hebben dat zij reeds min of meer
volgens deze richtlijnen werken en zij vervolgens op dezelfde wijze zijn voortgegaan.
Grol en Heerdink merken op dat het bekend zijn met een standaard nog bijzonder weinig
zegt over het feitelijke handelen. 12 Uit hun resultaten valt af te leiden dat veel huisartsen
waarschijnlijk al voor de introductie van een standaard min of meer volgens deze richtlijnen werkten.
De invloed van het aantal jaren praktijkervaring is wellicht een gevolg van het feit dat
oudere huisartsen hun werkwijze niet meer aanpassen aan de nieuwe ontwikkelingen,
zoals de NHG-standaard, maar dat zij blijven werken volgens al lang bestaande routines.
Ook is het mogelijk dat huisartsen met de jaren gemakkelijker c.q. slordiger worden,
omdat zij geen effect zien van goede of slechte verwijsbrieven. Toch zeggen de oudere
huisartsen even vaak volgens de richtlijnen van de NHG te schrijven als hun jongere
collega's. Nadere analyse laat zien dat bij de huisartsen die zeggen volgens de standaard
te werken, de brieven van de huisartsen met veel ervaring even goed zijn als van de
huisartsen met weinig ervaring. Bij de huisartsen die zeggen niet volgens de standaard te
werken zijn de brieven van de huisartsen met veel ervaring veel minder goed, dan de
brieven van hun jongere collega's. De grootste winst kan dus geboekt worden bij oudere
huisartsen die niet volgens de NHG-standaard werken. Hun jongere collega's schrijven,
ook zonder zich bewust te zijn van de richtlijnen van de standaard, al veel betere brieven.
Van de verwijzingsspecifieke variabelen blijken alleen het specialisme en bij enkele
onderdelen de aard van de klachten van belang. De veronderstelling dat een intensieve
werkrelatie leidt tot een minder goede verwijsbrief wordt niet bevestigd.
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HET HANDELEN VAN DE SPECIALIST

7.1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt beschreven wat er gebeurt vanaf het moment dat de patiënt voor
de eerste keer bij de specialist komt tot en met de afronding van de specialistische zorg (of
3 maanden na het eerste consult). Centraal in dit hoofdstuk staat de doelmatigheid van het
handelen van de specialist
In 7.2 worden de beleidsmotieven van de specialist beschreven en in 7.3 de aard/ernst
van de klachten op het tweede meetmoment. Na een beschrijving van de verrichtingen
van de specialist (7.4) wordt een oordeel over de doelmatigheid van het handelen van de
specialist gegeven, bestaande uit twee aspecten. Ten eerste de overeenstemming tussen de
bedoeling van de huisarts en het handelen van de specialist op diagnostisch en therapeutisch gebied en wat betreft de duur van de specialistische zorg (7.5). Ten tweede de
beoordeling van de doelmatigheid van het handelen van de specialist los van de bedoeling
van de huisarts op vijf onderdelen, te weten de diagnostiek, de diagnostische conclusies,
de therapie, de duur van de specialistische zorg en de beantwoording van de vraag van de
huisarts (7.6). Beide aspecten zijn zowel objectief/onafhankelijk als subjectief, door de
betrokkenen, beoordeeld.
Nadat in 7.7 wordt ingegaan op het nut/de noodzaak van de verwijzing van de huisarts
achteraf, volgt in 7.8 de verklaring van de doelmatigheid van het handelen van de
specialist. In 7.9 wordt het hoofdstuk afgesloten met een samenvatting en beschouwing.

7.2

De beleidsmotieven van de specialist

Geruststelling van de patiënt speelt volgens de specialist bij bijna eenderde van de
verwijzingen een belangrijke rol bij het bepalen van het beleid (tabel 7.1). Ook vrees iets
over het hoofd te zien en wensen van de patiënt spelen nogal eens een rol.
Tabel 7.1

De rol die een aantal motieven hebben gespeeld bij het bepalen van het beleid
door de specialist (percentages)

de vrees iets over het hoofd te zien
geruststelling van de patiënt
wensen van de patiënt
wensen van de familie van de patiënt

(zeer) belangrijke rol

onbelangrijke rol

helemaal
geen rol

23
30
21
4

28
27
27
12

49
44
52
85

Als bij het bepalen van het beleid vrees van de specialist om iets over het hoofd te zien
een belangrijke rol heeft gespeeld, heeft geruststelling van de patiënt relatief vaak een rol
gespeeld (Kendall's tau-(b)=.43, p<.001). Ook tussen geruststelling van de patiënt en
wensen van de patiënt bestaat een relatief sterke samenhang (Kendall's tau-(b)=.41,
p<.001).
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7.3

De aard/ernst van de klachten op T2

De beoordeling van de klachten op basis van de huisartsen- èn de specialisteninformatie
(T2) is weergegeven in tabel 7.2, samen met de beoordeling op basis van alleen de
huisartseninformatie (T1). Op T2 is de gemiddelde score op de aard van de klachten (2.7)
gelijk aan de score op T1. De gemiddelde score op de ernst is significant gedaald van 2.1
naar 1.9 (t=7.50, df=246, p<.001). De typering van de klachten op T1 en op T2 komt
sterk met elkaar overeen (Pearson's R voor aard .79 en voor ernst .70).
Tabel 7.2

Het gemiddelde oordeel over de aard en de ernst van de klachten op T1 en T2
(N=248)

gemiddelde
score op T1
ernst1)
levensbedreigend2)
invaliderend2)
noodzaak behandeling 2)
ernst2)
aard3)
diagnostiseerbaar
behandelbaar2)
psychosociaal2)

2)

gemiddelde
score op T2

2.1

1.9

1.1
2.3
3.0
2.1

0.8
2.2
2.8
1.8

2.7

2.7

2.9
2.9
1.8

3.0
2.9
1.8

1) hoe hoger de score, hoe ernstiger de klacht/aandoening
2) vijf-puntsschaal: 0=nee en 4=ja
3) hoe hoger de score, hoe beter de klacht/aandoening te diagnostiseren en te behandelen
is en hoe geringer de rol van psychosociale factoren is

7.4

De verrichtingen van de specialist

Inleiding
Tussen het eerste en het tweede meetmoment (een periode van maximaal 3 maanden)
heeft de patiënt de specialist gemiddeld 2.3 maal bezocht (SD=1.2). In deze paragraaf
worden de diagnostiek en de therapie beschreven die in deze periode door de specialist
zijn verricht, waarbij ook op de overlap met de diagnostiek van de huisarts wordt
ingegaan (doublures). De beschrijving heeft, evenals de beschrijving van de verrichtingen
van de huisarts, betrekking op 261 verwijzingen, waarvan de gegevens compleet zijn.
De diagnostiek van de specialist
In tabel 7.3 wordt een overzicht van het aanvullend onderzoek gegeven dat door de
specialist is verricht. Als onder bloedchemie ‘nierfunctie’ is vermeld, betekent dit dat één
of meerdere onderzoeken op dit gebied (ureum, creatinine, urinezuur) zijn gedaan.
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Hetzelfde geldt ook voor bijvoorbeeld leverfunctie en vetspectrum.
Bij 11 % van de verwijzingen is door de specialist geen aanvullend onderzoek gedaan.
Het gemiddeld aantal onderzoeken per verwijzing is 8.4 (SD=8.1, spreiding 0-44). Bij de
helft van de verwijzingen doet de specialist minder dan 8 aanvullende onderzoeken, bij
10 % doet de specialist ten minste 20 aanvullende onderzoeken.
Het meest frequent is hematologie (vooral Hb en BSE), bloedchemie (vooral nier- en
leverfunctie), röntgenonderzoek (met name X-thorax) en electrografie (met name ECG)
verricht. Bij endoscopisch onderzoek gaat het voornamelijk om gastro- en
colonoscopieën en in de overige categorie vallen onder anderen vaat-, longfuntie- en
huidallergisch onderzoek en biopten van het maag-darmkanaal.
Tabel 7.3

Het aantal verwijzingen waarbij de aanvullende onderzoeken zijn uitgevoerd
(percentages) en het gemiddeld aantal onderzoeken per verwijzing per
specialisme (tussen haakjes)

totaal
N=261
hematologie
bloedchemie
serologie
urineonderzoek
faecesonderzoek
liquoronderzoek
sputumonderzoek
röntgenonderzoek
echografie
electrografie
endoscopie
**
overig onderzoek

interne
n=127

neurologie dermatologie
n=74
n=60

1)

56
55
22
35
8
1
2
53
17
46

93 (2.5)
94 (5.3)
14 (.34)
68 (2.1)
16 (.18)
5 (.05)
75 (1.4)
33 (.43)
60 (.74)
24

27 (.57)
27 (.97)
4 (.04)
4 (.10)
3 (.05)
59 (.89)
1 (.02)
62 (.77)
50 (.60)

13 (.30) **
22 (.35) **
22 (.28) 2 (.05) **
**
*
**
**
**
-

39

42 (.72)

20 (.23)

57 (.90) **

1) vergelijking van het gemiddelde aantal malen per specialisme dat het onderzoek is
uitgevoerd; enkelvoudige variantieanalyse; * betekent p<.05, ** betekent p<.001

Het aantal aanvullende onderzoeken varieert sterk per specialisme; bij de dermatologen
gemiddeld 1.9, bij de neurologen 3.6 en bij de interne geneeskunde 14.4 (F=131.7,
p<.001). In tabel 7.3 is per specialisme het aantal verwijzingen vermeld waarbij de
verschillende onderzoeken zijn uitgevoerd. Tussen haakjes staat het gemiddelde aantal
malen dat het betreffende onderzoek per verwijzing is uitgevoerd. Zo geldt voor de hematologie dat bij 93 % van de verwijzingen naar de interne geneeskunde één of meerdere
bepalingen zijn uitgevoerd en dat gemiddeld 2.5 maal per verwijzing een hematologische
bepaling is gedaan. Bij 10 soorten aanvullend onderzoek verschilt het aantal onderzoeken
significant tussen de specialismen, bij 8 hiervan wordt het hoogste aantal bij de interne
geneeskunde gedaan.
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Therapie van de specialist
In tabel 7.4 zijn de therapieën opgenomen die bij ten minste 5 % van de verwijzingen zijn
uitgevoerd. Vergelijking met de therapie van de huisarts laat zien dat de specialist bij
meer verwijzingen een behandeling geeft dan de huisarts (respectievelijk bij 82 % en
70 %).
Tussen de interne geneeskunde en de andere specialismen bestaat, in tegenstelling tot de
diagnostiek, geen significant verschil in het gemiddeld aantal ingestelde therapieën per
verwijzing (interne geneeskunde 1.5, neurologie 1.4 en dermatologie 1.3; F=.86, p=.42).
Zoals te verwachten was, laat vergelijking van de verschillende soorten therapie wel
significante verschillen zien (tabel 7.4). Bij de interne geneeskunde is het meest frequent
niets gedaan op therapeutisch gebied. Verder valt vooral het grote verschil in het voorschrijven van medicatie op. Bij de dermatologie gebeurt dit bij de helft van de
verwijzingen, terwijl dit bij de neurologie slechts bij 18 % van de verwijzingen gebeurt.
Bepaalde therapieën zijn specifiek voor een specialisme. Zo wordt fysiotherapie alleen
door neurologen voorgeschreven, wordt een dieet vrijwel uitsluitend door internisten
voorgeschreven en worden kleine ingrepen door dermatologen verricht.
Tabel 7.4

Aantal verwijzingen waarbij therapie is verricht, zowel totaal als per
specialisme

totaal
(n=261)

interne
(n=127)

neurologie dermatologie
(n=74)
(n=60)

1)

medicatie voorgeschreven
verhelderend/steunend gesprek
leefregels voorgeschreven
dieet voorgeschreven
controle/even aanzien
fysiotherapie voorgeschreven
doorverwijzen (advies)2)
doorverwijzen (specialist)3)
kleine ingrepen

31
18
17
13
6
6
6
5
5

34
18
15
24
6
3
3
2

18
23
19
1
8
20
14
8
-

50
10
17
3
3
18

**
**
**
**
**

niets gedaan/voorgeschreven

18

25

14

8

*

1) het aantal verwijzingen per specialisme waarbij de betreffende therapie is toegepast is
vergeleken met de Chi2 -toets; * betekent p<.05, ** betekent p<.001
2) advies van de specialist om patiënt door te verwijzen naar een andere specialist of een
fysiotherapeut
3) doorverwezen naar andere specialist zonder overleg met de verwijzende huisarts

Doublures
Vergelijking van het aanvullende onderzoek van de specialist met dat van de huisarts laat
zien dat bij 74 verwijzingen (28 %) één of meerdere doublures zijn opgetreden. In totaal
zijn 205 onderzoeken herhaald (dit is 9 % van het alle door de specialist verrichte onderzoeken), waarvan 189 door een internist (92 %). Het onderzoek dat het meest frequent
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door de specialist is herhaald is Hb en BSE (bij 20 % van de verwijzingen). Andere
onderzoeken die bij ten minste 10 verwijzingen (ca. 4 %) zijn herhaald zijn leuco-diff,
bloedglucose, leverfunctie, nierfunctie en urinesediment.
In hoofdstuk 6 kwam bij de beoordeling van de verwijsbrief naar voren dat de huisarts
nogal eens het door hem verrichte aanvullende onderzoek niet in de verwijsbrief
vermeldt. Dit zou een oorzaak kunnen zijn van het optreden van doublures. Uit een
vergelijking tussen de verwijsbrief en het optreden van doublures komt dit echter niet
naar voren. Als de huisarts het door hem verrichte onderzoek volledig in de verwijsbrief
vermeldt, is er even vaak sprake van doublures als wanneer de huisarts dit niet of slechts
deels vermeldt.

7.5

De overeenstemming tussen de bedoeling van de huisarts en het
handelen van de specialist

De objectieve beoordeling
ALGEMEEN

In paragraaf 5.3 is naar voren gekomen dat de huisarts de specialist in een grote
meerderheid van de gevallen vrij laat het beleid te bepalen, zowel op diagnostisch als op
therapeutisch gebied. Wat betreft de duur van de specialistische zorg is het bij 60 % van
de verwijzingen de bedoeling van de huisarts dat de patiënt na 1 of 2 consulten wordt
terugverwezen. In de overige gevallen laat de huisarts dit volledig aan de specialist over
(in bijlage II is aangegeven hoe de bedoeling van de huisarts is gemeten).
Bij een grote meerderheid van de verwijzingen bestaat overeenstemming tussen het
handelen van de specialist en de bedoeling van de huisarts (tabel 7.5). Men dient zich te
bedenken dat, in die gevallen waarbij de huisarts heeft aangegeven dat deze de specialist
vrij laat, het handelen van de specialist per definitie hiermee in overeenstemming is. In de
derde en vierde kolom van tabel 7.5 is alleen gekeken naar de verwijzingen waarbij de
huisarts een beperkte bedoeling heeft. De overeenstemming is hier veel lager, vooral op
diagnostisch gebied.
Tabel 7.5

Overeenstemming tussen de bedoeling van de huisarts en het handelen van de
specialist

bij alle verwijzingen
% overeenstemming
N
op diagnostisch gebied
op therapeutisch gebied
wat betreft de duur

91
92
81

305
309
305

bij verwijzingen met
een beperkte bedoeling
% overeenstemming
n
37
57
69

46
58
182

Het ontbreken van overeenstemming tussen de bedoeling van de huisarts en het handelen
van de specialist kan zowel betekenen dat de specialist te veel heeft gedaan als dat de
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specialist te weinig heeft gedaan. Er kan alleen geconcludeerd worden dat een specialist
te weinig heeft gedaan, als de huisarts om een gericht onderzoek of een gerichte
behandeling heeft gevraagd (op diagnostisch gebied bij 7 % en op therapeutisch gebied
bij 2 % van de verwijzingen; N=308). Of de specialist te veel heeft gedaan, kan in alle
gevallen worden beoordeeld, wanneer de huisarts een beperkte bedoeling heeft. (op
diagnostisch gebied bij 15 % en op therapeutisch gebied bij 19 % van de verwijzingen;
N=308).
OP DIAGNOSTISCH GEBIED

Bij één verwijzing heeft de specialist minder gedaan dan de bedoeling van de huisarts
was (zie verderop in deze paragraaf: voorbeeld 4 van de subjectieve beoordeling op
diagnostisch gebied).
In de overige 28 gevallen, waar het specialistisch handelen niet overeenkomt met de
bedoeling van de huisarts, heeft de specialist meer gedaan dan de bedoeling van de
huisarts was. Ter illustratie enkele voorbeelden.
Voorbeeld 1: Bij een patiënt met misselijkheid en maagpijn waarbij de huisarts denkt aan
een ulcus ventriculi is het de bedoeling van de huisarts dat de specialist zich beperkt tot
een gastroscopie. De specialist verricht, naast twee maal een gastroscopie, een uitgebreid
b l o e d o nderzoek, urineonderzoek en laat röntgenfoto's van de buik, de lumbale- en
thoracale wervelkolom en de handen en voeten maken.
Voorbeeld 2: Een patiënt met pijn in de benen ten gevolge van spataderen wordt door de
h u i s arts verwezen met de bedoeling dat de specialist alleen een behandeling van de
spataderen uitvoert. De specialist verricht op diagnostisch gebied een Doppler-onderzoek
van de vaten en een biopsie en histologie van een naevus op de kin.
Voorbeeld 3: Bij een patiënt, bekend met CARA, met toegenomen Ventolingebruik is het
d e b e d o e l ing van de huisarts dat de specialist alleen een allergieonderzoek verricht. De
specialist verricht bloedonderzoek, intracutane huidtesten, spirometrie (2x),
histaminedrempel en röntgenfoto's van de bijholten en de borst.
OP THERAPEUTISCH GEBIED

Er zijn geen verwijzingen waarbij de specialist niet heeft voldaan aan de vraag van de
huisarts om een bepaalde behandeling te geven. In de gevallen dat een discrepantie
bestaat tussen de bedoeling van de huisarts en het handelen van de specialist (8 %,
N=309) heeft de specialist een behandeling ingesteld, terwijl de huisarts geen behandeling of uitsluitend een behandelingsadvies wilde of heeft de specialist de patiënt
doorverwezen naar een ander specialisme. Ter illustratie enkele voorbeelden.
Voorbeeld 1: Bij een patiënt met recidiverende maagklachten, waarbij de huisarts denkt
aan een chronisch ulcus lijden, is het de bedoeling van de huisarts dat de specialist
u i t sluitend een gastroscopie uitvoert en geen behandeling geeft. De specialist schrijft op
therapeutisch gebied Zantac voor en laat patiënt voor revisie terugkomen.
Voorbeeld 2: Bij een patiënt met huiduitslag aan het been, waarbij de huisarts denkt aan
gordelroos, is het de bedoeling van de huisarts dat de specialist, naast de diagnostiek,
uitsluitend een behandelingsadvies geeft. De specialist schrijft zalf voor en volgt het
beloop van de klachten.

De subjectieve beoordeling
OP DIAGNOSTISCH GEBIED
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Uit tabel 7.6 blijkt dat bij 74 % van de verwijzingen zowel de huisarts als de specialist
van mening zijn dat het handelen van de specialist volledig overeenkomt met de
bedoeling van de huisarts. Bij 5 % van de verwijzingen vinden beiden dat er geen
volledige overeenstemming is. Ter illustratie van deze laatste verwijzingen volgen na de
tabel enkele voorbeelden.
Tabel 7.6

De mening van huisarts en specialist over de overeenstemming tussen de
bedoeling van de huisarts en het handelen van de specialist op diagnostisch
gebied

huisarts

specialist
volledig in
niet volledig in
overeenstemming
overeenstemming

totaal

volledig in overeenstemming
niet volledig in overeenstemming

201
27

29
13

230
40

totaal

228

42

270

Chi 2 =10.26, p=.001, Cohen's kappa=.19

Voorbeeld 1: De patiënt heeft sinds enkele maanden een vermoeid gevoel en pijn in de
b e n e n . De pijn begint in de hiel, straalt uit in de onderbenen. De huisarts stelt op het
moment van verwijzen de waarschijnlijkheidsdiagnose radiculaire prikkeling. De
specialist maakt een foto van de calcanei beiderzijds en komt tot de diagnose calcaneussporen beiderzijds. De huisarts vindt dat er onvoldoende onderzoek is gedaan, er
h a d o ok een röntgenfoto van de lumbale wervelkolom genomen moeten worden. De
specialist geeft aan dat de reden om af te wijken van de bedoeling van de huisarts is dat er
geen neurologische verschijnselen waren.
Voorbeeld 2: De patiënt heeft sinds langere tijd een niet genezende huidafwijking aan de
b i nnenzijde van de rechter pols. De differentiaaldiagnose van de huisarts op het moment
van verwijzen is planocellulair carcinoom of hyperkeratosis. De specialist stelt de
d i agnose verruca seborrhoica. De huisarts had gewild dat de specialist een biopsie met
h i s t o l ogie zou verrichten. De specialist verrichte geen biopsie, omdat deze vond dat het
klinisch aspect voldoende was.
Voorbeeld 3: De patiënt heeft last van moeheid en pijn in de benen en armen. De huisarts
tast volstrekt in het duister wat de diagnose betreft. De specialist geeft na afronding van de
verwijzing aan dat de bedoeling van de huisarts niet exact was geformuleerd. De specialist
vermoedt dat zijn diagnostiek wel globaal met de bedoeling van de huisarts overeenstemt.
Een röntgenfoto van de lumbale wervelkolom en van het bekken zegt de specialist voor
d e zekerheid aangevraagd te hebben en waren wellicht niet echt nodig geweest. De
huisarts v indt dat de specialist ook een CT-scan van het hoofd/hals-gebied had moeten
maken en dat de specialist de röntgenfoto van het bekken achterwege had kunnen laten.
Voorbeeld 4: De patiënt heeft hoofdpijn, vanuit de nek naar voren, bandgevoel om de
ogen. De huisarts denkt aan spanningshoofdpijn. De specialist vermeldt dat de patiënt een
EEG wilde, maar dat daar geen indicatie voor bestond. De huisarts is van mening dat het
EEG wel verricht had moeten worden. Hij had de patiënt wel voorbereid dat er zonder
duidelijke indicatie mogelijk geen EEG uitgevoerd zou worden.
OP THERAPEUTISCH GEBIED

Bij de beoordeling van de therapie is het aantal beoordelingen door de huisartsen
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aanzienlijk lager dan het totaal aantal onderzochte verwijzingen, omdat de huisartsen
alleen de overeenstemming hebben beoordeeld als er daadwerkelijk een behandeling door
de specialist had plaatsgevonden.
Tabel 7.7

huisarts

De mening van huisarts en specialist over de overeenstemming tussen de
bedoeling van de huisarts en het handelen van de specialist op therapeutisch
gebied

specialist
volledig in
niet volledig in
overeenstemming
overeenstemming

totaal

volledig in overeenstemming
niet volledig in overeenstemming

117
12

15
5

132
17

totaal

129

20

149

Chi 2 =4.22, p=.04, Cohen's kappa=.17

Bij 79 % van de verwijzingen vinden beiden dat deze in overeenstemming is met de
bedoeling van de huisarts (tabel 7.7). Slechts bij 5 verwijzingen (3 %) vinden beiden dat
er geen overeenstemming is. Ook hiervan enkele voorbeelden.
V o o r b e e l d 1: De patiënt heeft last van aanhoudende pijn in de rechter onderbuik. De
h u isarts heeft op het moment van verwijzen geen idee welke diagnose gesteld dient te
worden. De specialist stelt de diagnose diverticulosis coli en schrijft als therapie een dieet
e n magnesiumoxide voor. De huisarts is van mening dat de therapie afwijkt van zijn
bedoeling omdat, gezien de aard van de aandoening, volstaan zou kunnen worden met een
advies: symptomatische behandeling c.q. behandeling volgens inzicht van de huisarts. De
specialist geeft aan dat hij is afgeweken van de bedoeling van de huisarts op verzoek van
de patiënt.
Voorbeeld 2: De patiënt heeft last van hoofdpijn, nekpijn en heeft een vergrote lymfeklier
in de hals. De huisarts stelt de diagnose occipitaal neuralgie. De huisarts schrijft als pijnb e s t r i j d i n g carbamazepine voor. De specialist is van mening dat de huisarts de door de
huisarts zelf ingestelde behandeling te kort heeft gegeven. De specialist schrijft oscorel en
oxazepam voor 1 à 2 weken voor. Het is de mening van de huisarts dat advisering van
psychofarmaca (oxazepam) als therapie niet juist is.

Vergelijking van de objectieve beoordeling met de subjectieve beoordeling
Bij ruim tweederde van de verwijzingen geven zowel de objectieve beoordeling als de
subjectieve beoordeling aan dat er overeenstemming is op diagnostisch en therapeutisch
gebied. Als de overeenstemming wordt uitgedrukt in een overeenstemmingsmaat, blijkt
deze echter gering (Cohen's kappa varieert van .03 tot .18).
In hoofdstuk 3 is aangegeven dat alleen de objectieve beoordeling van de overeenstemming als kwaliteitsaspect verder wordt geanalyseerd. Bij de subjectieve beoordeling
zouden ongewenste contextuele factoren, zoals de relatie tussen de huisarts en de
specialist, een rol spelen. Uit een nadere analyse komt dit ook naar voren. Als de huisarts
en de specialist een intensieve werkrelatie hebben heeft de huisarts minder vaak
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commentaar op de overeenstemming dan wanneer zij geen intensieve werkrelatie hebben
(Pearson's R tussen werkrelatie en oordeel huisarts diagnostiek is .32, p<.001; therapie
.14, p<.01).

7.6

De doelmatigheid van het handelen van de specialist

7.6.1

Inleiding

In deze paragraaf staat de onafhankelijke beoordeling van vijf aspecten, waarop het
handelen van de specialist is beoordeeld, centraal: de diagnostiek, de diagnostische
conclusies, de therapie, de duur van de specialistische zorg en de beantwoording van de
vraag van de huisarts. De beoordeling is gebaseerd op informatie uit de vragenlijsten van
de specialist (T1 en T2) en de specialistenbrieven. Deze informatie is bij 248
verwijzingen compleet. De beoordeling is, evenals de onafhankelijke beoordeling van het
handelen van de huisarts, uitgevoerd door 2 onafhankelijke huisartsen en 2
onafhankelijke specialisten van het betreffende specialisme. De oordelen op de vijf
aspecten zijn gebundeld in een doelmatigheidsschaal voor de specialist. Voor een uitgebreidere beschrijving van de beoordeling wordt verwezen naar bijlage III.
Na de beschrijving van de onafhankelijke beoordeling volgt de subjectieve beoordeling
door de betrokkenen (de huisarts, de specialist en op een enkel aspect ook de patiënt). De
subjectieve beoordeling wordt vergeleken met de onafhankelijke beoordeling.

7.6.2

De onafhankelijke beoordeling van de doelmatigheid van het
handelen van de specialist

Inleiding
Het meest opvallend in de onafhankelijke beoordeling van de diagnostiek en therapie van
de specialist is dat bij 70 % van de verwijzingen een meerderheid van de beoordelaars de
therapie van de specialist juist vindt (tabel 7.8). Dit percentage is veel hoger dan bij de
huisarts (37 %). Het aantal verwijzingen, waarbij kritiek op de diagnostiek van de specialist is geuit, komt redelijk overeen met de beoordeling van de diagnostiek van de huisarts.
Tabel 7.8

Het oordeel van de onafhankelijke artsen over het handelen van de specialist
(percentages, N=248)

diagnostiek specialist
therapie specialist

juist1)

juist/onjuist2)

onjuist1)

41
70

28
16

31
14

1) een meerderheid van de beoordelaars vindt het handelen juist of onjuist
2) het aantal beoordelaars dat het handelen juist vindt is gelijk aan het aantal dat het
onjuist vindt
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Evenals bij de bespreking van de kritiek op het handelen van de huisarts, zijn ook hier
steeds de beoordelingen geselecteerd, die betrekking hebben op verwijzingen waarbij een
meerderheid of de helft van de onafhankelijke artsen de beoordeelde handelingen onjuist
vindt (kolom 2 en 3 van tabel 7.8, zie ook paragraaf 5.9.1 en bijlage III).
Als de onafhankelijke artsen van mening zijn dat de diagnostiek van de specialist onjuist
is, vindt men in bijna de helft van de gevallen dat de specialist diagnostiek achterwege
had kunnen laten (tabel 7.9). Dit verschilt van het oordeel over het handelen van de huisarts, waar men slechts in 18 % van de gevallen, waarbij men de diagnostiek onjuist acht,
van mening is dat de huisarts diagnostiek achterwege had kunnen laten (paragraaf 5.9.1).
Onjuist handelen op therapeutisch gebied betekent in tweederde van de gevallen dat de
specialist meer had kunnen doen. Dit komt overeen met het oordeel over het handelen
van de huisarts.
Tabel 7.9

Aard van het commentaar op het handelen van de specialist

minder kunnen
doen (%)

meer kunnen
doen (%)

aantal beoordelingen (N=1268)

49
36

51
64

473
217

diagnostiek
therapie

De diagnostiek van de specialist
MINDER/MEER KUNNEN DOEN

Het onderzoek dat de specialist achterwege had kunnen laten is zeer divers (tabel 7.10).
Zowel betrekkelijk eenvoudige onderzoeken als bloedbeeld/BSE en nierfunctie worden
relatief frequent genoemd, als ook nogal belastende onderzoeken zoals een recto/colonoscopie. Bij vergelijking van de kolommen ‘minder kunnen doen’ en ‘meer kunnen
doen’ blijkt dat bloedonderzoek en röntgenonderzoek vooral achterwege had kunnen
blijven. Een uitzondering hierop vormt de CT-scan. Meestal betreft het neurologische
verwijzingen, waarbij men vindt dat ook een CT-scan van de lumbale of lumbosacrale
wervelkolom had moeten worden verricht. Twee andere onderzoeken, waarbij het
oordeel ook meestal is dat dit ten onrechte niet is gedaan zijn faeces-onderzoek (meestal
benzidine) en een biopt van de huid, om er volledig zeker van te zijn dat de huidaandoening niet maligne is.
Bij vergelijking met het commentaar op de diagnostiek van de huisarts vallen de
anamnese, het lichamelijk onderzoek en het hematologische onderzoek op. Terwijl de
huisarts hier relatief veel commentaar op krijgt, met name dat hij dit meer c.q. uitgebreider
had moeten doen, krijgt de specialist hier relatief weinig commentaar op.
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Tabel 7.10 Diagnostiek die de specialist achterwege had kunnen laten (N=535) of meer
had kunnen doen (N=344)

minder kunnen doen
anamnese
lichamelijk onderzoek
hematologie
bloedchemie

serologie
urineonderzoek
faecesonderzoek
röntgenonderzoek

isotopenonderzoek
echografie
electrografie

bloedbeeld/BSE
overige
glucose
leverfuncties
electrolyten
vetstofwisseling
nierfunctie
eiwitspectrum
schildklierfunctie
overige

thorax
wervelkolom
slokdarm/maag/duodenum
colon
CT-scan
overige

ECG
24h ECG/ergometrie
EEG/EMG/ENG/SEP

endoscopie
7
recto/colonoscopie
overige
longfunctie/hyperventilatieprovocatie
vaatonderzoek
huidallergietesten
kweek/KOH preparaat huid
biopt huid (incl. PA)
overige onderzoeken

meer kunnen doen

0
1
27
6
17
34
25
20
37
26
20
21
11
9
5
30
17
11
10
4
29
16
20
23
12
12
gastroscopie

20
12
10
1
8
4
2
6
3
0
3
24
11
4
23
2
8
2
9
25
8
12
21
2
5
14
9

17
1

13
2

4
19
15
1
5
21

2
7
15
6
24
29

ARGUMENTATIE

Minder kunnen doen: Het belangrijkste argument voor het oordeel dat de specialist
onderzoek achterwege had kunnen laten is dat het onderzoek irrelevant geacht wordt,
omdat een relatie met de klachten niet aannemelijk is (53 %). Dit argument werd ook bij
de beoordeling van het handelen van de huisarts het meest frequent genoemd. Het
argument dat het onderzoek overbodig is, omdat het geen nieuwe informatie oplevert, is
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ook relatief frequent als belangrijkste reden genoemd (19 %). Opvallend is dat de
financiële kosten het meest frequent als tweede, aanvullende reden is genoemd (10 %).
Meer kunnen doen: Bij de argumentatie van het oordeel dat de specialist nog meer onderzoek had moeten doen is hoofdzakelijk genoemd dat dit tot meer diagnostisch resultaat
zou hebben geleid (78 %). Andere argumenten, zoals ‘snellere diagnostiek’, ‘minder
belastend voor de patiënt’ en ‘goedkoper’ worden in minder dan 10 % van de gevallen
genoemd.
JUISTHEID DIAGNOSTISCHE CONCLUSIES

Bij 95 % van de verwijzingen vinden de beoordelaars dat de specialist geen onjuiste
diagnostische conclusies heeft getrokken. Bij 5 % vindt de helft of een meerderheid van
de beoordelaars dat dit wel het geval is. De meest genoemde argumenten zijn dezelfde als
bij het oordeel over de diagnostische conclusies van de huisarts, namelijk: ‘het wijst veel
meer op een andere aandoening’ en ‘de voorspellende waarde is te gering om daar beleid
op af te stemmen’.
De therapie van de specialist
MINDER/MEER KUNNEN DOEN

Evenals bij de beoordeling van de therapie van de huisarts, wordt ook hier medicatie het
meest frequent genoemd, zowel bij wat de specialist minder had kunnen doen als bij wat
hij meer had kunnen doen.
Tabel 7.11 Therapie die de specialist achterwege had kunnen laten (N=96) of meer had
kunnen doen (N=186)

minder kunnen doen
medicatie
dieet/afvallen
(chirurgische) ingreep1)
fysiotherapie
N2-applicatie/cryotherapie
lichaamsbeweging, ontspanningsoefeningen
steunkousen/nachtspalk/collar
leefregels2)
uitleg/geruststelling
lichttherapie/PUVA
gesprekken/psychotherapie (incl. verwijzen)
overige

65
1
3
7
2
0
2
1
0
2
1
6

meer kunnen doen
99
15
11
6
8
9
6
7
5
3
3
14

1) coronairy bypass, decompressie HNP/CTS, excisie, hemorroïden (ligeren/coagulatie)
2) o.a. roken/alcohol/koffie staken, stoppen met werk/sport

ARGUMENTATIE

Minder kunnen doen: ‘De klacht rechtvaardigt de therapie niet’ is het meest frequent
genoemd als argument waarom de specialist therapie achterwege had kunnen laten (51
%). Bij de huisarts speelde het argument ‘de diagnostiek is nog te gebrekkig’ ook een
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grote rol, maar dat is bij de beoordeling van de therapie van de specialist veel minder het
geval (12 %). Verder wordt nogal eens genoemd dat de gegeven behandeling
suboptimaal is, er is een beter alternatief.
Meer kunnen doen: Evenals bij de beoordeling van de therapie van de huisarts is het
belangrijkste argument dat deze therapie de gezondheidstoestand/prognose van de patiënt
verbetert (69 %). Verdere vergelijking met het oordeel over het huisartsgeneeskundig
handelen is niet goed mogelijk, omdat bij de huisarts het argument ‘deze therapie kan
wellicht verwijzing voorkomen’ een belangrijke rol speelt. Dit argument is bij het oordeel
over het specialistisch handelen uiteraard niet meer van toepassing. Bij de specialist
worden de argumenten ‘minder belastend voor de patiënt’ en ‘sneller resultaat’ relatief
frequent genoemd (bij respectievelijk 10 % en 12 % als belangrijkste reden en bij 24 % en
31 % als tweede reden).
De duur van de specialistische zorg
Bij een aantal verwijzingen bevatten de specialistenbrieven onduidelijke informatie over
het al dan niet voortzetten van de specialistische zorg. Dit heeft bij 6 verwijzingen geleid
tot verschillende interpretaties door de beoordelende artsen, waardoor bij deze verwijzingen geen onafhankelijk oordeel over de duur van de specialistische zorg mogelijk is.
Bij 17 % van de overige verwijzingen (N=242) is men het niet eens met de duur van de
specialistische zorg. Als men het niet eens is met de duur van de specialistische zorg,
vindt men in 59 % van de gevallen dat de specialist de patiënt te lang onder controle/behandeling houdt. In de overige gevallen vindt men dat de specialist de patiënt langer
onder controle had moeten houden.
Beantwoording van de vraag van de huisarts
Bij 91 % van de verwijzingen vindt een meerderheid van de onafhankelijke artsen dat de
vraag van de huisarts door de specialist is beantwoord. Bij 7 % vindt een meerderheid dat
de vraag niet is beantwoord en bij 2 % is hierover twijfel.
De doelmatigheidsscore voor het handelen van de specialist
De vijf aspecten die hierboven zijn beschreven zijn gebundeld in een doelmatigheidsschaal (zie bijlage III). In tabel 7.12 is de verdeling van de doelmatigheidsscore gegeven.
De gemiddelde score is 8.2 (SD=1.7).
Tabel 7.12 De frequentieverdeling van de doelmatigheidsscore voor het handelen van de
specialist

score

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

aantal verwijzingen % (N=248)

-

-

0

1

3

2

14

7

24

23

26

Hieronder volgen twee voorbeelden van ziektegeschiedenissen, waarbij het handelen van
de specialist een lage doelmatigheidsscore heeft gekregen.
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Ziektegeschiedenis 1: een verwijzing naar de internist
HET HANDELEN VAN DE HUISARTS

Mevr. P., een 57 jarige vrouw, samenwonend en werkzaam in eigen huishouding (alleen
lagere school), heeft last van overgeven na de warme maaltijd, 3 à 4 keer per week. Tevens
zuurbranden, opboeren en af en toe pijn onder het borstbeen. Ze heeft deze klachten al
twee jaar. Ze maakt zich heel erg ongerust over de klachten, is bang dat de aandoening
levensbedreigend is en ze maakt zich zorgen over de toekomst. Haar ouders zijn aan
kanker overleden. Ze bezoekt de huisarts vier maal voordat ze verwezen wordt. De huisarts
verricht geen onderzoek en geeft geen behandeling. Patiënte vertelt dat de huisarts twee
jaar geleden f oto's van de maag en de slokdarm heeft laten maken en dat zij enige tijd
p o l y s i l a n e gel heeft gebruikt, zonder resultaat. De huisarts verwijst patiënte met als
waarschijnlijkheidsdiagnose: nerveus braken en opboeren (zekerheidsniveau 2). Ze krijgt
bij de specialist een afspraak over één week.
Verwijsbrief huisarts

Beste Piet,
Graag gastroscopie bij mevrouw J.P, geb. 01-10-'32, Esweg 1. Pat. klaagt
al twee jaar over braken na de warme maaltijd veel pyrosis en ructus en
soms pijn in epigastrio. Defaecatie g.b. Faeces g.b. geen vermagering.
In '87 maakten wij voor dezelfde klacht een X-oesophagus + X-maag
waarbij geen ulcus of hernia diafragmatica werd gevonden.
Een nerveuze oorzaak lijkt mij zeker niet uitgesloten. Ulcus ventriculi of
duodeni en of een gastritis campylobacter ?
Vriendelijke groeten

HET HANDELEN VAN DE SPECIALIST

De p a t i ë n t bezoekt de specialist één maal, er wordt een gastroscopie verricht en de
specialist schrijft sol. antacida FNA en Zantac 300 mg gedurende 1-3 maanden voor, een
d i e e t en HD maatregelen. De diagnose van de specialist is: hernia diafragmatica
(zekerheidsniveau 1).
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Specialistenbrief

Amice,
Ik verrichtte bij mevr. J.P., geb. 1-10-32, een gastroscopie.
De klachten waren verdacht voor een kleine hernia diafragmatica en
inderdaad vond ik ook een kleine HD met lichte oesophagitis. Daarbij
toonde de maag echter een rode pylorus met enkele donkere plekjes
aldaar waaruit ik 3 biopsieën nam.
CLO test: was positief!
Het duodenum toonde geen afwijkingen.
PA T 00- 11111: in de biopten uit het antrum wordt een diffuus toegenomen plasmocellulair ontstekingsinfiltraat gezien met enkele
segmentkernigen. Er zijn daarbij bacterie structuren passend bij
Campylobacter (tegenwoordig Helicobacter).
Conclusie: Zeer waarschijnlijk is er sprake toch van een lichte antrum
gastritis met een Campylobacter.
Advies: Indien zij nog klachten heeft zou ik haar behandelen met Denol 4
maal 1 tablet gedurende 6 weken.
Met vriendelijke groet

In deze ziektegeschiedenis krijgt de specialist de meeste kritiek op het therapie(voorstel).
Alle beoordelaars achten een monotherapie met Denol zinloos. Eén beoordelaar voegt
daar nog aan toe dat hij van mening is dat een behandeling van de gastritis sowieso niet
geïndiceerd is. Dit heeft te maken met de kritiek die op de diagnostische conclusie van de
specialist wordt gegeven. Men acht de relatie tussen de klachten en de Helicobacter
dubieus. De relatie tussen een chronische gastritis en de leeftijd komt niet ter sprake. De
conclusie gaan voorbij aan een HD. Men vond dat de specialist de patiënt onder controle
had moeten houden om het therapieresultaat te beoordelen. Op de diagnostiek was relatief
weinig kritiek. Twee van de vier beoordelaars vinden dat de specialist meer diagnostiek
had moeten doen; genoemd worden een echo van de galblaas, een volledig
bloedonderzoek en een faeces benzidine.

Ziektegeschiedenis 2: een verwijzing naar de neuroloog
HET HANDELEN VAN DE HUISARTS

Dhr. K., 45 jaar, samenwonend en werkzaam in loondienst (MAVO-opleiding), bezoekt de
huisarts, omdat hij de dag ervoor tijdens de middagpauze spraakstoornissen had. Hij kon 3
woorden zeggen, daarna ging het niet meer. Denken was wel mogelijk. Het herstelde zich
i n ca. twee uur; erna had de patiënt hoofdpijn. Ongeveer zes weken eerder kreeg hij een
nieuwe bril, waarna hij regelmatig last had van branderige ogen en wazig/dubbel zicht. Hij
maakt zich een beetje zorgen dat de aandoening levensbedreigend is. De huisarts doet
lichamelijk onderzoek (bloeddruk, gewicht en neurologisch onderzoek) en verwijst de
patiënt gelijk door naar de neuroloog. De waarschijnlijkheidsdiagnose van de huisarts is:
focaal insult (zekerheidsniveau 2).
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Verwijsbrief huisarts

Geachte collega,
De heer K. was gisteren tijdens de middagwandeling om ca 12.45 uur niet
in staat zich verbaal uit te drukken, terwijl z'n denken wel intact was.
Hij kon de woorden niet vinden.
Hij zag ook dubbel, maar heeft sinds 6 weken een bifocale bril die hem
matig bevalt. Deze laatste klachten heeft hij de laatste weken wel vaker,
misschien in wat mindere mate.
Patiënt overweegt deze bril weer af te schaffen.
Op kantoor teruggekomen kwam het vermogen te spreken langzaam weer
terug.
Om 15.00 uur was hij weer normaal in staat te spreken.
Erna was er hoofdpijn. Patiënt heeft vaak hoofdpijn, 1 x per 2 wkn, met
wat paracetamol gaat dat meest wel. De hoofdpijn bestaat ca. 25 jaar.
Als kind van 3 jaar had patiënt een schedelbasisfractuur, nogal ernstig.
Er is boven het rechter oor een deformiteit in de schedelwand te voelen.
Mogelijk staan de klachten nu i.v.m. de resten van dit ongeval. Een focale
regulatie stoornis uitgaande van het litteken behoort tot de
mogelijkheden.
Aanwijzingen voor vasculaire stoornissen zijn er niet.
Familieanamnese schoon. (vader overleden, 84 jaar CVA). Patiënt rookt
weinig, heeft een chol van 6.14 (norm tot 6.2).
Graag uw onderzoek en advies.
Met vriendelijke groet,

HET HANDELEN VAN DE SPECIALIST

De patiënt bezoekt de specialist één keer en na dit consult komt de specialist tot de DD:
Spanningen/migraine (zekerheidsniveau 2). De specialist laat een X-schedel, een HTG en
een EEG vervaardigen en komt tot de waarschijnlijkheidsdiagnose: migraine (zekerheidsniveau 2). Hij adviseert de huisarts Sibelium voor te schrijven.
Op de volgende pagina is de specialistenbrief weergegeven.

Bij deze verwijzing wordt de meeste kritiek op de diagnostiek van de specialist gegeven.
Men vindt dat de specialist een CT-scan van de schedel had moeten maken (volgens één
beoordelaar i.p.v. een X-schedel). Ook de diagnostische conclusies worden door twee
van de vier beoordelaars niet juist gevonden. Volgens één beoordelaar kunnen de
migraine en de spraakstoornissen wel samenhangen en heeft het EEG een te geringe
voorspellende waarde om het beleid op af te stemmen. Volgens een andere beoordelaar
wijst het veel meer op een TIA. De therapie (sibelium) wordt dan ook te voorbarig
gevonden. De diagnostiek is nog te gebrekkig. De specialist had volgens twee beoordelaars de patiënt onder controle moeten houden om het verloop te bewaken en ter
bevestiging van de diagnose. Men vindt de vraag van de huisarts onvoldoende beantwoord; volgens één van de beoordelaars blijft een focaal insult n.a.v. een litteken c.q een
tumor mogelijk.
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Specialistenbrief

Geachte collega,
Op mijn spreekuur zag ik Dhr K. i.v.m. plots onvermogen zich verbaal uit
te drukken. Normaal denken. Tevens dubbelzien mogelijk gerelateerd aan
een bril met dubbelfocus.
Voorgeschiedenis: 1946 schedelbasisfractuur met als complicatie
meningitis en insulten waarvoor opname in het ..-ziekenhuis.
Medicatie: paracetamol.
Anamnese: een maand geleden wandelde dhr. K. met een collega, zoals
gebruikelijk, om kwart voor één wat. Tevoren had hij klachten gehad van
wazig zien. Er waren geen flitsen voor de ogen geweest. Hij vertelde zijn
collega iets en kon dit ook wel doch hij kon de zinnen niet afmaken. Hij
wilde bv. zeggen "Ze waren in dat en dat hotel..", maar dan zei hij: "Ze
waren in dat en dat ...." en kon dan het woord hotel niet uitbrengen. Dit
duurde ongeveer 1½ uur en daarna was ook het zien weer wat beter en
was het spreken intact. Wat hij zei was wel goed. Daarna kreeg hij een
bifrontale hoofdpijn die kloppend van karakter was, echter die niet
gepaard ging met misselijkheid of braken. Dit heeft hij wel vaker. Er is
nooit een aura bij. De frequentie hiervan is ongeveer 1 tot 2 keer per
week. Wel is er een bandgevoel bij aanwezig. De verdere anamnese voor
CVA's of demyeliniserende ziekte is negatief. Dhr. K. is rechtshandig.
Bij onderzoek: tensie 175/90, pols 80/min. reg. equaal. Verder op algemeen gebied geen afwijkingen behalve een zachte souffle over beide
carotiden. Aan de hersenzenuwen geen afwijkingen, geen diplopie opwekbaar. De oculomotoriek is ongestoord. In fundo normale bevindingen. De
motoriek is geheel normaal zowel functioneel als per spiergroep getest.
Sensibiliteit zowel gnostisch als vitaal intact, de reflexen zijn
symmetrisch, de buikhuidreflexen opwekbaar. De voetzoolreflexen
plantairflexie. De coördinatie is ongestoord en achteruithinkelen met
gesloten ogen gaat normaal. De hogere functies zijn intact. Aan de tonus
geen afwijkingen. Wel is er een botverdikking boven het rechter oor
aanwezig t.g.v. de schedelbasisfractuur in het verleden.
Hulponderzoek: X-schedel: sclerotische schedelnaden met botverdikkingen rechts parietotemporaal. Verder geen afwijkingen.
HTG: normaal, geen aanwijzingen voor stenosen in de carotiden.
EEG: geheel normaal, geen lateralisatie-verschijnselen.
Conclusie: De episode van een maand geleden lijkt mij geen CVA te zijn.
Er was niet echt afasie maar meer dat hij de zinnen niet af kon maken.
Wat hij zei was goed. Hij kreeg na deze episode een kloppende hoofdpijn
en heeft dit wel vaker. Ook een epileptische functiestoornis lijkt niet voor
de hand te liggen, ook gezien het normale EEG. Wel lijkt dhr. K. een
migraineuze hoofdpijn te hebben met een zekere frequentie. Het lijkt mij
dan ook goed dat hij behandeld gaat worden met Sibelium 10 mg voor de
nacht waarbij aangetekend moet worden dat dit medicament meestal pas
na een maand helpt. Wat de relatie tussen hoofdpijn en de episode is,
waarbij hij zijn zinnen niet af kan maken is mij niet geheel duidelijk.
Ernstige pathologie lijkt echter afwezig.
Met vriendelijke groet,
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7.6.3

De subjectieve beoordeling van de doelmatigheid van het handelen
van de specialist

Inleiding
De subjectieve beoordeling van de doelmatigheid van het handelen heeft slechts op
enkele aspecten plaatsgevonden, namelijk de diagnostiek van de specialist en de duur van
de specialistische zorg. De therapie van de specialist is beperkt beoordeeld door de
specialist zelf.
Diagnostiek/therapie
DIAGNOSTIEK

Volgens de huisarts had de specialist bij 3 % van de verwijzingen bepaald onderzoek
achterwege kunnen laten en bij 8 % van de verwijzingen zegt de specialist zelf dat hij
bepaald onderzoek achterwege had kunnen laten (overeenstemming: Cohen's
kappa=.11). De huisarts noemt röntgenonderzoek (3x), allergietest (1x), H2-ademtest
(1x), rheumaserologie (1x) en urineonderzoek (1x). Aan de specialist is niet gevraagd
welk onderzoek hijzelf achterwege had kunnen laten.
Bij 8 % van de verwijzingen heeft de specialist volgens de huisarts te weinig onderzoek
verricht en bij 6 % van de verwijzingen is de specialist zelf van mening dat hij te weinig
onderzoek heeft uitgevoerd (Cohen's kappa=.05). De huisarts noemt röntgenonderzoek
(3x), endoscopie (3x), electrografie (3x), allergieonderzoek (2x), echografie (1x) en PAonderzoek (1x). Aan de specialist is niet gevraagd welk onderzoek hijzelf te weinig heeft
gedaan.
THERAPIE

De therapie van de specialist is niet door de betrokken huisarts en specialist beoordeeld,
behoudens een vraag aan de specialist, of hij de behandeling heeft kunnen geven die bij
de klachten van de patiënt het meest in aanmerking komt. Hierop is in 83 % van de
gevallen bevestigend geantwoord.
SAMENHANG TUSSEN DE SUBJECTIEVE EN DE ONAFHANKELIJKE BEOORDELING

Tussen de subjectieve en onafhankelijke beoordeling van de diagnostiek bestaat geen
significante samenhang. In tegenstelling tot de subjectieve beoordeling van de
overeenstemming tussen de bedoeling van de huisarts en het handelen van de specialist
(paragraaf 7.5), hangt het subjectieve oordeel over de diagnostiek niet samen met de
werkrelatie tussen huisarts en specialist. Wel bestaat er een zwakke, maar significante
samenhang tussen de subjectieve beoordeling van de diagnostiek en de taakopvatting van
de huisarts en de specialist: als men de huisarts een bredere taak toekent, heeft men meer
kritiek op de diagnostiek van de specialist (huisarts: Pearson's R=-.11, p<.05, specialist:
R=-.14, p<.05).
De duur van de specialistische zorg
NOODZAAK CONTINUERING SPECIALISTISCHE ZORG
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De overeenstemming tussen de standpunten van de drie actoren over de noodzaak van
continuering van specialistische zorg op het tweede meetmoment is gering. Uitgegaan is
van de verwijzingen, waarbij de patiënt heeft gezegd dat deze nog onder controle staat
(n=82) (Cohen's kappa: huisarts-patiënt: .26; huisarts-specialist: .07; specialist-patiënt: .02).
De patiënt vindt de continuering van de specialistische zorg vaker noodzakelijk dan de
huisarts en de specialist. De huisarts heeft het meest frequent twijfel over de noodzaak
van de continuering van de specialistische zorg. Als belangrijkste argument voor
continuering wordt door alle drie genoemd dat de specialist zelf de ingestelde behandeling wil evalueren.
JUISTHEID AFRONDING SPECIALISTISCHE ZORG

Als de patiënt op T2 niet meer onder controle staat van de specialist, is de huisarts het in 4
% van de gevallen niet eens met de afronding van de specialistische zorg (N=174). Bij de
patiënten ligt dit percentage aanzienlijk hoger, namelijk 14 % (N=202). Er bestaat in het
geheel geen overeenstemming tussen het standpunt van de huisarts en de patiënt (Cohen's
kappa=-.05).
SAMENHANG TUSSEN DE SUBJECTIEVE EN DE ONAFHANKELIJKE BEOORDELING

Het onafhankelijke oordeel over de duur van de specialistische zorg hangt alleen samen
met het oordeel van de huisarts over de noodzaak van continuering van specialistische
zorg (Cramér's V=.31, p=.04).

7.7

Het nut c.q. de noodzaak van de verwijzing door de huisarts
achteraf

Inleiding
Het oordeel over het nut van de verwijzing is niet alleen een evaluatie van de
verwijsbeslissing van de huisarts en het handelen van huisarts en specialist achteraf (op
het tweede meetmoment), maar tegelijkertijd een evaluatie van de uitkomst van de verwijzing. Het is aannemelijk dat artsen dit oordeel voor een belangrijk deel baseren op het
handelen van de huisarts en de specialist, terwijl de patiënt zich meer zal baseren op wat
de verwijzing heeft opgeleverd. Daar de uitkomst van de verwijzing van de patiënt
onderwerp is van hoofdstuk 9, wordt daar de noodzaak van de verwijzing achteraf
volgens de patiënt beschreven.
In deze paragraaf worden het oordeel van de onafhankelijke artsen en het oordeel van de
betrokken huisarts en specialist beschreven en met elkaar vergeleken.
Onafhankelijke beoordeling
Bij tweederde van de verwijzingen vindt een meerderheid van de onafhankelijke artsen
de verwijzing nuttig, bij 12 % vindt een meerderheid de verwijzing niet nuttig en bij de
overige 23 % vinden even veel artsen de verwijzing nuttig als niet nuttig.
De argumentatie voor het oordeel dat de verwijzing achteraf wel nuttig is geweest komt
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sterk overeen met de argumentatie voor de noodzaak van de verwijzing op het moment
van verwijzen. Meestal was de verwijzing nuttig, omdat de diagnose gesteld/bevestigd is
(70 %, N=563). Het tweede argument is vaak dat een therapie is ingesteld (38 %). Een
belangrijk argument voor een negatief oordeel over het nut van de verwijzing is dat de
verwijzing geen verbetering van de diagnostiek of therapie heeft opgeleverd (38 %,
N=208); de huisarts had het beter zelf kunnen doen (45 %). Evenals bij de argumentatie
voor het niet noodzakelijk zijn van de verwijzing wordt nogal eens als tweede argument
genoemd het risico op angstinductie en somatische fixatie (15 %).
Uit tabel 7.13 blijkt dat de onafhankelijke beoordelaars meer verwijzingen op T1
noodzakelijk vinden dan zij achteraf, na de informatie van de specialist, nuttig achten. In
70 % van de gevallen komt het oordeel op basis van de T1 informatie overeen met het
oordeel na lezing van de T2 informatie.
Tabel 7.13 De samenhang tussen het onafhankelijke oordeel op T1 en T2 over respectievelijk de noodzaak en het nut van de verwijzing door de huisarts 1)

noodzakelijk, T1

ja

nuttig, T2
ja/nee

nee

totaal

ja
ja/nee
nee

143
14
5

34
16
6

10
5
14

187
35
25

totaal

162

56

29

247

Chi 2 = 73.08, df=4, p<.001; Kendall's tau-(b)=.43
1) ja=meerderheid ja, nee=meerderheid nee, ja/nee=geen meerderheid voor ja of nee

Subjectieve beoordeling
De specialist vindt de verwijzing vaker noodzakelijk dan de huisarts (tabel 7.14).
Tabel 7.14 De mening van de specialist en de huisarts over de noodzaak van de
verwijzing achteraf

(absoluut)
noodz

huisarts
deels wel
deels niet
noodz

(absoluut)
niet noodz

totaal

(absoluut) noodz
deels wel, deels niet noodz
(absoluut) niet noodz

121
29
7

64
40
6

3
13
1

188
82
14

totaal

157

110

17

284

specialist

Chi 2 = 31.45, df=4, p<.001; Kendall's tau-(b)=.26
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Slechts weinig verwijzingen worden door de huisarts of de specialist niet noodzakelijk
geacht. Tussen het oordeel van de specialist en de huisarts bestaat een zwakke
samenhang. Vergelijking met het oordeel van de huisarts en de specialist op T1 laat zien
dat er na afronding van de verwijzing meer samenhang tussen de oordelen is dan op T1.
Voor zowel de huisartsen als de specialisten geldt dat men na afronding van de
verwijzing minder verwijzingen noodzakelijk vindt dan op T1. Bij de specialist verandert
relatief het minst.
De samenhang tussen de subjectieve en de onafhankelijke beoordeling
Een meerderheid van de onafhankelijke artsen komt vaker tot de conclusie dat de
verwijzing achteraf niet nuttig is geweest dan de betrokken artsen (tabel 7.15 en 7.16). Er
bestaat een zwakke samenhang tussen beide oordelen.
Tabel 7.15 De samenhang tussen de mening van de huisarts en de onafhankelijke artsen
over de noodzaak c.q. het nut van de verwijzing achteraf.

(absoluut)
noodz

huisarts
deels wel
deels niet
noodz

(absoluut)
niet noodz

totaal

ja
ja/nee
nee

102
25
9

55
23
17

4
8
3

161
56
29

totaal

136

95

15

246

onafhankelijk

bij 52 % overeenstemming; Chi 2= 20.51, df=4, p<.001; Kendall's tau-(b)=.24
1) ja=meerderheid ja, nee=meerderheid nee, ja/nee=geen meerderheid voor ja of nee

Tabel 7.16 De samenhang tussen de mening van de specialist en de onafhankelijke artsen
over de noodzaak c.q. het nut van de verwijzing achteraf.

(absoluut)
noodz

specialist
deels wel
deels niet
noodz

(absoluut)
niet noodz

totaal

ja
ja/nee
nee

115
29
14

37
22
11

6
4
3

158
55
28

totaal

158

70

13

241

onafhankelijk

bij 58 % overeenstemming; Chi 2= 11.26, df=4, p=.02; Kendall's tau-(b)=.20
1) ja=meerderheid ja, nee=meerderheid nee, ja/nee=geen meerderheid voor ja of nee
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7.8

De verklaring van de doelmatigheid van het handelen van de
specialist

7.8.1

De overeenstemming bedoeling huisarts-handelen specialist

INLEIDING

Bij de verklaring van de variantie in de overeenstemming tussen de bedoeling van de
verwijzing en het handelen van de specialist is alleen gekeken naar de verwijzingen
waarbij de huisarts een beperkte bedoeling heeft op diagnostisch en therapeutisch gebied
en wat betreft de duur van de verwijzing. Het is niet zinvol de verwijzingen mee te
nemen waarbij de huisarts de specialist vrij laat. Bij deze verwijzingen is immers geen
variantie mogelijk in de overeenstemmingsmaat; er is per definitie overeenstemming.
Het aantal verwijzingen dat in de analyse is meegenomen is bij de overeenstemming op
diagnostisch gebied 30, op therapeutisch gebied 44 en wat betreft de duur 105. Dit heeft
vooral bij de analyse van de overeenstemming op diagnostisch en therapeutisch gebied als
consequentie dat de power van de analyse zeer gering is en dat er nauwelijks meer sprake
is van twee niveaus van variantie. De meeste specialisten zijn slechts met één verwijzing
vertegenwoordigd (op diagnostisch gebied 90 % en op therapeutisch gebied 61 %).
Daarom wordt de overeenstemming op diagnostisch en therapeutisch gebied met een
‘gewone’ logistische regressie geanalyseerd. De overeenstemming wat betreft de duur
wordt wel met een multilevel logistische regressie geanalyseerd.
Omdat het al dan niet bestaan van overeenstemming voor een belangrijk deel wordt
bepaald door het al dan niet vrijlaten van de specialist door de huisarts, wordt aan het
einde van deze paragraaf nagegaan met welke variabelen de bedoeling van de huisarts
samenhangt.
DE VERKLARENDE VARIABELEN

Bij de analyses voor het verklaren van de variantie in de doelmatigheid van het handelen
van de specialist wordt gebruik gemaakt van de typering van de klacht op basis van de
huisartsen- èn specialisteninformatie. Dit in tegenstelling tot de analyses van de
doelmatigheid van het handelen van de huisarts en de kwaliteit van de verwijsbrief, waar
de klachtentypering plaatsvond op basis van alleen huisartseninformatie. De samenhang
tussen de verwijzingsspecifieke verklarende variabelen is te lezen in tabel IX.3 in bijlage
IX. De samenhang tussen de niet-verwijzingsspecifieke verklarende variabelen (de
specialistenkenmerken) is besproken in hoofdstuk 4, paragraaf 5.

Het handelen van de specialist

183

Tabel 7.17 De samenhang tussen de verklarende variabelen en de overeenstemming
tussen de bedoeling van de huisarts en het handelen van de specialist
(Pearson's R)

op diagnostisch
gebied (n=30)

op therapeutisch
gebied (n=44)

wat betreft de
duur (n=105)

niet verwijzingsspecifiek
(specialistenkenmerken)
praktijkervaring als gereg.spec.
specialisme1)
type ziekenhuis2)
taakopvatting uitspraken3)
taakopvatting diagnostiek 4)
taakopvatting therapie4)

.08
.05
.09
.02
.04
.29

.04
.00
-.07
.21
.23
.20

.06
.33
.08
.18
.01
.29

verwijzingsspecifiek
ernst klachten
aard klachten
afstand patiënt tot ziekenhuis
beleidsmotief vrees specialist5)
beleidsmotief wensen patiënt5)
beleidsmotief gerustst. patiënt5)
intensiteit (werk)relatie ha-sp

-.28
*.45
.06
-.35
-.18
-.10
.20

-.12
-.51
.09
.12
.00
.16
.05

*-.19
-.31
.16
-.09
*-.24
.06
-.05

1)
2)
3)
4)
5)

* betekent p<.05, enkel onderstreept p<.01 en dubbel onderstreept p<.001
1=neurologie, 0=interne geneeskunde en dermatologie
1= <250 bedden, 0= >250 bedden
n=29 (diagn), n=43 (ther)
n=25 (diagn), n=36 (ther)
1=ja, 0=nee

DE VERKLARENDE ANALYSE

In tabel 7.18 is de uitkomst van de logistische regressie op diagnostisch gebied
weergegeven. Bij 67 % van de verwijzingen is er overeenstemming. Met behulp van de
twee in de tabel opgenomen variabelen kan in 87 % van de gevallen juist worden
voorspeld of er overeenstemming is. Dit is een verbetering van 20 %. Bij minder
problematische klachten (d.w.z. de klacht is beter behandelbaar en diagnostiseerbaar en
psychosociale factoren spelen een geringe rol) is er vaker overeenstemming op
diagnostisch gebied. Bij ernstiger klachten is er minder vaak overeenstemming.
Tabel 7.18 Logistische regressie van de overeenstemming tussen de bedoeling van de
huisarts op diagnostisch gebied en het specialistisch handelen (n=30)

aard klachten
ernst klachten

B

SE

R

significantie
(Wald)

4.17
-4.74

1.57
2.21

.36
-.26

<.01
<.05
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Bij de logistische regressie van de overeenstemming op therapeutisch gebied (tabel 7.19)
komen dezelfde twee variabelen naar voren als op diagnostisch gebied. De invloed van
de twee variabelen is echter omgekeerd. Dit bleek ook al uit tabel 7.17.
Bij 50 % van de in de analyse betrokken verwijzingen bestaat overeenstemming. Met
behulp van de variabelen aard en ernst van de klachten kan bij 77 % van verwijzingen de
overeenstemming juist worden voorspeld, een verbetering van 27 %.
Tabel 7.19 Logistische regressie van de overeenstemming tussen de bedoeling van de
huisarts op therapeutisch gebied en het specialistisch handelen (n=44)

aard klachten
ernst klachten

B

SE

-2.69
1.67

.83
.82

significantie
R
(Wald)
-.37
.18

<.01
<.05

Bij de multilevel logistische regressie van de overeenstemming wat betreft de duur blijkt
dat door het opnemen van de twee niet-verwijzingsspecifieke variabelen ‘specialisme’ en
‘taakopvatting therapie’ de variantie op het specialistenniveau verklaard kan worden. Dit
betekent dat de analyse vervolgens verder met een ‘gewone’ logistische regressie
uitgevoerd kan worden; er is immers geen variantie op het tweede (specialistische) niveau
meer te verklaren.
Bij 71 % van de verwijzingen is overeenstemming; met de in tabel 7.20 opgenomen
variabelen wordt bij 78 % van de verwijzingen juist voorspeld of er overeenstemming is.
Dit is een verbetering van 7 %.
Bij de neurologie is vaker overeenstemming dan bij de andere specialismen en als de
specialist de huisarts op therapeutisch gebied een bredere taak toekent is er vaker
overeenstemming. Verder blijkt dat bij problematischer klachten er vaker overeenstemming is wat betreft de duur.
Tabel 7.20 Logistische regressie van de overeenstemming tussen de bedoeling van de
huisarts wat betreft de duur en het specialistisch handelen (n=105)

niet-verwijzingsspecifiek
specialisme1)
taakopvatting therapie
verwijzingsspecifiek
aard klachten
<.01

B

SE

R

significantie
(Wald)

2.81
.42

1.08
.18

.20
.16

<.01
<.05

-1.40

.44

-.26

1) 1=neurologie, 0=interne geneeskunde en dermatologie
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Deze paragraaf wordt afgesloten met een analyse van de variabelen waarmee de
bedoeling van de huisarts samenhangt (gedichotomiseerd in ‘de specialist is vrij’ en ‘de
specialist is niet vrij’). In hoofdstuk 5 (en in bijlage IX) is de samenhang tussen de
bedoeling en andere verwijzingsspecifieke variabelen besproken; de samenhang met
huisartskenmerken is met de multilevel analyse geanalyseerd.
Op diagnostisch gebied laat de huisarts de specialist vaker vrij als vrees iets over het
hoofd te zien een rol heeft gespeeld bij de verwijsbeslissing.
Op therapeutisch gebied laat de huisarts de specialist minder vaak vrij als druk van de
patiënt een rol heeft gespeeld bij de verwijsbeslissing. Verder blijkt dat huisartsen met een
bredere taakopvatting (uitsprakenschaal) de specialist minder vaak vrij laten.
De bedoeling wat betreft de duur hangt met meerdere verwijzingsspecifieke variabelen
samen. Bij jongere patiënten en bij patiënten die al vaker de huisarts hebben bezocht of
bij wie de huisarts al een therapie heeft gegeven, wil de huisarts vaker dat de specialistische zorg zich tot 1 à 2 bezoeken beperkt. Ook als geruststelling van de patiënt een
belangrijke rol heeft gespeeld wil de huisarts een specialistische zorg van beperkte duur.
Als vrees van de huisarts iets over het hoofd te zien echter een belangrijke rol heeft
gespeeld, laat de huisarts de specialist vaker vrij de duur van te bepalen. De huisarts laat
de specialist ook vaker vrij bij verwijzingen naar kleine ziekenhuizen en als hij weet
welke specialist de patiënt zal bezoeken.
Tot slot blijkt dat huisartsen met een brede taakopvatting (uitsprakenschaal) vaker willen
dat de specialist de duur beperkt, dan huisartsen met een smalle taakopvatting.
Resumerend blijkt de bedoeling van de verwijzing van de huisarts vooral samen te
hangen met de verwijsmotieven en de taakopvatting van de huisarts.

