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Inleiding. Er bestaat in toenemende mate belang
stelling voor het functioneren van de huisarts in 
het totaal van de gezondheidszorg. Als werker in 
de eerste linie wordt hij beschouwd als een sleu
telfiguur: hij is door deze positie in de gelegen
heid om de geneeskundige hulp een zo persoon
lijk mogelijk karakter te geven, terwijl hij ook -
door wat weI de ;zeeffunctie van de huisarts wordt 
genoemd - in de ,gelegenheid is de doeltreffend
heid van het gehele apparaat van de gezondheids
zorg mede te bewaken. De huisarts is echter niet 
in staat om de geneeskundige hulp alleen te bie
den; verwijzing naar en samenwerking met specia
listen is hiertoe in groeiende mate noodzakelijk. 
Op de oorzaken hiervan wordtrhans niet nader 
ingegaan; in dit kader worden slechts de vooruit
gang van de medische wetenschapen de groeiende 
institutionalisering van de gezondheidszorg ge
noemd. 

Indien men samenwerking van huisarts en spe
cialist nastreeft, dan is het van veel belang om 
tot een analyse van de huidige situatie te komen. 
Hierover is reeds een aanJtal studies versdhenen. 
Als een van de belangrijkste mag de dissertatie 
van Bremer worden genoemd. Deze huisarts ver
richtte in zijn eigen praktijk een onderzoek naar 
het verwijzen, waarbij het accent werd gelegd op 
het niveau van de diagnose van de huisarts en 

* Hoogleraar huisartsgeneeskunde Rijksuniversiteit te Utrecht 
en directeur van het Nederlands Huisartsen-Instituut 
(N.H.I.). 

M Destijds staflid Nederlands Huisartsen-Instituut, thans or
ganisatie-adviseur bij het Raadgevend Bureau Berenschot. 

Samenvatting. Het verwi;zen van ziekenfonds
patienten in 122 Nederlandse huisartsprakti;ken. 
Gedurende vier weken werd in 122 huisartsprak
tijken van alle verwijzingen van ziekenfondspa
tienten een aantal gegevens geregistreerd. In totaal 
waren dit ruim achtduizend verwijzingen. Het 
bleek dat er een duidelijke relatie .bestaat tussen de 
urbanisatiegraad en het verwijspercentage in die 
zin, dat naarmate de verstedelijking toeneemt het 
verwijspercentage stijgt. Er bleek echter geen relatie 
te bestaan tussen het verwijspercentage en,de prak
tijkgrootte of met de duur van het huisarts zijn. 

Het blijkt dat van alle verwijzingen ongeveer 
een kwart verwijzingen zijn ter voortzetting van 
de specialistische behandeling na een jaar. Na uit
zuivering van deze verwijzingen en na het uit
sluiten van de verwijzingen wegens refractieafwij
kingen, blijken in het jaar van onderzoek 22,2 
patienten per honderd ingeschreven patienten per 
jaar naar een specialist te worden verwezen of 
weI 6,8 per honderd arts-patient-contacten. 

Globaal gesproken blijkt het verwijspercentage 
met de leeftijd toe te nemen. Het verwijspercentage 
van vrouwen is 20 pro cent groter dan van mannen. 
Uit het onderzoek blijkt voorts, welke ziekten 
vooral bijdragen tot het verwijzen naar een spe
cialist. Zo wordt 11/2 pro cent van de infectieziekten 
naar een specialist verwezen, 8 procent van de 
psychische stoornissen (met uitsluiting van psy
chose en depressie), 21 procent van de lage rug
klachten en 100 procent van de hartinfarcten en 
maligne aandoeningen. 

Het onderzoek biedt voorts een aantal gegevens 
over de verwijzing per ziekte respectievelijk ziekte
groep en over het aantal herhaalverwijzingen per 
ziektegroep. 
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op het effect van de verWIJzmg voor de patient. 
Ook Ruhe deed een ondelizoe"k naar de verwijs

gewoonten in de huisartspraktijk. Hij concludeerde 
uit zijn in en om Tilburg verzamelde gegevens, 
dat de plattelandsarts minder verwijst dan zijn 
collega in de stad. Verder blijkt, dat een niet
optimale praktij.kvoering deverwijzing in de hand 
werkt. Tenslotte heeft iedere huisarts zijn verwijs
gewoonten welke hij gedurende zijn bestaan a~s 
huisarts behoudt. 

Overigenskomt in een aantal praktijkanalyses 
de verwij'Zing vaak min of meer zijdelings aan de 
orde. Men tkomt dan tot de conclusie, dat de huis
arts ongeveer 15 procent van de hem voorgelegde 
prablemen naar de specialist verwijst en dat de 
huisarts dus 85 procent van de problemen zel£
standig afwerkt. Uit gegevens van de zijde van de 
Ziekenfondsraad blijkt, dat een groeiend aantal 
verwijskaarten door huisartsen wordt a£gegeven: 
in 1966 38,8 en in 1967 39,1 per 100 ingeschreven 
patienten (Jaarverslag Ziekenfondsraad.). 

:\lIeen reeds het feit, dat 15 procent van de pro
blemen naar de specialist wordt verwezen, maar 
dat toch voor 40 van de 100 bij een huisarts inge
schreven patienten jaarlijks een verwijskaart wordt 
uitgeschreven, is schijnlbaar met dkander in tegen
spraak. 

Hoewel de ziekenfondsen oo:k weI overzichten 
geven van de verdeling van de verwijzingen over de 
verschillende specialismen, wordt het inzicht hier
door niet veel groter. Het wordt vooral vertroe
beld door het feit, dat geen onderscheid wordt 
gemaakt tussen verwijzingen die voor de eerste 
keer plaatsvinden en het afgeven van verwijsikaar
ten na een jaar ter verlenging van de specialistische 
behandeling. Oak bestaat in het gdheel geen ken:
nis betreffende de diagnoses die aanleiding geven 
tot een verwijzing of tot een :herhalingsverwijzing. 
Evenmin bestaat inzicht in de relatie tussen het 
verwijzen enerzijds en de leeftijd en het geslacht 
van de betrokken patient anderzijds. Zo zijn er 
meer vragen die een antwoord ,behoeven. Het leek 
ons daarom van belang een nader onderzoek in 
te stellen naar een aantal elementen uit het ver
wijsproces. 

De opzet van het onderzoek. Hoewel het ver
langen bestond om het verwiisproces van alle pa
tienten, d'us zowel van ziekenfondspatienten als van 
particuliere patienten, in het onderzoek te betre'k
ken, is hiervan reeds spoedig afgezien. Immers, de 
procedure voor het consulteren van een specialist 
is voor beide categorieen zeer uiteenlopend. 

De ziekenfondspatient kan zich uitsluitend met 
een verwijskaart van zijn huisarts tot een specia
list wenden, de particuliere patientkan in principe 
ook rechtstreeks de hulp van een specialist in
roepen. De ziekenfondspatient moet na een jaar 
een nieuwe verwijskaart vragen, de particuliere pa
tient kan jaar in jaar uit, wnder medeweten van 
de huisarts, bij een specialist onder behandeling 
zijn. 

Sommige particuliere verzekeringsmaatschap-
pijen eisen een verklaring van de huisarts, andere 
weer niet. Ook bevordert de aard van de verze
kering in een aantal gevallen - met name wanneer 
men niet tegen de kosten van hulp door de huis
arts is verzekerd - 'het consulteren van de specia
list met vool'bijgaan van de huisarts. 

In verband met deze ongeliJksoortigheid van 
ziekenfonds- en particuliere patienten in het kader 
van de verwijzing, werd besloten het onderzoek 
te beperken tot de verwij'Zing van ziekenfonds
patienten. Hieraan waren bovendien technische 
voordelen ver;bonden: de huisarts moet een ad
ministratieve handeling verrichten ten behoeve van 
de verwijzing, deze is eenvoudig te koppelen aan 
een registratie ten ibehoeve van het onderzoek. 

Er werd een onderzoekformulier ontworpen 
waarop de volgende gegevens moesten worden in
gevuld: dag van de week, leeftijd en geslacht van 
de patient, het specialisme waarnaar wordt ver
wezen. Verder moest de diagnose of het symp
toom worden vermeld waarvoor de verwijzing 
plaatsvond. Tenslotte moest worden aangegeven 
of het een eerste of een herhalingsverwijzing be
trof en welk motief aan de verwijzing ten grond
slag lag, te weten een diagnostisch of een thera
peutisch prohleem, een technisch-organisatorisoh 
probleem of het verwachtingspatroon van de pa
tient. Het proefformulier werd van te voren door 
vijf hu'isartsen gedurende veerl'ien dagen op zijn 
bruiKbaarheid getest. Mede rekening houdend met 
het gegeven commentaar werd een definitief for
mulier opgesteld. 

Aangezien te verwachten is dat de verwijsge
woonten van huisartsen zeer uiteenlopend zijn -
Ruhe vond hijvoorbeeld oak een verschil tussen 
wei en niet-Ieden van thet Nederlands Huisartsen 
Genootschap (N.H.G.) - leek Ihet van belang art
sen, verkregen door middel van een aselecte steek
proef nit de huisartsenpopulatie, te bewegen aan dit 
onderzoek mee te doen. Zou men alleen zeer ge
mati veer de huisartsen Iaten deelnemen, bijvoor
bee1d via een vrijwillige aanmelding, dan zouden 
de resultaten aanzienlijk minder algemene geldig
heid hezitten. Hoewel de mogelijkheid bestond 
dat de werving via een aselecte steekproef gema"k
kelijk zou kunnen mislukken, werd toch tot deze 
procedure besloten. 

Uit het alfabetische N.H.I.-huisartsenregister 
werd iedere zeventiende huisarts in de steekproef 
opgenomen; er was dus sprake van een systemati
sche steekproef met een aselect begin. De aldus 
gekozen 258 huisartsen werden aangeschreven 
waarbij 'Om hun medewerking werd verzocht; 133 
huisartsen reageerden positief op dit verzoek. Deze 
huisartsen werd verzocht gedurende vier volle 
weken, vallend in het najaar van 1968, aile ver
wijzingen van ziekenfondspatienten te registreren 
en de genoemde gegevens daarover te noteren. 

Deze tijdsduur werd gekozen, omdat uit andere 
onderzoekingen is gebleken dat vier weken een 
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aanvaardbare periode voor de deelnemers is; een 
langere periode betekent voor hen een al te grote 
belasting. Vrijwel aIle huisartsen registreerden in 
dezelfde vier weken. Slechts enkelen moesten door 
vakantie of ziekte een ander tijdvlak kiezen; deze 
vielen echter toch alle in het najaar van 1968. 