7.8.2

De doelmatigheidsscore voor het handelen van de specialist

DE VERKLARENDE VARIABELEN

De verklarende variabelen zijn opgenomen in tabel 7.21 op de volgende pagina.
DE VERKLARENDE ANALYSE

De gemiddeld score op de doelmatigheidsschaal is 8.2. De variantie in de doelmatigheidsscore bevindt zich voor 9 % op het specialistenniveau. Bij de multilevel analyse
draagt alleen het specialisme significant bij aan de verklaring van de variantie (ruwe
regressiecoëfficiënt=.657. gest. regressiecoëfficiënt=.18, p<.05). Het handelen van
neurologen krijgt gemiddeld een hogere doelmatigheidsscore dan het handelen van internisten en dermatologen. De verklaarde variantie is 3 %.
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Tabel 7.21 De samenhang tussen de verklarende variabelen en de doelmatigheidsscore
voor het handelen van de specialist (N=247)

Pearson's R
niet verwijzingsspecifiek (specialistenkenmerken)
praktijkervaring als geregistreerd specialist
specialisme1)
type ziekenhuis2)
taakopvatting uitspraken3)
taakopvatting diagnostiek 4)
taakopvatting therapie4)

-.11
.11
-.08
.09
.06
.10

verwijzingsspecifiek
ernst klachten
aard klachten
afstand patiënt tot ziekenhuis
beleidsmotief vrees specialist5)
beleidsmotief wensen patiënt5)
beleidsmotief gerustst. patiënt5)
intensiteit werkrelatie ha-sp

-.05
.06
.09
-.07
-.03
-.01
-.05

1)
2)
3)
4)
5)

7.9

1=neurologie, 0=interne geneeskunde en dermatologie
1= <250 bedden, 0= >250 bedden
N=230
N=205
1=ja, 2=nee

Samenvatting en beschouwing

Samenvatting
DE VERKLARENDE VARIABELEN

In de loop van het verwijsproces (T1-T2) neemt de ernst van de klachten af; de aard van
de klachten blijft gelijk.
Volgens de specialist wordt zijn beleid zowel beïnvloed door vrees iets over het hoofd te
zien als geruststelling van de patiënt en door de patiënt geuite wensen.
DE VERRICHTINGEN VAN DE SPECIALIST

Het aanvullend onderzoek, dat bij 9 van de 10 verwijzingen door de specialist is verricht,
verschilt sterk per specialisme. De dermatologen verrichten gemiddeld bijna 2
onderzoeken, de neurologen gemiddeld bijna 4 en de internisten gemiddeld ruim 14. Bij
ruim een kwart van de verwijzingen is onderzoek, dat door de huisarts is gedaan, door de
specialist herhaald. Meestal betreft het Hb en BSE. Van al het door de specialist verrichte
onderzoek was 9 % ook al door de huisarts uitgevoerd.
De meest voorkomende therapie van de specialist is het voorschrijven van geneesmiddelen, maar ook relatief frequent een verhelderend/steunend gesprek, leefregels of een
dieet. Bij de dermatologie wordt vrijwel bij iedere verwijzing een therapie gegeven,
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terwijl bij de internistische verwijzingen bij een kwart geen therapie wordt gegeven.
DE DOELMATIGHEID VAN HET SPECIALISTISCH HANDELEN

De overeenstemming tussen de bedoeling van de huisarts en het handelen van de
specialist is groot, omdat de huisarts de specialist bij een grote meerderheid van de
verwijzingen vrij laat het beleid te bepalen; er is dan per definitie overeenstemming. Als
alleen gekeken wordt naar de verwijzingen waarbij de huisarts een beperkte bedoeling
heeft, is er op diagnostisch gebied bij 37 % van de verwijzingen overeenstemming, op
therapeutisch bij 57 % en wat betreft de duur bij 69 %. Het ontbreken van
overeenstemming betekent vrijwel altijd dat de specialist te veel heeft gedaan.
De betrokken huisarts en specialist zijn, zowel wat betreft de diagnostiek als de therapie,
bij ongeveer driekwart van de verwijzingen beiden van mening dat het handelen van de
specialist overeenstemt met de bedoeling van de huisarts.
Bij de onafhankelijke beoordeling van het handelen van de specialist op vijf aspecten
wordt een relatief hoge score voor de doelmatigheid gegeven. Het aspect dat de meeste
kritiek krijgt is de diagnostiek van de specialist. Bij 59 % van de verwijzingen vindt de
helft of een meerderheid van de beoordelaars de diagnostiek onjuist. De kritiek is even
vaak dat de specialist meer diagnostiek had kunnen doen als dat hij minder had kunnen
doen. Het onderzoek dat de specialist volgens de onafhankelijke artsen meer of minder
had kunnen doen is zeer divers en strekt zich uit over het gehele specialistische spectrum.
In vergelijking met de beoordeling van het handelen van de huisarts is bij de specialist
slechts weinig commentaar op de anamnese en het lichamelijk onderzoek. Het
belangrijkste argument voor het oordeel dat de specialist onderzoek achterwege had
kunnen laten is dat het onderzoek irrelevant geacht wordt, omdat een relatie met de
klachten niet aannemelijk is. Meer diagnostisch resultaat wordt het meest frequent als
argument genoemd waarom de specialist meer onderzoek had kunnen doen. Aan de
juistheid van de diagnostische conclusies van de specialist wordt maar bij een gering
aantal verwijzingen getwijfeld.
De kritiek op de therapie is bij de specialist aanzienlijk geringer dan bij de huisarts (bij 70
% van de verwijzingen geen kritiek). Als men kritiek heeft op de therapie betekent dit
meestal dat men van mening is dat de specialist méér had kunnen doen. De kritiek op de
therapie van de specialist richt zich hoofdzakelijk op de medicatie. ‘De klacht
rechtvaardigt de therapie niet’ is het meest frequent genoemde argument waarom de
specialist therapie achterwege had kunnen laten. Het belangrijkste argument waarom de
specialist meer had kunnen doen is dat de therapie de gezondheidstoestand/prognose van
de patiënt zou hebben verbeterd.
Bij 17 % van de verwijzingen is een meerderheid van de onafhankelijke beoordelaars het
niet eens met de duur van de specialistische zorg; meestal vindt men dat de patiënt te lang
onder specialistische controle blijft.
Het laatste aspect waarop de doelmatigheid van het handelen van de specialist is
beoordeeld, het beantwoorden van de vraag van de huisarts, krijgt bij minder dan 10 %
van de verwijzingen kritiek.
In vergelijking met het onafhankelijke oordeel hebben de betrokken huisarts en specialist
weinig kritiek op de diagnostiek van de specialist; de kritiek van de betrokken specialist
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en huisarts komt nauwelijks met elkaar overeen. De therapie is niet door de betrokkenen
beoordeeld. De huisartsen twijfelen het meest frequent over de noodzaak van de
continuering van de specialistische zorg, terwijl patiënten juist vaker vinden dat ze
onterecht uit de specialistische zorg zijn ontslagen.
HET NUT VAN DE VERWIJZING ACHTERAF

Tweederde van de verwijzingen wordt achteraf door een meerderheid van de
onafhankelijke beoordelaars nuttig geacht. Meestal vindt men de verwijzing nuttig, omdat
de diagnose gesteld/bevestigd is. Het tweede argument is vaak dat een therapie is ingesteld. Een belangrijk argument voor een negatief oordeel over het nut van de verwijzing is dat de verwijzing geen verbetering van de diagnostiek of therapie heeft
opgeleverd; de huisarts had het beter zelf kunnen doen. Het oordeel achteraf komt in 70
% van de gevallen overeen met het oordeel op T1. Op T2 worden minder verwijzingen
nuttig geacht dan op T1 noodzakelijk werd geacht. De betrokken huisarts en specialist
achten achteraf meer verwijzingen noodzakelijk dan de onafhankelijke artsen.
DE VERKLARING VAN DE DOELMATIGHEID VAN HET HANDELEN VAN DE SPECIALIST

De verklaring van de doelmatigheid is samengevat in figuur 7.1. De variantie in de
overeenstemming tussen de bedoeling van de huisarts en het handelen van de specialist is
gering. Vrijwel altijd is er overeenstemming, omdat de huisarts de specialist meestal vrij
laat het beleid te bepalen.
Uit de analyse van de verwijzingen waarbij de huisarts een beperkte bedoeling heeft komt
naar voren dat de aard en de ernst van de klachten voor een deel het al dan niet optreden
van overeenstemming op diagnostisch en therapeutisch gebied verklaren. Het al dan niet
optreden van overeenstemming wat betreft de duur van de specialistische zorg wordt ook
deels door de aard van de klachten verklaard. Hier blijken echter ook de
specialistenkenmerken ‘specialisme’ (neurologie t.o.v. interne geneeskunde en
dermatologie) en ‘taakopvatting’ (therapie aandoeningen) bij te dragen aan de verklaring.
Omdat het al dan niet bestaan van overeenstemming voor een belangrijk deel wordt
bepaald door het al dan niet vrijlaten van de specialist door de huisarts is nagegaan
waarmee de bedoeling van de huisarts samenhangt. Als druk of geruststelling van de
patiënt belangrijke verwijsmotieven voor de huisarts waren, laat hij de specialist minder
vaak vrij; als de huisarts bang is iets over het hoofd te zien laat hij de specialist juist vaker
vrij. Ook als de huisarts een brede taakopvatting heeft laat hij de specialist minder vaak
vrij.
De variantie in de onafhankelijke doelmatigheidsscore voor het handelen van de specialist
wordt voornamelijk bepaald door de omstandigheden van de verwijzing; slechts een
gering deel hangt af van de specialist. Alleen het specialisme (neurologie t.o.v. interne
geneeskunde en dermatologie) draagt significant bij aan de verklaring van de variantie; de
verklaarde variantie is gering.
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Beschouwing
Het gemiddeld aantal aanvullende onderzoeken verschilt sterk tussen de specialismen. Bij
het specialisme met het gemiddeld laagste aantal aanvullende onderzoeken - de
dermatologie - wordt echter nog meer gedaan dan door de huisarts. Dit heeft te maken
met de verschillen tussen de werkstijlen van huisarts en specialist. Van de specialist wordt
een grote diagnostische zekerheid verwacht. Dit brengt met zich mee dat de specialist
vaker dan de huisarts iets ‘te veel’ doet. De huisarts krijgt echter even vaak als de
specialist kritiek op de doelmatigheid van de diagnostiek, maar de huisarts heeft meestal
‘te weinig’ diagnostiek gedaan.
De verschillen in het aantal behandelingen tussen de specialisten en de huisartsen zijn
gering. Dit sluit aan bij de bevindingen van Gerritsma en Smal, die concluderen dat
huisartsen en internisten op het gebied van begeleiding, advisering en therapeutische
ingrepen even uitgebreid zijn.1
De doelmatigheid van het handelen van de specialist wordt door onafhankelijke artsen
over het algemeen positief beoordeeld. De gemiddelde doelmatigheidsscore is hoger dan
bij de huisarts. Toch is er in ons onderzoek meer kritiek op doelmatigheid van het
handelen van de specialist dan in het onderzoek van Grundmeijer en van Weert. 3 Dit
geldt zowel voor de diagnostiek, de therapie als de duur van de specialistische zorg. De
verdeling van de aard van de kritiek, in de zin van te veel of te weinig diagnostiek of
therapie en te kort of te lang onder behandeling, komt wel overeen. De beoordeling van
de diagnostische conclusies en het beantwoorden van de vraag van de huisarts komen
redelijk overeen.
Dat de specialisten in ons onderzoek meer kritiek krijgen dan de specialisten in het
onderzoek van Grundmeijer en van Weert valt niet te verklaren door het feit dat zij alleen
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het handelen van internisten hebben onderzocht, terwijl in ons onderzoek ook dermatologen en neurologen zijn betrokken. Het blijkt dat internisten (en dermatologen) in ons
onderzoek juist wat vaker kritiek krijgen dan de neurologen.
Op het nut van de verwijzing door de huisarts achteraf is in ons onderzoek juist wat
minder kritiek dan in het onderzoek van Grundmeijer en van Weert. In beide
onderzoeken worden verwijzingen nuttig gevonden, omdat de diagnose is bevestigd of
uitgesloten of omdat een therapie is ingesteld. Als de verwijzing niet nuttig wordt
gevonden is dit meestal, omdat de huisarts het beter zelf had kunnen doen, de specialist
kan niet veel toevoegen.
Het tweede aspect van de doelmatigheid van het handelen van de specialist, namelijk de
overeenstemming hiervan met de bedoeling van de huisarts, is nog niet eerder onderzocht. In de ‘wandelgangen’ wordt echter op dit aspect van het handelen van de specialist
door huisartsen nogal eens kritiek geuit. De resultaten van dit proefschrift laten met name
zien dat de huisarts de specialist meestal vrijlaat. Dit is in tegenspraak met wat de huisartsen aangeven in de taakopvattingsschalen. Zij geven namelijk aan meer invloed te willen
uitoefenen op wat er met verwezen patiënten gebeurt; zij zien de specialist in de eerste
plaats als de consulent van de huisarts en zij zijn niet bang (te) veel op het terrein van de
specialist te komen. Houding en gedrag ten aanzien van verwezen patiënten zijn bij de
meeste huisartsen dus niet met elkaar in overeenstemming. Dit komt overeen met de
bevindingen van Kersten, die stelt dat huisartsen slechts in beperkte mate daadwerkelijk
pogingen doen om invloed uit te oefenen in de tweedelijn.2
De discrepantie tussen houding en gedrag zou te maken kunnen hebben met slechte
ervaringen van de huisarts. De meeste huisartsen willen wel meer invloed in de
tweedelijn, maar de ervaring heeft geleerd dat de specialist toch geen rekening houdt met
hun wensen en daarom geven zij de specialist maar de vrije hand. Uit het onderzoek blijkt
immers dat, als de huisarts graag wil dat de specialist zich beperkt in zijn handelen, de
specialist dit vaak niet doet.
Het subjectieve oordeel over het handelen van de specialist (door de huisarts en specialist)
komt maar in geringe mate overeen met de onafhankelijke/objectieve beoordeling. In
hoofdstuk 3 is aangegeven dat de onafhankelijke/objectieve beoordelingen als
kwaliteitsaspect worden gebruikt. Bij de subjectieve beoordelingen zouden te veel
ongewenste contextuele factoren, zoals de relatie tussen de huisarts en de specialist, een
rol spelen. Deze aanname wordt in dit hoofdstuk bevestigd. Het subjectieve oordeel over
de overeenstemming tussen bedoeling van de huisarts en het handelen van de specialist
hangt samen met de werkrelatie tussen de betrokken huisarts en specialist. Het oordeel
over de diagnostiek van de specialist hangt samen met de taakopvatting van de betrokken
huisarts en specialist.
Omdat de huisarts de specialist meestal vrij laat het beleid te bepalen is de variantie in de
overeenstemming tussen de bedoeling van de huisarts en het handelen van de specialist
beperkt. Bij de verklaring van de variantie in de overeenstemming bij de verwijzingen
waarbij de huisarts een beperkte bedoeling heeft is de power van de analyse gering, ten
gevolge van het geringe aantal in de analyse betrokken verwijzingen.
De variantie in de score op de doelmatigheidsschaal voor het handelen van de specialist

Het handelen van de specialist

191

kan slechts voor 3 % verklaard worden. Een oorzaak hiervoor kan zijn dat de variantie in
de score voor een deel een gevolg is de lage interbeoordelaarsovereenstemming bij de
beoordeling van de doelmatigheid. Dit kwam ook bij de analyses in hoofdstuk 5 en 6 al
naar voren. In hoofdstuk 11 wordt hierop teruggekomen.
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DE KWALITEIT VAN DE SPECIALISTENBRIEF

8.1

Inleiding

De kwaliteit van de specialistenbrief is beoordeeld op de snelheid en de inhoud. De
specialistenbrieven zijn door de onderzoekers aan de hand van expliciete criteria beoordeeld (objectieve beoordeling: 8.2) en door de betrokken huisarts aan de hand van
impliciete criteria (subjectieve beoordeling: 8.3). Het aantal onderdelen waarop de inhoud
van de brieven is beoordeeld bij de objectieve beoordeling, is beperkter dan bij de subjectieve beoordeling (zie voor nadere uitleg van de gebruikte meetinstrumenten bijlage IV en
VII). De vergelijking tussen de objectieve en de subjectieve beoordeling vindt plaats in
8.4. In 8.5 wordt de variantie in de objectieve beoordeling verklaard (in hoofdstuk 2.4 is
aangegeven waarop de keuze van de verklarende variabelen is gebaseerd). In 8.6 wordt
het hoofdstuk afgesloten met een samenvatting en beschouwing.

8.2

De objectieve beoordeling van de specialistenbrieven

De snelheid van de specialistenbrieven
Het gemiddelde tijdsverloop tussen het eerste consult van de patiënt en de datering van de
eerste specialistenbrief is 18 dagen met een standaard deviatie van 18, een minimum van
0 en een maximum van 101.
De inhoud van de specialistenbrieven
In tabel 8.1 zijn de onderdelen opgenomen die zijn beoordeeld. Bij de eerste zes
onderdelen is nagegaan of er al dan niet melding van wordt gemaakt; bij het onderdeel
medicatie is nagegaan of de naam, de dosering en de duur volledig in de brieven zijn
vermeld. De brieven waarin is aangegeven dat geen diagnose kan worden gesteld, omdat
er (binnen het betreffende specialisme) geen afwijkingen zijn aangetoond (n=61), zijn bij
de beoordeling van dit onderdeel buiten beschouwing gelaten. Deze 61 brieven zijn ook
bij het onderdeel ‘prognose’ buiten beschouwing gelaten, omdat het voorstelbaar is dat
geen prognose wordt gegeven als geen diagnose is gesteld. Bij het onderdeel ‘voorgeschreven of geadviseerde medicatie’ zijn de brieven, waarbij geen sprake is van voorgeschreven of geadviseerde medicatie (n=169), buiten beschouwing gelaten. Voor het
berekenen van de totaalscore zijn de brieven beoordeeld alsof er melding van het
betreffende onderdeel is gemaakt. De totaalscore van de zeven onderdelen kan variëren
van 0 tot 7 punten (hoe hoger de score, hoe uitgebreider de brief).
De prognose en aan de patiënt verstrekte informatie worden in minder dan een kwart van
het aantal brieven vermeld (tabel 8.1). Ook een beleidsadvies aan de huisarts en
psychosociale factoren van de patiënt worden relatief weinig in de specialistenbrieven
opgenomen.
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Tabel 8.1 Het vermelden van gegevens in de specialistenbrieven (objectieve
beoordeling) N=286

vermeld
%
diagnose (N=225)
prognose (N=225)
beleidsadvies aan huisarts
psychosociale factoren patiënt
aan patiënt verstrekte informatie
vervolgafspraken polikliniek
voorgeschreven of geadviseerde medicatie (N=117)

98
10
39
40
21
67
82

Nagegaan is of het al dan niet vermelden van prognose en beleidsadvies in de
specialistenbrieven afhankelijk is van of het contact bij de specialist al dan niet is
afgerond. Met betrekking tot de prognose is er geen significante samenhang. Een
beleidsadvies wordt in 81 % van de brieven gegeven, wanneer het contact is afgerond en
in 19 % van de gevallen wanneer het contact niet is afgerond (Chi 2=6.84, df=1, p=.009).
Voor alle brieven is de gemiddelde score 3.9 met een standaarddeviatie van 1.2. De
minimumscore is 1 en de maximum score is 7 punten. 41 % Van de brieven behaalt
minder dan 4 punten.
Ter illustratie volgt een specialistenbrief, waarbij de onderdelen: prognose, psychosociale
factoren, poliklinische vervolgafspraken, beleidsadvies en medicatie een negatieve
beoordeling krijgen. Dit is de enige brief die de huisarts gedurende drie maanden heeft
ontvangen.
Specialistenbrief

27 november 1989
Geachte collega,
Mevr.S, geb. 21-05-'20, wonende te E, bezocht op 15-11-'89 de
polikliniek met een niet of nauwelijks jeukende huiduitslag aan de re
extremiteit. Deze verloopt liniair vanaf de re bil lateraal naar distaal
t o t pretibiaal. Bij onderzoek lichenoide papels. Tevens een
erythematosquameus plekje aan de stuit. In de dif.diagnose kwamen
in aanmerking: 1. lichen striatus; 2. liniaire lichen ruber; 3. psoriasis; 4. naevus unius lateralis.
Proef-excisies van de beide afwijkingen tonen hetzelfde beeld. Er
bleek sprake te zijn van een lichen ruber in casu een lichen ruber
liniaris. Deze vorm van lichen ruber komt vaker op de kinderleeftijd
voor. Behandeling: in eerste instantie Dermovate zalf.
Ik zal nog over het beloop berichten.
Met vriendelijke groet,
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De subjectieve beoordeling van de specialistenbrieven

De snelheid van de specialistenbrieven
In 89 % van de gevallen is de huisarts van mening dat de specialistenbrieven van de
betrokken specialist op tijd zijn geweest (N=307).
De inhoud van de specialistenbrieven
Uit tabel 8.2 blijkt dat de huisartsen positief oordelen over de inhoud van de
specialistenbrieven. De onderdelen prognose en de aan de patiënt verstrekte informatie
worden relatief het slechtst beoordeeld, maar nog altijd is 80 % of meer tevreden. Bij
bijna alle verwijzingen vindt de huisarts dat de specialist zijn vraag heeft beantwoord. Dit
komt overeen met de onafhankelijke beoordeling, genoemd in hoofdstuk 7. Bij 88 % van
de verwijzingen is overeenstemming tussen het onafhankelijke oordeel en het oordeel van
de huisarts; de samenhang is niet significant. De totaalscore op de brief is maximaal 12
punten (alles voldoende). Geen van de brieven behaalde 0 punten; de laagste score is 3
punten. De gemiddelde totaalscore is 10.9 met een standaard deviatie van 1.7.
Tabel 8.2 De beoordeling van de inhoud van de specialistenbrieven door de betrokken
huisarts (N=306)

voldoende vermeld
%
anamnese/voorgeschiedenis
lichamelijk onderzoek
aanvullend onderzoek
bespreking anamnese/onderzoek
(waarschijnlijkheids)diagnose
(voorstel voor) therapie
resultaten therapie
prognose
beantwoording vraagstelling
beleidsadviezen aan de huisarts
vervolgafspraken polikliniek
aan patiënt verstrekte informatie

95
97
94
93
95
95
92
80
94
86
89
81

In 16 % van de gevallen heeft de huisarts vermeld dat hij nog andere informatie in de
brieven heeft gemist. Bij slechts 1 % van de brieven vindt de huisarts de brief te uitgebreid. Op de vraag aan de huisarts of de betreffende brieven ‘model’ kunnen staan voor
een goede specialistenbrief (‘overall’ oordeel), antwoordt 84 % bevestigend.
Uit tabel 8.3 blijkt dat de bespreking van anamnese en onderzoek, de voorgeschiedenis,
de vervolgafspraken en de aan de patiënt verstrekte informatie de meeste samenhang met
het ‘overall’ oordeel over de brieven hebben; beantwoording van de vraagstelling en
aanvullend onderzoek het minst.
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Tabel 8.3 De correlatie tussen het ‘overall’ oordeel en het oordeel over de onderdelen van
de specialistenbrieven N=306

Phi1
anamnese/voorgeschiedenis
lichamelijk onderzoek
aanvullend onderzoek
bespreking anamnese/onderzoek
(waarschijnlijkheids)diagnose
(voorstel)therapie
resultaten therapie
prognose
beantwoording vraagstelling
beleidsadvies aan huisarts
volgende poliklinische afspraak
aan patiënt verstrekte informatie

.42
.32
.24
.51
.31
.29
.27
.29
.22
.33
.41
.42

1) voor alle onderdelen geldt p<.001

De brieven die volgens de huisarts model kunnen staan, krijgen een hoger gemiddelde
totaalscore (11.4, SD=1.2) dan de brieven die volgens de huisarts niet model kunnen
staan (8.7, SD=2.1) (F=154.1, p<.001). Dit geldt eveneens voor de brieven waarin de
huisarts informatie heeft gemist. De brieven waarin de huisarts geen informatie heeft
gemist krijgen gemiddeld een 11.3 (SD=2.3) en de brieven waarin de huisarts wel
informatie heeft gemist, krijgen een gemiddelde van 8.9 (SD=1.3; F=85.9, p<.001).
Ter illustratie volgt een specialistenbrief die volgens de huisarts niet ‘model’ kan staan. In
deze brief beperkt de specialist zich tot de belangrijkste conclusies, die blijkbaar door de
huisarts toch als te summier worden opgevat.
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Specialistenbrief

Geachte collega,

Voornoemde patiënt werd poliklinisch gezien.
Datum: 12-06-90
Conclusies:
1. C h r o n i sche moeheid niet somatisch bepaald. Alg. lab. onderzoek naar
deficiënties en een evt. schildklierafw. leverde niets op.
2. Geen diabetes mellitus.
3. Cholesterol 8,3 mmol/1 ---> advies vetbeperking.
Aanvullend onderzoek: geen.
Verandering in de medicatie: neen.
Eerstvolgend poliklinisch bezoek: niet meer geïndiceerd. De mogelijkheid
van een psychosomatische aandoening heb ik met hem besproken. Hij denkt
hier over na en overlegt zo nodig verder met jou.
Met vriendelijke groeten, A., internist.

De samenhang tussen huisartskenmerken en de subjectieve beoordeling
Het is aannemelijk dat bij de subjectieve beoordeling de beoordeling gekleurd wordt door
de beoordelaar, in dit geval de huisarts. Dit wordt bevestigd in tabel 8.4. Hoe meer
praktijkervaring de huisarts heeft, hoe meer de huisarts de berichtgeving als voldoende
kwalificeert. Voor de beide beoordelingen blijkt dat hoe breder de opvatting van de
huisarts over zijn taakgebied is en hoe minder intensief de (werk)relatie, hoe kritischer de
huisarts is.
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Tabel 8.4

De samenhang tussen huisartskenmerken en de subjectieve beoordelingen

snelheid

inhoud

spec.brief
spec.brief
Pearson's R
aantal jaren praktijkervaring huisarts
taakafbakening uitspraken (huisarts)
taakafbakening diagnostiek (huisarts)
taakafbakening therapie (huisarts)
(werk)relatie

Pearson's R

.10
-.18
.05
.04
*.12

*.12
-.28
*-.13
*-.11
.18

* betekent p<.05, enkel onderstreept p<.01 en dubbel onderstreept p<.001

8.4

Vergelijking tussen de objectieve en de subjectieve beoordeling

De snelheid van de specialistenbrieven
Als de huisarts de berichtgeving op tijd vindt, is de gemiddelde duur 16 dagen (SD=16)
en als de huisarts de berichtgeving niet op tijd vindt, is het gemiddelde 35 dagen
(SD=26). Het verschil in gemiddelde tussen beide groepen is significant (F=34.9,
p<.001).
Er is geen significante relatie gevonden tussen de snelheid van de berichtgeving en of de
huisarts de brieven al dan niet een ‘modelbrief’ vindt.
De inhoud van de specialistenbrieven
Uit tabel 8.5 blijkt dat bij prognose, beleidsadvies en vervolgafspraken een positief
oordeel van de huisarts vaker samengaat met het vermeld staan in de brief, dan bij het niet
vermeld staan.
Tabel 8.5 Vergelijking tussen de objectieve en de subjectieve beoordeling op de overeenkomstige onderdelen van de specialistenbrieven

aantal
vermeld

diagnose
prognose
p<.001
beleidsadvies
vervolgafspraken
pat. verstrekte info.
medicatie

% voldoende
aantal
vgl. huisarts
niet vermeld

% voldoende
vgl. huisarts

p

278
83

96
94

5
200

80
75

n.s

110
190
59
261

94
94
85
95

173
93
224
21

83
84
81
100

p<.01
p<.01
n.s
n.s
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Tabel 8.6 Vergelijking tussen ‘model’ staan volgens de huisarts en de onderdelen die
objectief beoordeeld zijn in de specialistenbrieven

aantal % modelbrief
aantal % modelbrief
vermeld
vgl. huisarts
niet vermeld
vgl. huisarts

diagnose
prognose
beleidsadvies
vervolgafspraken
n.s
pat. verstrekte info.
medicatie

p

276
82
110
189

86
91
88
88

5
199
171
92

80
84
85
83

n.s
n.s
n.s

59
260

92
87

222
21

85
82

n.s
n.s

De huisarts vindt de brieven vaker model staan als de onderdelen in de brieven staan
vermeld, dan wanneer ze niet staan vermeld. Het verschil is echter niet significant (tabel
8.6).

8.5

De verklaring van de kwaliteit van de specialistenbrieven

8.5.1

De snelheid van de specialistenbrieven

DE VERKLARENDE VARIABELEN

Tabel 8.7

De samenhang tussen de verklarende variabelen en de snelheid van de
specialistenbrieven

Pearson's R
niet-verwijzingsspecifiek (specialistenkenmerken)
aantal jaren praktijkervaring
specialisme1)
type ziekenhuis2)
taakopvatting uitspraken
taakopvatting aandoeningen diagnostiek
taakopvatting aandoeningen therapie
verwijzingsspecifiek
ernst klachten3)
aard klachten3)
(werk)relatie
* betekent p<.05, enkel onderstreept p<.01 en dubbel onderstreept p<.001
1) 1=dermatologie, 0=interne geneeskunde en neurologie
2) 1=<250 bedden, 0=>250 bedden
3) onafhankelijke beoordeling op basis van specialisteninformatie

*-.14
-.28
-.17
.12
.10
.07

-.04
*-.16
-.00
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In tabel 8.7 is de samenhang aangegeven tussen de verklarende variabelen en de snelheid
van de berichtgeving. De samenhang tussen de niet-verwijzingsspecifieke kenmerken is
in hoofdstuk 4 opgenomen; de samenhang tussen de verwijzingsspecifieke kenmerken in
hoofdstuk 7. Om de correlatie tussen de niet-verwijzingsspecifieke variabelen en de
snelheid te kunnen bepalen, zijn de niet-verwijzingsspecifieke variabelen gedistribueerd
over de verwijzingen. Dit betekent dat de specialistenkenmerken gekoppeld worden aan
de verwijzingen die door de betreffende specialist zijn verricht. Het totaal aantal
verwijzingen (N) verschilt, aangezien het aantal missende waarden verschilt per verklarende variabele. Dit geldt ook voor tabel 8.10.
DE VERKLARENDE ANALYSE

De variantie van de gemiddelde score bevindt zich voor 37 % op het niveau van de
specialist en voor 63 % op het niveau van de verwijzing. De variantie op het niveau van
de specialist kan voor de helft worden verklaard; de variantie op het niveau van de
verwijzing kan niet worden verklaard (tabel 8.8).
Tabel 8.8

De verklaarde variantie, totaal en per niveau, en de verdeling van de totale en
de onverklaarde variantie (percentages)

totaal specialistenniveau
verklaarde variantie1)

17

totale variantie
onverklaarde variantie

verwijzingsniveau

50

0

37
22

63
78

1) met de in tabel 8.9 opgenomen variabelen

Met de in tabel 8.9 opgenomen variabelen wordt de variantie verklaard. Hieruit blijkt dat
neurologen en de specialisten van de interne geneeskunde er gemiddeld bijna 2 weken
langer overdoen om de brieven te versturen dan de dermatologen; bij kleine ziekenhuizen
gemiddeld 2 weken korter dan bij grotere ziekenhuizen.
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Multilevel analyse van de variantie in de snelheid van de specialistenbrief
(N=189)

ruwe
regressiecoëff
specialisme1)
<.001
type ziekenhuis2)
<.001

gestandaardiseerde
regressiecoëff

-13.2

-.35

-14.2

-.29

significantie
z-waarde

1) 1=dermatologie, 0=interne geneeskunde en neurologie
2) 1=< 250 bedden, 0=> 250 bedden

De variabelen: aantal jaren praktijkervaring en de aard van de klachten, waarmee een
significante relatie in de univariate analyse bestaat, dragen bij de multilevelanalyse niet
meer significant bij aan de verklaring. De bijdrage van deze variabelen verdwijnt wellicht
door de samenhang die bestaat met respectievelijk type ziekenhuis, aard van de klachten
en met het specialisme.

8.5.2

De inhoud van de specialistenbrieven

DE VERKLARENDE VARIABELEN

Tabel 8.10 De samenhang tussen de verklarende variabelen en de totaalscore van de
inhoud van de specialistenbrieven

Pearson's R
niet-verwijzingsspecifiek (specialistenkenmerken)
aantal jaren praktijkervaring
specialisme1)
type ziekenhuis2)
taakopvatting uitspraken
taakopvatting aandoeningen diagnostiek
taakopvatting aandoeningen therapie
verwijzingsspecifiek
ernst klachten3)
aard klachten3)
(werk)relatie
* betekent p<.05, enkel onderstreept p<.01 en dubbel onderstreept p<.001
1) 1=dermatologie, 0=interne geneeskunde, neurologie
2) 1=academisch ziekenhuis, 0=niet academisch ziekenhuis
3) onafhankelijke beoordeling op basis van specialisteninformatie

*-.14
-.45
.18
.25
*.14
*.14

-.08
-.35
-.12
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DE VERKLARENDE ANALYSE

De gemiddelde totaalscore voor de inhoud van de specialistenbrief is 3.8 (bereik 1 tot 7).
De variantie van de gemiddelde totaalscore bevindt zich voor 25 % op het niveau van de
specialist en voor 75 % op verwijzingsniveau. De variantie op het niveau van de specialist
kan bijna geheel worden verklaard, de verklaring op verwijzingsniveau is gering (tabel
8.11).
Tabel 8.11 De verklaarde variantie, totaal en per niveau, en de verdeling van de totale en
de onverklaarde variantie (percentages)

totaal specialistenniveau
verklaarde variantie1)

26

totale variantie
onverklaarde variantie

verwijzingsniveau

90

5

25
3

75
97

1) met de in tabel 8.12 opgenomen variabelen

Met de in tabel 8.12 opgenomen variabelen wordt de variantie verklaard. Naar voren
komt dat de brieven van de dermatoloog een slechtere beoordeling krijgen dan de brieven
van de neuroloog of de specialisten van de interne geneeskunde. In de brieven van de
dermatoloog worden minder frequent een prognose, een beleidsadvies en vervolgafspraken vermeld. De betrokken huisarts heeft aangegeven dat de dermatologen meer
aandacht moeten besteden aan de prognose, de resultaten van de therapie en moeten
toelichten waarom de patiënt onder behandeling of controle wordt gehouden. De brieven
uit het academisch ziekenhuis scoren gemiddeld hoger dan de brieven uit de nietacademische ziekenhuizen. Daarnaast blijkt dat hoe problematischer de klachten (moeilijker te diagnostiseren en te behandelen klachten en psychosociale factoren spelen een
grotere rol), des te uitgebreider de inhoud van de brieven is.
Praktijkervaring en de taakopvatting van de specialist, die bij de univariate analyse
significant samenhangen met de kwaliteit van de inhoud van de brieven, dragen bij de
multilevel analyse niet meer significant bij. De bijdrage van deze variabelen verdwijnt
wellicht door de samenhang die bestaat met respectievelijk type ziekenhuis en
specialisme.
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Tabel 8.12 Multilevel analyse van de variantie in de objectieve beoordeling van de
inhoud van de specialistenbrief (N=189)

gestandaardiseerde
regressiecoëff

ruwe
regressiecoëff
niet-verwijzingsspecifiek
specialisme1)
<.001
type ziekenhuis2)
verwijzingsspecifiek
aard klachten
<.001

-1.02

significantie
z-waarde

-.37

.074

.21

-.039

-.22

<.01

1) 1=dermatologie, 0=interne geneeskunde en neurologie
2) 1=academisch ziekenhuis, 0=niet-academische ziekenhuizen

8.6

Samenvatting en beschouwing

Samenvatting
DE OBJECTIEVE BEOORDELING

Het duurt gemiddeld 18 dagen na het eerste consult van de patiënt tot de specialist de
eerste brief aan de huisarts stuurt. Van de zeven beoordeelde onderdelen in de specialistenbrieven komen de onderdelen: prognose, beleidsadvies aan de huisarts, psychosociale factoren en de aan de patiënt verstrekte informatie het minst voor; de diagnose en de
vervolgafspraken op de polikliniek worden het meest frequent vermeld. Ook de
voorgeschreven of geadviseerde medicatie is meestal volledig vermeld. Een beleidsadvies
ontbreekt nog al eens in de gevallen, waarin ten tijde van het schrijven van de specialistenbrief het contact met de patiënt nog niet is afgerond.
DE SUBJECTIEVE BEOORDELING

Bij de overgrote meerderheid van de specialistenbrieven vindt de huisarts dat de
berichtgeving van de specialist op tijd is geweest, niet te lang is en model kan staan voor
een goede specialistenbrief. De onderdelen prognose en aan de patiënt verstrekte
informatie komen er relatief het slechtste af; maar ook hier is ruim driekwart van de
huisartsen tevreden. De brieven die volgens de huisarts niet model kunnen staan, krijgen
een lagere gemiddelde totaalscore op alle onderdelen en bij deze brieven wordt door de
huisarts vaker aangegeven dat hij informatie heeft gemist, dan in de brieven die de
huisarts wel model vindt staan. De bespreking van anamnese en onderzoek, de voorgeschiedenis, de vervolgafspraken en de aan de patiënt verstrekte informatie hebben de
meeste samenhang met een positief oordeel; beantwoording van de vraagstelling en
aanvullend onderzoek het minst.
VERGELIJKING VAN DE SUBJECTIEVE MET DE OBJECTIEVE BEOORDELING

Als de huisarts de berichtgeving op tijd vindt, is de gemiddelde tijdsduur tussen
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consultdatum en briefdatering korter dan als de huisarts de berichtgeving niet op tijd
vindt.
Wanneer prognose, beleidsadvies en poliklinische vervolgafspraken in de brieven zijn
vermeld volgens de objectieve beoordeling, beoordeelt de huisarts deze onderdelen vaker
als voldoende, dan wanneer deze niet zijn vermeld.
DE VERKLARING VAN DE VARIANTIE IN DE SNELHEID EN DE INHOUD VAN DE SPECIALISTENBRIEF

De kwaliteit van de berichtgeving van de specialist wordt voornamelijk bepaald door de
omstandigheden van de verwijzing; de snelheid hangt voor ruim een derde af van de
specialist en de inhoud voor ruim een kwart. Met betrekking tot de snelheid kan met
behulp van 2 van de in de analyse opgenomen verklarende variabelen de helft van de
variantie op specialistenniveau worden verklaard; de variantie op verwijzingsniveau kan
niet worden verklaard. Met betrekking tot de inhoud kan met 2 van de in de analyse
opgenomen verklarende variabelen bijna alle variantie op specialistenniveau worden
verklaard; de variantie op verwijzingsniveau wordt voor een gering deel met 1 variabele
verklaard. De totaal verklaarde variantie is voor de snelheid 17 % en voor de inhoud 26
% (tabel 8.13).
Tabel 8.13 Een overzicht van de verdeling van de variantie over het specialisten- en
verwijzingsniveau en de verklaarde variantie (zowel totaal als voor het
specialisten- en verwijzingsniveau)

variantie
sp
verw
%
%
snelheid specialistenbrief
inhoud specialistenbrief

37
25

63
75

verklaarde variantie
totaal
sp
verw
%
%
%
17
26

50
90

0
5

In figuur 8.1 zijn de variabelen opgenomen waarmee een samenhang werd verondersteld
en waarmee uiteindelijk de kwaliteit kan worden verklaard (met pijlen aangegeven).
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Objectief gezien zijn de dermatologen sneller dan de internisten of de neurologen in het
schrijven van hun brieven. De berichtgeving uit de kleinere ziekenhuizen is sneller, dan
de brieven uit de grotere ziekenhuizen.
Bij de inhoudelijke beoordeling komen de brieven van de dermatoloog relatief het
slechtste ervan af. Het zijn de onderdelen: prognose, beleidsadvies en vervolgafspraken,
waarbij de dermatoloog in gebreke blijft. De brieven uit het academisch ziekenhuis zijn
vollediger dan de brieven uit de niet-academische ziekenhuizen en als het om ‘problematischer’ klachten gaat (moeilijker te diagnostiseren en te behandelen klachten en
psychosociale factoren spelen een grotere rol).
Beschouwing
In dit proefschrift is, in tegenstelling tot de eerder gepubliceerde onderzoeken, de
kwaliteit van de berichtgeving zowel objectief als subjectief beoordeeld. Een voordeel
van de objectieve beoordeling is dat alle brieven volgens dezelfde criteria worden
beoordeeld. Een voordeel van de subjectieve beoordeling is, dat de betrokken huisarts
meeweegt hoe belangrijk hij de verschillende onderdelen bij deze specifieke verwijzing
vindt. Een nadeel is dat deze beoordeling gekleurd kan zijn door ‘ongewenste’ factoren
of door eigen opvattingen. Zo blijkt dat hoe intensiever de (werk)relatie tussen huisarts en
specialist is, hoe positiever de huisarts is over de berichtgeving van de specialist. Het is
echter de vraag of deze brieven beter zijn, of dat de huisarts bij een brief van een specialist met wie hij intensief samenwerkt milder is in zijn oordeel of beter weet wat bedoeld
wordt. Ook blijkt dat hoe smaller de taakopvatting van de huisarts is, hoe minder kritisch
de huisarts is over de berichtgeving.
Wat betreft de snelheid van de berichtgeving is de berichtgeving van de dermatologen
sneller dan van de overige specialisten. Dit is niet zo verwonderlijk, omdat de
dermatoloog in de regel weinig aanvullend onderzoek doet en hij dus niet hoeft te
wachten met het schrijven van de brief totdat de uitslagen bekend zijn. Ook Westerman et
al constateren dat de dermatologen sneller brieven sturen dan de gastro-enterologen en de
neurologen.1
De uitkomsten in het onderhavige onderzoek bevestigen de veronderstelling dat er een
samenhang is met het type ziekenhuis; er is echter geen verschil tussen een academisch
ziekenhuis en een niet-academisch ziekenhuis. De kleine ziekenhuizen zijn sneller dan de
grote ziekenhuizen. Mogelijk dat de kleine ziekenhuizen sneller in het versturen zijn,
omdat in deze ziekenhuizen in het algemeen geen assistent-geneeskundigen werken die
de brieven schrijven zoals in de grote ziekenhuizen; deze brieven worden eerst nog door
de supervisor gescreend, alvorens ze worden verstuurd en dat neemt meer tijd in beslag.
Aangenomen werd dat de specialisten die de huisarts een brede taak toebedelen, sneller
hun brieven schrijven, omdat zij meer belang hechten aan het waarborgen van de
continuïteit van de zorg, dan de specialisten die de huisarts een smalle taak toebedelen.
De taakopvatting blijkt echter niet van invloed op de snelheid.
De inhoudelijke beoordeling van de berichtgeving in het onderhavige onderzoek
bevestigt de uitkomsten van ander onderzoek dat de onderdelen prognose, beleidsadvies
aan de huisarts en informatie aan de patiënt verstrekt relatief het minst worden vermeld en
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het minst positief worden beoordeeld door de betrokken huisarts. De brieven van de
dermatoloog zijn minder uitgebreid dan de brieven van de neurologen of de specialisten
van de interne geneeskunde. De dermatoloog zou volgens de huisarts meer aandacht
moeten besteden aan de prognose, de resultaten van de therapie en moeten toelichten
waarom de patiënt onder behandeling moet worden gehouden. In het onderzoek van
Kersten et al is ook een samenhang gevonden met het specialisme; het gaat hier echter om
ontslagbrieven en andere specialismen. 2 In het onderzoek van Westerman et al komen de
brieven van de internisten er relatief het slechtste af, in vergelijking met de brieven van de
neurologen, de dermatologen en de gastro-enterologen. 1
Het academisch ziekenhuis is niet anders wat betreft de snelheid, maar wel beter wat
betreft de inhoud van de berichtgeving; dit werd verwacht. Kersten et al, die ook de
onderdelen op aan- en afwezigheid hebben beoordeeld, vinden geen verschil tussen een
algemeen versus een academisch ziekenhuis. 2 De reden dat de brieven van de specialisten
uit een academisch ziekenhuis vollediger zijn dan de brieven uit de andere ziekenhuizen,
kan zijn dat een academisch ziekenhuis een opleidingsziekenhuis is; de brieven worden
nog een keer gescreend door de supervisor alvorens ze verstuurd worden.
De veronderstelling dat de specialisten die de huisarts een brede taak toebedelen meer
aandacht zullen besteden aan de inhoud van de berichtgeving, met name aan die
onderdelen in de specialistenbrief die voor de huisarts relevant zijn, dan de specialisten
die de huisarts een smalle taak toebedelen, is niet aangetoond. Uit het onderzoek van
Kersten et al blijkt dat bij ernstiger aandoeningen de brieven vollediger zijn. 2 Zij zeggen
hierover dat bij ernstiger, meer levensbedreigende aandoeningen het meer past dat de
huisarts vollediger berichtgeving ontvangt. In ons onderzoek verklaart de ernst van de
klachten niet de kwaliteit van de inhoud van de berichtgeving; de betere inhoud is vooral
bij ‘problematischer klachten’ (moeilijker te diagnostiseren en te behandelen klachten en
psychosociale factoren spelen een grotere rol).
Oosterhuis geeft aan dat specialisten de uitslagen uitgebreider toelichten als er sprake is
van een ‘ik-jij’ relatie. 3 Volgens de objectieve maatstaf bestaat er geen relatie met de
intensiteit van de (werk)relatie, maar wel volgens de subjectieve maatstaf.
In dit hoofdstuk is beschreven dat de huisarts in een overgrote meerderheid van de
verwijzingen vindt dat de specialist zijn vraag heeft beantwoord; dit oordeel komt
overeen met het oordeel van de onafhankelijke artsen, dat in hoofdstuk 7 aan de orde is
geweest. In hoofdstuk 6 komt naar voren dat de specialist weinig waarde hecht aan de
vraagstelling van de huisarts. In dit hoofdstuk blijkt dat voor de huisarts de
beantwoording van de vraagstelling door de specialist niet van groot belang is. Het
oordeel over dit onderdeel hangt immers slechts in geringe mate samen met het oordeel
van de huisarts of de specialistenbrief ‘model’ kan staan voor een goede specialistenbrief.
Een aantal malen heeft de inhoud van de specialistenbrief aandacht gehad in de medische
vakliteratuur. Er is echter nog steeds geen standaard voor de specialistenbrief, zoals voor
de verwijsbrief, opgesteld. Daar dit onderzoek wederom bevestigt dat bepaalde
onderdelen voor verbetering vatbaar zijn, lijkt het wenselijk dat wordt nagegaan wat de
argumentatie is van de specialisten om deze onderdelen onvoldoende in de brieven te
vermelden.

Literatuur
1. Westerman RF, Hull FM, Bezemer PD, Gort G. A study of communication between general practitioners and specialists. Br J Gen Pract 1990;40:445-9.
2. Kersten TJJMT, Stokx LJ, Meyboom WA. Ontslagberichtgeving aan de huisarts. Med Contact
1992;42:1229-33.
3. Oosterhuis WW. De communicatieve waarde van correspondentie tussen de huisarts en de specialist.
Med Contact 1974;29:963-4.

9

DE UITKOMST VAN DE VERWIJZING

9.1 Inleiding
In de vorige vier hoofdstukken is het proces van de verwijzing aan de orde geweest; in dit
hoofdstuk staat de uitkomst van de verwijzing centraal (voor een beschrijving van de
meetinstrumenten wordt verwezen naar bijlage V). De patiënten kunnen binnen een
redelijke termijn bij de specialist terecht. De meeste patiënten worden binnen 14 dagen
door de specialist geholpen, een tiende deel van de patiënten populatie moet langer dan
een maand wachten. Bijna driekwart van de verwijzingen is binnen drie maanden afgerond en gemiddeld zijn de patiënten 2.3 (SD=1.2) maal bij de specialist geweest. Wat
heeft de verwijzing nu voor de patiënt en de huisarts opgeleverd, hoe tevreden is de
patiënt over het gedrag van de specialist en in hoeverre is de verwijzing achteraf gezien
volgens de drie actoren noodzakelijk geweest? Achtereenvolgens komen in dit hoofdstuk
de volgende aspecten aan de orde. De verandering van de gezondheidstoestand en
ongerustheid van de patiënt in 9.2 en 9.3. Hierbij wordt een vergelijking gemaakt met het
oordeel van de huisarts en de specialist over de klachten- en ongerustheidsverandering.
De verandering in kennis van de huisarts en de patiënt op diagnostisch gebied in 9.4. In
9.5 worden deze uitkomstaspecten samengevat en wordt de noodzaak van de verwijzing
(achteraf) volgens de patiënt beschreven en vergeleken met het oordeel van de huisarts,
de specialist en de onafhankelijke artsen. De tevredenheid van de patiënt over het gedrag
van de specialist komt aan de orde in 9.6 en in 9.7 staat het doorgaan met het zoeken van
hulp door de patiënt gedurende of na afronding van de verwijzing centraal. In 9.8 wordt
de uitkomst van de verwijzing verklaard (in 2.4 is beschreven waarop de keuze van de
verklarende variabelen is gebaseerd). Het hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting en beschouwing (9.9).

9.2 De verandering van de gezondheidstoestand
De verandering van de functionele toestand (longitudinale vergelijking)
Uit figuur 9.1 valt af te lezen dat de beperking in het verloop van het verwijsproces
afneemt (de functionele toestand wordt uitgedrukt in het percentage beperking van de
patiënt). De gemiddelde score wat betreft de functionele toestand (FT) is op T1 15.4 %
(0-60 %, N=303), op T2 12.2 % (0-64 %, N=301) en op T3 11 % (0-63 %, N=294). Op
T3 is het percentage patiënten dat geen enkele beperking heeft groter dan op T1
(respectievelijk 33 % en 15 %). In tabel 9.1 worden de verschillen tussen T1 en T2 en T2
en T3 op onderdelen van de FT vergeleken en de uitkomst van de variantieanalyse
gegeven (herhaalde meting). Het blijkt dat de veranderingen bij bepaalde onderdelen
groter zijn dan bij andere onderdelen. Bij het onderdeel ‘werk’ en ‘studie’ betreft het
alleen de werkenden en de studerenden (werk: T1: n=140, T2: n=146, T3: n=138; studie:
T1: n=21, T2: n=18, T3: n=12).
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Figuur 9.1 De beperking van de functionele toestand van de patiënten op T1, T2 en T3

Ook blijkt het tempo van verandering te verschillen (tabel 9.1). De meeste verbetering
treedt op in de eerste maanden na de verwijzing (T1-T2); na drie maanden treedt alleen
wat betreft huishoudelijke werkzaamheden een verbetering op.
Tabel 9.1

De gemiddelde scores op T1, T2 en T3 van de totaalscore en de onderdelen
van de FT-lijst en de resultaten van de variantieanalyse van de verschillen
tussen T1, T2 en T3

gemiddelde
variantieanalyse

totaalscore
huishoudelijke act.
recreatie/vrije tijd
sociale interacties
emotioneel gedrag
werk
studie

T1

T2

T3

15.4
14.9
18.7
11.4
13.0
17.8
14.6

12.2
13.1
16.4
7.9
8.0
16.7
8.5

10.9
10.4
15.2
7.5
8.1
15.2
14.8

T1-T2 T2-T3 T1-T3
***
***
***
-

**
-

***
***
*
***
***
-

*=p<.05, **=p<.01, ***=p<.001, -=geen significant verschil

Uit tabel 9.2 blijkt dat de correlatie tussen de verandering wat betreft de huishoudelijke
activiteiten en de verandering in het emotioneel gedrag het geringste is (bij beide
periodes). Tussen huishoudelijke activiteiten en recreatieve activiteiten bestaat de sterkste
samenhang (bij beide periodes). Daarnaast blijkt dat een verandering in de beroepsactivi-
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teiten samengaat met een verandering van alle andere onderdelen; dat is tussen T2-T3 het
sterkst.
Tabel 9.2

Correlaties tussen de onderdelen van de FT-lijst tussen T1-T2 en tussen T2T3 (verschilscores)1)

emotioneel
gedrag

sociale
interacties

recreatie
vrije tijd

werk

T1-T2 T2-T3 T1-T2 T2-T3 T1-T2 T2-T3 T1-T2 T2-T3

huishoudelijke activiteiten
emotioneel gedrag
sociale interacties
recreatie/vrije tijd

.15
-

.17
-

.32
.29
-

.31
.34
-

.47
.13
.34
-

.51
.23
.42
-

.35
.31
.27
.44

.44
.40
.52
.53

enkel onderstreept betekent p<.01, dubbel onderstreept betekent p<.001
1) vanwege het geringe aantal studerenden is dit gegeven niet in de correlatiematrix
opgenomen

De verandering van het ziektegevoel (longitudinale vergelijking)
Een meerderheid van de patiënten voelt zich niet ziek (tabel 9.3). Evenals bij de FTverandering is de verbetering in de eerste drie maanden (T1-T2) significant (Chi 2=12.3,
df=1 p<.001) en tussen drie en zes maanden niet (T2-T3; Chi 2=.59, df=1 p=.44;
Friedmantoets).
Tabel 9.3

Ziektegevoel op T1, T2 en T3

helemaal niet
een beetje
nogal/heel erg

T1
% (N=307)

T2
% (N=302)

T3
% (N=288)

54
31
15

66
29
5

63
33
4

De subjectieve klachtenverandering (retrospectieve vergelijking)
Alle patiënten hebben op het moment van verwijzen één of meerdere klachten. Aan de
patiënten is op T2 en T3 gevraagd in hoeverre de klachten ten opzichte van
respectievelijk T1 en T2 zijn veranderd. Ter inleiding van de vraag zijn door de interviewer de klachten genoemd die de patiënt op respectievelijk T1 en T2 heeft beschreven.
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Tabel 9.4

De klachtenverandering op T2 en T3 (retrospectieve vergelijking)

verdwenen/afgenomen
gelijk gebleven
toegenomen
niet van toepassing omdat men op
T2 geen klachten meer had

T2
% (N=302)

T3
% (N=295)

64
32
4

48
30
8

-

15

De meeste patiënten ervaren een verbetering van de klachten tussen T1 en T2, maar zoals
in tabel 9.4 is te zien, ervaart bijna de helft van de patiënten na T2 nog een verdere
afname van de klachten, hetgeen niet terug is te zien in de meer objectieve meting van de
functionele toestand en het ziektegevoel. Op T2 en T3 ervaart 15 % van de patiënten in
het geheel geen klachten meer.
De verandering van de klachten volgens de patiënt, de huisarts en de specialist
(retrospectief)
Tabel 9.5

De overeenstemming tussen huisarts, patiënt en specialist over de
klachtenverandering tussen T1 en T2 1) (retrospectief)

klachtenafname volgens de patiënt
ja (n=105)
nee (n=45)

specialist
ja
nee
totaal

huisarts
ja nee

huisarts
ja nee

83

9

15

7

6

7

5

18

89

16

20

25

1) de vraag over de klachtenverandering is alleen op T2 aan de huisarts en de specialist
voorgelegd

In 24 % van de gevallen weet de huisarts niet of de klachten al dan niet zijn afgenomen.
Bij 76 % van de verwijzingen is er overeenstemming tussen het oordeel van de patiënt en
het oordeel van de huisarts. De samenhang tussen beide oordelen is significant
(Chi 2 =45.31, df=1, p<.001, Phi=.44). Huisarts en patiënt geven even vaak aan dat de
klachten zijn afgenomen, dan wel zijn gelijk gebleven of toegenomen. In 31 % van de
gevallen zegt de specialist niet te weten of de klachten al dan niet zijn afgenomen. Bij 74
% van de verwijzingen is er overeenstemming tussen het oordeel van de specialist en het
oordeel van de patiënt. De samenhang tussen beide oordelen is significant (Chi 2=28.62,
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df=1, p<.001, Phi=.38). De specialist geeft iets vaker dan de patiënt aan dat de klachten
zijn afgenomen. In tabel 9.5 zijn alleen de verwijzingen opgenomen, waarbij het oordeel
van de patiënt, de huisarts en de specialist over de klachtenverandering bekend is. Bij
ongeveer tweederde van de verwijzingen (waarbij het beoordeeld kan worden) is
iedereen het met elkaar eens.

9.3

De verandering van de ongerustheid

De longitudinale vergelijking
In tabel 9.6 is per meetmoment aangegeven hoeveel patiënten bij de verschillende items
van de ongerustheid ‘een beetje’, ‘nogal’ of ‘heel erg ongerust’ hebben geantwoord. De
overige patiënten hebben geantwoord dat ze zich over het betreffende item helemaal niet
ongerust maken.
Tabel 9.6

De mate van ongerustheid over de klachten

het aantal patiënten dat ‘een beetje’,
‘nogal’ of ‘heel erg ongerust’ heeft geantwoord
T1
T2
T3
% (N=306)
% (N=302) % (N=292)
algemeen ongerustheidsgevoel
ongerust over of de klacht levensbedreigend is
bang voor de toekomst
zorgen om vervelende veranderingen t.g.v. ziekte

76
34
49
45

48
11
35
31

49
15
40
31

Van deze vier items is een schaal gevormd. De maximaal haalbare score op de schaal is
16, de minimumscore is 4. De gemiddelde score op T1, T2 en T3 zijn respectievelijk
7.22, 5.95 en 5.85. De variantieanalyse (herhaalde meting) van de verandering in het
verloop van het verwijsproces geeft een significante afname van de ongerustheid tussen
T1 en T2 (F=94.5, p<.001) en niet tussen T2 en T3 (F=.00, p=.94). Afname van de
ongerustheid geeft dus eenzelfde patroon te zien als het functioneren en het ziektegevoel
van de patiënt.
De retrospectieve vergelijking
Op T2 en T3 is de patiënt gevraagd in hoeverre zij ongerustheidsverandering met
betrekking tot de klachten hebben ervaren. Op T2 diende men de mate van ongerustheid
te vergelijken met T1 en op T3 met T2. Ter inleiding van de vraag is door de interviewer
aangegeven hoe ongerust de patiënt op respectievelijk T1 en T2 was. 20 % Van de
patiënten maakte zich op T1 niet ongerust over de klachten en op T2 was men nog steeds
niet ongerust; op T3 geldt dit voor 43 % van de patiënten. In tabel 9.7 is te zien dat bij de
meerderheid van de patiënten de ongerustheid is afgenomen tussen T1 en T2; na T2
treedt nog een verdere afname op.
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Tabel 9.7

De verandering van de ongerustheid van de patiënt tussen respectievelijk
T1-T2 en T2-T3 (retrospectief)

T1-T2
% (N=301)

T2-T3
% (N=291)

20
54
21
5

43
22
28
7

niet van toepassing, omdat men niet ongerust was
op respectievelijk T1 en T2
afgenomen/verdwenen
gelijk gebleven
toegenomen

De verandering van de ongerustheid volgens de patiënt, de huisarts en de specialist
(retrospectief)
Tabel 9.8

De overeenstemming tussen huisarts, patiënt en specialist over de
ongerustheidsverandering tussen T1 en T2 1) (retrospectief)

ongerustheidsafname volgens de patiënt
ja (n=60)
nee (n=41)

specialist
ja
nee
totaal

huisarts
ja nee

huisarts
ja nee

51

4

30

3

3

2

5

3

54

6

35

6

1) de vraag over de ongerustheidsverandering is alleen op T2 aan de huisarts en de
specialist voorgelegd

In 25 % van de gevallen weet de huisarts niet of de ongerustheid al dan niet is afgenomen
en bij 44 patiënten zegt de huisarts dat de patiënt niet ongerust was op het moment van
verwijzen; 30 van deze 44 patiënten zeiden echter dat ze zich wel ongerust maakten over
de klachten. Bij 73 % van de verwijzingen is er overeenstemming tussen het oordeel van
de patiënt en het oordeel van de huisarts (Chi 2=14.16, df=1, p<.001, Phi=.31). De
huisarts geeft vaker dan de patiënt aan dat de ongerustheid is afgenomen. In 29 % van de
gevallen zegt de specialist niet te weten of de ongerustheid al dan niet is afgenomen en bij
42 verwijzingen geeft de specialist aan dat de patiënt niet ongerust was. 31 Van deze 42
patiënten gaven echter wel aan dat ze zich ongerust maakten over de klachten. In 75 %
van de gevallen is er overeenstemming tussen het oordeel van de specialist en het oordeel
van de patiënt (Chi2 =5.86, df=1, p=.02, Phi=.22). De specialist geeft, evenals de huisarts,
vaker dan de patiënt aan dat de ongerustheid is afgenomen.
In tabel 9.8 zijn alleen de verwijzingen opgenomen, waarbij het oordeel van de patiënt,
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de huisarts en de specialist over de ongerustheidsverandering bekend is. Bij ongeveer de
helft van de verwijzingen (waarbij het beoordeeld kan worden) is iedereen het met elkaar
eens.

9.4

De verandering van de kennis op diagnostisch gebied

De verandering van de kennis van de huisarts op diagnostisch gebied
DIAGNOSTISCHE ZEKERHEID

Uit tabel 9.9 blijkt dat de huisarts op het moment van verwijzen bij 19 % van de
verwijzingen geen (waarschijnlijkheids)diagnose heeft (diagnostische zekerheid 3 en 4),
terwijl de huisarts op T2 bij bijna alle verwijzingen beschikt over een (waarschijnlijkheids)diagnose. Wanneer per verwijzing wordt nagegaan in welke richting de diagnostische zekerheid is gewijzigd, blijkt bij 52 % van de verwijzingen de zekerheid te zijn
toegenomen, bij 9 % van de verwijzingen neemt de zekerheid af en bij de overige verwijzingen blijft de zekerheid gelijk (39 %).
Tabel 9.9

1.
2.
3.
4.

De diagnostische zekerheid van de huisarts op het eerste en het tweede
meetmoment

T1
% (N=306)

T2
% (N=306)

32
49
10
9

74
20
3
3

diagnose is zeker
één diagnose meest waarschijnlijk
groot aantal mogelijkheden
geen idee over de diagnose

DIAGNOSE

Tabel 9.10 De verandering van de diagnose tussen T1 en T2

aantal verwijzingen
% (N=306)
diagnose gelijk gebleven
diagnose nader gespecificeerd
diagnose vervangen door een andere diagnose
op T1 geen en op T2 wel een diagnose
een diagnose uitgesloten1)
overige2)

42
10
25
15
5
3

1) een bepaalde diagnose of een diagnose op het specialistisch gebied waarnaar de
patiënt is verwezen is uitgesloten;
2) op T2 geen diagnose, terwijl er op T1 wel een diagnose was of de afwijking is
verdwenen voor het eerste consult bij de specialist
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In tabel 9.10 is te zien dat bij 42 % van de verwijzingen de diagnose gelijk is gebleven en
dat bij een kwart van de verwijzingen de diagnose van de huisarts vervangen is door een
andere diagnose.
DIAGNOSE SCORE

Bij de combinatie van de verandering van de diagnose en de diagnostische zekerheid tot
de diagnosescore waren 18 verwijzingen niet eenduidig in te delen en deze verwijzingen
zijn buiten de analyse gehouden. Bij 36 % van de verwijzingen treedt een sterke
vooruitgang op, bij 38 % een geringe vooruitgang en bij de overige 26 % treedt geen
verandering op (N=288).
In geval van sterke vooruitgang komt relatief vaak een stijging van de diagnostische
zekerheid gekoppeld aan een verandering van de diagnose voor (44 %). Voorbeelden
hiervan zijn: colitis ulcerosa wordt ulcus duodeni; hyperthyreoïdie wordt nervositas;
morbus Kahler wordt polymyalgia rheumatica; gordelroos wordt lichen ruber.
Een diagnose met diagnostische zekerheid 1, die verandert in een andere diagnose met
diagnostische zekerheid 1 komt voor bij 16 % van de gevallen. Enkele voorbeelden:
radiculaire prikkeling wordt verkorte hamstrings; poliep colon descendens wordt
hemorroïd; migraine wordt cluster headache, CARA wordt hyperventilatie. Bij de
resterende verwijzingen wordt een diagnose gesteld, terwijl de huisarts op het moment
van verwijzen geen diagnose had.
Bij een geringe vooruitgang zit het hem vooral in het uitsluiten van een diagnose (41 %)
of een geringe verbetering van de diagnostische zekerheid (42 %). Bij de overige
verwijzingen is de diagnose nader gespecificeerd bij gelijkblijvende diagnostische
zekerheid. Enkele voorbeelden hiervan zijn: contacteczeem wordt contacteczeem voor
cobalt, chroom en opoxyhars; huidcarcinoom wordt basaalcelcarcinoom.
Bij de overige verwijzingen is sprake van het uitsluiten van een diagnose op het terrein
van de specialist waarnaar de patiënt is verwezen; of er is op T2 een diagnose met een
diagnostische zekerheid 2 bekend, terwijl op T1 nog geen (waarschijnlijkheids)diagnose
bekend was; of de diagnose op T2 is veranderd, maar de diagnostische zekerheid blijft 2.
Enkele voorbeelden van deze laatste categorie zijn: buikpijnklachten worden op T1
geweten aan nierstenen, terwijl op T2 spanningen het meest waarschijnlijk worden
geacht; radiculaire prikkeling op T1 wordt calcaneussporen op T2.
De verandering van de diagnose is in tabel 9.11 voor de 10 meest voorkomende diagnoses in het onderzoek nader uitgewerkt. De diagnose huidcarcinoom verandert het meest
frequent, meestal in verruca seborroica of keratosis senilis. Ook de diagnose ulcus
verandert relatief vaak in gastritis of functionele buikklachten. De diagnose spastisch
colon, waarover de huisarts vaak onzeker is, verandert geen enkele maal. Een nadere
specificatie van de diagnose treedt vooral op bij (contact) eczeem. Zo wordt bijvoorbeeld
eczeem gespecificeerd in constitutioneel eczeem. Een andere opvallende diagnose is
angina pectoris, waar in de helft van de gevallen een diagnose op cardiologisch gebied
door de specialist wordt uitgesloten.
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Tabel 9.11 De diagnostische zekerheid op het moment van verwijzen en de verandering
in de diagnose bij de 10 meest voorkomende diagnoses in het onderzoek

diagnostische zekerheid op T11)

T2
diag nader

1

2

(n)

gelijk

Hernia nuclei pulposi (L86)
5
Carpale tunnel syndroom (N93)
6
(Contact) eczeem (S88)
10
Angina pectoris (K74)
4
CARA (R78/R91/R96)
6
Huidcarcinoom (S77)
2
Spastisch colon (D93)
2
Hartritmestoornis (K78/K79/K80) 3
Ulcus ventr./duodeni (D85/D86)
2
Hemorroïden (K96)
1

11
7
1
6
4
7
5
4
5
5

(16)
(13)
(11)
(10)
(10)
(9)
(7)
(7)
(7)
(6)

9
9
3
3
7
1
7
5
2
5

diagnose (ICPC)

diag

ge- ander
spec. diag
0
0
7
0
0
0
0
2
0
0

uit- ovegesl. rige

5
3
1
2
2
7
0
0
4
1

2
0
0
5
1
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
1
0
0
1
0

1) in de eerste kolom staat het aantal malen dat de huisarts zeker was over de diagnose en
in de tweede kolom het aantal malen dat de diagnostische zekerheid 2 is; tussen
haakjes staat het aantal malen dat de diagnose in het onderzoek voorkomt

De verandering van de kennis van de patiënt op diagnostisch gebied
Op het moment van verwijzen geeft 22 % van de patiënten aan dat deze zeker weet wat
de oorzaak van de klachten is (welke ziekte men heeft) en 78 % heeft een (vaag) idee om
welk orgaan het gaat of weet niet wat er aan de hand is (N=307). Op T2 zijn de percentages respectievelijk 61 % en 39 % (N=303). De verandering is significant (Friedmantoets: Chi2 =47.5, df=1, p<.001).
Bij tweederde van de patiënten is sprake van een toename van de kennis op diagnostisch
gebied (N=300); bij de overige patiënten is de kennis gelijk gebleven. Een toename van
de kennis betekent dat de patiënt meer weet over de oorzaak van de klachten, dat een
bepaalde diagnose is uitgesloten of dat men te horen heeft gekregen dat er niets aan de
hand is.

9.5 Overzicht van de tot nu toe besproken uitkomstaspecten en de noodzaak
van de verwijzing achteraf
Overzicht van de uitkomst op korte en langere termijn
Het ziektegevoel, de ongerustheid (retrospectief) en de functionele toestand zijn tussen T1
en T2 het minst verbeterd (tabel 9.12). Hierbij dient men zich te bedenken dat, met name
als het om het ziektegevoel gaat, veel patiënten zich niet ziek voelden op T1 en T2
(n=143) en bij de groep ‘niet verbeterd’ zijn ingedeeld. Ook tussen T2 en T3 is dit het
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geval bij de ziektegevoelverandering (n=154). Tussen T2 en T3 is de grootste afname bij
de klachtenverandering.
Tabel 9.12 De verbetering van de uitkomstaspecten tussen T1-T2 en T2-T3 *

T1-T2
T2-T3

1. verbetering functionele toestand
2. afname ziektegevoel
3. klachtenverbetering (retrospectief)
4. afname ongerustheid (longitudinaal)
5. afname ongerustheid (retrospectief)
6. toename kennis ha op diagn. gebied
7. toename kennis pat op diagn. gebied

%

N

%

N

58
27
64
63
54
74
65

297
302
302
299
301
288
300

41
12
48
26
22
-

292
286
295
287
290
-

* aangezien toename in kennis niet op T3 is gemeten zijn deze vanzelfsprekend bij T2T3 buiten beschouwing gelaten

In tabel 9.13 worden de correlaties tussen de verandering tussen T1-T2 en de verandering
tussen T2-T3 getoond van de afzonderlijke uitkomstaspecten. Opvallend is dat er een
negatieve samenhang is tussen de aspecten die longitudinaal zijn gemeten. Dat wil zeggen
dat als er tussen T1-T2 een grote verbetering is, er tussen T2-T3 een geringe verbetering
is, of er kan zelfs van een verslechtering sprake zijn. De retrospectieve aspecten zijn
positief: als de klachten en de ongerustheid tussen T1-T2 verbeteren, verbeteren deze ook
nog tussen T2-T3.
Tabel 9.13 Correlaties van de uitkomstaspecten tussen T1/T2 en T2/T3

Pearson's R
FT-verandering (L)
ziektegevoelverandering (L)

-.31
-.19

klachtenverandering (R)
ongerustheidsverandering (L)
ongerustheidsverandering (R)

.35
-.34
.36

enkel onderstreept betekent p<.01, dubbel onderstreept betekent p<.001;
L= longitudinaal, R= retrospectief.

In het algemeen kan worden gesteld dat slechts bij een zeer beperkt aantal verwijzingen
de verwijzing niets heeft opgeleverd (tabel 9.14). Toename van diagnostische kennis en
klachtenverbetering volgens de patiënt spelen daarbij een essentiële rol (9.15).
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Tabel 9.14 Frequentieverdeling van het aantal uitkomstaspecten waarbij sprake is van
een positieve verandering tussen T1 en T2

score

aantal verwijzingen
% (N=272)

2

0

1

2

3

4

5

6

4

14

17

21

23

13

6

7

Tabel 9.15 Meest frequent voorkomende combinaties bij positieve veranderingen

1 uitkomstaspect
2 uitkomstaspecten
3 uitkomstaspecten
4 uitkomstaspecten

diagnost. kennisver. ha (n=5)
diagnost. kennisver. ha en pat (n=7)
diagnost. kennisver. ha en pat + klachtenver. (n=9)
diagnost. kennisver. ha + klachtenver. + FT-ver. + ongerusth.ver.
(long) (n=7)

De noodzaak van de verwijzing achteraf, volgens de drie actoren
In hoofdstuk 7 is vanuit de optiek van de artsen (betrokkenen en onafhankelijken)
beschreven hoe noodzakelijk de verwijzing achteraf is beoordeeld. Dit was primair
bedoeld om het handelen van de artsen te evalueren. In deze paragraaf wordt getoond hoe
noodzakelijk de patiënt de verwijzing achteraf heeft gevonden. De patiënt zal de
noodzaak van de verwijzing waarschijnlijk beoordelen op basis van de uitkomst van de
verwijzing. De opvatting van de patiënt wordt in de volgende tabellen naast de opvatting
van de huisarts, de specialist en de onafhankelijke artsen geplaatst.
De patiënt is op het tweede meetmoment het meest overtuigd van de noodzaak van de
verwijzing; de patiënt vindt 85 % van de verwijzingen (absoluut) noodzakelijk, de
specialist 66 % en de huisarts 57 %. Bij alle drie groepen is het aantal verwijzingen
waarbij men van mening is dat deze niet noodzakelijk was, gering (respectievelijk 5 %, 5
% en 6 %).
Het oordeel van de patiënt hangt samen met het oordeel van de specialist, maar niet met
het oordeel van de huisarts (tabellen 9.16 en 9.17).
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Tabel 9.16 De mening van de specialist en de patiënt over de noodzaak van de verwijzing achteraf

(absoluut)
noodz

patiënt
deels wel
deels niet
noodz

(absoluut)
niet noodz

totaal

(absoluut) noodz
deels wel, deels niet noodz
(absoluut) niet noodz

165
60
11

15
13
2

6
8
-

186
81
13

totaal

236

30

14

280

specialist

Chi 2 = 10.74, df=4, p=.03; Kendall's tau-(b)=.16 (verwachte freq bij 33 % van de cellen < 5)

Tabel 9.17 De mening van de huisarts en de patiënt over de noodzaak van de verwijzing
achteraf

(absoluut)
noodz

patiënt
deels wel
deels niet
noodz

(absoluut)
niet noodz

totaal

(absoluut) noodz
deels wel, deels niet noodz
(absoluut) niet noodz

146
95
15

14
13
3

7
7
-

167
115
18

totaal

256

30

14

300

huisarts

Chi 2 = 3.04, df=4, p=.55

Na afronding van de verwijzing is er meer samenhang tussen de oordelen van de drie
betrokkenen dan op T1. Voor alle drie groepen geldt dat men na afronding van de
verwijzing minder verwijzingen noodzakelijk vindt dan op T1. Bij de specialist verandert
relatief het minst.
Een meerderheid van de onafhankelijke artsen komt vaker tot de conclusie dat de
verwijzing achteraf niet nuttig is geweest dan de betrokken patiënt. Het onafhankelijke
oordeel hangt significant samen met het oordeel van de patiënt (tabel 9.18).
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Tabel 9.18 De samenhang tussen de mening van de patiënt en de onafhankelijke artsen
over de noodzaak c.q. het nut van de verwijzing achteraf.

onafhankelijk
ja1)
ja/nee
nee

(absoluut)
noodz

patiënt
deels wel
deels niet
noodz

(absoluut)
niet noodz

totaal

15
49
15

4
6
8

159
1
6

56
29

204

29

11

244

140

totaal

bij 62 % overeenstemming; Chi 2= 30.05, df=4, p<.001; Kendall's tau-(b)=.21
1) ja=meerderheid ja, nee=meerderheid nee, ja/nee=geen meerderheid voor ja of nee

9.6

De tevredenheid over het gedrag van de specialist

De tevredenheid van de patiënt
Tabel 9.19 De tevredenheid van de patiënt over het gedrag van de specialist

dat deels dat is
is wel/ (zeker)

de spec heeft de mening v/d pat bij zijn beslissingen betrokken
de spec heeft onvoldoende aandacht aan de klachten besteed
de spec heeft de informatie in begrijpelijke taal uitgelegd
de spec heeft voldoende informatie over de aandoening gegeven
de spec heeft voldoende ruimte gegeven om vragen te stellen
de spec is karig geweest in zijn mededelingen naar de pat
de spec heeft voldoende uitgelegd waarom het onderzoek/
de behandeling nodig is
de spec had meer moeten doen om de klachten te behandelen
of de oorzaak van de klachten vast te stellen
de spec heeft de pat als een nummer behandeld
de spec is ongeduldig geweest als de pat iets vroeg
de spec heeft rustig de tijd genomen voor de pat

(zeker) deels
zo niet
%
%

niet
zo
%

60
10
83
63
76
23

10
5
5
12
7
7

30
85
12
25
17
70

73

6

21

15
13
10
76

7
9
6
7

78
78
84
17

Het meest positief zijn de patiënten over de aandacht die aan de klachten en de patiënt is
besteed. Het minst positief is men over de inspraak die men heeft gehad op het beleid van
de specialist en de mededeelzaamheid van de specialist (tabel 9.19). De vragen over de
tevredenheid van de patiënt over het gedrag van de specialist zijn deels positief, deels
negatief geformuleerd. De aantallen die betrekking hebben op een positief oordeel zijn
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onderstreept. Van deze items is een schaal gevormd. De score op de tevredenheid kan
variëren van 11 punten (totaal ontevreden) tot 55 punten (volledig tevreden). De
gemiddelde score is 41.3 (SD=8.3) dat is ongeveer een 6.9 wanneer de score getransformeerd wordt naar een score van 0 tot 10. Dat wil zeggen dat de patiënten over het algemeen redelijk tevreden zijn over het gedrag van de specialist.
Het al dan niet eens met de afronding
Van de patiënten die drie maanden na het eerste consult niet meer onder behandeling of
controle staan van de specialist (n=221) is 16 % het niet eens met de afronding. Deze
patiënten zijn gemiddeld ontevredener (gemiddelde score 5.7) dan de patiënten die het
wel eens zijn met de afronding (gemiddelde score 7; F=13.9, p=<.001). Ook blijkt dat de
patiënten die het niet eens zijn met de afronding minder klachten- en ongerustheidsverandering hebben ervaren dan degenen die het wel eens zijn met de afronding
(respectievelijk: Chi2 =8.29, df=2, p=.04 en Chi2 =8.20, df=2, p=.02)
Het bespreken van de uitslagen van het specialistisch handelen
Een meerderheid van de patiënten (54 %) heeft de uitslagen van het specialistisch
handelen van de specialist gehoord en 21 % van de huisarts. 2 % Van de patiënten zegt
dat hen geen uitslagen zijn medegedeeld. De overigen hebben met zowel de huisarts als
de specialist de uitslagen besproken.
De meeste patiënten (50 %) geven er de voorkeur aan dat de uitslagen van het specialistisch handelen door de specialist worden besproken, 14 % door de huisarts en de
overigen maakt het niet uit.

9.7

Doorgaan met het zoeken van hulp

De groep doorzoekers is gedefinieerd als degenen die op eigen initiatief, dat wil zeggen
niet op advies van de huisarts of de behandelend specialist, gedurende of na afronding
van de verwijzing verder hulp zijn gaan zoeken voor de klachten waarvoor ze zijn
verwezen.
Op T2 hebben 66 patiënten (N=303) aangegeven dat zij, naast de specialist waarnaar
men is verwezen, nog hulp/zorg hebben gehad voor de klachten waarvoor men is
verwezen van een andere hulpverlener. Van deze 66 patiënten hebben 16 patiënten op
eigen initiatief, 15 patiënten op advies van de huisarts en de overige 35 patiënten op
advies van de specialist deze hulp gehad. Bij de groep patiënten die op eigen initiatief
hulp hebben gezocht gaat het om hulpverleners als: een specialist voor een ‘second
opinion’, een homeopaat, een acupuncturist, een iriscopist, een gebedsgenezer of therapieën als biomagnetische mineraal therapie.
Op T2 zeggen 62 patiënten nog van plan te zijn op eigen initiatief een andere
hulpverlener te raadplegen, waarvan 32 patiënten al hebben besloten een afspraak te
maken en 30 patiënten het nog laten afhangen van hoe de klachten zich verder zullen
ontwikkelen. Van deze 62 willen 28 een andere specialist, 6 patiënten een fysio/manueel
therapeut en 28 patiënten een homeopaat, een acupuncturist, een magnetiseur, een
iriscopist, een gebedsgenezer of een natuurgenezer raadplegen.
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Van de 62 patiënten die zeggen nog hulp te willen zoeken na T2 blijken 16 patiënten dit
op T3 ook daadwerkelijk te hebben gedaan. Bij deze 16 patiënten zijn 6 patiënten
inbegrepen, die voor T2 al een hulpverlener hebben geconsulteerd, maar die tussen T2 en
T3 nog een andere hulpverlener hebben opgezocht; bijvoorbeeld een patiënt die vóór T2
bij een homeopaat is geweest, heeft tussen T2 en T3 een iriscopist bezocht. Daarnaast
hebben nog eens 7 patiënten die op T2 nog niet van plan zijn verder hulp te zoeken, dit
op T3 wel gedaan.
Resumerend worden 33 patiënten als ‘doorzoekers’ beschouwd, 16 patiënten op T2 en 10
(16-6) plus 7 patiënten op T3. Van deze 33 patiënten hebben 7 een specialist bezocht
voor een ‘second opinion’ en hebben de overige patiënten een alternatieve genezer
bezocht.

9.8

De verklaring van de uitkomst van de verwijzing

9.8.1

Inleiding

In bijlage V is aangegeven dat de factoranalyse weliswaar de verwachte structuur in de
uitkomstaspecten van de verwijzing geeft, maar dat de interne consistentie zo gering is dat
besloten is de uitkomstaspecten bij de verklaring als aparte elementen te beschouwen. In
paragraaf 9.2 is naar voren gekomen dat de overgrote meerderheid van de patiënten zich
niet of een beetje ziek voelt. Het ziektegevoel is dus weinig van toepassing op de
populatie patiënten in ons onderzoek en wordt daarom bij de verklaring achterwege
gelaten. De verklaring beperkt zich tot de korte termijn (T1-T2), omdat alle
uitkomstaspecten zich tot T1-T2 beperken, behalve de verandering van de gezondheidstoestand en de ongerustheid; bij deze aspecten is er echter geen significante verandering
op de lange termijn (T2-T3).
De resultaten van de verklaring van de uitkomstaspecten wordt voorafgegaan door een
tabel van de variabelen die zijn meegenomen in de analyse (in paragraaf 2.4 is beschreven waarop de keuze van de variabelen is gebaseerd). In deze tabellen is tevens de
samenhang van de variabelen met het uitkomstaspect weergegeven. Bij deze univariate
analyse is steeds het maximaal aantal verwijzingen gebruikt. Het aantal verwijzingen verschilt, aangezien het aantal missende waarden per verklarende variabele verschilt (voor de
samenhang tussen de verklarende variabelen wordt verwezen naar bijlage IX). Het
specialisme is gedichotomiseerd in de interne geneeskunde/dermatologie versus neurologie, omdat er bij de klachten- en ongerustheidsverandering hiermee een samenhang bestaat. In bijlage VIII is beschreven waarop de keuze van de analysetechnieken is gebaseerd.
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De verklaring van de verandering van de functionele toestand
(longitudinaal)

DE VERKLARENDE VARIABELEN

Tabel 9.20 De samenhang tussen de verklarende variabelen en de verandering van de
functionele toestand tussen T1 en T2 (verschilscore)

Pearson's R
niet-verwijzingsspecifiek
leeftijd patiënt

.06

verwijzingsspecifiek
andere hulpverl vóór verwijzing: 1=ja, 0=nee
-.00
ernst klachten
.06
aard klachten
.03
comorbiditeit: niet of wel op T1 en T2
*.15
comorbiditeit: verbetering T2 ten opzichte van T1
*.17
comorbiditeit: verslechtering T2 ten opzichte van T1
.02
specialisme: 0=interne/derma, 1=neuro
.05
verw.klachtenafname (pat): 1=ja, 0=nee,twijfel
-.05
verw.klachtenafname (ha): 1=ja, 0=nee,twijfel
.01
functionele toestand T1
-.35
therapie specialist: 1=ja, 0=nee
-.03
verwijsmotief: rol geruststelling pat: 1=ja, 0=nee
-.04
verwijsmotief: rol druk pat: 1=ja, 0=nee
.03
nog onder controle op T2: 1=ja, 0=nee
.04
* betekent p<.05, enkel onderstreept p<.01 en dubbel onderstreept p<.001

DE VERKLARENDE ANALYSE

Met de in tabel 9.21 opgenomen variabelen kan 23 % van de variantie worden verklaard.
Uit deze tabel blijkt dat de functionele toestand op het moment van verwijzen de
belangrijkste variabele is die significant bijdraagt aan de verklaring van de verandering:
hoe meer beperkt op T1, hoe groter de verbetering. De ernst van de klachten heeft bij de
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univariate analyse geen significante samenhang met de verandering, wel bij de multivariate analyse. In de univariate analyse wordt de ernst van de klachten
‘ondergesneeuwd’ door de functionele toestand op T1. De verbetering van de functionele
toestand is bij patiënten met ernstige klachten kleiner, dan bij patiënten met minder
ernstige klachten. Als de comorbiditeit verbetert, verbetert de functionele toestand van de
patiënt meer, dan wanneer de comorbiditeit gelijk blijft. Bij de patiënten met comorbiditeit
is de verbetering van de functionele toestand minder groot dan bij de patiënten zonder
comorbiditeit.
Tabel 9.21 Multiple regressieanalyse van de variantie in de verandering van de
functionele toestand (verschilscore) N=223

B
functionele toestand T1
<.001
comorbiditeit: wel of geen verbetering
<.001
ernst klachten
.009
comorbiditeit: niet of wel op T1 en T2
R2

significantie
t-waarde

Beta

-.36

-.46

-9.60

-.22

2.66

.16

3.73

.16

23 %

.02
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De verklaring van de verandering van de klachten (retrospectief)

DE VERKLARENDE VARIABELEN

Tabel 9.22 De samenhang tussen de verklarende variabelen en het al dan niet afnemen
van de klachten tussen T1 en T2 (retrospectief)

Pearson's R
niet-verwijzingsspecifiek
leeftijd patiënt
verwijzingsspecifiek
andere hulpverl vóór verwijzing: 1=ja, 0=nee
ernst klachten
aard klachten
comorbiditeit: niet of wel op T1 en T2
comorbiditeit: verbetering T2 ten opzichte van T1
comorbiditeit: verslechtering T2 ten opzichte van T1
specialisme: 0=interne/derma, 1=neuro
verw.klachtenafname (pat): 1=ja, 0=nee,twijfel
verw.klachtenafname (ha): 1=ja, 0=nee, twijfel

.09

-.09
.01
.18
.02
.02
*.13
.26
.27
.11

therapie specialist: 1=ja, 0=nee
verwijsmotief: rol geruststelling pat: 1=ja, 0=nee

.11
-.10

verwijsmotief: rol druk pat: 1=ja 0=nee
nog onder controle op T2: 1=ja, 0=nee

-.17
.04

* betekent p<.05, enkel onderstreept p<.01 en dubbel onderstreept p<.001

DE VERKLARENDE ANALYSE

Bij 64 % van de patiënten zijn de klachten afgenomen en bij 36 % toegenomen. Met de in
tabel 9.23 opgenomen variabelen zou bij 69 % van de verwijzingen juist voorspeld
kunnen worden of er bij de patiënten al dan niet klachtenafname optreedt. Dit is 5 % meer
dan zonder kennis over deze variabelen juist voorspeld kan worden.
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Tabel 9.23 Logistische regressieanalyse van het al dan niet afnemen van de klachten
tussen T1 en T2 (N=227)

significantie
B

SE

R

(Wald)
verwachting klachtenafname (patiënt)
specialisme
aard klachten

1.10
.96
-.50

.30
<.001
.32
.003
.22

.20
.16
-.10
.02

Bij de logistische regressieanalyse draagt de verwachting over de klachtenverandering het
meeste bij aan de voorspelling: een positieve verwachting gaat samen met een positieve
verandering van de klachten. Bij de patiënten die naar de neurologie zijn verwezen zijn
de klachten minder afgenomen (45 %) dan bij de patiënten die naar de interne geneeskunde (70 %) of de dermatologie (76 %) zijn verwezen. Ook de aard van de klachten
draagt significant bij aan de voorspelling: hoe beter de klachten zijn te diagnostiseren en
te behandelen en psychosociale factoren een geringere rol spelen, hoe meer de klachten
zijn afgenomen. In vergelijking met de univariate analyse (tabel 9.22) draagt de comorbiditeitsverandering niet meer significant bij; de samenhang is ook zwak. Rol ‘druk patiënt’
verdwijnt wellicht door de samenhang die bestaat met de verwachtingen ten aanzien van
de klachtenverandering.

9.8.4

De verklaring van de verandering van de ongerustheid
(longitudinaal)

DE VERKLARENDE VARIABELEN

In tabel 9.24 op de volgende pagina is de samenhang weergegeven tussen de verklarende
variabelen en de verandering van de ongerustheid (longitudinaal).
DE VERKLARENDE ANALYSE

Met de in tabel 9.25 opgenomen variabelen kan 43 % van de variantie worden verklaard.
Evenals bij de functionele toestand is de uitgangssituatie de belangrijkste variabele die
significant bijdraagt aan de verandering: hoe ongeruster op het moment van verwijzen,
hoe groter de afname van de ongerustheid. Nog onder controle op T2 en het specialisme
hebben bij de univariate analyse geen significante samenhang met de verandering, wel bij
de multivariate analyse. Bij degene die nog onder controle staan bij de specialist en bij
neurologische verwijzingen, is de ongerustheid minder afgenomen dan bij degene die niet
meer onder controle staan en bij de internistische en dermatologische verwijzingen. In
vergelijking met de univariate analyse (tabel 9.24) draagt de aard van de klachten niet
meer significant bij; de samenhang verdwijnt wellicht door de samenhang die bestaat met
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de ongerustheid op het moment van verwijzen.
Tabel 9.24 De samenhang tussen de verklarende variabelen en de
ongerustheidsverandering tussen T1 en T2 (verschilscore)

Pearson's R
andere hulpverl vóór verwijzing: 1=ja, 0=nee
ernst klachten

.04
.02

aard klachten
specialisme: 0=interne/derma, 1=neuro

*.16
.04

verw.ongerustheidsafname (pat): 1=ja, 0=nee,twijfel
verw.ongerustheidsafname (ha): 1=ja, 0=nee,twijfel

-.04
.02

ongerustheid T1
therapie specialist: 1=ja, 0=nee
diagnostiek specialist: aantal1)
verwijsmotief: rol geruststelling pat: 1=ja, 0=nee
verwijsmotief: rol druk pat: 1=ja, 0=nee
nog onder controle op T2: 1=ja, 0=nee

-.63
.07
-.00
.03
.01
.07

* betekent p<.05, enkel onderstreept p<.01 en dubbel onderstreept p<.001
1) ook op onderdelen is er geen significante samenhang

Tabel 9.25 Multiple regressieanalyse van de variantie in de verandering van de
ongerustheid (verschilscore) N=227

B
ongerustheid T1
<.001
nog onder controle op T2
.001
specialisme
R2

9.8.5

significantie
t-waarde

Beta

-.65

-.65

1.13

.20

.78

.14

.03

43 %

De verklaring van de verandering van de ongerustheid
(retrospectief)

DE VERKLARENDE VARIABELEN

Bij de verklaring van de verandering van de ongerustheid tussen T1-T2 zijn de patiënten
buiten de analyse gelaten die op T2 zeiden dat ze geen ongerustheidsverandering hadden
ervaren ten opzichte van T1, omdat ze niet ongerust waren op T1 en op T2 nog steeds
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niet ongerust zijn (20 %). Deze patiënten zouden bij de logistische regressieanalyse in de
categorie ‘gelijk gebleven’ moeten worden ingedeeld; doch deze groep patiënten is niet
gelijk te stellen met de patiënten die in gelijke mate ongerust zijn gebleven.
De verklarende variabelen zijn in tabel 9.26 weergegeven.
Tabel 9.26 De samenhang tussen de verklarende variabelen en de
ongerustheidsverandering tussen T1 en T2 (retrospectief)

Pearsons' R
andere hulpverl vóór verwijzing: 1=ja, 0=nee

-.18

ernst klachten

.20

aard klachten

.00

specialisme: 0=interne/derma, 1=neuro

.22

verw.ongerustheidsafname (pat): 1=ja, 0=nee,twijfel

*.15

verw.ongerustheidsafname (ha): 1=ja, 0=nee,twijfel

.05

therapie specialist: 1=ja, 0=nee
diagnostiek specialist: aantal1)
verwijsmotief: rol geruststelling pat: 1=ja, 0=nee

-.01
.08
-.10

verwijsmotief: rol druk pat: 1=ja, 0=nee

-.01

nog onder controle op T2: 1=ja, 0=nee

-.25

* betekent p<.05, enkel onderstreept p<.01 en dubbel onderstreept p<.001
1) op de onderdelen: röntgen- en endoscopisch onderzoek is er een significante samenhang (respectievelijk p=.04 en p=.003); deze zijn ook in de logistische regressieanalyse meegenomen

DE VERKLARENDE ANALYSE

Op T2 zegt 67 % van de patiënten dat de ongerustheid is afgenomen en bij de overigen is
de ongerustheid toegenomen of gelijk gebleven. Met de variabelen specialisme en nog
onder controle kan bij 77 % van de verwijzingen juist voorspeld worden of er al dan niet
ongerustheidsafname optreedt (tabel 9.27). Dit is 10 % meer dan zonder kennis van deze
variabelen juist voorspeld kan worden.
Evenals bij de ongerustheidsverandering (longitudinaal) blijkt dat bij de patiënten die naar
de neurologie zijn verwezen, de ongerustheid minder is afgenomen (41 %), dan bij de
patiënten die naar de interne geneeskunde (63 %) of de dermatologie (52 %) zijn verwezen. Bij de patiënten die nog onder controle of behandeling staan van de specialist op T2
is de ongerustheid minder afgenomen (48 %) dan bij de patiënten die niet meer onder
controle staan (74 %). De bijdrage van de variabelen ‘de verwachting ten aanzien van de
ongerustheidsverandering’ en ‘eerder bij andere hulpverlener geweest’ verdwijnt wellicht
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door de samenhang die bestaat met het specialisme en de ernst van de klacht door de
samenhang die bestaat met nog onder controle op T2.
Tabel 9.27 Logistische regressieanalyse van het al dan niet afnemen van de
ongerustheid tussen T1 en T2 (retrospectief) (N=218)

significantie
B
SE
nog onder controle op T2
<.001
specialisme
<.001

9.8.6

R

(Wald)

-2.14

.50

-.31

1.97

.50

.29

De verklaring van de verandering van de kennis van de huisarts op
diagnostisch gebied

DE VERKLARENDE VARIABELEN

Tabel 9.28 De samenhang tussen de verklarende variabelen en het al dan niet toenemen
van de kennis van de huisarts op diagnostisch gebied tussen T1 en T2

Pearson's R
andere hulpverl vóór verwijzing: 1=ja, 0=nee
.05
ernst klachten
.02
aard klachten
.06
specialisme: 0=interne/derma, 1=neuro
.09
verw.diagn.zek.toename ha: 1=ja, 0=nee,twijfel
.02
diagnostiek specialist: aantal
*.15
verwijsmotief: rol geruststelling pat: 1=ja, 0=nee
.02
verwijsmotief: rol druk pat: 1=ja, 0=nee
-.01
verwijsmotief: rol vrees hs: 1=ja, 0=nee
.11
zekerheid van de huisarts over de diagnose op T1
nog onder controle op T2: 1=ja, 0=nee
-.16
* betekent p<.05, enkel onderstreept p<.01 en dubbel onderstreept p<.001

.45
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Er bestaat een zwakke samenhang met de door de specialist verrichte diagnostiek. In tabel
9.29 op de volgende pagina is de door de specialist verrichte diagnostiek opgesplitst.
Hieruit blijkt dat er een significante relatie bestaat met de verrichtingen: bloedchemie,
urineonderzoek en endoscopie.
DE VERKLARENDE ANALYSE

Voor de logistische regressieanalyse zijn de verrichtingen, waarmee een significante
relatie in tabel 9.29 bestaat, ook in de analyse meegenomen. De kennis van de huisarts op
diagnostisch gebied is bij 74 % van de verwijzingen toegenomen en bij 26 % niet
toegenomen. De zekerheid van de huisarts over de diagnose op T1 draagt als enige
variabele bij aan de voorspelling (tabel 9.30 op de volgende pagina). Dit is een
verbetering van 3 %. Als de huisarts niet zeker is over de diagnose op het moment van
verwijzen dan is er in 87 % van de gevallen een toename in de kennis op diagnostisch
gebied; als de huisarts zeker is, is de toename 45 %.
Tabel 9.29 De door de specialist verrichte diagnostiek en de verandering van de kennis
van de huisarts op diagnostisch gebied

verrichte diagnostiek

diagnostische kennis toename huisarts
ja nee
%
%
n
p

hematologie
bloedchemie
serologie
urineonderzoek
faecesonderzoek
liquoronderzoek
sputumonderzoek
röntgenonderzoek
echografie
electrografie
endoscopie
<.01
ander onderzoek

80
80
73
84
89
0
83
79
81
80

20
20
27
16
11
100
17
21
19
20
88

138
138
26
86
19
2
6
130
43
113
12

n.s
<.05
n.s
<.05
n.s
n.s
n.s
n.s
n.s
n.s
60

79

21

97

n.s

Tabel 9.30 Logistische regressieanalyse van het al dan niet toenemen van de kennis van
de huisarts op diagnostisch gebied tussen T1 en T2 (N=224)

B

SE

significantie
R

(Wald)
zekerheid van de huisarts over de diagnose op T1
<.001

9.8.7

-2.11

.34

-.38

De verklaring van de verandering van de kennis van de patiënt op
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diagnostisch gebied
DE VERKLARENDE VARIABELEN

In tabel 9.31 op de volgende pagina is de samenhang tussen de verklarende variabelen en
de verandering van de kennis van de patiënt op diagnostisch gebied weergegeven. Uit
deze tabel blijkt dat er geen significante relatie bestaat met het aantal diagnostische
verrichtingen, zoals bij de verandering van de kennis van de huisarts naar voren komt. In
tabel 9.32 is de diagnostiek opgesplitst. Uit deze tabel blijkt dat er wel een significante
relatie met de verrichtingen: hematologie, bloedchemie, urineonderzoek en endoscopie
bestaat. Deze verrichtingen zijn ook in de logistische regressieanalyse meegenomen.
Tabel 9.31 De samenhang tussen de verklarende variabelen en het al dan niet toenemen
van de kennis van de patiënt op diagnostisch gebied tussen T1 en T2

Pearson's R
andere hulpverl vóór verwijzing: 1=ja, 0=nee
ernst klachten
aard klachten
specialisme: 0=interne/derma, 1=neuro
verw.diagn.zek.toename pat: 1=ja, 0=nee,twijfel
zekerheid van de patiënt over de diagnose op T1
diagnostiek specialist: aantal1)
verwijsmotief: rol geruststelling pat: 1=ja, 0=nee
verwijsmotief: rol druk pat: 1=ja, 0=nee
nog onder controle op T2: 1=ja, 0=nee
* betekent p<.05, enkel onderstreept p<.01 en dubbel onderstreept p<.001
1) in tabel 9.32 is de diagnostiek op onderdelen weergegeven

-.09
.06
.02
.12
-.08
.19
.12
.06
-.06
-.07
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Tabel 9.32 De door de specialist verrichte diagnostiek en de verandering van de kennis
van de patiënt op diagnostisch gebied

verrichte diagnostiek
hematologie
bloedchemie
serologie
urineonderzoek
faecesonderzoek
liquoronderzoek
sputumonderzoek
röntgenonderzoek
echografie
electrografie
endoscopie
<.01
ander onderzoek

diagnostische kennis toename patiënt
ja nee
%
%
n
p
74
73
67
75
70
0
80
67
76
66

26
27
33
25
30
100
20
33
24
34
81

139
139
27
84
20
2
5
134
41
117
19

<.01
<.01
n.s
<.05
n.s
n.s
n.s
n.s
n.s
n.s
59

67

33

99

n.s

DE VERKLARENDE ANALYSE

De kennis van de patiënt op diagnostisch gebied is bij 65 % van de verwijzingen
toegenomen en bij 35 % gelijk gebleven. Met de variabelen zekerheid over de diagnose
op het moment van verwijzen en endoscopie zou bij 68 % van de verwijzingen juist voorspeld kunnen worden of er bij de patiënt al dan niet een toename in kennis op diagnostisch gebied optreedt. Dit is 3 % meer dan zonder kennis van deze variabelen juist
voorspeld kan worden. Als de patiënt zeker is over de diagnose op het moment van
verwijzen dan is er bij 48 % van de verwijzingen een toename in diagnostische kennis, is
de patiënt niet zeker dan is dit bij 70 % van de verwijzingen het geval.
Tabel 9.33 Logistische regressieanalyse van het al dan niet toenemen van de kennis van
de patiënt op diagnostisch gebied tussen T1 en T2 (N=233)

B

SE

significantie
R

(Wald)
zekerheid van de patiënt over de diagnose op T1
endoscopie
.01

-.89

.34
.98

-.13
.39

.01
.12
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De tevredenheid over het gedrag van de huisarts

DE VERKLARENDE VARIABELEN

Tabel 9.34 De samenhang tussen de verklarende variabelen en de tevredenheid over het
gedrag van de huisarts

Pearson's R
niet-verwijzingsspecifiek
leeftijd patiënt

.19

geslacht patiënt: 0=man, 1=vrouw

.00

opleiding patiënt: 0=rest, 1=HBO/UNIV.
verzekeringsvorm patiënt: 0=ZV, 1=PV
verwachtingen: gedrag huisarts
verwijzingsspecifiek
duur van de klachten
aantal huisarts-consulten
andere hulpverl vóór verwijzing: 1=ja, 0=nee
ernst klachten1)
aard klachten1)
functionele toestand T1
ongerustheid T1
zekerheid over de diagnose (pat) T1: 1=ja, 0=nee
verwijsmotief: rol geruststelling pat: 1=ja, 0=nee
verwijsmotief: rol druk pat: 1=ja, 0=nee

.12
.19
-.24

-.01
-.20
*-.13
.10
.20
-.16
-.16
.16
-.25
-.22

* betekent p<.05, enkel onderstreept p<.01 en dubbel onderstreept p<.001
1) in afwijking van de andere uitkomstaspecten is hier de ernst en de aard van de klachten
op basis van huisartsinformatie
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Met de in tabel 9.35 opgenomen variabelen kan 24 % van de variantie worden verklaard.
De uitkomst van de multiple regressieanalyse laat zien dat de leeftijd van de patiënt de
belangrijkste variabele is die de variantie in de tevredenheid verklaart. Dat wil zeggen als
men ouder is, is men tevredener over het gedrag van de huisarts. Particulier verzekerden
zijn tevredener dan ziekenfondsverzekerden. Daarnaast blijkt dat, hoe lager de verwachting van de patiënt over het gedrag van de huisarts (de huisarts hoeft niet tegemoet te
komen aan de wensen van de patiënt en het zekere voor het onzekere te nemen), hoe
tevredener de patiënten zijn. De patiënten die niet ter geruststelling zijn verwezen zijn
tevredener dan de patiënten die wel ter geruststelling zijn verwezen. De bijdrage van de
andere variabelen, waarmee bij de univariate analyse een significante samenhang bestaat,
verdwijnt wellicht door de samenhang die met de in tabel 9.35 opgenomen variabelen
bestaat.
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Tabel 9.35 Multiple regressieanalyse van de variantie in de tevredenheid van de patiënt
over het gedrag van de huisarts (N=227)

B
niet-verwijzingsspecifiek
leeftijd patiënt
<.001
verwachtingen: gedrag huisarts
<.001
verzekeringsvorm patiënt
verwijzingsspecifiek
verwijsmotief: rol geruststelling
<.001
R2

9.8.9

significantie
t-waarde

Beta

.03

.28

-.39

-.26

.60

.14

-1.02

-.27

.03

24 %

De tevredenheid over het gedrag van de specialist

DE VERKLARENDE VARIABELEN

De samenhang tussen de verklarende variabelen en de tevredenheid over het gedrag van
de specialist is in tabel 9.36 op de volgende pagina weergegeven.
DE VERKLARENDE ANALYSE

Met de in tabel 9.37 opgenomen variabelen kan 14 % van de variantie worden verklaard.
De verwachtingen van de patiënt over het gedrag van de specialist is de belangrijkste
variabele die de variantie in de tevredenheid verklaart. Hoe hoger de verwachting over
het gedrag van de specialist (aandacht voor de patiënt als persoon en aandacht voor de
klachten), hoe tevredener de patiënt is. Hoger opgeleiden zijn tevredener, dan lager
opgeleiden. Als de patiënt weet wat de oorzaak van de klachten is, is deze tevredener,
dan wanneer deze niet weet wat de oorzaak is van de klachten. Verder blijkt dat hoe
minder ongerust, hoe tevredener. De variabelen, waarmee een significante relatie bij de
univariate analyse bestaat (behalve de leeftijd van de patiënt), dragen allen significant aan
de multiple regressieanalyse bij. De bijdrage van de leeftijd verdwijnt wellicht door de
samenhang die bestaat met de verwachtingen van de patiënt.
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Tabel 9.36 De samenhang tussen de verklarende variabelen en de tevredenheid over het
gedrag van de specialist

Pearson's R
niet-verwijzingsspecifiek
leeftijd patiënt
geslacht patiënt: 0=man, 1=vrouw
opleiding patiënt: 0=rest, 1=HBO/UNIV.
verzekeringsvorm patiënt: 0= ZV, 1=PV
verwachtingen: gedrag van de specialist

*.14
.05
.20
.10
.20

verwijzingsspecifiek
andere hulpverl vóór verwijzing: 1=ja, 0=nee
ernst klachten
aard klachten
specialisme: 0=interne/derma, 1=neuro
functionele toestand T2
ongerustheid T2
zekerheid over de diagnose T2 (pat): 1=ja, 0=nee
verwijsmotief: rol geruststelling pat: 1=ja, 0=nee
verwijsmotief: rol druk pat: 1=ja, 0=nee
nog onder controle op T2: 1=ja, 0=nee

-.08
-.03
.13
.12
-.10
-.18
.16
-.11
.00
.06

* betekent p<.05, enkel onderstreept p<.01 en dubbel onderstreept p<.001

Tabel 9.37 Multiple regressieanalyse van de variantie in de tevredenheid van de patiënt
over het gedrag van de specialist (N=223)

B
niet-verwijzingsspecifiek
verwachtingen: gedrag specialist
.001
opleiding patiënt
verwijzingsspecifiek
zekerheid over de diagnose T2
ongerustheid T2
R2

9.8.10

significantie
t-waarde

Beta

.27

.21

.93

.17

.02

.57
-.14

-.15
-.15

.01
.02

14 %

Het doorgaan met het zoeken van hulp

DE VERKLARENDE VARIABELEN

In paragraaf 9.7 is vermeld dat 11 % van de patiënten tijdens of na afronding van de
verwijzing op eigen initiatief (niet op advies van de huisarts of de specialist) door is
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gegaan met het zoeken van hulp bij een andere specialist of in het alternatieve medische
circuit. Om de vergelijking tussen de groep doorzoekers en niet-doorzoekers zo zuiver
mogelijk te houden zijn 13 patiënten uit de niet-doorzoekersgroep buiten de analyse
gehouden. Zij kunnen retrospectief als doorzoeker worden beschouwd, omdat zij vóór de
verwijzing op eigen initiatief als eens een specialist of een hulpverlener uit het alternatieve
medische circuit hadden geraadpleegd voor de klachten waarvoor ze nu zijn verwezen.
Zij zitten als het ware tussen beide groepen in. Aan het slot van deze paragraaf worden
ter illustratie, aan de hand van een aantal ziektegeschiedenissen, de motieven genoemd
van de patiënten die door zijn gegaan met het zoeken van hulp.
In tabel 9.38 is de samenhang tussen de verklarende variabelen en het al dan niet
doorgaan met het zoeken van hulp weergegeven.
Tabel 9.38 De samenhang tussen de verklarende variabelen en het al dan niet doorgaan
met het zoeken van hulp

Pearson's R
niet-verwijzingsspecifiek
leeftijd patiënt
geslacht patiënt: 0=man, 1=vrouw
opleiding patiënt: 0=rest, 1=HBO/UNIV.
verzekeringsvorm patiënt: 0=ZV, 1=PV
locus of control: intern
locus of control: arts
locus of control: toeval

-.18
*.15
-.04
-.04
*.12
-.08
.05

verwijzingsspecifiek
andere hulpverlener vóór verwijzing: 1=ja, 0=nee
duur klachten
aantal huisarts-consulten
ernst klachten
aard klachten
specialisme: 0=interne/derma, 1=neuro

.22
-.05
-.04
-.01
-.19
.24

comorbiditeit op T2: 1=ja, 0=nee
functionele toestand T2
ongerustheid T2
zekerheid over de diagnose T2 (pat): 1=ja, 0=nee
eens met afronding op T2: 1=ja, 0=nee

.01
.24
.28
-.25
*-.13

* betekent p<.05, enkel onderstreept p<.01 en dubbel onderstreept p<.001

DE VERKLARENDE ANALYSE

Met de in tabel 9.39 opgenomen variabelen kan bij 92 % van de verwijzingen juist
worden voorspeld of patiënten al dan niet doorgaan met het zoeken van hulp gedurende
of na afronding van de verwijzing. Dit is 3 % meer dan zonder kennis over deze
variabelen juist voorspeld kan worden. Naar voren komt dat vrouwen frequenter elders
hulp hebben gezocht dan mannen. De verdeling van de doorzoekers is man: 21 %, vrouw: 79 % en van de niet-doorzoekers man: 44 %, vrouw: 56 %. Daarnaast blijkt dat de
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doorzoekers in vergelijking met de niet-doorzoekers van mening zijn dat ziekte en
gezondheid meer van artsen afhankelijk is dan van hen zelf. De functionele toestand van
de patiënt op T2 draagt het meeste bij aan de voorspelling. De gemiddelde score op de
functionele toestand-schaal is voor de doorzoekers: 23 % en voor de niet-doorzoekers 11
%. Opvallend is dat de groep doorzoekers niet alleen op T2, maar ook op T1 meer
beperkt is in het functioneren, gemiddelde score: 26 %, voor de niet-doorzoekers: 14 %.
73 % Van de doorzoekers weet niet wat de oorzaak is van de klachten, terwijl 44 % van
de niet-doorzoekers zegt de oorzaak niet te weten.
Bij de univariate analyse is er een samenhang met de leeftijd van de patiënt. De bijdrage
van deze variabele verdwijnt wellicht door de samenhang die bestaat met de locus of
control. Verder dragen de variabelen: eerdere contacten met andere hulpverlener, de aard
van de klachten, het specialisme, de ongerustheid en al dan niet eens met de afronding
niet meer significant bij, bij de multivariate analyse. Met deze variabelen bestaat een
samenhang met de functionele toestand en de zekerheid over de diagnose op T2.
Tabel 9.39 Logistische regressieanalyse van het al dan niet doorgaan met het zoeken van
hulp (N=200)

significantie
B
SE
niet-verwijzingsspecifiek
locus of control: intern
.005
geslacht
locus of control: arts
verwijzingsspecifiek
functionele toestand T2
<.001
zekerheid over de diagnose T2
.005

R

(Wald)

.47

.17

.21

1.51
-.34

.65
.16

.16
-.13

.06

.02

.30

-1.54

.55

-.20

.02
.04

Bij de doorzoekers is nagegaan welke diagnoses (volgens de huisarts) vaker dan één maal
voorkomen en of de frequentie van voorkomen verschilt van de frequentie bij de nietdoorzoekers, zowel op T1 als T2 (tabellen 9.40 en 9.41).
De diagnoses spanningshoofdpijn, constitutioneel eczeem en costoclaviculair compressie
syndroom komen op T2 in de groep doorzoekers significant vaker voor dan bij de overige
verwijzingen. Op T1 komen rugklachten, zonder dat er gedacht wordt aan een HNP,
significant vaker voor. Deze diagnoses veranderen op T2 in respectievelijk psychisch,
geen neurologische afwijking, geen organisch substraat en geen diagnose.
Het is opvallend dat met name de diagnoses, waarbij psychische factoren een belangrijke
rol spelen, in de groep doorzoekers vaak voorkomen.
Bij de vergelijking van de diagnose van de patiënt met de diagnoses van de huisarts en de
specialist valt het volgende op:
Bij 9 van de 33 verwijzingen hebben patiënt, huisarts en specialist op het tweede

De uitkomst van de verwijzing

237

meetmoment ongeveer dezelfde opvatting over de diagnose. Bij de overige verwijzingen
is er discrepantie tussen het oordeel van de artsen en het oordeel van de patiënt. Bij 7 van
de 24 verwijzingen worden de klachten door de huisarts en de specialist psychisch
geduid, terwijl de patiënt denkt aan een somatische oorzaak of een psychische oorzaak
afwijst of betwijfelt. Bij één van deze verwijzingen doet zich een interessante
verschuiving van de gedachten over de diagnose voor. Op het moment van verwijzen
denkt de patiënt dat het hyperventilatie is. Op het tweede meetmoment zijn de artsen tot
de conclusie gekomen dat de klachten een psychische achtergrond hebben, terwijl de
patiënt op dat moment aan een hernia als oorzaak voor de klachten denkt.
Tabel 9.40 Vergelijking van de diagnoses van de huisarts van de doorzoekers en de nietdoorzoekers op T2

diagnose

aantal aantal nietdoorzoekers doorzoekers

psychogeen1)
spanningshoofdpijn
constitutioneel eczeem
spastisch colon
costo claviculair compressie syndroom
geen diagnose
diagnose uitgesloten2)

3
5
3
2
2
5
3

8
5
1
11
1
14
13

significantie toets 3)
niet significant
chi2 =11.85 df=1 p<.01
chi2 =17.70 df=1 p<.01
niet significant
chi 2=4.57 df=1 p<.05
niet significant
niet significant

1) als diagnose is door de huisarts een formulering gebruikt als: ‘psychisch’, ‘spanningen’, ‘nervositas’ etc.
2) d i a gnostische conclusies als: ‘geen neurologische afwijkingen’ en ‘geen cardiale
pathologie’
3) Yates correctie

Tabel 9.41 Vergelijking van de diagnoses van de huisarts van de doorzoekers en de nietdoorzoekers op T1

diagnose

aantal aantal nietdoorzoekers doorzoekers

psychogeen
eczeem (incl. constitutioneel/seborroisch)
spastisch colon
carpale tunnel syndroom
lumbago/pseudoradiculaire prikkeling
geen diagnose

3
4
2
2
4
9

1) Yates correctie

Motieven voor het doorgaan met het zoeken van hulp

5
12
4
4
1
47

significantie toets 1)
niet significant
niet significant
niet significant
niet significant
chi 2=17.6 df=1 p<.01
niet significant
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Tot slot worden hieronder de motieven genoemd van de patiënten die door zijn gegaan
met het zoeken van hulp voor hun klachten. De motieven van de patiënten kunnen
globaal in vier categorieën worden ingedeeld. De volgorde van de motieven komt
overeen met de frequentie van voorkomen van de motieven. Per motief worden
willekeurig gekozen casussen beschreven. Bij een aantal casussen speelt meer dan één
motief een rol. Deze casussen zijn ingedeeld bij het motief dat het meest op de voorgrond
staat.
1. Bij deze patiënten ligt de nadruk op het zoeken naar erkenning voor de klacht; men
voelt zich niet serieus genomen; men blijft zich ongerust maken over de klachten,
omdat men van de reguliere artsen geen bevredigend antwoord heeft gekregen over
de oorzaak van de klachten. Het zoeken naar erkenning voor de klachten vindt plaats
bij de reguliere geneeskunde en/of bij de niet-reguliere geneeskunde. Casus 1 tot en
met 4 zijn hier voorbeelden van.
2. Deze patiënten weten min of meer wat er aan de hand is en zijn niet primair ongerust,
maar omdat de klachten blijven bestaan, bezoeken ze alternatieve genezers. Casus 5
tot en met 7 illustreren dit motief.
3. Deze patiënten hebben onvoldoende baat gehad bij een behandeling door de reguliere
geneeskunde. Voorbeeld hiervan is casus 8.
4. Deze patiënten maken gebruik van alternatieve genezers, niet omdat men afkerig is
van de reguliere geneeskunde of er onvoldoende baat bij hebben gehad, maar omdat
men veel waarde hecht aan de natuurgeneeswijze. Casus 9 is hiervan een voorbeeld.
Casusbeschrijvingen
Casus 1
M e vr. F, 35 jaar, heeft sinds 6 weken bizarre klachten, welke door de huisarts worden
bestempeld als hypochondrie. Patiënte wordt naar de neuroloog verwezen. Ze is echter
bang dat de klachten aan spanningen toegeschreven zullen worden. Ze is 6 jaar geleden
overspannen geweest en na die periode zijn al haar klachten aan die spanningen
toegeschreven. Ze zegt dan ook altijd heel lang te wachten alvorens naar de huisarts te
gaan. Ze heeft geen enkel vertrouwen in de verwijzing. De neuroloog kan niets vinden en
adviseert een psychiater te raadplegen. Ze is hier erg verontwaardigd over. Mevr. besluit
naar d e h o meopaat te gaan, met name zegt ze om erkenning voor haar klachten
(lichamelijk) te krijgen. Deze arts zegt dat ze niet overspannen is en er wel degelijk iets
lichamelijks aan de hand is; maar omdat het niet de huisarts van patiënte is, kan deze haar
niet naar de specialist verwijzen. Op het derde meetmoment vertelt ze dat de klachten iets
b e t er zijn geworden, ze weet niet waardoor. De ongerustheid over de klachten blijft
hetzelfde. Mevrouw deelt ons mee dat ze van plan is een andere huisarts te nemen ‘die
meer naar je luistert’. Ze blijft af en toe de homeopaat bezoeken.
Casus 2
Mevr. G, 39 jaar, heeft sinds 1 jaar last van pijnlijke tintelende handen, 24 uur per dag,
h o o f d p i j n en moeheid. Ze is voor ze nu verwezen wordt naar de internist al bij een
neuroloog en een orthopeed geweest, die diverse onderzoeken hebben gedaan, doch dit
heeft niets opgeleverd. De internist kan niets vinden, ‘de doorbloeding van de handen en
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d e voeten zou slecht zijn’. Ze is slecht te spreken over haar huisarts. De huisarts zegt
steeds ‘zie je nou wel, er is niets aan de hand, want ze kunnen niets vinden’. Op T2 zegt
mevr. dat de klachten zijn toegenomen, ze heeft dan ook besloten naar een iriscopist te
gaan. Deze vertelt haar dat ze ‘vuil bloed en vaste spieren’ heeft. Ze krijgt verschillende
m i d d e l e n voorgeschreven, die de klachten hebben doen afnemen. Mevr. merkt in het
interview op: ‘volgens mij wordt er, als er niet direct een oorzaak te vinden is, te gauw
gedacht het kan wel psychisch zijn, maar direct gezegd wordt het niet. Wel wordt gezegd:
als d e p i j n te erg wordt, kom je maar terug. Dus dan is er toch iets waar verder naar
gezocht kan worden’.
Casus 3
Mevr. P, 23 jaar, heeft al enkele jaren hoofdpijn. Met daarbij klachten als zweverigheid,
duizeligheid en doorlopend verkouden. Ze heeft geen flauw idee wat de oorzaak van de
klachten is, misschien een bijholteontsteking. Ze heeft zelf al veel ‘gedokterd’. Ze wordt
verwezen naar de neuroloog. Het onderzoek levert niets op: ‘alles was goed’. Ze bezoekt
e e n homeopaat, omdat de uitslag van de specialist niet bevredigend is. ‘Er zou niets in
het lichaam aan de hand zijn, maar ik voel me toch niet 100%. Dus de aanhouder wint, ik
z o e k rustig verder’. De homeopaat schrijft haar medicijnen voor. Ze beschrijft hoe de
h u i s a rts en de specialist op haar klachten reageerden. ‘De huisarts adviseerde: doe maar
rustig aan, het weer, de drukte enz. spelen vast een rol. Dit had de specialist tijdens het
consult ook al gezegd: het zal allemaal wel een rol spelen: veranderlijk weer, net
getrouwd en verhuisd. Dit in tegenstelling tot de homeopaat die, omdat hij goed luisterde
en de klachten combineerde een vermoedelijke oorzaak gevonden heeft en hiervoor een
behandeling geeft’.
Casus 4
Mevr. E, 19 jaar, heeft sinds 3 jaar maag- en darmklachten, altijd diarree, Ze is al twee
maal eerder verwezen naar een specialist die haar uitgebreid heeft onderzocht en de
d i a g n o se spastisch colon vaststelde. ‘Ze moest ermee leren leven’. De specialist had dit
volgens mevr. op een toon gezegd alsof hij tevens zei ‘je moet je niet zo aanstellen’. Ook
d e h u i sarts zei dat ze ermee moest leren leven. Reeds eerder heeft ze een homeopaat en
een iriscopist bezocht voor de klachten. Ze heeft verschillende medicijnen en middeltjes
gehad, waarbij mevr. geen baat vond. Ze wordt nu weer naar de zelfde specialist
verwezen, omdat de klachten ‘ondragelijk zijn’. De diagnose wordt echter weer bevestigd.
Mevr. is na het laatste consult bij de specialist direct naar een natuurgenezer gegaan, die
constateerde dat ze naast spastisch colon ook de ziekte van Crohn had. Hij adviseerde
b e p a a l d e medicijnen te staken en kreeg druppels tegen darmkrampen en diarree. Gelijk
kreeg patiënt bruine urine en pijn. De natuurgenezer stelde vast dat mevr. nierstenen had
e n kreeg een middel om de nierstenen te vergruizen. Volgens mevr. geeft de
natuur genezer haar weer ‘hoop’, er gebeurt iets. De klachten zijn op T3 afgenomen: ‘ze
doet weer alles’. Mevr. wijt dit aan het goede persoonlijke contact en de medicijnen van
de natuurgenezer.
Casus 5
Dhr. R, 30 jaar, heeft al 3 jaar ernstige hoofdpijnklachten. De huisarts heeft geen idee
waardoor de klachten worden veroorzaakt en de patiënt wordt naar de neuroloog
verwezen. De specialist deelt mee dat er geen lichamelijke afwijkingen zijn gevonden.
Hierdoor is de patiënt wel wat gerustgesteld. De klachten blijven echter hetzelfde en
worden na een maand heviger, wat voor patiënt reden is om een natuurgenezer te
raadplegen. Bij deze genezer vindt dhr. geen baat en hij wil het graag ‘hogerop’ zoeken.
Hij vraagt om een verwijzing naar het academisch ziekenhuis. Hier krijgt dhr. te horen dat
d e k lachten te maken hebben met spierspanning en wordt naar een fysiotherapeut
verwezen en krijgt medicatie bij heftige pijn. Dhr. kan op het derde meetmoment nog niet
zeggen of hij bij deze behandeling baat heeft.
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Casus 6
Mevr. L, 24 jaar, heeft sinds 3 maanden vreselijke hoofdpijn, gedurende de gehele dag.
Zij geeft aan dat zij overspannen is en dat de klachten te maken hebben met spanningen
o p de schouderspieren. Voor de verwijzing naar de specialist heeft zij een iriscopist
bezocht, die haar druppels voorschreef, die wel wat hielpen. Verder zijn er al eens eerder
röntgenfoto's gemaakt van het hoofd en de nek, welke geen bijzonderheden aan het licht
brachten. Ook is zij onder behandeling geweest van een haptonoom, die haar ontspann i n g s o efeningen heeft geleerd (11 consulten). Mevr. is door deze behandeling 2 weken
z o n der hoofdpijn geweest. Mevr. heeft de neuroloog, waarnaar zij is verwezen, 1x
b e z o c h t . Dit heeft niets opgeleverd. De klachten zouden inderdaad worden veroorzaakt
door spierspanningen. Op T2 is de hoofdpijn iets minder geworden. Zij heeft inmiddels
e e n magnetiseur in de hand genomen. Op T3 is de hoofdpijn een stuk beter geworden.
Volgens mevr. komt dit door de hulp van de iriscopist en de magnetiseur. Ze heeft ook
ontslag genomen bij het bedrijf waar ze werkte, omdat dit werk haar veel spanningen gaf.
Opvallend is dat mevr. op T3 aangeeft dat haar ongerustheid over de klachten verdwenen
is, omdat in het ziekenhuis is aangetoond ‘dat ze geen tumor in het hoofd heeft’.
B i j het eerste interview heeft mevr. hierover niets gezegd en antwoordde ze ontkennend
op de vraag: maakt u zich ook zorgen dat de aandoening levensbedreigend is?
Casus 7
Mevr. J, 20 jaar, heeft sinds 3 maanden eczeem op handen en gezicht. Voor deze klachten
heeft ze al eens een homeopaat bezocht. Ze heeft nu zelf om een verwijzing naar de
dermatoloog gevraagd. De huisarts vond dit volgens mevrouw wel verstandig. Eerst zegt
de specialist dat het geen allergie is, doch komt er later op terug. Deze constateert dat ze
allergisch is voor bepaalde stoffen, maar stelt geen behandeling in. Mevrouw besluit
o p n i e u w d e homeopaat te raadplegen. Volgens de homeopaat is het ‘zelfvergifteging
door verminderde werking van de lever’. Hij stelt een behandeling in wat goed helpt. Ze
wil e c h t er toch alsnog een dermatoloog in een academisch ziekenhuis raadplegen voor
nader onderzoek. Ze had over deze dermatoloog gehoord van kennissen. Op het derde
meetmoment zegt ze deze stap nog niet te hebben genomen, omdat de huidafwijkingen
redelijk te dragen zijn.
Casus 8
Mevr. V, 31 jaar, heeft sinds 3 maanden last van jeuk en huiduitslag. Ze is al eens eerder
b i j de dermatoloog geweest, waarnaar ze nu wordt verwezen. Ze krijgt zalven die niet
afdoende blijken te zijn. Ze is daarom naar een natuurgenezer gegaan. Van kennissen
g e hoord, die er veel baat bij hadden gehad. Sinds een week gebruikt ze de zalven op
natuurbasis en blijken aardig te helpen.
Casus 9
Mevr. M, 76 jaar, wordt verwezen door de huisarts op verdenking van de ziekte van
Parkinson. Zelf denkt mevrouw dat er een bacil in haar lichaam zit. Op het tweede meetmoment geeft ze ook aan dat ze de ziekte van Parkinson heeft. Op T2 zijn de klachten en
d e o n gerustheid hetzelfde gebleven, hoewel ze medicatie van de specialist heeft
gekregen. Mevrouw besluit daarom weer de homeopaat te raadplegen, die zij ook voordat
zij naar de neuroloog werd verwezen, al eens bezocht heeft voor dezelfde klachten. Op T3
vertelt mevrouw dat de klachten zijn afgenomen en ook de ongerustheid. Zij wijt dit zelf
aan een combinatie van de homeopathische middelen en de voorgeschreven medicijnen
v a n d e specialist. Mevr. zegt een sterke voorkeur te hebben voor de natuurgeneeswijze.
Zij heeft kasten vol boeken over dit onderwerp.
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9.9 Samenvatting en beschouwing
Samenvatting
Het antwoord op de vraag ‘Wat heeft de verwijzing opgeleverd met betrekking tot de
gezondheidstoestand, ongerustheid en diagnostische kennis?’ luidt kort gezegd: bijna
iedere verwijzing heeft wel iets opgeleverd; er zijn slechts 5 verwijzingen die niets
opleveren (tabel 9.42). Het uitkomstaspect dat het meest frequent verbetert, is de kennis
van de huisarts op diagnostisch gebied. Gaat het slechts om de verbetering van één
uitkomstaspect, dan betreft het ook in de meeste gevallen een toename in de kennis van
de huisarts op diagnostisch gebied. Vier verwijzingen leveren alleen een afname van de
ongerustheid van de patiënt op.
Tabel 9.42 Frequentieverdeling van het aantal uitkomstaspecten waarbij sprake is van
een positieve verandering tussen T1 en T2

score

aantal verwijzingen
% (N=272)

2

0

1

2

3

4

5

6

4

14

17

21

23

13

6

7

DE VERANDERING VAN DE GEZONDHEIDSTOESTAND EN ONGERUSTHEID

Op het moment van verwijzen ervaart een grote meerderheid van de patiënten een
beperking in het functioneren, met name op recreatief gebied en met betrekking tot het
uitoefenen van het beroep of het huishoudelijk werk. Iets minder dan de helft van de
patiënten voelt zich ziek en ongeveer driekwart van de patiënten is ongerust over de
klachten. Op het derde meetmoment is tweederde van de patiënten nog steeds beperkt in
het functioneren, terwijl een derde zich nog ziek voelt en ongeveer de helft nog ongerust
is.
Over de hele periode gezien is er een significante verbetering in de functionele toestand
en de ongerustheid; deze treedt vooral op in de eerste drie maanden (T1-T2). Daarna
verbetert de situatie niet significant (T2-T3). Retrospectief ziet de situatie er anders uit. De
meeste patiënten ervaren afname van de klachten en de ongerustheid in de eerste drie
maanden, maar ook daarna ervaart de helft van de patiënten afname van de klachten en
een kwart afname van de ongerustheid.
Het oordeel van de huisarts en de specialist over de klachten- en ongerustheidsverandering hangt matig samen met het oordeel van de patiënt over de klachten- en ongerustheidsverandering. Huisarts en specialist geven in ongeveer een kwart tot een derde
van de gevallen aan dat ze niet weten of de klachten of de ongerustheid zijn afgenomen.
DE VERANDERING VAN DE KENNIS OP DIAGNOSTISCH GEBIED

Bij iets meer dan de helft van de verwijzingen is de diagnostische zekerheid van de
huisarts toegenomen, bij bijna een tiende van de verwijzingen neemt de zekerheid af en
bij de overige verwijzingen blijft de zekerheid gelijk. Bij 42 % van de verwijzingen is de
diagnose gelijk gebleven en bij een kwart van de verwijzingen is de diagnose van de
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huisarts vervangen door een andere diagnose; bij de overige verwijzingen wordt de
diagnose nader gespecificeerd, een diagnose uitgesloten of een diagnose gesteld.
Bij ruim een kwart van de verwijzingen verandert er niets aan de diagnose en/of
diagnostische zekerheid. Een geringe vooruitgang in diagnose en/of diagnostische
zekerheid treedt op bij ruim een derde van de verwijzingen. Bij het overige deel van de
verwijzingen treedt een sterke vooruitgang op.
Bij tweederde van de patiënten is sprake van een toename van de kennis op diagnostisch
gebied; bij de overige patiënten is de kennis gelijk gebleven. Een toename van de kennis
betekent dat de patiënt weet wat er aan de hand is, terwijl men dit op T1 nog niet wist, of
dat er een bepaalde diagnose is uitgesloten, of dat men te horen heeft gekregen dat er
niets aan de hand is.
DE NOODZAAK VAN DE VERWIJZING

De patiënt is achteraf (op het tweede meetmoment) het meest overtuigd van de noodzaak
van de verwijzing in vergelijking met de huisarts, de specialist en de onafhankelijke
artsen. Het oordeel van de patiënt hangt samen met het oordeel van de specialist en de
onafhankelijke artsen, maar niet met het oordeel van de huisarts.
DE TEVREDENHEID OVER HET GEDRAG VAN DE ARTSEN

Over het algemeen zijn de patiënten redelijk tevreden over het gedrag van de artsen; de
specialist krijgt een iets hoger rapportcijfer dan de huisarts (respectievelijk 6.9 en 6.5). De
patiënten zijn minder positief over de uitleg die de huisarts heeft gegeven over wat hij
denkt dat er aan de hand is en over wat de patiënt in het ziekenhuis staat te wachten.
Bijna een vijfde deel van de patiënten had eerder verwezen willen worden. De minste
kritiek ontvangt de huisarts over de gelegenheid die de huisarts de patiënt had moeten
geven om vragen te stellen of dat de huisarts meer had moeten doen om zelf de klachten
te behandelen of de oorzaak vast te stellen. Het oordeel van de patiënt over het gedrag
van de specialist is het meest positief over de aandacht die de specialist aan de klachten
heeft besteed; het minst positief is men over de inspraak die men heeft gehad in het
behandelingsbeleid en over de mededeelzaamheid van de specialist. Ongeveer een tiende
van de patiënten bij wie de specialistische zorg is afgerond is het niet eens met deze
afronding. Deze patiënten ervaren minder afname van de klachten en de ongerustheid dan
de patiënten die het wel eens zijn met de afronding. Een kritiekpunt van sommige
patiënten was dat ze soms naar de huisarts moesten voor het bespreken van de uitslagen
van het specialistisch onderzoek. De meeste patiënten geven er de voorkeur aan dat de
uitslagen van het specialistisch onderzoek door de specialist worden besproken en niet
door de huisarts.
HET DOORGAAN MET HET ZOEKEN VAN HULP

11 % Van de patiënten zoekt op eigen initiatief (niet op advies van de huisarts of de
specialist) tijdens of na de verwijzing nog elders hulp. Het gaat om hulp van onder
anderen de homeopaat, de iriscopist of de acupuncturist of men gaat naar een andere
specialist voor een ‘second opinion’.
DE VERKLARING VAN DE VARIANTIE IN DE UITKOMSTASPECTEN

In tabel 9.43 is voor de uitkomstaspecten het percentage verklaarde variantie van de
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De verandering van de gezondheidstoestand, de ongerustheid en de diagnostische kennis
wordt voornamelijk door de uitgangssituatie bepaald: hoe ongunstiger de uitgangssituatie,
hoe meer er verbetert. De verbetering van de functionele toestand van de patiënt kan niet
duidelijk worden toegeschreven aan de verwijzing, omdat er een positieve samenhang
bestaat met de (verandering van de) comorbiditeit.
De verbetering van de functionele toestand is bij de patiënten die een verbetering in de
comorbiditeit ervaren groter dan bij degene die geen verbetering in de comorbiditeit
ervaren. De functionele toestand van de patiënten met comorbiditeit verbetert minder dan
bij de patiënten zonder comorbiditeit.
De neurologische verwijzingen blijken minder klachten- en ongerustheidsafname op te
leveren dan de dermatologische of de internistische verwijzingen. Ernstiger en
problematischer klachten (moeilijker te diagnostiseren en te behandelen klachten en
psychosociale factoren spelen een grotere rol) leveren minder verbetering van de
functionele toestand op, respectievelijk minder afname van de klachten. De verwachting
van de patiënt is, in tegenstelling tot de verwachting van de huisarts, een voorspeller voor
wat de verwijzing aan klachtenverandering oplevert. De patiënten die nog onder controle
of behandeling staan van de specialist op het tweede meetmoment hebben minder ongerustheidsafname ervaren dan de patiënten die niet meer onder controle staan.
Voor de verandering van de kennis van de huisarts op diagnostisch gebied maakt het
aantal diagnostische verrichtingen of welke diagnostiek de specialist heeft verricht niet
uit. De verandering van de kennis bij de patiënt hangt samen met het al dan niet
verrichten van endoscopisch onderzoek.
Patiënten zijn tevredener over het gedrag van de huisarts wanneer men ouder of
particulier verzekerd is en niet ter geruststelling is verwezen. Hoe lager de verwachting
over het gedrag van de huisarts (de huisarts hoeft niet tegemoet te komen aan de wensen
van de patiënt en het zekere voor het onzekere nemen), hoe tevredener.
Patiënten zijn tevredener over het gedrag van de specialist wanneer men hoger opgeleid
is, minder ongerust is, een positiever (voor)oordeel over het gedrag van de specialist heeft
en zekerder over de diagnose is.
Onzekerheid over de diagnose en een slechtere functionele toestand komt bij de
doorzoekers frequenter voor, dan bij de patiënten die stoppen met het zoeken van hulp.
De doorzoekers zijn vaker vrouwen dan mannen en patiënten die van mening zijn dat
ziekte en gezondheid minder door hen zelf wordt bepaald en meer door een arts.
Beschouwing
De meeste patiënten die naar een polikliniek worden verwezen, voelen zich niet ziek en
als men zich ziek voelt is dat maar in beperkte mate. Hoewel de meeste patiënten beperkt
zijn in hun functioneren, is de gemiddelde score in de beperking van de functionele
toestand ook niet erg hoog. Een afname in de gemiddelde score van 15 % naar 11 % lijkt
absoluut gezien miniem, maar betekent toch een verbetering van 25 %.
Bij de uitkomstaspecten die in de tijd zijn gemeten, treedt tussen het eerste en het tweede
meetmoment een significante verbetering op; tussen het tweede en het derde meetmoment
niet. Een aanzienlijk deel van de patiënten ervaart na het tweede meetmoment nog een
afname van de klachten en in beperktere mate een afname van de ongerustheid (de
uitkomstaspecten die achteraf door de patiënt zijn beoordeeld). Mogelijk zijn patiënten
niet meer beperkt in hun functioneren, maar hebben zij nog wel klachten, die daarna nog
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kunnen verbeteren. Een voorbeeld van deze mogelijkheid is een patiënt met huiduitslag.
Deze patiënt is niet beperkt in het functioneren op het tweede meetmoment. De
huiduitslag is echter nog wel aanwezig en kan na verloop van tijd verder afnemen. Of er
al dan niet een positief effect van een verwijzing wordt gemeten, is dus afhankelijk van
de gebruikte meetinstrumenten en de tijdstippen waarop de metingen plaatsvinden.
Om de verandering op diagnostisch gebied te meten kan het begrip diagnostische
zekerheid worden gebruikt. Het is echter niet voldoende om alleen naar de verandering
van de diagnostische zekerheid te kijken, ook een verandering van de diagnose is van
belang. De uitkomsten hebben laten zien dat in nogal wat gevallen de diagnose van de
huisarts wordt vervangen door een andere diagnose.
Er is weinig onderzoek verricht naar de uitkomst van de verwijzing (verandering
gezondheidstoestand, ongerustheid en diagnostische kennis) en niet eerder is onderzoek
gedaan naar de verklaring van de variantie in de uitkomst van de verwijzing. In de
onderzoeken van de Jongh1 en Grundmeijer en van Weert2 wordt naar een verschil in de
uitkomst gekeken, maar de variantie wordt niet verklaard.
In het onderzoek van Grundmeijer en van Weert leveren de verwijzingen weliswaar
minder klachten en ongerustheidsafname op als in het onderhavige onderzoek; echter het
type klacht geeft ook verschillen in de verandering van de klachten- ongerustheid en diagnostische kennis te zien (het gaat in hun onderzoek alleen om internistische verwijzingen). In het onderhavige onderzoek is de huisarts op het moment van verwijzen bij de
internistische verwijzingen minder zeker over de diagnose, dan de huisartsen in het
onderzoek van Grundmeijer en van Weert, terwijl na afronding van de verwijzing het
percentage zekere diagnoses ongeveer gelijk is. Zij vonden dat de diagnose bij iets meer
dan de helft van de verwijzingen veranderde en dit is ongeveer een tiende lager dan het
aantal gewijzigde diagnoses in ons onderzoek. De onderzoeken zijn op dit punt niet
volledig vergelijkbaar. Het belangrijkste verschil is dat een nadere specificatie van de
diagnose in ons onderzoek wel als een verandering is gescoord (een tiende), terwijl zij dit
niet als verandering hebben beschouwd.
De Jongh onderzocht in zijn eigen praktijk in hoeverre 92 verwijzingen hebben geleid tot
een subjectieve afname van de klachten en ongerustheid van de patiënt en of de uitkomsten overeenkomen met de verwachtingen van de huisarts en de patiënt.
De Jongh concludeert dat de verwachtingen van de patiënt in het algemeen hoog
gespannen waren, maar anders uitpakten. De verwachting van de huisarts is volgens hem
meer in overeenstemming met wat de verwijzing volgens de huisarts heeft opgeleverd. In
ons onderzoek is de verwachting van de patiënt een betere voorspeller voor wat de
verwijzing oplevert dan de verwachting van de huisarts. De verwachting ten aanzien van
de verandering van de ongerustheid en diagnostische zekerheid blijken geen voorspellers
voor de verandering.
Zoals verwacht blijkt dat, hoe ongunstiger de uitgangssituatie is, hoe meer de verwijzing
oplevert; er valt nu éénmaal meer te verbeteren. Ook is niet gebleken dat bij ouderen de
gezondheidstoestand minder frequent verbetert, dan bij jongeren.
Verwacht werd dat bij de patiënten die al eens eerder een andere hulpverlener hadden
geraadpleegd voor dezelfde klachten, de verwijzing minder zou opleveren, omdat er al
meer aan ‘gedokterd’ zou zijn, dan bij de patiënten die niet eerder een andere
hulpverlener hebben bezocht. De verwachting is niet uitgekomen.
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De veronderstelling dat de uitkomst van de verwijzing beïnvloed wordt door de aard en
de ernst van de klachten en of men nog onder controle staat van de specialist na drie
maanden, blijkt te kloppen.
De verbetering van de functionele toestand bij de patiënten die vanaf het begin van de
verwijzing comorbiditeit hebben is geringer dan bij de patiënten die geen comorbiditeit
hebben vanaf het begin. Deze uitkomst werd verwacht. Hieruit kan men afleiden dat het
meten van de verandering van de functionele toestand minder gevoelig is, als bij de
patiënten comorbiditeit bestaat. Wanneer men in een groep patiënten met veel
comorbiditeit (bijvoorbeeld ouderen) de uitkomst van een medische interventie wil meten,
is het mogelijk dat de uitkomst van een interventie wordt ondergesneeuwd door de
invloed van de comorbiditeit. Men zou kunnen overwegen om bij het meten van de
functionele toestand steeds na te gaan of de beperking door de te onderzoeken klacht of
door de comorbiditeit wordt veroorzaakt. Dit zal in de praktijk moeilijk realiseerbaar zijn,
omdat juist voor patiënten met veel comorbiditeit moeilijk is aan te geven welke van de
klachten verantwoordelijk is voor een bepaalde beperking. Dit betekent dat een
inventarisatie van de comorbiditeit gewenst is, om de gevonden verschillen hiervoor te
controleren.
Gebleken is dat verwijzingen ‘ter geruststelling’ of ‘onder druk’ of waarbij de huisarts
‘vreest iets over het hoofd te zien’, evenveel opleveren dan de verwijzingen waarbij deze
motieven geen rol spelen.
De vraag of de verbeteringen die zijn opgetreden bij de verwijzingen in het onderhavige
onderzoek, zijn toe te schrijven aan het specialistisch handelen of dat deze verbeteringen
ook zouden zijn opgetreden als de patiënt niet was verwezen is niet te beantwoorden,
omdat geen gebruik is gemaakt van een controle groep. Dergelijk onderzoek zou zeer
wenselijk zijn, maar is niet goed mogelijk door ethische bezwaren. De verwachting dat
het voor de verandering van de gezondheidstoestand uit zou maken of de specialist een
therapie heeft gegeven, blijkt niet te kloppen. De verandering van de kennis van de
patiënt op diagnostisch gebied heeft laten zien dat alleen endoscopisch onderzoek een
bijdrage hieraan heeft geleverd; dit is onderzoek dat niet door de huisarts kan worden
uitgevoerd.
De onderzoeken naar de relatie tussen demografische kenmerken, ernst van de klachten
en de tevredenheid over het gedrag van artsen gaven geen eensluidende resultaten te zien.
In het onderhavige onderzoek blijkt dat ouderen, particulierverzekerden en patiënten met
een hogere opleiding tevredener zijn dan jongeren en patiënten met een lagere opleiding.
Hieruit kan niet de conclusie worden getrokken dat de kwaliteit van zorg aan ouderen
beter is en dat ouderen daarom tevredener zijn. Ouderen zijn vaak terughoudender in hun
oordeel over de ontvangen zorg, omdat zij meer de neiging hebben om de rol van de
‘goed aangepaste’ te vervullen. 3 4 Dat particulier verzekerden en hoger opgeleiden
tevredener zijn dan ziekenfondsverzekerden en lager opgeleiden zou te maken kunnen
hebben met het gedrag van de artsen. Zo zou de huisarts minder communicatief en
informatief zijn ten op zichte van patiënten uit lagere dan ten opzichte van patiënten uit
hogere sociaal-economische milieus.5 6
Het type klacht blijkt ook in ons onderzoek geen rol te spelen voor de mate van
tevredenheid. Dat patiënten die ter geruststelling zijn verwezen ontevredener zijn over de
huisarts dan degene die niet ter geruststelling zijn verwezen, is overeenkomstig de
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verwachting. Onderzoek naar de relatie tussen de verwachtingen van patiënten over het
gedrag van artsen en de tevredenheid over het gepercipieerde gedrag heeft, zoals in dit
onderzoek, niet plaatsgevonden. Enerzijds gaat het om de normatieve verwachtingen van
de patiënt over het gedrag van de huisarts (hoe deze zou moeten handelen), anderzijds
over het beeld dat de patiënt zich van te voren heeft gevormd over het gedrag van de
specialist. Bij zowel de tevredenheid van de patiënt over het gedrag van de huisarts als de
tevredenheid over het gedrag van de specialist wordt de tevredenheid bepaald door de
verwachtingen. Dit resultaat is overeenkomstig de hypothese van Mechanic dat de mate
van tevredenheid wordt beïnvloed door de mate waarin het gedrag van de arts
overeenkomt met de verwachtingen van de patiënt of de concepten die de patiënt heeft
gevormd door eerdere ervaring of van horen zeggen. 7 Hieruit volgt dat de zorgaanbieder
een belangrijke invloed kan hebben door het verwachtingspatroon of de beeldvorming
van de patiënt te beïnvloeden. Veel van de patiënten in dit onderzoek verwachten van de
huisarts dat deze zich dienstbaar opstelt, dit in tegenstelling tot de opvatting van de
huisartsen. Volgens Freidson bestaat er een fundamentele discrepantie tussen de rolverwachtingen van de patiënt en de rolopvattingen van de arts. Dit ontbreken van
complementariteit houdt een constante conflictsituatie in. Freidson geeft aan dat de
huisarts op het ontmoetingspunt van het ‘lay-referral system’ en het ‘professional referral
system’ staat. Dit betekent dat hij zich in een spanningsveld bevindt. Hij heeft enerzijds
de neiging om aan het verwachtingspatroon van de patiënt tegemoet te komen.
Anderzijds heeft hij zijn professionele verantwoordelijkheid, die hem ervan weerhoudt al
te ongenuanceerd op de wensen van de patiënt in te gaan. 8
In tegenstelling tot de tevredenheid van de patiënt over het gedrag van de huisarts is de
tevredenheid van de patiënt over het gedrag van de specialist vooral afhankelijk van hoe
ongerust de patiënt zich voelt of hoe onzeker de patiënt is over de diagnose. Ook het
doorgaan met het zoeken van hulp is vooral afhankelijk van de gezondheidstoestand en
de zekerheid over de diagnose.
Een aantal kenmerken, dat uit andere onderzoeken naar het gebruik van alternatieve
genezers naar voren komt, blijkt ook voor de doorzoekers in ons onderzoek op te gaan.
Ook in de door ons onderzochte populatie zijn het met name vrouwen die doorgaan met
het zoeken van hulp en gaat het met name om spanningsklachten, atopische klachten,
klachten van het bewegingsapparaat en moeilijk te diagnostiseren klachten. De
veronderstelling dat de doorzoekers zich meer zullen laten leiden door hetgeen anderen
van hun ziekte vinden, dan dat zij zelf invloed kunnen uitoefenen op hun gezondheid en
ziekte lijkt te kloppen. Een belangrijk motief voor de meeste patiënten om verder hulp te
zoeken is, dat zij vinden dat meer aandacht aan de klachten had moeten worden besteed.
Uit de verhalen van de patiënten komt bij de meesten naar voren dat zij ‘erkenning’
zoeken voor hun klachten of voor henzelf. Reacties van artsen als: ‘wij hebben niets
kunnen vinden’, lokken de reactie uit: misschien kan een ander wel iets vinden. De
reactie: ‘er is niets aan de hand’ wordt door de patiënten opgevat als een ontkenning van
de klachten. Ze voelen zich niet serieus genomen.
Wanneer wordt gekeken naar het aantal patiënten dat getypeerd is als doorzoeker, kan
men concluderen dat het een te verwaarlozen aantal is: ‘er zullen altijd patiënten zijn die
net zo lang doorgaan met het zoeken van hulp totdat zij erkenning krijgen voor de
klachten’ of er zullen altijd patiënten zijn die menen dat zij zelf weinig aan hun
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gezondheid kunnen doen. Of zoals Krol in zijn inaugurele rede aangeeft: de patiënt ‘wil
alles wat kan’ en wil als gezonde tobber steeds vaker weten dat hij iets niet heeft. 9 Met
evenveel recht kan men echter concluderen dat het aantal niet te verwaarlozen is, gezien
in het licht van de toename in medische consumptie, dat niet alleen een financieel
vraagstuk is, maar ook medicaliseringsvraagstuk. Bij de doorzoekers is het doorzoeken in
veel gevallen een stap in een al langer bestaand proces van medische consumptie. Hoe
kunnen deze verwijzingen nu meer effect sorteren? Wanneer uitgegaan wordt van het
standpunt van de patiënt dienen de huisarts en de specialist deze patiënten meer het
gevoel te geven dat zij hun klachten serieus nemen. ‘Dat er niets aan de hand is’ willen ze
misschien in eerste instantie wel geloven, maar ze blijven met de vraag zitten hoe het dan
komt dat ze klachten houden. De artsen doen er dus goed aan na te gaan welke gedachten
de patiënt zelf heeft over de klachten. Bügel geeft aan dat reacties als: ‘Kom, kom, is het
zo erg’ averechts werken. Formuleringen als: ‘Ik begrijp dat u zich ongerust maakt of ik
begrijp dat u last heeft van de klachten’, schaden nooit. 10
Ook in dit onderzoek hebben patiënten druk uitgeoefend om verwezen te worden en zijn
patiënten ter geruststelling verwezen. Dat dit onterechte verwijzingen zijn, kan niet
zondermeer worden geconcludeerd; deze verwijzingen leveren niet significant minder op.
De huisarts is bij deze verwijzingen vaak onzeker over de diagnose en kan mogelijk niet
zelf de patiënt geruststellen.
Bij het meten van de effectiviteit van de verwijzing is door ons geen gewicht aan de
verschillende aspecten toegekend. Er zijn ook geen absolute standaarden om dit vast te
stellen. Het gewicht dat men aan een aspect toekent hangt af van de invalshoek van
waaruit men het begrip effectiviteit benaderd of van het doel waarmee de patiënt is
verwezen. Als het effect van de verwijzing wordt bekeken vanuit een kostenmotief,
bijvoorbeeld om het ziekteverzuim terug te dringen of het beperken van de gezinszorg,
dan is de verbetering van de functionele toestand het meest belangrijk. Wanneer de door
de patiënt ervaren klachten- of ongerustheidsverandering centraal staat, dan zijn de
retrospectieve aspecten relatief belangrijker.
Wanneer de effectiviteit wordt bekeken vanuit het doel waarvoor de patiënt is verwezen,
dan zal men andere gewichten toekennen aan de uitkomstaspecten. Stuurt de huisarts de
patiënt alleen in ter geruststelling dan is de verbetering van dit ene aspect voldoende. De
verwijzing is dus primair gericht op de ongerustheidsverandering, de uitkomst van de rest
van de aspecten is van secundair belang.
Een andere belangrijke vraag is of de effectiviteit van de verwijzing samengaat met de
doelmatigheid van de verwijzing. Hierop zal in het volgende hoofdstuk worden ingegaan.
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10

DE SAMENHANG TUSSEN DE KWALITEITSASPECTEN
VAN DE VERWIJZING

10.1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de samenhang tussen de kwaliteitsaspecten beschreven (10.2)
.
Daar waar een samenhang tussen de kwaliteitsaspecten bestaat worden deze kwali
teitsaspecten gezamenlijk met de verklarende variabelen geanalyseerd (10.3).t He
hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting en beschouwing (10.4).