Van iedere deelnemer werd een aantal gegevens 
verzameld, namelijk de leeftijd, het aantal jaren 
dat hij als huisarts praktizeerde (het betrof aIleen 
mannelijke huisartsen) en de omvang van zieken
fonds- en particuliere praktijk. Verder werd aan 
de deelnemers gevraagd gedurende de registratie
periode dagelijks het aantal contacten met parti
culiere en ziekenfondspatienten te noteren. 

Van de 133 deelnemende huisartsen trokken 
zich uiteindelijk zeven terug, terwijl van vier huis
artsen niet al het materiaal geschikt bleek voor 
verdere bewerking. De totalen in de onderscheiden 
tabeIlen kunnen derhalve varieren tussen 122 en 
126. 

Uiteraard is het van belang te weten in hoe
verre de uiteindelijke deelnemers toch een selecte 
steekproef vormden uit de reeds getrokken aselecte 
steekproef. Aangezien van de steekproefpopulatie 
slechts een beperkt aantal gegevens bekend was, 
kan de mate van selectie slechts worden getoetst aan 
de leeftijd en de vestigingssituatie van de wel en 
niet-deelnemende huisartsen. Hiertoe werd gebruik 
gemaaJkt van de chF-toets, waarbij het significan
tieniveau op 5 pro cent werd gesteld. 

T abel 1. Wei en niet-deelnemen aan het ander
zaek in relatie tat de vestigingssituatie. 

Wei Niet 
Vestigingssituatie deelnemen deelnemen Totaal 

Platteland 39 45 
Forensenplaats 7 10 
Plattelandsstadje 17 6 
Kleine stad 9 9 
Middelgrote stad 20 17 
Grote stad 34 45 

Totaal 126 132 

chi2 = 7.86; df = 5 .20 < p < .10 

Tabel2. Leeftijdsverdeling van de wei 
deelnemers. 

Geboren Wei Niet 
deelnemen deelnemen 

V66r 1910 14 13 
1910 - 1919 22 34 
1920 - 1929 54 53 
Na 1930 36 26 
Onbekend 6 

Totaal 126 132 

chF = 9.06; df = 4 .10 < p < .05 

84 
17 
23 
18 
37 
79 

258 

en niet-

Totaal 

27 
56 

107 
62 
6 

258 

Uit tabel 1 blijkt dat geen statistisch significant 
verband bestaat tussen de weI en niet-deelnemers 
van het onderzoek en hun vestigingssituatie. De 
deelnemers vormen geen selecte groep uit de 
aselect getrokken steekproef ten aanzien van de 
variabele vestigingssituatie. 

Uit tabel 2 blijkt dat eveneens geen statistisch 
significant verband bestaat tussen de wel en niet
deelnemers aan het onderzoek en hun leeftijd. De 
deelnemers vormen ten aanzien van de variabele 
leeftijd geen selecte groep uit de aselect getrokken 
steekproef. Enige voorzichtigheid is hier weI ge
boden, aangezien de berekende chi2 niet veel af
wijkt van de bij de 5 procent behorende chF; deze 
laatste is namelijk x 0,05 (df = 4) = 9,488. 

De door de huisartsen in te vullen. formulieren 
waren geheel geprecodeerd met uitzondering van 
de diagnose of het symptoom waarvoor de ver
wijzing plaatsvond. Voor deze methode is gekozen 
om de deelnemende huisarts niet te belasten met 
het coderen van diagnoses, hetgeen voor niet-in
gewijden een tijdrovende bezigheid kan zijn. 

Bovendien hoopten wij door slechts een me de
werker vanhet N.H.I." te laten coderen, een grote 
uniformiteit in de codering te verkrijgen. Voor de 
codering werd de E-lijst gebruikt. De gegevens 
werden overgebracht op ponsdocumenten, die op 
het computercentrum van de Rij'ksuniversiteit van 
Utrecht werden geponst en bewerkt. 

De resultaten van het anderzaek. In een tijds
spanne van vier weken hadden de deelnemende 
huisartsen in totaal 86 502 contacten met hun zie
kenfondspatienten op een totaalbestand van 
265804 ziekenfondspatienten. Wanneer men dit 
omrekent, dan betekent ait een gemiddelde frequen
tie van 4,2 contacten per patient per jaar. Het blijkt 
dat er verschillen bestaan met betrekking tot de ves
tigingssituatie. 

Uit tabel 3 blijkt, dat de contactfrequentie in 

Tabel3. Cantactfrequentie in rehttie< tat de ves
tigingssituatie. 

Vestigingssituatie 

Platteland 
Forensenplaats 
Plattelandsstadje 
Kleine stad 
Middelgrote stad 
Grote stad 

Totaal 

!i 
~5 <:-'< 
0" u ~ 
C;ti 
~'> 
<.S 

23274 
5045 

11448 
7346 

16087 
23302 

86502 

!i 
c:: .. '" "'O.~ <: .. 

;~ ~ t.[ 
~'" '" 0. .. ~ c:: u5& ..co 
~'t3 :gg~ 
'" " ~ d:1S ~'"" ° " f--'~ ,,0'" U,," 

76794 3,9 
14950 4,4 
38537 3,9 
17419 5,5 
46212 4,5 
71892 4,2 

265804 4,2 

* Voor dit zeer veel tijd vergende werk danken wij W. Ekker 
van harte. 
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de kleine stad een afwijkend heeld vertoont, dat 
wil zeggen Ihoger is dan bij de andere vestigings
situaties. Het platteland vertoont de laagste con
tactfrequentie. Deze uittkomsten komen niet over
een met die van het intermitterend morbiditeits
onderzoek (I.M.O.) van Oliemans. Door hem 
worden juist de laagste frequenties gevonden in 
de kleine stad, namelijk 3,8 tegenover 4,3 op het 
platteland en 4,7 in de grote stad. 

In de vier registratieweken hadden de huisartsen 
dus in ~otaaJ 86 502 contacten met ziekenfonds
patienten. Men bedenke dat in deze periode ver
schillende contacten met een patient :konden 

Tabel4. Aantal verw1Jztngen per 100 contacten 
per vestigingssituatie. 

Vestigingssituatie 

Platteland 
F orensenplaats 
Plattelandsstadje 
Kleine stad 
Midde1grote stad 
Grote stad 

Totaal 

0: 

" > 
~ 

-50: 

'" " ,,~ 

bIl~ 

~" .- " 
~~ 
cI:I::::-

~~ 
<> 

1862 
473 

1024 
717 

1704 
2594 

8374 

0: 

" bIl" 
.S ~ 

" 
N U 

:~g :~ 
;,,, ~ 8 0." 
-iJ _0 

" " ~9 
~c " ~ 
" 0 " " <u <0. 

23274 8,0 
5045 9,3 

11448 9,0 
7346 9,8 

16087 10,6 
23302 11,1 

86502 9,7 

Tabel5. Totaal aantal verwijskaarten per 100 in
geschreven patienten per jaar naar vestigings
situatie. 

Vestigingssituatie 

Platteland 
Forensenplaats 
Plattelandsstadje 
Kleine stad 
Middelgrote stad 
Grote stad 

Gemiddeld 

Aantal verwijskaarten 
per jaar per 100 patienten 

32 
41 
35 
54 
48 
47 

41 

T abel 6. Aantal verw1Jztngen per 100 contacten, 
verdeeld over de dagen van de week. 

Dag 

Maandag 
Dinsdag 
Woensdag 
Donderdag 
Vrijdag 
Zaterdag 
Zondag 

Aantal verwijzingen per 
100 contacten per dag 

10,0 
10,0 
10,0 
9,5 
8,0 
6,5 
8,0 

plaatsvinden, zodat men niet kan stellen dat dit 
aantal even zovele patienten betreft. In dezelfde 
periode werden 8 374 verwijskaarten uitgeschreven, 
zodat kan worden geconcludeerd, dat per 100 
contacten 9,7 verwijskaarten werden uitgeschreven. 

Uit tabel 4 blijkt dat het aantal verwijzingen 
per 100 contacten hoger is bij de meer verstede
lijkte gemeenten dan bij de plattelandsgemeenten. 
Immers, in deze volgorde zijn de vestigingssituat,ies 
in de tabel gerangschikt, conform de indeling van 
het Centraal Burau voor de Statistiek (C.B.S.). 
Slechtscle forensengemeenten springen enigszins er
uit, maar het gedragspatroon in dez·e gemeenten 
sluit waarschijnlijk meer aan bij dat in de grote stad 
dan bij dat in de overige .yestigingssituaties. 

Wanneer de verwijscijfers niet worden omgere
kend op het aantal contacten, maar op het totale 
patientenbestand - zoals ook door de Zieken
fondsraad geschiedt - dan blijkt dat per jaar ge
middeld 41 verwijiskaarten per 100 ingeschreven 
ziekenfondspatienten worden uitgeschreven. Uit 
tabel 5 blijkt dat dit percentage op het platteland 
het laagste ligt en dat in de kleine stad het hoog
ste percentage wordt gevonden. 

Wanneer de ,gegevens van de tabellen 3, 4 en 5 
meteI:kander worden vergeleken, dan blijkt het 
aantal verwijskaarten per patient meer relatie te 
vertonen met de contactfrequentie dan met het 
aantal verwij.zingen per 100 contacten. Men kan 
zioh dan afvragen of een hogere contactfrequentie 
aanleiding geeft tot rhogere verwijspercentages. 
Voor deze veronderstelling kunnen wij naderhand 
nog steun vinden. 

Er blijken verschillen te bestaan tussen de ver
wij,spercentages per dag van de 'Week (tabel 6). Op 
vrijdag, zaterdag en zondag liggen deze iets lager; 
het is niet onwaarschijnlijk dat dit 'kan worden 
toegeschreven aan de gewoonte dat de herhalings
kaarten vooral op de gewone werkdagen worden 
uitgeschreven. Op de mogeIijkheid of dit inder
daad het gevonden verschil verklaart, werd door 
ons niet veDder ingegaan. 

* * * 

Thans zal een overzicht worden gegeven van de 
specialismen waarheen de verwijzing plaatsvond. 
Wij vergelijken deze met de Nederlandse cijfers 
over 1967 die zijn verstrekt door de Ziekenfonds
raad. Uit tabel 7 blijkt dan dat de door ons gevon
den percentages vrij goed met de landelijke over
eenkomen. Er is in ons materiaal slechts een opval
lende oververtegenwoordiging van verwijzingen 
naar de oogarts, waardoor de andere verwijzingen 
relatief iets lager hggen. AlIeen de verwijzing naar 
de gynaecoloog en de reumatoloog vertoont een 
iets hogere waarde. 