10.2

De samenhang tussen de kwaliteitsaspecten

De aspecten van het proces hangen op enkele
onderdelen met elkaar samen; de samenhang is echter matig (zie tabel 10.1 op de volgende pagina). De aspecten van de
- uit
komst hangen daarentegen meer elkaar samen. Het proces
van de verwijzing is vrijwel
niet van invloed op de uitkomst van de verwijzing.
Hieronder wordt de samenhang nader toegelicht.
De samenhang tussen de procesaspecten
Tussen het handelen van dehuisarts (doelmatigheid en communicatie) enerzijds en het
handelen van de specialist (doelmatigheid en communicatie) anderzijds bestaat tin he
geheel geen samenhang. Voor de huisarts geldt dat doelmatiger handelen samen
t gaa
met het schrijven van kwalitatief betere verwijsbrieven.
Specialisten die doen wat de huisarts wil wat betreft de duur van de specialistisch
e
zorg, doen ook vaker wat de huisarts wil op diagnostisch gebied en schrijven steven
uitgebreidere specialistenbrieven.
De samenhang tussen de uitkomstaspecten
Tussen de verandering in de twee aspecten van de gezondheidstoestand bestaat
n ee
significante samenhang, evenals tussen de twee aspecten die de verandering van
e d
ongerustheidmeten, tussen de verandering van de kennis vanhuisarts
de
en de patiënt
op diagnostisch gebied en tussen de tevredenheid over het gedrag van de artsen.
t He
doorgaanmet het zoeken van hulp, gedurende
of na afronding van de verwijzing hangt
samen met de klachtenverandering, de ongerustheidsverandering, de verandering
n va
de kennis van de patiënt op diagnostisch gebied en de tevredenheid over het gedra
g
van de huisarts. Verder hangt de verandering van de gezondheidstoestand samen
t me
de verandering van de ongerustheid en de verandering van de diagnostische kennis.
De samenhang tussen de proces- en de uitkomstaspecten
Tussen de proces en de uitkomstaspecten bestaat een drietal verbanden. Bij verwij
zingen waarbij de specialist méér op diagnostisch- en therapeutisch gebied t heef
gedaan dan de huisarts wilde, is er vaker sprake van ongerustheidsafname (respectie
velijk objectieve en subjectieve verandering).
Bij verwijzingen, waarbij de specialistenbrief uitgebreider is, gaat de patiënt r vake
door met het zoeken van hulp. Waarschijnlijk is hier sprake van een schijnverband
.
Zowel de uitgebreidheid van de specialistenbrief als het doorgaan met het zoeken
n va
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hulp hangt positief samenhang met de aard van de klachten (moeilijker te diagnosti
seren en te behandelen klachten en psychosociale factoren spelen een grotere rol).
Dus wat de verwijzing oplevert, is nauwelijks afhankelijk van het proces van
e d
verwijzing.
Tabel 10.1 De samenhang tussen de kwaliteitsaspecten

PROCES
(3) (4)

(2)
PROCES
(1) doelmatigheid ha
(2) doelmatigheid sp
(3) overeenst diagnostiek
(4) overeenst therapie
(5) overeenst duur
(6) kwal verwijsbrief
(7) kwal specialistenbrief

.11
-

-.02
.01
-

(5)

.10
.02
.03
-

(6)

(7)

.07 .24 -.10
.11 -.01 .09
.15 -.11 .01
.02 .08 .09
-.09 .17
-.07
-

UITKOMST
(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
UITKOMST
(8) FT T1-T2 (long)
(9) klachten T2-T1 (retro)
(10) ongerustheid T1-T2 (long)
(11) ongerustheid T2-T1 (retro)
(12) tevredenheid ha gedrag
(13) tevredenheid sp gedrag
(14) diagn kennis ha T1-T2
(15) diagn kennis pat T1-T2
(16) verder hulpzoeken pat

-.17
-

(8)
PROCES
(1) doelmatigheid ha
(2) doelmatigheid sp
(3) overeenst diagnostiek
(4) overeenst therapie
(5) overeenst duur
(6) kwal verwijsbrief
(7) kwal specialistenbrief

.04
-.00
-.03
-.05
.04
-.02
-.08

.18
*-.15
-

-.08
.28
-.31
-

.06
*.13
.09
-.06
-

.03 -.02 -.03 -.01
.09 .07 *.12 -.25
.06 -.08 *-.12 *.12
.03 .18 .29 -.08
.30 -.05 .02 .17
.01 .16 -.09
.24 .00
*-.15
-

UITKOMST
(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

-.06
-.04
.02
-.01
-.09
.02
-.13

-.02
.11
*.11
.02
-.04
-.03
-.04

-.10 .04 .09 -.10 -.07 .03
.01 -.00 .02 -.09 .11 .05
-.07 .04 .08 .03 .05 -.07
-.17 .03 -.03 .05 -.03 .10
.01 .07 -.02 -.04 .05 -.00
-.05 .07 .08 -.04 -.01 .05
.03 -.08 -.05 .01 -.09 .20

* betekent p<.05, enkel onderstreept p<.01 en dubbel onderstreept p<.001
long=longitudinaal: dit is de verandering die objectief is gemeten
retro=retrospectief: dit is de door de patiënt ervaren verandering

De samenhang tussen het nut/noodzaak van de verwijzing en de proces- en
uitkomstaspecten
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Hoewel het nut (onafhankelijk beoordeeld) en de noodzaak (volgens de betrokke
n
actoren) al in de andere hoofdstukken aan de orde zijn geweest, komenerwe
hier nog
een keer op terug, om deze te relateren aan andere procesaspecten en de uitkomst
n va
de verwijzing; deze relaties zijn niet in tabel 10.1 opgenomen. Het nut van de
- ver
wijzing en het oordeel van de betrokkenen over de noodzaak van de verwijzin
g
achteraf kan worden gezien alseen overall evaluatie van het handelen van de artsen en
de uitkomst van de verwijzing.
Nuttiger verwijzingen leveren niet méér op dan minder nuttige verwijzingen.l We
blijkt dat bij verwijzingen, waarbij de specialistische zorg langer duurde dan
e d
bedoeling van de huisarts was, de verwijzing vaker als nuttig wordt gezien (Kendall'
s
tau(c)= -.13, p=<.01).
Uit de samenhang tussen de noodzaak
van de verwijzing volgens de betrokkenen en de
kwaliteitsaspectenkomt naar voren dat: Bij verwijzingen, waarbij de klachten van
e d
patiënt zijn afgenomen, is de specialist vaker van mening dat de verwijzing -nood
zakelijk is geweest (Phi=.22, p<.01).
Bij verwijzingen, die de patiënt noodzakelijk vindt, is door de specialist doelmatige
r
gehandeld, is de ongerustheid van de patiënt vaker afgenomen en is de kennis van
e d
patiënt op diagnostisch gebied vaker toegenomen (Pearson's R respectievelijk .14,
2 .1
en .14, voor allen geldt p<.05). Tussen de noodzaak van de verwijzing volgens de huisarts en de uitkomst van de verwijzing bestaat in het geheel geen samenhang.

10.3

De verklaring van de kwaliteit van verwijzingen (analyse mèt de
andere kwaliteitsaspecten èn de verklarende variabelen)

Zoals in paragraaf 10.2 is beschreven, is er nauwelijks samenhang tussen de proces
aspecten en tussen de proces en uitkomstaspecten. Tussen de uitkomstaspecte
n
daarentegen wel. Het is niet onwaarschijnlijk dat de gevonden samenhangen n
tusse
proces en uitkomst op toevalsfluctuaties berusten (er zijn slechts 3 van de 63
- ver
banden significant); daarom worden de procesaspecten bij de verdere analyse van
e d
uitkomstaspectenbuiten beschouwing gelaten.
Nagegaan wordt in hoeverre de uitkomstaspecten, naast de variabelen die in hoofdstuk 9 bij de verklarende analysesr naa
voren kwamen, nog extra aan elkaars uitkomst bijdragen. Eerst komen
e d
veranderingsaspectenaan de orde (gezondheidstoestand, ongerustheid en diagnosti
sche kennis), gevolgd door de tevredenheid en het doorgaan met het zoeken van. hulp
Bij de longitudinaal gemeten ongerustheidsverandering (de objectief gemeten verandering) wordt niet de retrospectieve ongerustheidsverandering in de analyse meegeno
men (de door de patiënt ervaren verandering) en vice versa, omdat het in ebeid
gevallen inhoudelijk om het zelfde begrip gaat. De tevredenheid over het gedrag
n va
de huisarts wordt niet verder geanalyseerd, omdat de andere aspecten op eenr late
tijdstip zijn gemeten en dus niet de tevredenheid kunnen verklaren. Het doorgaan
t me
het zoeken van hulp kan als een resultante worden gezien van watverwijzing
de
heeft
opgeleverd en van de tevredenheid van de patiënt over het gedrag van de artsen
.
Daarom wordt het doorgaan met het zoeken van hulp niet bij de andere- uit
komstaspecten betrokken.
Uit deze analyseskomt naar voren dat de bijdrage van de variabelen die in hoofdstuk 9
zijn genoemd, bij deverklarende analyse van de uitkomstaspecten, blijft bestaan. Deze
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zijn in de tabellen opgenomen.
De verandering van de functionele toestand
Tabel 10.2 Multiple regressieanalyse van de variantie in de verandering van de
functionele toestand (verschilscore) N=223

B
functionele toestand T1
<.001
comorbiditeit: wel of geen verbetering
.001
klachtenverandering (retro)
.003
ernst klachten
.007
comorbiditeit: wel of geen
ongerustheidsverandering (long)
R2

significantie
t-waarde

Beta

-.35

-.45

-9.58

-.21

-4.47

-.18

2.78

.16

3.47
.64

.15
.13

.03
.03

29 %

Klachten- en ongerustheidsverandering dragen nog extra bij aan de verklaring van
e d
veranderingvan de functionele toestand. De verklaarde variantie
neemt met deze twee
aspecten nog met 6 % toe. De functionele toestand bij aanvang van de verwijzing blijft
de belangrijkste variabele.
De verandering van de klachten
Tabel 10.3 Logistische regressieanalyse van het al dan niet afnemen van de klachten
tussen T1 en T2 (N=227)

significantie
B

SE

R

(Wald)
ongerustheidsverandering (retro)

1.26

.21

1.16

.34
<.001
.34

verwachting klachtenafname (pat)
<.001
aard klachten

.72

.23

-.04

.02

.16
.002
-.13

functionele toestandverandering (long)
.009
specialisme

-.81

.35
.02

.19

-.11

Bij 64 % van de patiënten zijn de klachten afgenomen. In hoofdstuk 9 is aangegeve
n
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dat met drie variabelen bij 69 %
van de verwijzingen juist voorspeld kan worden of de
klachten zullen afnemen. Met de verandering van de ongerustheid en de functionel
e
toestand neemt het aantal juiste voorspellingen nog met 8 % toe. Ongerustheids
verandering legt het meeste gewicht in de schaal; verwachting klachtenafnamet kom
nu op de tweede plaats.
De verandering van de ongerustheid (longitudinaal)
Tabel 10.4 Multiple regressieanalyse van de variantie in de verandering van de
ongerustheid (verschilscore) (N=264)

B
ongerustheid T1
<.001
functionele toestandverandering (long)
<.001
klachtenverandering (retro)
.001
specialisme
.006
diagnostische kennisverandering huisarts
nog onder controle op T2
tevredenheid specialist
.04
R2

Beta

-.66

-.69

.03

.15

-.77

-.15

.70

.13

-.63
.59

-.11
.11
-.12

significantie
t-waarde

.01
.02
-.10

50 %

De verandering van de functionele toestand en de klachten van de patiënt, de- ver
andering van de diagnostische kennis van de huisarts en de tevredenheid over
t he
gedrag van de specialist dragen nog extra bij aan de verklaring.verklaarde
De
variantie neemt met deze aspecten nog met 7 % toe. De ongerustheid bij aanvang van
e d
verwijzing blijft de belangrijkste variabele. De verandering van de functionel
e
toestand en de klachten blijken nu belangrijker dan het specialisme en of men
g no
onder controle staat op T2.
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De verandering van de ongerustheid (retrospectief)
Tabel 10.5 Logistische regressieanalyse van het al dan niet afnemen van de ongerustheid tussen T1 en T2 (retrospectief) (N=218)

significantie
B
SE
nog onder controle op T2
<.001
klachtenverandering (retro)
<.001
diagnostische kennisverandering patiënt
<.001
specialisme

R

(Wald)

-1.92

.42

-.27

1.70

.38

.26

1.58

.37

.25

.94

.41

.11

.02

Bij 67 % van de verwijzingen is de ongerustheid van de patiënten afgenomen.
n
I
hoofdstuk9 is aangegeven dat mettwee variabelen bij 77 % van de verwijzingen juist
voorspeld kan worden of de ongerustheid zal afnemen. Met de klachten- en -diag
nostische kennisverandering neemt het aantal juiste voorspellingen nog met 3 %
. toe
Deze zijn nu belangrijker dan het specialisme.
De verandering van de kennis van de huisarts op diagnostisch gebied
Tabel 10.6 Logistische regressieanalyse van het al dan niet toenemen van de kennis
van de huisarts op diagnostisch gebied tussen T1 en T2 (N=266)

B

SE

significantie
R

(Wald)
zekerheid van de huisarts over de diagnose op T1
<.001
diagnostische kennisverandering patiënt
ongerustheidsverandering (retro)

-2.06

.33

-.35

.79
.77

.34
.34

.11
.10

.01
.02

De kennis van de huisarts op diagnostisch gebied is bij 74 % van de verwijzinge
n
toegenomen.In hoofdstuk 9 is aangegeven dat met
de zekerheid van de huisarts op het
moment van verwijzingbij 77 % van de verwijzingen juist voorspeld kan worden of de
kennis zal toenemen. Met de verandering van de ongerustheid en de diagnostisch
e
kennis van de patiënt neemt het aantal juiste voorspellingen nog met 2 % toe.
e D
uitgangssituatie blijft de belangrijkste bijdrage leveren.
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De verandering van de kennis van de patiënt op diagnostisch gebied
Tabel 10.9 Logistische regressieanalyse van het al dan niet toenemen van de kennis
op diagnostisch gebied bij de patiënt tussen T1 en T2 (N=233)

B

SE

significantie
R

(Wald)
ongerustheidsverandering (retro)
<.001
zekerheid van de patiënt over de diagnose op T1
<.001
tevredenheid specialist
.004
diagnostische kennisverandering huisarts
endoscopie
.03

1.25

.32

.21

-.1.39

.39

-.19

.25

.09

.15

.36
.93

.11
.43

.02
.10

.86

De kennis van de patiënt is bij 65 % van de verwijzingen toegenomen. In hoofdstuk
9
is aangegeven dat met twee variabelen bij 68 % van de verwijzingen juist voorspel
d
kan worden of de kennis zal toenemen. Met de variabelen verandering van de
- on
gerustheid, verandering van de diagnostische kennis van de huisarts en de
- te
vredenheid over het gedrag van de specialist neemt het aantal juiste voorspellinge
n
nog met 5 % toe. Evenals bij de klachtenverandering is ongerustheidsverandering voor
de verandering van de diagnostische kennis van de patiënt relatief belangrijk.t Nie
alleen zijn patiënten, waarbij de ongerustheid
minder is afgenomen, ontevredener over
de specialist, maar ook blijkt dat patiënten, waarbij de diagnostische kennis sniet i
toegenomen, ontevredener zijn.
De tevredenheid over het gedrag van de specialist
Alleen de tevredenheid over de huisarts draagt nog bij aan de verklaring. De- ver
klaarde variantie neemt nog toe met 7 %. De totaal verklaarde variantie is 21
. %
Patiëntendie kritiek hebben op het gedrag van
de specialist, hebben ook kritiek op het
gedrag van de huisarts.
Het doorgaan met het zoeken van hulp
Uit deze analyse blijkt dat de andere uitkomstaspecten niet extra bijdragen aan
e d
voorspelling, terwijl uit tabel 10.1 wel een samenhang tussen het doorgaan met
t he
zoeken van hulp en een aantal uitkomstaspecten naar voren kwam.

10.4

Samenvatting en beschouwing

Samenvatting
De aspecten van het proces hangen op enkele
onderdelen met elkaar samen; de samenhang is echter matig. Tussen het handelen van de huisarts (doelmatigheid en- com
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municatie) enerzijds en het handelen van de specialist (doelmatigheid en -com
municatie)anderzijds bestaatin het geheel geen samenhang. Voor de huisarts geldt dat
doelmatigerhandelen samen gaat met het schrijven
van kwalitatief betere verwijsbrieven.
Specialisten die doen wat de huisarts wil wat betreft de duur van de specialistisch
e
zorg, doen ook vaker wat de huisarts wil op diagnostisch gebied en schrijven steven
uitgebreidere specialistenbrieven.
Het proces van de verwijzing is
vrijwel niet van invloed op de uitkomst van de verwijzing. Bij verwijzingen waarbij de specialist méér op diagnostisch- en therapeutisc
h
gebied heeft gedaan dan dehuisarts wilde, is er vaker sprake van ongerustheidsafname
bij de patiënt.
Nuttiger verwijzingen leveren niet méér op dan minder nuttige verwijzingen. Als
e d
klachten van de patiënt zijn afgenomen, dan is de specialist vaker van mening edat d
verwijzing noodzakelijk is geweest. Als de patiënt de verwijzing noodzakelijk ,vindt
dan is de ongerustheid van de patiënt vaker afgenomen, de kennis van de patiënt
p o
diagnostisch gebied vaker toegenomen en heeft de specialist doelmatiger gehandeld
.
De noodzaak van de verwijzing volgens
de huisarts hangt in het geheel niet samen met
de uitkomst van de verwijzing.
Naast de variabelen die de variantie in de uitkomst verklaren, die in hoofdstuk 9 aan de
orde zijn geweest, blijkt een positieve samenhang tussen de verandering van
e d
ongerustheid en de verandering van de gezondheidstoestand en de diagnostisch
e
kennis van de patiënt te bestaan. Patiënten die kritiek hebben op het gedrag van
e d
specialist, hebben ook kritiek op het gedrag van de huisarts. Patiënten die doorgaa
n
met het zoeken van hulp laten zich meer leiden door hoe onzeker ze nog zijn over
e d
diagnose en de beperking die zij nog ervaren in hun functioneren), dan door wat
e d
verwijzing aan verandering op deze gebieden heeft opgeleverd.
Beschouwing
Het meest opvallende is het vrijwel ontbreken van een samenhang tussen de aspecte
n
van het proces en tussen het proces en de uitkomst van de verwijzing. Hoe doelmati
g
huisarts en specialist handelen of hoe goed of hoe slecht huisarts en specialist
t me
elkaar communiceren heeft dus nauwelijks invloed op de uitkomst van de verwijzing
.
In hoofdstuk 11 zal nader worden ingegaan op het waarom van het ontbreken van
n ee
samenhang tussen het proces en de uitkomst.
De gevonden samenhang tussen de verandering van
de ongerustheid en de verandering
van de gezondheidstoestand en tussen de verandering van de diagnostische kennis
n e
de verandering van de ongerustheid en vice versa is overeenkomstig de verwachting
.
Wat oorzaak of gevolg is, is moeilijk aan te geven. Voor de patiënt zal de verwijzin
g
in veel gevallen primair bedoeld zijn om een oplossing te krijgen voor de klachten
f
o
om te weten waardoor de klachten worden veroorzaakt, doch ook ongerustheidsreduc
tie speelt een belangrijke rol voor de patiënt om
een arts te raadplegen. Ben-Sira geeft
aan dat, hoewel het manifeste doel van de patiënt is een oplossing
krijgen
te
voor zijn
klachten of symptomen, de patiënt vaak het latente doel
heeft om ook een oplossing te
1
krijgen voor zijn angsten.
Of de aanwezigheid van stress een oorzaak of een gevolg is
van een klacht, de patiënt zoekt hulp voor het totale ongemak.
In hoofdstuk 9 is aangegeven dat de uitkomst nauwelijks afhankelijk is van de -inter
venties van de specialist. Uit de resultaten van dit hoofdstuk blijkt dat de veranderin
g
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van de ongerustheid en diagnostische kennis van de patiënt mede afhankelijk nis va
hoe tevreden de patiënt is over het gedrag
van de specialist: het oordeel van de patiënt
over de persoonlijkeaandacht die hij heeft gehad van de specialist en over de aandacht
die de specialist heeft besteed aan de klachten. Balint geeft aan dat de genezing
n va
patiënt meestal niet alleen is te danken aan een technische of medicinale interventie
;
2
aandacht, empathie en respect van de arts zijn voor de patiënt belangrijker.
Ook
Bensing vond een relatie tussen de
tevredenheid van de patiënt en de interpersoonlijke
3
werkstijl van de huisarts en niet met de medisch-technische werkstijl.
Een dergelijk
effect, ook wel placebo-effect genoemd, is een reële component een
van therapeutisch
4
resultaat, dat in ieder arts-patiënt-contact een rol speelt.
Naast een natuurlijk beloo
p
van de klachten (de meeste ziekten gaan ook over zonder medische
interventie) en het
strikt therapiegebonden effect (het effect dat werkelijk aan de farmacologisch
e
werking van een geneesmiddel kan worden toegeschreven), speelt het placebo-effec
t
(de suggestie van de patiënt dat deze een effectieve behandeling heeft gekregen).
De gevonden samenhang tussen de uitkomstaspecten komt redelijk overeen met
t he
antwoord van de patiënten op de vraag: hoe het komt dat de klachten en de -onge
rustheid zijn afgenomen. Op T2 schrijft een deel van de patiënten de klachtenafnam
e
ook zelf toe aan de ongerustheidsafname. De meeste patiënten schrijven de klachten
verbetering echter toe aan het specialistisch handelen (hiervan is geen nadere- aan
duiding gegeven). Verder worden ook spontane verbetering
en afname van spanningen
als redenen genoemd. Gelijk blijven of toenemen van de klachten is meestal den rede
dat de ongerustheid niet is afgenomen volgens de patiënt. Door de patiënten tword
‘weten wat er aan de hand is’ het meest frequent genoemd als reden dat de ongerust
heid is afgenomen.
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SLOTBESCHOUWING

Inleiding
Ter afsluiting van het proefschrift volgt in dit hoofdstuk een algehele beschouwing over
het onderzoek. Achtereenvolgens komen aan de orde: de onderzoeksopzet, de meetinstrumenten, het verklaringsmodel en de resultaten van de beschrijving en verklaring van
de kwaliteit van verwijzingen. Hierbij wordt een aantal aanbevelingen gedaan om de
kwaliteit te optimaliseren.
De onderzoeksopzet
De kwaliteit van de verwijzing is onderscheiden in het proces: de doelmatigheid van het
handelen van de artsen en de kwaliteit van de communicatie tussen de artsen en in de
uitkomst: wat heeft de verwijzing voor de patiënt en de huisarts opgeleverd, hoe tevreden
zijn de patiënten over het gedrag van de artsen en hoeveel patiënten gaan door met het
zoeken van hulp.
Om het proces en de uitkomst van de verwijzing te meten heeft het onderzoek plaats
gevonden op het niveau van het arts-patiënt contact; de verwijzing is in de tijd gevolgd en
beoordeeld door onafhankelijke artsen en de onderzoekers en vanuit het perspectief van
de betrokken huisarts, specialist en patiënt. Omdat dit nogal arbeidsintensief is, is besloten
om het onderzoek te beperken tot 300 verwijzingen. Dit aantal blijkt voldoende geweest
te zijn om relevante verschillen tussen groepen (verwijzingen) te onderkennen. Ook het
aantal door de huisartsen aangemelde verwijzingen (gemiddeld 6 per huisarts) is voldoende geweest om verschillen in verwijzingen, die afhankelijk zijn van kenmerken van de
huisartsen, te onderkennen.
Omdat de uitgangssituatie en de verwachtingen van de verwijzing gemeten dienden te
worden, is het onderzoek gestart in de huisartspraktijk. Dit heeft als nadeel dat de huisarts
wist dat ‘erop hem gelet’ werd; wat mogelijk tot gevolg zou kunnen hebben dat de
huisarts beter zijn of haar best doet. Gezien de resultaten van het onderzoek is het niet erg
waarschijnlijk dat dit effect een grote rol heeft gespeeld.
Met betrekking tot de eerste onderzoeksvraag - hoe is de kwaliteit van verwijzingen? kan worden geconcludeerd dat de bevindingen een betrouwbaar beeld geven van het
onderzochte type verwijzingen - niet-acute nieuwe verwijzingen naar de interne geneeskunde, de neurologie en de dermatologie - in Nederland, exclusief de randstad. Deze
conclusie is gebaseerd op de vergelijking van de respondentgroepen op een aantal
kenmerken en de hoge respons. Wat betreft de verklaring van de kwaliteit van verwijzingen kan worden geconcludeerd dat de bevindingen ten aanzien van het onderzochte type
verwijzingen generaliseerbaar zijn voor het gehele land. De variabelen, waarvan is
verondersteld dat deze samenhangen met de kwaliteit van verwijzingen, variëren
voldoende.
De keuze om meerdere specialismen in het onderzoek op te nemen, ten einde verschillen
in de kwaliteit per specialisme te kunnen aantonen, blijkt zinvol te zijn geweest. Uit de
resultaten van het onderzoek blijkt dat de verwijzingen naar verschillende specialismen
niet ‘op één hoop geveegd’ kunnen worden.
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De uitkomstaspecten: de verandering van de functionele toestand, het ziektegevoel en de
ongerustheid, die in de tijd zijn gemeten - direct na het eerste consult bij de huisarts, na
afloop van de verwijzing of drie maanden na het eerste consult en drie maanden na het
tweede meetmoment - hebben laten zien dat er tussen het tweede en derde meetmoment
geen significante verandering meer optreedt op deze gebieden. In vervolgonderzoek kan
daarom worden besloten een meting op de langere termijn voor deze aspecten achterwege
te laten.
In dit onderzoek is de beslissing om te verwijzen als uitgangspunt genomen. Er is niet
gebruik gemaakt van een controlegroep van vergelijkbare patiënten die niet zijn
verwezen. Dit zou het mogelijk hebben gemaakt na te gaan of de gezondheidstoestand,
de ongerustheid en de diagnostische zekerheid ook in dezelfde mate veranderen als de
patiënt niet zou zijn verwezen. Een dergelijk onderzoek brengt ethische bezwaren met
zich mee. Een mogelijkheid zou zijn geweest om het effect van ‘tijd’ op de verandering te
meten, door na te gaan of het delay tussen het tijdstip van verwijzen en het eerste consult
bij de specialist van invloed zou zijn geweest op de verandering. Bij de in ons onderzoek
betrokken specialismen is er echter slechts een beperkt delay (de meeste patiënten kunnen
binnen 14 dagen terecht bij de specialist en een tiende moet langer dan een maand
wachten).
De meetinstrumenten
Veel van de instrumenten om de kwaliteit van verwijzingen te meten en te verklaren is
door ons zelf ontwikkeld, omdat er weinig instrumenten beschikbaar waren.
In het algemeen kan worden gesteld dat de interne consistentie van de meeste schalen
redelijk tot goed is. De factoranalyses geven de inhoudelijk verwachte structuur. De
interne consistentie van de schaal die de uitkomst van de verwijzing meet, is zo gering
gebleken dat besloten is geen schaal van de verschillende elementen te vormen. De
problemen van de meetinstrumenten betreffen met name de reproduceerbaarheid en de
‘gevoeligheid’ van de instrumenten.
Om de doelmatigheid van het handelen van huisarts en specialist te bepalen is gebruik
gemaakt van een beoordeling door onafhankelijke artsen van een aantal aspecten van
doelmatigheid op basis van ziektegeschiedenissen. Ziektegeschiedenissen zijn een
beperkte weergave van de werkelijkheid, met name wat betreft de anamnese van de
huisarts en de specialist. Uit de reacties van de onafhankelijke artsen blijkt dat zij bij de
meeste verwijzingen over voldoende informatie beschikten om een oordeel over de
doelmatigheid te kunnen geven. Als men van mening was dat de informatie gebrekkig
was, betrof dit meestal het handelen van de huisarts. Gebruik van audio- of videoopnamen kunnen de informatie over het handelen van de artsen vergroten. Dit was voor
ons in verband met de hoge arbeidsintensiviteit niet te realiseren.
Bij de beoordeling van de doelmatigheid - en de kwaliteit van de verwijsbrief - is de
overeenstemming tussen de onafhankelijke artsen over het algemeen matig, wat inherent
is aan het gebruik van impliciete criteria. Deze bevinding is overeenkomstig de resultaten
van het onderzoek van Grundmeijer en van Weert. 1 Dokters handelen niet alleen verschillend maar oordelen ook verschillend. Uit de test-hertest voor de doelmatigheid van het
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handelen van de artsen blijkt dat de intra-beoordelaars betrouwbaarheid redelijk is.
Mogelijk kan de reproduceerbaarheid van de beoordeling van de doelmatigheid worden
vergroot door een meer gedetailleerde beoordeling uit te voeren, door niet in het
algemeen te vragen: ‘is er te veel diagnostiek onderzoek gedaan?’, maar door over elk
diagnostisch onderzoek een oordeel te vragen. Men kan bijvoorbeeld vragen of er te veel
bloedonderzoek, te veel röntgenonderzoek etc. is verricht. Een andere mogelijkheid is
meerdere beoordelaars in gezamenlijke sessies tot overeenstemming te laten komen. Hoe
groot de reproduceerbaarheid van deze methode is bij de beoordeling van de doelmatigheid van artsen, is niet bekend, deze zou hoger kunnen zijn dan bij individuele
beoordelingen. Dit geldt met name voor de diagnostiek bij bepaalde klachten, omdat
hiervoor vrijwel geen standaarden bestaan. De vraag blijft of er tussen artsen überhaupt
consensus is te bereiken. Bovendien is het zeer bewerkelijk en alleen zinvol voor het
ontwikkelen van nieuwe standaarden.
Een consequentie van het gebruik van impliciete criteria is dat een deel van de variantie in
de doelmatigheidsscores en de scores voor de kwaliteit van de verwijsbrief een gevolg is
van de lage inter-beoordelaarsovereenstemming. De variantie ten gevolge van de lage
inter-beoordelaarsovereenstemming is uniek voor iedere verwijzing en bevindt zich dus
op het niveau van de verwijzing. Dit heeft consequenties voor de interpretatie van de
verdeling van de variantie bij de variantie-analyses. De variantie op huisarts- en specialistniveau is volledig toe te schrijven aan huisartsen- en specialistenkenmerken, terwijl de
variantie op verwijzingsniveau deels het gevolg is van de gebruikte meetinstrumenten.
Wat betreft het meten van de uitkomst van de verwijzing geldt voor een aantal aspecten
dat de gebruikte meetinstrumenten weinig ‘gevoelig’ zijn voor de onderzochte populatie.
Maar weinig patiënten die naar een polikliniek worden verwezen voelen zich ziek en als
men zich ziek voelt is dat maar een beetje. Het meten van het ziektegevoel meet weliswaar een (deel) aspect van de gezondheidstoestand, maar voegt niet veel toe aan de
verandering van de klachten en kan daarom in volgend onderzoek achterwege worden
gelaten. De score op de beperking in de functionele toestand is bij aanvang van de
verwijzing gemiddeld 15 op een schaal van 0 tot 100. Dit ondanks het feit dat bij de
samenstelling van de lijst uit de ‘Sickness Impact Profile’, uitsluitend de onderdelen zijn
opgenomen, die bij minder invaliderende aandoeningen van toepassing zijn. Ook maken
de meeste patiënten zich bij aanvang van de verwijzing niet erg ongerust (gemiddelde
score 7.2 op een schaal van 4 tot 16). De vraag is of een ‘gevoeliger’ instrument de
werkelijkheid beter in kaart zou brengen of dat de beperking in de functionele toestand en
de mate van ongerustheid van de patiënten bij het onderzochte type verwijzingen in de
werkelijkheid wel meevalt.
In dit onderzoek is voor het meten van de verandering van de gezondheidstoestand en de
ongerustheid gebruik gemaakt van een meting in de tijd (longitudinaal) en een retrospectieve meting. De longitudinale meting is bedoeld om de verandering zo objectief
mogelijk vast te stellen, de retrospectieve meting om na te gaan hoe de patiënt de
verandering achteraf heeft beleefd. Een vergelijking tussen beide metingen heeft laten
zien dat de samenhang niet erg sterk is en dat tussen het tweede en derde meetmoment
geen significante verandering bij de aspecten die in de tijd zijn gemeten optreedt, terwijl
in deze periode een aanzienlijk deel van de patiënten nog wel klachtenverandering ervaart
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en in mindere mate ongerustheidsverandering. Bij een oordeel achteraf speelt altijd een
zekere mate van vertekening een rol, hoewel de patiënten bij de vraag naar de verandering achteraf zijn geconfronteerd met hun door henzelf aangegeven ongerustheid of
klachten op het vorige meetmoment. De vertekening geldt waarschijnlijk het meest voor
de ongerustheidsverandering, omdat ongerustheid een diffuser begrip is dan klachten.
Voor de vergelijking van de verandering van de functionele toestand en de klachten zou
kunnen gelden dat de patiënten niet meer beperkt zijn in hun functioneren, maar nog wel
klachten hebben, die daarna nog kunnen verbeteren. Daarnaast speelt de wijze waarop de
functionele toestand is gemeten een rol. Aan de patiënten is gevraagd: in hoeverre ervaart
u een beperking in uw gezondheidstoestand en niet in hoeverre ervaart u een beperking in
uw gezondheidstoestand door de klachten waarvoor u bent verwezen. Hiervoor is
gekozen, omdat we ervan uitgingen dat het voor de patiënten, met name ouderen,
moeilijk zou zijn een onderscheid te maken tussen de beperkingen ten gevolge van de
klachten waarvoor men is verwezen of ten gevolge van andere klachten, ziekte of
handicap (comorbiditeit). Uit de resultaten blijkt dat comorbiditeit van patiënten van
invloed is op de verandering van de functionele toestand en niet op de klachtenverandering. De verbetering van de functionele toestand is bij de patiënten die een verbetering in
de comorbiditeit gedurende de verwijzing ervaren, groter dan bij degene die geen
verbetering in de comorbiditeit ervaren en de functionele toestand van de patiënten mét
comorbiditeit verbetert minder dan bij de patiënten zonder comorbiditeit.
Om de verandering op diagnostisch gebied te meten kan het begrip diagnostische
zekerheid worden gebruikt. Het is echter niet voldoende om alleen naar de verandering
van de diagnostische zekerheid te kijken, ook een verandering van de diagnose is van
belang. De uitkomsten hebben laten zien dat in nogal wat gevallen de diagnose van de
huisarts wordt vervangen door een andere diagnose.
In het tweede hoofdstuk is met betrekking tot de tevredenheid van patiënten over het
gedrag van artsen aangegeven dat sommige onderzoekers menen dat patiënten geen
onderscheid kunnen maken tussen het instrumentele en het affectieve handelen van
artsen, anderen menen van wel. In ons onderzoek komt naar voren dat, wanneer patiënten
naar hun verwachtingen over het gedrag van de specialist wordt gevraagd, de patiënten
wel een onderscheid maken tussen beide aspecten van het handelen; bij de tevredenheid
niet. Blijkbaar kunnen patiënten, als naar hun verwachtingen wordt gevraagd, afstandelijker een onderscheid maken tussen ‘aandacht van de specialist voor de klachten’ en
‘aandacht van de specialist voor de patiënt als persoon’, dan bij de tevredenheid. Bij de
tevredenheid zullen beide componenten meer met elkaar zijn verweven. Vindt de patiënt
dat de specialist onvoldoende aandacht aan de klachten heeft besteed, dan is de kans
groot dat de patiënt ook vindt dat de specialist te weinig persoonlijke aandacht heeft
gegeven en vice versa.
In dit onderzoek is, naast een onafhankelijke beoordeling op basis van impliciete criteria,
gebruik gemaakt van objectieve en subjectieve beoordelingen. Een objectieve beoordeling
op basis van expliciete criteria heeft het voordeel dat de reproduceerbaarheid van de
resultaten groter is, maar het nadeel dat onderdelen alleen op aan- of afwezigheid kunnen
worden beoordeeld, zoals is gebeurd bij de beoordeling van de specialistenbrief. Een
subjectieve beoordeling heeft het voordeel dat de persoon in kwestie de gegeven omstandigheden meeweegt in zijn beoordeling. Bijvoorbeeld ‘voldoet de standaard van de
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verwijsbrief in de praktijk?’ Een nadeel is dat dit oordeel kan zijn gekleurd door
‘ongewenste’ contextuele factoren of door opvattingen van de beoordelaar. Zo blijkt dat
hoe intensiever de (werk)relatie tussen huisarts en specialist is, des te positiever de huisarts is over de berichtgeving van de specialist en ook dat hoe meer de specialist taken aan
de huisarts toekent, des te kritischer de specialist is over de kwaliteit van de verwijsbrief.
Het is echter de vraag of deze brieven beter zijn, of dat de huisarts bij een brief van een
specialist met wie hij intensief samenwerkt milder is in zijn oordeel of beter begrijpt wat
de specialist bedoelt. Bij een beoordeling door onafhankelijke artsen spelen natuurlijk ook
opvattingen van de beoordelaar een rol, maar zullen ‘ongewenste’ contextuele factoren
geen rol spelen, omdat voor hen de verwijzing anoniem is.
Voor het meten van de verklarende variabelen is een aantal instrumenten ontworpen. De
overeenstemming tussen de beoordelaars over de aard en de ernst van de klachten is
groter dan bij de beoordeling van de doelmatigheid van het handelen van de artsen. Bij de
aard en de ernst van de klachten is er dus meer sprake van een gezamenlijk referentiekader bij de beoordelaars.
Voor het meten van de opvatting over de wederzijdse taakafbakening zijn nieuwe
instrumenten ontworpen, gebaseerd op instrumenten van Dopheide. 2 Voor de uitspraken
is een selectie uit de bestaande items op dit gebied gemaakt. De interne consistentie van
de gebruikte lijst is goed. De lijst met aandoeningen is aangepast aan de in dit onderzoek
opgenomen specialismen. Daarnaast is in het onderhavige onderzoek de taakopvatting
van de artsen twee maal gemeten. Eén maal zijn uitspraken over de taakopvatting zonder
context aangeboden en één maal met context (twee jaar na de eerste meting); de uitspraken zijn vervlochten in ziektegeschiedenissen. De reden hiervan is dat wij wilden nagaan
of huisartsen en specialisten van mening blijven verschillen over wie welke taak verricht,
ook als de uitspraken in een concrete situatie worden aangeboden. De opvattingen van
beide groepen blijven redelijk constant.
De resultaten
Voordat de resultaten van de beschrijving en verklaring van de kwaliteit van
verwijzingen worden besproken, wordt ingegaan op het verklaringsmodel. Bij de
beschrijving van de resultaten wordt een aantal aanbevelingen gedaan die van belang
kunnen zijn voor de verbetering van de zorg.
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Het verklaringsmodel, dat op de volgende pagina schematisch is weergegeven, is
exploratief en moet dan ook worden gezien als een bijdrage aan de verdere ontwikkeling
van onderzoek op dit terrein.
De relaties die in het verklaringsmodel in het tweede hoofdstuk zijn verondersteld, zijn in
dit onderzoek voor een deel bevestigd.
I:
De aanname dat de verklarende variabelen (waar de structuurvariabelen deel van
uitmaken) een rechtstreeks effect hebben op zowel het proces als de uitkomst van
de verwijzing is bevestigd.
II:
De veronderstelling dat het proces van invloed is op de uitkomst is niet bevestigd.
De doelmatigheid van het handelen van de artsen en de kwaliteit van de communicatie tussen de artsen hebben nauwelijks effect op de uitkomst. Ook de medische
interventies zijn nauwelijks van invloed op wat de verwijzing oplevert. Voor het
theoretisch concept van Donabedian 3, dat het proces van invloed is op de uitkomst,
zijn dus geen empirische bouwstenen aangeleverd. Verschillende verklaringen zijn
hiervoor mogelijk. 1) Er valt ook geen relatie tussen het proces en de uitkomst te
verwachten. De meeste klachten gaan ook over zonder medische interventies (het
natuurlijk beloop van de klachten). 4 Met andere woorden het theoretisch concept
van Donabedian klopt niet. Dit lijkt ons onwaarschijnlijk. Want 2) in het onderhavige onderzoek zijn niet alle aspecten van het proces meegenomen, zoals de
interpersoonlijke werkstijl van de artsen. Balint geeft aan dat de genezing van
patiënten meestal niet alleen is te danken aan een technische of medicinale
interventie; aandacht, empathie en respect van de arts voor de patiënt zijn belangrij4
ker. 5 Een dergelijk effect wordt ook wel het ‘placebo-effect’ genoemd.
Ook
Bensing vindt een relatie tussen de tevredenheid van de patiënt over het gedrag van
de huisarts en de interpersoonlijke werkstijl van de huisarts en niet met de medischtechnische werkstijl.6 Hoewel de interpersoonlijke werkstijl door ons niet direct is
onderzocht, zijn er wel aanwijzingen die in deze richting gaan. Zo blijkt uit de
resultaten dat de verandering van de diagnostische kennis en de ongerustheid van
de patiënt mede afhankelijk is van het oordeel van de patiënt over het gedrag van
de specialist: over de persoonlijke aandacht die hij heeft gehad en de aandacht die
aan de klachten is besteed. Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat het
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theoretisch concept van Donabedian wel klopt, alleen niet voor de door ons onderzochte aspecten van het proces. 3) Een andere verklaring kan zijn dat de
communicatie en de doelmatigheid wel enige invloed op de uitkomst van de
verwijzing hebben, maar het natuurlijk beloop en de wijze waarop artsen patiënten
bejegenen hebben een grotere invloed op de uitkomst. De door ons gebruikte
instrumenten zijn te ‘onnauwkeurig’ en ‘ongevoelig’ geweest om dit zwakke
verband aan te tonen.
Tussen de procesaspecten zijn enkele relaties gevonden. Deze relaties kunnen
echter niet worden geïnterpreteerd als een oorzaak-gevolg relatie, het gaat meer om
een ‘èn/èn’ relatie. Zo schrijven huisartsen die doelmatiger handelen, ook betere
verwijsbrieven. Beide kwaliteitsaspecten worden deels door dezelfde variabelen
beïnvloed, zoals de taakopvatting van de huisarts en de ernst van de klachten
waarvoor de patiënt is verwezen.
De gevonden samenhang tussen de uitkomstaspecten is overeenkomstig de
verwachting. De verandering van de ongerustheid is van invloed op de verandering
van de gezondheidstoestand en de verandering van de diagnostische kennis is van
invloed op de verandering van de ongerustheid en vice versa. Wat oorzaak of
gevolg is, is moeilijk aan te geven. Voor de patiënt zal de verwijzing in veel
gevallen primair bedoeld zijn om een oplossing te krijgen voor de klachten of om te
weten waardoor de klachten worden veroorzaakt, doch ook ongerustheidsreductie
speelt een belangrijke rol voor de patiënt om een arts te raadplegen. Ben-Sira geeft
aan dat, hoewel het manifeste doel van de patiënt is een oplossing te krijgen voor
zijn klachten of symptomen, de patiënt vaak het latente doel heeft om ook een
oplossing te krijgen voor zijn angsten. 7 Of de aanwezigheid van stress nu een
oorzaak of een gevolg is van een klacht, de patiënt zoekt hulp voor het totale
ongemak.
Patiënten die kritiek hebben op het gedrag van de specialist hebben ook vaker
kritiek op het gedrag van de huisarts. De tevredenheid over het gedrag van de
artsen hangt, evenals het doorgaan met zoeken van hulp, niet samen met andere
uitkomstaspecten.

DE EERSTE ONDERZOEKSVRAAG: HOE IS DE KWALITEIT VAN VERWIJZINGEN?

In het algemeen kan worden geconstateerd dat, als het gaat om de doelmatigheid van het
handelen van de artsen de specialist er ‘beter’ afkomt dan de huisarts. De huisartsen
zouden méér op diagnostisch en therapeutisch gebied kunnen doen, terwijl de specialisten
even vaak méér als minder hadden kunnen doen op diagnostisch gebied. Bij de huisarts
gaat het vooral om een uitgebreidere anamnese, meer hematologisch onderzoek en
adequater medicatie voorschrijven. Het onderzoek dat de specialist achterwege zou
kunnen laten of meer had kunnen doen is zeer divers en varieert van bloedbeeld/BSE tot
recto-/colonoscopie en CT-scans. Ook voor de specialist geldt een adequater voorschrijfgedrag en meer aandacht voor het tijdstip van ontslag uit specialistische zorg.
Vergelijking met het onderzoek van Grundmeijer en van Weert, die ongeveer op dezelfde
aspecten de doelmatigheid hebben laten beoordelen, is lastig. 1 In hun onderzoek is de
beoordeling de analyse-eenheid, terwijl in ons onderzoek de verwijzing de analyseeenheid is. De beoordeling van het handelen van de huisarts stemt in grote lijnen met
elkaar overeen. Op de therapie van de huisarts is in ons onderzoek echter meer kritiek dan
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in het onderzoek van Grundmeijer en van Weert. In beide onderzoeken is de richting van
de kritiek gelijk: meestal had de huisarts meer kunnen doen.
Op het handelen van de specialist is in ons onderzoek meer kritiek dan in het onderzoek
van Grundmeijer en van Weert; dit geldt zowel voor de diagnostiek, de therapie als de
duur van de specialistische zorg. Ook hier komt de richting van de kritiek wel overeen.
Dat de specialisten in ons onderzoek meer kritiek krijgen dan de specialisten in hun
onderzoek valt niet te verklaren door het feit dat zij alleen het handelen van internisten
hebben onderzocht, terwijl in ons onderzoek ook dermatologen en neurologen zijn
betrokken. Het blijkt dat internisten (en dermatologen) in ons onderzoek juist wat vaker
kritiek krijgen dan de neurologen. Op het nut van de verwijzing door de huisarts is in ons
onderzoek juist wat minder kritiek dan in het onderzoek van Grundmeijer en van Weert.
In beide onderzoeken worden verwijzingen nuttig gevonden, omdat de diagnose is
bevestigd of uitgesloten of omdat een therapie is ingesteld. Als de verwijzing niet nuttig
wordt gevonden is dit meestal, omdat de huisarts het beter zelf had kunnen doen; de
specialist kan niet veel toevoegen. Naast het onderzoek van Grundmeijer en van Weert is
er nauwelijks ander onderzoek dat zich op de door ons onderzochte aspecten van de
doelmatigheid van het handelen heeft gericht, behalve waar het gaat om de noodzaak van
de verwijzing. Zoals in het tweede hoofdstuk is aangegeven lopen de bevindingen over
de noodzaak van de verwijzingen nogal uiteen. Opmerkelijk in ons onderzoek is dat de
verwijzende huisarts zelf vaker twijfelt aan de noodzaak van de verwijzing dan de
onafhankelijke beoordelaars (respectievelijk 8 % onnodig en 30 % twijfel tegenover 10 %
onnodig en 14 % twijfel).
Bij ruim een kwart van de verwijzingen heeft de specialist diagnostiek van de huisarts
herhaald. Voor het optreden van doublures in de diagnostiek door de specialist maakt het
niet uit of de huisarts nu wel of niet zijn diagnostiek zorgvuldig in de verwijsbrief heeft
vermeld. Dit betekent niet dat het vermelden van diagnostiek in de verwijsbrief wel
achterwege gelaten kan worden. In het kader van professionalisering en standaardisering
van de huisartsgeneeskunde worden aan de verwijsbrieven eisen gesteld, waaronder het
vermelden van door de huisarts verrichte diagnostiek. Als de huisarts de uitslagen niet
opschrijft, moet de specialist de onderzoeken in ieder geval herhalen; daarbij kunnen de
uitslagen van de huisarts voor de specialist ook als referentiepunt dienen. Bovendien
dienen de specialisten, in het licht van de doelmatigheid van de zorg, onnodige doublures
te voorkomen.
Bij een overgrote meerderheid van de verwijzingen heeft de specialist gedaan wat de
huisarts wilde, maar dit komt omdat de huisarts de specialist ook meestal vrijliet en de
specialist dus per definitie gedaan heeft wat de huisarts wilde.
In de NHG-standaard ‘De verwijsbrief naar de tweedelijn’ wordt als één van de doelen
van de verwijsbrief genoemd: De huisarts invloed laten uitoefenen op het verloop, de
aard en de omvang van de verdere behandeling. 8 Een voorwaarde om dit doel te bereiken
is dat de verwijsbrief ten minste aan de volgende richtlijn van de NHG-standaard voldoet:
De vraagstelling van de huisarts aan de specialist omvat zo duidelijk mogelijk omschreven, concrete vragen ten aanzien van diagnostiek en/of beleid in andere zin. Uit de
resultaten is gebleken dat veel verwijsbrieven niet aan deze richtlijn voldoen; de
vraagstelling is vaak voor meerdere uitleg vatbaar en de huisarts laat de specialist meestal
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vrij. Houding en gedrag ten aanzien van verwezen patiënten zijn bij de meeste huisartsen
niet met elkaar in overeenstemming. Uit de taakopvatting blijkt dat veel huisartsen meer
invloed willen op wat er met hun verwezen patiënten gebeurt: zij zien de specialist in de
eerste plaats als consulent van de huisarts en zij zijn niet bang (te) veel op het terrein van
de specialist te komen. In de praktijk laten de meeste huisartsen het beleid echter over aan
de specialist. Dit komt overeen met de bevindingen van Kersten, die stelt dat huisartsen
slechts in beperkte mate werkelijk pogingen doen om invloed uit te oefenen in de
tweedelijn.9 De discrepantie tussen houding en gedrag zou als volgt kunnen worden
verklaard: 1) De meeste huisartsen willen wel meer invloed in de tweedelijn, maar de
ervaring heeft geleerd dat de specialist toch geen rekening houdt met hun wensen en
daarom geven zij de specialist de vrije hand. Uit het onderzoek blijkt immers dat als de
huisarts graag wil dat de specialist zich beperkt in zijn handelen, de specialist dit vaak niet
doet en de specialist blijkt ook niet veel waarde te hechten aan de vraagstelling in de
verwijsbrief. 2) De ‘doorsnee-huisarts’ is wel tevreden met de huidige situatie en wil
eigenlijk niet meer invloed uitoefenen in de tweedelijn. Hun antwoorden op de taakopvattingslijst moeten dan meer worden gezien als ‘sociaal gewenst gedrag’, in navolging
van de heersende opvatting binnen de beroepsgroep. Uit de resultaten komt naar voren
dat de meeste huisartsen vinden dat de specialist hun vraag heeft beantwoord.
Als blijkt dat de groep huisartsen die werkelijk meer invloed op de tweedelijn willen
uitoefenen, beperkt is, dan kan men zich afvragen of het zinvol is afspraken te maken
over de onderlinge taakafbakening in de vorm van protocollen, geldend voor alle
huisartsen en specialisten. Het valt te overwegen huisartsen die pogingen willen doen om
invloed uit te oefenen op de tweedelijn, instrumenten te geven waarmee zij die invloed
inderdaad kunnen uitoefenen, bijvoorbeeld door middel van de zogenaamde advieskaart.
In een eerder deelonderzoek is de mogelijkheid van de introductie van een advieskaart
onderzocht.10 Van de verwijzingen waarbij in dit onderzoek geen overeenstemming
bestond tussen de bedoeling van de huisarts en de verrichte specialistische zorg op
therapeutisch gebied, zou de huisarts in tweederde van de gevallen een advieskaart
hebben gebruikt. Dit betekent dat de specialist niet zonder overleg met de huisarts een
behandeling had kunnen instellen. Met de keuze voor de korte kaart heeft men gekozen
voor een instrument waarmee de huisarts te kennen geeft dat de specialistische zorg
beperkt dient te blijven, maar waarbij de verantwoordelijkheid van de huisarts en de
specialist ten opzichte van de patiënt in vergelijking met de verwijskaart niet wezenlijk
verandert. In tegenstelling tot de korte kaart is de advieskaart een instrument waarmee de
huisarts te kennen geeft mede verantwoordelijkheid te willen dragen voor de behandeling
van de patiënt. Op de vraag of voor de invoering van de advieskaart voldoende draagvlak
aanwezig is, kan op grond van de resultaten van de deelstudie geen eenduidig antwoord
worden gegeven. De ene helft van de artsen is voorstander van invoering, de andere helft
niet. Noch onder huisartsen, noch onder specialisten is een grote meerderheid vóór
invoering (61 % van de huisartsen en 44 % van de specialisten). Dit percentage duidt
erop dat de huisartsen wel meer invloed willen op de tweedelijn, maar dat er ook een
groep huisartsen is waarvoor dit niet geldt. De huisartsen die voorstander zijn van de
advieskaart, zouden bij 60 % van de onderzochte verwijzingen gebruik hebben gemaakt
van de advieskaart. De advieskaart zou met name gebruikt worden bij minder ernstige
klachten, wanneer de huisarts twijfelt aan de noodzaak van de verwijzing, wanneer de
patiënten ‘druk’ hebben uitgeoefend om verwezen te worden en wanneer de patiënten ter
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‘geruststelling’ zijn verwezen. Bovendien wil de huisarts dat de specialist zich beperkt tot
een behandelingsadvies of geen therapie instelt. Bij 28 % van deze verwijzingen heeft de
specialist een behandeling gegeven. Wanneer de huisartsen werkelijk een advieskaart
hadden gebruikt, had de specialist niet zonder overleg met de huisarts een behandeling
kunnen geven.
De kwaliteit van de communicatie tussen huisarts en specialist krijgt een minder goede
beoordeling dan de doelmatigheid van het handelen van de beide beroepsgroepen. De
leesbaarheid van de verwijsbrief laat met name te wensen over; bijna tweederde van de
brieven wordt met de hand geschreven. Mogelijk zal de toenemende automatisering in de
huisartsenpraktijk, waar het schrijven van de verwijsbrief met de computer onderdeel van
uitmaakt, een stimulans zijn voor een betere verzorging.
Het grootste knelpunt dat uit de eerdere onderzoeken naar voren komt is het ontbreken
van een duidelijke vraagstelling.9 11-14 Zock et al stellen echter dat een expliciete vraag niet
in elke verwijsbrief voorkomt, maar dat dit ook niet altijd noodzakelijk is, omdat uit de
verwijsbrief vaak al blijkt wat de vraag van de huisarts is (een impliciete vraag). 15 Wij
komen echter tot dezelfde conclusie als van Dungen en Wijkel, namelijk dat de vraagstelling vaak op vele manieren is te interpreteren. 16
Met betrekking tot de vraag: ‘voldoet de standaard in de praktijk?’ kan worden geconcludeerd dat de richtlijnen van de standaard op twee punten niet overeenkomen met de
wensen van de specialist. Ten eerste wordt aan de vraagstelling van de huisarts door de
specialist weinig waarde gehecht, terwijl hieraan in de standaard een groot gewicht wordt
toegekend.
Ten tweede blijken de specialisten de onderdelen: ‘klacht, verdere anamnese en lichamelijk onderzoek’ uit de NHG-standaard bij veel verwijzingen relevant te vinden. Dit
onderdeel is echter niet in de minimumbrief van de NHG-standaard opgenomen. Gezien
de resultaten van deze studie zou het daar mogelijk wel thuishoren.
Een item dat vaak wordt gemist in de verwijsbrief zijn de psychosociale omstandigheden
van de patiënt. De huisarts heeft de mogelijkheid ‘de klachten/aandoening van de patiënt
te plaatsen in de levenslijn van de patiënt, rekening houdend met ontwikkelingen binnen
diens directe sociale omgeving en gelet op de gehele praktijkpopulatie’. 17 De specialisten
hebben deze mogelijkheid niet, zij hebben meestal te maken met een geïsoleerde hulpvraag.
In de specialistenbrieven worden de onderdelen: ‘prognose, een beleidsadvies aan de
huisarts, welke informatie de specialist patiënt heeft verstrekt en psycho-sociale factoren’
het minst vermeld in de brief. Deze resultaten komen overeen met andere onderzoeken,
die de brieven op aan- of afwezigheid hebben beoordeeld. Als het oordeel van de
betrokken huisartsen als maatstaf wordt genomen voor de snelheid van de
specialistenbrieven dan hoeven de specialisten de brieven niet sneller te schrijven; de
betrokken huisartsen vinden dat de meeste specialistenbrieven ‘op tijd’ zijn. Ook is een
overgrote meerderheid van de huisartsen tevreden over de kwaliteit van de specialistenbrieven.
Een aantal malen heeft de inhoud van de specialistenbrief aandacht gehad in de medische
vakliteratuur. In de loop der tijd hebben verschillende auteurs criteria opgesteld waaraan
een goede specialistenbrief zou moeten voldoen. Er is echter nog steeds geen standaard
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voor de specialistenbrief, zoals voor de verwijsbrief is opgesteld. Daar dit onderzoek
wederom bevestigt dat bepaalde onderdelen zoals: ‘de prognose, een beleidsadvies aan de
huisarts, welke informatie de specialist aan de patiënt heeft verstrekt en psycho-sociale
factoren’, het minst vermeld worden in de brieven, lijkt het wenselijk dat wordt nagegaan
wat de argumentatie is van de specialisten om deze onderdelen onvoldoende in de
brieven te vermelden.
Tussen de onafhankelijke of objectieve beoordeling en de subjectieve beoordeling over
de communicatie bestaat een zwakke tot matige samenhang. Aan welke beoordeling meer
waarde moet worden gegeven hangt af van wat men voor ogen staat. Uiteraard moeten
degenen aan wie de brief is gericht ermee ‘uit de voeten’ kunnen; echter in deze tijd
mogen ook professionele eisen aan de communicatie worden gesteld.
Er is weinig onderzoek verricht naar de uitkomst van de verwijzing (de verandering van
de gezondheidstoestand, de ongerustheid en de diagnostische kennis).
In zijn algemeenheid kan worden geconcludeerd dat in de meeste gevallen de verwijzing
‘niet voor niets’ is geweest. Bij vrijwel iedere verwijzing treedt een verbetering van ten
minste één uitkomstaspect op. Slechts weinig verwijzingen leveren niets op en de
diagnostische kennis van de huisarts neemt met name toe; geruststelling van de patiënt is
zelden de enige verandering. Dit betekent echter niet dat de verbeteringen niet zouden
zijn opgetreden als de patiënt niet zou zijn verwezen. Hierover kan op basis van dit
onderzoek geen uitspraak worden gedaan. Uit de resultaten blijkt dat bij een kwart van de
verwijzingen de huisartsen de verwijzing wel vaker in heroverweging kunnen nemen.
Bij het meten van de effectiviteit van de verwijzing is door ons geen gewicht aan de
verschillende aspecten toegekend. Hiervoor zijn geen absolute standaarden vast te stellen.
Het gewicht dat men aan een aspect toekent hangt af van de invalshoek van waaruit men
het begrip effectiviteit benadert of van het doel waarmee de patiënt is verwezen. Als het
effect van de verwijzing wordt bekeken vanuit een kostenmotief, bijvoorbeeld om het
ziekteverzuim terug te dringen of het beperken van de gezinszorg, dan is de verbetering
van de functionele toestand het meest belangrijk. Wanneer de door de patiënt ervaren
klachten- of ongerustheidsverandering centraal staat, dan zijn de retrospectieve aspecten
relatief belangrijker.
Wanneer de effectiviteit wordt bekeken vanuit het doel waarvoor de patiënt is verwezen,
dan zal men andere gewichten toekennen aan de uitkomstaspecten. Stuurt de huisarts de
patiënt alleen in ter geruststelling dan is de verbetering van dit ene aspect voldoende. De
verwijzing is dan dus primair gericht op de ongerustheidsverandering; de uitkomst van de
rest van de aspecten is van secundair belang.
Ook de Jongh constateerde een verbetering van de klachten en ongerustheid bij de meeste
patiënten na een verwijzing.18 In het onderzoek van Grundmeijer en van Weert leveren de
verwijzingen minder klachten en ongerustheidsafname op als in het onderhavige onderzoek. 1 In het onderhavige onderzoek is de huisarts op het moment van verwijzen bij de
internistische verwijzingen minder zeker over de diagnose, dan de huisartsen in het
onderzoek van Grundmeijer en van Weert, terwijl na afronding van de verwijzing het
percentage zekere diagnoses ongeveer gelijk is. Zij vonden dat de diagnose bij iets meer
dan de helft van de verwijzingen veranderde en dit is ongeveer een tiende lager dan het
aantal gewijzigde diagnoses in ons onderzoek. De onderzoeken zijn op dit punt niet
volledig vergelijkbaar. Het belangrijkste verschil is dat een nadere specificatie van de
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diagnose in ons onderzoek wel als een verandering is gescoord (een tiende), terwijl zij dit
niet als verandering hebben beschouwd.
De tevredenheid van de patiënt over het gedrag van de artsen in het onderhavige
onderzoek is in het algemeen redelijk, maar niet bijzonder groot, in tegenstelling tot de
uitkomsten van andere onderzoeken. Dit verschil in resultaat kan mogelijk worden
toegeschreven aan het feit dat in ons onderzoek bepaalde aspecten over het gedrag van de
artsen meer gewicht hebben gekregen dan in andere onderzoeken, zoals de informatieverstrekking en patiëntenparticipatie.
11 % Van de patiënten neemt geen genoegen met wat de verwijzing heeft opgeleverd.
Niet eerder is onderzoek gedaan naar het aantal patiënten dat doorgaat met het zoeken
van hulp gedurende of na afronding van de verwijzing. Men zou kunnen concluderen dat
dit aantal te verwaarlozen is: ‘er zullen altijd patiënten zijn die net zo lang doorgaan met
het zoeken van hulp totdat zij erkenning krijgen voor de klachten’. Of ‘er zullen altijd
patiënten zijn die menen dat zij zelf weinig aan hun gezondheid kunnen doen’, zoals de
resultaten van dit onderzoek bevestigen. Met evenveel recht kan men echter concluderen
dat het aantal niet te verwaarlozen is, gezien in het licht van de toename van de medische
consumptie, die niet alleen een financieel vraagstuk vormt, maar ook een medicaliseringsvraagstuk. Bij de doorzoekers is het doorzoeken in veel gevallen een stap in een al langer
bestaand proces van medische consumptie.
Sinds de zeventiger jaren is er veel veranderd in de gezondheidszorg: de structuur, de
technologie, het aantal en het soort voorzieningen; maar ook de patiënt is (mede) veranderd. Lieten patiënten vroeger veel aan de artsen over - ‘de dokter weet het het beste’ en bepaalden artsen de kwaliteit van zorg aan de hand van impliciete criteria, onder
invloed van een emancipatoir proces is de patiënt mondiger geworden. Vele patiëntenorganisaties en platformen zijn sinds de zeventiger jaren ontstaan. De patiënt zou echter niet
alleen mondiger zijn geworden, maar ook veeleisender. ‘De patiënt wordt steeds meer
cliënt en laat zich steeds minder opsluiten in de rol van uitsluitend hulpzoeker en
behandelde. Als mondige consument op een markt van groeiend aanbod zal hij ook de
arts tot een rolverschuiving dwingen: van hulp- naar dienstverlening’. 19 Formeel hebben
de Kwaliteitsconferenties in Leidschendam in de jaren 1989 en 1990 bevestigd dat ook de
patiënt vanuit hun eigen visie eisen aan de te verlenen zorg mogen formuleren en een
oordeel over de kwaliteit van de verleende zorg mogen uitspreken. Recentelijk hebben de
patiëntenplatformen criteria geformuleerd over de kwaliteit van de huisartsenzorg. Wat
vooral belangrijk is voor de vertegenwoordigers van de platformen zijn de rechten van de
patiënt: recht op informatie, recht op het vragen van een ‘second opinion’ aan een andere
arts en het recht om zelf te beslissen over de behandeling. 20 Hier ligt een dilemma. Het
bevredigen van de vraag naar zorg zal waarschijnlijk meer tevreden patiënten opleveren,
maar ook medicaliserend werken. De vraag die beantwoord dient te worden is of alles
wat kan, ook moet, en of alles wat gewenst wordt of waar men meent recht op te hebben,
ook kan. De professionele verantwoordelijkheid brengt met zich mee dat de zorg soms
een andere inhoud kan hebben dan de zorg die gericht is op het verkrijgen van een
tevreden patiënt. In deze zin kan de tevredenheid van de patiënt beter als middel gezien
worden om goede kwaliteit te realiseren, dan als doel (streefwaarde) van de gezondheidszorg.
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Spreeuwenberg presenteert een aantal modellen van de wijze waarop artsen patiënten
kunnen benaderen.21 Deze drie modellen hebben primair betrekking op menselijke
aspecten van de arts-patiënt relatie. De wijze waarop de medisch-technische aspecten
door de arts worden gehanteerd, is een gevolg van deze relatie tussen arts en patiënt.
1) In het mechanistische model reduceert de arts zichzelf tot object; hij fungeert enkel als
instrument voor de uitvoering van de wensen van de patiënt. Door deze mechanistische uitvoering van de behoeften, wensen van de patiënt en opvattingen reduceert de
arts niet alleen zichzelf, maar ook de patiënt tot een object.
2) In het paternalistische model overheersen de normen, waarden en opvattingen van de
arts. Er is geen sprake van een dialoog tussen arts en patiënt. De normen, waarden en
opvattingen van de patiënt worden getoetst aan die van de arts en als het ware door
zijn optiek gefilterd. Deze ongelijkwaardigheid reduceert de patiënt tot object van
handelen van de arts.
3) In het participatiemodel wordt de deskundigheid dienstbaar gemaakt aan het subjectzijn. Er is een onverbrekelijke relatie tussen objectiverende activiteiten en de erkenning van het subject; er wordt expliciet plaats ingeruimd voor de opvattingen, normen
en waarden van arts en patiënt. Beide partners erkennen en herkennen elkaar als
object en subject.
Spreeuwenberg geeft aan dat in dit laatste model ruimte is voor ontwikkeling en groei,
ook om naar het dragen van verantwoordelijkheid toe te groeien. De arts, die een patiënt
heeft die het moeilijk vindt om persoonlijke verantwoordelijkheid te aanvaarden voor zijn
ziekte en gezondheid, moet blijven proberen zijn patiënt bij beslissingen te betrekken en
hem zo leren een echte samenwerking aan te gaan.
Het voordeel van dit model is dat het de belangen van beide partners in het oog houdt.
Door de samenwerking worden de rechten en plichten van zowel arts als patiënt gewaarborgd. Het participatie-model is gebaseerd op mondigheid en verantwoordelijkheid. Een
mondige hulpverlener-hulpvrager- relatie vereist van beide partijen extra inspanningen én
sociale vaardigheden.22
Naast medische-technische vaardigheden zijn sociale vaardigheden dermate belangrijk
dat ook daaraan professionele eisen mogen worden gesteld. In dit onderzoek zijn niet de
sociale vaardigheden van de artsen onder de loupe genomen en daarom kan niet worden
geconcludeerd dat de artsen daarin tekort schieten. Echter uit de beoordeling door de
patiënt kunnen door de artsen concrete punten ter verbetering worden gehaald. De
tevredenheid van de patiënt over het gedrag van de artsen in het onderhavige onderzoek
is in het algemeen redelijk, maar niet bijzonder groot, in tegenstelling tot de uitkomsten
van andere onderzoeken; dit komt wellicht door de keuze van andere items. Patiënten
vinden dat de artsen hen meer zouden moeten betrekken bij hun beslissingen,
mededeelzamer moeten zijn, vooral over de oorzaak van de klachten. Of zoals de
doorzoekers in de interviews hebben aangegeven: men wil erkenning voor de klachten en
men wil vooral serieus genomen worden. Reacties van artsen als: ‘wij hebben niets
kunnen vinden’, lokken de reactie uit: misschien kan een ander wel iets vinden. De
reactie: ‘er is niets aan de hand’ wordt door de patiënten opgevat als een ontkenning van
de klachten. De artsen doen er dus goed aan na te gaan welke gedachten de patiënt zelf
heeft over de klachten, waarover hij zich ongerust maakt. Bügel geeft aan dat reacties als:
‘Kom, kom, is het zo erg’ averechts werken. Formuleringen als: ‘Ik begrijp dat u zich
ongerust maakt of ik begrijp dat u last heeft van de klachten’, schaden nooit. 23 Angstre-
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ductie is vooral een emotionele behoefte, waarbij de persoon van de arts een belangrijke
rol kan spelen.
Bensing beveelt op grond van haar onderzoek aan extra te investeren in specifieke onderwijs- en onderzoekprogramma's die geschikt zijn voor de psycho-sociale hulpverlening
en de hulpverlening voor somatiserende patiënten. 5 In dit geval gaat het om de huisartspatiënt relatie, maar het geldt evenzeer voor de specialist-patiënt relatie. In steeds meer
ziekenhuizen wordt de laatste jaren bewust meer aandacht besteed aan het
‘klantvriendelijk’ werken. Zo wordt steeds vaker gebruik gemaakt van voorlichtingsmateriaal en hebben vele ziekenhuizen een coördinator patiëntenvoorlichting. Recentelijk is in
één van de ziekenhuizen in het noorden van het land gestart met het observeren van
specialistische consulten. Na het consult wordt met de specialist doorgenomen in hoeverre
de sociale vaardigheden van de specialist kunnen worden verbeterd.
DE TWEEDE ONDERZOEKSVRAAG: WAT VERKLAART DE KWALITEIT VAN VERWIJZINGEN?