Het is te verwadhten dat de spreiding van de 
verwij.zingen naar de verschillende specialismen 
over de wecl< verschillen vertoont. Immers, de 
spoedgevallen die in het weekeinde worden ver
wezen, zullen meestail liggen op het gebied van 
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de chirurg, de psychiater en de kinderarts, terwijl 
dit ook ten aanzien van de gynaecoloog kan wor-
den verwacht. Uit tabel 8 blijkt, dat het aandeel 
in het totale aantal verwijzingen per specialisme-
groep op maandag het grootst is, met uitzonde-
ring van de verwijzingen naar de gynaecoloog, dit 
aantal is op dinsldag het hoogst. Het Iaagste verwijs-
percentage voor chirurgie, kindergeneeskunde, gy-

Tabel7. Verwijzing naar de diverse specialisnzen, 
vergeleken met de Nederlandse cijfers over 1967. 

" 
':'".1 

~ ~ 

" u~ .", "" CD" 
Specialisme 

u 0:: C 
~: 

c: 

~~;~ c" of: 
".c ~to ~;b ::! c: 
" " Z~ <~;.. 0.." 

Interne geneeskunde 785 9,4 10,7 
Hart- en vaatziekten 151 1,8 2,0 
Longziekten 148 1,8 1,8 
Reumatologie 103 1,2 1,0 
Maag-, darm-, 
stofwisselingsziekten 37 0,4 0,5 
Allergische ziekten 13 0,2 0,3 

Totaal 1237 14,8 16,3 

Interne specialismen 

Algemene chirurgie 1025 12,2 13,6 
Urologie 111 1,3 1,3 
Plastische chirurgie 22 0,3 0,3 
N eurochirurgie 12 0,1 0,3 
Orthopedie 506 6,0 6,9 
Kaakchirurgie 16 0,2 

Totaal 1692 20,1 22,4 

Chirurgische specialismen 

Kindergeneeskunde 182 2,2 3,1 
Gynaecologie/verloskunde 514 6,1 5,6 
Zenuwziekten 504 6,0 6,4 
Keel-, neus-, oorheelkunde 745 8,9 9,0 
OogheeIkunde 2856 34,1 30,7 
Huidziekten 463 5,5 6,0 
Overige 181 2,1 0,3 

Totaal 5445 64,9 61,1 

Alles tezamen 8374 99,8 99,8 

naecologie/verloskunde en van zenuwziekten valt in 
het midden van de week, van de keel-, neus- en 
oorheelkunde en dermatologie daarentegen op 
vrijdag. 

De tot Ll toe gehanteerde aantallen betreffen 
steeds de totale aantallen verwijzingen, waarin dus 
alle afgegeven verwijskaarten zijn opgenomen. 
Reeds werd de aandacht gevestigd op het feit ct:1t 
men door de hantering van deze totale cijters 
waarschijnlijk vaak vertekende beelden krijgt. Er 
zal nu een scheiding worden aangebracht tussen 
de verwijskaarten dIe door de huisarts zijn afge
geven - omdat er zijns inziens een indica tie was 
tathet verwijz,en van een patient, welke die in
dicatie ook moge zijn - en de verwijskaarten, die 
een meer administratief karakter dragen. Dit zijn 
dus vooral die kaarten, die na een jaar v/eer moe
ten worden afgegeven, opdat de specialist voor de 
voortzetting van zijn behandeling zal worden ge
hanoreerd. 

Uit tabel 9 blijkt dat gemiddeld een kwart van 
alle verwijzingen administratieve verwijzingen zijn. 
Veor sommige specialismen is dit percentage hoger 
dan het gemiddelde, met name voor de interne 
vakken, de zenuwziekten en voor de oogheelkun
de. Bij deze specialismen moet men dus een veel
vuldig voorkomen van langdurige behandelingen 

Tabel9. Herhalings- of administratieve verwij
zingen per specialisme, uitgedrukt in percentages 
van het totate aantal verwijzingen. 

Spccialisme 

Interne geneeskunde 
Chirurgische vakken 
Kindergeneeskunde 
Gynaecologie/verloskunde 
Zenuwziekten 
Keel-, neus- en oorheelkunde 
Oogheelkunde 
Dermatologie 

Gemiddeld 

Percentage 
herhalingsverwiizingen 

per specialisme 

34,8 
12,1 
17,6 
13,4 
31,1 

8,7 
33,1 
20,9 

25,1 

Tabel8. Verdeling van de verwijzingen in percentages over de dagen van de week per specialisme. 

bl) bl) 
bl) " " "2 bl) 

" bl) "5l 00 "00 
Specialisme "jj " " ."" ";;j c: "5l 5 ." " .... ." 

" " ~ ~ c " " c 0 0 ~ " 0 0 
~ C; 13 0 NN I-

Interne geneeskunde 21,7 21,6 18,1 16,1 18,8 3,7 100 
Chirurgie 23,6 19,9 16,9 17,5 17,3 4,8 100 
Kindergeneeskunde 23,6 19,2 14,8 17,6 17,6 7,7 100 
Gynaecologie/verloskunde 20,0 23,1 17,8 14,7 20,2 4,1 100 
Zenuwziekten 25,9 21,1 18,3 13,6 16,1 5,0 100 
Keel-, neus- en oorhee1kunde 27,0 20,7 18,2 17,7 14,2 2,3 100 
Oogheelkunde 22,0 22,0 19,7 19,5 15,2 1,6 100 
Huidziekten 24,0 21,6 18,8 19,7 14,3 1,7 100 
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verwachten. Bij de analyse van een aantal diagn'O
segr'Oepen W'OJ:1dt hierop nog nader teruggekomen. 
V'O'Or een g'Oed inzicht in de verwijspercentages die 
in de aanvang van dit verslag werden verstrekt, is 
een c'Orrectie hiemp wenselijk. lIhans kan w'Orden 
gesteld, dat van de 41 verwijskaarten die per 100 
pat'ienten per jaar worden afgegeven, ongeveer 10 
betrekking hebben op administratieve verwijzingen, 
zodat het reele verwijspercentage 30 per 100 inge
sdhreven patienten per jaar bedraagt. 

Reeds eerder weJ:1d gec'Oncludeel'd dat per 100 
c'Ontacten 9,7 verwijskaarten werden afgegeven. 
Het reele percentage is dus 7,3 verwijzingen per 
100 c'Ontacten. 

Tabell0. Achteraf gegeven verwijskaarten per 
specialisme. 

Speciaiisme 
Percentage 

verwijzingen per 
speciaiisme 

Interne geneeskunde 
Chirurgische vaI~ken 
Kinder,geneeskunde 
Gynaec'Ol'Ogie/verl'Oskunde 
Zenuwzie:kten 
Keel-, neus- en 'O'Orihedkunde 
O'Ogheelkunde 
Dermat'OI'Ogie 

Gemiddeld 

4,8 
12,8 
7,1 
3,7 
7,3 
2,0 
2,0 
2,6 

5,4 

T abel 11. Motieven va or de verw1Jzrng naar een 
specialist, uitgedrukt in percentages (N = 5862) 

1 Een specialist verzoekt verwijzing naar 
een andere specialist 1,4 

2 De patient verz'Oekt 'Of geeft aan te willen 
worden verwezen 20,3 

3 De therapie van de huisarts had geen suc-
ces 9,4 

4 De be'handeling k'Ost de huisarts te veel 
tijd 3,1 

5 De casus ligt buiten dediagn'Ostische 'Of 
therapeutische vaardigheid 'Of kennis van 
de huisarts 56,0 

6 De diagn'Ostische mogelij'l<!heden van de 
huisarts zijn te beperkt 3,4 

7 De therapeutische mogelijkheden van de 
'huisarts zijn te beperkt 1,0 

8 Andere m'Otievenen onbekend 5,3 

Totaal 99,9 

Tabel12. Verwi;zing wegens beperkte diagnosti
sche mogelijkheden. 

Lab'Orat'Oriumonderwek 
Rontgendiagnostiek 
Elektrocardi'Ografie 
Andere redenen 

TQtaal 

0,3010 
1,6010 
0,2010 
0,2010 

2,3010 

Er is een andere categorie verWIJzmgen waar'OP 
de huisarts betrekkelijk weinig invloed kan uit
oefenen, Z'O hij dat al zou wensen. Het betreft de 
verwijzingen waarbij achteraf een verwijskaart 
w'Ordt gevraagd, nadat de patient zich reeds 'On
der specialistische behandeling heeft gesteld. In een 
aantal van deze gevallen zal specialistische be
handeling vo]k'Omen op zijn plaats zijn, bijv'Oor
beeld bij ernstige 'Ongevallen en bij andere ernstige, 
sP'Oedeisende gevallen. In een aantal gevaBen zal 
de 'huisarts de verwijzing eigenlijk 'Onnodtg vinden, 
maar do'Or desituatie zal hij zioh echter gedwon
gen voelen toch een verwijskaart af te geven. Hoe 
frequent het vO'Ol1komt dat achteraf een verwijskaart 
w'Ordt afgegeven is in tabel 10 weergegeven. 

Het wekt geen verbazing dat de chirurgische 
vakken ver bovenaan staan in verband met de 
daarin voorkomende sP'Oedeisende pr'Oblemen. 
Ook de zenuwziekten en de kindergeneeskunde 
komen boven het gemiddelde van 5,4 pro cent uit, 
waarschijn:lijk omdat zowel het zieke kind als de 
psychische st'O'Ornis angstaanjagend kunnen zijn en 
veelvuldig in de ogen van de niet-medicus, al 'Of 
niet terecht, een spoedeisende indruk kunnen ma
ken. 

V'Oorts werd getracht na te gaan welke motie
yen bij de huisarts aanwezig waren bij de t'Otstand
k'Oming van verwijzingen. Zowel de administra
tieve verwijzingen als de verwijzingen achteraf 
werden hiel1bij buiten besch'Ouwing gelaten. Van de 
resterende 70 procent worden in tabel 11 de m'O
tieven 'Opgesomd. 

Men dient deze uitkomsten met reser,ve te be
zien. Het is om te beginnen niet te verwachten 
dat de huisarts altijd precies het m'Otief t'Ot ver
wijzing kan aangeven. Vaak zuBen verschillende 
m'Otieven d'O'Oreen speIen, welke men zich veelal 
nieteens geheel bewust is. Ook kunnen de weI 
aangegeven motieven een rationalisering zijn van 
een gedrag, dat uit weer andere m'Otieven voort
spruit. Verwijzing is zeer vaak een onderdeel van 
de arts-patient-relatie, een handeling die 'OP deze 
relatie is afgestemd. Het motief dat de patient 
graag wil worden verwezen, geldt veelal ook de 
meer "eenv'Oudige" verwijzingen zoals de verwij
zi.ng naar een 'O'Ogarts in verb and met visussto'Or
lllssen. 

Van belang is, dat 56 pro cent van de reele ver
wijzingen (dat wil zeggen zonder de administra
tieve verwijzingen) een gevolg is van het feit dat 
de diagnostischeen therapeutische vaardigheden 
van de huisarts niet verder reiken. Belangwek
kend was verder de uitlkomst, dat een tekort in de 
outillage van de huisarts slec'hts in 4,5 procent van 
de reele verwijzingen het motief vormde. In de 
huidige situatie zou dus een uit<breiding hiervan 
de verwijzingen nauwelijks belnvloeden. Men mag 
hieraan natuurlirk niet de conclusie verbinden dat 
de huisarts, die eenmaal Z'OU hebben leren werken 
met een uitgebreidere 'Outillage, niet t'Ot andere 
verwijspatr'Onen zou komen. 
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Nagegaan werd op welk terrein genoemde be
perkingen zich voordeden. 

In 0,7 pro cent van de gevalIen voelde de huis
arts zich door een beperking in therapeutische 
mogelijkheden genoodzaakt een patient te verwij
zen. Dit betrof 59 gevaHen, waarbij in 10 gevallen 
de beperking lag op het gebied van de fysische the
rapie, 28~maal in hetgeen orthopedische hulpmid
delen mogen voorschrijven, 19-maal door beperkin
gen op ander gebied en tweemaal door beperkingen 
op het gebied van de farmacotherapie. 

De samenhang tussen de verwijspercentages en 
enkele kenmerken van de praktijk. Op grond van 
de reeds bestaande ervaring dat de verwijzingen 
van praktijk tot praktijk zeer sterk kunnen uiteen
lop en, werd getracht in verschillende opzichten 
een samenhang te vinden. Achtereenvolgens werd 
een onderzoek ingesteld naar de samenhang met 
de procentuele verhouding ziekenfonds/particu
Ii ere patienten in de praktijk, verder naar de samen
hang met de totale praktijkgrootte, met het aantal 
jarendat men als huisarts is gevestigd en met de 
vestigingssituatie. 

Op basis van het proefonderzoek was er red en 
te veronderstelIen, dat een verband bestond tussen 
de verwijspercentagesen de ratio ziekenfonds/par
ticuliere patienten. Nadere analyse toonde aan, dat 
dit echter niet het geval is. In de thans volgende 
tabelIen werd de v.erwijzing naar de oogarts buiten 
beschouwing gelaten, omdat deze verwijzingen die 
grotendeels wegens refractie-afwij1kingen plaatsvin
den de totale cijfers in aanzienlijke mate belnvloe
den. In dit verb and wordt van het gezuiverde ver
wijspercentage gesproken. 

Bij het nagaan van genoemde mogelijlkheden van 
samenhang werd gebruik gemaakt van de asso
ciatie-maat gamma van Goodman en Kruskal. Deze 
maat lean zinvol worden gebruikt, indien de varia
belen tenminste op ordinaal niveau zijn gemeten. 
Aan deze eis van rangorde voldoen aIle variabelen 
waarvan wij de samenhang willen nagaan. De gam
ma varieert van -1 tot + 1, waarbij volledige posi
tieve samenhang wordt weel'gegeven door + len 
een volledig negatieve samenhang door -1. Indien 
de gamma gelijk is aan nul, is er geen samenhang 
tussen de twee onderzochte variabelen. Bij toetsing 
van de gamma werd van de nulhypothese uitgegaan 
dat er geen vel'band is tussen de onderzochte varia
belen: gamma = 0; er werd tweezijdig getoetst en 
het significantie-niveau werd op 5 procent gesteld. 
(ZK = ± 1.96) 

Uit tabel 13 blijkt, dat er geen verband bestaat 
tussen het gezuiverde verwijspercentage en het per
centage ziekenfondspatienten in de praktijk. 

De berekende gamma blijkt niet significant te 
zijn, dat wil zeggen er bestaat geen significant ver
schil tussen de gevonden gamma (+ .32) en de gam
ma onder de nulhypothese (gamma = 0). Er blijkt 
geen significante samenhang te 'bestaan tussen het 
verwijspercentage (minus verwijzing naar de oog-

arts) en de praktijkgrootte. De berekende waarde 
van + .32 kan op toeval berusten (tabel14). 

Verder werd nagegaan hoe de relatie was tussen 
het verwijspercentage en de vestigingsplaats. Uit 
tabel 15 blijkt, dat er in dit opzicht een signifi
cante samenhang valt aan te tonen. 

Uit tabel 15 kan worden geconstateerd, dat naar
mate de vestigingsplaats meer is verstedelijkt, het 
verwijspercentage hoger is. 

Voor deze verschilIen tussen stad en platteland 
is uiteraard een aantal verklaringen te geven: de 
afstand tot de specialist is verschillend, het ver-

Tabel13. Samenhang tussen het gezuiverde ver
wijspercentage en het percentage ziekenfondspa
tienten in de praktijk. 

Gezuiverd 

Percentage ziekenfondspatienten 
verwijspercentage 

~ ~ (;i van de totale praktijk ~ o:l 
V) I'- I'- .., 

0 
V .;, !\ l-< 

< 60% ziekenfondspatienten 10 7 7 24 
60 - 75% ziekenfondspatienten 13 11 14 38 
> 75% ziekenfondspatienten 26 14 19 59 

~~ 

Totaal 49 32 40 121"" 

gamma = -.04 

" Zie opmerking op pagina 435. 
"" Van een van de respondenten was het ziekenfondspercen
tage onbekend. 

Tabel14. Verwijspercentage (minus verwi;zing 
naar oogarts) in relatie tot de totale praktijkom
vang. 

Verwijspercentage 

Praktijkgrootte ~ ~ ~ 
(;i 

o:l .,., 
I'- I'- ... 

0 
V .;, !\ l-< 

< 2 500 patienten 19 8 6 33 
2500 - 3 000 patienten 10 5 5 20 
3 000 - 3 500 patienten 9 8 13 30 
> 3 500 patienten 12 11 16 39 

Totaal 50 32 40 122 

gam'ma = +.32 ZHo = 1.83 

T abel 15 . Verwijspercentage (minus verw1Jzmg 
naar oogarts) in relatie tot vestigingssituatie. 

Verwijs- Platte- Kleine (Middel) Totaal 
percentage land stad grote stad 

<5% 28 11 10 49 
5-7% 7 12 19 38 
> 7% 9 3 25 37 

Totaal 44 26 54 124" 

gamma = +.52 ZHo = + 3.21 
* Zie opmerking op pagina 435. 
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Tabel16. Verwijspercentage (minus administratie-
ve verwijzingen en verwijzingen naar de oogarts) 
in relatie tot de vestigingssituatie. 

Verwijs- Platte- Kleine (Middel) 
Totaal percentage'''' land stad grote stad 

< 4% 28 7 9 44 
4-6% 12 13 25 50 
> 6% 6 6 20 32 

Totaal 46 26 54 126':· 

,. gamma = + 5.2 ZHo = + 3.21 

" Zie opmerking op pagina .. 
"" De percentages zijn in deze tabel anders dan in tabel 15 
op grond van de zuivering van de administratieve verwij
zing en en de verwijzingen naar de oogarts. 

Tabel17. Relatie duur praktijkervaring en verwijs
percentage. 

Aantal jaren Verwijspercentage Totaal 
praktijkervaring < 5% 5-7% >7% 

< 6 jaar 7 12 6 25 
6-15 jaar 27 13 20 60 
> 16 jaar 16 14 9 39 

Totaal 50 39 35 124':· 

* gamma = -.08 

wachtingspatroon is - mede in samenhang daar
mede - anders, de huisarts is - mede hierdoor -
anders ingesteld. 

Men kan zich ook nog afvragen of in het ge
val van de vestigingssituatie de administratieve ver
wijzingen een invloed van betekenis hebben op de 
resultaten. Men kan zich immers voorstellen, dat 
juist langer durende behandelingen minder voor
komen wanneer de afstand tot de specialist groot 
is. In tabel 16 komt tot uitdrukking, dat, indien 
het verwijspercentage minus de verwijzingen naar 
de oogarts revens worden gezuiverd van de admi
nistratieve verwijzingen, het verband tussen de ver
wijspercentages en vestigingssituatie in dezelfde 
mate blijft bestaan. 

Tenslotte werd onderzocht of er een relatie be
staat tussen het aantal jaren praktijkervaring van 
de huisarts en het verwijspercentage. Uit tabel 17 
blijkt dat er geen verband tussen deze factoren be
staat. Dit kan een ondersteuning betekenen voor 
de opvatting van Ruhe, dat de huisarts een be
paald patroon van verwijzen heeft en dat hij ge
durende zijn looIYbaan hieraan vasthoudt. 

Diagnose en verwijzing. Om een overzicht te ver
krijgen wordt in tabel 18 eerst de verwijzing per 
diagnose-groep aan de orde gesteld, weergegeven in 
de International Classification of Diseases (I.CD.). 
Teneinde reeds enig inzicht te verkrijgen in de re-

Tabel18. De totale verwijspercentages en de nteuwe verwijzingen, alsmede hun onderlinge relatiep per 
diagnose-groep volgens de I.C.D. 