Een aantal verklarende variabelen blijkt wel samen te hangen met een kwaliteitsaspect,
maar de bijdrage van deze variabelen verdwijnt bij de verklarende analyse, door de
samenhang die bestaat met andere variabelen. Wanneer dit het geval is, is geconcludeerd
dat de veronderstelling niet is bevestigd.
Een aantal van de onderzochte verklarende variabelen is van invloed op meerdere
aspecten van de kwaliteit van de verwijzing, andere variabelen hebben in het geheel geen
invloed op de kwaliteitsaspecten.
Bij het proces van de verwijzing hebben we te maken met verklarende variabelen op
twee niveaus. Ten eerste de niet-verwijzingsspecifieke variabelen: de huisartsen- en
specialistenkenmerken. Bij alle verwijzingen waar dezelfde huisarts of specialist
betrokken is, zijn deze variabelen gelijk. Ten tweede de verwijzingsspecifieke variabelen.
Deze variabelen variëren per verwijzing.
De kwaliteit van de communicatie hangt voor een belangrijk deel af van de huisarts of de
specialist, terwijl de doelmatigheid van het handelen van huisarts en specialist vrijwel
volledig van de omstandigheden van de verwijzing afhangt. De kwaliteit van de verwijsbrief wordt voor bijna driekwart door de huisarts bepaald en slechts voor ruim een kwart
door de omstandigheden van de verwijzing. Bij de specialistenbrief hangt een kwart tot
een derde van de variatie in de kwaliteit af van de specialist.
Van de onderzochte niet-verwijzingsspecifieke variabelen blijkt de taakopvatting van de
huisarts en de specialist het belangrijkste te zijn. De veronderstelling uit het tweede
hoofdstuk is bevestigd: als de huisarts en de specialist de huisarts een brede taak
toekennen, handelt deze doelmatiger en voor de huisarts geldt eveneens dat deze betere
verwijsbrieven schrijft. Voor de kwaliteit van de specialistenbrief is de taakopvatting van
de specialist niet van groot belang. Het volgen van de richtlijnen van de NHG-standaard
voor de verwijsbrief gaat ook samen met een betere verwijsbrief.
De demografische kenmerken van de huisarts en specialist hangen nauwelijks samen met
de doelmatigheid van het handelen. Alleen blijkt het handelen van neurologen vaker
overeen te komen met de wens van de huisarts en ook het handelen van neurologen
wordt doelmatiger gevonden dan het handelen van internisten en dermatologen. Tevens
blijkt dat huisartsen ook doelmatiger handelen als zij naar een neuroloog verwijzen. Deze
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bevinding is niet in overeenstemming met de veronderstelling uit het tweede hoofdstuk
dat bij dermatologische verwijzingen doelmatiger zou worden gehandeld door huisarts en
specialist. Als gekeken wordt naar de uitkomst van de verwijzing blijken neurologische
verwijzingen zich ook te onderscheiden van verwijzingen naar de internist en de dermatoloog. Verwijzingen naar de neuroloog leveren minder klachten- en ongerustheidsafname
op. Ook gaan patiënten die naar de neuroloog zijn verwezen vaker door met het zoeken
van hulp. De gevonden verschillen tussen de neurologie enerzijds en de interne en
dermatologie anderzijds kunnen te maken hebben met de verschillen in morbiditeit tussen
de specialismen. Bij de patiënten die doorgaan met het zoeken van hulp komen twee
‘neurologische’ diagnoses significant vaker voor, namelijk: spanningshoofdpijn en het
costo claviculair compressie syndroom. Een verklaring voor het doelmatiger werken van
huisarts en specialist bij neurologische verwijzingen ligt niet direct voor de hand.
De veronderstelling dat demografische kenmerken van de huisarts samenhangen met de
doelmatigheid van het handelen van de huisarts is gebaseerd op het gegeven dat uit ander
onderzoek naar voren is gekomen dat deze kenmerken samenhangen met de hoogte van
het verwijscijfer. Het feit dat tussen deze kenmerken en de doelmatigheid van het
handelen geen samenhang bestaat, bevestigt dat de hoogte van het verwijscijfer geen
oordeel toelaat over de kwaliteit van het verwijsbeleid van de huisarts.
Demografische kenmerken van huisarts en specialist hangen meer met de kwaliteit van de
communicatie samen dan met de doelmatigheid van het handelen. Artsen met minder
praktijkervaring schrijven betere brieven dan meer ervaren artsen; dit komt overeen met
de veronderstelling uit het tweede hoofdstuk. Het blijkt echter dat deze relatie niet bestaat
bij artsen die volgens de richtlijnen van de NHG-standaard voor de verwijsbrief werken.
Bij de huisartsen die zeggen niet volgens de standaard te werken zijn de brieven van
huisartsen met veel ervaring veel minder goed dan de brieven van minder ervaren
huisartsen. De grootste winst in de kwaliteit van verwijsbrieven kan dus geboekt worden
bij huisartsen met veel ervaring die niet werken volgens de NHG-standaard. Hun jongere
collega's schrijven, ook zonder zich bewust te zijn van de richtlijnen van de standaard, al
veel betere brieven.
Andere demografische kenmerken die van belang zijn, zijn voor de huisarts de praktijkvorm en voor specialisten het specialisme en het type ziekenhuis waarin de specialisten
werkzaam zijn. De brieven van huisartsen werkzaam in gezondheidscentra zijn op
onderdelen beter dan brieven van andere huisartsen. Brieven van specialisten uit academische ziekenhuizen zijn uitgebreider dan brieven van specialisten uit niet-academische
ziekenhuizen, terwijl specialisten uit kleine ziekenhuizen sneller brieven schrijven dan
specialisten uit grotere ziekenhuizen. Hageman et al. menen dat de situatie van ziekenhuis
tot ziekenhuis zo verschilt dat ieder ziekenhuis zelf criteria moet opstellen waaraan een
specialistenbrief zou moeten voldoen. 24 Helaas beargumenteren zij hun opvatting niet;
ons inziens zijn er ook geen argumenten te bedenken dat dit zinvol zou zijn.
Ook in overeenstemming met de veronderstellingen in het tweede hoofdstuk is dat
dermatologen sneller bericht sturen naar de huisarts dan internisten of neurologen. Wat
betreft de relatie tussen het specialisme en de inhoud van de berichtgeving is geen
veronderstelling geuit. De dermatologen blijken echter minder uitgebreide brieven te
schrijven dan neurologen en internisten. De betrokken huisarts is het minst tevreden over
de brieven van de dermatoloog. Als gekeken wordt naar de items van de specialistenbrief
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die zijn beoordeeld - diagnose, prognose, beleidsadvies, psychosociale factoren, aan de
patiënt verstrekte informatie, vervolgafspraken en voorgeschreven medicatie - ligt een
verklaring hiervoor niet voor de hand. Bij dermatologische verwijzingen lijken de
onderzochte items niet van minder belang dan bij internistische of neurologische verwijzingen.
De kenmerken van de patiënt zijn van invloed op de tevredenheid over het handelen van
de artsen. Jongeren, ziekenfondsverzekerden en lager opgeleiden zijn ontevredener over
het gedrag van de artsen. Hieruit kan niet de conclusie worden getrokken dat de kwaliteit
van de zorg aan ouderen beter is dan aan jongeren. Ouderen zijn vaker terughoudender in
hun oordeel over de ontvangen zorg, omdat zij meer de neiging hebben om de rol van de
‘goed aangepaste’ patiënt te vervullen. 25 26 Dat particulier verzekerden en hoger opgeleiden tevredener zijn dan ziekenfondsverzekerden en lager opgeleiden zou te maken
kunnen hebben met het gedrag van de artsen. Zo zou de huisarts minder communicatief
en informatief zijn ten op zichte van patiënten uit lagere dan ten opzichte van patiënten uit
hogere sociaal-economische milieus. 27 Blijkbaar is het voor artsen moeilijker om met
patiënten, die uit een ander milieu komen en vaak een andere leefwereld hebben dan de
zijne, om te gaan.
De tevredenheid van patiënten over het gedrag van huisarts en specialist wordt ook
bepaald door de verwachtingen die ze van te voren hadden. Enerzijds gaat het om de
normatieve verwachtingen van de patiënt over het gedrag van de huisarts (hoe deze zou
moeten handelen), anderzijds over het beeld dat de patiënt zich van te voren heeft
gevormd over het gedrag van de specialist. Bij zowel de tevredenheid van de patiënt over
het gedrag van de huisarts als de tevredenheid over het gedrag van de specialist wordt de
tevredenheid bepaald door de verwachtingen. Dit resultaat is overeenkomstig de hypothese van Mechanic dat de mate van tevredenheid wordt beïnvloed door de mate waarin het
gedrag van de arts overeenkomt met de verwachtingen van de patiënt of de concepten die
de patiënt heeft gevormd door eerdere ervaring of van horen zeggen. 28 Hieruit volgt dat
de zorgaanbieder een belangrijke invloed kan hebben door het verwachtingspatroon of de
beeldvorming van de patiënt te beïnvloeden. Veel van de patiënten in dit onderzoek
verwachten van de huisarts dat deze zich dienstbaar opstelt, dit in tegenstelling tot de
opvatting van de huisartsen. Volgens Freidson bestaat er een fundamentele discrepantie
tussen de rolverwachtingen van de patiënt en de rolopvattingen van de arts. Dit ontbreken
van complementariteit houdt een constante conflictsituatie in. Freidson geeft aan dat de
huisarts op het ontmoetingspunt van het ‘lay-referral system’ en het ‘professional referral
system’ staat. Dit betekent dat hij zich in een spanningsveld bevindt. Hij heeft enerzijds
de neiging om aan het verwachtingspatroon van de patiënt tegemoet te komen.
Anderzijds heeft hij zijn professionele verantwoordelijkheid, die hem ervan weerhoudt al
te ongenuanceerd op de wensen van de patiënt in te gaan. 29
Voor het doorgaan met het zoeken van hulp blijkt, zoals verondersteld, de gezondheidsoriëntatie van de patiënt van belang. De patiënten die van mening zijn dat anderen hun
gezondheid bepalen - extern georiënteerden - gaan vaker door met het zoeken van hulp
dan patiënten die van mening zijn dat zijzelf invloed kunnen uitoefenen op hun gezondheid - intern georiënteerden. Verder blijken het vooral vrouwen te zijn die verder hulp
zoeken. Andere niet-verwijzingsspecifieke patiëntenkenmerken hangen niet samen met
het doorgaan met het zoeken van hulp.
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Het enige patiëntenkenmerk, namelijk de leeftijd, waar een samenhang werd verondersteld met de verandering van de gezondheidstoestand, is niet bevestigd.
Als gekeken wordt naar de omstandigheden van de verwijzing, de verwijzingsspecifieke
variabelen, is het type klacht zowel van invloed op de doelmatigheid, de kwaliteit van de
communicatie, als de uitkomst van de verwijzing. Huisartsen handelen doelmatiger bij
ernstiger en minder problematische klachten (beter diagnostiseerbaar en behandelbaar en
geringere rol van psycho-sociale factoren). Dit komt overeen met de veronderstelling in
het tweede hoofdstuk. Bij het handelen van de specialist is de relatie met het type klacht
echter niet eenduidig. Bij ernstiger en minder problematische klachten handelt de
specialist op therapeutisch gebied vaker in overeenstemming met de bedoeling van de
huisarts, terwijl op diagnostisch gebied juist het omgekeerde het geval is. Bij ernstiger
klachten is de specialist dus minder bereid de diagnostiek te beperken, zoals de huisarts
wenst. Dit is ook wel begrijpelijk als gekeken wordt naar de positie van de specialist in de
gezondheidszorg. Van de specialisten wordt verwacht dat zij meer aandacht schenken
aan ziektebeelden die in de huisartspraktijk weinig voorkomen. 30 Elke hypothese wordt
uitputtend nagetrokken, grote zekerheid wordt nagestreefd, voordat tot handelen wordt
overgegaan. 31 Voor specialisten geldt meestal het principe: de patiënt is ziek, totdat het
tegendeel is bewezen.32 De gezonden lijken op zieken, anders waren zij niet verwezen.33
Het type klacht heeft op de verwijsbrief en de specialistenbrief een verschillende
uitwerking. Bij problematischer klachten is de kwaliteit van onderdelen van de verwijsbrief minder goed, met name de vraagstelling is minder duidelijk. De specialistenbrief
krijgt bij problematische klachten juist een betere beoordeling. Mogelijk geven problematische klachten aanleiding om de huisarts uitgebreider te informeren, bijvoorbeeld over
psycho-sociale omstandigheden of om een beleidsadvies aan de huisarts te geven met het
oog op de continuïteit van de zorg.
Zoals verwacht werd, verbeteren patiënten met een slechtere uitgangssituatie meer dan
patiënten met een relatief goede uitgangssituatie, de mogelijkheden om te verbeteren zijn
bij deze patiënten nu eenmaal groter.
Tegen de verwachting in blijkt bij ernstiger klachten de verbetering van de functionele
toestand van de patiënt geringer te zijn dan bij minder ernstige klachten. Men zou
verwachten dat ernstiger klachten samengaan met een slechtere uitgangssituatie, doch dit
blijkt niet het geval te zijn. De veronderstelling dat bij problematischer klachten de
klachten en de ongerustheid minder zouden verbeteren dan bij minder problematischer
klachten, blijkt te kloppen. Voor de verbetering van de functionele toestand is ook de
aanwezigheid van comorbiditeit van belang. Aanwezigheid van comorbiditeit geeft
minder verbetering van de functionele toestand van patiënten. Deze resultaten zijn
overeenkomstig de veronderstellingen in het tweede hoofdstuk.
Bij het doorgaan met zoeken van hulp blijkt het met name te gaan om spanningsklachten,
atopische klachten, klachten van het bewegingsapparaat en moeilijk te diagnostiseren
klachten. Dit is ook het type klachten dat uit de onderzoeken naar het gebruik van
alternatieve genezers naar voren komt. De duur van de klachten, het aantal huisartsconsulten en eerder contact met andere hulpverleners hangen nauwelijks samen met de
uitkomst van de verwijzing.
De werkrelatie tussen huisarts en specialist is niet van belang voor de kwaliteit van het
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proces van de verwijzing. Specialisten komen niet vaker aan de wensen van de huisarts
tegemoet als er een intensieve werkrelatie bestaat. Ook de kwaliteit van de communicatie
is niet lager bij een intensieve werkrelatie, zoals in het tweede hoofdstuk is verondersteld.
Verwijsmotieven van de huisarts en beleidsmotieven van de specialist spelen nauwelijks
een rol in het proces van de verwijzing. Verwijzingen onder druk van de patiënt of ter
geruststelling van de patiënt zijn dus niet ondoelmatiger dan verwijzingen waarbij dit
geen rol heeft gespeeld. Alleen als de huisarts bang is iets over het hoofd te zien handelt
hij ondoelmatiger dan wanneer dit niet het geval is. Wat betreft de uitkomst van de
verwijzing zijn de verwijsmotieven van de huisarts alleen voor de tevredenheid van de
patiënt van belang. Als geruststelling van de patiënt geen rol heeft gespeeld bij de
verwijsbeslissing is de patiënt tevredener over het gedrag van de huisarts. Er kan dus niet
geconcludeerd worden dat huisartsen van verwijzen moeten afzien als de patiënt druk
uitoefent om verwezen te worden, alleen maar omdat de patiënt zich ongerust maakt.
Verwijzingen onder druk van patiënten leveren immers net zo veel op als verwijzingen
waarbij dit geen rol heeft gespeeld.
De verwachtingen van de huisarts over wat de verwijzing zal opleveren, voorspellen in
het geheel niet de uiteindelijke uitkomst van de verwijzing. Alleen de verwachting van de
patiënt over de klachtenafname is een voorspeller voor de door de patiënt gerapporteerde
klachtenafname. De verwachtingen ten aanzien van de verandering van de ongerustheid
en diagnostische zekerheid blijken geen voorspellers voor de gerapporteerde verandering.
Volgens de Jongh is de verwachting van de huisarts een betere voorspeller dan de
verwachting van de patiënt ten aanzien van de uitkomst van de verwijzing. 18 Hij heeft
echter de verwachting van de huisarts gerelateerd aan de uitkomst volgens de huisarts en
niet aan de uitkomst volgens de patiënt, zoals in het onderhavige onderzoek.
De veronderstelling dat er vaker een verandering in de gezondheidstoestand optreedt als
de specialist een therapie heeft gegeven, dan wanneer hij geen therapie heeft gegeven,
wordt niet bevestigd. Ook tussen de diagnostiek van de specialist en de verandering in de
diagnostische kennis bestaat nauwelijks samenhang.
Verrassend is dat de verandering in gezondheidstoestand en diagnostische kennis bij
patiënten die op het tweede meetmoment, drie maanden na het eerste bezoek bij de
specialist, nog onder controle staan, gelijk is aan de verandering bij patiënten die
ontslagen zijn uit specialistische zorg. Wel is minder ongerustheidsafname opgetreden bij
patiënten die nog onder controle staan. Of de patiënt het eens is met het afronden van de
specialistische zorg hangt niet samen met de uitkomst van de verwijzing.
Niet verrassend is dat als de patiënt op het tweede meetmoment weet wat de oorzaak van
de klachten is en als de patiënt minder ongerust is, dat de patiënt tevredener over het
gedrag van de specialist is. Ook voor het doorgaan met het zoeken van hulp is de situatie
op het tweede meetmoment - de gezondheidstoestand en de zekerheid over de diagnose van belang.
In de inleiding is aangegeven dat deze studie primair ten doel heeft inzicht te geven in de
kwaliteit van verwijzingen en in de factoren die de kwaliteit van verwijzingen verklaren.
Om dit doel te realiseren is er voor gekozen om meerdere aspecten en meerdere actoren in
het onderzoek te betrekken en het onderzoek op arts-patiënt niveau te laten plaatsvinden.
Enerzijds geeft deze keuze de mogelijkheid om meer zicht te krijgen op de complexiteit
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van het verwijsproces. Anderzijds heeft deze keuze ook de beperking dat bepaalde
aspecten niet goed uitgediept kunnen worden. Ondanks de beperkingen in dit onderzoek,
menen wij dat de resultaten een beeld geven van hoe het is gesteld met de kwaliteit van
verwijzingen en van de factoren waardoor de kwaliteit wordt beïnvloed.
Dit onderzoek is exploratief van aard en heeft mogelijkheden en beperkingen aangegeven
voor verder onderzoek op het terrein van de kwaliteit van zorg. Uit het enthousiasme van
de deelnemende patiënten, artsen en beoordelaars kan worden afgeleid dat het aan de
bereidheid van het veld niet hoeft te liggen om onderzoek op dit terrein te continueren.
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SAMENVATTING
Dit proefschrift heeft als onderwerp de kwaliteit van verwijzingen van de huisarts
naar de specialist. Het doel is inzicht te krijgen in de factoren die de kwaliteit van
het proces en de uitkomst van verwijzingen verklaren. Om het doel te realiseren is er
voor gekozen om meerdere aspecten van de kwaliteit van verwijzingen en meerdere
actoren in het onderzoek te betrekken en het onderzoek op arts-patiënt niveau te laten
plaatsvinden.
De laatste jaren staat de kwaliteit van zorg maatschappelijk steeds meer in de
belangstelling, zowel bij de overheid, de beroepsgroepen, als de patiëntenorganisaties.
Ook op wetenschappelijk gebied is er een toenemende belangstelling voor dit
onderwerp; tot op heden is er op dit terrein echter nog maar weinig onderzoek
gedaan. (hoofdstuk 1).
In hoofdstuk 2 is beschreven hoe is gekomen tot het model om de kwaliteit van
verwijzingen te onderzoeken. Het model is exploratief van aard. De aspecten waarop
de kwaliteit van verwijzingen is onderzocht, zijn: de doelmatigheid van het handelen
van de artsen, de kwaliteit van de communicatie tussen de artsen en de uitkomst van
de verwijzing. De uitkomst is gemeten aan de hand van de aspecten: de verandering
van de gezondheidstoestand (functionele toestand, ziektegevoel en klachten), de
ongerustheid en de diagnostische kennis, de tevredenheid van de patiënten over het
gedrag van de artsen en het aantal patiënten dat doorgaat met het zoeken van hulp
gedurende of na afronding van de verwijzing. Tussen de kwaliteitsaspecten wordt een
samenhang verondersteld. Tevens is aangegeven van welke factoren wordt verondersteld dat deze de kwaliteit van verwijzingen verklaren.
In hoofdstuk 3 zijn de onderzoekopzet, de uitvoering van het onderzoek en de
meetinstrumenten beschreven. Op drie momenten tijdens het verwijsproces zijn
gegevens bij de huisarts, de specialist en de patiënt verzameld. De gegevens zijn
geïnventariseerd met behulp van vragenlijsten, interviews, verwijs- en specialistenbrieven. Het gaat om niet-acute verwijzingen naar de interne geneeskunde, neurologie
of dermatologie, verspreid over 8 ziekenhuizen in Groningen en Friesland. De
huisartsen zijn aselect uit de verzorgingsgebieden van de 8 ziekenhuizen getrokken.
Het onderzoek is gestart op het moment dat de huisarts besluit om de patiënt te
verwijzen. De huisarts heeft iedere patiënt, die aan de onderzoekscriteria voldeed,
vanaf een door ons vastgestelde datum (variërend van oktober 1989 tot februari
1990) gevraagd deel te nemen aan het onderzoek. De deelnemende specialisten zijn
die specialisten waarnaar de door de huisarts aangemelde patiënten zijn verwezen. De
doelmatigheid van het handelen van de huisarts en de specialist en de kwaliteit van
de communicatie tussen beiden is beoordeeld door onafhankelijke artsen, de onderzoekers en de betrokken huisartsen en specialisten. De verandering van de functionele
toestand, het ziektegevoel, de ongerustheid en de kennis op diagnostisch gebied
(diagnose en diagnostische zekerheid) is gemeten door de onderzoekers, door de
scores op drie of twee meetmomenten met elkaar te vergelijken (objectieve verandering). Daarnaast is aan de patiënt, de huisarts en de specialist op het tweede meetmoment een oordeel achteraf gevraagd over de verandering van de klachten en de
ongerustheid. Veel van de gebruikte meetinstrumenten zijn door ons zelf ontwikkeld,
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omdat er weinig meetinstrumenten beschikbaar waren. De gebruikte schalen hebben
de verwachte structuur en de interne consistentie varieert van matig tot goed. Bij de
beoordelingen door onafhankelijke artsen of door de onderzoekers varieert de
interbeoordelaarsovereenstemming van zwak tot redelijk.
In hoofdstuk 4 komt naar voren dat de respons van de drie onderzoeksgroepen hoog
is. In het onderzoek zijn 309 verwijzingen opgenomen. Uit vergelijking van de
responsgroepen met populatiecijfers en andere onderzoeken blijkt dat in ons onderzoek relatief veel vrouwelijke en meer ervaren huisartsen zijn opgenomen. De
huisartsengroep vormt verder een getrouwe afspiegeling van de Noordelijke regio:
relatief veel apotheekhoudende huisartsen in een solopraktijk in landelijke gebieden.
Tevens zijn in het Noorden relatief veel kleine ziekenhuizen. In de specialistengroep
zitten relatief veel jonge artsen, waarvan een aantal in opleiding is tot specialist. De
morbiditeit, één van de belangrijkste kenmerken van de verwijzingen, komt redelijk
overeen met de morbiditeit van verwijzingen in ander onderzoek. Wanneer wordt
gekeken naar de opvattingen en verwachtingen van de respondenten blijken de
huisartsen zichzelf een bredere taak te geven dan de specialisten de huisartsen
toebedelen. Patiënten hebben vóór het bezoek aan de specialist vaak geen uitgesproken mening over het gedrag van de specialist in de arts-patiënt relatie en zijn
frequenter dan huisartsen van mening dat de huisarts dienstbaar' naar de patiënt
moet zijn (tegemoet moet komen aan de wensen van de patiënt en het zekere voor
het onzekere moet nemen).
In de hoofdstukken 5 tot en met 9 staan de beschrijving van de kwaliteitsaspecten en
de verklaring van de kwaliteit centraal. In hoofdstuk 10 wordt de samenhang tussen
de kwaliteitsaspecten besproken.
Bij de 309 onderzochte verwijzingen gaat het over het algemeen om klachten die
matig ernstig zijn en waarbij een behandeling meestal noodzakelijk wordt geacht. De
klachten zijn redelijk te diagnostiseren en te behandelen en bij één op de vijf spelen
psychosociale factoren een rol. Bij de meeste patiënten bestaan de klachten ongeveer
een half jaar en één op de drie patiënten heeft hiervoor al eens een andere hulpverlener bezocht, meestal een andere specialist. Bij eenderde van de patiënten bestaat
comorbiditeit (andere klachten, ziekte of handicap waarvoor men niet is verwezen),
meestal een chronische ziekte.
Bij de beslissing van de huisarts om de patiënt te verwijzen blijkt geruststelling van
de patiënt' bij ruim een derde van de verwijzingen een rol te hebben gespeeld; bij 16
% heeft de patiënt volgens de huisarts druk' uitgeoefend om verwezen te worden en
in bijna een kwart van de verwijzingen heeft vrees iets over het hoofd te zien' bij
de huisarts een rol gespeeld om de patiënt te verwijzen.
Op het moment van verwijzen voelen de meeste patiënten zich niet ziek, maar wel
enigszins beperkt in hun functioneren. Een grote meerderheid van de patiënten maakt
zich een beetje ongerust over de klachten; slechts een kleine groep maakt zich erg
ongerust. Bijna driekwart van de patiënten weet op het moment van verwijzen niet
zeker wat de oorzaak van de klachten is; bij de huisarts ligt dit percentage iets lager.
Bij de meeste verwijzingen laat de huisarts de specialist vrij te bepalen welk
onderzoek en welke behandeling gegeven moeten worden.
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De verwachtingen ten aanzien van de uitkomst van de verwijzing (klachten-, ongerustheid- en diagnostische kennisverandering) zijn bij de huisartsen hoger dan bij de
patiënten.
De doelmatigheid van het handelen van de huisarts krijgt bij een beoordeling door
onafhankelijke artsen een 6.8 als gemiddelde rapportcijfer'. De huisartsen hebben in
minder dan de helft van de gevallen aanvullend onderzoek verricht, vooral bloedonderzoek, en bij bijna driekwart van de verwijzingen een behandeling ingesteld,
meestal medicamenteus. De patiënt is volgens het oordeel van de onafhankelijke
artsen nogal eens te vroeg verwezen; de huisarts had vaak méér kunnen doen voordat
hij de patiënt verwees, vooral op diagnostisch gebied, en in een kwart van de
gevallen is de noodzaak van de verwijzing twijfelachtig.
Patiënten vinden vrijwel alle verwijzingen noodzakelijk. Bij ongeveer de helft van de
verwijzingen wordt door de betrokken huisarts of de specialist getwijfeld aan de
noodzaak van de verwijzing. Kritiek van de betrokken huisarts en specialist op de
diagnostiek en therapie van de huisarts betekent meestal dat men van mening is dat
de huisarts méér had kunnen doen voordat hij de patiënt verwees.
De doelmatigheid van het handelen van de specialist krijgt een hogere beoordeling
van de onafhankelijke artsen dan de huisarts; het gemiddelde rapportcijfer' is een
8.2. De specialisten hebben bij de meeste verwijzingen aanvullend onderzoek verricht
en een behandeling ingesteld, met name medicamenteus. Bij ruim een kwart van de
verwijzingen wordt onderzoek dat door de huisarts is gedaan, door de specialist
herhaald; meestal betreft het Hb en BSE.
Bij ruim de helft van de verwijzingen krijgt de diagnostiek van de specialist kritiek
van de onafhankelijke artsen. Het gaat even vaak om diagnostiek die de specialist
méér had kunnen doen als om diagnostiek die hij achterwege had kunnen laten. Op
de therapie van de specialist is minder kritiek dan op de therapie van de huisarts.
Meestal had de specialist méér kunnen doen, met name op medicamenteus gebied.
Bij ongeveer één op de tien verwijzingen houdt de specialist de patiënt te lang onder
controle. In een kleiner aantal gevallen heeft de specialist de patiënt te vroeg uit
specialistische controle ontslagen.
De betrokken huisarts en specialist hebben weinig kritiek op de diagnostiek van de
specialist. De betrokken huisarts twijfelt vaker aan de noodzaak van de continuering
van de specialistische zorg dan de betrokken specialist en patiënt. De patiënten
vinden juist vaker dat ze onterecht uit de specialistische zorg zijn ontslagen.
Het handelen van de specialist komt meestal overeen met de bedoeling van de
huisarts, omdat de huisarts de specialist bij een grote meerderheid van de verwijzingen vrij laat het beleid te bepalen. Bij de verwijzingen, waarbij de huisarts een
beperkte bedoeling heeft, is de overeenstemming niet zo groot: op diagnostisch
gebied bij ruim eenderde van de verwijzingen, op therapeutisch bij ruim de helft en
wat betreft de duur bij tweederde van de verwijzingen. Het ontbreken van overeenstemming betekent vrijwel altijd dat de specialist te veel heeft gedaan.
De betrokken huisarts en specialist zijn bij ongeveer driekwart van de verwijzingen
beiden van mening dat het diagnostisch en therapeutisch handelen van de specialist
overeenstemt met de bedoeling van de huisarts.

282

Samenvatting

De doelmatigheid van het handelen van de huisarts en de specialist wordt vrijwel
volledig door de omstandigheden van de verwijzing bepaald. Het gaat vooral om de
aard en ernst van de klachten en het specialisme. De doelmatigheid hangt in geringe
mate van de taakopvatting van de huisarts en de specialist af; als de huisarts een
brede taak wordt toegekend, wordt er doelmatiger gewerkt.
De kwaliteit van de verwijsbrieven wisselt sterk; eenderde van de verwijsbrieven
krijgt een onvoldoende' bij een beoordeling door onafhankelijke artsen en de
onderzoekers. Het meest negatief komt de verzorging van de verwijsbrief uit de
beoordeling. De meeste brieven zijn niet getypt en daarom vaak minder goed leesbaar. De beschrijving van de personalia, de klachten van de patiënt en de probleemdefinitie zijn over het algemeen voldoende; de beschrijving van de verdere anamnese
en het lichamelijk onderzoek schiet nogal eens tekort. De duidelijkheid van de
vraagstelling laat vaak te wensen over, met name op therapeutisch gebied. De
huisarts vermeldt vaak niet of slechts gedeeltelijk de door hem verrichte diagnostiek
en therapie in de verwijsbrief. Als de huisarts in de brief het geneesmiddelengebruik
van de patiënt vermeldt, doet hij dit over het algemeen goed; schrijft hij niets in de
verwijsbrief over het geneesmiddelengebruik, dan wordt dit vaak gemist. Ook worden
de psychosociale omstandigheden van de patiënt vaak in de brief gemist.
De betrokken specialisten vinden dat een meerderheid van de brieven van de huisarts
model' kan staan voor een goede verwijsbrief, wel hebben zij bij tweederde van de
verwijsbrieven kritiek op onderdelen. De psychosociale omstandigheden vindt de
specialist het meest frequent onvoldoende. De minste kritiek is op de vraagstelling in
de verwijsbrief.
De volgende items van de verwijsbrief acht de specialist het meest van belang: persoonsgegevens patiënt, klacht patiënt, anamnese, lichamelijk onderzoek, probleemdefinitie, reeds ingestelde behandeling, vroegere ziekten en de leesbaarheid van de
brief.
In de specialistenbrieven ontbreken vaak de onderdelen prognose, psychosociale
factoren, aan de patiënt verstrekte informatie en beleidsadvies aan de huisarts. Een
beleidsadvies ontbreekt nogal eens in de gevallen, waarin ten tijde van het schrijven
van de specialistenbrief het contact met de patiënt nog niet is afgerond. De diagnose
en de vervolgafspraken op de polikliniek worden in de meeste brieven wel vermeld.
Ook de voorgeschreven of geadviseerde medicatie is meestal volledig vermeld. Het
duurt gemiddeld 18 dagen na het eerste consult van de patiënt tot de specialist de
eerste brief aan de huisarts stuurt.
De betrokken huisarts vindt meestal dat de berichtgeving van de specialist op tijd is
geweest, niet te lang is en model kan staan voor een goede specialistenbrief. De
onderdelen prognose en aan de patiënt verstrekte informatie komen er relatief het
slechtste af, maar ook hier is ruim driekwart van de huisartsen tevreden. De huisarts
baseert zijn overall' oordeel over de specialistenbrief vooral op de bespreking van
anamnese en onderzoek, de voorgeschiedenis, de vervolgafspraken en de aan de
patiënt verstrekte informatie en minder op de beantwoording van de vraagstelling en
aanvullend onderzoek.
De kwaliteit van de verwijsbrief hangt voor het grootste deel van de huisarts af; de
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omstandigheden van de verwijzing zijn van minder groot belang. De inhoud en de
snelheid van de specialistenbrief worden daarentegen voornamelijk door de omstandigheden van de verwijzing bepaald.
Huisartsen met korte praktijkervaring, met een brede taakopvatting en huisartsen die
werken volgens de NHG-standaard voor de verwijsbrief schrijven betere verwijsbrieven. Brieven naar de dermatoloog zijn over het algemeen beter dan brieven naar de
internist of de neuroloog.
Dermatologen schrijven sneller een brief aan de huisarts dan internisten en neurologen; ook specialisten werkzaam in kleinere ziekenhuizen geven de huisarts sneller
bericht. De brieven van de dermatologen zijn minder uitgebreid dan de brieven van
de internisten en de neurologen; met name de prognose, een beleidsadvies aan de
huisarts en informatie over vervolgafspraken ontbreken vaak. De brieven van specialisten werkzaam in een academische ziekenhuis zijn het meest volledig. Het type
klacht heeft op de verwijsbrief en de specialistenbrief verschillende uitwerking. Bij
problematische klachten is de kwaliteit van de verwijsbrief minder goed; de specialistenbrief krijgt bij problematische klachten (moeilijker te diagnostiseren en te
behandelen en psychosociale factoren spelen een grotere rol) juist een betere
beoordeling.
Wat betreft de verandering van de gezondheidstoestand, de ongerustheid en de
diagnostische kennis heeft bijna iedere verwijzing iets positiefs opgeleverd; er zijn
slechts 5 verwijzingen die niets opleveren. Het meest frequent verbetert de kennis
van de huisarts op diagnostisch gebied. Vier verwijzingen leveren alleen een afname
van de ongerustheid van de patiënt op.
De functionele toestand, het ziektegevoel en de ongerustheid van de patiënt verbeteren significant in de eerste drie maanden, daarna niet meer (objectief gemeten). De
meeste patiënten ervaren in de eerste drie maanden een afname van de klachten en de
ongerustheid, maar ook daarna ervaart nog de helft van de patiënten een afname van
de klachten en een kwart een afname van de ongerustheid (oordeel van de patiënten
achteraf).
De betrokken huisarts en specialist geven in ongeveer een kwart tot een derde van de
gevallen aan dat ze niet weten of de klachten of de ongerustheid bij de patiënt zijn
afgenomen. Als zij hierover wel een oordeel hebben komt dit nogal eens niet overeen
met de ervaring van de patiënt.
Bij ruim een kwart van de verwijzingen verandert er niets aan de diagnostische
kennis van de huisarts. Een geringe vooruitgang in diagnostische kennis treedt op bij
ruim een derde van de verwijzingen. Bij de overige verwijzingen treedt een sterke
vooruitgang op. De vooruitgang bestaat vaak uit een toename van de diagnostische
zekerheid van de huisarts. De diagnose van de huisarts blijft bij 4 van de 10 verwijzingen ongewijzigd, bij een kwart van de verwijzingen is de diagnose van de huisarts
vervangen door een andere diagnose; bij de overige verwijzingen wordt de diagnose
nader gespecificeerd, een diagnose uitgesloten of een diagnose gesteld.
Bij tweederde van de patiënten is sprake van een toename van de kennis op diagnostisch gebied; bij de overige patiënten is de kennis gelijk gebleven.
De tevredenheid over het gedrag van de huisarts is bij de patiënten over het algemeen redelijk, het gemiddelde rapportcijfer' is een 6½. De meeste patiënten vinden
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dat de huisarts voldoende aan de klachten heeft gedaan of naar de oorzaak van de
klachten heeft gezocht. De patiënten zijn minder positief over de uitleg die de
huisarts heeft gegeven over wat hij denkt dat er aan de hand is en over wat de
patiënt in het ziekenhuis staat te wachten. Bijna een kwart van de patiënten is niet
betrokken bij de beslissing om verwezen te worden en bijna een vijfde deel van de
patiënten had eerder verwezen willen worden.
De tevredenheid over het gedrag van de specialist is iets groter dan over het gedrag
van de huisarts, het gemiddelde rapportcijfer is bijna een 7. Het meest positief is de
patiënt over de aandacht die de specialist aan de klachten heeft besteed; het minst
positief over de inspraak die men heeft gehad in het behandelingsbeleid en over de
mededeelzaamheid van de specialist. Ongeveer een tiende van de patiënten bij wie de
specialistische zorg is afgerond, is het niet eens met deze afronding. Deze patiënten
ervaren minder afname van de klachten en de ongerustheid dan de patiënten die het
wel eens zijn met de afronding.
11 % Van de patiënten zoekt op eigen initiatief (niet op advies van de huisarts of de
specialist) tijdens of na de verwijzing nog elders hulp. Het gaat om hulp van onder
anderen de homeopaat, de iriscopist of de acupuncturist of men gaat naar een andere
specialist voor een second opinion'.
De verandering van de gezondheidstoestand, de ongerustheid en de diagnostische
kennis wordt voornamelijk bepaald door de uitgangssituatie. Hoe ongunstiger de
uitgangssituatie, hoe meer er verbetert. Verder spelen specialisme, aard en ernst van
de klachten, comorbiditeit en verwachtingen van de patiënt bij één of meer aspecten
een rol. Neurologische verwijzingen blijken minder klachten- en ongerustheidsafname
op te leveren dan dermatologische of internistische verwijzingen. Ernstiger en
problematischer klachten (moeilijker te diagnostiseren of te behandelen klachten en
psychosociale factoren spelen een rol) leveren minder verbetering van de gezondheidstoestand op. De verbetering van de functionele toestand van de patiënt kan niet
duidelijk worden toegeschreven aan de verwijzing, omdat er een positieve samenhang
bestaat met de (verandering van de) comorbiditeit. Bij patiënten die een verbetering
in de comorbiditeit ervaren is de verbetering in de functionele toestand groter dan bij
degene die geen verbetering in de comorbiditeit ervaren. Ook verbetert de functionele
toestand van patiënten zonder comorbiditeit meer dan bij patiënten met comorbiditeit.
De verwachting van de patiënt is, in tegenstelling tot de verwachting van de huisarts,
een voorspeller voor wat de verwijzing aan klachtenverandering oplevert. De
patiënten die nog onder controle staan van de specialist op het tweede meetmoment
hebben minder ongerustheidsafname ervaren dan de patiënten die uit de specialistische zorg zijn ontslagen.
De tevredenheid over het gedrag van de huisarts en de specialist hangt deels af van
de verwachtingen of het beeld dat de patiënten hadden over het gedrag. Verder blijkt
dat oudere en particulier verzekerde patiënten en patiënten die niet ter geruststelling
zijn verwezen, tevredener zijn over het gedrag van de huisarts. Patiënten zijn
tevredener over het gedrag van de specialist als ze hoger opgeleid zijn en als ze
minder ongerust en zekerder over de diagnose zijn.
Vrouwen blijken vaker door te gaan met het zoeken van hulp dan mannen. Het gaat
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vooral om spanningsklachten, atopische klachten, klachten van het bewegingsapparaat
en moeilijk te diagnostiseren klachten. Doorzoekers zijn vaker van mening dat hun
gezondheid van artsen afhankelijk is dan van henzelf. Het doorgaan met zoeken van
hulp is vooral afhankelijk van de functionele toestand en de zekerheid over de
diagnose.
Uit de hoofdstukken 5 tot en met 9, die hierboven zijn besproken, is naar voren
gekomen dat de verklarende variabelen rechtstreeks van invloed zijn op zowel het
proces als de uitkomst van de verwijzing.
In hoofdstuk 10 is de samenhang tussen de verschillende aspecten van de kwaliteit
van de verwijzing geanalyseerd. Het proces van de verwijzing blijkt nauwelijks van
invloed op de uitkomst van de verwijzing. Met andere woorden, de medische
interventies, de doelmatigheid van het handelen van de artsen en de kwaliteit van de
communicatie tussen de artsen is nauwelijks bepalend voor de uitkomst. Ook de
procesaspecten hangen nauwelijks met elkaar samen. Tussen het handelen van de
huisarts (doelmatigheid en communicatie) enerzijds en het handelen van de specialist
(doelmatigheid en communicatie) anderzijds bestaat in het geheel geen samenhang.
Wel blijkt dat huisartsen die doelmatiger handelen ook vaker betere verwijsbrieven
schrijven. Specialisten die doen wat de huisarts wil wat betreft de duur van de
specialistische zorg, doen ook vaker wat de huisarts wil op diagnostisch gebied en
schrijven tevens uitgebreidere specialistenbrieven. Tussen de uitkomstaspecten bestaat
wel een samenhang. De verandering van de ongerustheid is van invloed op de
verandering van de gezondheidstoestand en de verandering van de diagnostische
kennis is van invloed op de verandering van de ongerustheid en vice versa. Patiënten
die kritiek hebben op het gedrag van de specialist hebben ook vaker kritiek op het
gedrag van de huisarts.
Tot slot kan op basis van de ervaringen tijdens het onderzoek en de resultaten van
het onderzoek worden geconcludeerd dat de gekozen onderzoeksopzet de mogelijkheid heeft gegeven om meer zicht te krijgen op de complexiteit van de verwijzing.
De relaties die in het verklaringsmodel zijn verondersteld zijn deels bevestigd. De
belangrijkste conclusie is evenwel het ontbreken van een relatie tussen het proces en
de uitkomst van de verwijzing.

SUMMARY

The aim of this thesis is to explore the factors explaining the quality of the process
and the outcome of referrals from the general practitioner (GP) to a medical
specialist. For that purpose several aspects of the referral have been investigated; the
GP, the specialist and the patient have been involved in the study and the study took
place at the doctor-patient level.
The first chapter deals with the interest of the government, the professionals, and the
patients in the quality of care in the Netherlands in recent years. In spite of this
growing interest in the quality of care, research in this field is only in its infancy.
In chapter 2 an exploratory model is presented which was used to investigate the
quality of the process and the outcome of referrals. The efficiency of the
interventions of the doctors, and the quality of the communication between the
doctors are considered to be relevant aspects for the process of the referral. The
quality of the outcome has been measured in terms of the changes in health status,
anxiety, and diagnostic knowledge, satisfaction of the patients with the behaviour of
the doctors, and the number of patients who are shopping around during or after the
referral.
The model assumes a relationship between the different aspects of the process,
between the different aspects of the outcome and between the process and the
outcome. The factors which are supposed to explain the quality of the process and
the outcome of referrals are also part of the model.
Chapter 3 describes the research design and the measuring-instruments. The data
were collected at three points in time during the referral process, e.g., M1: when the
patient was referred, M2: when the patient was discharged from specialist care or
three months aftfer the first datacollection, and M3: three months after the second
datacollection. Mail surveys were used to collect data from the GP’s and specialists.
Patients were interviewed; referral letters and replies from the specialists were also
collected. The referrals investigated were new, non-acute referrals to neurology,
dermatology, gastro-enterology, cardiology, lung diseases and internal medicine. The
eight hospitals which participated in the study were located in the northern part of
the Netherlands. The GP’s were selected by drawing a random sample of the GP’s
practicing in the service area of these hospitals. Between october 1989 and february
1990 the GP’s asked all patients whose referral satisfied the inclusion criteria, to
participate in the study. The specialists to whom the patients were referred were also
asked by the authors to participate in the study.
The efficiency of the interventions of the GP’s and the specialists and the
communication between the GP’s and the specialists have been assessed by
independent physicians, the authors and the GP’s and specialists involved. The
change in functional status, sickness feeling, anxiety and diagnostic knowledge (i.e.
the diagnosis and the diagnostic certainty) have been measured by the authors by
comparing the scores at the three or two points of time during the referral process
(objective change). Furthermore, the patients, the GP’s and the specialists involved
were asked at M2 to assess the change in complaints and anxiety retrospectively.
Most of the measuring-instruments used, were developed by the authors. The
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psychometric qualities of the new instruments were examined, and showed to be
reasonably. The scales used show the expected factor structure. The internal consistency varies from moderate to good. The inter-judges agreement varies from slight to
reasonable.
Three hundred and nine referrals have been analysed. Chapter 4 shows the high
response rate of the three populations (77 % of the GP’s, 96 % of the specialists and
93 % of the patients responded). In the study significantly more female GP’s and
more experienced GP’s have been involved, compared with the population of GP’s in
the Netherlands. The GPs’ group can be regarded as representative for the research
area in the northern part of the Netherlands: relative many dispensing GP’s and many
working in a solo-practice in an urban area. Compared with the situation in the
Netherlands, there are more small hospitals in the research area. This is also a
characteristic of the northern part of the Netherlands. In the specialist group young
doctors prevail. The morbidity, one of the most important characteristics of the
referrals, is in agreement with the results of other referral studies.
Furthermore, this chapter pays attention to the results of measuring task perception of
the physicians (the role of the GP in relation to the role of the medical specialist in
medical practice) and the patients’ expectations of the behaviour of the doctors. The
task perception of GP’s differs significantly from that of specialists. Patients more
frequently find that GP’s have to meet the wishes of the patients and that GP’s
should not take too much risk, compared to GP’s.
In chapters 5 to 9 the aspects of the quality of referrals and the factors influencing
the quality of referrals are presented. In chapter 10 the relation between the different
aspects of the quality of the referral is discussed.
In most referrals the physical complaints of the patients are not severe, they are
relatively easy to diagnose and easy to treat, and a treatment is necessary. In one out
of five referrals psychosocial problems play a role. Before being referred, most
patients have had complaints for six months and one third of the patients consulted
another health care worker for their complaints before; mostly another specialist. One
third of the patients has comorbidity, usually a chronic disease.
At the time the patients are referred, most patients do not feel sick. However, they
feel slightly limited in performing their daily activities. The majority of the patients
hardly worries about their complaints; just a few are very worried. Almost three quarters of the patients do not know for sure what is wrong; this proportion is
somewhat smaller for the GP’s. In most referrals the GP allows the specialist a free
hand in choosing diagnostic and therapeutic procedures.
The GPs’ expectations of the outcome of care (change in health status, anxiety and
diagnostic knowledge) are higher than of his patients.
According to the judgement of independent physicians, the interventions of the
specialists are more efficient than the interventions of the GP’s. The mean efficiencyscores of the GP’s and the specialists are 6.8 and 8.2, respectively.
In less than half of the referrals the GP’s used diagnostic tests and in three quarters
they treated the patient, mostly with medication. The independent physicians
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frequently found that the patient was referred too early; the GP could have performed
more diagnostic tests, and in a quarter of the cases there is doubt about the necessity
of the referral.
In the eyes of the patients, almost all referrals are necessary. In half of the cases the
GP or the specialist involved has doubts about the necessity of the referral. Quite
often they felt that the GP should have done more before referring the patient
In most referrals the specialist used diagnostic tests and treated the patient, usually
with medication. In one quarter of the referrals the specialist repeated diagnostic tests
that were already performed by the GP.
In half of the referrals the independent physicians criticize the diagnostic procedures
of the specialist. There is little criticism on the treatment of the specialist. In most
cases the independent physicians felt that the specialist should have done more,
especially by prescribing medication. In about one tenth of the referrals the specialist
should have discharged the patient earlier; in some cases the specialist discharged the
patient too soon, according to the independent physicians.
The GP and the specialist involved do not have much criticism on the specialists’
interventions; the GP more often has doubts about the necessity of continuation of
hospital care than the specialist and patient involved. The patients often hold the
view that the specialists have discharged them too early out of hospital care.
In a majority of the cases, the diagnostic and therapeutic interventions of the
specialist are in agreement with the intention of the GP, because in most cases the
GP allows the specialist a free hand. When the GP prefers a restricted consultation,
disagreement occurs in about two third of the cases on the diagnostic field, in half of
the cases on the therapeutic field, and in one third concerning the duration of the
specialist care. Disagreement means that the specialist did more than intended by the
GP.
In about three quarter of the cases the GP and the specialist involved are of the
opinion that the specialist did what the GP wanted him to do.
The efficiency of the interventions of the GP and the specialist is almost completely
determined by the circumstances of the referral, such as the nature and the severity
of the complaints of the patient, and the specialism. The efficiency is affected a little
by the taskperception of the GP and the specialist; if the GP or the specialist allows
the GP more influence on specialist care, he acts more efficient.
The quality of the referral letters varies strongly; one third of the referral letters is
judged to be insufficient by the independent physicians. Most negatively judged is
the care taken in writing the letters (many are badly written and therefore difficult to
read); most letters are handwritten. On the other hand, personal notes about the
patients, complaints of the patients, and the problem definition are described well.
In the referral letters information was lacking about the history of the case, the
physical examination, the diagnostic tests, and the therapeutic interventions. The
reason for referral is often not well defined, especially when it relates to treatment.
Psychosocial factors and medication are often missing in the referral letter.
The overall judgement of the specialists is that the referral letters provide sufficient
information. However, in two third of the cases they had criticism on certain items.
Both independent physicians and the specialists involved found the information in the
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referral letters insufficient concerning psychosocial factors. Contrary to the
independent physicians, the specialists involved did not criticize the clarity of the
reason for referral in the referral letter very often.
According to the specialist, the following items of the referral letter are important:
personal notes of the patient, complaints, physical examination, problem definition,
therapeutic interventions, history, and legibility.
The specialists’ letters lack information about prognosis, psychosocial factors,
information given to the patient, and an advise to the GP, when compared with an
objective standard (explicit criteria). Particularly, when the patient is still under
supervision of the specialist, an advise to the GP is lacking. Diagnosis, advised
medication, and appointments for continuing specialist care are well-recorded in most
cases.
The mean time between the consultation of the patient and the specialists’ letter to
the GP is 18 days.
In most cases the GP involved judged the contents of the specialist letters as being
sufficient, not too long and received in time. However, they feel that the letters are
lacking information about prognosis and the information provided to the patient.
The quality of the referral letter depends more on the characteristics of the GP than
on the circumstances of the referral. In contrast, the content of the specialist letter
depends more on the circumstances of the referral. GP’s with little experience, with a
broad taskperception, and GP’s who are working according to the standard of the
Dutch College of General Practice write better referral letters. In general, the referral
letters to dermatologists prove to be better than letters to internal medicine and
neurology.
Dermatologists write their letters quicker than neurologists and specialists of internal
medicine, however, the contents of the letters from dermatologists is less complete
compared to the contents of the letters from neurology and internal medicine; the
letters are especially lacking information about prognosis, medical advice to the GP,
and information on the continuation of specialist care. Specialists in small hospitals
write their letters quicker compared to specialists in larger hospitals. The letters from
specialists working at university hospitals are more complete than letters from
specialists working at other hospitals. The more problematic the complaints of the
patients (i.e. complaints that are more difficult to diagnose or to treat and complaints
that are strongly influenced by psychosocial problems), the worse the quality of the
referral letters of the GP; the more problematic the complaints of the patients, the
better the contents of the specialists’ letters.
Almost each referral led to a positive change in health status, in anxiety or in
diagnostic knowledge; only five referrals did not lead to any improvement. The
diagnostic knowledge of the GP improves most frequently. Four referrals have only
led to a decrease in anxiety of the patient.
The functional status, sickness feeling, and the state of anxiety of the patient
improves significantly in the first three months; after three months there is no
significant change (measured by the authors objectively). Most patients perceive a
decrease in complaints and anxiety in the first three months; after three months half
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of the patients perceive a decrease in complaints and a quarter of the patients
percieve a decrease in anxiety (assessed by the patients retrospectively).
In one quarter to one third of the cases the GP and specialist involved state they do
not know whether or not the complaints and anxiety have changed. When the GP and
the specialist have an opinion about the change in the complaints and the anxiety,
this opinion is in little agreement with the perception of the patient.
In more than a quarter of the referrals the diagnostic knowledge (i.e. the diagnosis
and diagnostic certainty) of the GP does not change during the referral process. A
slight improvement in diagnostic knowledge is indicated in more than a third of the
referrals. In the remaining cases there is a strong improvement. This improvement
often means an increase in diagnostic certainty. The diagnosis of the GP remains
unchanged in four out of ten referrals, in a quarter of the referrals the diagnosis is
replaced by another diagnosis, and in the remaining referrals the diagnosis of the GP
is specified or excluded or the complaints are diagnosed by the specialist where the
GP was not able to diagnose the complaints.
In general, the patients are moderately satisfied with the behaviour of the doctors.
The mean score of the GPs’ behaviour and the specialists’ behaviour is 6.5 and 6.9
(range 0-10), respectively. The patients are dissatisfied with the information provided
by the GP about what is wrong with them and about what will happen in hospital.
Almost a quarter of the patients has not been involved in the decision to be referred
and almost one fifth indicated that they should have been referred sooner.
The patients are positive about the attention the specialist payed to their complaints
and less positive about the patients’ influence in medical treatment, and the
communication skills of the specialist. About one tenth of the patients who are
discharged from specialist care, do not agree with this discharge. These patients
perceive less decrease in complaints and anxiety compared to the patients who agree
with the decision to discharge them from specialist care.
Eleven percent of the referred patients are defined as shoppers': patients who,
during or after the referral process, consult another medical specialist for a second
opinion or consult alternative medicine without the advise of the GP or treating
specialist.
The change in functional status, anxiety and diagnostic knowledge is mainly
determined by the functional status, anxiety and diagnostic certainty at the moment
of referral (starting situation). The more unfavourable the starting situation, the more
improvement can be seen. Other factors influencing the change in functional status,
anxiety, and diagnostic knowledge, are the severity and nature of the complaints,
specialism, comorbidity and expectations of the patients. Referrals to the neurologists
have led to less succes is terms of a decrease in complaints and anxiety compared to
referrals to the dermatologists and the specialists for internal diseases. In general,
there is less impovement in health status (functional status and complaints) when the
complaints are more severe and problematic. Improvement of the functional status
cannot be attributed clearly to the referral, because of interaction with comorbidity.
An improvement in comorbidity is related to an improvement of the functional status
of the patient. The functional status of patients without comorbidity also improves
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more than that of patients with comorbidity. In contrast to the expectations of the
GP, the expectations of the patient are related to the change in complaints. Finally,
patients who are still in the care of the specialist three months after being referred,
experience less decrease in anxiety than patients who are discharged from specialist
care.
Satisfaction with the behaviour of the physicians depends on the expectations or the
perception of the patients about the behaviour. Older patients, privately insured
patients, and patients who are primarily referred for reassurance, are more satisfied
with the behaviour of the GP than younger patients, patients who are insured by a
sickfund, and those who are not referred for reassurance. Patients are more satisfied
with the behaviour of the specialist when they are highly educated, less worried
about the complaints, and less uncertain about the diagnosis.
Among the shoppers' there are significantly more women than men. Compared to
the non-shoppers', the shoppers' feel more strongly that their health is determined
by physicians and not by themselves. Furthermore, shopping around depends on the
health status and diagnostic certainty of the patient.
Chapter 5 to 9 showed that the quality of the process and the quality of the outcome
are directly influenced by the explanatory factors. In chapter 10 the relation between
the diffent aspects of the quality of the referral is analysed. The results hardly show a
relation between the quality of the communication between the GP and the specialist
and the efficiency of the physicians nor between the process and the outcome of care.
The results do show a positive relation between the aspects of the outcome of the
referral: the change in health status, anxiety and diagnostic knowledge. Furthermore,
patients who criticize the GP, criticize the specialist.
Finaly, the research design used has given the possibility to gain an insight into the
complexity of the referral process. Most of the relations assumed in the exploratory
model were confirmed. However, the main conclusion is the absence of a relation
between the process and the outcome of the referral.

BIJLAGE I

I.1

LITERATUUROVERZICHT:
VERWIJSMOTIEVEN, TAAKOPVATTING EN
VERWACHTING OVER HET GEDRAG VAN DE
ARTSEN

Inleiding

In deze bijlage worden aan de hand van de literatuur de verklarende variabelen:
verwijsmotieven huisarts , opvattingen van huisarts en specialist over de wederzijdse taakafbakening' en verwachtingen van de patiënt over het gedrag van de
artsen in de arts-patiënt relatie' nader besproken.

I.2

Verwijsmotieven van de huisarts

De volgende drie aspecten zijn onderzocht: vrees van de huisarts om iets over het
hoofd te zien', druk van de patiënt om verwezen te worden' en geruststelling van
de patiënt'.
In een aantal onderzoeken en in beschouwende artikelen worden redenen of motieven
genoemd waarom de huisarts tot verwijzing overgaat.1-9
1. Gebrek aan benodigde faciliteiten of vaardigheden.
2. Gebrek aan tijd om het probleem adequaat aan te pakken.
3. Regelmatig terugkerende patiënten.
4. Neiging tot faalangst: het missen van een afwijking of ziekte (onzekerheidstolerantie van de huisarts).
5. Beschadiging vertrouwensrelatie tussen huisarts en patiënt, verslechtering van de
verstandhouding tussen huisarts en patiënt, de huisarts wil van de patiënt af: de
patiënt wordt gedumpt bij de specialist.
6. De patiënt wil verwezen worden; deze is ongerust over de (voortdurende)
klachten en heeft de verwachting dat de specialist meer aan de klachten kan doen
dan de huisarts of de patiënt heeft een afnemend vertrouwen in de huisarts.
Uit de verschillende onderzoeken blijkt dat de klinische redenen bij ca. 60 % van de
verwijzingen een belangrijke rol spelen. Uit de genoemde redenen blijkt dat de
aspecten vrees iets over het hoofd te zien' en druk van de patiënt' een reden
kunnen zijn om tot verwijzing over te gaan.
Vrees van de huisarts
Newton et al, die een beperkte kwalitatieve studie deden naar de factoren die de
verwijsbeslissing van de huisarts beïnvloeden, schrijven dat de beslissing tot verwijzen zelden alleen gebaseerd is op klinische factoren. Het is een complexe interactie
tussen klinische en niet-klinische factoren. Sommige van de niet-klinische factoren,
die betrekking hebben op kenmerken van de huisarts, zijn: onzekerheidstolerantie en
het nemen van risico’s.10 Zij concluderen dat de huisartsen (N=15) verschillende
strategieën volgen wanneer ze onzeker zijn over een casus. Sommigen verwijzen
straight away', anderen hanteren een wait and see' benadering, hetgeen samenhangt
met hun onzekerheidstolerantie of het nemen van risico’s. Ook andere auteurs komen
tot dergelijke uitspraken. Het medisch probleem en de kenmerken van de patiënt
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creëren de onzekerheid bij de huisarts, inherent aan een medische setting.11 Volgens
de Melker zijn de eigen onzekerheid van de huisarts en de onmacht bij complexe
hulpvragen, factoren die de huisarts onder een zekere druk zetten om de patiënt te
verwijzen.12 Ter Braak en van der Werf komen tot de conclusie dat de onzekerheidstolerantie van de huisarts voor een belangrijk deel de hoogte van het verwijscijfer van de huisarts verklaart.13
Uit de omvangrijke studie van Coulter komt naar voren dat bij slechts 1.8 % van de
verwijzingen (N=18754) de huisarts gerustgesteld wil worden.14
Druk van de patiënt
In de literatuur die betrekking heeft op de druk die patiënten kunnen uitoefenen om
verwezen te worden, komt naar voren dat als de huisarts druk van de patiënt ervaart,
dit tot defensief handelen van de huisarts kan leiden. Lamberts en Janssens15 en de
Maeseneer16 gaan in op het defensief handelen van de huisarts. Volgens hen is de
huisarts bij onzekere diagnoses eerder geneigd tot defensief handelen. Defensief
handelen wordt gedefinieerd als het duidelijk anders handelen door de huisarts dan
hij gewoon is te doen en dan naar zijn mening huisartsgeneeskundig de voorkeur zou
verdienen, dit uit vrees voor verwijten van de kant van de patiënt of diens familie.
Bij diagnoses als spastisch colon, buikpijn, gewrichtsklachten, vermoeidheid en slecht
gedefinieerde problemen wordt relatief vaak defensief gehandeld. Volgens Lamberts
en Janssen geldt dat ongeveer 20 % van alle verwijzingen op defensieve overwegingen van de huisarts berust
In de regels gesteld door de KNMG-commissie Huisarts/Specialist in 1964 is onder
anderen het volgende te lezen:
Aan het verzoek om verwijzing naar een specialist worde voldaan, indien dat
verzoek om verwijzing redelijk mag worden geacht. Blijft de patiënt, ook na
uitvoerig onderzoek door de huisarts, echter aandringen op verwijzing naar de
specialist dan worde dat niet geweigerd, zeker niet wanneer de patiënt de indruk
geeft niet ten volle gerustgesteld te zijn'.17
Uit het onderzoek van Es en Pijlman blijkt dat in 20 % van de verwijzingen
(N=5862) het verzoek van de patiënt om verwezen te worden het belangrijkste motief
van de huisarts was om tot verwijzing over te gaan.3 Uit het onderzoek van Krol,
naar verwijzingen naar kinderartsen, blijkt dat er in iets meer dan de helft van de
verwijzingen (N=97) aandrang door de ouders is uitgeoefend om naar een kinderarts
verwezen te worden.1
In het buitenland hebben Armstrong et al bij 122 huisartsen onderzocht of de druk
zoals die door de huisarts ervaren wordt, van invloed is op het verwijsgedrag.18 Bij
26 % van de verwijzingen (N=954) voelen de huisartsen in enige mate druk van de
patiënt en bij 13 % vindt men dat er veel druk is uitgeoefend om verwezen te
worden. Particulier verzekerden oefenen beduidend meer druk uit dan patiënten die
via de National Health Service verzekerd zijn. Ook de patiënten die louter ter
geruststelling zijn doorverwezen hebben, naar het oordeel van de huisartsen, veel
druk uitgeoefend. Psychiatrie, reumatologie, dermatologie en orthopedie zijn de
specialismen waarbij de huisarts zich vaker onder druk gezet voelt. Er is een
duidelijke relatie gevonden tussen het verwijscijfer van de huisarts en de ervaren
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druk tot verwijzing.41 In het kader van de huisartsenopleiding aan het Universitair
Huisartsen Instituut te Groningen is een soortgelijk onderzoek verricht.19 Het gaat om
411 verwijzingen van 49 huisartsen, werkzaam in Noord-Nederland. De uitkomsten
laten een zelfde beeld zien als in het onderzoek van Armstrong. Men vindt echter
geen verschil tussen ziekenfonds- en particulierverzekerden met betrekking tot de
ervaren druk. Wel blijkt dat de huisarts bij patiënten die naar de dermatoloog en de
KNO-arts zijn verwezen, meer druk heeft ervaren.
Uit het onderzoek van Grundmeijer en van Weert blijkt dat in 22 % van de verwijzingen (N=349) duidelijk druk van de kant van de patiënt een rol heeft gespeeld bij
de beslissing om al dan niet te verwijzen.20 Bij bijna de helft van de verwijzingen
spelen patiënt-georiënteerde motieven een rol. De huisarts is bij 37 % van de
verwijzing van mening dat de patiënt ongerust is en geruststelling behoeft, die hij
kennelijk, concluderen de auteurs, zelf niet kan geven.
Geruststelling van de patiënt
Uit de Amerikaanse studie van Brock blijkt dat bij 9 % van de verwijzingen (N=465)
de huisarts de patiënt ter geruststelling heeft ingestuurd.5 Dit motief om tot verwijzing over te gaan komt met name bij de beschouwende specialismen voor, in
tegenstelling tot de snijdende specialismen. De uitkomsten van de studie van Coulter
laten zien dat bij 2.3 % van de verwijzingen de patiënt gerustgesteld wil worden.14
Samengevat kan worden gesteld dat de drie hierboven behandelde verwijsmotieven
ook een rol zullen spelen bij de huisartsen in het onderhavige onderzoek

I.3

Opvattingen van huisarts en specialist over de wederzijdse
taakafbakening

Sinds jaren is het beleid van de overheid gericht op de verschuiving van de tweedenaar de eerstelijnsgezondheidszorg. Door deze ontwikkeling komt de as huisartsspecialist meer centraal te staan. Het is dan ook van belang duidelijkheid te verkrijgen over de opvattingen van huisartsen en specialisten omtrent onderlinge taakafbakening. Het bereiken van consensus over wederzijdse taakafbakening is een voorwaarde voor goede samenwerking.21-26
Historisch gezien hebben de eerste- en tweedelijnsgezondheidszorg een verschillende
ontwikkeling doorgemaakt. Het ziekenhuis is primair een onderzoeks- en behandelingsinstituut geworden. De specialistische geneeskunde heeft zich vrijwel geheel
teruggetrokken binnen de muren van het ziekenhuis. De rol van de huisarts in het
ziekenhuis is in de loop der jaren steeds kleiner geworden. De ontwikkelingen in de
huisartsgeneeskunde hebben een toenadering tot de sociale wetenschappen en het
maatschappelijk werk met zich meegebracht. Door diverse auteurs wordt verondersteld dat huisarts en specialist hierdoor slechts een fragmentarisch beeld van elkaars
werk hebben.22 27
De werkwijze van huisarts en specialist vertonen zowel verschillen als overeenkomsten. Deze blijkt afhankelijk van hun positie in de gezondheidszorg. De werkwijze
wordt afgestemd op de a priori kans op het bestaan van ziekten. Op grond van de
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epidemiologische gegevens gelden in de huisartsgeneeskunde andere overwegingen
dan voor de specialist. De praktijk leert dat regelmatig de beroepsspecifieke deskundigheid van zowel huisarts als specialist, ieder afzonderlijk, ontoereikend is bij een
patiënt met complexe klachten. Om in dergelijke situaties tot een goede probleemdefinitie en -oplossing te komen is aanvullende deskundigheid van elkaar wenselijk, dan
wel noodzakelijk. De mate waarin deze aanvullende deskundigheid nodig is, varieert
echter sterk. Dit komt tot uitdrukking in verschillende samenwerkingsvormen tussen
huisarts en specialist.23 25 28
In tegenstelling tot de specialisten, die geen omschreven takenpakket hebben, worden
taken en functies van de huisarts zo duidelijk mogelijk omschreven in het Basistakenpakket' van de Landelijke Huisartsen Vereniging.29 Hierin nemen huisartsen de
verantwoordelijkheid voor continuïteit in de zorgverlening van hun patiënten. Dit
impliceert dat de huisarts invloed dient te hebben op de zorgverlening door de
specialisten.
In 1973 heeft De Melker, als één van de eersten, onderzoek verricht naar de invloed
van de huisarts in de tweedelijn.30 Daarna is de samenwerking tussen huisartsen en
specialisten en de taakafbakening tussen beide groepen regelmatig onderwerp van
beschouwing en empirisch onderzoek geweest. Het onderzoek naar de taakopvatting
betreft met name de taakopvatting van huisartsen. Er blijken grote verschillen in
taakbreedte tussen huisartsen te zijn.16 26 30-37 De verschillen hangen samen met
verschillende kenmerken van de huisarts, zoals: leeftijd, praktijkvorm, praktijkomvang, urbanisatiegraad en afstand tot het ziekenhuis van de huisarts.
Onderzoek waarin de opvatting van èn huisarts èn specialist over de wederzijdse
taakafbakening is onderzocht, is beperkt. Beek et al hebben in 1982 huisartsen
(N=279) en specialisten (N=428) naar hun opvattingen met betrekking tot de
gewenste taakafbakening tussen huisarts en specialist gevraagd.21 Zij constateren dat
de opvattingen van huisartsen en specialisten sterk uiteenlopen, met name op het punt
van de bemoeienis van de huisarts met de tweedelijnszorg. Het taakgebied dat de
specialisten aan huisartsen toekennen is veel smaller dan hetgeen huisartsen voor
zichzelf zien weggelegd. Drie jaar later rapporteren zij over hun onderzoek naar de
opvattingen van dezelfde huisartsen en specialisten over de verschuivingen van de
eerste- naar de tweedelijn.38 Hieruit komt naar voren dat 47 % van de huisartsen
voorstander is van verschuivingen en dat slechts 17 % van de medisch specialisten
deze opvatting deelt. Meningsverschillen tussen huisartsen en specialisten spitsen zich
toe op maatregelen als de uitbreiding van de diagnostische faciliteiten voor de
huisarts, beperking van de geldigheidsduur van de verwijskaart en de normering van
de opname duur. Het zijn vooral de jongere huisartsen en de specialisten in de
leeftijdsgroep 45-55 jaar die vinden dat er maatregelen genomen moeten worden om
de verschuivingen van de tweede- naar de eerstelijn te bevorderen. Ook de huisartsen
met relatief kleine praktijken en zij die werkzaam zijn in gezondheidscentra hebben
een sterke voorkeur voor reglementeringsmaatregelen voor de substitutie. De
specialisten met een voorkeur voor substitutie zijn te vinden onder de specialisten die
werkzaam zijn in academische ziekenhuizen en/of ziekenhuizen in de vier grote
steden van ons land.
Kersten heeft 5 specialisten van verschillende specialismen geïnterviewd over de
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vraag hoe zij aankijken tegen de invloed van huisartsen op hun handelen.39 Sommige
specialisten blijken geen enkele invloed aan de huisarts toe te kennen. Zij zijn van
opvatting dat de patiënt hun' patiënt is geworden na verwijzing. Andere specialisten
kennen echter huisartsen wel invloed toe; zij realiseren zich vanaf het moment dat de
patiënt bij hen binnenstapt wie de huisarts van de betrokken patiënt is en hoe deze
het wil hebben'. In een andere studie van Kersten et al komt naar voren dat 21 % van
zowel de huisartsen (N=275) als de neurologen (N=311) van mening is dat huisartsen
(helemaal) geen invloed uitoefenen op wat er met hun patiënten in de tweedelijn
gebeurt.40 Dit geldt als de vraag in algemene bewoordingen wordt gesteld. Bij doorvragen naar specifieke aspecten (duur/aard van de poliklinische/klinische behandeling) blijkt dat de huisartsen hun invloed groter inschatten dan de neurologen de
invloed van de huisarts inschatten. In het onderzoek van Engelsman et al blijkt dat de
huisartsen (N=44) en de specialisten (N=10) het lang niet in alle opzichten eens zijn
over wie welke hulp aan de patiënt moet bieden bij patiënten die poliklinisch met
chemotherapie worden behandeld. Zij concluderen dat goede afspraken tussen de
disciplines nodig zijn om misverstanden, doublures en lacunes in de zorg te vermijden.41
Om de samenwerking, communicatie en de afstemming tussen de taken van huisarts
en specialist te bevorderen zijn de laatste jaren steeds meer experimenten opgezet of
anderszins initiatieven genomen. Voorbeelden hiervan zijn: samenwerkingsprotocollen42; gezamenlijk consult huisarts-specialist43; specialisten beoordelen patiënten in de
huisartspraktijk44 gezamenlijke bijeenkomsten, waar gesproken wordt over elkaars
opvattingen en werkwijzen45; in elkaars keuken kijken46 47.
In hoeverre de aandacht in publikaties over de afstemming in taken tussen huisarts en
specialist en de genoemde experimenten de verschillen in opvatting van huisarts en
specialist heeft doen verkleinen is niet op voorhand te zeggen. De uitkomsten van
ons onderzoek naar de opvatting van de huisarts en de specialist over de wederzijdse
taakafbakening zal dit duidelijk moeten maken.