Totale aantal 'verwijzingen 
Aantal nieuwe 

c " verwijzingen 0 10 ""'" 
bJJ~~ ~ 

Diagnose-groep volgens de LC.D. per 10 000 per 10 000 S.E·N~~ 
ingeschreven ingeschreven 5r;:=-] 0 

absoluut patienten absoluut patienten ~-E~t:"B 
per jaar per jaar ~] ~ ~ B 

I Infectieziekten en parasitaire ziekten 82 40 61 29 26 
II Neoplasmata 235 114 190 92 19 

III Endocrine, voedingsst:oornissen en 
stofwisselingsziekten 247 120 121 59 51 

IV Ziekten van bloeden hloedbereidende onganen 36 17 19 9 47 
V Psychische stoornissen 212 103 138 67 35 

VI Ziekten van zenuwstelsel en zintuigen 3068 1495 2057 1005 33 
VII Ziekten tractus circulatorius 354 172 223 109 37 

VIII Ziekten tractus respiratorius 550 268 493 241 10 
IX Ziekten tractus digestivus 542 264 498 242 8 
X Ziekten tractus urogenitalis 412 201 356 173 14 

XI Bevalling, complete zwangerschap en puorperium 127 62 121 59 5 
XII Ziekten van huid/suhcutane weefsel 422 205 346 168 8 

XIII Ziekten van heenderen, bindweefsel, spieren 642 313 487 237 24 
XIV Congenitale afwijkingen 44 21 28 13 36 
XV Bepaalde ziekten pasgeborenen 8 3 5 2 38 

XVI Symptomenen onvolledig omschreven 
ziektebeelden 169 82 158 77 7 

XVII Ongevalsletsel 'en ongewenste gevolgen 634 309 604 293 5 
XVIII Inentingen, onderzoek, voorloptge gegevens 21 10 17 8 19 

Totaall gemiddeld 775J'f 3779 5869 2878 25 
* Dit aantal is lager dan het totale aantal verwijzingen, omdat niet aIle formulieren bruikbare antwoorden met betrekkinl! tot de 

diagnose bevatten. AIleen de bruikbare zijn in de registratie opgenomen. 
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latie russen het totale aantal verWIJzmgen en het 
aantal nieuwe verwijzingen, werden beide in de ta
bel opgenomen, terwijl tevens de verhouding tussen 
de respectievelijke aantallen in een percentage werd 
uitgedrukt. 

Uit de cijfers over het aantal verwijzingen kan 
slechts een zeer globaal inzicht worden verkregen. 
Zo blijkt bijvoorbeeld dat het aantal verwijzingen 
uit de groep ziekten van zenuwstelsel en zintuigen 
verreweg het grootste is: bijna de helft van alle 
verwijzingen vindt plaats op grond van ziekten 
uit deze groep. Ziekten van spieren, beenderstelsel 
en bindweefsel en ongevallen vormen de twee dia
gnose-groepen, die in frequentie op genoemde groep 
volgen. Daarop volgen de ziekten van de vier tracti 
en van de huid. Een gering aantal verwijzingen 
wordt aangetroffen bij de infectieziekten, ziekten 
van het bloed, congenitale aandoeningen en ziek
ten van de pasgeborene. Uit deze cijfers kan niet 
veel worden afgeleid, omdat zij slechts werden be
trokkenop de populatie en nog niet op de frequen
tie van het v66rkomen van deze ziekten. Hierop 
wordt later teruggekomen. 

Wel kan uit tabel 18 inzicht worden verkregen 
omtrent de mate waarin voor de versohillende dia
gnose-groepen tot het uitschrijven van herhalings
kaarten wordt overgegaan. Een hoog percentage 
houdt in dat genoemde ziektegroep, om welke 
reden dan ook,een IangdUl'ige behandeling of con
trole door de specialist vereist. Het blijkt dan, dat 
ongevalsletsels, problemen rondom de bevalling, 
onvolledig omschreven ziektebeelden, ziekten van 
de huid en van de tractus digestivus in een relatief 
gering aantal gevallen een.langdurige specialistische 
behandeling ten gevolge hebben. Daarentegen ge
yen de endocrine, voedings- en stofwisselingsziek
ten, ziekten van het bloed, ziekten van pasgebo
renen en ziekten van de tractus circulatorius daar
toe wel aanleiding. 

Men vraagt zich echter onmiddeIlijk af of het 
niet mogelijk is om een gediff.ereniteeJ:1der inzicht 
te verkrijgen in het v66rkomen van de herhalings
verwijzingen door deze te relateren aan het v66r
kamen van de versdhillende ziekten uit de dia
gnosegroepen. Eerst dan ziet men beter welke ziek
ten nu in werkelijkheid een speciaIrstische behande
ling of begeleiding nodig hebben, voor zover men 
deze noodzaak tenminste aan het actuele gebeuren 
kan aflezen. Wanneer men deze relatie wil leggen, 
stuit men onmidddlijk op het prolbleem, niet op de 
hoogte te zijn van de diagnoses van aIle patienten 
die de deelnemende huisartsen in de registratie
periode onder behandeling kregen. Immers, aIleen 
de diagnoses van verwezen patienten werden ge
noteerd. Teneinde toch enig inzicht te verkrijgen 
werden de verwijspercentages uit het verwiisonder
zoek gerelateerd aan de gegevens, die wel'den ver
kregen in het intermitterend morbiditeitsonderzoek 
(LM.O.). 

In dit onderzoek werden in de periode novem
ber 1966/november 1967 door ruim 50 huisartsen 
gedurende een week per kwartaal onder andere 

aIle diagnoses van nieuwe ziektegevallen geregis
treerd. Met de resultaten van dit onderzoek, waar
mede het optreden van de desbetreffende ziekten, 
casu quo ziektegroepen, kon worden bepaald, wer
den de door ons berekende nieuwe verwijzingen 
gerelateerd. 

Men dient de resultaten wel met enige reserve te 
bezien, omdat men niet zonder meer gegevens uit 
verschillende onderzoekingen met elkander mag re
lateren. De populaties waarop beide onderzoekin
gen werden uitgevoerd, zijn niet identiek, hoewel ,in 
beide onderzoekingen weI is gestreefd naar het 
vormen van een representatieve steekproef~popula
tie ten aanzien van urbanisatiegraad en spreiding 

Tabel19. Vergelijking van incidentie van enkele 
ziekten uit het I.M.O. met de percentages van 
nieuwe verwijzingen uit het verwijsonderzoek. 

Diagnose 

Maligne aandoeningen 
Hartinfarct 

26,8 
15,2 

26,6 
15,1 

T abel 20. Percentage nieuwe verwijzingen van 
het totale aantal nieuw optredende gevallen in 
volgorde van frequentie. 

Diagnose-groep volgens LC.D. Percentage 

XVIII Inentingen, onderzoek, voorlichting 1/2 

XV Bepaalde ziekten van de pasgeborene 2 
IV Ziekten van bloed en bloedbereiden-

de oJ.;ganen 5 
I Infectieziekten en parasitaire ziekten 5 

VIII Ziekten tractus respiratorius 8 
V Psychische stoornissen 10 

XI Bevallingen en complicaties zwanger-
schap en puerperium 11 

XII Ziekten van huiden subcutis 15 
XIII Ziekten van spieren, beenderen en 

bindweefsel 20 
IX Ziekten tractus digestivus 20 

XVII Ongevalsletselsen ongewenste gevol-
gen 22 

III Endocrine, voedings- en stofwisse-
lingsziekten 22 

X Ziekten tractus urogenitalis 25 
VII Ziekten tractus circulatorius 26 

XVI Symptomenen onvolledig omschre-
ven ziektebeelden 27 

VI Ziekten van zenuwstelsel en zintui-
gen 76 

XIV Congenitale afwijkingen 91 
II Neoplasmata 91 

Gemiddeld 20,1 
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over het land. Een ander probleem is, dat beide 
onderzoekingen niet in dezelfde periode werden 
verricht. Ten einde toch na te gaan in hoeverre de 
uitkomsten van het I.M.O. en van het verwijson
derzoek enigermate parallel lopen, werden enkele 
diagnoses uit de beide onderzoekingen vergeleken, 
waal'van men kon verwachten dat deze patienten 
vrijwel altijd naar de specialist worden verwezen. 

Het bleek dat voor beide ziekten (tabel 19) het 
verwijspercentage vrijwel geheel overeenkwam met 
het percentage van optreden. Dit resultaat geeft ons 
toch enig vertrouwen in de uitkomsten, wanneer de 
gewenste vergelijlkingen worden uitgevoerd. 

In tabel 20 wordt per diagnose-groep weergege
yen, welk percentage van de nieuw optredende ge
vallen aanleiding gaf tot verwijzing naar de specia
list. Deze berekeningen verschaffen ons al wat meer 
inzicht in de vraag bij welke categorie van ziekten 
vooral specialistische hulp noodzakelij!k wordt ge
acht en bij welke ziektegroepen in mindere mate. 
Diagnose-groep II, waarin de benigneen maligne 
neoplasmata zijn gerangschikt, maakt met de con
genitale afwijkingen het hoogste percentage uit, 
terwijl de ziekten van het zenuwstelsel en de zin
tuigen een goede derde vormen. Daarentegen blij
ken vooral de preventieve maatregelen, ziekten van 
pasgeborenen, ziekten van het bloed, infectieziek
ten, ziekten van de tractus respiratorius en ook 
psychische stoornissen in belangrijke mate tot het 

T abel 21. Percentage nieuwe verwi;zingen van 
het tatale aantal nieuw aptredende gevallen van 
een aantal ziekten. 

Percentage verwijzingen 
Diagnose(s) op totale aantal 

gevallen (incidentie) 

Infectieziekten, mmus tuberculose en ge-
slachtsziekten 1,5 
Pneumonie, acute bronchitis 4 
Ziekten van blaas en urethra 4 
Alle vormen van artritis, artrose, fibrositis, 
myositis, myalgie 8 
Aile psychische stoornissen, minus depressie 
en psychose 8 
Hooikoorts, astma, allergische dermatose 15 
Maligne en benigne hypertensie 17 
Alle vormen van otitis 17 
Aile vormen van eczeem, dermatitis, pSOrIa-
SIS 19 
Ziekten van perifere zenuwen 20 
Lumbago, hernia nuclei pulposi, rugplJn 
(zonder nadere aanduiding) 21 
Endogene en reactieve depressie 23 
Menstruatiestoornissen 24 
Angina pectoris, angina d'effort 48 
Schizofrenie, alle vormen van psychose 51 
Diabetes mellitus 68 
Ziekten van de schildklier 68 
Benigne tumoren (exclusief verrucae) 77 
Steriliteit 90 
Hartinfarct 100 
Maligne tumoren 100 

ongedeelde domein van de huisarts te behoren. Uit 
het gemiddelde kan men afleiden, dat ongeveer een 
op de vijf nieuwe aandoeningen en ziekten naar de 
specialist wordt verwezen. 

Wanneer men de in tabel 20 vermelde percen
tages zier, dan wordt men nieuwsgierig naar de 
verwijspercentages van de afzonderlijke ziekten. 
Van een aantal ziekten werden deze percentages 
berekend, wederom aan de hand van de incidentie 
uit het I.M.O. Terwille van de overzichtelijkheid 
werd echter een aantal diagnoses samengevat; de 
ruim 500 diagnoses van de E-liist werden gecompri
meerd tot 68 diagnoses of diagnose-groepen. 