I.4

Verwachtingen van de patiënt en opvattingen van de arts over
het gedrag van de arts in de arts-patiënt relatie

Empirisch onderzoek naar de verwachtingen van de patiënt en de opvattingen van de
arts over het gedrag van de arts in de arts-patiënt relatie is gering. De theoretische
opvattingen over de arts-patiënt relatie kunnen globaal in twee benaderingen worden
onderscheiden. De consensusbenadering', waarvan Parsons de belangrijkste vertegenwoordiger is en de daartegenoverstaande discrepantiebenadering', die door
Freidson is geformuleerd. Parsons hanteert een sociale rolbenadering, die aangeeft dat
de arts als vertegenwoordiger van het professioneel systeem en de patiënt als
vertegenwoordiger van een lekensysteem hun rollen op specifieke wijze invullen
vanuit een bijbehorend referentiekader.48 49 Bij rol dient dan gedacht te worden aan de
normatieve verwachtingen die door de samenleving worden gesteld. De patiëntrol
wordt als afwijkend gezien en het zieke individu dient alle medewerking te verlenen
om zo vlug mogelijk beter te worden. De arts-patiënt relatie wordt daarbij beschouwd
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als een autoritaire relatie: de patiënt is hulpeloos, afhankelijk en moet volgens zijn
rolverwachting beter worden en daarvoor hulp van de arts inroepen. De arts behoort
volgens zijn rol de patiënt technisch te helpen bij het herstel. Hij is affectief neutraal
en is gericht op het belang van de collectiviteit en niet op zijn eigen belang. Parsons
ziet de arts-patiënt relatie als een solidair samenwerkingsverband, gericht op een
gezamenlijk doel.
Freidson stelt de machtsverhouding, de (latente) conflictsituatie tussen de arts en de
patiënt centraal.50 51 Volgens deze benadering is een bepaalde mate van onvrede een
structureel gegeven in de arts-patiëntrelatie. Er bestaat een fundamentele discrepantie
tussen de rolverwachtingen van de patiënt en de rolopvattingen van de arts. Dit
ontbreken van complementariteit houdt een constante conflictsituatie in. Freidson
geeft aan dat de huisarts op het ontmoetingspunt van het lay referral system' en het
professional referral system' staat.50 Dit betekent dat hij zich in een spanningsveld
bevindt. Hij heeft enerzijds de neiging om aan het verwachtingspatroon van de
patiënt tegemoet te komen. Anderzijds heeft hij zijn professionele verantwoordelijkheid, die hem ervan weerhoudt om al te ongenuanceerd op de wensen van de
patiënt in te gaan. Zijn handelen zal een compromis zijn tussen beide polen. Gelet op
de benaderingen vanuit twee werelden van de leken en de professionals zal in de
interactie tussen beide altijd, al is het maar latent, een conflict spelen. Hij stelt dat de
interactie tijdens de behandeling beschouwd kan worden als een soort onderhandeling. De patiënt zal meer informatie willen dan de arts hem wil verstrekken (bijvoorbeeld nauwkeuriger prognoses of voorschriften); de arts zal ieder afzonderlijk geval
binnen zijn praktijk aan de normale gang van zaken willen aanpassen, terwijl de
patiënt een behandelingsmethode zoekt die speciaal aan hem als individu is aangepast. Freidson gaat verder: huisartsen en specialisten klagen dat ze te veel triviale
klachten moeten behandelen. Alleen is die klacht in de ogen van de patiënt niet
triviaal, omdat hij deze interpreteert op grond van andere kennis, veronderstellingen
en prioriteiten. De karakteristiek van een klacht als triviaal is een aanwijzing van
kortsluiting tussen de standpunten van arts en patiënt.
De volgende twee auteurs leggen een relatie tussen de verwachtingen van de patiënt
en de tevredenheid van de patiënt. Mechanic geeft aan dat de mate van tevredenheid
van de patiënt met het geneeskundig handelen beïnvloed wordt door de mate waarin
het gedrag van de arts overeenkomt met de verwachtingen van de patiënt.52 Hij stelt
dat een patiënt, wanneer hij een arts bezoekt, met een bepaald beeld van de rol van
de arts komt en hoe deze rol moet worden vervuld. Deze rolverwachting reflecteert
de sociale definitie van de rol van de arts en sub-culturele verwachtingen, evenals de
concepten die gevormd zijn door eerdere ervaring of van horen zeggen'. Deze
theorie komt overeen met de theorie van Linder-Pelz de zogenaamde discrepantietheorie'.53 Deze stelt dat de mate van tevredenheid altijd gerelateerd zal zijn aan de
verwachting. De mate waarin de beleving aan de verwachting tegemoet komt, bepaalt
de grootte van de kans op een tevreden patiënt.
De volgende auteurs schenken al dan niet in empirisch onderzoek aandacht aan de
(latente) conflictsituatie tussen arts en patiënt.
Spreeuwenberg noemt drie modellen om de wijze te beschrijven waarop artsen
patiënten kunnen benaderen.54 In het mechanistische model reduceert de arts zichzelf
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tot object; hij fungeert enkel als instrument voor de uitvoering van de wensen van de
patiënt. In het paternalistische model overheersen normen, waarden en opvattingen
van de arts. In het participatiemodel erkennen en herkennen beide partners elkaar als
object en subject.
Persoon beschrijft drie soorten rolverwachtingen in een therapeutische relatie: 1.
normatief: betreft met name professionele eisen aan de arts; 2. behoeften en verlangens; 3. ambivalentie en gezagsverhouding.55 Hij wijst erop dat er een aanzienlijke
discrepantie bestaat tussen de normatieve verwachtingen en het feitelijke gedrag van
de arts. Patiënten stellen aanzienlijk hogere eisen aan de communicatie dan de arts
opbrengt. De huisartsen overschatten zeer sterk de normatieve en eveneens de
feitelijke verwachtingen van de patiënten met betrekking tot de functiebreedte.
De volgende auteurs gaan in op impliciete verwachtingen van patiënten. Bremer en
Schuling sommen tien eisen op waaraan een goede huisarts moet voldoen.56 Eén van
deze eisen is dat als de patiënt met nadruk om een visite vraagt, de dokter moet
gaan. Het vertrouwen in de huisarts berust voor een zeer belangrijk deel op het feit
dat hij komt wanneer hij wordt geroepen'. Zeer veel zaken bij tuchtcolleges
betreffen problemen op dit gebied. Huisartsen worden zelden voor niets' geroepen.
Kritiek kan men beter geven nadat men de patiënt heeft onderzocht. Mechanic, komt
tot een aantal eigenschappen van artsen die volgens huismoeders kenmerkend zijn
voor een goede arts; deze zijn een persoonlijke bejegening (interesse, voldoende tijd,
luisteren), competentie en vakkennis, grondig onderzoek en het beschikbaar zijn als
men de arts nodig heeft.52 In het kader van een studie naar de effecten van de zorg
van huisartsen wordt geconcludeerd dat het niet verwijzen naar de specialist, waar de
respondente dit wel aangewezen vond, de meest voorkomende klacht is. Klachten
over tekort schieten' wordt veel vaker genoemd dan overbodig handelen'.57
In het buitenland zijn de volgende onderzoeken verricht.
Hyatt, die onderzoek heeft verricht naar de overeenstemming tussen huisarts en
patiënt over de rol van de arts, concludeert dat de patiënt vaker dan de huisarts vindt
dat hij de patiënt moet verwijzen, ook al vindt de huisarts dat hij de klacht zelf kan
behandelen.58 De patiënt onderschat de competentie van de huisarts. Een grote
meerderheid van de huisartsen denkt dat de patiënt er de voorkeur aan geeft dat de
arts hem vertelt wat te doen, terwijl maar ongeveer de helft van de patiënten deze
voorkeur heeft. Meer patiënten dan huisartsen vinden dat als een patiënt erop staat
dat de arts komt of een afspraak wil maken, ondanks dat de huisarts weinig tijd
heeft, de huisarts aan deze wens tegemoet moet komen.
Sachs concludeert op basis van haar onderzoeksresultaten, dat wat betreft het nemen
van beslissingen patiënten graag betrokken worden bij het nemen van beslissingen
betreffende hun gezondheid en behandeling.59 In 45 % van de 216 consultaties blijkt
de patiënt de beslissingen van de huisarts te kunnen beïnvloeden.
Cockburn, die alleen de opvattingen van de huisarts ten aanzien van zijn eigen rol
heeft onderzocht, concludeert op basis van de resultaten dat de huisartsen veel
waarde hechten aan patiëntenparticipatie.60
De Maeseneer heeft onderzoek verricht naar de opvattingen van 94 huisartsen in
België over het delen van verantwoordelijkheid met de patiënt.61 De uitkomsten van
zijn onderzoek laten zien dat nogal wat huisartsen het moeilijk hebben met het
informeren van de patiënt. Daarnaast blijkt dat een grote bereidheid tot het geven van
informatie aan de patiënt sterk negatief correleert met een weinig patiëntgerichte
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opstelling.
Persoon concludeert dat de twee theoretische benaderingen ( consensus' en discrepantie') uit de jaren vijftig en zestig tot op de huidige dag nog volledig hun eigen
waarde behouden.62 De consensusbenadering kan verklaren waarom het er in
miljoenen contacten tussen artsen en patiënten zo ordelijk' aan toegaat, de discrepantiebenadering waarom er relatief vaak onvrede en conflicten voorkomen.
De onvrede en de conflicten zijn mede ingegeven door de toenemende mondigheid
van de patiënt (de patiënt zou veeleisender geworden zijn), het ontstaan van patientenbewegingen, de (politieke) discussie over patiëntenrechten en de protoprofessionalisering: het dóórdringen van professionele kennis, houdingen en gedragingen
in de lekencultuur.
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BIJLAGE II

HET BEPALEN VAN DE OVEREENSTEMMING
TUSSEN DE BEDOELING VAN DE HUISARTS EN
HET SPECIALISTISCH HANDELEN

Inleiding
Eén van de maten voor het bepalen van de doelmatigheid van het handelen van de
artsen is de overeenstemming tussen de bedoeling van de huisarts en het handelen
van de specialist.
bedoeling van
de huisarts

handelen
> specialist

De objectieve beoordeling is door de onderzoekers uitgevoerd. Hierbij is de door de
huisarts aangegeven bedoeling van de verwijzing op T1 vergeleken met de door de
specialist verrichte handelingen.
Een subjectieve beoordeling van de overeenstemming (door de betrokken huisarts en
specialist) is niet als kwaliteitsaspect, maar als beschrijvende variabele in het
onderzoek opgenomen. De subjectieve beoordeling wordt besproken in bijlage VII.
Hieronder wordt een toelichting gegeven op de objectieve beoordeling.
Het meten van de variabelen
BEDOELING VAN DE HUISARTS

Op het moment van verwijzen (T1) is de huisarts in de vragenlijst gevraagd wat zijn
bedoeling is op diagnostisch en therapeutisch gebied en wat betreft de duur van de
specialistische zorg. Tussen de antwoordcategorieën bestaat een hiërarchisch verband,
waarbij van boven naar beneden de bedoeling van de huisarts steeds beperkter wordt.
Op diagnostisch gebied kon de huisarts kiezen uit vier antwoordcategorieën:
- de huisarts laat de specialist vrij om te bepalen welk onderzoek verricht dient te
worden;
- de huisarts zou graag willen dat de specialist het onderzoek richt op het bevestigen of uitsluiten van een bepaalde diagnose;
- de huisarts zou graag willen dat de specialist zich beperkt tot een bepaald
onderzoek;
- de specialist hoeft geen onderzoek te doen.
Op therapeutisch gebied kon de huisarts eveneens kiezen uit vier antwoordcategorieën:
- indien een behandeling geïndiceerd is laat de huisarts de specialist vrij om de
behandeling te kiezen en uit te voeren;
- de huisarts zou graag willen dat de specialist een bepaalde behandeling uitvoert;
- de huisarts zou graag willen dat de specialist een behandelingsadvies geeft;
- de specialist hoeft geen behandeling te geven.
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Met betrekking tot het aantal consulten kon de huisarts kiezen uit twee antwoordcategorieën:
- de huisarts laat het aan de specialist over hoe lang de patiënt onder specialistische
behandeling of controle moet blijven;
- de huisarts zou graag willen dat de patiënt na 1 à 2 consulten wordt terugverwezen.
SPECIALISTISCH HANDELEN

Diagnostiek en therapie
Een therapie is gedefinieerd als: het door een arts verrichten van een handeling bij
een patiënt of voorschrijven van een dieet of medicijn of het doorverwijzen naar een
andere therapeut met het doel genezing te bevorderen of symptomen te bestrijden.
Om na te gaan welke diagnostiek en therapie door de specialist is verricht, zijn de
informatie uit de specialistenbrief en de gegevens van de specialist uit de vragenlijst
gebruikt. Bij de inventarisatie van de verrichte diagnostiek is in ca. 20 % van de
gevallen geen overeenstemming tussen de vragenlijst van de specialist en de specialistenbrief. In vrijwel alle gevallen is de informatie in de specialistenbrief uitgebreider dan de gegevens in de vragenlijst. Voor de therapie geldt dat de informatie in
ca. 4 % van de gevallen niet overeenkomt. Ook hier is de informatie in de specialistenbrief uitgebreider dan de vragenlijst. Dat de antwoorden in de vragenlijst niet
volledig zijn, kan voor een belangrijk deel worden verklaard door het feit dat de
specialist deze vragen te haastig heeft ingevuld. De specialist diende bij deze vragen
een lijst van 44 items voor de diagnostiek en 12 items voor de therapie door te
nemen.
Het feit dat de specialistenbrief over het algemeen alle informatie over de verrichte
diagnostiek en therapie bevat kan worden verklaard door de functie die de specialistenbrief heeft. Meyboom en Casparie1 onderscheiden drie verschillende functies van
de specialistenbrief. Ten eerste is de specialistenbrief een berichtgeving aan de
medebehandelaars, waaronder de huisarts. Ten tweede is het archivering voor de
specialist zelf. Ten derde is het een epicrise: het afleggen van verantwoording
tegenover zichzelf en anderen over de onderzoeken en de behandeling(en).
Aantal consulten
Een specialistisch consult is door ons als volgt gedefinieerd: de patiënt is persoonlijk
door de specialist op de polikliniek gezien (face to face contact) en is niet uitsluitend
voor een diagnostische verrichting op de polikliniek geweest.
De inventarisatie van het aantal consulten heeft plaats gevonden op basis van twee
informatiebronnen: gegevens verstrekt door de patiënt tijdens het interview op T2 en
gegevens uit de specialistenbrieven. Beide informatiebronnen bleken noodzakelijk. De
specialistenbrieven om de informatie van de patiënt te verifiëren en de informatie van
de patiënt om te controleren of alle specialistenbrieven aanwezig zijn. De informatie
uit beide bronnen komt in 6 % van de gevallen niet met elkaar overeen. In deze
gevallen is de patiënt vergeten hoe vaak de specialist bezocht is of heeft de patiënt
bezoeken aan andere specialisten of diagnostische verrichtingen meegeteld.
Het vergelijken van de variabelen
De door de specialist verrichte diagnostiek en therapie is alleen vergeleken met de
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bedoeling van de huisarts als het een beperkte bedoeling betreft. De reden hiervoor is
dat, als de huisarts de specialist vrij laat, het niet mogelijk is te concluderen dat het
specialistisch handelen niet overeenstemt met de bedoeling van de huisarts. Er is per
definitie overeenstemming. De verwijzingen, waarbij het de bedoeling van de huisarts
is dat er geen behandeling of behandelingsadvies wordt gegeven en waarbij de
specialist wèl een ongevraagd' behandelingsadvies geeft, zijn niet als een discrepantie gewaardeerd. In dit geval kan de huisarts zelf bepalen wat hij met het advies van
de specialist doet. De vergelijking van het specialistisch handelen met de bedoeling
van de huisarts levert twee dichotome variabelen op, overeenstemming diagnostiek'
en overeenstemming therapie', met als mogelijke waarden: wel/geen overeenstemming. De vergelijking met betrekking tot het aantal consulten heeft plaats gevonden
door het werkelijke aantal consulten te vergelijken met de bedoeling van de huisarts.
Ook deze vergelijking levert een dichotome variabele, overeenstemming duur', met
als mogelijke waarden: wel/geen overeenstemming.
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BIJLAGE III

III.1

DE ONAFHANKELIJKE BEOORDELING VAN DE
DOELMATIGHEID EN DE AARD/ERNST VAN DE
KLACHTEN

Inleiding

De doelmatigheid van het handelen van huisarts en specialist en de aard/ernst van de
klachten is tegelijkertijd door onafhankelijke artsen beoordeeld. Er is gekozen voor een
onafhankelijke beoordeling, omdat uit ander onderzoek naar voren is gekomen dat het
oordeel van de betrokkenen (huisarts, specialist en patiënt) sterk van elkaar kan
verschillen. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in de verwachtingen van de betrokkenen met
betrekking tot de uitkomst van de verwijzing en hun oordeel over de noodzaak van de
verwijzing.1 2 Elk van de drie betrokkenen bekijkt de situatie met een ‘andere bril’. Door
te kiezen voor een onafhankelijke beoordeling wordt de vertekening door de persoonlijke
betrokkenheid en het rechtvaardigen van het eigen handelen, uitgesloten.
Daarnaast worden de doelmatigheid en de aard/ernst van de klachten bij alle verwijzingen
op dezelfde wijze beoordeeld. Dit maakt de beoordelingen van de verschillende verwijzingen beter vergelijkbaar.
Hieronder zal eerst de samenstelling van de ziektegeschiedenissen op basis waarvan de
beoordeling heeft plaatsgevonden worden besproken (III.2). Daarna wordt op de
beoordelingslijsten voor de doelmatigheid en de klachten ingegaan (III.3). De
samenstelling van de groepen beoordelaars wordt besproken in III.4. In III.5 wordt de
betrouwbaarheid van de beoordeling besproken en in III.6 de constructie van doelmatigheids- en klachtenschalen. In III.7 wordt aangegeven op welke wijze de doelmatigheidsen klachtenscores zijn berekend.

III.2

De samenstelling van de ziektegeschiedenissen

De informatie over de verwijzingen is in de vorm van ziektegeschiedenissen beschreven.
Elke ziektegeschiedenis bestaat uit twee delen. Het eerste deel beschrijft de klachten van
de patiënt, aangevuld met enkele achtergrondgegevens, het handelen van de huisarts (zie
tabel III.1) en bevat tevens de verwijsbrief van de huisarts. Het tweede deel geeft een
korte beschrijving van het specialistisch handelen (tabel III.2) en bevat de specialistenbrieven. De in de ziektegeschiedenissen gebruikte gegevens zijn allen afkomstig uit de
enquêtes van de huisarts en de specialist en de interviews met de patiënten. Als één van
de in tabel III.1 en III.2 genoemde gegevens ontbrak, is de verwijzing niet in de
beoordeling opgenomen. Bij 248 verwijzingen (80 %) was de vereiste informatie
compleet.
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Tabel III.1

Inhoud van het huisartsgeneeskundige deel van de ziektegeschiedenissen

informatiebron
huisarts
patiënt
leeftijd/geslacht patiënt
opleiding/beroep patiënt
samenlevingsvorm patiënt (alleen of samenwonend)
klachten van de patiënt
duur van de klachten
het aantal huisartsconsulten voor de klachten
de comorbiditeit
de mate van ongerustheid over de klachten bij de patiënt
of de patiënt zelf om de verwijzing heeft gevraagd
de diagn. en ther. verrichtingen van de huisarts
de (differentiële) diagnose van de huisarts
de eigen therapie van de patiënt
het bezoek van de patiënt aan andere specialisten en/of
hulpverleners (ook alternatieve) in verband met de klachten
tijd tussen consult huisarts en 1ste bezoek specialist
verwijsbrief

Tabel III.2

*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

*
*
*

Inhoud van het specialistische deel van de ziektegeschiedenissen

informatiebron
specialist
patiënt

III.3

de (differentiële) diagnose na het eerste consult
de diagn. en ther. verrichtingen van de specialist
de (differentiële) diagnose na het laatste
consult, of drie maanden na het eerste consult
het aantal bezoeken van de patiënt
het al dan niet continueren van de controle
drie maanden na het eerste consult

*
*

specialistenbrief

*

*
*

*

*

*

De beoordelingslijsten

De beoordelingslijst voor de doelmatigheid
Bij de beoordeling van de doelmatigheid van het handelen van de huisarts en de specialist
is gebruik gemaakt van impliciete criteria. Bij gebruik van impliciete criteria is de evaluatie van zorg gebaseerd op het oordeel van een arts met gebruik van niet uitgesproken of
opgeschreven richtlijnen. Het alternatief is het gebruik van expliciete criteria, waarbij
gebruik wordt gemaakt van lijsten met criteria, die door een niet-medicus kunnen worden
afgelezen.3
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Over de vraag of de voorkeur aan expliciete dan wel impliciete criteria gegeven moet
worden zijn de meningen verdeeld. Het aantal studies waarin beoordelingen met
impliciete en expliciete criteria met elkaar worden vergeleken is beperkt en de uitkomsten
van de studies stemmen niet overeen. Als argument voor het gebruik van expliciete
criteria wordt vaak de grotere reproduceerbaarheid van deze methode genoemd, terwijl
aan het gebruik van impliciete criteria een grotere validiteit wordt toegeschreven. 3 Onze
keuze voor impliciete criteria is al eerder in hoofdstuk 2 aan de orde geweest, waar
aangegeven wordt dat wij de subjectgebonden definitie van kwaliteit hanteren. De twee
belangrijkste argumenten bij dit specifieke onderdeel zijn de volgende. Ten eerste zijn er
nauwelijks expliciete criteria voorhanden om het handelen van huisartsen en specialisten
te beoordelen. Ten tweede is het beoordelen van het handelen van artsen op basis van
ziektegeschiedenissen niet geschikt voor het gebruik van expliciete criteria. ‘Expliciete
criteria kunnen immers niet gebruikt worden in geval van casuïstiek met (vage) klachten,
veel comorbiditeit, een gecompliceerde diagnostische ‘beslisboom’ en het gebruik van
contextuele argumenten.’4
Bij de beoordeling van de doelmatigheid was het uitgangspunt om te komen tot twee
doelmatigheidsschalen, één voor het handelen van de huisarts en één voor het handelen
van de specialist. De in hoofdstuk 2 geformuleerde criteria voor doelmatigheid zijn in een
zestiental items uitgewerkt (zie tabel III.3 op de volgende pagina). In 7 items wordt het
handelen van de huisarts geëvalueerd op basis van het huisartsgeneeskundige deel van de
ziektegeschiedenis. Na lezing van de specialisteninformatie wordt in 8 items het handelen
van de specialist geëvalueerd. Het laatste item is opnieuw een beoordeling van de
verwijsbeslissing van de huisarts, maar nu nadat tevens de specialistische informatie
bekend is.
Elk item wordt gevolgd door een vraag om het gegeven antwoord te motiveren. Zo is
bijvoorbeeld, als de beoordelaar van mening is dat de huisarts nog andere diagnostische
methoden had kunnen gebruiken, gevraagd om welke diagnostiek het gaat. Verder is
gevraagd elke verrichting met één of twee omschreven redenen te motiveren (antwoordmogelijkheden: gerichtere verwijzing; voorkomen van verwijzing; meer diagnostisch
resultaat; snellere diagnostiek; minder belastend voor de patiënt; goedkoper; anderszins,
nl...)
De gebruikte items komen voor een groot deel overeen met de items die door Grundmeijer en van Weert in een onderzoek naar de kwaliteit van verwijzingen naar de internist
zijn gebruikt. 4 Op basis van hun ervaringen met deze items en op basis van een
proefronde met een concept vragenlijst is het aantal geprecodeerde antwoordcategorieën
teruggebracht of zijn deze in een enkel geval vervangen door een open vraag. De reden
hiervan is dat deze alternatieven nauwelijks werden gebruikt door de beoordelaars in het
onderzoek van Grundmeijer en van Weert.
De meeste variabelen zijn dichotoom. De variabelen die meer dan twee antwoordmogelijkheden hebben, zijn voor de verdere analyses gedichotomiseerd. Bij de vraag
over de noodzaak van de verwijzing zijn de 4 antwoordcategorieën (ja/waarschijnlijk
wel/waarschijnlijk niet/nee) teruggebracht tot ja/nee. De vraag over het moment van
verwijzen heeft drie antwoordcategorieën, namelijk ‘te vroeg’, ‘op het juiste moment’ en
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‘te laat’. Deze vraag is gedichotomiseerd in: wel/niet juiste moment. Voor de verdere
analyse is een aantal items gespiegeld, zodat voor alle variabelen geldt dat een waarde ‘1’
betekent dat men instemt en een waarde ‘0’ dat men niet instemt met de handeling van de
arts.
Tabel III.3

De items waarop de doelmatigheid is geoperationaliseerd en beoordeeld

Na lezing huisartsendeel:
* minder d iagnostiek kunnen doen (zijn er door de huisarts diagnostische methoden
gehanteerd die achterwege hadden kunnen blijven?)
* meer d i a g nostiek kunnen doen (had de huisarts nog andere diagnostische methoden
kunnen gebruiken?)
* juistheid diagn. concl. (trekt de huisarts een onjuiste conclusie uit een diagnostisch
gegeven?)
* minder therapie kunnen doen (zijn er door de huisarts therapievormen gehanteerd die
achterwege hadden kunnen blijven?)
* meer therapie kunnen doen (had de huisarts nog andere therapievormen kunnen
gebruiken?)
* noodzaak verwijzen (zou u deze patiënt zelf ook verwezen hebben?)
* moment van verwijzen (wat vindt u van het moment van verwijzen?)
Na lezing specialistendeel:
* minder diagnostiek kunnen doen (als huisarts)
* meer diagnostiek kunnen doen (als huisarts)
* juistheid diagn. concl. (als huisarts)
* minder therapie kunnen doen (als huisarts)
* meer therapie kunnen doen (als huisarts)
* te vroeg ontslagen (als de specialist de patiënt uit de controle heeft ontslagen, bent u
het daar mee eens?)
* te lang in behandeling (als de specialist van mening is dat hij deze patiënt verder moet
behandelen en controleren, deelt u die conclusie?)
* vraag huisarts beantwoord (vindt u dat de specialist de vraag van de huisarts heeft
beantwoord?)
* nut verwijzing (vindt u achteraf de verwijzing van de huisarts nuttig?)

De beoordelingslijst voor de klachten
Bij het opstellen van een lijst voor het typeren van de klachten was het uitgangspunt om
te komen tot twee klachtentyperingen, één op basis van de huisartseninformatie en één op
basis van de specialisteninformatie. De reden hiervan is dat voor de verklaring van de
variatie in het handelen van de huisarts en de specialist de beoordeling van de klachten op
dezelfde gegevens gebaseerd dient te zijn als waarop de huisarts respectievelijk de
specialist zijn handelen heeft gebaseerd.
Een tweede uitgangspunt is geweest dat de klachtentypering in principe toepasbaar moet
zijn voor alle mogelijke aandoeningen, met andere woorden: de aard en ernst van de
klachten bij patiënten met verschillende aandoeningen moeten met elkaar vergelijkbaar
zijn. Dit heeft tot gevolg dat in de lijst geen klachtenkenmerken opgenomen kunnen
worden die slechts voor een beperkt aantal diagnoses van toepassing zijn, zoals jeuk of

Onafhankelijke beoordeling

313

misselijkheid of vermoeidheid.
Voor het meten van de aard/ernst van de klachten kan men kiezen uit twee benaderingen.
Ten eerste kan men uitgaan van de ziekte- of symptoomdiagnose op zich. Ten tweede
kan men bij de beoordeling van de klachten en symptomen ook contextuele informatie
betrekken, dat wil zeggen: inclusief informatie over de voorgeschiedenis van de klacht,
de diagnostiek en therapie tot op het moment van beoordeling of demografische gegevens
van de patiënt. De eerste methode is gebruikt door Grundmeijer en van Weert in hun
onderzoek van internistische verwijzingen. 4 Zij onderscheiden, op basis van een codering
van de diagnoses met de ICPC, zes verwijsgroepen, namelijk: chronisch, afwijkende
laboratoriumbevindingen, complex, vage klachten, bezorgde patiënt en bezorgde dokter.
Zij concluderen dat deze verwijsgroepen een duidelijk en klinisch goed interpreteerbaar
beeld opleveren. De indelingscriteria zijn echter niet helder weergegeven, met name bij
de indeling van de symptoomdiagnoses, en daarom niet gemakkelijk op andere specialismen toe te passen. Van der Zee heeft 26 aandoeningen, die in het Leef Situatie
Onderzoek van het CBS uit 1977 worden gebruikt, ingedeeld in een drietal ernstniveaus. 5
Hoe deze indeling tot stand is gekomen wordt niet aangegeven. Een toetsing van deze
indeling en een uitbreiding ervan met andere aandoeningen is daarom niet mogelijk.
Een nadeel van deze ‘ziekte/symptoom’-methode is, dat de indeling uitsluitend bepaald
wordt door de diagnose/symptomen, onafhankelijk van de wijze waarop de ziekte zich
manifesteert. Zo worden bijvoorbeeld alle patiënten met diabetes mellitus zowel bij
Grundmeijer en van Weert als bij van der Zee in dezelfde categorie ingedeeld, terwijl de
klinische manifestatie van deze ziekte sterk kan verschillen.
De tweede methode (de klachten en symptomen worden in relatie met contextuele
gegevens beoordeeld) wordt gezien bij instrumenten als APACHE II (Acute Physiology
and Chronic Health Evaluation) en MedisGroup. 6 7 Deze instrumenten gebruiken
objectieve parameters, zoals leeftijd patiënt, diagnose, klinische indicatoren en
laboratoriumwaarden om te komen tot een ‘severity score’ of een ‘mortality risk’. Andere
instrumenten, zoals de Therapeutic Intervention Scoring System, gebruiken de intensiteit
van de behandeling als een indirecte maat voor de ernst van de aandoening. 6 Deze
instrumenten zijn echter primair ontworpen om de ernst van de situatie bij ernstig zieke
(intensive care) patiënten vast te stellen. Ze hebben een prognostisch doel: hoe groot is de
kans dat de patiënt deze situatie zal overleven?
In dit onderzoek hebben we echter te maken met patiënten die (niet acuut) de polikliniek
bezoeken en die over het algemeen ‘milde’ aandoeningen hebben. De beschikbare
instrumenten zijn niet geschikt om bij deze populatie de klachten te typeren. Dit gegeven
heeft ons genoodzaakt zelf een instrument te ontwikkelen.
Daar in ons onderzoek de verandering van de gezondheidstoestand van de patiënt en de
diagnostische zekerheid van de huisarts uitkomstmaten zijn, zijn de begrippen
‘behandelbaar’ en ‘diagnostiseerbaar’ opgenomen in de typering van de klachten. Verder
is gebruik gemaakt van enkele items die in de Nationale Studie van het NIVEL zijn gebruikt 8 . Het betreft de items ‘levensbedreigend’ en ‘invaliderend’ en ‘rol psycho-sociale
factoren’. Daarnaast is een algemeen item ‘ernst’ en het item ‘noodzaak van behandelen’
in de lijst opgenomen. De gebruikte items zijn eerst in een proefronde uitgeprobeerd en
naar aanleiding hiervan op enkele punten bijgesteld.
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Uiteindelijk is gekozen voor de volgende zeven aspecten:
- diagnostiseerbaar (denkt u dat de oorzaak van de klacht/afwijking is vast te stellen)
- levensbedreigend (denkt u dat de klacht/afwijking levensbedreigend is als geen
behandeling wordt gegeven)
- invaliderend (denkt u dat de klacht/afwijking invaliderend is voor het dagelijkse
functioneren van de patiënt als geen behandeling wordt gegeven)
- behandelbaar (denkt u dat de klacht/afwijking te behandelen is)
- noodzaak behandelen (vindt u het noodzakelijk de klacht/afwijking te behandelen)
- ernst (vindt u de klacht/afwijking ernstig)
- rol psychosociale factoren (denkt u dat psychosociale factoren bij deze patiënt een rol
spelen bij het ontstaan van de klacht/afwijking)
Bij elk item is een vijf-puntsschaal gegeven met aan de ene zijde ‘ja’ en aan de andere
zijde ‘nee’.
In de periode waarin deze 7-itemschaal tot stand is gekomen, waren wij nog niet op de
hoogte van de recent door Parkerson et al ontwikkelde Duke Severity of Illness Scale
(DUSOI). 9 De DUSIO blijkt grote overeenkomst met onze schaal te vertonen. Ook bij
deze schaal vindt de beoordeling van de klachten plaats op basis van impliciete criteria.
Zij concluderen dat de intra- en interbeoordelaarsovereenstemming bij deze schaal
voldoende is, zowel bij een beoordeling door de arts tijdens het consult van de patiënt, als
bij een beoordeling op basis van de medische status van de patiënt. De informatie die in
ons onderzoek in de ziektegeschiedenissen wordt gegeven is vergelijkbaar met de informatie in een medische status.

III.4

De samenstelling van de beoordelaarsgroepen

Bij de samenstelling van de beoordelaarsgroepen hebben de volgende overwegingen een
rol gespeeld.
- Elke verwijzing moet door meerdere artsen worden beoordeeld. Op deze manier is de
invloed van één ‘uitbijter’ op het oordeel gering.
- Elke verwijzing moet zowel vanuit huisartsgeneeskundig als specialistisch standpunt
worden beoordeeld.
- Het aantal te beoordelen verwijzingen per beoordelaar moet zo groot mogelijk zijn, om
vergelijking tussen de beoordelingen van verschillende artsen over een groter aantal
verwijzingen mogelijk te maken.
- De beoordelende artsen moeten interesse in onderwijs en/of onderzoek hebben,
bijvoorbeeld blijkend uit het opleiden van geneeskundestudenten of huisartsen in
opleiding, gepromoveerd zijn of een actieve deelname aan een eerdere fase van het
onderzoek. De reden hiervan is dat de beoordelaars zo goed mogelijk op de hoogte
dienen te zijn van de heersende opvattingen binnen de beroepsgroep, omdat de
beoordeling plaatsvindt aan de hand van impliciete criteria (zie paragraaf III.3).
- De beoordelende artsen mogen op geen enkele wijze een relatie hebben met de te
beoordelen verwijzingen.
Op basis van deze overwegingen is ervoor gekozen elke verwijzing door 4 artsen te laten
beoordelen, 2 huisartsen en 2 specialisten, werkzaam in het specialisme waarop de
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verwijzing betrekking heeft. De 248 verwijzingen zijn verdeeld over 11 beoordelaarsgroepen. In totaal hebben 22 huisartsen en 22 specialisten meegewerkt, die elk maximaal
36 verwijzingen hebben beoordeeld (bij een gemiddelde duur van 15 minuten per
beoordeling betekent dit maximaal 9 uur werk). De beoordelaars hebben twee à drie
maanden de tijd gekregen om de beoordeling uit te voeren. Er zijn 51 specialisten
(respons 43 %) en 36 huisartsen (respons 61 %) gevraagd, tot het vereiste aantal
beoordelaars was bereikt. Vaak was de hoeveelheid te investeren tijd in combinatie met
de vakantieperiode de reden dat men niet wenste deel te nemen aan de beoordeling.
In figuur III.1 is aangegeven hoe de verwijzingen over de beoordelaarsgroepen zijn
verdeeld en op welke wijze de beoordeling heeft plaatsgevonden.
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De verwijzingen naar de algemene interne, de gastro-enterologie en de longziekten zijn
onder de titel ‘intern’ samengevoegd. In figuur III.1 zijn de dermatologische verwijzingen
als voorbeeld verder uitgewerkt (bij de overige specialismen is de uitwerking gelijk).
Binnen één specialisme wordt een aantal verwijzingen door alle groepen beoordeeld (bij
de dermatologie 10 ‘gezamenlijke’ verwijzingen). De overige verwijzingen worden door
één groep beoordeeld (‘groepsspecifiek’; bij de dermatologie 20 door groep 1, 20 door
groep 2 en 10 door groep 3). De reden om bij elk specialisme een aantal verwijzingen
door alle beoordelaarsgroepen te laten beoordelen is, dat op deze manier beoordelaarsgroepen met elkaar vergeleken kunnen worden. De vier artsen van groep 1 van de
dermatologie hebben elk zelfstandig 30 verwijzingen beoordeeld.
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In tabel III.4 is te zien dat in totaal 1268 beoordelingen zijn uitgevoerd.
De meeste verwijzingen zijn 4 maal beoordeeld (de ‘groepsspecifieke’ verwijzingen), een
beperkt aantal verwijzingen is 8 of 12 maal beoordeeld (de ‘gezamenlijke’ verwijzingen).
Tabel III.4

Het aantal beoordelingen per specialisme

specialisme

aantal beoordelingen

dermatologie

50 verwijzingen 4x beoordeeld
10 (gezamenlijke) verwijzingen 12x beoordeeld

200
120

neurologie

60 verwijzingen 4x beoordeeld
10 (gezamenlijke) verwijzingen 12x beoordeeld

240
120

cardiologie

35 verwijzingen 4x beoordeeld
9 (gezamenlijke) verwijzingen 8x beoordeeld

140
72

interne

64 verwijzingen 4x beoordeeld
10 (gezamenlijke) verwijzingen 12x beoordeeld

256
120

totaal

III.5

1268

De reproduceerbaarheid van de beoordeling

Inleiding
Zoals in de vorige paragraaf al naar voren is gekomen gaat een beoordeling met behulp
van impliciete criteria meestal gepaard met een geringe reproduceerbaarheid. Dokters
variëren niet alleen in hun geneeskundig handelen, doch ook in hun oordeel daarover. 4
Daarnaast kan het gebruik van uitgeschreven ziektegeschiedenissen aanleiding geven tot
verschillende interpretaties bij beoordelaars. Bij de meeste ziektegeschiedenissen was de
geboden informatie volgens de beoordelaars voldoende om de vragen over de verwijzing
te beantwoorden. In een aantal gevallen vond een beoordelaar de gegeven informatie
echter niet voldoende. Dit betrof vrijwel altijd de informatie over het huisartsgeneeskundig handelen. In een aantal gevallen heeft gebrekkige informatie geleid tot het
niet invullen van één of meer vragen door de beoordelaar.
Om een indruk te krijgen van de reproduceerbaarheid van de beoordeling door
onafhankelijke artsen zijn de volgende analyses uitgevoerd.
- Interbeoordelaarsovereenstemming: de artsen zijn in groepen van 4 ingedeeld, die elk
dezelfde verwijzingen beoordelen. Dit maakt het mogelijk om het oordeel van
afzonderlijke artsen over een groot aantal verwijzingen met elkaar te vergelijken. Voor
het bepalen van de overeenstemming tussen de artsen over de doelmatigheidsitems
(nominale variabelen) is de kappa gebruikt en voor de klachtentypering (variabelen op
ordinaal niveau) de Kendall's tau-(b) (voor een toelichting op deze keuze wordt
verwezen naar bijlage VIII).
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- Overeenstemming tussen groepen beoordelaars: de verwijzingen zijn door 11
verschillende groepen artsen beoordeeld. Om na te gaan of de groepen artsen op
dezelfde wijze oordelen, zijn binnen één specialisme steeds 10 verwijzingen door alle
2 of 3 groepen beoordeeld (de ‘gezamenlijke verwijzingen’). De gemiddelde oordelen
van de 4 artsen van elke groep op deze gezamenlijke verwijzingen zijn vergeleken met
de Kruskal-Wallis toets. Bij de beoordeling van de doelmatigheid is het gemiddelde
van alle 16 items berekend, waarbij voor elk item geldt: een score ‘1’ betekent dat er
juist is gehandeld en een score ‘0’ betekent dat er niet juist is gehandeld. Bij de
klachtenbeoordeling ligt dit anders, omdat het niet voor elk item duidelijk is of deze al
dan niet gespiegeld moet worden voordat een gemiddelde berekend kan worden.
Daarom zijn bij de klachtenbeoordeling de gemiddelden per item van de groepen
vergeleken.
- Test-hertest: 10 beoordelaars (5 huisartsen en 5 specialisten) hebben elk 10 verwijzingen na 3-4 maanden voor een tweede keer beoordeeld. Het betreft 3 maal
dermatologische, 3 maal neurologische en 4 maal internistische verwijzingen. Voor elk
aspect van de doelmatigheid en van de klachten is de overeenstemming tussen de
eerste en de tweede beoordeling bepaald.
In de volgende subparagrafen worden, zowel voor de doelmatigheidsbeoordeling als voor
de klachtenbeoordeling, de resultaten van de bovenstaande analyses gegeven.
De interbeoordelaarsovereenstemming
DOELMATIGHEIDSBEOORDELING

In tabel III.5 is in de eerste kolom de kappa gegeven voor simultane overeenstemming
tussen de 4 beoordelaars (2 huisartsen en 2 specialisten) van een groep, met andere
woorden: er wordt van overeenstemming gesproken als alle 4 beoordelaars hetzelfde
antwoord geven. De gemiddelde waarde van deze kappa voor alle 11
beoordelaarsgroepen is .22. In de tweede en de derde kolom zijn de hoogste en de laagste
Cohen's kappa (paarsgewijze vergelijking) binnen elke beoordelaarsgroep gegeven. In de
laatste kolom is de kappa gegeven als gebruik wordt gemaakt van meerderheidsovereenstemming, met andere woorden: er is sprake van overeenstemming als 3 van de 4
beoordelaars hetzelfde antwoord geven. De gemiddelde waarde van de majority kappa
voor alle beoordelaarsgroepen is .81.
Uit tabel III.5 valt verder af te leiden dat de grootste overeenstemming binnen een
beoordelaarsgroep meestal tussen de twee huisartsen of de twee specialisten bestaat (de
tweede kolom). De laagste overeenstemming bestaat meestal tussen één van de huisartsen
en één van de specialisten binnen een beoordelaarsgroep (derde kolom).
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De overeenstemming tussen de beoordelaars over de doelmatigheid van het
handelen van de huisarts en de specialist, uitgedrukt in kappa's

Ross'
kappa
Dermatologie
groep 1
groep 2
groep 3
Neurologie
groep 1
groep 2
groep 3
Cardiologie
groep 1
groep 2
Interne
groep 1
groep 2
groep 3

hoogste
kappa1)

laagste
kappa1)

majority
kappa

.25
.24
.23

.36s)
.39s)
.35h)

.16c)
.17h)
.13c)

.81
.81
.85

.27
.13
.15

.28c)
.14s)
.28h)

.19c)
.08c)
.02c)

.83
.83
.79

.21
.19

.35h)
.34h)

.07c)
.01c)

.68
.85

.29
.26
.21

.40c)
.40h)
.35h)

.17c)
.17c)
.10c)

.79
.86
.82

1) d e hoogste en laagste Cohen's kappa (paarsgewijs berekend) binnen een beoordelaarsgroep
s) Cohen's kappa tussen de twee specialisten binnen een beoordelaarsgroep
h) Cohen's kappa tussen de twee huisartsen binnen een beoordelaarsgroep
c) Cohen's kappa tussen een specialist en een huisarts binnen een beoordelaarsgroep

KLACHTENBEOORDELING

Om de overeenstemming tussen de artsen over de klachtentypering te bepalen zijn de
artsen paarsgewijs vergeleken en is de mate van overeenstemming uitgedrukt in Kendall's
tau-(b). Bij het bepalen van de overeenstemming is zowel de klachtentypering na het
huisartsendeel als de typering na het specialistendeel gebruikt (eerste kolom van tabel
III.6). Daarnaast is ook de overeenstemming van de typering na het huisartsendeel en het
specialistendeel afzonderlijk berekend (de tweede en de derde kolom). De gemiddelde
overeenstemming tussen de beoordelaars is na het lezen van de totale ziektegeschiedenis
(huisartsendeel en specialistendeel, kolom 3) hoger (gemiddeld .49) dan na het lezen van
alleen het huisartsendeel (gemiddeld .42). Dit is niet verwonderlijk, daar de extra
informatie van de specialist vaak meer duidelijkheid over de klachten geeft. Hierdoor
zullen de beoordelingen van de klachten ook minder van elkaar afwijken.
Evenals bij de doelmatigheidsbeoordeling is de overeenstemming binnen een
beoordelaarsgroep meestal het grootst tussen twee artsen uit dezelfde beroepsgroep, in dit
geval meestal de twee specialisten (vierde kolom tabel III.6).
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Tabel III.6

De overeenstemming tussen de beoordelaars over de typering van de
klachten, uitgedrukt in Kendall's tau-(b)

gem tau
totaal
Dermatologie
groep 1 (n=420)2)
.46c)
groep 2 (n=420)
.49h)
groep 3 (n=280)
.26c)
Neurologie
groep 1 (n=336)
.43c)
groep 2 (n=462)
.32c)
groep 3 (n=462)
.43c)
Cardiologie
groep 1 (n=266)
.25c)
groep 2 (n=476)
.34c)
Interne
groep 1 (n=476)
.30c)
groep 2 (n=350)
.35c)
groep 3 (n=490)
.34c)

gem tau
ha-deel

gem tau
sp-deel

hoogste
tau1)

laagste
tau1)

.55

.50

.59

.64s)

.55

.56

.55

.63 s)

.43

.40

.46

.59 s)

.51

.50

.54

.55 c)

.45

.38

.52

.61 s)

.45

.41

.49

.47 s)

.38

.34

.42

.50 c)

.40

.35

.45

.46 s)

.41

.37

.45

.50 c)

.44

.40

.48

.54 s)

.40

.37

.43

.47 s)

1) de hoogste en laagste Kendall's tau-(b) binnen deze beoordelaarsgroep
2) het aantal waarnemingen waarop de gemiddelde Kendall's tau-(b) totaal (eerste kolom)
is gebaseerd (per verwijzing zijn er 14 waarnemingen)
s) Kendall's tau-(b) tussen twee specialisten binnen een beoordelaarsgroep
h) Kendall's tau-(b) tussen twee huisartsen binnen een beoordelaarsgroep
c) Kendall's tau-(b) tussen een specialist en een huisarts binnen een beoordelaarsgroep

CONCLUSIES INTERBEOORDELAARSOVEREENSTEMMING

Voor het bepalen van doelmatigheidsscores voor iedere verwijzing verdient het gebruik
van het meerderheidsstandpunt de voorkeur. Gezien de redelijke mate van overeenstemming tussen de beoordelaars over de klachtentypering, is voor het bepalen van de
scores voor de klachten het oordeel van alle artsen gebruikt. Uit het feit dat de
overeenstemming tussen twee artsen uit dezelfde discipline (twee huisartsen of twee
specialisten) meestal het grootst is en tussen een huisarts en een specialist meestal het
geringst, blijkt dat de visie van huisartsen en specialisten niet altijd met elkaar
overeenkomt. Dit komt ook uit het onderzoek van Grundmeijer en van Weert naar
voren.4 Hiermee wordt de motivatie voor de keuze van huisartsen èn specialisten als
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beoordelaars van de doelmatigheid bevestigd. Dit gaat echter wel ten koste van de
interbeoordelaarsovereenstemming.
De overeenstemming tussen groepen beoordelaars
DOELMATIGHEIDSBEOORDELING

Bij de dermatologie en de neurologie is geen significant verschil tussen de gemiddelde
somscores van de drie beoordelaarsgroepen. Bij de cardiologie en de interne geneeskunde
bestaat wel een significant verschil tussen de gemiddelden (cardiologie: gemiddelde
rangnummers 43.8 en 29.2, Chi2 =8.84, p=.003; interne geneeskunde: gemiddelde
rangnummers 76.7, 57.7 en 47.2, Chi2 =14.82, p<.001). Dit verschil bestaat bij de
cardiologie en de interne geneeskunde zowel voor de gemiddelde somscore voor de
beoordeling van het huisartsgeneeskundig handelen als voor de gemiddelde somscore
voor het specialistisch handelen.
KLACHTENBEOORDELING

De gemiddelden die zijn vergeleken, zijn berekend over 80 waarnemingen (of 72 voor de
cardiologie). Het gaat om 10 gezamenlijke verwijzingen binnen één specialisme, waarbij
elk item door 4 artsen is beoordeeld (40 beoordelingen) en elk item is zowel na het
huisartsendeel als na het specialistendeel beoordeeld (2 x 40 = 80).
Tabel III.7

De vergelijking van de klachtenbeoordeling door verschillende
beoordelaarsgroepen1)

diagnostiseerbaar
levensbedreigend
invaliderend
behandelbaar
noodzaak behandelen
ernst
rol psychosociaal

interne
(3 groepen)

cardiologie
(2 groepen)

neurologie
(3 groepen)

dermatologie
(3 groepen)

*
*
*

*
*
-

*
*
*
*

*
*
*
*
-

1) * betekent dat er een significant verschil bestaat tussen de gemiddelde scores van de 2
of 3 beoordelaarsgroepen

Bij de neurologische en de dermatologische verwijzingen bestaat bij 4 van de 7
klachtenitems een significant verschil tussen de gemiddelde oordelen van de beoordelaarsgroepen. Bij de interne en de cardiologie treedt dit op bij respectievelijk 3 en 2
klachtenitems. Bij geen van de klachtenitems bestaat bij alle vier specialismen een
significant verschil. Als er een significant verschil bestaat is deze gemiddeld .54 tussen de
hoogste en de laagste waarde. Dit is 13.5 % van de totale schaalwaarde (van 0 tot 4).
CONCLUSIES OVEREENSTEMMING TUSSEN GROEPEN

De analyse van de overeenstemming tussen beoordelaarsgroepen laat geen eenduidig
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beeld zien. De specialismen waar bij de beoordeling van het handelen van huisarts en
specialist een significant verschil tussen de groepen is gevonden, namelijk de cardiologie
en de interne geneeskunde, blijken bij de klachtenbeoordeling het minst vaak significant
van elkaar te verschillen. Daar het ontbreken van overeenstemming tussen de
beoordelaarsgroepen zich niet in extreme mate bij één van de specialismen voordoet en
de gevonden verschillen ook niet erg groot zijn, is besloten alle beoordelingen te
gebruiken voor de verdere analyses.
Test-hertest
DOELMATIGHEIDSBEOORDELING

De overeenstemming tussen de eerste en de tweede beoordeling varieert bij de 16 items
van Cohen's kappa .30 (het oordeel over de diagnostische conclusie van de huisarts) tot
.67 (het oordeel of de specialist te veel diagnostiek heeft verricht). De gemiddelde
Cohen's kappa van de 16 items is .48.
De correlaties tussen de scores op de doelmatigheidsschalen, die op basis van de 16 items
zijn geconstrueerd (zie paragraaf III.6), zijn voor de doelmatigheid van het handelen van
de huisarts .59 en voor de doelmatigheid van het handelen van de specialist .64 (Pearson's
R, p<.001).
KLACHTENBEOORDELING

De overeenstemming tussen de eerste en de tweede beoordeling van de aard/ernst van de
klachten, in totaal 14 items, is gemiddeld .50 (Kendall's tau-(b)). De overeenstemming na
de huisartseninformatie is gemiddeld .48 en na de specialisteninformatie .52. Het item
waar de geringste overeenstemming bestaat is ‘diagnostiseerbaar’ (na huisartsen- en
specialisteninformatie respectievelijk .41 en .42). De grootste overeenstemming is
gevonden bij de beoordeling van het item ‘noodzaak behandelen’ na de specialisteninformatie (.58). De correlaties tussen de klachtenschalen, die in paragraaf III.6 worden
besproken, zijn voor de ernst- en de aardschaal respectievelijk .62 en .52 na de huisartseninformatie en .67 en .55 na de specialisteninformatie (Pearson's R, p<.001).
CONCLUSIES TEST-HERTEST

De overeenstemming tussen de eerste en de tweede beoordeling is, zowel voor de
beoordeling van de doelmatigheid als voor de beoordeling van de klachten, redelijk te
noemen. De Pearson's R tussen de doelmatigheids- en klachtenschalen, die op grond van
deze beoordelingen zijn samengesteld, is gemiddeld ongeveer .6.

III.6

De vorming van doelmatigheids- en klachtenschalen

De doelmatigheidsschalen
Zoals eerder in deze bijlage is aangegeven, is het uitgangspunt één schaal voor de
doelmatigheid van het handelen van de huisarts en één schaal voor de doelmatigheid van
het handelen van de specialist. Voordat een factor- en betrouwbaarheidsanalyse is uitgevoerd zijn enkele items samengevoegd. Zowel voor het huisartsgeneeskundig als voor het
specialistisch handelen zijn de items ‘minder diagnostiek kunnen doen’ en ‘meer
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diagnostiek kunnen doen’ samengevoegd tot ‘diagnostiek’ (juist of onjuist). Ditzelfde is
met therapie gedaan. Daarnaast zijn de items ‘te lang in behandeling’ en ‘te vroeg ontslagen’ samengevoegd tot ‘duur specialistische zorg’ (juist/onjuist).
De reden hiervan is dat de items ‘minder kunnen doen’ en ‘meer kunnen doen’ door de
beoordelaars vaak gecombineerd zijn gebruikt om aan te geven dat de huisarts of
specialist iets anders had moeten doen. Als men bijvoorbeeld van mening is dat er geen
maagfoto, maar een gastroscopie had moeten worden gedaan, is bij ‘minder kunnen
doen’ ‘maagfoto’ ingevuld en bij ‘meer kunnen doen’ ‘gastroscopie’. In dit geval is er dus
niet zozeer sprake van te veel of te weinig diagnostiek, maar van een onjuiste diagnostische verrichting.
Door de samenvoeging van deze items ontstaan 11 items die verder geanalyseerd zijn.
FACTORANALYSE

De factoranalyse is uitgevoerd op het bestand waarin alle beoordelingen afzonderlijk zijn
opgenomen (N=1268, zie tabel III.3). De resultaten van de factoranalyse met een
gedwongen twee-factoroplossing zijn weergegeven in tabel III.8. De verklaarde variantie
van de twee factoren is respectievelijk 22.1 % en 15.3 %. Alle items laden voldoende op
één van de twee factoren. De gevonden structuur komt overeen met wat vooraf verwacht
werd, namelijk een factor voor de doelmatigheid van het handelen van de huisarts en een
factor voor doelmatigheid van het handelen van de specialist. Het oordeel op het laatste
item, het nut van de verwijzing, blijkt vooral samen te hangen met het oordeel over het
huisartsgeneeskundig handelen. Dit ligt ook voor de hand, gezien de formulering van het
item (vindt u achteraf de verwijzing van de huisarts nuttig?). Dit item is dan ook
opgenomen in de schaal voor de doelmatigheid van het huisartsgeneeskundig handelen.
Tabel III.8

De factoranalyse van de 11 doelmatigheidsitems, beperkt tot twee factoren,
na rotatie

item
noodzaak van verwijzen
moment van verwijzen
diagnostiek huisarts
diagnostische concl. huisarts
therapie huisarts
diagnostiek specialist
diagnostische concl. specialist
therapie specialist
duur specialistische zorg
beantwoording vraag huisarts
nut verwijzing achteraf

factor 1
.82
.76
.51
.41
.50
.09
.06
.09
-.08
.03
.66

factor 2
-.14
-.05
.10
.01
.10
.62
.65
.56
.44
.59
.12

BETROUWBAARHEIDSANALYSE

De betrouwbaarheidsanalyse van de doelmatigheidsschaal voor het huisartsgeneeskundig
handelen (6 items) geeft een Cronbach's alpha van .67 (N=1245). De
doelmatigheidsschaal voor het specialistisch handelen (5 items) geeft een Cronbach's
alpha van .49 (N=1194).
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De klachtenschalen
FACTORANALYSE

Voor deze factoranalyse zijn zowel de typering op basis van de huisartseninformatie, als
de typering op basis van de gehele ziektegeschiedenis gebruikt. Dit betekent dat 2536
beoordelingen in de factoranalyse zijn meegenomen. In de volgende tabel is de uitkomst
van deze analyse, na rotatie, gegeven. Er zijn twee factoren met een eigenwaarde groter
dan 1; verklaarde variantie respectievelijk 41.4 % en 19.6 %).
Tabel III.9

De factoranalyse van de 7 klachtenitems, na rotatie

item
diagnostiseerbaar
levensbedreigend
invaliderend
behandelbaar
noodzaak behandeling
ernst
rol psychosociale factoren

factor 1
-.08
.72
.75
-.06
.58
.86
-.13

factor 2
.85
.02
-.18
.85
-.56
-.16
.52

De structuur die uit de factoranalyse naar voren komt, komt overeen met hetgeen vooraf
werd verwacht. Factor 1 kan ‘de ernst van de klacht’ worden genoemd en factor 2 ‘de
aard van de klacht’. Het item ‘noodzaak behandeling’, dat op beide factoren laadt, wordt
op inhoudelijke gronden bij de ernstschaal ingedeeld. Over het algemeen zal een klacht,
waarbij het absoluut noodzakelijk is tot behandeling over te gaan, als ernstiger ervaren
worden dan een klacht, waarbij in het geheel geen noodzaak tot behandeling is.
Factoranalyse van de typering van de klachten na de huisartseninformatie en na de
specialistische informatie afzonderlijk laat hetzelfde beeld zien.
BETROUWBAARHEIDSANALYSE

De ernstschaal (4 items, N=2529) geeft een alpha van .76. De schaal van de overige 3
items, de aardschaal, geeft een alpha van .63.
Conclusies betreffende de schaalconstructie
De betrouwbaarheid van de 4 schalen is matig tot redelijk. Met name de doelmatigheisschaal voor het specialistisch handelen heeft een lage interne consistentie. Zowel bij
de doelmatigheidsbeoordeling als bij de klachtenbeoordeling blijkt de structuur, die in de
data is gevonden, overeen te komen met de verwachte structuur. Deze laatste bevinding is
de reden dat alle vier schalen in de verdere analyses zullen worden gebruikt.
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Het berekenen van de doelmatigheids- en de klachtenscores

De doelmatigheidsscores
De meeste verwijzingen (209) zijn door één groep van 4 artsen beoordeeld. De overige
verwijzingen zijn door 8 of 12 artsen beoordeeld. Voor elk item van elke verwijzing is
nagegaan of het oordeel van de artsen met elkaar overeenstemt of niet. In de tweede en
vierde kolom van tabel III.10 staat het percentage verwijzingen genoemd waarbij niet alle
beoordelaars dezelfde mening hebben, maar er wel een meerderheid ‘ja’ of ‘nee’ heeft
geantwoord op het betreffende item. Bij een beoordeling door 4 artsen betekent dit dat 3
artsen hetzelfde antwoord hebben gegeven. Bij een beoordeling door 12 artsen hebben in
dat geval minimaal 7 artsen hetzelfde antwoord gegeven en bij een beoordeling door 8
artsen stemmen minimaal 5 overeen. In de derde kolom staat het percentage verwijzingen
vermeld, waarbij er geen meerderheid is voor een ‘ja’ of ‘nee’-antwoord op het
betreffende item.
Tabel III.10

item

De frequentieverdeling van de antwoorden van de beoordelaars op de items
van de doelmatigheidsbeoordeling (N=248; de rijtotalen zijn 100 %)

de antwoorden van de beoordelaars 1)
mrdheid
geen mrdheid
ja!
ja mrdheid
nee

handelen huisarts
noodzaak van verwijzen
moment van verwijzen
diagnostiek huisarts
diagn. concl. huisarts
therapie huisarts
nut verwijzing achteraf
handelen specialist
diagnostiek specialist
diagn. concl. specialist
therapie specialist
duur specialistische zorg
beantwoording vraag huisarts

nee!

33
17
13
43
14
31

43
32
23
38
24
35

15
29
25
14
27
23

9
17
26
4
27
10

1
5
14
0
9
2

13
58
31
46
57

28
37
40
35
33

28
4
16
12
7

25
2
12
4
2

6
0
2
2
0

1) ja!=allen ‘ja’; mrdheid ja=meerderheid ‘ja’; geen mrdheid=geen meerderheid met een
‘ja’ of ‘nee’-antwoord; mrdheid nee=meerderheid ‘nee’; nee!=allen ‘nee’.

In paragraaf III.5 is geconcludeerd dat, voor het bepalen van de doelmatigheidsscores,
gebruik wordt gemaakt van het meerderheidsstandpunt. Dit betekent dat de eerste en de
tweede kolom, en de vierde en de vijfde kolom uit tabel III.10 worden samengevoegd tot
respectievelijk ‘ja’ en ‘nee’. Een ‘ja’ antwoord krijgt een score ‘1’ en een ‘nee’ antwoord
een score ‘0’. Aan de middelste kolom wordt een ‘tussenscore’ toegekend van 0.5. Deze
score wordt geïnterpreteerd als niet volledig fout, maar ook niet volledig goed. Een
andere mogelijkheid zou zijn de gevallen, waarin geen meerderheidsstandpunt aanwezig
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is, als niet te beoordelen te beschouwen. Dit zou echter een groot aantal niet te
beoordelen items opleveren, met als gevolg dat van veel verwijzingen geen doelmatigheidsscore kan worden berekend. Een ander nadeel van deze tweede mogelijkheid is dat
minder gebruik wordt gemaakt van de ‘nee’ antwoorden van de beoordelaars. Een ‘nee’
antwoord wordt vaak door een minderheid gegeven (tweede kolom in tabel III.10). Door
gebruik te maken van een meerderheidsstandpunt valt dit commentaar weg. Een ander
belangrijk deel van de ‘nee’ antwoorden bevindt zich in de middelste kolom van tabel
III.10. Als deze items als niet te beoordelen worden beschouwd valt ook dit deel van de
‘nee’ antwoorden uit.
Het gebruik van een middencategorie betekent dat gekozen is voor een tussenvorm van
het gebruik van het standpunt van alle beoordelaars en het gebruik van een
meerderheidsstandpunt. Dit heeft gevolgen voor de betrouwbaarheid van de meting. De
interbeoordelaarsovereenstemming komt hierdoor lager te liggen dan de majority kappa,
maar blijft hoger dan de Ross' kappa (tabel III.5); deze zijn respectievelijk .81 en .22.
Bij de berekening van de doelmatigheidsscores voor de huisarts en de specialist zijn de
scores (0, 0.5 of 1) op de 6 respectievelijk 5 items gesommeerd tot een totaalscore.
De totaalscores zijn getransformeerd tot een score met een minimum van 0 en een
maximum van 10, waarbij een score van 10 betekent dat de onafhankelijke artsen
volledig instemmen met de handelwijze van de huisarts of de specialist.
De klachtenscores
De klachtenscores zijn bepaald door het gemiddelde van de oordelen van alle artsen te
berekenen. Bij elke verwijzing zijn vier klachtenscores berekend. Een ernst- en een aardscore op basis van de informatie in het huisartsendeel en een ernst- en een aardscore na de
extra informatie van de specialist. De scores hebben een theoretisch minimum van 0 en
een maximum van 4, waarbij een score van 4 op ernst betekent dat de klachten zeer
ernstig zijn en een score van 4 op aard dat de klachten volledig diagnostiseerbaar en
behandelbaar zijn en dat psychosociale factoren geen rol spelen.
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BIJLAGE IV

IV.1

DE BEOORDELING VAN DE COMMUNICATIE

Inleiding

De communicatie tussen huisarts en specialist is geoperationaliseerd in de kwaliteit
van de verwijs- en de specialistenbrief. De verwijsbrief is beoordeeld door onafhankelijke artsen op basis van impliciete criteria (IV.2) en de specialistenbrief door de
onderzoekers aan de hand van expliciete criteria (IV.3).
Aan het slot van IV.2 en IV.3 wordt nagegaan of andere vormen van communicatie
tussen huisarts en specialist naast de verwijsbrief of specialistenbrief van invloed zijn
op de beoordeling van de kwaliteit van de verwijsbrief en de specialistenbrief.

IV.2

De onafhankelijke beoordeling van de verwijsbrief

Inleiding
De onafhankelijke beoordeling van de verwijsbrieven is uitgevoerd aan de hand van
de standaard van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).1 In deze standaard
wordt het begrip minimumbrief gebruikt. De minimumbrief bestaat uit de items die
in elke verwijsbrief opgenomen dienen te worden. De overige items dienen alleen in
de verwijsbrief te worden opgenomen als ze in de gegeven situatie relevant zijn. In
afwijking van de indeling van de NHG-standaard is het item belangrijkste klacht/
hulpvraag patiënt, anamnese en lichamelijk onderzoek' ook in de minimumbrief
opgenomen. Dit is een belangrijk onderdeel van de verwijsbrief en het is bij vrijwel
iedere verwijzing relevant.2 3 Naast inhoudelijke richtlijnen geeft de NHG ook
richtlijnen voor de verzorging van de verwijsbrief. Aldus bestaat de beoordeling van
de verwijsbrief uit 3 onderdelen, te weten:
1. de minimumbrief;
2. de overige' items;
3. de verzorging van de verwijsbrief.
ad 1.
-

-

De minimumbrief bestaat uit:
persoonsgegevens patiënt (naam, geboortedatum en adres);
belangrijkste klacht/hulpvraag patiënt, anamnese en lichamelijk onderzoek;
(voorlopige) diagnose c.q. probleemdefinitie: een samenvatting van wat de
probleemverheldering (anamnese en onderzoek) heeft opgeleverd; de conclusie met betrekking tot de aard, oorzaak, gevolgen en functie van de klacht;
vraagstelling: dient, zo duidelijk mogelijk omschreven, concrete vragen ten
aanzien van diagnostiek en/of therapie en/of beleid in andere zin te bevatten;

ad 2. De 'overige' items:
Volgens de NHG-standaard dient uit de items van dit onderdeel een keuze
gemaakt te worden, opdat een optimumbrief ontstaat. De items zijn:
- aanvullend onderzoek, bijvoorbeeld röntgen- of laboratoriumonderzoek, met
vermelding van datum en plaats van onderzoek;
- reeds ingestelde behandeling en resultaten hiervan, effecten van eerdere
behandelingen en/of meningen van andere behandelaars dienen expliciet te
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worden vermeld;
vroegere ziekten en operaties;
ziekten waarvoor de patiënt op het moment van verwijzen bij de huisarts c.q.
specialist(en) elders onder behandeling of controle is;
- gebruik geneesmiddelen;
- allergieën/intoxicaties;
- familieanamnese;
- psychosociale factoren.
Het item naam specialist, specialisme, ziekenhuis' uit de NHG-standaard is niet
in de beoordeling opgenomen.
-

ad 3. De verzorging van de verwijsbrief:
Over de verzorging van de verwijsbrief wordt in de NHG-standaard onder
anderen het volgende gezegd: De verwijsbrief moet leesbaar zijn en in principe
getypt worden'; Er moet een doorslag of kopie van de verwijsbrief worden
bewaard' en Het gebruik van een vast sjabloon (eventueel in de vorm van een
voorgedrukte verwijsbrief) verdient de voorkeur'. De volgende aspecten worden
in de beoordeling opgenomen: de leesbaarheid, het typen van de brief, het
bewaren van een kopie en het gebruikte papier/indeling.
Tabel IV.1

De onafhankelijke beoordeling van de verwijsbrief

item van de verwijsbrief

4 beoord

minimumbrief
1. persoonsgegevens patiënt
2. klacht
*
3. anamnese
*
4. lichamelijk onderzoek
*
5. probleemdefinitie
*
6. vraagstelling
overige' items
8. aanvullend onderzoek
*
9. reeds ingestelde behandeling
*
10. vroegere ziekten en operaties
*
11. andere ziekten waarvoor onder behandeling *
12. gebruik geneesmiddelen
*
13. allergieën/intoxicaties
*
14. familieanamnese
*
15. psychosociale factoren
*
verzorging
16. leesbaarheid
17. typen van de brief
18. bewaren van een kopie
19. gebruikte papier/indeling

8 beoord

onderzoekers

*

*
*
*

*
*
*
*
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In tabel IV.1 is aangegeven door welke beoordelaars de verschillende items zijn
beoordeeld. Een aantal items van de verwijsbrief is door 4 personen beoordeeld,
enkele items zijn door 8 personen beoordeeld en enkele items alleen door de
onderzoekers (de achtergrond van deze keuze wordt gegeven in hoofdstuk 3).
De beoordeling van de minimumbrief
PERSOONSGEGEVENS PATIËNT

Door de onderzoekers is nagegaan of in de brief de naam, de geboortedatum en het
adres van de patiënt zijn vermeld.
DE KLACHTEN VAN DE PATIËNT, DE ANAMNESE, HET LICHAMELIJK ONDERZOEK EN DE
PROBLEEMDEFINITIE

De beoordeling: Van deze 4 items is beoordeeld of de gegeven informatie voldoende
is. Bij het item lichamelijk onderzoek' kan de antwoordcategorie voldoende' ook
gescoord worden als er geen lichamelijk onderzoek in de verwijsbrief is vermeld,
maar het niet waarschijnlijk is dat er lichamelijk onderzoek is verricht.
De beoordelaars: Bij elke verwijsbrief zijn deze items en een aantal items uit het
onderdeel overige items' door 4 artsen beoordeeld: een specialist (een dermatoloog,
een neuroloog en een internist hebben de brieven die aan hun specialisme gericht
waren beoordeeld), een huisarts (drie huisartsen hebben elk 94 of 95 verwijsbrieven
beoordeeld) en twee huisartsen in opleiding (18 huisartsen in opleiding op het
instituut voor huisartsgeneeskunde hebben elk gemiddeld 32 brieven beoordeeld).
Wanneer de beoordelingen van de verschillende deskundigen op de items van de
minimumbrief met elkaar worden vergeleken, blijken de huisartsen in opleiding het
meest kritisch en de specialisten het minst kritisch.
Om een indruk van de overeenstemming tussen de beoordelaars te geven zijn de
Cohen’s kappa’s tussen de vier beoordelaarsgroepen berekend (zie tabel IV.2).
Hierbij zijn de verschillende beoordelaars van een beoordelaarsgroep als één
beoordelaar beschouwd, met andere woorden de drie specialisten worden als één
beoordelaar beschouwd, etc. De simultane overeenstemming tussen de vier beoordelaarsgroepen is .27 (Ross’ kappa, voor toelichting zie bijlage VIII.3).
Tabel IV.2

(1)
(2)
(3)
(4)

Overeenstemming tussen de groepen beoordelaars, uitgedrukt in Cohen’s
kappa

specialisten
huisartsen
huisartsen in opleiding I
huisartsen in opleiding II

(1)

(2)

(3)

.34
.25
.25

.31
.30

.28

De overeenstemming tussen de beoordelaarsgroepen is matig. Gezien het feit dat het
hier om een beoordeling op basis van impliciete criteria gaat is de gevonden
overeenstemming als voldoende beschouwd (voor een bespreking van het gebruik van
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impliciete criteria wordt verwezen naar bijlage III, paragraaf III.3). Voor elk item is
het gemiddelde van de vier beoordelaars berekend.
DE VRAAGSTELLING

De beoordeling: Bij de beoordeling van de vraagstelling is nagegaan of de bedoeling
van de verwijzing van de huisarts duidelijk uit de brief naar voren komt. De bedoeling is opgesplitst in een bedoeling op diagnostisch gebied en op therapeutisch
gebied, elk bestaande uit vier antwoordcategorieën (voor meer informatie zie bijlage
II).
De 8 beoordelaars dienden niet alleen de bedoeling op diagnostisch en therapeutisch
gebied te bepalen, maar zij dienden ook aan te geven hoe duidelijk zij de bedoeling
in de verwijsbrief geformuleerd vonden. Voor de beoordeling van de duidelijkheid is
gebruik gemaakt van een vijfpuntsschaal, waarbij aan de ene zijde volledig
duidelijk' en aan de andere zijde volledig onduidelijk' is geplaatst.
Het oordeel over de vraagstelling is samengesteld uit de volgende onderdelen, die elk
met maximaal een kwart van het totaal aantal van 10 punten zijn gewaardeerd:
- maximum aantal beoordelaars dat dezelfde bedoeling heeft afgeleid op diagnostisch
gebied (MAXDIAG)
- maximum aantal beoordelaars dat dezelfde bedoeling heeft afgeleid op
therapeutisch gebied (MAXTHER)
- de gemiddelde beoordeling van de duidelijkheid van de vraagstelling op
diagnostisch gebied (DUIDDIAG)
- de gemiddelde beoordeling van de duidelijkheid van de vraagstelling op
therapeutisch gebied (DUIDTHER)
De samenhang tussen de vier onderdelen is als volgt: op therapeutisch gebied is de
correlatie tussen MAXTHER en DUIDTHER Pearson’s R=.48 (p<.001), op diagnostisch gebied bestaat tussen MAXDIAG en DUIDDIAG een geringe negatieve
correlatie (Pearson’s R=-.18, p<.01). Dit betekent dat een vraagstelling die op
therapeutisch gebied duidelijk wordt gevonden ook door meer beoordelaars op
dezelfde manier wordt geïnterpreteerd dan een vraagstelling die onduidelijk wordt
gevonden. Op diagnostisch gebied bestaat deze relatie niet.
Tussen MAXTHER en MAXDIAG bestaat geen samenhang, terwijl tussen
DUIDTHER en DUIDDIAG wel correlatie van Pearson’s R=.34 bestaat (p<.001).
De beoordelaars: De vraagstelling is door 8 personen beoordeeld: 3 huisartsen, 3
specialisten en de 2 onderzoekers. In totaal hebben 14 beoordelaars meegewerkt, die
elk een wisselend aantal verwijsbrieven hebben beoordeeld (variërend van 75 tot 284
verwijsbrieven). Naast de 2 onderzoekers waren dit 7 huisartsen en 5 specialisten (2
neurologen, 2 internisten en 1 dermatoloog). Voor de vijfpuntsschaal, die is gebruikt
om de duidelijkheid van de bedoeling te bepalen, is nagegaan hoe groot de interbeoordelaarsovereenstemming is. Aangezien de schaal van ordinaal niveau is, is de
overeenstemming tussen beoordelaars berekend met de Kendall’s tau-(b). De
overeenstemming tussen beoordelaars is op diagnostisch gebied gemiddeld .15
(spreiding van -.28 tot .53 tussen twee beoordelaars) en op therapeutisch gebied
gemiddeld .36 (spreiding van .13 tot .63). Evenals bij de beoordeling van de andere
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items van de minimumbrief, is op dit onderdeel de overeenstemming tussen de
beoordelaars matig. De gemiddelde score van de 8 beoordelaars op de duidelijkheidsschalen is meegenomen in de score voor de vraagstelling.
De beoordeling van de overige' items
- Aanvullend onderzoek / reeds ingestelde behandeling en resultaten hiervan: In het
kader van de beoordeling van het handelen van de huisarts is met behulp van een
vragenlijst bij de huisarts geïnventariseerd welk aanvullend onderzoek en welke
behandeling de huisarts heeft verricht. Deze informatie geeft de mogelijkheid te
beoordelen of het onderzoek en de behandeling volledig, gedeeltelijk of in het
geheel niet in de verwijsbrief zijn vermeld. Bij het onderzoek is tevens nagegaan of
de datum en de plaats van het onderzoek zijn vermeld. Het al dan niet vermelden
van de plaats van het onderzoek is niet beoordeeld als het om bloed- of urineonderzoek ging, maar wel bijvoorbeeld bij röntgenonderzoek.
De items zijn ook door de 4 onafhankelijke artsen beoordeeld. Als er in de brief
melding wordt gemaakt van aanvullend onderzoek of reeds verrichte therapie is de
artsen gevraagd te beoordelen of de gegeven informatie voldoende is. Als het item
niet in de brief staat vermeld, is beoordeeld of dit item in de brief gemist wordt.
- Vroegere ziekten en operaties / gebruik geneesmiddelen / allergieën en intoxicaties
/ familie-anamnese: Als in de brief over één van deze vier items iets wordt
vermeld, is door de 4 onafhankelijke artsen beoordeeld of de gegeven informatie
voldoende is. Als dit item niet in de brief staat vermeld, is beoordeeld of dit item
in de brief gemist wordt. De mededeling medicatie: geen' of voorgeschiedenis:
blanco' is niet aan de artsen ter beoordeling voorgelegd. Door de onderzoekers is
wel gescoord dat in de brief een dergelijke negatieve bevinding is vermeld.
- Andere ziekten waarvoor patiënt onder behandeling is / psychosociale factoren:
Wanneer over deze items een mededeling in de verwijsbrief wordt gemaakt, is dit
door de artsen beoordeeld. Als dit item niet in de brief staat vermeld, is beoordeeld
of dit item in de brief gemist wordt.
Deze wijze van beoordeling heeft één belangrijke beperking. Als over een bepaald
item in de verwijsbrief niets is vermeld, is niet altijd na te gaan of vermelding
hiervan relevant zou zijn geweest en het item in de verwijsbrief wordt gemist. Dit
geldt bijvoorbeeld voor het item gebruik geneesmiddelen'. Als in de verwijsbrief
geen melding is gemaakt van geneesmiddelengebruik kan dit betekenen dat de patiënt
geen geneesmiddelen gebruikt of dat de gebruikte geneesmiddelen niet relevant zijn
voor de verwijzing. Het kan echter ook betekenen dat de patiënt wel geneesmiddelen
gebruikt waarvan de specialist op de hoogte dient te zijn, maar dat de huisarts
vergeten is deze geneesmiddelen in zijn brief te vermelden.
De beoordeling van de verzorging van de verwijsbrief
De verzorging van de verwijsbrief is op een aantal onderdelen beoordeeld:
- Getypt: Door de onderzoekers is gescoord of de brief getypt dan wel handgeschreven is. Volgens de standaard geniet een getypte brief de voorkeur.
- Leesbaarheid: De beoordelaars die de vraagstelling van de verwijsbrief hebben
beoordeeld, hebben ook een oordeel gegeven over de leesbaarheid van de verwijs-
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brief. Zij konden kiezen uit drie antwoordcategorieën: goed, matig of slecht. Uit
het oordeel van 8 beoordelaars is een gemiddelde leesbaarheidsscore samengesteld.
Voor het bepalen van de mate van overeenstemming tussen de beoordelaars is de
Kendall’s tau-(b) gebruikt. De gemiddelde waarde van alle paarsgewijs berekende
Kendall’s tau’s is .64 (spreiding van .44 tot .84).
- Formaat/indeling: Door de onderzoekers is gescoord welk formaat papier is
gebruikt voor de verwijsbrief en of er al dan niet van een indeling met behulp van
kopjes gebruik is gemaakt. De brieven zijn ingedeeld in vijf categorieën, waarbij de
eerste categorie de laagste waardering krijgt en de laatste twee categorieën de
hoogste waardering: (1) receptpapiertje, (2) voorgedrukte kopjes die niet door de
huisarts zijn gebruikt, (3) A4 of A5 zonder indeling met kopjes, (4) A4 of A5 met
eigen indeling met kopjes en (5) voorgedrukte kopjes die door de huisarts zijn
gebruikt.
- Kopie: Door de onderzoekers is nagegaan of de huisarts een kopie van de verwijsbrief heeft bewaard.
De optelsom van de verschillende beoordelingen tot een totaaloordeel'
BEPALEN VAN DE GEWICHTEN VAN DE VERSCHILLENDE ITEMS