Uiteraard is een dergelijke samenvoeging altijd 
een compromis tussen overzichtelijkheid en exact
heid. In een aantal gevallen werden aandoeningen 
of ziekten, die een zekere mate van overeenstem
ming bezitten, bijeen gebracht, zoals aile fracturen 
en alle maligne aandoeningen. Alle psychische dia
gnoses werden echter ook bij elkander gevoegd, met 
uitzondering van psychosen en depressies. Men be
grijpt dat men zeer grof samengestelde groepen ver
krijgt, maar wij hebben weI nagestreefd om deze 
groepen zoveel mogelijk zodanig samen te stell en, 
dat zij voor de huisartsgeneeskunde toch een niet 
al te hizarr·e inldeling Vormen. Om nog een voor
beeld te noemen, appendicitis, aile herniae en alle 
galblaasaandoeningen werden ook in een groep 
bijeengebraaht. In tabel 21 werd een aantal van 
de genoemde diagnoses casu quo diagnose-groepen 
verzameld met daarbij vermeld het percentage ver
wijzingen dat bij het v66rkomen van nieuwe ziek
tegevallen kan worden berekend. 

Uit deze gegevens blijkt dus, dat de huisarts bij
voorbeeld een zeer gwot gedeelte van de psychische 
stoornissen zelfstandig behaiIdelt, dat van de rug
klachten slechts een vijfde deel bij een specialist be
landt en van aIle diabetici ruim tweederde deeI. In 
negen van de tien gevallen blijken de huisartsen de 
patienten die wegens steriliteit komen naar de spe
cialist te verwijzen. De voorbeelden uit tabel 21 
geven een goed beeld van de mate waarin de huis
arts en zelf diagnostiek 'en behandeling van bqaalde 
ziekten of klachten toepassen, zonder daarvoor de 
hulp van een specialist in te roepen. 

In tabel 18 werd reeds aangegeven, welke dia
gnose-groepen veelvuldig en welke weinig toteen 
herhalingsverwijzing aanleiding geven. Nader in
zicht hierin is van belang, omdat de frequentie van 
herhalingsverwijzingen de mate aangeeft waarin 
ziekten aanleiding geven tot een langdurige con
trole of behandeling door de specialist. In tabel 22 
volgen diagnoses, die een herhalingsverwijspercen
tage groter dan 30 procent te zien geven. 

Uiteraard wordt in tabel 22 niet aangegeven in 
hoeverre de huisarts zelf ook deze patienten mee
behandelt of onder controle houdt. Bij chronische 
bronchitis bijvoorbeeld zal dit vaak wel het geval 
zijn, bij de behandeling van eczeem daarentegen 
niet. In een aantal gevallen zal de contmle van de 
diabetespatient door de specialist beperkt blijven 
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tot een jaarlijkse controle met het maken van een 
bloedsuikercurve; de huisarts heeft de patient dan 
vaak de rest van het jaar onder controle. 

Wanneer wij de tabellen 21 en 22 naast elkander 
leggen, dan is duidelirk dat een aantal ziekten zo
weI een hoog verwijspercentage als een hoog her
halingsverwijspercentage he eft. Dit zijn bijvoor
beeld diabetes mellitus, ziekten van de schildklier 
en angina pectoris. De specialist heeft tengevolge 
van deze en uiteraard ook nog van diverse andere 
ziekten een relatief langdurig contact met de pa
tient gezien de relatie tot de incidentie van deze 
ziekten. 

Thans zullen in een vrij uitvoerig overzicht per
centages van de nieuwe verwijzingen (per 10000 
ingeschreven patienten per jaar) worden weerge
geven. De diagnose-groepen worden achtereenvol
gens in volgorde van frequentie behandeld. 

Diagnose-groep VI. Ziekten van zenuwstelsel en 
zintuigen. Het totale aantaI nieuwe verwijzingen 
bedraagt 1 005 per 10000 patienten per jaar, is ge
lijlk 35,6 procent van het totale aantal nieuwe ver
wijzingen. De diagnoses zijn als voIgt vertegenwoor
digd: 
Refractie-afwijkingen van het oog 743 
Overige oogziekten 67 
Doofheid en otosclerose 61 
Alle vormen van otitis 54 
Ziekten van het perifere zenuwstelsel 25 
Ziekten van het centrale zenuwstelsel 14 
Symptomen 12 
Epilepsie 10 
Cataract en glaucoom 10 
Overige oorziekten 9 

T abel 22. Ziekten met een herhalingsverwi;sper
centage groter dan 30 procent. 

Diagnose(s) 
Percentage herhalings
verwijzingen van totale 

aantal verwijzingen 

Diabetes mellitus 66 
Chronische bronchitis, emfyseem, bronchi-
ectasien 65 
Reumatische en andere klepgebreken van 
~h~ ~ 
Coronaire trombose 51 
Epilepsie 50 
Hypertensie 49 
Ziekten van het bloed 47 
Ziekten van de schildklier 46 
Ziekten van het centrale zenuwstelsel 46 
Ziekten van het perifere zenuwstelsel 46 
Voedingsziekten, adipositas, symptomen 39 
Allergische ziekten 38 
Cataract en glaucoom 37 
Angina pectoris 37 
Eczeem, dermatitis 37 
Psychische stoornissen, exclusief psychose 
en depressie 36 
Depressie 33 
Maligne aandoeningen 32 

Het blijkt, overigens niet tot onze verrassing, dat 
de refractie-afwijkingen ruim 70 procent van deze 
groep uitmaken. Dit betekent dat het aantal ver
wijzingen wegens refractie-afwijkingen 26 procent 
van het totale aantal nieuwe verwij:zingen bedraagt. 

Wanneerthans wordt berekend hoeveel de fre
quenties van het verwijzen van nieuwe patienten 
met uitzondering van die met de refractie-afwijkin
gen bedragen,dan komen wij tot de volgendecon
clusies: 
a Per 100 ingesohreven patienten vinden per jaar 
22,2 van deze verwij1zingen naar de specialist plaats. 
b Per 100 huisarts-patient-contacten vinden jaar
lijks 6,8 verwijzingen van de genoemde categorie 
plaats. 
eVan alle nieuwe patienten, exclusief die met re
fractie-afwijkingen, wordt 15 procent naar de spe
cialist verwezen. 

Diagnose-groep XVII. Ongevalsletsels en onge
wenste gevolgen. Het totale aantal nieuwe verwij
zingen bedraagt 293 per 10000 patienten per jaar, 
is gelij!k 10,1 procent van het totale aantal nieuwe 
verwijzingen. De diagnoses zijn de volgende: 
Fracturen van diverse aard 
Lets'C1s van diverse aal1d 
VeIibrandingen en vergiftigingen 28'0 
Corpus alienum oog 12 
Tentamen sui:cidi 1 

In de grote groep van traumatische aandoeningen 
vormen de fracturen met ruim 40 pro cent de groot
ste categorie, daarop v'olgen de kleine verwondin
gen met 22 pro cent, de grote verwondingen met 17 
procent en schedelletsel en distorsie beide met 5 
pro cent. 

Diagnose-groep IX. Ziekten van de tractus diges
tivus. Het totale aantal nieuwe verwijzingen be
draagt 24 per 10 000 patien~en per jaar, is gelijlk 
8,4 pro cent van het totale aantal nieuwe verwij
zingen. De diagnoses zijn als voIgt: 
Diverse symptomen 104 
Ziekten van appendix, galblaas en herniae 102 
Ziekten van maag en duodenum 27 
Ziekten van mondholteen oesophagus 8 

Van de groep aandoeningen van de appendix en 
wat dies meer zij vormt de appendicitis meer dan 
een derde van alle gevallen, de verschillende vor
men van hernia minder dan een derde, terwijl ziek
ten van de galblaas een goede derde vormen. Voor 
het overige heeft men te maken met ziekten van 
darmen, peritoneum, lever, aIle slechts in geringe 
mate motief tot verwijzing. De diverse symptomen 
staan ook hoog gescored; ,het betreft de klachten 
als diarree, obstipatie, misselijkheid, kolieken enzo
voort. Hierbij is vaak geen diagnose te stellen zan
der naderonderzoek. Dit zullen vaak de patienten 
zijn die als casus pro diagnosi worden ingestuurd. 

Diagnose-groep VIII, Ziektert van de tractus res
piratorius. Het totale aantal nieuwe verwijzingen 
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bedraagt 239 per 10 000 patiell'ten per jaar, is gelijk 
8?3 procent van het totale aantal nieuwe verwij
zmgen wegens: 
Sinusibis, tonsillitis, laryngitis 86 
Tonsillectomie 68 
Diverse symptomen 59 
Acute bronchitis 16 
Chronische bronchitis, bronchiectasie en 
emfyseem 10 

Opvallend is dat binnen deze groep tonsillec
tomieen ontstekingen en aandoeningen van de bo
venste luchtwegen het grootste deel van de verwij
zingen voor hun rekening nemen, respectieveIijk een 
kwart en een derde. 

Diagnose-groep X111. Ziekten van spieren, been
deren en bindweefsels. Het totale aantal nieuwe 
verwijzingen bedraagt 235 per 10 000 patienten per 
jaar, is gelijk 8,2 procent van het totale aantal 
nieuwe verwijzingen, wegens: 
Genua valga, bursitis, peesaandoeningen, 
frozen shoulder en overige aandoeningen 93 
Lumbago, hernia nuclei pulposi, rugpijn 60 
Reumatoide artritis, arthrosis deformans, 
andere vormen van artritis, fibrositis, myo-
sitis, myalgieen 44 
Pedes pI ani, hallux valgus of varus 23 
Meniscuslaesie 15 

Opvallend zijn de 'hoge aantallen voor de diverse 
vormen van rugpijn en voor de eerste groep, die 
vooral wordt veroorzaakt door de groep overige 
aandoeningen. Dit laatste zou kunnen wijzen op 
de twijfel rondom de diagnose bij deze categorie 
door het ontbreken van duidelijke diagnostische 
categorieen. 

Diagnose-groep X. Ziekten van de tractus uroge
nitalis. Het totale aantal nieuwe verwijzingen be
draagt 170 per 10 000 patienten per jaar, is gelijk 
6 procent van het totarle aantal nieuwe verwij
zingen, wegens: 
Menstruatiestoornissen 46 
Diverse symptomen tractus mogenitalis 33 
Ziekten vagina, cervix, vulva, inclusief fluor 19 
Ziekten mannelijke genitalien, inclusief prostaat 19 
Ziekten van de nieren en uretersteen 18 
Ziekten mamma, adnexa, prolaps 14 
Steriliteit 12 
Ziekten tractus urinalis 9 

Opvallend is de hoge score van de menstrua tie
stoornissen, die klaarblijkelijk toch een frequent 
motief tot verwii~ing vormen. 