Voor het vaststellen van het gewicht van elk item van de verwijsbrief is gebruik
gemaakt van het oordeel van 16 huisartsen en specialisten. In een eerste ronde is drie
huisartsen en vier specialisten gevraagd een gewicht toe te kennen aan de onderdelen
van de verwijsbrief. Ook de onderzoekers hebben dit gedaan. Op basis van deze
verdeling van de gewichten is een voorstel gemaakt, dat vervolgens in een tweede
ronde aan 9 andere huisartsen en specialisten ter beoordeling is voorgelegd. Naar
aanleiding van het commentaar in de tweede ronde zijn de definitieve gewichten voor
de onderdelen van de verwijsbrief vastgesteld.
Eén van de artsen (een specialist) is van mening dat het toekennen van gewichten
niet mogelijk is, omdat dit afhankelijk is van de context van de verwijzing. Bij de
ene verwijzing is bijvoorbeeld de medicatie van de patiënt van essentieel belang,
terwijl de medicatie bij een andere verwijzing nauwelijks van belang is. Dit is een
valide argument, maar dit laat onverlet dat men, wanneer men meer verwijzingen
beziet, wel een gemiddeld gewicht aan een item kan toekennen. Zo kan men bijvoorbeeld stellen dat de vraagstelling in de verwijsbrief in het algemeen van groter
belang is dan de familieanamnese. Ook de NHG geeft verschillende gewichten' aan
de items van de verwijsbrief door te stellen dat bepaalde items altijd in een
verwijsbrief dienen te worden opgenomen, terwijl andere items alleen hoeven te
worden opgenomen als het voor de betreffende verwijzing relevant is.
De gewichten die op basis van de eerste beoordelingsronde tot stand zijn gekomen
hebben in de tweede ronde slechts geringe wijzigingen ondergaan. De artsen in de
tweede ronde stemden in grote lijnen in met de voorgestelde gewichten. In de
onderstaande tabel wordt de definitieve verdeling van de gewichten gepresenteerd.
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De definitieve gewichten

item

gewichten

Minimumbrief (totaal 100)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

persoonsgegevens patiënt
vraagstelling huisarts
hulpvraag/klacht patiënt
anamnese
lichamelijk onderzoek
(voorlopige) diagnose c.q. probleemdefinitie

15
30
20
12.5
10
12.5

Overige items (totaal 100)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

aanvullend onderzoek
reeds ingestelde behandeling en resultaten hiervan
vroegere ziekten en operaties
andere ziekten waarvoor patiënt onder behandeling is
gebruik geneesmiddelen
allergieën/intoxicaties
familieanamnese
psychosociale factoren

17.5
20
10
10
20
7.5
7.5
7.5

Verzorging (totaal 100)
1.
2.
3.
4.

leesbaarheid
typen van de brief
bewaren van een kopie van de verwijsbrief
gebruikte papier

55
15
15
15

De totale verwijsbrief (totaal 100)
1. de minimumbrief
2. de overige items
3. verzorging

50
25
25

DE PROCEDURE BIJ DE TOEKENNING VAN EEN TOTAALSCORE VOOR DE VERWIJSBRIEF

Bij het toekennen van een totaaloordeel op basis van een aantal deelscores kan men
gebruik maken van verschillende berekeningsmethoden.4 Bij de conjunctieve methode
krijgt het beoordeelde een positief totaaloordeel als op alle onderdelen boven een
bepaalde grenswaarde gescoord is. Bij de disjunctieve methode krijgt het beoordeelde
een positief totaaloordeel als op ten minste één onderdeel boven een bepaalde
grenswaarde is gescoord. Afhankelijk van het aantal gevallen dat men een positief
eindoordeel wil geven kan men de grenswaarden bepalen. Bij de derde methode, de
compensatorische, worden de scores van de onderdelen, al dan niet gewogen,
opgeteld tot een totaalscore. In dit model kan een lage score op één onderdeel
gecompenseerd worden door een hoge score op een ander onderdeel.
Bij de berekening van een totaaloordeel voor de verwijsbrief is de compensatorische
methode gebruikt. De conjunctieve methode heeft ook aantrekkelijke kanten. Men
kan stellen dat een verwijsbrief op alle onderdelen voldoende moet zijn om een
voldoende totaaloordeel te krijgen. Het probleem bij deze methode is echter het
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vaststellen van grenswaarden voor de drie onderdelen. Voor de disjunctieve methode
is niet gekozen, omdat het niet voldoende is om slechts op één van de drie onderdelen een voldoende te scoren voor het verkrijgen van een voldoende totaaloordeel.
Voor het berekenen van een totaalscore uit de scores op de drie onderdelen bestaan
verschillende mogelijkheden. Ten eerste is gekozen voor het gebruik van nietgestandaardiseerde scores op de drie onderdelen. Op deze manier betekent een
totaalscore van 100 punten niet alleen dat een brief de hoogste score van alle brieven
behaald heeft, zoals dat bij het gebruik van standaardscores het geval is, maar ook
dat de brief aan alle criteria voldoet die aan de verwijsbrief zijn gesteld.
De tweede keus die gemaakt moest worden betreft de wijze waarop de score van het
onderdeel overige items' in de totaalscore wordt verwerkt. De eerste mogelijkheid is
dat iedere brief vooraf 100 punten krijgt op dit onderdeel en dat aftrek van punten
plaatsvindt als een bepaald item ten onrechte niet in de verwijsbrief is opgenomen of
onvoldoende in de verwijsbrief is vermeld. Het is namelijk mogelijk dat bij een
bepaalde verwijzing geen van deze items in de verwijsbrief vermeld hoeft te worden.
Deze brief is, zonder deze items, toch een goede brief. Deze brief moet de maximaal
mogelijke totaalscore kunnen halen. De tweede mogelijkheid is dat de score van het
onderdeel overige items' wordt afgetrokken van de score die op de andere twee
onderdelen is behaald. Op deze manier kan een brief, waarin geen van de overige
items vermeld hoeft te worden, ook de maximaal mogelijke totaalscore behalen. Het
verschil tussen beide methoden is dat bij de eerste berekeningswijze de brieven die
geen van de overige items hoeft te bevatten, per definitie een kwart van de totaalscore cadeau' krijgen, terwijl deze brieven bij de tweede berekeningswijze alleen geen
aftrek van punten krijgen. In dit onderzoek is gekozen voor de tweede berekeningswijze.
Voor het berekenen van de totaalscore is de volgende formule gebruikt (voor elk
onderdeel geldt een maximumscore van 100):
totaal=((2 × minimumbrief') + verzorging' - overige items')/3
Het onderdeel minimumbrief' is met 2 vermenigvuldigd, omdat, zoals in tabel IV.4
te zien is, het gewicht van dit onderdeel (50) twee keer zo groot is als van de andere
twee onderdelen (elk 25). De totaalscore heeft een theoretisch maximum van 100 en
een minimum van 0.
De scores op de onderdelen van de verwijsbrief zijn op de volgende wijze tot stand
gekomen. Bij het onderdeel minimumbrief' krijgt een brief het volledige aantal
punten voor een bepaald item als alle beoordelaars het item voldoende vinden en
naar rato minder punten als één of meer beoordelaars de informatie onvoldoende
vinden. Bij het item persoonsgegevens' is door de onderzoekers gescoord of de
naam, het adres en de geboortedatum van de patiënt in de brief vermeld zijn. Aan elk
van de drie is 5 punten toegekend.
Bij verzorging' hangt het aantal punten op leesbaarheid' af van het oordeel van de
beoordelaars. Bij de overige items is beoordeeld of de eigenschap al dan niet
aanwezig is (wel of niet getypt etc.), en zijn op basis hiervan punten toegekend. Bij
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het item formaat/indeling' is 0 punten gegeven als een receptpapiertje is gebruikt, 5
punten bij het gebruik van een voorgedrukt formulier, waarbij de informatie niet bij
de desbetreffende kopjes is vermeld, 10 punten voor een blanco A5 of A4 zonder
indeling en 15 punten voor een eigen indeling of voorgedrukte kopjes die juist
worden gebruikt.
Bij de overige' items vindt een aftrek van punten plaats als een bepaald item
volgens de beoordelaars ten onrechte niet in de verwijsbrief is opgenomen of onvoldoende in de verwijsbrief is vermeld. Als alle vier beoordelaars dit oordeel hebben
wordt het totaal aantal punten voor het item afgetrokken, als één beoordelaar een
negatief oordeel heeft wordt een kwart van het totaal aantal punten voor het item
afgetrokken. Bij de items aanvullend onderzoek' en reeds ingestelde behandeling
en resultaten hiervan' is aftrek van de helft van de punten afhankelijk van het oordeel
van de beoordelaars. De andere helft wordt bepaald door de onderzoekers of het door
de huisarts verrichte onderzoek en behandeling (vermeld in de vragenlijst op het
eerste meetmoment) in de verwijsbrief zijn vermeld.
De samenhang tussen de totaalscore op verwijsbrief en andere vormen van
communicatie tussen huisarts en specialist
Bij de huisarts zijn op T1 twee andere vormen van communicatie geïnventariseerd
naast de verwijsbrief. Ten eerste is gevraagd of er overleg tussen huisarts en
specialist heeft plaatsgevonden over deze verwijzing vóórdat de huisarts tot verwijzing overging. Ten tweede is de huisarts gevraagd of deze naast de verwijsbrief nog
op een andere wijze informatie heeft verstrekt aan de specialist.
Overleg voordat de huisarts de patiënt verwees heeft bij 16 verwijzingen plaatsgevonden (5 %, N=307). Dit overleg vond meestal telefonisch plaats, enkele malen
tijdens een ontmoeting in het ziekenhuis.
Bij 36 verwijzingen (12 %, N=308) heeft de huisarts op een andere wijze informatie
verstrekt aan de specialist, deels mondeling, deels schriftelijk.
Overleg vooraf blijkt niet significant samen te hangen met de totaalscore voor de
verwijsbrief. Tussen het op een andere wijze informatie verstrekken en de totaalscore
op de verwijsbrief bestaat wel een significante samenhang (Pearson’s R=-.18, p<.01).
Bij verwijzingen waar ook op een andere wijze informatie aan de specialist is verstrekt, krijgen de verwijsbrieven gemiddeld een totaalscore van 53, terwijl de andere
brieven een gemiddelde totaalscore van 62 krijgen. Het is aannemelijk dat de lagere
totaalscore een gevolg is van het feit dat de informatie die op een andere wijze is
verstrekt, ontbreekt in de verwijsbrief. Dit leidt tot de conclusie dat de keuze om uitsluitend de verwijsbrief als criterium te nemen voor de kwaliteit van de communicatie van huisarts naar specialist, bij een aantal verwijzingen onvoldoende is geweest.
Een gering deel van de variantie in de kwaliteit van de verwijsbrief (ongeveer 3 %)
hangt samen met andere vormen van communicatie naast de verwijsbrief.

IV.3

De objectieve beoordeling van de specialistenbrief

Inleiding
De kwaliteit van de specialistenbrieven is beoordeeld op de snelheid en de inhoud.
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Inhoudelijk zijn alleen de onderdelen beoordeeld, waarvan uit andere onderzoeken
naar voren is gekomen dat deze soms te kort schieten. Daarom zijn de onderdelen:
anamnese/voorgeschiedenis, lichamelijk onderzoek, aanvullend onderzoek, bespreking
anamnese/onderzoek niet in de beoordeling opgenomen. Een uitzondering hierop
vormt het onderdeel diagnose', omdat aangenomen is dat, wanneer er geen afwijkingen zijn gevonden of wanneer vermeld wordt dat de afwijking buiten het geraadpleegde specialisme valt, de specialist geen prognose kan geven. Het onderdeel
beantwoording vraagstelling' is besproken bij de onafhankelijke beoordeling in
bijlage III. De te beoordelen onderdelen zijn allen te beoordelen op basis van
expliciete criteria. De beoordeling is daarom door de onderzoekers zelf uitgevoerd.
Het aantal verwijzingen is bij de objectieve beoordeling beperkter (N=286) dan bij de
subjectieve beoordeling (N=306), omdat bij de objectieve beoordeling bij de analyse
bleek dat het soms niet de eerste specialistenbrief betrof of het ging om een voorlopig bericht.
De snelheid van de berichtgeving
De snelheid is geïnventariseerd door het aantal dagen te tellen tussen de eerste
consultdatum van de patiënt bij de specialist en de datering van de eerste specialistenbrief.
De inhoud van de berichtgeving
De
1.
2.
3.
4.
5.
6.

volgende onderdelen in de brieven zijn op aan- of afwezigheid beoordeeld:
Diagnose
Prognose
Beleidsadvies aan de huisarts
Psychosociale factoren
Aan patiënt verstrekte informatie
Vervolgafspraken polikliniek

Toelichting op de gehanteerde criteria
DIAGNOSE

Hier zijn drie categorieën onderscheiden. De eerste categorie vermeld' bestaat uit
die brieven, waarin een diagnose is vermeld. De categorie niet vermeld' wordt
gevormd door de brieven waarin geen diagnose staat. De derde categorie niet van
toepassing' wordt gevormd door de brieven waarin is vermeld dat geen afwijkingen
zijn gevonden of vermeld is dat de afwijking buiten het geraadpleegde specialisme
valt.
PROGNOSE VAN HET ZIEKTEVERLOOP

Er bestaan drie mogelijke antwoorden: niet vermeld', wel vermeld' en niet van
toepassing', omdat geen diagnose voorhanden is (er zijn geen afwijkingen gevonden
of er is vermeld dat de afwijking buiten het geraadpleegde specialisme valt).
BELEIDSADVIES AAN DE HUISARTS

Hiermee wordt bedoeld behandeladviezen, revisie-adviezen en dergelijke. Er zijn
twee categorieën onderscheiden: niet vermeld' en wel vermeld'.
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PSYCHOSOCIALE FACTOREN

Bedoeld wordt de psychische gesteldheid van de patiënt en sociaal maatschappelijke
factoren in het leven van de patiënt. Uitgezonderd zijn ondubbelzinnige psychiatrische ziektebeelden. Voorbeelden van enkele psychosociale factoren zijn: patiënt is
van beroep bouwvakker, patiënt’s moeder is onlangs overleden. Indien de specialist
vermeldt dat de psychosociale anamnese blanco is, of woorden van gelijke strekking,
dan staat die mededeling gelijk aan een feitelijke vermelding van psychosociale
factoren.
AAN PATIËNT VERSTREKTE INFORMATIE

Uit de specialistenbrief dient duidelijk te worden of er al dan niet informatie aan de
patiënt (of eventueel naaste familie) is gegeven. Mededelingen die alleen medicatie
of therapie noemen, zijn niet als niet vermeld' beschouwd. Bijvoorbeeld, indien de
specialist schrijft: ik heb patiënt medicatie X voorgeschreven', of ik heb patiënt
steunkousen voorgeschreven'. Dit onderwerp scoort wel positief indien de specialist
schrijft: ik heb patiënt steunkousen voorgeschreven en het gebruik hiervan uitgelegd'. Er bestaan twee categorieën, namelijk niet vermeld' of wel vermeld'.
Indien de specialist schrijft, dat aan de patiënt het gebruik van steunkousen nog niet
is uitgelegd dan scoort de brief wel positief: er is namelijk een mededeling gedaan
over wat de patiënt is verteld.
VERVOLGAFSPRAKEN POLIKLINIEK

Het gaat er hier om dat de specialist vermeldt of hij al dan niet een concrete afspraak
met de patiënt heeft gemaakt voor een volgend bezoek. De mogelijkheden zijn:
vermeld' en niet vermeld'. Indien de specialist vermeldt dat er geen afspraak is
gemaakt, dan is deze brief op dit punt positief beoordeeld. Mededelingen als: ik zie
patiënt binnenkort terug' zijn gehonoreerd als niet vermeld'.
Voorgeschreven of geadviseerde medicatie
Naast de hierboven genoemde onderdelen is nagegaan in hoeverre de door de
specialist voorgeschreven of aan de huisarts geadviseerde medicatie volledig is
vermeld. In tegenstelling tot andere vormen van therapie zijn voor de medicatie
expliciete criteria op te stellen. Buiten beschouwing gelaten is de medicatie die niet
in verband staat met de hoofdklacht of de diagnose.
Hier zijn drie categorieën onderscheiden. Categorie 1 vermeld': de door de specialist
voorgeschreven medicatie of een medicatieadvies van de specialist aan de huisarts
wordt vermeld, en de specialist geeft voldoende informatie aan de huisarts, te weten
minimaal de naam, de dosering en de duur van de medicatie. Bij bepaalde medicatie
is het niet absoluut noodzakelijk dat de dosering en/of de duur van de medicatie
worden vermeld, omdat deze vanzelfsprekend' zijn. Zo zijn bepaalde medicamenten
alleen in 1 dosering leverbaar en is de duur van het gebruik van bepaalde medicatie
standaard, bijvoorbeeld bij antibiotica. Categorie 2 niet vermeld': de medicatie
wordt wel vermeld, maar de specialist geeft te weinig informatie. Categorie 3 niet
van toepassing': indien de specialist geen medicatie heeft voorgeschreven. Als in de
brief melding is gemaakt van medicatie die al voor het schrijven van de brief is gestaakt, dan is deze aan dezelfde criteria onderworpen (voldoende dan wel niet
voldoende vermeld).
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De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid
Om na te gaan of volgens de gekozen criteria de onderdelen eenduidig waren te
beoordelen, zijn de brieven van de eerste 40 verwijzingen elk door de beide onderzoekers beoordeeld. De interbeoordelaarsovereenstemming, uitgedrukt in de Cohen’s
Kappa, is .77.
De totaalscore van de zeven beoordeelde onderdelen
Van de zeven onderdelen is een totaalscore berekend. De brieven waarin is aangegeven dat geen diagnose kan worden gesteld, omdat er (binnen het betreffende specialisme) geen afwijkingen aantoonbaar zijn (n=61), zijn beoordeeld alsof er melding
van de diagnose is gemaakt. Bij deze 61 brieven is het onderdeel prognose ook
beoordeeld alsof er melding van de prognose is gemaakt. Ook bij het onderdeel
voorgeschreven of geadviseerde medicatie' zijn de brieven, waarbij er geen sprake is
van voorgeschreven of geadviseerde medicatie (n=169), beoordeeld alsof dit onderdeel volledig is vermeld. De totaalscore van deze zeven onderdelen kan variëren van
0 tot 7 punten (hoe hoger de score, hoe uitgebreider de brief).
De samenhang tussen de totaalscore van de objectieve beoordeling en andere
vormen van communicatie tussen huisarts en specialist
Bij 53 verwijzingen (N=303) heeft de specialist een patiënt naar een andere specialist
doorverwezen; bij 13 van deze 53 patiënten heeft de specialist de huisarts hiervan
mondeling op de hoogte gebracht.
Bij 26 verwijzingen (N=302) is de patiënt opgenomen; bij 8 van deze 26 verwijzingen heeft de specialist de huisarts hiervan mondeling op de hoogte gebracht.
Bij 27 verwijzingen (N=306) hebben de huisarts en de specialist nog verder mondeling overleg gehad over een verwezen patiënt.
Deze wijze van berichtgeving, anders dan via de specialistenbrieven, is niet van
invloed op de kwaliteit van de inhoud van de specialistenbrieven.
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BIJLAGE V
V.1

DE UITKOMSTASPECTEN

Inleiding

Deze bijlage is als volgt opgebouwd. In paragraaf V.2 wordt de wijze waarop de
functionele toestand is gemeten, toegelicht. In paragraaf V.3 wordt de constructie van
de ongerustheidsschaal' en in paragraaf V.4 de diagnostische kennisverandering'
van de patiënt en de huisarts besproken. In paragraaf V.5 wordt de constructie van de
twee schalen, die de tevredenheid van de patiënt over het gedrag van de artsen in de
arts-patiënt relatie meten, besproken. Ten slotte wordt in paragraaf V.6 de resultaten
van de factoranalyse op de uitkomstaspecten beschreven.

V.2

De functionele toestand

De keuze voor de Sickness Impact Profile'
Voor het meten van de functionele toestand zijn verschillende meetinstrumenten
beschikbaar. Het meetinstrument diende aan de volgende voorwaarden te voldoen:
1. Het dient geschikt te zijn voor zeer uiteenlopende klachten (interne geneeskunde,
dermatologie en neurologie).
2. Het dient geschikt te zijn voor ambulante patiënten die een polikliniek bezoeken.
3. Het dient een gevalideerd instrument te zijn.
4. Het dient in korte tijd gescoord te kunnen worden.
5. Het verdient de voorkeur als het meetinstrument zowel tijdens het interview (T1
en T2) als schriftelijk (T3) gebruikt kan worden.
De
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

volgende meetinstrumenten zijn beschikbaar.
De Groningse Sociale Beperkingen schaal
De General Health Questionnaire
De Nottingham Health Profile
De Sickness Impact Profile
De RAND Health Insurance Study battery of measures
De MOS short-form general health survey
De Duke-UNC Health Profile en de mini-DUHP
De Index of Well-Being
Nelson’s globale vragen en Nelson’s functiekaarten

De eerste drie lijsten, de GSB, de GHQ en de NHP, zijn niet geschikt voor gebruik
in ons onderzoek. De GSB en GHQ zijn met name bedoeld om te worden gebruikt
bij patiënten met een psychiatrische ziekte. Ze zijn niet ontworpen voor patiënten die
naar een somatische specialist worden verwezen. De NHQ heeft als nadeel dat de
items vrij ernstige problemen bevatten. Mensen met lichte klachten scoren daarom
vaak 0 op de verschillende gebieden van de NHP.
De SIP heeft een aantal belangrijke pluspunten, namelijk: er wordt gevraagd naar
feitelijke gedragingen en activiteiten in het dagelijks leven. Dit is een correcte
operationalisering van het begrip functionele toestand; de items hebben verschillende
gewichten; een relatieve totaalscore kan berekend worden; een Nederlandse vertaling
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is beschikbaar. Een groot nadeel is de lengte (30 minuten).
De HIS sluit inhoudelijk minder goed aan bij het begrip functionele toestand dan de
SIP. Daarnaast is deze lijst ook te lang.
De MOS heeft als belangrijkste voordeel zijn beperkte omvang. Bij deze lijst geldt,
evenals bij de HIS, het bezwaar dat de lijst inhoudelijk niet volledig aansluit bij de
functionele toestand.
De Duke-UNCHP en de mini-DUHP. De mini-DUHP is aantrekkelijk van omvang.
Een bezwaar is het gegeven dat het meetniveau van de totaalscore slechts van
ordinaal niveau is.
De IWB heeft als grote voordeel het hoge meetniveau. Het nadeel is de betrekkelijk
lange afnametijd van ca. 18 minuten en de uitgebreide instructie/training van de
interviewers voor het afnemen van de lijst.
De vragenlijsten van Nelson zijn niet geschikt, omdat het slechts om vier globale
vragen gaat met betrekking tot het lichamelijk- en psychisch functioneren. De
functiekaarten daarentegen kunnen wel geschikt zijn. Een nadeel is dat veel (mobiele)
polikliniekpatiënten nauwelijks zullen scoren op deze kaarten. De kaarten zijn
waarschijnlijk te weinig gevoelig voor de onderzochte populatie.
De keuze voor de SIP-lijst is gebaseerd op de volgende overwegingen:
- de SIP is klachten onafhankelijk en dit betekent dat de somscores van de
patiënten met elkaar vergeleken kunnen worden;
- de SIP is in het Nederlands vertaald;
- het is een gevalideerd instrument;1 2
- de lijst bestaat uit verschillende onderdelen: ieder onderdeel vertegenwoordigt
een bepaald deel van het functioneren van mensen en uit deze onderdelen kan
een selectie worden gemaakt;
- met het instrument kunnen ook kleine veranderingen in de functionele toestand
worden gemeten;
- de lijst is zowel mondeling af te nemen als schriftelijk door de patiënt in te
vullen.
De totale SIP-lijst bestaat uit de volgende onderdelen:
1. slaap en rust
2. eten
3. werk
4. huishouden
5. recreatie en vrije tijd
6. lopen
7. mobiliteit
8. lichaamsverzorging en beweging
9. sociale interacties
10. alertheid
11. emotioneel gedrag
12. communicatie
Wij hebben ervoor gekozen om een aantal onderdelen uit de lijst weg te laten, omdat
deze onderdelen minder relevant zijn voor de te onderzoeken groep en om de duur
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voor het afnemen van de SIP te beperken.
De verkorte SIP-lijst (FT-lijst) bestaat uit de onderdelen: 1. huishouden, 2. recreatie
en vrije tijd, 3. sociale interacties, 4. werk/studie, 5. emotioneel gedrag. Het onderdeel sociale interacties' is, ook vanwege de lengte, teruggebracht van 20 naar 12
items. De items die naar ons idee hetzelfde meten zijn eruit verwijderd (zie tabel
V.1).
Tabel V.1 Onderdeel sociale interacties' van de Sickness Impact Profile

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Ik ga helemaal niet op visite.
Ik ga minder op visite.
Ik heb minder interesse in andermans problemen. Bijvoorbeeld: ik luister niet als ze
me erover vertellen, bied geen hulp aan.
Ik ben vaak geprikkeld tegen mensen in mijn omgeving. Bijvoorbeeld: ik val tegen
hen uit, geef scherpe antwoorden, heb gemakkelijk kritiek.
Ik laat mijn gevoel niet meer zo merken.*
Ik neem minder deel aan activiteiten in groepsverband.*
Ik blijf korter als ik bij vrienden op bezoek ben.
Ik houd bezoek af.
Mijn sexuele activiteit is minder geworden.
Ik laat merken dat ik bezorgd ben over wat er met mijn gezondheid zou kunnen
gebeuren.
Ik praat minder tegen de mensen in mijn directe omgeving.*
Ik ben veeleisend tegenover anderen. Bijvoorbeeld: ik sta erop dat mensen dingen
voor me doen of ik zeg hoe ze iets moeten doen.
De meeste tijd blijf ik alleen.*
Ik doe onaangenaam tegen mijn naaste familieleden/gezinsleden/huisgenoten.
Bijvoorbeeld: ik ben hatelijk, koppig.*
Ik val regelmatig kwaad uit tegen mijn naaste familieleden/gezinsleden/huisgenoten.
Bijvoorbeeld: ik sla naar ze, schreeuw, gooi dingen naar hun hoofd.*
Ik isoleer mezelf van de rest van mijn naaste familieleden/gezin/huisgenoten zoveel
ik kan.
Ik besteed minder aandacht aan de kinderen.*
Ik weiger contact met mijn naaste familieleden/gezinsleden/huisgenoten. Bijvoorbeeld: ik keer me van hen af.*
Ik heb niet meer de gewone zorg en aandacht voor mijn kinderen of gezin.
Ik maak minder gekheid met naaste familieleden/gezin/huisgenoten dan gewoonlijk.

* Deze items zijn niet in de schaal opgenomen.

Daarnaast is een nieuw onderdeel studie' gecreëerd. De items van het onderdeel
studie zijn afgeleid van het onderdeel werk'. De keuze van de onderdelen die wel
zijn gebruikt, is gebaseerd op de volgende overweging: De Jong et al hanteren de
theorie van de hiërarchie in het disfunctioneren.3 Het functioneren wordt in 8 sociale
rollen ingedeeld. Sociaal disfunctioneren begint in die rollen, welke in een breder
maatschappelijk verband worden bekleed, zoals de beroepsrol en de sociale rol.
Naarmate de ernst van het disfunctioneren toeneemt, zullen ook rollen, welke meer
met de directe levenssfeer van de patiënt te maken hebben, worden aangetast. Ook
bij lichamelijke klachten zal het disfunctioneren het eerste optreden in de beroepsrol
en de sociale rol. We verwachten dat de meeste patiënten die worden verwezen naar

342

Bijlage V

de poliklinieken (voor de deelnemende specialismen) niet ernstig gehinderd zullen
zijn in hun functioneren. De meesten zullen zichzelf kunnen verzorgen en zullen
redelijk mobiel zijn.
BETROUWBAARHEIDSANALYSE VAN DE FT-LIJST OP T1, T2 EN T3
De betrouwbaarheidsanalyse is uitgevoerd op de scores met de gewichten. In tabel
V.2 zijn de Cronbach’s alpha’s op de verschillende onderdelen van de FT-lijst en de
totale FT-lijst weergegeven.

Tabel V.2 Cronbach’s alpha op de onderdelen van de FT-lijst en de totale FT-lijst

huishouden
werk
studie
recreatie en vrije tijd
sociale interacties
emotioneel gedrag
totale FT-lijst (alle respondenten)
totale FT-lijst (werkenden)
totale FT-lijst (niet werkenden en niet studerenden)

V.3

T1

T2

T3

.81
.77
.86
.68
.78
.67
.78
.82
.76

.82
.82
.81
.79
.77
.75
.84
.87
.81

.78
.76
.95
.82
.79
.78
.84
.86
.84

De ongerustheidsschaal

Omdat geen schaal met een beperkt aantal items voor handen is, is een schaal
geconstrueerd. De schaal is gebaseerd op een aantal items uit een schaal van
Nievaard, die betrekking heeft op patiënten die opgenomen zijn in het ziekenhuis.4
De items zijn:
- Maakt u zich zorgen over de klachten?
- Maakt u zich zorgen dat de aandoening, waardoor de klachten worden veroorzaakt, levensbedreigend is?
- Maakt u zich zorgen over de toekomst in verband met de klachten?
- Maakt u zich zorgen dat er vervelende veranderingen zullen plaatsvinden als
gevolg van uw klachten?
Voor de beantwoording kon de patiënt kiezen uit vier antwoordcategorieën lopend
van heel erg' tot helemaal niet'. De scores op de vier items zijn gecombineerd tot
een ongerustheidsscore'.
PRINCIPALE COMPONENTEN- EN BETROUWBAARHEIDSANALYSE

Omdat we wilden nagaan in hoeverre alle gekozen items onder het begrip ongerustheid' zouden zijn te vatten, is voor een gedwongen één-dimensie oplossing gekozen.
Naar voren komt dat alle items hoger dan .40 op deze dimensie laden. Het percentage verklaarde variantie is op T1, T2 en T3 respectievelijk 54 %, 56 % en 77 %.
De betrouwbaarheidsanalyse van de schaal op T1, T2 en T3 levert een Cronbach’s
alpha op van respectievelijk .76, .79 en .87. De schaalwaarde loopt van 4 punten
(totaal niet ongerust) tot 16 punten (totaal ongerust).
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V.4

De verandering van de kennis van de huisarts en de patiënt op
diagnostisch gebied

V.4.1

De verandering van de kennis van de huisarts

Het meetinstrument om de kennisverandering op diagnostisch gebied te meten bestaat
uit een combinatie van de diagnostische zekerheid en diagnose.
Diagnostische zekerheid
Om te bepalen wat de verwijzing heeft opgeleverd op diagnostisch gebied voor de
huisarts is nagegaan of de diagnostische zekerheid bij de huisarts tussen T1 en T2 is
veranderd. De diagnostische zekerheid is gemeten met behulp van een vier-puntsschaal, ontwikkeld door Bremer.5
1. de diagnose is gesteld
2. de diagnose staat niet vast maar één diagnose lijkt het meest waarschijnlijk
3. de diagnose laat nog een groot aantal mogelijkheden open
4. geen idee welke diagnose gesteld moet worden
Omdat ons inziens het meten van een verandering in de diagnostische zekerheid
alléén niet voldoende is om te bepalen wat een verwijzing op diagnostisch gebied
heeft opgeleverd, is de verandering in de diagnose toegevoegd. Het is mogelijk dat
de diagnostische zekerheid op T2 gelijk is aan T1, maar dat de (waarschijnlijkheids)diagnose wel is veranderd. Zo kan een huisarts bij een patiënt met pijn op de
borst op T1 zeker zijn van de diagnose Angina pectoris', terwijl op T2 de diagnose
Hernia diafragmatica' gegeven wordt, eveneens met diagnostisch niveau 1.
In dit geval heeft de verwijzing op diagnostisch gebied wel degelijk iets opgeleverd,
terwijl het diagnostisch niveau gelijk is gebleven.
Diagnose
De diagnose is gemeten door de huisarts te vragen aan te geven welke diagnose het
meest waarschijnlijk is. De huisarts heeft deze vraag alleen hoeven te beantwoorden
als het diagnostisch niveau 1 of 2 was. Bij diagnostisch niveau 3 en 4 is de diagnose
zo onzeker dat het niet zinvol is een waarschijnlijkheidsdiagnose te vragen.
De diagnoses zijn door de onderzoekers gecodeerd met behulp van het ICPC
classificatiesysteem.6 Wanneer een diagnose niet eenduidig was in te delen, is deze
aan andere terzake deskundigen voorgelegd. De classificatie bestaat uit drie onderdelen:
1) Het orgaanstelsel: Met een hoofdletter wordt het orgaanstelsel aangegeven
waartoe de diagnose behoort. Elke orgaanstelsel heeft een apart hoofdstuk. Zo
staat D' voor maagdarmkanaal en S' voor huid.
2) Een aanduiding van de klacht of diagnose (twee cijfers): De codes 01 tot en met
29 staan voor symptomen en klachten. De codes 70 tot en met 99 staan voor
diagnoses. Enkele voorbeelden uit hoofdstuk K' (bloedsomloop) zijn:
K78 - boezemfibrilleren, K74 - angina pectoris, K96 - aambeien.
3) Een nadere specificatie van de klacht of diagnose (twee cijfers): Deze specifica-
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tie wordt niet gebruikt als de codering met één letter en twee cijfers al specifiek
genoeg is. De nadere specificatie is vooral zinvol als het om diagnoses uit de 99categorie gaat. In deze categorie zitten de andere ziekten' van het orgaanstelsel.
Zo staat S99 voor andere aandoeningen van de huid. Door toevoeging van twee
cijfers kan binnen deze codering onderscheid gemaakt worden tussen bijvoorbeeld lichen ruber planus (S99.22), verruca seborroica (S99.32) en keloid
(S99.18).

Diagnosescore
De diagnosescore is een combinatie van de diagnostische zekerheid en de diagnose
op T1 en T2. Een belangrijk uitgangspunt bij het toekennen van de diagnosescore is,
dat er is nagegaan of de verwijzing iets heeft opgeleverd. De huisarts heeft een
bepaalde kennis op T1 en op T2 kan deze kennis zijn uitgebreid of gelijk gebleven.
Een achteruitgang in kennis is niet mogelijk. Dit betekent dat de diagnosescore alleen
gelijk kan zijn aan 0 of een positieve waarde kan hebben.
Er is gekozen voor drie mogelijke waarden voor de diagnosescore:
2:

Een sterke vooruitgang. De diagnose van T1 is op T2 veranderd en de diagnostische zekerheid is op T2 gelijk aan 1; of de diagnose van T1 is op T2 nader
gespecificeerd en de diagnostische zekerheid gaat van 2 naar 1.

1:

Een geringe vooruitgang. Wanneer er wel een verandering optreedt, maar deze
verandering valt niet in de categorie sterke vooruitgang, dan wordt de verandering gering genoemd. In deze categorie zijn ook de verwijzingen ondergebracht,
waarbij op T2 een diagnose op het specialistische terrein, waarnaar de patiënt is
verwezen, zijn uitgesloten, zonder dat een diagnose op een ander terrein is
gegeven. Bijvoorbeeld: geen afwijkingen op cardiologisch gebied'.

0:

De diagnose en de diagnostische zekerheid zijn niet veranderd.

Een aantal situaties kunnen niet als een verbetering, maar ook niet als gelijk gebleven
worden beoordeeld. Een voorbeeld hiervan is een verwijzing waarbij de huisarts op
T1 bij een patiënt met buikklachten denkt aan de diagnose colitis ulcerosa' (diagnostisch niveau 2). Op T2 heeft de huisarts geen waarschijnlijkheidsdiagnose meer
en is het diagnostisch niveau gedaald naar 3. Dit kan betekenen dat de specialist de
diagnose colitis ulcerosa' heeft uitgesloten en dat dus sprake is van een vooruitgang
op diagnostisch gebied. Het kan echter ook betekenen dat, naast een aantal andere
mogelijke diagnoses, de diagnose colitis ulcerosa' nog steeds tot de mogelijkheden
behoort en dat de verwijzing dus geen verbetering op diagnostisch gebied heeft
opgeleverd. Naast deze situatie zijn er nog twee situaties waarin de beoordeling van
het al dan niet optreden van een verbetering niet zonder meer mogelijk is, namelijk:
- De diagnose op T2 komt niet overeen met de diagnose op T1 en het diagnostische niveau is achteruitgegaan van 1 naar 2.
- De diagnose op T2 komt overeen met de diagnose op T1, maar het diagnostische
niveau is achteruitgegaan van 1 naar 2.
Daar deze situaties niet eenduidig zijn in te delen worden ze niet in de analyse
meegenomen. Het betreft 16 verwijzingen (N=306).

De uitkomstaspecten

V.4.2
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De verandering van de kennis van de patiënt

Op T1 en T2 is de patiënt gevraagd of deze weet wat de oorzaak van de klachten is
(welke ziekte de patiënt heeft) en zo ja welke. Deze twee antwoorden zijn met elkaar
vergeleken. De codering heeft als volgt plaats gevonden:
2: patiënt weet op T2 meer dan op T1. Dat wil zeggen de patiënt weet op T2 wat
er aan de hand is' of dat er niets aan de hand is' of dat een diagnose is uitgesloten op een bepaald specialistisch gebied'.
1: kennis op T1 en T2 is gelijk: patiënt noemt dezelfde diagnose of zegt (nog steeds)
niet te weten wat er aan de hand is. Er is ook een 1 gecodeerd wanneer de patiënt
vermeldde dat de specialist gezegd had wat er aan de hand was, alleen de patiënt
trok deze diagnose in twijfel.
De beoordelaars
De beide onderzoekers hebben alle verwijzingen op deze manier vergeleken en
daarna de beoordeling naast elkaar gelegd. Bij 10 % van de verwijzingen was er
verschil van mening over de codering. In alle gevallen was het mogelijk om na
overleg tot een eensluidende beoordeling te komen.

V.5

De schalen: tevredenheid van de patiënt over het gedrag van de
artsen in de arts-patiënt relatie

V.5.1

De schaal: tevredenheid over het gedrag van de huisarts

Omdat de bestaande instrumenten niet voldoen aan de door ons inhoudelijk gestelde
eisen, is een nieuw meetinstrument geconstrueerd. Hierbij is gebruik gemaakt van
enkele items uit andere onderzoeken en zijn een aantal items toegevoegd die
betrekking hebben op het verwijzen. De geconstrueerde schaal bestaat uit 8 items en
zijn aan de patiënt op het eerste meetmoment ter beoordeling voorgelegd. Deze items
weerspiegelen met name het instrumentele gedrag van de huisarts (betrekking
hebbende op de aandacht voor de klachten en op de verwijsbeslissing). In hoofdstuk
4 zijn de antwoorden van de patiënt op deze schaal gepresenteerd. Bij elk item kon
de patiënt kiezen uit 5 antwoordcategorieën lopend van dat is zeker zo' tot dat is
zeker niet zo'.
PRINCIPALE COMPONENTEN- EN BETROUWBAARHEIDSANALYSE

Omdat we wilden nagaan in hoeverre alle gekozen items onder het begrip de
tevredenheid van de patiënt over het gedrag van de huisarts' zouden zijn te vatten is
voor een gedwongen één-dimensie oplossing gekozen. Naar voren komt dat alle items
hoger dan .40 op deze dimensie laden. Het percentage verklaarde variantie is 45 %.
De betrouwbaarheidsanalyse levert een Cronbach’s alpha op van .79.
De maximaal haalbare score op de schaal is 40 punten. Deze scores zijn getransformeerd, zodat de schaalwaarde loopt van 0 tot 10 punten: hoe hoger de score, hoe
tevredener de patiënt is.
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V.5.2

De schaal: tevredenheid over het gedrag van de specialist

Omdat geen instrument voor handen was, dat gebruikt zou kunnen worden voor
poliklinische patiënten is een schaal geconstrueerd bestaande uit 11 items. De schaal
is op T2 aan de patiënten voorgelegd. Ter validering van de schaal is tevens aan de
patiënt gevraagd een rapportcijfer te geven over het specialistisch handelen. Voor de
constructie van de schaal is gebruik gemaakt van enkele items uit de vragenlijst van
de Nationale Studie van het NIVEL.7 De items hebben betrekking op de omgang van
de huisarts met de patiënten. Deze items zijn aangepast voor het meten van de
tevredenheid over het gedrag van de specialist. Daarnaast is een aantal items ontleend
aan de vragenlijst uit het onderzoek van Nievaard.4 De items weerspiegelen het
affectieve gedrag (aandacht voor de patiënt als persoon) en het instrumentele gedrag
(aandacht voor de klachten) van de specialist. De antwoorden van de patiënt op deze
schaal zijn in hoofdstuk 4 gepresenteerd. Bij elk item kon de respondent kiezen uit 5
antwoordcategorieën lopend van dat is zeker zo' tot dat is zeker niet zo'.
PRINCIPALE COMPONENTEN- EN BETROUWBAARHEIDSANALYSE

Bij de principale componentenanalyse is voor een gedwongen twee-dimensieoplossing gekozen, om na te gaan of de twee dimensies instrumentele' en affectieve'
handelen naar voren zouden komen. In de volgende tabel staan de ladingen vermeld.
Tabel V.3 Dimensielading tevredenheid over het gedrag van de specialist

lading op
dimensie 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

spec heeft mening v/d patiënt bij beslissingen betrokken
spec heeft onvoldoende aandacht aan de klachten besteed
spec heeft de informatie in begrijpelijke taal uitgelegd
spec heeft voldoende informatie over de aandoening gegeven
spec heeft voldoende ruimte gegeven om vragen te stellen
spec is karig geweest in zijn mededelingen naar de pat
spec heeft voldoende uitgelegd waarom het onderzoek/
de behandeling nodig is
spec had meer moeten doen om de klachten te behandelen
of de oorzaak van de klachten vast te stellen
spec heeft patiënt als een nummer behandeld
spec is ongeduldig geweest als de patiënt iets vroeg
spec heeft rustig de tijd genomen voor de patiënt

verklaarde variantie

lading op
dimensie 2

.57
.72
.75
.73
.75
.76

-.45
.05
-.34
-.40
.09
.03

.76
.76

-.24
-.01

.72
.83
.80

.39
.36
.35

55 %

9%

De items laden allen voldoende op dimensie 1 en daarom is voor een één-dimensieoplossing gekozen. De betrouwbaarheidsanalyse voor alle items levert een Cronbach’s alpha van .90 op. De maximaal haalbare score op de schaal is 55 punten.
Deze scores zijn getransformeerd, zodat de schaalwaarde loopt van 0 punten tot 10
punten: hoe hoger de score, hoe tevredener de patiënt is.
De samenhang tussen het rapportcijfer over het specialistisch handelen en de
tevredenheidsschaal is: Pearson’s R= .43, p<.001; deze samenhang is redelijk.

De uitkomstaspecten

V.6
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De factoranalyse op de uitkomstaspecten

Met behulp van een factoranalyse is nagegaan welke structuur in de samenhang
tussen de uitkomstaspecten aanwezig is. Deze levert 3 factoren op met een eigenwaarde boven de 1 (geroteerd). Het percentage verklaarde variantie is respectievelijk
19 %, 15 % en 13 %. In tabel V.4 zijn de ladingen weergegeven.
Tabel V.4 Ladingen factoranalyse op de uitkomstaspecten

factoren
1
2
FT-verandering
Ziektegevoelverandering
Klachtenverandering
Ongerustheidsverandering (retrospectief)
Ongerustheidsverandering (longitudinaal)
Verandering kennis op diagn. gebied (hs)
Verandering kennis op diagn. gebied (pat)
Tevredenheid huisarts
Tevredenheid specialist
Doorgaan met het zoeken van hulp

.00
-.11
.27
.71
.41
.63
.70
.20
-.09
.12

.10
-.08
-.37
-.01
.10
.09
-.26
.74
.67
-.53

3
.66
.73
.47
.22
.45
-.13
-.02
.08
.13
.20

De structuur laat drie aspecten zien, die goed te benoemen zijn.
De eerste factor kan de zekerheidsfactor' genoemd worden. Op deze factor laden de
twee variabelen diagnose-verandering en ongerustheidsverandering (retrospectief)
hoog. Daarnaast laadt ongerustheidsverandering (longitudinaal) ook nog redelijk hoog
op de eerste factor. Het lijkt aannemelijk dat verandering in kennis op diagnostisch
gebied samengaat met verandering in de ongerustheid.
De tweede factor kan de tevredenheidsfactor' genoemd worden. Op deze factor
laden de twee tevredenheidsaspecten en het doorgaan met het zoeken van hulp het
hoogst. Doorgaan met het zoeken van hulp kan ook gezien worden als ontevredenheid' met het geneeskundig handelen.
De derde factor kan de gezondheidstoestandfactor' worden genoemd. Op deze
factor laden de drie aspecten van de gezondheidstoestandverandering hoog.
Besloten is om op basis van deze drie factoren geen schalen te vormen, omdat de
Cronbach’s alpha bij de betrouwbaarheidsanalyse te gering is. Cronbach’s alpha
schaal: zekerheid' .24, schaal: tevredenheid' .30, schaal: gezondheidstoestand' .09.
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BIJLAGE VI

DE VERKLARENDE VARIABELEN

VI.1

De opvatting van huisarts en specialist over de wederzijdse taakafbakening

VI.1.1

Inleiding

De opvatting van huisarts en specialist over de wederzijdse taakafbakening (taakopvatting) is twee maal bij de respondenten gemeten.
Voor de eerste meting zijn twee schalen gebruikt, een schaal met uitspraken (zonder
context) die betrekking hebben op het raakvlak tussen de specialistische geneeskunde
en de huisartsgeneeskunde en een schaal met aandoeningen met de vraag of de diagnostiek en therapie ervan een taak voor de huisarts dan wel een taak voor de
specialist zijn.
Voor de tweede meting is opnieuw een schaal met uitspraken, die betrekking hebben
op het raakvlak tussen de specialistische geneeskunde en de huisartsgeneeskunde, aan
de huisartsen en de specialisten voorgelegd, maar dan vervlochten in een aantal
ziektegeschiedenissen. De reden van deze tweede meting is gebaseerd op de bevinding uit de eerste meting dat huisartsen van opvatting zijn dat zij ook na de verwijzing invloed willen op het specialistisch handelen, terwijl dit uit hun feitelijk gedrag
niet blijkt. In de praktijk laten de meeste huisartsen het beleid bij de verwezen
patiënten over aan de specialist. Dit komt overeen met de bevindingen van Kersten
die stelt dat huisartsen slechts in beperkte mate werkelijk pogingen doen om invloed
uit te oefenen in de tweedelijn.1 Om na te gaan of deze discrepantie tussen opvatting
en gedrag blijft bestaan als de huisartsen een concrete situatie wordt voorgelegd, zijn
de uitspraken over de taakopvatting vervlochten in een aantal ziektegeschiedenissen,
in de veronderstelling dat beantwoording van de uitspraken op deze manier minder
vrijblijvend wordt gemaakt.
Voor het meten van de taakopvatting zijn meerdere instrumenten beschikbaar. Slechts
enkele instrumenten kunnen zowel bij de huisarts als de specialist worden gebruikt.
Deze instrumenten zijn:
a. Een uitsprakenschaal: een schaal met uitspraken over bevoegdheden en verantwoordelijkheden, rechten en plichten van huisartsen en specialisten met betrekking tot aspecten van hun werk, die op het raakvlak van de specialistische
geneeskunde en huisartsgeneeskunde liggen.2
b. Een aandoeningenschaal: een schaal met aandoeningen met de vraag of de
diagnostiek en de therapie ervan werk voor de huisarts dan wel werk voor de
specialist zijn.2

VI.1.2

De uitsprakenschaal (eerste meting)

Een schaal met uitspraken, die gebaseerd is op de uitsprakenschaal van Dopheide2, is
door verschillende onderzoekers gebruikt.3-8 Behalve in het onderzoek van Beek et al6
beperkte men zich tot de huisartsenpopulatie. De samenstelling van de schaal wisselt
per onderzoek. Door de verschillende onderzoekers zijn de schalen onderworpen aan
een factor- en betrouwbaarheidsanalyse. De betrouwbaarheid varieert van .44 tot .78.
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Alle onderzoeken komen tot één factor genoemd taakopvatting'.
Op basis van de gegevens uit de hiervoor genoemde onderzoeken is voor de eerste
meting een schaal met 10 uitspraken samengesteld. Bij elk item kon de respondent
kiezen uit 5 antwoordcategorieën, te weten helemaal mee eens', grotendeels mee
eens', deels eens, deels oneens', grotendeels mee oneens' en helemaal mee
oneens'. Wanneer het aantal antwoordcategoriën wordt teruggebracht tot drie, blijkt
geen van de items extreem scheef verdeeld te zijn over de totale groep respondenten
(> 80 % in één antwoordcategorie).
PRINCIPALE COMPONENTEN- EN BETROUWBAARHEIDSANALYSE

Om na te gaan of alle gekozen items onder het begrip taakopvatting' zijn te vatten,
is een gedwongen één-dimensieoplossing uitgevoerd. In tabel VI.1 is de uitkomst van
de principale componentenanalyse gegeven.
De resultaten hebben betrekking op de totale respondentgroep, de huisartsengroep en
de specialistengroep. Bij de huisartsenpopulatie is de N groter dan de 56 deelnemende huisartsen, omdat ook de gegevens van de non-responsgroep zijn gebruikt. De
betrouwbaarheidsanalyse van de schaal met 10 uitspraken geeft bij de huisartsengroep
en de specialistengroep een Cronbach’s alpha van respectievelijk .51 en .65. Wordt
item 7 weggelaten (laadt bij de huisartsen positief in tegenstelling tot de andere items
en bij de specialisten lager dan .40) dan is de alpha voor de huisartsengroep, de
specialistengroep en de totale groep respectievelijk .60, .66, .76. Besloten is om item
7 te verwijderen. Inhoudelijk gezien wijkt dit item ook van de overige af, omdat het
bij item 7 over het inlichten van een patiënt gaat en de andere items allen te maken
hebben met het diagnostisch of therapeutisch beleid. Wanneer de betrouwbaarheid
van de schaal wordt vergeleken met de schaal die door Beek et al6 is gebruikt, die
ook de schaal aan huisartsen en specialisten heeft voorgelegd, dan komt de betrouwbaarheid van hun schaal (11 items) overeen met ons resultaat.

Verklarende variabelen

351

Tabel VI.1 Ladingen principale componentenanalyse uitsprakenschaal eerste meting; voor
de totale groep, voor huisartsen (N=74) en voor specialisten (N=93)

item

totaal

ha

sp

1.

Bij een verwijzing komt de verantwoordelijkheid
voor de zorg volledig bij de specialist te liggen.

-.52

-.35

-.54

2.

Een deel van het diagnostisch werk dat uitsluitend
door specialisten wordt gedaan zou eigenlijk
evengoed door huisartsen gedaan kunnen worden.
De huisarts moet er voor oppassen dat hij niet te
veel op het terrein van de specialist komt.

-.55

-.51

-.55

-.53

-.49

-.46

De specialist, die een pat wil laten behandelen door
een collega van een ander specialisme, dient eerst
de mening van de ha van die pat daarover te vragen.
Specialisten moeten zich in de eerste plaats
opstellen als consulenten voor de huisarts.

-.61

-.66

-.40

-.64

-.59

-.62

Als de specialist de huisarts verzoekt om na een
jaar een nieuwe verwijskaart af te geven, behoort
de huisarts aan dat verzoek te voldoen.
Het inlichten van een poliklinische patiënt over
zijn ziekte is geheel de taak van de specialist.

-.67

-.62

-.62

-.35

.39

-.32

Wat betreft de zorg voor chronische patiënten is
het aandeel van de specialist in de praktijk groter
dan eigenlijk gewenst is.
9. Als de ha en specialist van mening verschillen
over de wenselijkheid van een ziekenhuisopname,
dient het oordeel van de spec de doorslag te geven.
10. De huisarts zou meer invloed moeten hebben op wat
er met zijn verwezen patiënt gebeurt.

-.52

-.64

-.42

-.63

-.53

-.62

-.73

-.54

-.74

34 %

29 %

29 %

3.

4.

5.

6.

7.

8.

verklaarde variantie

VI.1.3

De aandoeningenschaal (eerste meting)

De schaal met aandoeningen is, evenals de uitsprakenschaal, afkomstig van Dopheide.2 Bij elke aandoening diende de respondent op een 4-puntsschaal aan te geven of
de diagnostiek en therapie werk zijn voor de huisarts of voor de specialist. In het
onderzoek Een ziekenhuis op een nieuw land' is een schaal met 39 aandoeningen
gebruikt.3 De schaal is twee maal aan huisartsen voorgelegd. De Cronbach’s alpha
voor de diagnostiek is .95 en .91 en voor de therapie .75 en .86. In het onderzoek
Verwijzingen door de huisarts' zijn 25 aandoeningen gebruikt.2 De Cronbach’s alpha
voor de diagnostiek is .86 en voor de therapie .73. In de Nationale studie van het
NIVEL zijn ook dezelfde 25 aandoeningen gebruikt.8 Voor de diagnostiek (resteren
19 items) is de alpha .86. en voor de therapie (19 items) is de alpha .64.
Voor ons onderzoek is een schaal van 16 aandoeningen samengesteld. Uitgangspunt
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is geweest dat alle in het onderzoek betrokken specialismen op gelijkwaardige wijze
in de schaal vertegenwoordigd moesten zijn. Acht aandoeningen zijn overgenomen
uit de schaal van 39 aandoeningen, de overige zijn door de onderzoekers, in overleg
met deskundigen, toegevoegd.
De aandoeningen die in de schaal zijn opgenomen zijn:
Gastro-enterologie:
Ulcus duodeni
Colitis ulcerosa
Longziekten:
Chronische bronchitis
Pneumonie
Algemeen interne:
Hyperthyreoïdie
Diabetes mellitus type II
Cardiologie:
Angina pectoris
Hypertensie
Neurologie:
Ziekte van Parkinson
Hernia nucleus pulposi
CVA in actieve fase
Migraine
Dermatologie:
Lichen ruber planus
Ulcus cruris
Psoriasis
Eczeem
Bij analyse van de antwoorden van de huisartsen (N=74) en specialisten (N=93) is de
vier-puntsschaal teruggebracht tot een twee-punttschaal. De diagnostiek is bij colitis
ulcerosa extreem scheef verdeeld en de therapie bij hypertensie en migraine (> 90 %
in één antwoordcategorie). Deze items zijn niet in de verdere analyse meegenomen.
Voor de principale componenten- en betrouwbaarheidsanalyse is de aandoeningenschaal, in navolging van andere onderzoekers, opgedeeld in twee schalen:
diagnostiek en therapie. Voor de analyses zijn de vragenlijsten van 93 specialisten en
74 huisartsen gebruikt. Van de 167 lijsten zijn 43 onvolledig ingevuld. De meeste
van deze lijsten zijn van specialisten afkomstig. Zij hebben aangegeven dat zij niet
de items in kunnen vullen die niet op hun eigen specialistische terrein liggen. De
items die het meest frequent niet zijn ingevuld zijn: therapie lichen ruber planus 23
x, diagnostiek lichen ruber planus 22 x, therapie ziekte van Parkinson 13 x en
therapie hernia nucleus pulposi 13 x. Besloten is om de aandoening lichen ruber
planus (diagnostiek en therapie), vanwege het aantal missende waarden, uit de schaal
te verwijderen.
PRINCIPALE COMPONENTEN- EN BETROUWBAARHEIDSANALYSE

Voor zowel diagnostiek als therapie bij de aandoeningenschaal is de principale
componentenanalyse uitgevoerd voor de huisartsen- en specialistengroep afzonderlijk
en voor de totale groep. Bij alle eerder genoemde onderzoeken gaat het steeds om
één dimensie: taakopvatting. Het gaat steeds om één vraag: in hoeverre is de
diagnostiek respectievelijk therapie bij deze aandoening een taak voor de huisarts.
Wij hebben daarom gekozen voor een gedwongen één-dimensieoplossing. In tabel
VI.2 zijn de ladingen voor de diagnostiek weergegeven en in tabel VI.3 voor de
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therapie.
Tabel VI.2 Ladingen principale componentenanalyse aandoeningenschaal: diagnostiek

aandoening

totaal

huisarts

specialist

ulcus duodeni
chron.bronchitis
pneumonie
hyperthyreoïdie
diab.mellitis type II
angina pectoris
hypertensie
ziekte v. Parkinson
hernia nucl.pulposi
CVA in actieve fase
migraine
ulcus cruris
psoriasis
eczeem

-.59
-.43
-.57
-.47
-.61
-.67
-.75
-.51
-.54
-.63
-.64
-.70
-.59
-.68

.32
.46
.46
.29
.66
.66
.58
.48
.53
.63
.40
.70
.52
.43

.45
.53
.43
.38
.39
.56
.69
.75
.59
.54
.63
.54
.58
.71

verklaarde variantie

36 %

27 %

32 %

Tabel VI.3 Ladingen principale componentenanalyse aandoeningenschaal: therapie

aandoening

totaal

huisarts

specialist

ulcus duodeni
colitis ulcerosa
chron.bronchitis
pneumonie
hyperthyreoïdie
diab.mellitis type II
angina pectoris
ziekte v. Parkinson
hernia nucl.pulposi
CVA in actieve fase
ulcus cruris
psoriasis
eczeem

-.56
-.42
-.61
-.41
-.32
-.61
-.67
-.37
-.45
-.49
-.73
-.33
-.68

.10
.17
.53
-.16
.28
.46
.51
.44
.59
.49
.67
.49
.74

-.52
-.46
-.57
-.28
-.28
-.42
-.65
-.70
-.61
-.64
-.50
-.18
-.57

verklaarde variantie

28 %

22 %

27 %

DIAGNOSTIEK

De betrouwbaarheidsanalyse voor de 14 items geeft een Cronbach’s alpha voor de
huisartsengroep en de specialistengroep van respectievelijk .71 en .81. Wanneer de
aandoeningen ulcus duodeni en hyperthyreoïdie worden weggelaten (laden bij de
huisarts relatief laag) dan stijgt de alpha bij de huisartsengroep tot .75 en bij de
specialistengroep gaat de alpha naar .80. Dit verschil is niet noemenswaardig, daarom
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is besloten om de beide aandoeningen niet uit de schaal te verwijderen. De Cronbach’s alpha voor de totale groep is .85.
THERAPIE

De betrouwbaarheidsanalyse voor de 13 items geeft voor de huisartsengroep en de
specialistengroep een Cronbach’s alpha van respectievelijk .54 en .64. Wordt de
aandoening pneumonie weggelaten (laadt bij de huisartsengroep negatief in tegenstelling tot de andere aandoeningen en is bij de specialistengroep relatief laag) dan stijgt
de alpha bij de huisartsengroep en de bij de specialistengroep tot respectievelijk .56
en .67. Bij de totale groep is de alpha .71. Verwijdering van andere aandoeningen
met relatief lage ladingen geeft geen noemenswaardige verschillen in de alpha te
zien. Besloten is daarom alleen de aandoening pneumonie te verwijderen.
Bespreking van de beide aandoeningenschalen
Evenals uit de andere onderzoeken naar voren komt, is de betrouwbaarheid van de
therapie lager dan van de diagnostiek. De betrouwbaarheid van de diagnostiekschaal
is in ons onderzoek goed, die van de therapie is voor de totale groep redelijk, doch
de betrouwbaarheid van de therapieschaal bij de huisartsen is matig.
De door ons gebruikte schalen zijn echter veel geringer van omvang dan de schalen
die door anderen zijn gebruikt. Om de betrouwbaarheid van de verschillende schalen
te kunnen vergelijken wordt de formule van Spearman Brown gebruikt (rkk=kr11/1+(k1)r11; k is de verlengingsfactor, r11 is de gevonden betrouwbaarheid en rkk is de
betrouwbaarheid die bereikt wordt als de schaal met de factor k wordt uitgebreid).
Met behulp van deze formule kan worden berekend welke betrouw baarheid zal
worden bereikt als het aantal items van een schaal wordt teruggebracht. Wanneer de
schaal uit het onderzoek Een ziekenhuis op nieuw land'3 voor de diagnostiek van 39
naar 14 items wordt teruggebracht, dan wordt de alpha .87 (eerste meting) en .78
(tweede meting); de alpha voor de therapie (van 39 naar 12 items) wordt .48 (eerste
meting) en .65 (tweede meting).
Wanneer de schaal uit het onderzoek Verwijzingen door de huisarts' voor de
diagnostiek van 25 naar 14 items wordt teruggebracht, dan wordt de alpha .77 en
voor de therapie (van 25 naar 12 items) .66.
Vergelijking met de door anderen vermelde betrouwbaarheid laat zien dat de door
ons geconstrueerde schaal een goed resultaat oplevert.

VI.1.4

De uitsprakenschaal (tweede meting)

Bij de tweede meting is opnieuw een uitsprakenschaal, maar dan vervlochten in een
aantal casussen, aan de respondenten van de eerste meting voorgelegd. De ziektegeschiedenissen zijn eerst ter beoordeling aan een aantal artsen voorgelegd, om na te
gaan of de casussen realistisch waren.
Het voornaamste probleem bij het samenstellen van de casussen was gelegen in het
feit dat zowel huisartsen als specialisten van diverse vakgebieden de items moesten
kunnen beantwoorden. Daarom is gekozen voor casussen met een veel voorkomende
morbiditeit, die vallen onder de specialismen interne geneeskunde, neurologie en
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dermatologie (de specialismen die in ons onderzoek zijn betrokken). Ten aanzien van
de formulering van de uitspraken is gekozen voor een algemene formulering en niet
voor een specifieke op de casus gericht formulering. Een voorbeeld van de laatste
mogelijkheid is: Bij deze patiënt (zijn leeftijd, voorgeschiedenis, huidige klachten
en alle andere ter zake doende gegevens in acht genomen) mag de specialist tijdens
de ziekenhuisopname het beleid (bij deze aandoening en deze patiënt) bepalen zonder
de huisarts hierin te betrekken'. Het nadeel van deze op de casus gerichte formulering
is dat de respondent al snel meer en meer gegevens wil hebben om een naar zijn
inziens volledig beeld te verkrijgen op grond waarvan hij een gefundeerd antwoord
op een item kan geven. Elke respondent zal andere gegevens met betrekking tot de
patiënt en de aandoening willen hebben. Een ander nadeel dat verbonden is aan het
steeds verder specificeren van de casussen is dat de casus al snel zo complex wordt
dat het voor een specialist van een ander vakgebied moeilijk wordt om nog een goed
oordeel te kunnen geven, daar dit alles zich normaliter ver buiten zijn gezichtsveld
afspeelt. Op grond van deze overwegingen is besloten de uitspraken in het algemeen
te stellen, doch wel van toepassing te laten zijn op de casus, waarin deze zijn
geplaatst. De casussen dienen als context om de beantwoording van de uitspraken
minder vrijblijvend te maken. Hieronder wordt een voorbeeld gegeven van één van
de ziektegeschiedenissen met de vragen.
Voorbeeld ziektegeschiedenis:
Patiënt D is een 72-jarige man. Hij woont samen met zijn echtgenote in een bejaardenwoning. Het echtpaar heeft geen kinderen. Patiënt heeft vroeger als landarbeider veel
zwaar werk verricht. Daarnaast heeft patiënt in een houtzagerij gewerkt.
Patiënt is al jaren bekend met een matige hypertensie die door de huisarts behandeld
wordt. Tevens heeft patiënt sinds lange tijd aanvallen van bemoeilijkte ademhaling met
hoesten en een benauwd gevoel. De huisarts behandelt deze CARA-klachten. Patiënt is
niet onder specialistische behandeling.
Het laatste jaar gaat het echter beduidend slechter met patiënt; steeds vaker heeft hij
exacerbaties waarvoor extra medicatie nodig is. De huisarts besluit daarom patiënt te
verwijzen naar een algemeen internist.
De specialist laat uitgebreid aanvullend onderzoek doen, op basis waarvan hij de
medicatie wijzigt. De bijstelling van de therapie heeft het gewenste effect; patiënt komt
voor wat betreft zijn CARA-klachten terecht in een rustige periode. De specialist houdt
patiënt gedurende de daarop volgende jaren verder onder controle.
Op een gegeven moment stelt de specialist een verhoogde bloeddruk vast en wijzigt de
medicatie die patiënt al jaren van zijn huisarts krijgt.
1.

De specialist mag de medicatie, die voor een andere klacht door de huisarts
is voorgeschreven, wijzigen.

Enkele jaren later vertelt patiënt de specialist dat hij zich niet zo goed voelt. Patiënt is
sinds een half jaar weduwnaar. Hij is afgevallen en moe. Navraag leert de specialist, dat
patiënt zijn ontlastingspatroon onregelmatig is geworden. Hij heeft geen bloed of slijm
bij de ontlasting gezien.
Allereerst doet de specialist bloedonderzoek en laat foto’s maken van het colon. Op
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grond van de uitslagen verricht hij vervolgens een sigmoïdoscopie.
2.

De specialist dient bij een patiënt die geheel nieuwe klachten presenteert in
overleg te treden met de huisarts, alvorens zelf diagnostiek in te zetten.

Hij komt tot de diagnose: maligniteit in het colon. Hij overlegt met de chirurg over het
verdere beleid. De specialist deelt de patiënt zijn bevindingen mee en vertelt hem dat er
een operatie moet plaatsvinden.
Patiënt wordt opgenomen voor uitgebreid onderzoek waarna hij wordt geopereerd. Er
komt vast te staan dat patiënt slechts palliatief behandeld kan worden.
3.

De specialist moet bij ernstig zieke patiënten in overleg met de huisarts
treden om het behandelingsbeleid bepalen.

Patiënt wordt in matige toestand naar huis ontslagen.
4.

Medische nazorg na een ziekenhuisopname bij ernstig zieke patiënten dient
door de specialist te worden verleend.

Frequentieverdeling van de antwoorden van huisarts en specialist
Voor de principale componenten- en betrouwbaarheidsanalyse zijn zowel de antwoorden gebruikt van de huisartsen en specialisten die betrokken waren bij de
tweede meting, als de huisartsen en specialisten die betrokken waren bij de beoordeling van de doelmatigheid van de verwijzing (zie bijlage III). Voor de beantwoording van de uitspraken is gebruik gemaakt van een vijf-puntsschaal die loopt van
volledig mee eens' tot volledig mee oneens'. In tabel VI.4 zijn de antwoorden op
de uitspraken weergegeven. De vijf-puntsschaal is teruggebracht tot een drie-puntsschaal. De eerste rij zijn de antwoorden van de huisartsen en op de tweede rij de
antwoorden van de specialisten.

Verklarende variabelen
Tabel VI.4 Antwoorden van de huisartsen (N=72) en de specialisten (N=89) op de
uitsprakenschaal

eens/
eens oneens oneens
%
%
%

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Als de huisarts in de verwijsbrief een procedurevoorstel doet mag de specialist hiervan, zonder
overleg met de huisarts, niet afwijken.
Wat betreft de zorg voor chronische patiënten is
het aandeel van de specialist in de praktijk groter
dan eigenlijk gewenst is.
Als een pat bij een specialist onder behandeling is,
mag de ha zonder overleg met de specialist de door
de specialist voorgeschreven medicatie niet wijzigen.
De huisarts behoort altijd aan het verzoek van de
specialist om een nieuwe verwijskaart af te geven
te voldoen.
De huisarts moet er voor oppassen dat hij in
diagnostisch opzicht niet teveel op het terrein
komt van de specialist.
Als de huisarts alleen om een behandelingsadvies
vraagt, dient de specialist zich hiertoe te
beperken.
Als specialist en huisarts van mening verschillen
over de wenselijkheid van een ziekenhuisopname dan
dient het oordeel van de spec de doorslag te geven.
De specialist die een patiënt naar een ander
specialisme verwijst, dient hierover eerst de mening
van de huisarts van de patiënt te vragen.
De specialist mag de medicatie, die voor een andere
klacht door de huisarts is voorgeschreven, wijzigen.

10. De specialist dient bij een patiënt die geheel
nieuwe klachten presenteert in overleg te treden met
de huisarts, alvorens zelf diagnostiek in te zetten.
11. De specialist moet bij ernstig zieke patiënten in
overleg met de huisarts treden om het behandelingsbeleid te bepalen.
12. Medische nazorg na een ziekenhuisopname bij ernstig
zieke patiënten dient door de specialist te worden
verleend.
13. Een deel van het diagnostisch onderzoek dat bijna
uitsluitend door specialisten wordt gedaan, zou eigenlijk evengoed door huisartsen kunnen worden gedaan.
14. Als de specialist op zijn gebied geen afwijkingen
vindt, mag hij de patiënt niet naar een ander
specialisme verwijzen zonder overleg met de huisarts.
15. Indien een pat onder behandeling is van een specialist,
dient de ha geen uitspraken over behandeling en prognose
te doen, maar dit over te laten aan de specialist.
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Bij geen van de items is bij de totale populatie sprake van een extreem scheve
verdeling.
PRINCIPALE COMPONENTEN- EN BETROUWBAARHEIDSANALYSE

Omdat we tot één schaal willen komen voor de taakopvatting', evenals bij de eerste
meting, is voor een gedwongen één-dimensieoplossing gekozen. In tabel VI.5 zijn de
ladingen weergegeven, per subgroep en voor de totale populatie.
Tabel VI.5 Ladingen principale componentenanalyse uitsprakenschaal

item

totaal

huisarts

specialist

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

.48
.63
.17
.60
.61
.63
.60
.70
.43
.64
.57
.41
.53
.49
.33

.67
.55
-.31
.35
.35
.82
.17
.59
.26
.63
.80
.20
.79
.50
-.21

-.56
-.58
-.54
-.58
.06
-.63
-.49
-.50
-.61
-.63
-.59
-.48
-.13
-.41
.34

29 %

28 %

25 %

verklaarde variantie

De betrouwbaarheidsanalyse voor de 15 items geeft voor de huisartsengroep en de
specialistengroep een Cronbach’s alpha van respectievelijk .67 en .55.
De meest in het oogspringende items die laag laden zijn 3 en 15, waarbij deze items
bij de huisarts negatief laden en waar de ladingen voor de totale groep ook laag zijn.
Verwijdering van deze items geeft een Cronbach’s alpha voor de huisartsengroep en
de specialistengroep van respectievelijk .71 en .60. Deze twee items gaan niet zo zeer
over de taakafbakening: wie doet wat', maar over directe interventie in elkaars
beleid. Dit geldt ook voor item 9. Verder laadt item 5 bij de specialistengroep
positief en laadt item 13 relatief laag. Beide items hebben betrekking op de diagnostiek. Het is niet te interpreteren waarom juist deze twee items bij de specialist laag
laden. Worden de items 9, 5 en 13 vervolgens weggelaten dan is de alpha voor de
huisartsengroep .70 en voor de specialistengroep .64. De alpha voor de totale groep is
.76. Hoewel de alpha met slechts 0.04 punt bij de specialistengroep om hoog gaat en
met 0.01 punt bij de huisartsengroep om laag gaat is toch besloten de items 9, 5 en
13 te verwijderen, om de betrouwbaarheid van de schaal van de specialistengroep te
optimaliseren. Resteren 10 items: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14. Deze items meten
de taakopvatting' van de artsen.
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Samenvatting taakopvattingsschalen

De eerste meting
De drie schalen voor het meten van de taakopvatting hebben allen een voldoende
betrouwbaarheid (totale populatie), Cronbach’s alpha .76, .85 en .71.
De uitsprakenschaal (9 items), levert één score op: hoe hoger de score op de schaal,
hoe breder de huisarts en de specialist de taak van de huisarts beoordelen. De
aandoeningenschaal levert twee scores op: één voor diagnostiek (14 items) en één
voor therapie (12 items). De score op de diagnostiekschaal en de therapieschaal betekent: hoe hoger de score, hoe meer de huisarts en de specialist de diagnostiek/therapie als een huisartsgeneeskundige taak beoordelen.
De tweede meting
De uitsprakenschaal (10 items), levert eveneens één score op en betekent: hoe hoger
de score, hoe breder de huisarts en de specialist de taak van de huisarts beoordelen.
De Cronbach’s alpha is .76.
In tabel VI.6 zijn de correlaties tussen de taakopvattingschalen weergegeven.
Tabel VI.6 Correlatie tussen de vier taakopvattingschalen

aandoening diagnostiek
aandoening therapie
uitspraak meting 1

-

aandoening
therapie

uitspraak
meting 1

uitspraak
meting 2

.52
-

.49
.55

.27
.41
.64

enkel onderstreept betekent p <.01; dubbel onderstreept betekent p <.001

Te zien is dat de uitsprakenschaal meting 1 een sterke samenhang vertoont met de
uitsprakenschaal meting 2 (4 items van beide schalen zijn vrijwel identiek). Het verschil tussen de gemiddelde score van de huisartsen en specialisten op de eerste
uitsprakenschaal is 7.3 en op de tweede schaal 7.6. Er is dus geen grote verandering
opgetreden.
De opvattingen van beide groepen blijven redelijk constant (na delay van twee jaar)
en worden niet of nauwelijks beïnvloed door de context, gezien de sterkte van de
samenhang tussen beide metingen en het constant blijven van het verschil tussen de
gemiddelden van de huisartsen- en de specialistengroep.
Met betrekking tot de overige correlaties valt op dat de sterkte van de samenhang
tussen de schalen: aandoening diagnostiek en therapie en tussen de uitsprakenschaal
van de eerste meting en de aandoeningenschalen diagnostiek en therapie ook redelijk
is. De correlatie tussen de aandoeningenschaal en de uitsprakenschaal (tweede
meting) is relatief minder sterk.
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In relatie tot de kwaliteitsaspecten wordt gekozen voor de volgende drie schalen:
- de uitsprakenschaal (eerste meting), omdat het aantal respondenten dat de schaal
heeft ingevuld hoger is dan bij de tweede meting.
- de aandoeningenschalen: diagnostiek en therapie, omdat deze schalen niet als
vervanger voor de uitsprakenlijst gezien kunnen worden (op basis van de hoogte
van de correlatie).