Diagnose-groep XII. Ziekten van huid en sub
cutis. Het totale aantal nieuwe verwijzingen be
draagt 166 per 10000 patienten per jaar, is gelijk 
5,9 procent van het totale aantal nieuwe verwij
zingen, wegens: 
Clavus, ziekten nagels, 'haren, talg-en zweet-
~~ ~ 

Diverse vormen van eczeem, dermatitis, pso-
ria~s 4& 
Verrucae 25 
Andere huidaandoeningen, inclusief symptomen 25 
Diverse vormen van hacteriele huidinfecties 23 

Opvallend in deze diagnose-groep is dat wratten 
klaarblijkelijk een even trequent motief tot verwij
zing vormen als aIle infectueuze huidaandoeningen 
tezamen. 

Diagnose-groep VII. Ziekten van de tractus circu
latorius. Het totale aantal nieuwe verwijzingen in 
deze groep bedraagt 106 per 10000 patienten per 
jaar, is gelijk 3,8 procent van het totale aantal 
nieuwe verwijzingen, wegens de volgende dia
gnoses: 
Symptomen 'hartziekten 18 
Ulcus cruris en varices benen 18 
Coronairtrombose 15 
Angina pectoris, angina d'effort 15 
Myodegeneratio cordis, functionele hart-
ziekten, overige 'hartziekten 14 
Perifere vaatziekten, inclusief hemorroiden 14 
Alle vormen van hypertensie 9 
Alle klepgebreken en reuma 3 

De groep symptomen lijkt betrekkelijk groot te 
zijn, maar men moet hierbij bedenken dat hierin 
ook decompensatieverschijnselen en asthma car
diale zijn inbegrepen. 

Diagnose-groep II. Neoplasmata. Het totale aan
tal nieuwe verwijzingen hiervan is 91 per 10 000 pa
tienten per jaar, is gelijk 3,2 pro cent van het totale 
aantal nieuwe verwijzingen, wegens: 
Benigne neoplasmata 46 
Maligne neoplasmata 26 
Symptomen 19 

Diagnose-groep V. Psychische stoornissen. Het 
totale aantal nieuwe verwijzingen hiervan bedraagt 
65 per 10000 patienten per jaar; dat is 2,3 procent 
van het totale aantal verwijzingen. De indeling in 
groepen van diagnoses is nogal moeilijk. De volgen
de indeling werd gemaakt: 
Psychoneurose, andere psychische stoornis
sen, waaronder angsttoestanden, verslavin-
gen,oligofrenie 48 
Diverse vormen van depressie 10 
Diverse vormen van psychose 7 

Het is duidelijk, dat de verwijzingen op het ge
bied van de "grote" psychiatrie in de minderheid 
zijn. Vooral angsttoestanden, psychonemose, enu
resis nocturna, afwijkend gedrag en afwijkende per
soonlijkheidsstructuur waren motieven tot verwij
zing. 

Diagriose-groep 111. Endocrine-, voedings- en stof
wisselingsziekten. Het totale aantal nieuwe verwij
zingen per 10000 patienten per jaar was in deze 
groep 58; dat is 2,1 procentvan het totale aantal 
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nieuwe verwIJzmgen. De diagnose-groepen ZlJn als 
voIgt vertegenwoordigd: 

Allergische aandoeningen 
Diabetes mellitus 
Ziekten van de sc'hildklier 
Andere ziekten inclusief symptomen 

24 
16 
10 

8 

Diagnose-groep XI. Bevallingen en complicaties 
van zwangerschap en puerperium. Het totale aan
tal nieu~e verwijzingen bedraagt 58 per 10000 pa
tienten per jaar; dat is 2,1 procent van het totale 
aantal nieuwe verwijzingen. De diagnose-groepen 
zijn als voIgt: 

Normale partus, ziekten van graviditeit en 
kraambed 44 
Abortus en partus immaturus 14 

Overige diagnose-groepen. Het totale aantal 
nieuwe verwijzingen van de overige diagnose-groe
pen, die terwille van de overzichtelijkheid werden 
samengevoegd, bedraagt 111 per 10000 patienten 
per jaar, is gelijk 4 pro cent van alle nieuwe verwij
zmgen. 

Symptomen en onvolledig omschreven ziek-
ten (groep XVI) 51 
Infectieziektenen parasitaire ziekten (groep I) 29 
Ziekten van bloed- en bloedlbereidende orga-
nen (groep IV) 9 
Inentingen, onderzoek, voorlichting etcetera 
(groep XVIII) 8 
Congenitale afwijkingen (groep XIV) 2 
Bepaalde ziekten van pasgeborenen (groep XV) 2 

Uit bovenstaand overzicht blijkt, dat er bepaalde 
groepen ziekten of aandoeningen zijn, die een be
langrijk gedeelte van de nieuwe verwijzingen op
eisen. In tabel 23 zijn de 12 groepen weergegeven 
met meer dan 50 nieuwe verwijzingen per 10000 
patienten per jaar. 

Bij het waarderen van deze gegevens dient men 
weer in het oog te houden, dat de rangschikking 
van de verschillende ziekten in groepen van invloed 
is op de volgorde. Opvallend is, dat het vooral 
ziekten betreft die een verwijzing naar oogarts, 
chirurg en oor-, neus- en keel arts nodig maken. 

Tenslotte zal er nog een kort overzicht worden 
gegeven van de relatie tussen de verwijzing en de 
leeftijd en het geslacht. Om met het laatste te be
ginnen: men moet concluderen, dat een aanzienlijk 
groter aantal vrouwen wordt verwezen dan man
nen; het totale verwijspercentage voor mannen is 
36, voor vrouwen is dit 44. De meest voor de hand 
liggende verklaring is, dat vrouwen te lijden heb
ben onder ziektenen stoornissen, die 'vel'band hou
den met zwangerschap, bevalling en kraambed. 
Wanneer men deze 1Jiekten 'en aandoeningen edhter 
buiten beschouwing laat, dan blijft er nog een ver
schil tussen de verwijspercentages van mannen en 

vrouwen bestaan; de verhouding wordt dan 36 tot 
40, zodat er nog steeds een verschil van 10 pro cent 
tussen de verwijzingen van beide geslachten blij£t 
bestaan. 

Uit morbiditeitsstudies - bijvoorbeeld het I.M.O. 
- blijkt herhaaldelijk, dat zowel de incidentie als 
de prevalentie en de consuhatie-frequentie voor 
vrouwen steeds aanzienlijk hoger ligt dan voor 
mannen. Uit ons onderzoek konden wij nog de 
volgende grote verschi1len tussen de verwijzing van 
mannenen vrouwen concluderen. 

De verwijzing voor de volgende ziekten en aan
,doeningen lis bij vrouwen minstens tweemaal zo 
groot als bij mannen: benigne tumoren, ziekten van 
de schildklier, diabetes, diverse stofwisselings- en 
voedingsziekten, vooral adipositas, psychosen, hy
pertensie, varices en ulcus cruris en uiteraard ook 
ziekten van de vrouwelijke geslachtsorganen en de 
mammae. De benigne tumoren betreffen ook onder 
meer de mammae en de vrouwelijke geslachtsorga
nen. 

Voor de volgende ziekten is de verwijzing van 
mannen minstens tweemaal zo groot als voor 
vrouwen: coronair infarct, perifere vaatziekten, 
bronchitis en pneumonie, chronische bronchitis, 
ziekten van de maag, meniscuslaesies, corpus alie
num in het oog en uiteraard de ziekten van de 
mannelijke geslachtsorganenen de prostaat. Eenen 
ander blijkt dus ziekten te betreffen, die bij de man 
zeer veel vaker voor'komen dan bij vrouwen. 

Met betrekking tot de leeftijd kan men eveneens 
aanzienlijke verschi1llen in de verwijzing constaterien, 
verschillen, die ook weer voor een groot deel sa
menhangen met het v66rkomen van ziekten op 
verschillende leeftijden. In tabel 24 werden voor 
elke leeftijdsgroep de tien meest frequent voorko
men de diagnoses ondergebracht, waardoor in to-

Tabel23. Nieuwe verwijzingen die veelvuldig 
voorkomen, namelijk meer dan 50 per 10 000 pa
tienten per jaar. 

1 Refractie-afwijkingen 743 
2 Fracturen, distorsies, luxaties, verbran-

dingen en andere traumatische aandoe-
ningen 280 

3 Braken, misselijikheid, diarree en andere 
symptomen van de tractus digestivus 104 

4 Appendicitis, hernia, ziekten galblaas, le-
ver, darmen, peritoneum 102 

5 Diverse ziekten en symptomen bewe-
gingsapparaat 93 

6 Verkoudheid, infecties bovenste lucht-
wegen 86 

7 Hypertrofie tonsillen en adenoid 68 
8 Ziekten van conjunctiva, cornea, InS, 

traanklier en traanbuis, oogspieren 67 
9 Otosclerose, doofheid 61 

10 Lumbago, hernia nuclei pulposi, rugpijn 60 
11 Symptomen tractus respiratorius 59 
12 AIle varmen van otitis 54 
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taal 25 diagnoses of groepen van diagnoses een 
plaats in de ta:bel kregen. 

N.B. De getaHen in de verbicale kolommen geven 
de volgorde in frequentie van de diagnoses in elke 
leeftijdscategorie aan. 

Bespreking en conclusies. Omdat er over het ver
wijzen in de huisartspraktijk slechts enkele glob ale 
landelijke gegevens hekend zijn en daarnaast de 
resultaten van enkele onderzoekingen die op een 
beperkt gebied of in een praktijk werden uitge
V'oerd, bestond grote behoefte aan een onderzoek, 
waardoor het verwijzen wat overzichtelijker kon 
worden gemaakt. Oit een onderzoek dat in 122 
huisartspraktijiken werd verricht, kon worden be
rekend dat Ihet globale verwijspercentage in 1968 
41 verstrekte verwijskaarten per 100 ingeschreven 

patienten bedroeg. Dit komt ongeveer overeen met 
de gegevens van de Ziekenfondsraad, die voor 1967 
een verwijspercentage van 39,1 aangaven. Nagegaan 
kon worden, dat het percentage van 41 ook 11 
pro cent verwijzingen omvat, die in feite een ver
lenging van reeds plaatsgevonden verwijzingen zijn. 
Wall'neer men deze - door ons herhalingsverwij
zingen genoemde - verwijzingen buiten beschou
wing laat, dan wordt het verwijspercentage 30 per 
100 ingeschreven ziekenfondspatienten. Bovendien 
bleE!k, dat ruim een kwart van deze verwijzingen 
betrekking had op refractie-afwijkingen. Laat men 
deze aandoening buiten beschouwing, dan werden 
in 1968 22,2 verwijskaarten per 100 patienten voor 
nieuwe verwij,zingen ingeschreven. 