VI.2

De verwachtingen van de patiënt en de opvattingen van de huisarts over het gedrag van de arts in de arts-patiënt relatie

VI.2.1

Inleiding

Verwachtingen over het gedrag van artsen kunnen worden onderscheiden in normatieve verwachtingen over hoe het gedrag er behoort uit te zien, en geanticipeerde
verwachtingen over hoe het gedrag er uit zal zien.9 Bij de verwachtingen van
patiënten over het gedrag van specialisten in ons onderzoek gaat het om de geanticipeerde verwachtingen: het beeld dat patiënten over het gedrag van specialisten in het
algemeen hebben; gebaseerd op ervaring of van horen zeggen. Bij de verwachtingen
van de patiënt en de opvattingen van de huisarts over het gedrag van de huisarts in
ons onderzoek gaat het om de normatieve verwachtingen en opvattingen: hoe het
gedrag van de huisarts er behoort uit te zien. Voor de keuze van de geanticipeerde
verwachtingen van de patiënten over het gedrag van specialisten in plaats van de
normatieve verwachtingen, is de tevredenheidschaal over het gedrag van de specialist
richtinggevend geweest. In deze schaal komen items voor als: De specialist heeft
mij als een nummer behandeld' of De specialist heeft onvoldoende aandacht aan de
klachten besteed'. Wij zijn ervan uitgegaan dat, wanneer deze items in normatieve
verwachtingen zouden worden omgezet zoals: een specialist behoort een patiënt niet
als een nummer te behandelen, er te weinig spreiding in de antwoorden zou optreden;
daar zou iedere patiënt het wel mee eens zijn. In paragraaf VI.2.2 wordt op de verwachtingenschaal nader ingegaan. De schaal, die de mate van tevredenheid van de
patiënt over het gedrag van de specialist meet is in bijlage V aan de orde geweest,
maar wordt in deze paragraaf opnieuw besproken, omdat deze schaal dezelfde items
bevat als de verwachtingenschaal.
In paragraaf VI.2.3 komt de verwachtingen- en de opvattingenschaal over het gedrag
van de huisarts in de arts-patiënt relatie aan de orde.
Aan de patiënt konden niet de geanticipeerde verwachtingen over het gedrag van de
huisarts worden gevraagd, omdat het onderzoek startte op het moment dat de huisarts
de beslissing had genomen om de patiënt te verwijzen. In een later stadium van het
onderzoek is daarom besloten om de patiënt èn de huisarts een aantal items voor te
leggen, waarvan verondersteld wordt dat daarover een discrepantie tussen patiënt en
huisarts bestaat (zie bijlage I, waarin ingegaan wordt op de benadering, die de
machtsverhouding, de (latente) conflictsituatie tussen arts en patiënt centraal stelt.
Deze benadering komt tegemoet aan het huidige tijdvak: de patiënt wordt mondiger
en veeleisender. Thung geeft aan: De patiënt wordt steeds meer cliënt en laat zich
steeds minder opsluiten in de rol van uitsluitend hulpzoeker en behandelde. Als
mondige consument op een markt van groeiend aanbod zal hij ook de arts tot een
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rolverschuiving dwingen: van hulp- naar dienstverlening'.10

VI.2.1

De schaal: verwachtingen van de patiënt over het gedrag van
specialisten

De verwachtingenschaal is op T1 (vóór het eerste consult van de patiënt bij de
specialist) aan de patiënt voorgelegd en bestaat, zoals hierboven is aangegeven, uit
dezelfde items als de tevredenheidsschaal. De tevredenheidsschaal is op T2 aan de
patiënt voorgelegd, alleen de formulering is aangepast, namelijk gericht op het
gepercipieerde gedrag. Zoals: Vindt u dat de specialist uw mening betrokken heeft
bij zijn/haar beslissingen?' De items weerspiegelen het affectieve gedrag (aandacht
voor de patiënt als persoon) en het instrumentele gedrag (aandacht voor de klachten
van de patiënt) van de specialist. Bij elk item kon de respondent kiezen uit 5
antwoordcategorieën, lopend van helemaal mee eens' tot helemaal niet mee eens'.
De antwoorden van de patiënten op de schaal laten zien dat geen van de 11 items
extreem verdeeld is (> 80 % in één antwoordcategorie). In hoofdstuk 4 is de tabel
opgenomen met de frequentieverdeling van de antwoorden van de patiënten op de
schaal.
PRINCIPALE COMPONENTEN- EN BETROUWBAARHEIDSANALYSE

In tabel VI.7 worden de ladingen van de verwachtingen en de tevredenheidsschaal
gegeven. Gekozen is voor een gedwongen twee-dimensie oplossing, om na te gaan of
de dimensies het instrumentele en het affectieve gedrag' naar voren zouden komen.
Item 2 en item 8 laden hoog, in vergelijking met de andere items, op dimensie 2 bij
de verwachtingenschaal. Deze items vragen naar het gedrag van de specialist ten
aanzien van de klachten. Bij de tevredenheidsschaal laden de items 2 en 8 niet hoger
of lager op de eerste dimensie. De volgende verklaring kan hiervoor worden gegeven.
Op T1 kunnen patiënten blijkbaar afstandelijker een onderscheid maken tussen
aandacht van de specialist voor de klachten' en aandacht van de specialist voor de
patiënt als persoon'. Op T2 zijn beide componenten meer met elkaar verweven: heeft
de specialist onvoldoende aandacht aan de klachten besteed dan is de kans groot dat
de patiënt ontevreden is over de aandacht die de specialist aan de patiënt als persoon
heeft gegeven. Dit komt overeen met de stelling van andere onderzoekers, dat patienten geen onderscheid kunnen maken tussen het affectieve en het instrumentele
gedrag van de arts en daarom hun beoordeling van het instrumentele gedrag van de
arts baseren op zijn affectieve gedrag. Zij vinden in hun onderzoek empirisch
materiaal dat deze stelling lijkt te ondersteunen.11 12
Omdat de items 2 en 8 van de verwachtingenschaal ook nog redelijk op de eerste
dimensie laden, is gekozen voor één schaalwaarde voor de verwachtingenschaal. De
betrouwbaarheidsanalyse levert voor de verwachtingenschaal, voor alle items een
Cronbach’s alpha van .85 op. De tevredenheidsschaal geeft een alpha van .90. De
maximaal haalbare score op de tevredenheidsschaal is 55 punten. Deze schaalwaarde
is getransformeerd, zodat de schaalwaarde loopt van 0 tot 10 punten: hoe hoger de
score, hoe tevredener de patiënt is over het gedrag van de specialist (aandacht voor
de patiënt als persoon en aandacht voor de klachten). Dit geldt eveneens voor de
verwachtingenschaal: hoe hoger de score, hoe hoger de verwachting van de patiënt is
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over het gedrag van de specialist (aandacht voor de patiënt als persoon en aandacht
voor de klachten).
Tabel VI.7

De ladingen van de principale componentenanalyse op de eerste twee
dimensies van de verwachtingen en de tevredenheidsschaal specialist

verwachtingen
dim 1 dim 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

spec betrekken altijd de mening van
patiënten bij hun beslissingen
spec besteden onvoldoende aandacht
aan de klachten van de patiënt
spec leggen patiënten informatie in
begrijpelijke taal uit
spec geven patiënten voldoende info
over de aandoening die ze hebben
spec geven patiënten voldoende
ruimte om vragen te stellen
spec zijn vaak karig in hun mededelingen
naar patiënten
spec leggen patiënten voldoende uit
waarom ond/behand nodig is
spec doen soms te weinig om de klachten te
behandelen of de oorzaak vast te stellen
spec behandelen patiënten als een nummer

10. spec zijn vaak ongeduldig als een
patiënt iets vraagt
11. spec nemen rustig de tijd voor een patiënt
verklaarde variantie

VI.2.3

tevredenheid
dim 1 dim 2

-.70

.16

.57

-.45

-.62

.58

.72

.05

-.70

-.12

.75

-.34

-.67

-.28

.73

-.40

-.65

-.15

.75

.09

-.58

-.15

.76

.03

-.59

-.31

.76

-.24

-.39

.67

.76

-.01

-.68

.31

.72

.39

-.73

-.09

.83

.36

-.69

-.35

.80

.35

41 %

10 %

50 %

10 %

De schaal: verwachtingen van de patiënt en de opvattingen van
de huisarts over het gedrag van de huisarts in de arts-patiënt
relatie

Omdat geen instrument voorhanden is, is een schaal geconstrueerd, bestaande uit 13
uitspraken. De 13 items weerspiegelen de dienstbaarheid' van de huisarts naar de
patiënt: de huisarts komt tegemoet aan de wensen van de patiënt, neemt alle tijd, laat
de voorkeur van de patiënt prevaleren en laat de patiënt niet in onzekerheid. Van
deze items wordt verondersteld dat er een discrepantie bestaat tussen de verwachting
van de patiënt en de opvatting van de huisarts en dat deze items voldoende spreiding
in de antwoorden zouden opleveren. Deze schaal is zowel aan de huisarts als aan de
patiënt voorgelegd. De patiënt en de huisarts konden kiezen uit 4 antwoordcategorieën, lopend van helemaal mee eens' tot helemaal niet mee eens'. De antwoorden geven te zien dat geen van de items extreem verdeeld is (> 90 % in twee van de
vier antwoordcategorieën bij de totale populatie). In hoofdstuk 4 is de tabel opgenomen met de items die uiteindelijk deel uitmaken van de schaal en de frequentieverde-
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ling van de antwoorden van de patiënten en de huisartsen. De verwachtingenschaal is
een verklarende variabele; de opvattingenschaal is een beschrijvende variabele.
PRINCIPALE COMPONENTEN- EN BETROUWBAARHEIDSANALYSE

Om na te gaan of alle items onder de dimensie dienstbaarheid' zouden zijn te
vatten, is een gedwongen één-dimensieoplossing uitgevoerd. Item 13 is gespiegeld. In
tabel VI.8 zijn de ladingen per subgroep weergegeven. De formulering van de
uitspraken is van toepassing op de patiëntenpopulatie.
Tabel VI.8

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ladingen principale componentenanalyse van de items betreffende het
gedrag van de huisarts in de arts-patiënt relatie

patiënt
verw.

huisarts
opv.

Ik heb het recht om naar een specialist te
-.57
worden verwezen, als ik dat wil.
Als de huisarts er niet uit kan komen waardoor mijn
-.50
klachten worden veroorzaakt, moet hij mij altijd verwijzen.
Als ik de huisarts met nadruk vraag om een slaapmiddel
-.55
voor te schrijven, moet hij dat altijd doen.
Als ik de huisarts dringend vraag thuis langs te komen,
-.66
moet hij altijd komen.
Als de huisarts en ik van mening verschillen over de keuze
-.54
van een specialist, moet mijn keuze de doorslag geven.
Ik vind dat ik alle tijd van de ha moet krijgen om mijn ver-.61
haal kwijt te kunnen, ook al loopt het spreekuur daardoor uit
Ik vind dat de huisarts altijd met onderzoek door moet gaan,
-.70
tot hij precies weet waardoor de klachten worden veroorzaakt.
Als ik de huisarts met klem om een verwijzing naar de
-.71
fysiotherapeut vraag, moet hij dat doen.
Ik vind dat de huisarts altijd het zekere voor het onzekere
-.59
moet nemen, wanneer ik met lichamelijke klachten bij hem kom.
Als ik ontevreden ben over de hulp van een spec en ik wil
-.69
naar een andere spec, dan moet de huisarts mij doorsturen.
Als ik met nadruk om een bep. ond. vraag, omdat ik mij zorgen -.80
maak over de klachten, dan moet de ha dat ond. (laten) doen.
Als ik voor een ernstige ziekte in het naburige ziekenhuis
-.44
ben opgenomen, moet de huisarts mij altijd opzoeken.
Ik vind dat de huisarts mij niet direct hoeft te verwijzen,
-.34
als zijn behandeling geen resultaat heeft.

-.33

verklaarde variantie

36 %

-.77
-.58
.01
.54
-.60
-.45
-.55
-.50
-.55
-.63
-.28
-.38

26 %

De betrouwbaarheidsanalyse van de verwachtingenschaal en de opvattingenschaal
geven een Cronbach’s alpha van respectievelijk .77 en .58. De items 1, 4, 12 en 13
laden relatief laag bij de opvattingen-schaal; item 5 laadt positief in tegenstelling tot
de andere items. Bij de verwachtingen schaal laadt item 13 relatief laag. De redenen
waarom deze items laag of positief laden is niet te interpreteren. Besloten is om de
items 4, 5, 12 en 13 te verwijderen. De Cronbach’s alpha van de verwachtingen-
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schaal wordt .73 en voor de opvattingenschaal .68 (verwijdering van item 1 zou de
Cronbach’s alpha bij de opvattingenschaal niet doen veranderen; bij de verwachtingenschaal wordt de alpha .71).
Resteren de items 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 en 11. De maximaal haalbare score op de
schaal is 36 punten. Deze scores zijn getransformeerd, zodat de schaalwaarde loopt
van 0 tot 10 punten: hoe hoger de score hoe meer de patiënt c.q. de huisarts van
mening is dat de huisarts tegemoet moet komen aan de wensen van de patiënt en het
zekere voor het onzekere moeten nemen.

VI.3

Health Locus of Control schaal

Gebruik is gemaakt van de Multi-dimensional Health Locus of Control Scale, die
door Halfens uitgebreid op betrouwbaarheid en validiteit is onderzocht.13 De schaal
meet in welke mate respondenten denken dat hun gezondheid wordt beïnvloed, door
henzelf (interne-schaal, Interne Health Locus of Control), door machtige anderen
(arts-schaal, Powerful Others Health Locus of Control) of door het toeval (toevalschaal, Chance Health Locus of Control). Elke schaal bestaat uit 6 items met een
Likert-type antwoord-schaal. De interne consistentie van deze lijst is over het
algemeen goed. Halfens vindt voor de interne-schaal een betrouwbaarheidscoëfficiënt
van .68, voor de arts-schaal .78 en voor de toeval-schaal .70. De interne-schaal blijkt
vrijwel onafhankelijk van de twee externe schalen te zijn. De oorspronkelijke testhertest betrouwbaarheden blijken redelijk te zijn. Ook de samenhang met sociaal
wenselijkheid is, met uitzondering van de toeval-schaal, laag gebleken.
Bij de betrouwbaarheidsanalyse op basis van de gegevens van dit proefschrift is de
Cronbach’s alpha voor de intern-schaal .72, voor de arts-schaal .76 en voor de toevalschaal .73.
De maximaal haalbare score op de drie schalen is 36. Deze scores zijn getransformeerd, zodat de schaalwaarde loopt van 0 tot 10: hoe hoger de score, hoe meer de
patiënt van mening is dat de gezondheid wordt beïnvloed door henzelf, respectievelijk door artsen, respectievelijk door het toeval. In tabel VI.9 is de correlatie tussen
de schalen weergegeven. De samenhang tussen de toeval-schaal en de arts-schaal is
het sterkst. Dit komt overeen met de theorie. In hoofdstuk 4 is de tabel opgenomen
van de frequentieverdeling van de antwoorden van de patiënten.
Tabel VI.9 De correlatie tussen de schalen

intern-schaal
arts-schaal
toeval-schaal
dubbel onderstreept betekent p<.001

arts-schaal

toeval-schaal

.09
-

.23
.37
-

Verklarende variabelen
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Comorbiditeit

Op de drie meetmomenten is aan de patiënt de open vraag gesteld of deze al dan
niet, naast de klachten waarvoor verwezen, nog een andere klacht, ziekte of handicap
heeft en zo ja welke. Het antwoord van de patiënt is niet gecheckt bij de huisarts. De
comorbiditeit is ingedeeld naar chronisch dan wel niet chronisch volgens de indeling
van Meyboom-de Jong.14 De score is: wel/niet comorbiditeit en wel/niet chronisch.

VI.5

Verwachtingen ten aanzien van de uitkomst van de verwijzing

Aan huisarts en patiënt is op T1 gevraagd naar de verwachtingen ten aanzien van de
klachtenafname, de ongerustheidsafname en de diagnostiseerbaarheid van de klachten.
Bij iedere vraag zijn 5 antwoordcategorieën gegeven (ja/wrsch wel/wrsch niet/
nee/weet niet).
Klachtenafname: Denkt u dat, door deze verwijzing, de klachten zullen verminderen
of verdwijnen?'
Ongerustheidsafname: Denkt u dat de ongerustheid zal afnemen ten gevolge van de
verwijzing?' (alleen indien de patiënt ongerust is op T1).
Diagnostiseerbaarheid: Denkt u dat de specialist de oorzaak van de klachten kan
vaststellen?'

VI.6

De schaal: Intensiteit van de (werk)relatie huisarts-specialist

Omdat geen schaal voor handen is om de intensiteit van de (werk)relatie tussen
huisarts en specialist te meten is een eigen schaal geconstrueerd. Hiertoe zijn een
vijftal aspecten van de (werk)relatie tussen huisarts en specialist geïnventariseerd op
T2 bij de huisarts:
1. De frequentie van verwijzing door de huisarts naar de betreffende specialist
(vier-puntsschaal lopend van meer dan drie maal per kwartaal tot nooit, score 03).
2. De mate waarin de huisarts bij voorkeur naar de betreffende specialist verwijst
(vier-puntsschaal lopend van bijna alle verwijzingen tot zelden verwijzen naar de
betreffende specialist, score 0-3).
3. De frequentie van consultatie door de huisarts van de betreffende specialist per
jaar (drie-puntsschaal lopend van meer dan 4 maal per jaar tot nooit, score 0-2).
4. Het al dan niet persoonlijk ontmoet hebben van de betreffende specialist (score
0,1).
5. Het al dan niet bestaan van een persoonlijke relatie (vriend(in), kennis of
familie) tussen de huisarts en de specialist (score 0,1).
PRINCIPALE COMPONENTEN- EN BETROUWBAARHEIDSANALYSE

De principale componentenanalyse levert één dimensie op met een eigenwaarde van
boven de 1. Het percentage verklaarde variantie is 55 %. De betrouwbaarheidsanalyse
van de schaal levert een Cronbach’s alpha van .77 op.
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Om te controleren of de huisarts consistent is in het beantwoorden van deze vijf
items is een test-hertest betrouwbaarheid uitgevoerd. Deze is op de volgende wijze
uitgevoerd. In 43 gevallen heeft een huisarts meer dan één maal een patiënt naar
dezelfde specialist verwezen. Bij deze verwijzingen is nagegaan hoe sterk het
verband is tussen de werkrelatie-schaal, door de huisarts ingevuld over een verwijzing op tijdstip x en de werkrelatie-schaal, door de huisarts ingevuld over een andere
verwijzing op tijdstip y. Tussen het invullen van deze beide schalen diende tenminste
een termijn van 14 dagen te zijn verstreken. Dientengevolge bleven 2 x 35 schalen
over om de correlatie uit te voeren. De analyse levert een Pearson’s R op van .81,
Met andere woorden de reproduceerbaarheid van de lijst is hoog.
De vijf items zijn tot één schaal verwerkt, die de mate van de intensiteit van de
(werk)relatie weergeeft. De schaalwaarde loopt van 0 punten tot en met 10 punten:
hoe hoger de score hoe intensiever de (werk)relatie.
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BIJLAGE VII DE BESCHRIJVENDE VARIABELEN
VII.1

De bedoeling van de verwijzing volgens de patiënt

Op T1 is aan de patiënt gevraagd of het de bedoeling van de huisarts is dat er
onderzoek in het ziekenhuis wordt gedaan: ja/nee. Zo ja, of de huisarts wil dat er een
bepaald onderzoek in het ziekenhuis wordt gedaan of dat de huisarts de specialist
vrij laat zelf te bepalen welk onderzoek er gedaan moet worden.
Met betrekking tot behandeling is de patiënt op T1 gevraagd of het de bedoeling van
de huisarts is dat er een behandeling wordt gegeven in het ziekenhuis: ja/nee. En zo
ja, of de huisarts wil dat er een bepaalde behandeling wordt gegeven of dat de
huisarts de specialist vrij laat zelf te bepalen welke behandeling wordt gegeven.

VII.2

Verrichtingen

Verrichtingen van de huisarts en de specialist en doublures op diagnostisch
gebied
Het materiaal waarop deze inventarisatie betrekking heeft is afkomstig van:
verrichtingen huisarts:
- vragenlijst huisarts T1 waarin diagnostische verrichtingen zijn opgesomd, zoals
bloed-, urine- en röntgenonderzoek, en een aantal items die betrekking hebben op
therapeutische verrichtingen, zoals medicatieverstrekking, leefregels, fysiotherapie
- verwijsbrief huisarts
verrichtingen specialist:
- vragenlijst specialist T2 waarin diagnostische verrichtingen zijn opgesomd, zoals
bloed-, urine, echografisch en röntgenonderzoek en een aantal items die betrekking
hebben op therapeutische verrichtingen, zoals medicatieverstrekking, leefregels,
kleine ingrepen
- specialistenbrief
De gegevens uit de vragenlijsten en de verwijs- en specialistenbrieven zijn met elkaar
vergeleken. Uit de vergelijking van de informatie in de verwijsbrief met de informatie uit de vragenlijst van de huisarts (T1) blijkt dat, wanneer de huisarts onderzoek
heeft gedaan, deze in 40 % van de verwijsbrieven niet, of slechts deels staan
vermeld. Uit de vergelijking van de informatie in de specialistenbrief met de
informatie uit de vragenlijst van de specialist (T2) blijkt dat in ca. 20 % van de
gevallen geen overeenstemming is tussen de informatie in de specialistenbrief en de
vragenlijst. In vrijwel alle gevallen is de informatie in de specialistenbrief uitgebreider dan de gegevens in de vragenlijst.
Elke diagnostische en specialistische verrichting heeft een code gekregen, bijvoorbeeld H01 voor Hb/BSE, B01 voor bloedglucose, R01 voor een X-thorax etc. De
verrichtingen van huisarts en specialist zijn vervolgens geïnventariseerd en het aantal
doublures is geteld.
Verrichtingen van de patiënt op therapeutisch gebied
Op T1 is aan de patiënt gevraagd of deze zelf iets aan de klachten heeft gedaan,
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buiten eventuele voorschriften van de huisarts of andere hulpverleners. De keuzen die
aan de patiënt zijn voorgelegd zijn:
- niets
- huismiddeltjes geprobeerd (b.v. kruidenthee, bosbessensap)
- medicijnen van de drogist (apotheek of supermarkt) gebruikt (b.v aspirine of
homeopathische middelen)
- rustig aan doen/niet werken
- dieet (wijziging normale voedingspatroon)
- bedrust
- anders, namelijk:

VII.3

Doelmatigheid handelen van huisarts en specialist

Subjectieve beoordeling van de overeenstemming tussen de bedoeling van de
huisarts - handelen van de specialist
De betrokken huisarts en specialist is op T2 gevraagd aan te geven:
- in hoeverre de specialistische zorg op diagnostisch gebied in overeenstemming is
met de bedoeling van de huisarts (vijf-puntsschaal; deze schaal is gedichotomiseerd in wel/geen overeenstemming)
- in hoeverre de specialistische zorg op therapeutisch gebied in overeenstemming is
met de bedoeling van de huisarts (vijf-puntsschaal; eveneens gedichotomiseerd in
wel/geen overeenstemming)
Subjectieve beoordeling van de doelmatigheid van het handelen van huisarts en
specialist
HUISARTSGENEESKUNDIG HANDELEN

Aan de betrokken specialist is op T1 gevraagd:
- Welke diagnostiek en/of therapie had de huisarts, naar uw mening, zelf nog
kunnen doen?
- Welke diagnostiek en/of therapie had de huisarts, naar uw mening, beter achterwege kunnen laten?
Aan de betrokken huisarts is op T2 de volgend vraag voorgelegd:
- Wat had u, op diagnostisch en/of therapeutisch gebied, meer kunnen doen voordat
u de patiënt verwees?
Aan de betrokken huisarts, specialist en patiënt is op T1 en T2 gevraagd:
- In hoeverre vindt u deze verwijzing (achteraf) noodzakelijk? (vijf-puntsschaal
lopend van absoluut noodzakelijk' tot absoluut niet noodzakelijk', gehercodeerd
tot een drie-puntsschaal).
Aan de betrokken huisarts en patiënt is op T2 en aan de specialist op T1 gevraagd:
- Wat vindt u van het tijdstip waarop de huisarts de patiënt heeft verwezen? (drie
antwoordcategorieën: te vroeg/te laat/op het juiste moment).
SPECIALISTISCH HANDELEN

Aan de betrokken huisarts en specialist zijn op T2 de volgende vragen voorgelegd:
- Heeft de specialist onvoldoende onderzoek verricht?

Beschrijvende variabelen
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- Had de specialist bepaald(e) onderzoek(en) achterwege kunnen laten?
Aan de specialist is tevens gevraagd:
- Heeft u de behandeling kunnen geven die u bij deze klachten het meest in
aanmerking vindt komen? Indien nee, wat is hiervan de reden?
Indien de zorg was afgesloten op T2 is aan de huisarts en de patiënt gevraagd:
- Bent u het er mee eens dat de specialistische zorg is afgerond? Zo nee, waarom
niet (open vraag)?
Indien de specialistische zorg niet was afgerond op T2, werd aan de huisarts, de
patiënt en de specialist gevraagd:
- In hoeverre is het naar uw mening noodzakelijk dat de patiënt nog onder specialistische behandeling of controle staat? (vijf-puntsschaal lopend van absoluut noodzakelijk' tot absoluut niet noodzakelijk', gehercodeerd tot een drie-puntsschaal).
Tevens is gevraagd de reden voor de continuering van de specialistische zorg te
geven (geprecodeerde antwoordcategorieën).

VII.4

Het oordeel van de specialist over de verwijsbrief

Het oordeel van de specialist
De specialist is, gelijk na het eerste consult van de patiënt, gevraagd of de betreffende verwijsbrief model' kan staan voor een goede verwijsbrief (antwoordcategorieën
ja' en nee').
Daarnaast heeft de specialist de verwijsbrief op een aantal items beoordeeld. De
vraag die hierbij is gesteld, luidt:
Bevat de verwijsbrief VOOR U voldoende of onvoldoende informatie met betrekking tot de volgende items ?'
De items die de specialist heeft beoordeeld zijn:
- voorgeschiedenis
- anamnese
- lichamelijk onderzoek
- aanvullend onderzoek
- (voorlopige) diagnose c.q. probleemdefinitie
- behandeling (incl. medicatie) ingesteld voor DEZE klachten
- psycho-sociale omstandigheden
- medicatie, buiten DEZE klacht
- vraagstelling
- aan de patiënt verstrekte informatie
Deze indeling komt niet volledig overeen met de indeling die gebruikt is voor de
onafhankelijke beoordeling van de verwijsbrieven. Het verschil tussen de twee
beoordelingen is veroorzaakt door het feit dat de definitieve versie van de NHGstandaard nog niet gepubliceerd was op het moment dat de vragenlijsten tot stand
kwamen.
De specialist heeft geen oordeel uitgesproken over de items persoonsgegevens
patiënt', andere ziekten waarvoor de patiënt onder behandeling is', allergieën/
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intoxicaties' en familieanamnese'. Ook het onderdeel verzorging' is niet in deze
beoordeling opgenomen. Het item aan de patiënt verstrekte informatie' is niet in de
onafhankelijke beoordeling opgenomen. Dit betekent dat de vergelijking van het
oordeel van de specialist met het onafhankelijke oordeel op negen items kon
plaatsgevonden. In het onafhankelijke oordeel is de anamnese opgedeeld in klachten
patiënt' en anamnese'. Bij de vergelijking zijn deze onderdelen opgeteld en vergeleken met anamnese' uit het oordeel van de specialist. Om tot een totaalscore voor de
beoordeling van de specialist te komen zijn de gewichten van de 9 items afgeleid van
de gewichten die zijn gebruikt bij de onafhankelijke beoordeling.
De samenhang tussen de totaalscore van het oordeel van de specialist en andere
vormen van communicatie tussen huisarts en specialist
Zowel overleg vooraf tussen huisarts en specialist als andere informatie naast de
verwijsbrief blijken niet samen te hangen met de totaalscore van het oordeel van de
specialist.

VII.5

Het oordeel van de huisarts over de specialistenbrief

Het oordeel over de inhoud en de snelheid van de specialistenbrief
De huisarts aan wie de brief was gericht, heeft de brief op T2 op een aantal onderdelen beoordeeld. Evenals bij de subjectieve beoordeling van de verwijsbrief is de
betrokken huisarts een overall' oordeel over de specialistenbrief gevraagd ( kunnen
de specialistenbrieven model staan voor een goede specialistenbrief?'; ja/nee). Tevens
is een inhoudelijke beoordeling van de volgende 12 items (voldoende/onvoldoende)
gevraagd:
- anamnese/voorgeschiedenis
- lichamelijk onderzoek
- aanvullend onderzoek
- bespreking anamnese en onderzoek
- diagnose
- (voorstel voor) therapie
- resultaten van gegeven therapie
- prognose
- beantwoording van de vraagstelling van de huisarts
- beleidsadviezen aan de huisarts
- volgende poliklinische afspraken
- aan de patiënt verstrekte informatie
De 12 items zijn opgeteld tot een totaalscore, die kan variëren van 0 (alles onvoldoende) tot 12 (alles voldoende).
Daarnaast is de betrokken huisarts gevraagd of hij andere informatie in de brief heeft
gemist (ja/nee) en of onderdelen te uitgebreid zijn behandeld (ja/nee).
Tevens is de huisarts gevraagd een oordeel te geven over het tijdstip van de berichtgeving (op tijd/niet op tijd).
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De samenhang tussen de subjectieve beoordeling en andere vormen van
communicatie tussen huisarts en specialist
Bij 53 verwijzingen (N=303) heeft de specialist een patiënt naar een andere specialist
doorverwezen; bij 13 van deze 53 patiënten heeft de specialist de huisarts hiervan
mondeling op de hoogte gebracht.
Bij 26 verwijzingen (N=302) is de patiënt opgenomen; bij 8 van deze 26 verwijzingen heeft de specialist de huisarts hiervan mondeling op de hoogte gebracht.
Bij 27 verwijzingen (N=306) hebben de huisarts en de specialist nog verder mondeling overleg gehad over een verwezen patiënt.
Deze wijze van berichtgeving, anders dan via de specialistenbrieven, is niet van
invloed op het oordeel van de huisarts over de inhoud van de specialistenbrieven.

BIJLAGE VIII DE VERWERKING VAN DE GEGEVENS
VIII.1

Inleiding

In deze bijlage wordt ingegaan op de criteria die zijn gebruikt bij het construeren van
schalen (VIII.2). Vervolgens wordt aandacht besteed aan de statistische technieken
die zijn gebruikt (VIII.3). Elke techniek wordt kort toegelicht en er wordt aangegeven
in welke situaties de techniek is gebruikt. Aan één techniek wordt apart ingegaan,
namelijk de multilevel analyse (VIII.4).

VIII.2

De criteria bij de schaalconstructie

Bij het uitvoeren van de analyses voor de schaalconstructie is gewerkt met de
volgende criteria:
1. Bij een vijf-puntsschaal zijn de frequenties van de twee uiterste categorieën links
en rechts bij elkaar opgeteld. Wanneer deze sommen in één van de drie zo
samengestelde categorieën meer dan 80 % van de respondentgroep vertegenwoordigen, is het item bij de analyse weggelaten. Op dezelfde wijze is omgegaan
met vier-puntsschalen. De grens wordt hier gelegd bij 90 %. Hierbij zij opgemerkt dat de oorspronkelijke vier- of vijf-puntsschaal bij de analyse gehandhaafd
zijn.
2. Wanneer items in één van de groepen scheef verdeeld zijn, dan is het item wel
gehandhaafd, indien er bij de totale groep geen sprake is van een scheve verdeling.
3. Bij de tevredenheidsschaal is niet de grens van 80 % getrokken, omdat bekend is
dat patiënten in het algemeen zeer tevreden zijn over het geneeskundig handelen.
4. Om na te gaan of de items een schaal kunnen vormen is gebruik gemaakt van de
principale componenten- of factoranalyse en de betrouwbaarheidsanalyse (Cronbach’s alpha). Er is alleen gekozen voor een factoranalyse in plaats van een
principale componenten analyse, als het aantal waarnemingen, waarop de analyse
is gebaseerd, hoog is. In dat geval komen de uitkomsten van beide analysemethoden in sterke mate overeen.
5. Wanneer een schaal in opzet één of tweedimensioneel is bedoeld dan is in eerste
instantie voor een gedwongen één of twee factorenoplossing gekozen.
6. Bij de principale componenten- of factoranalyse is in eerste instantie nagegaan of
de structuur in de data overeenkomt met de verwachte structuur (één of twee
dimensies). De items met een lading kleiner dan .40 op de één of twee gekozen
dimensies zijn nader beschouwd. Enerzijds in nagegaan of er een inhoudelijke
verklaring bestaat voor de geringe factorlading, anderzijds is bepaald welk effect
verwijdering van het item heeft op de factorladingen van de overige items en op
de betrouwbaarheid van de lijst. Op basis van deze overwegingen is de uiteindelijke samenstelling van de lijst bepaald.
7. Als er bij de respondenten duidelijk sprake is van twee subgroepen (bijvoorbeeld
huisartsen en specialisten), waarvan het waarschijnlijk is dat deze de items verschillend hebben beantwoord, is de bovenstaande analyse zowel voor de totale
populatie als voor de subgroepen apart uitgevoerd. Hierbij is steeds getracht
de schaal zo samen te stellen dat deze bij beide subpopulaties voldoende
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betrouwbaar is.

VIII.3

De gebruikte statistische technieken

De samenhang tussen twee variabelen
Chi2: Om bij twee variabelen van nominaal dan wel ordinaal niveau na te gaan of er
sprake is van een samenhang is de Chi2 gebruikt. Bij veel variabelen zijn antwoordcategorieën samengevoegd om te voorkomen dat de verwachte frequentie in de cellen
kleiner is dan 5. Indien in meer dan 25 % van de cellen de verwachte frequentie
kleiner is dan 5, is dit bij de tabel vermeld.
De sterkte van de samenhang tussen twee variabelen
Phi/Cramér’s V: deze maten zijn gebruikt om de sterkte van de samenhang tussen
twee nominale variabelen uit te drukken. De maten zijn functies van Chi2. De phi is
gebruikt bij 2 x 2 tabellen en de Cramér’s V bij tabellen die groter zijn dan 2 x 2.
Kendall’s tau: deze maat is gebruikt voor het bepalen van de correlatie tussen
ordinale variabelen. Bij ordinale variabelen kan men ook van andere rangcorrelatiematen gebruik maken, zoals: Spearman’s r, Goodman and Kruskall’s gamma en
Sommer’s d. De Kendall’s tau ligt echter het meest voor de hand bij ordinale
tabellen met een gering aantal categorieën; deze maat houdt rekening met het
optreden van knopen in de data.1 De Kendall’s tau is alleen berekend als uit de Chi2
is gebleken dat er sprake is van een significante samenhang. Bij symmetrische
tabellen is de Kendall’s tau-(b) gebruikt, bij asymmetrische tabellen de Kendall’s tau(c).
Eta: bij één variabele op interval- of rationiveau en de andere variabele op nominaal
of ordinaal niveau is de eta gebruikt. De significantie van de samenhang is bepaald
door een enkelvoudige variantieanalyse uit te voeren.
Pearson’s R: bij twee variabelen op ten minste intervalniveau is deze maat gebruikt.
De interbeoordelaarsovereenstemming
Bij het bepalen van de overeenstemming tussen twee of meerdere beoordelaars is
gebruik gemaakt van de volgende technieken:
Kappa: bij dichotome variabelen is de kappa als overeenstemmingsmaat gebruikt. De
Cohen’s kappa is gebruikt om aan te geven in hoeverre twee beoordelaars overeenstemmen in hun waarnemingen van dezelfde persoon of hetzelfde object/geval.
Volgens Popping2 is de Cohen’s kappa of varianten daarvan de beste maat die
gebruikt kan worden om overeenstemming tussen beoordelaars te bepalen bij de a
posteriori methode van coderen van nominale data. A posteriori methode van coderen
wil zeggen de antwoordcategorieën die de beoordelaars mogen gebruiken vooraf zijn
vastgesteld. De kappa geeft the proportion of agreement after chance agreement is
removed from consideration' (Cohen, 1960).
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De Cohen’s kappa wordt berekend volgens de volgende formule:
K = (Po - Pe) / (1 - Pe).
Po = de fractie geobserveerde overeenstemming
Pe = de fractie bij onafhankelijkheid verwachte overeenstemming
Er is ook gebruik gemaakt van kappa-maten voor meer dan twee beoordelaars. Bij de
Hubert’s kappa gebeurt dit via een paarsgewijze vergelijking van beoordelaars. Er
wordt een gemiddelde Po en een gemiddelde Pe over alle paren berekend, op basis
waarvan vervolgens een kappa wordt bepaald. De kappa van Ross gaat uit van
simultane overeenstemming, met ander woorden: er wordt gesproken van overeenstemming als alle beoordelaars het eens zijn over het classificeren van een eenheid.
Bij de majority kappa tenslotte is er sprake van overeenstemming als een meerderheid van de beoordelaars het eens is over het classificeren van een eenheid.
Kendall’s tau: bij variabelen op ordinaal niveau is deze maat gebruikt om de
overeenstemming tussen de beoordelaars te bepalen. Bij het onderdeel de sterkte
van de samenhang tussen twee variabelen' is een nadere toelichting op deze maat
gegeven.
Het vergelijken van de verdeling van twee of meer groepen
Bij de vergelijking van de verdeling van variabelen op ten minste intervalniveau zijn
de gemiddelden vergeleken. Bij variabelen op ordinale niveau zijn non-parametrische
toetsen gebruikt. Een non-parametrische toets is ook gebruikt bij variabelen op
intervalniveau waarbij de verdeling erg scheef is, omdat deze toetsen verdelingsvrij
zijn.
VERGELIJKING VAN GEMIDDELDEN

T-toets: bij de vergelijking van twee gemiddelden van onafhankelijke steekproeven.
De nulhypothese is dat de gemiddelden van de twee steekproeven gelijk aan elkaar
zijn.
Enkelvoudige variantieanalyse: deze techniek is toegepast bij de vergelijking van de
gemiddelden van meer dan twee onafhankelijke steekproeven.
Variantieanalyse met herhaalde meting: deze techniek is gebruikt bij de vergelijking
van de gemiddelden van meer dan twee afhankelijke steekproeven.
NON-PARAMETRISCHE TOETSEN

Friedman toets: dit is een toets voor twee of meer afhankelijke steekproeven. De k
variabelen die worden vergeleken, worden voor elke casus gerangordend van 1 tot k.
Het rangordegemiddelde voor elk van de k variabelen wordt berekend en de rangordegemiddelden worden vervolgens met elkaar vergeleken. Deze toets is geschikt voor
gegevens die niet normaal verdeeld zijn.
Mann-Whitney toets: deze toets is gebruikt bij twee onafhankelijke steekproeven. Bij
deze toets worden alle waarden uit beide steekproeven gecombineerd en van een
rangnummer voorzien. Vervolgens worden de waarden weer opgesplitst in de twee
oorspronkelijke steekproeven en worden de rangtotalen van beide steekproeven
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vergeleken.
Kruskall-Wallis toets: bij meer dan twee onafhankelijke steekproeven is deze toets
gebruikt. De procedure bij deze toets is gelijk aan die bij de Mann-Whitney toets. Bij
deze toets worden echter niet de rangtotalen per steekproef vergeleken maar de
rangordegemiddelden.
De verklaring van de variantie
Om de tweede onderzoeksvraag van dit proefschrift (de verklaring van de variantie in
de kwaliteitsaspecten) te beantwoorden, zijn verschillende statistische technieken
gebruikt. Bij de keuze van de techniek hebben de volgende drie overwegingen een
rol gespeeld:
1. Is er sprake van clustering van variantie van de afhankelijke variabele op een
hoger niveau?
2. Is de afhankelijke variabele van intervalniveau of is het een dichotome variabele?
Op basis van deze overwegingen zijn de volgende analysetechnieken gebruikt:
- Multilevel analyse: Als er sprake is van meerdere niveaus van variantie (clustering van variantie op een hoger niveau). Als de afhankelijke variabele dichotoom
is, is gebruik gemaakt van een logistische multilevel analyse (zie verder VIII.4).
- Regressie analyse (stepwise): Als de afhankelijke variabele een éénmalige meting
op intervalniveau is of een verschilscore tussen twee meetmomenten, bijvoorbeeld de tevredenheid van de patiënt over het gedrag van de artsen en de
verandering in de functionele toestand tussen T1 en T2.
- Logistische regressie analyse (forward): Als de afhankelijke variabele een
éénmalige meting is en de variabele dichotoom is, bijvoorbeeld de retrospectieve
klachtenverandering volgens de patiënt (ja/nee).

VIII.4 Multilevel analyse
Inleiding
Omdat de multilevel analyse een relatief nieuwe techniek is, wordt hieraan extra
aandacht besteed.
Bij de verklaring van de variatie in een aantal kwaliteitsaspect hebben we te maken
met een hiërarchische structuur in de verklarende variabelen: het verwijzingsniveau
en, op een hoger aggregatieniveau, het huisartsen- of specialistenniveau. De verwijzingen zijn geclusterd bij huisartsen, respectievelijk specialisten.
Als we de verwijsbrief als voorbeeld nemen, dan hebben we op verwijzingsniveau te
maken met een aantal kenmerken, zoals specialisme' en diagnostische zekerheid
van de huisarts', het zogenaamde eerste niveau. Daarnaast is er het niveau van de
huisarts met kenmerken als aantal jaren praktijkervaring' en taakopvatting', het
tweede niveau. De variantie in de kwaliteit van de verwijsbrieven zal voor een deel
afhankelijk zijn van verwijzingsspecifieke omstandigheden, de variantie op het eerste
niveau. Een deel van de variantie zal afhangen van de huisarts, de variantie op het
tweede niveau. Dit heeft tot gevolg dat een gewone' regressie analyse niet voldoet
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en dat een multilevel analyse moet worden gebruikt, waarbij rekening wordt gehouden met de hiërarchische structuur van de data.3 4
Hieronder wordt aangegeven welke uitkomsten van de multilevel analyse in dit proefschrift worden gebruikt. Tevens wordt ingegaan op de logistische variant van de
multilevel analyse.
Een toelichting op de uitkomsten van de multilevel analyse
VERDELING VAN DE VARIANTIE

De uitkomsten van een multilevel analyse geven allereerst aan hoe de variantie van
de afhankelijke variabele is verdeeld over de niveaus van variantie. Dit is hieronder
in schema aangegeven (als voorbeeld wordt de kwaliteit van de verwijsbrief genomen):

totale variantie in de afhankelijke variabele (bv.de totaalscore
op de verwijsbrief) 100 %

x %: het percentage
variantie op het eerste
niveau, het verwijzingsniveau
(bijvoorbeeld specialisme)

100-x %: het percentage
variantie op het tweede
niveau, het huisartsenniveau
(bijvoorbeeld taakopvatting)

VERKLARING VAN DE VARIANTIE

De verklaring van de variantie bestaat uit twee componenten. Ten eerste wordt
aangegeven welke variabelen (zowel van het eerste als het tweede niveau) significant
bijdragen aan de verklaring van de variantie in de afhankelijke variabele. Met behulp
van de gestandaardiseerde regressiecoëfficiënt wordt het gewicht van de verklarende
variabelen aangegeven.
Ten tweede wordt aangegeven hoeveel variantie door de in de vergelijking opgenomen variabelen wordt verklaard. Zowel het percentage dat van de totale variantie is
verklaard, als het percentage verklaarde variantie per niveau. Tenslotte wordt
aangegeven hoeveel variantie onverklaard blijft, de residuele variantie, opnieuw
zowel als percentage van de totale variantie, als van de variantie per niveau.
PRESENTATIE VAN DE UITKOMSTEN VAN DE MULTILEVELANALYSE

In de hoofdstukken 5 tot en met 8 wordt de verdeling van de (verklaarde) variantie in
een tabel aangegeven (zie voorbeeldtabel VIII.1). In het bovenste deel van de tabel is
aangegeven welk deel van de variantie kan worden verklaard: a = % van de totale
variantie, b = % van de variantie op het niveau van de huisarts en c = % van de
variantie op het verwijzingsniveau. In het tweede deel van de tabel is de verdeling
van de variantie aangegeven: x = het deel van de totale variantie dat zich op het
niveau van de huisarts bevindt (in %), 100-x is het deel van de variantie op het
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niveau van de verwijzing; y is het deel van de onverklaarde variantie dat zich op het
niveau van de huisarts bevindt, 100-y het deel op het niveau van de verwijzing.
In een tweede tabel wordt aangegeven welke variabelen significant bijdragen aan de
verklaring van de variantie.
Tabel VIII.1 De verklaarde variantie, totaal en per niveau, en de verdeling van de totale
en de onverklaarde variantie (percentages)

totaal

huisartsenniveau

verwijzingsniveau

a

b

c

x
y

100-x
100-y

verklaarde variantie1)
totale variantie
onverklaarde variantie

Een logistische multilevel analyse
Door Goldstein is een procedure ontwikkeld om een logistische multilevel analyse te
kunnen uitvoeren bij dichotome afhankelijke variabelen.5 Om te bepalen of het zinvol
is deze techniek te gebruiken is de intraklascorrelatie gebruikt. Deze maat geeft een
indicatie of clustering van belang is, met andere woorden: of er sprake is van
variantie op een hoger niveau. De intraklascorrelatie is het quotiënt van de variantie
op het tweede niveau en de variantie op het eerste en tweede niveau. Als richtlijn is
gebruikt dat bij een waarde groter dan .1 het gebruik van een logistische multilevel
analyse zinvol is.
De uitkomst van deze analyse laat zien welke variabelen significant bijdragen aan het
voorspellen van de waarde van de afhankelijke variabele. Tevens wordt de -2 Log
Likelihood gegeven als maat voor de verbetering van het model.
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BIJLAGE IX

CORRELATIEMATRIXEN

Tabel IX.1 De samenhang tussen de verklarende variabelen die in hoofdstuk 5 zijn besproken (deel 1)

(2)

(3)

.07C
-

.46E
.31C
-

klachtkenmerken
(5) ha-consulten
(6) duur klachten
(7) andere hulpverl.
(8) ernst klachten1)
(9) aard klachten1)
(10) comorbiditeit T1
(11) specialisme

-

-

-

-

.31P
-

uitgangssituatie
(12) funct.toestand T1

-

-

-

-

-

demografische kenmerken
(1) leeftijd (pat)
(2) geslacht (pat)
(3) opleiding (pat)
(4) verzek.vorm (pat)

(4)

(5)

.01E -.07P
.08C *.13E
.15C .11E
- .03E

(6)

(7)

.01P *.15E
.04E .08C
.11E .16C
.04E *.12C

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

.28P .21P
.05E .06E
.19E *.18E
.12E .02E

.20E
.00C
.17C
.09C

.18E -.03P
.06C .01E
.04C .16E
.13C *.14E

.21E .01P -.26P .02E .07E .09P
.18E -.03P -.07P .08E .07E -.02P
- .05E .11E *.12E .29C .22E
- .37P .02E *.18E .09P
- .01E .30E -.21P
- .11C .23E
- .32E

-

-

-

-

1) onafhankelijke beoordeling op basis van huisartsinformatie
C=Cramér’s V, E=Eta, P=Pearson’s R; * betekent <.05, enkel onderstreept <.01 en dubbel
onderstreept <.001; # betekent dat geen samenhang wordt verondersteld

-

-
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Tabel IX.1 De samenhang tussen de verklarende variabelen die in hoofdstuk 5 zijn besproken (deel 2)

(13)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(22)

(23)

demografische kenmerken
(1) leeftijd (pat)
(2) geslacht (pat)
(3) opleiding (pat)
(4) verzek.vorm (pat)

.09E -.10P *.13E .08E
.02C .01E .03C 03C
-.06K *.20E .04C .17C
.09C .08E .04C *.15C

.16E
#
#
#

.06E
#
#
#

.01E
#
#
#

.26P *-.13P .05E
.03E .06C .03C
.14E .12P -.04C
.12E .08E .05C

.13E
.01C
.01C
.06C

klachtkenmerken
(5) ha-consulten
(6) duur klachten
(7) andere hulpverl.
(8) ernst klachten1)
(9) aard klachten1)
(10) comorbiditeit T1
(11) specialisme

.20E
.01E
*.16C
.08E
.34E
.19C
.19C

.06P
-.01P
.18E
.06P
-.31P
.11E
.24E

.01E .03E *.12E
.01E -.02E .01E
.03C .01C .02C
.04E .05E .21E
.20E .22E .08E
.09C .16C
#
.20C .04C .11C

.08E
.02E
.01C
.01E
.02E
#
.04C

.12E .07P .28P
.07E -.10P .04P
.10C .04E .27E
.03E .06P -.01P
.08E -.30P -.27P
# .10E .04E
.13C .33E .12E

.49E
-

.34P
.33E
-

.01E
.03C
.06E
-

.05E
.06C
.07E
.16C
-

.02E
.05C
.01E
.09C
#
-

.01E
.12C
.03C
.11C
#
.18C
-

.08E .24P
.12C .15E
.01E .06P
.03C *.13E
# .03E
.30C .08E
.36C .09E
- .08E

verrichtingen
(20) diagnostiek (ha)
(21) therapie (ha)

-

-

-

-

-

-

-

verwachtingen
(22) verw.klachtver.(ha)
(23) verw.klachtver.(pat)

-

-

-

-

-

-

-

uitgangssituatie
(12) funct.toestand T1
(13) ziektegevoel T1
(14) ongerustheid T1
(15) diagn.zekerh.(ha) T1
(16) diagn.zekerh.(pat) T1
(17) bedoel.duur (ha) T1
(18) bedoel.diagn.(ha) T1
(19) bedoel.ther.(ha) T1

(14)

(15)

(21)

.09E .08E
.01E .13E
.13C .19C
.07E .15E
.23E .11E
.11C .11C
.19C *.13C

.28P *.15E
.22E *.13C
.03P .19E
.02E .11C
.09E .10C
.17E .13C
.01E .07C
.12E .12C

.05E
.09C
.15E
.04C
.14C
.05C
.05C
.13C

-

.22P
-

.13E
.10E

.02E
.03E

-

-

-

.06C
-

1) onafhankelijke beoordeling op basis van huisartsinformatie
C=Cramér’s V, E=Eta, P=Pearson’s R; * betekent <.05, enkel onderstreept <.01 en dubbel
onderstreept <.001; # betekent dat geen samenhang wordt verondersteld
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Tabel IX.1 De samenhang tussen de verklarende variabelen die in hoofdstuk 5 zijn besproken (deel 3)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

demografische kenmerken
(1) leeftijd (pat)
(2) geslacht (pat)
(3) opleiding (pat)
(4) verzeker.vorm (pat)

.09E
#
#
.09E

.10E
#
#
.05C

.07E
#
#
.14C

.07E
#
#
.10C

.07E
.07C
.04K
.03C

.03E
.11C
.15C
.02C

.12E
#
#
.02C

#
#
#
#

#
#
#
#

klachtkenmerken
(5) ha-consulten
(6) duur klachten
(7) andere hulpverl.
(8) ernst klachten1)
(9) aard klachten1)
(10) comorbiditeit T1
(11) specialisme

.05E
.03E
.03C
.15E
.08E
.10C
.08C

.07E .08E
.16E .14E
.29C *.16C
.07E .02E
.07E .29E
.07C .06C
.13C .10C

.05E *.12E
.06E .03E
.06C .10C
.05E .18E
.09E .09E
.11C .01C
.09C .10C

.16E
.08E
.01C
.15E
.35E
.10C
.13C

.07E
#
.06E
#
.01C .11C
.01E .05E
.19E *.16E
.07C
#
.22C .12C

#
#
.01C
.20E
.08E
#
.11C

uitgangssituatie
(12) funct.toestand T1
(13) ziektegevoel T1
(14) ongerustheid T1
(15) diagn.zekerh.(ha) T1
(16) diagn.zekerh.(pt) T1
(17) bedoel.duur (ha) T1
(18) bedoel.diagn.(ha) T1
(19) bedoel.ther.(ha) T1

.02E
.06C
.15E
.09C
.10C
.14C
.05C
.01C

.12E
.11C
.13E
.13C
.02C
.10C
.02C
.15C

.15E .11E .01E .04E .08E
.10C .06C .09C *.15C .04C
.12E .06E .01E .07E *.12E
.10C .05C .02C .19C .25C
.13C *.17C .04C *.12C .06C
.11C .08C .11C .20C *.12C
.08C .10C .11C .04C .16C
.12C .07C *.14C .02C .00C

verrichtingen
(20) diagnostiek (ha)
(21) therapie (ha)

.13E
.08E

.06E
.07E

.19E
.04E

verwachtingen
(22) verw.klachtver.(ha)
(23) verw.klachtver.(pat)
(24) verw.ong.ver.(ha)
(25) verw.ong.ver.(pat)
(26) verw.diagn.zekerh.ver.(ha)
(27) verw.diagn.zekerh.ver.(pat)

*.16C *.13C
.02C .33C
- .09C
-

.08E
.09E

#
#
#
#
.06E .03E
.05C .03C
.10C
#
.20C *.12C
.11C .01C
.08C .04C

.04E
.03E

.04E
.08E

.17E
.07E

#
#

#
#

.19C -.06C .04C
.05C .31C *.16C
.01C -.09C .03C
.12C .17C .15C
- *.13C .09C
- .07C

.08C
.10C
.24C
.07C
.28C
.07C

.18C
.01C
.03C
.07C
.18C
.04C

#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#

verwijsmotieven huisarts
(28) druk patiënt
(29) geruststelling patiënt
(30) vrees huisarts

-

-

-

-

-

.21C
-

.09C
.21C
-

.08C
.05C
.10C

.13C
.10C
.01C

(31) type ziekenhuis
(32) naam specialist bekend

-

-

-

-

-

-

-

-

.45C
-

1) onafhankelijke beoordeling op basis van huisartsinformatie
C=Cramér’s V, K=Kendall’s tau, E=eta, P=Pearson’s R; * betekent <.05, enkel onderstreept <.01
en dubbel onderstreept <.001; # betekent dat geen samenhang wordt verondersteld
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Tabel IX.2

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1)
2)
3)
4)

De samenhang tussen de verwijzingsspecifieke variabelen voor het verklaren van de variantie in de kwaliteit van de verwijsbrief (N=281)

ernst klachten1)
aard klachten1)
specialisme2)
verwijsmotief vrees huisarts3)
verwijsmotief druk patiënt3)
verwijsmotief gerustst. patiënt3)
bekendheid specialist bij ha op T13)
intensiteit (werk)relatie ha-sp4)

(2)

(3)

(4)

(5)

.37
-

-.18
.29
-

.00
-.19
-.22
-

-.18
-.09
.03
-.10
-

(7)

(8)

-.16 .20
-.35 .08
-.12 *-.13
.22 .01
.22 -.14
- -.11
-

-.04
.03
.07
-.03
-.12
-.07
#
-

N=246
1=dermatologie, 0=interne geneeskunde en neurologie
1=ja, 2=nee
als de huisarts op T1 de naam van de specialist kent, N=197
* betekent p<.05, enkel onderstreept p<.01 en dubbel onderstreept p<.001

Tabel IX.3

De samenhang tussen de verwijzingsspecifieke variabelen voor het verklaren van de variantie in de doelmatigheid van het handelen van de specialist
(N=247)

(2)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(6)

ernst klachten
aard klachten
afstand tot ziekenhuis
beleidsmotief vrees sp1)
beleidsmotief wensen patiënt1)
beleidsmotief gerustst. patiënt1)
intensiteit (werk)relatie ha-sp

.41
-

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

.05 -.03
-.04 *-.13
- -.06
-

.03
.02
.03
.08
-

-.22
-.33
-.10
.27
.19
-

-.07
.07
-.27
-.04
-.06
.00
-

1) 1=ja, 2=nee
* betekent p<.05, enkel onderstreept p<.01 en dubbel onderstreept p<.001

Correlatiematrixen
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Tabel IX.4 De samenhang tussen de verklarende variabelen die betrekking hebben op de gezondheidstoestandverandering

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

.15E

.21P

.21P

.20E

.26E

klachtkenmerken
(2) andere hulpverlener vóór verwijz.
(3) ernst klachten1)
(4) aard klachten1)
(5) comorbiditeit T1
(6) comorbiditeit T2
(7) specialisme

-

.09E
-

.05E
.41P
-

.12C
.04E
.03E
-

.09C .27C .22E .03C *.13C
.08E *.15E .23P .15E *.15E
.03E .01E -.08P .22E .12E
.69C .08C .23E *.13C .01C
- .03C .26E .08C .03C
- .27E .03C .11C

uitgangssituatie
(8) functionele toestand T1

-

-

-

-

demografische kenmerken patiënt
(1) leeftijd

(7)

(8)

(9)

(10)

.18E -.03P

.06E

.01E

-

-

.02E

.03E

(11)

(12)

(13)

(14)

.02E

.03E

.07E

.10E

klachtkenmerken
(2) andere hulpverlener vóór verwijz.
(3) ernst klachten1)
(4) aard klachten1)
(5) comorbiditeit T1
(6) comorbiditeit T2
(7) specialisme

*.12C
.04E
*.13E
.07C
.07C
.23C

.01C
.20E
.30E
.10C
.04C
.02C

.10C .02C
.13E .22E
.08E .20E
.01C .00C
.04C .02C
.08C *.14C

uitgangssituatie
(8) functionele toestand T1

*.15E

.04E

.01E

.01E

verrichtingen
(9) therapie (sp)

.03C

.06C

.01C

.20C

verwachtingen
(10) verw.klachtver.(pat)
(11) verw.klachtver.(ha)

.07C
-

.00C
.07C

.16C .03C
.03C *.11C

verwijsmotieven huisarts
(12) geruststelling patiënt
(13) druk patiënt

-

-

.21C
-

.02C
.01C

(14) nog onder controle

-

-

-

-

demografische kenmerken patiënt
(1) leeftijd

-

1) onafhankelijke beoordeling op basis van specialisteninformatie
C=Cramér’s V, E=Eta, P=Pearson’s R; * betekent <.05, enkel onderstreept p<.01 en dubbel
onderstreept p<.001
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Tabel IX.5 De samenhang tussen verklarende variabelen die betrekking hebben op de ongerustheidsverandering

(2)
klachtkenmerken
(1) andere hulpverlener vóór verwijz.
(2) ernst klachten1)
(3) aard klachten 1)
(4) specialisme

.09E
-

(3)

(4)

(5)

(6)

.05E .27C *.18E .06E
.41P *.15E *-.15P .18P
- .01E -.20P *-.13P
- .24E .37E

(7)

(8)

(9)

(10)

.03C .27C
.15E .05E
.22E .02E
.03C *.17C

.03C
.23E
.10E
.05C

.01C
.20E
.30E
.02C

uitgangssituatie
(5) ongerustheid T1

-

-

-

- -.08P

.02E

.03E

.05E

.07E

verrichtingen
(6) diagnostiek (sp)
(7) therapie (sp)

-

-

-

-

-

.01E
-

.04E
.02C

.08E
.05C

.03E
.06C

verwachtingen
(8) verw.ongver.(pat)
(9) verw.ongver.(ha)

-

-

-

-

-

-

-

.11C
-

.07C
.23C

(11)

(12)

klachtkenmerken
(1) andere hulpverlener vóór verwijz.
(2) ernst klachten1)
(3) aard klachten1)
(4) specialisme

.10C .02C
.13E .22E
.08E .20E
.08C *.14C

uitgangssituatie
(5) ongerustheid T1

.01E

.02E

verrichtingen
(6) diagnostiek (sp)
(7) therapie (sp)

.07E
.01C

.06E
.20C

verwachtingen
(8) verw.ongver.(pat)
(9) verw.ongver.(ha)

.09C
.02C

.03C
.07C

verwijsmotieven huisarts
(10) geruststelling patiënt
(11) druk patiënt

.21C
-

.02C
.09C

-

-

(12) nog onder controle

1) onafhankelijke beoordeling op basis van specialisteninformatie
C=Cramér’s V, E=Eta, P=Pearson’s R; * betekent <.05, enkel onderstreept p<.01 en dubbel
onderstreept p<.001

Correlatiematrixen
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Tabel IX.6 De samenhang tussen de verklarende variabelen die betrekking hebben op de verandering
van de diagnostische kennis van de huisarts en de patiënt

(2)

(3)

(4)

(5)

.09E
-

.05E
.41P
-

.29C
.23E
.19E
-

.03C
.12E
.24E
.20C

uitgangssituatie
(5) zekerheid diagnose (ha) T1
(6) zekerheid diagnose (pat) T1

-

-

-

verrichtingen
(7) diagnostiek (sp)

-

-

-

-

klachtkenmerken
(1) andere hulpverlener vóór verwijz.
(2) ernst klachten1)
(3) aard klachten1)
(4) specialisme

verwachtingen
(8) verw.diagn.zekerh.ver. (ha)
(9) verw.diagn.zekerh.ver. (pat)

-

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

.01C .06E .16C
.01E .18P .03E
.18E *-.13P .24E
.04C .37E *.12C

.06C
.00E
.12E
.10C

.01C
.20E
.30E
.13C

-

.16C
-

.02C .19C
.16C *.12C

-

-

-

-

.03E

.01E

-

-

-

-

.15C
-

.26C
.05C

(11)

(12)

.17E .06C
.04E *.14C

.03E

(13)

klachtkenmerken
(1) andere hulpverlener vóór verwijz.
(2) ernst klachten1)
(3) aard klachten1)
(4) specialisme

.10C .00C .02C
.13E .02E .22E
.08E *.14E .20E
.10C .23C *.16C

uitgangssituatie
(5) diagnost.zekerh. (ha) T1
(6) diagnost.zekerh. (pat) T1

.02C
.06C

.25C
.04C

.15C
.03C

verrichtingen
(7) diagnostiek (sp)

.07E *.13E

.06E

verwachtingen
(8) verw.diagn.zekerh.(ha)
(9) verw.diagn.zekerh.(pat)

.07C
.03C

.17C
.03C

.03C
.01C

verwijsmotieven huisarts
(10) geruststelling patiënt
(11) druk patiënt
(12) vrees huisarts

.21C
-

.21C
.09C
-

.02C
.09C
10C

-

-

-

(13) nog onder controle

1) onafhankelijke beoordeling op basis van specialisteninformatie
C=Cramér’s V, E=Eta, P=Pearson’s R; * betekent <.05, enkel onderstreept p<.01 en dubbel
onderstreept p<.001
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Tabel IX.7 De samenhang tussen de verklarende variabelen die betrekking hebben op de tevredenheid
over het gedrag van de huisarts

(2)

(3)

.07E
-

.06E
.17C
-

verwachtingen patiënt
(5) verwachtingen gedrag huisarts

-

-

-

-

klachtkenmerken
(6) duur klachten
(7) aantal huisarts-consulten
(8) andere hulpverl. vóór verwijz.
(9) ernst klachten1)

-

-

-

-

demografische kenmerken patiënt
(1) leeftijd
(2) geslacht
(3) opleiding
(4) verzekeringsvorm

(4)

(5)

.01E .25P
.08C .12E
.26C *.16E
- .10E

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

.01P -.07P *.15E
.04E *.13E .08C
.03E .01E .04C
.04E .03E *.12C

.28P
.05E
.02E
.12E

21P
.06E
.02E
.02E

.11P -.00P

.07P -.05P

.02E

-

.20P
-

.18E -.03P -.07P
.21E .01P -.26P
- .05E .11E
- .37P

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

demografische kenmerken patiënt
(1) leeftijd
(2) geslacht
(3) opleiding
(4) verzekeringsvorm

-.03P -.10P .08E
.01P .01E .03C
.06E .00E *.14C
*.14E .08E *.15C

.03E
.11C
.01C
.02C

.07E
.07C
.03C
.03C

verwachtingen patiënt
(5) verwachtingen gedrag huisarts

*.16P *.15P

.03E

.11E

.07E

klachtkenmerken
(6) duur klachten
(7) aantal huisarts-consulten
(8) andere hulpverlener vóór verwijz.
(9) ernst klachten1)
(10) aard klachten1)

-.02P -.01P
.09P .06P
.22E .18E
.09P .06P
-.21P -.31P

.02E .08E .03E
.03E .16E *.12E
.01C .01C .10C
.05E *.15E .18E
.22E .35E .09E

uitgangssituatie
(11) functionele toestand T1
(12) ongerustheid T1
(13) zekerheid over diagnose T1

-

.34P
-

verwijsmotieven huisarts
(14) geruststelling patiënt
(15) druk patiënt

-

-

.05E .04E
.07E .07E
- *.12C

-

-

1) onafhankelijke beoordeling op basis van huisartseninformatie
C=Cramér’s V, E=Eta, P=Pearson’s R; * betekent p<.05, enkel onderstreept p<.01 en dubbel
onderstreept p<.001

.01E
.01E
.04C

.21C
-

Correlatiematrixen
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Tabel IX.8 De samenhang tussen de verklarende variabelen die betrekking hebben op de tevredenheid
over het gedrag van de specialist

(2)

(3)

(4)

(6)

(7)

.07E
-

.06E
.17C
-

.01E
.08C
.26C
-

.16P *.15E
.03E .08C
.03E .04C
.04E *.12C

.21P
.04E
.04E
.16E

.20P .06E
.05E .05C
.02E .04C
.02E *.12C

verwachtingen patiënt
(5) verwachtingen gedrag specialist

-

-

-

-

.04E

.03P

.10P *.13E

klachtkenmerken
(6) andere hulpverlener vóór verwijz.
(7) ernst klachten1)
(8) aard klachten1)

-

-

-

-

-

.09E
-

.05E .27C
.41P *.15E
- .01E

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

demografische kenmerken patiënt
(1) leeftijd
(2) geslacht
(3) opleiding
(4) verzekeringsvorm

.03E
.11C
.01C
.02C

.07E
.07C
.03C
.03C

.02P -.10P
.01E .01E
.09E .06E
.22E *.12E

.02E
.02C
.05C
.01C

.10E
.03C
.08C
.04C

verwachtingen patiënt
(5) verwachtingen gedrag specialist

.04E

.01E -.06P *-.14P

.06E

.04E

klachtkenmerken
(6) andere hulpverlener vóór verwijz.
(7) ernst klachten1)
(8) aard klachten1)
(9) specialisme

.01C .10C .21E
.20E *.13E .26P
.30E .08E -.05P
.02C .08C .23E

demografische kenmerken patiënt
(1) leeftijd
(2) geslacht
(3) opleiding
(4) verzekeringsvorm

(5)

(8)

(9)

.25E .01C .02C
.20P .08E .21E
.08P .39E .20E
.23E *.14C *.14C

verwijsmotieven huisarts
(10) geruststelling patiënt
(11) druk patiënt

-

.21C
-

.01E
.01E

.10E
.02E

.15C
.09C

.02C
.09C

(12) functionele toestand T2
(13) ongerustheid T2
(14) zekerheid over diagnose T2

-

-

-

.54P
-

.05E
.16E
-

.01E
.10E
.11C

(15) al dan niet onder controle T2

-

-

-

-

-

-

1) onafhankelijke beoordeling op basis van specialisteninformatie
C=Cramér’s V, E=Eta, P=Pearson’s R; * betekent p<.05, enkel onderstreept p<.01 en dubbel
onderstreept p<.001
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Tabel IX.9 De samenhang tussen de verklarende variabelen die betrekking hebben op het al dan niet
doorgaan met het zoeken van hulp

demografische kenmerken
(1) leeftijd (pat)
(2) geslacht (pat)
(3) opleiding (pat)
(4) verzekeringsvorm (pat)
(5) locus of control:zelf (pat)
(6) locus of control:arts (pat)
(7) locus of control:toeval (pat)klachtkenmerken
(8) andere hulpverl. vóór verwijz.
(9) duur klachten
(10) aantal huisarts-consulten

demografische kenmerken
(1) leeftijd (pat)
(2) geslacht (pat)
(3) opleiding (pat)
(4) verzekeringsvorm (pat)
(5) locus of control:zelf (pat)
(6) locus of control:arts (pat)
(7) locus of control:toeval (pat)
klachtkenmerken
(8) andere hulpverl. vóór verwijz.
(9) duur klachten
(10) aantal huisarts-consulten
(11) ernst klachten1)
(12) aard klachten)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

.07E
-

.06E
.17C
-

.01E
.08C
.26C
-

.01P
07E
.17E
.07E
-

.46P
.03E
.19E
.06E
.09P
-

-

-

-

-

-

-

-

.18E
-

.21E .09E
.20P -.03P
- .09P

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

.20P .06E
.05E .05C
.02E .04C
.02E *.12C
-.03P
#
.09P
#
# .17E

.26E
.00C
.16C
.07C
.03E
.24E
.01E

.03E .07E
.11C .07C
.01C .03C
.02C .03C
.01E *.14E
.01E .06E
.01E .17P

.05E .27C
-.10P .05E
-.18P .05E
.41P *.15E
- .01E

.12C
.02E
.07E
.08E
.03E

.01C .10C .21E .25E
.08E .03E -.02P .04P
.16E *.12E .10P *.13P
.20E *13E .26P .20P
.30E .08E -.05P .08P

-.01P

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

.26P *.15E .01P -.07P .21P
.01E .08C .04E *.13E .04E
.06E .04C .03E .01E .04E
.01E *.12C .04E .03E .16E
.21P .09E -.06P -.04P .06P
.35P .02E .09P .03P *.15P
.05E *.13P .06P .11P

.02P -.10P
.01E .01E
.09E .06E
.22E *.12E
.07P -.02P
.21P .08P
.07P .11E

(20)

.02E -.00E
.02C .01C
.05C .10C
.01C .13C
.02E .05E
.11E .10E
.10E

.01C
.01E
.05E
.08E
.39E

.20C
.02E
.02E
.10E
.05E

klachtkenmerken
(13) specialisme
(14) comorbiditeit T2

-

-

.03C
-

.02C
.04C

.08C
.04C

.23E
.30E

.23E *.15C
.05E *.15C

.11C
.07C

verwijsmotieven huisarts
(15) geruststelling patiënt
(16) druk patiënt

-

-

-

-

.21C
-

.01E
.01E

.10E
.02E

.15C
.09C

.13C
.06C

(17) functionele toestand T2
(18) ongerustheid T2
(19) zekerheid over diagnose T2

-

-

-

-

-

-

.54P
-

.05E
.16E
-

.30E
.23E
.11C

(20) eens met afronding T2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1) onafhankelijke beoordeling op basis van specialisteninformatie
C=Cramér’s V, E=Eta, P=Pearson’s R; * betekent p<.05, enkel onderstreept p<.01 en dubbel
onderstreept p<.001; # betekent dat geen samenhang wordt verondersteld