Men kan het verwijspercentage ook nog anders 
uitdrukken. Het bleek, dat per 100 contacten 9,7 

Tabel24. De tien meest voorkomende diagnoses bij verwijzing in zes leeftijdscategorieen. (De cijfers in de 
kolommen geven de rangorde binnen die kolom aan). 

Diagnose(s) 

Refractiestoornissen 

Fracturen, distorsies, contusies 'en andere traumati
sche afwijkingen 

Appendix, hernia, galblaas, lever, peritoneum 

Symptomen maagdarmkanaal 

Zieben conjunctiva, cornea, iris, traall'klieren, oog
spieren 

Congenitale afwijkingen 

Bronchitis, pneumonie 

Hypertrofie tonsillen en adenoid 

Verkoudlheid, ziekten bovenste luchtwegen 

ABe vormen van otitis 

Pedes plani, ihallux valgus 'Of varus 
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5-14 

1 

2 

9 

5 

3 

4 

6 

8 

Verrucae 10 

Diverse aandoeningen hewegingsapparaat 7 

Zwangerschap, partus, kraambed 

Zieben nagels, haren, talg- en 'Zweet'klieren 

Psychisdhe stoornissen, hehalve depressie en psy
chose 

Lage rugpijn 

Eczeem, dermatitis 

Diabetes mellitus 

Arthritis, artrose, spieraandoeningen 

Ziekten mannelijke geslachtsorganen inolusief pros
taat 

Ziekten centrale zenuwstelsel 

Maligne aandoeningen 

Doofheid, otosclerose 

Cataract, glaucoom 
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verwijskaarten werden uitgeschreven. Wanneer dit 
getal wordt gezuiverd, van de herhalingsverwij
zingen, dan wordt dit percentage 7,3 per 100 con
tacten. Laat men 'bovendien de refractiestoornissen 
buiten beschouwing, dan werden 6,8 verwijskaarten 
per 100 contacten uitgeschreven. Ook kon bij bena
dering worden berekend, dat ongeveer 20 procent 
van aIle iiekten en aandoeningen, die ,door de huis
arts worden gezien, naar een specialist wordt ver
wezen. Laat men de refractie-afwijkingen ook hier 
weer buiten beschouwing, dan Immt men tot de 
conclusie, dat 15 procent van alle ziekten, welke de 
huisarts ziet, naar de specialist wordt verwezen. In 
tabel 25 wordt een samenvatting van deze percen
tages gegeven. 

Men diene zich overigens bij het beoordelen van 
de uitkomsten van dit onderzoek weI te realiseren 
dat de deelnemende huisartsen weliswaar met be
trekking tot leeftijd en vestigingssituatie een niet
selecte steekproef vormen, maar dat men niet in 
staat is om te beoordelen in hoeverre zij met be
trekking tot andere factoren een zekere selectiviteit 
vertonen. De uitkomsten van het onderzoek mogen 
derhalve niet zonder meer worden gegeneraliseerd. 

Uiteraard zijn er ziekten, die tot een hoog ver
wijspercentage aanleiding geven, andere tot een 
laag. Van een aantal ziekten ligt het verwijspercen
tage hoog, enkel en alleen al omdat de betrokken 
ziekten zeer veelvuldig voorkomen, zodat ondanks 
een relatief geringe noodzaak tot verwijzing toch 
betrekkelijk hoge absolute verwijspercentages ont
staan. Hiertoe behoren bijvoor'beeld de traumati
sche aandoeningen, symptomen van de tractus di
gestivus, tonsillectomieen, maar ook aandoeningen 
van de bovenste luchtwegen. In de tweede plaats 
zijn er ziekten, waarvan het verwijspercentage rela
tief hoog is, omdat bij deze ziekten de inschakeling 
van de specialist vanwege diens speciale vaardi~heid 
noodzakelijk is, zoals bij hartinfarct, maligne aan
doeningen, steriliteit, ziekten van de sdhildklier en
zovoort. In de derde plaats wordt het verwijsper
centage van een aantalziekten hoog, doordat voor 
deze ziekten relatief veel herhalingsverwijskaarten 
worden a£gegeven, zoals 'bij diabetes mellitus, 
chronische aandoeningen van de luchtwegen, klep
gebreken van het hart, epilepsie enzovoort. In een 
aantal gevallen zal de noodzaak tot een verlenging 
van de specialistische behandeling op strikt medi
sche gronden bestaan; in andere gevallen zal de 
"human factor" van de zijde van de patient, spe
cialist of huisarts een rol meespelen. 

Behalve de aard, de duur en de frequentie van 
de ziekte zijn nog tal van andere factmen belang
rijk voor de omvang van de verwijspercentages. In 
de eerste plaats blijkt dat het verwijspercentage bij 
vrouwen ongeveer 20 pro cent hoger ligt dan bij 
mannen. Zelfs al laat men ziekten en aandoeningen 
die betrekking he'bben op zwangerschap, bevalling 
en kraambed buiten beschouwing, dan nog is het 
verschil in verwijzen tussen mannen en vrouwen 
10 pro cent. Men kan dit verschil waarschijnlijk 
terugvoeren op de verschillen in incidentie, preva
lentie en contact-frequentie, die voor vrouwen aIle 
hoger liggen dan bij mannen. Een aantal ziekten 
komt bij vrouwen met een grotere frequentie voor 
dan bij mannen; bovendien is wellicht het ziekte
gedrag van vrouwen anders dan van mannen. 

In de tweede plaats blijkt de leeftijd een zeer 
grote invloed te hebben op het verwijspercentage. 
Ook dit hangt uiteraard ten nauwste samen met 
het ziektepatroon in relatie tot de leeftijd. Men 
ziet dat bepaalde ziekten leeftijdsgebonden zijn, 
daarmede is de verwijzing dit uiteraard ook. Glo
baal gesproken neemt het verwijspercentage met de 
lee£tijd toe. Wanneer de verwijzing voor aIle leef
tijden op 100 wordt gesteld, dan is deze voor de 
leeftijdsgroepen 0-4 jaar, 5-14 jaar, 15-44 jaar, 45-64 
jaar, 65-74 jaar en boven de 75 jaar respectievelijk 
47,77,94, 135, 138 en 157. 

Men kan veronderstellen dat het toenemen van 
het verwijspercentage, dat duidelijk uit de cijfers 
van de Ziekenfondsraad blijkt, gedeeltelijk is toe te 
schrijven aan de vergrijzing van de bevolking. Wan
neer men de cijfers van 1959 en 1968 vergelijkt, dan 
blijkt dat het verwijspercentage is gestegen van 33,4 
tot 41, terwiji het aantal personen boven de 65 jaar 
steeg van 8,9 tot 10,0 procent van de bevolking. 
Het effect wordt bovendien nog versterkt door het 
afnemen van het percentage 0 tot 9-jarigen van 
30,0 tot 27~5van de bevolking, de categorie dus 
met een Iaag verwijspercentage (namelijk 62). Bere
kenen leert ons echter, dat genoemdeveranderin
gen slechts een verhoging van 0,45"prooent van het 
veJ1wijspercentagekunnen ve1"00rzaken. 

In de derde plaats kwam in onze cijifers naar 
voren, dat de verwijspercentages in de kleine stad 
hoger zijn dan op het platteland en in de grote 
stad. Ook dit kan invloed hebben op de verande
ringen in het verwijspercentage. De bevolkingsgroei 

Tabel25. Vaar verklaring zie tekst. 

Verwijzingen 

Totaal aantal verwijzingen 
Aantal verwijzingen exclusief herhalingsverwijzingen 
Aantal verwijzingen exclusief herhalingsverwijzingen 
en verwijzingens we gens refractie-afwijkingen 

Percentages verwijzingen 
per 100 ingeschreven 

patientenperjaar 

41 
30 

22,2 
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Percentages 
verwijzingen 

per 100 
contacten 

9,7 
7,3 

6,8 

Percentages 
verwijzingen 
per aantallen 
ziektegevallen 

.20 

15 



manifesteert zich momenteel het sterkst in de kleine 
steden. De hier vigerende verwijsgewoonten zuHen 
dus een groter effect op het tot ale, landelijke ver
wijspercentage gaan hebben. Een deel van de stij
ging is hieruit misschien me de te verklaren. 

Tenslotte bleek dat er geen duidelijke relatie 
bestaat tussen het verwijspercentage en' de praktijk
omvang. Ook blijkt er geen verband te bestaan 
tussen de duur van het huisarts zijn en 'het ver
wijspercentage. 

Aan deze uitkomsten kunnen moeilijk conclusies 
worden verbonden. Wanneer men van oordeel is 
dat het steeds stijgende verwijspercentage op zich
zelf verwerpelijk is, dan kan men die conclusies 
wel trekken. Neemt men daarentegen een meer ge
nuanceerd standpunt in, dan is het trekken van 
conclusies veel moeilijker. Het is vrijwel onmogelijk 
om een waarde-oordeel aan de gehele verwijspro
cedure te verbinden. Enerzijds bestaat de gedachte 
dat de huisarts tot verwijzen wordt geprikkeld, om
dat hij daar qua werklast slechts voordeel van 
heeft. Uit ons onderzoek is dit echter niet gebleken. 
De praktijkomvang vertoont geen relatie met het 
verwijspercentage. Er is ook gebleken, dat er een 
vrij vast verwijspatroon bij een huisarts aanwezig 
kan zijn. Er moeten dus andere factoren dan erva
ring en praktijlkomvang zijn, die het verwijspercen
tage belnvloeden. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn: 
praktijkorganisatie, kennis, terwijl oak persoonlijke 
kenmerken van de arts van invloed zullen zijn. 

De omvang van een praktijk kan bovendien ook 
door een aantal factoren worden bepaald: het kan 
een beginnende of juist een aflopende praktijk zijn; 
de praktijk kan met opzet klein worden gehouden, 
maar de arts kan oak minder "geslaagd" zijn. En 
lo zijn er meer factoren te bedenken die van in
vloed kunnen zijn op het uiteindelijke verwijsper
centage. Een nader ondel!zoek hiernaar ligt in de 
rcde, dit zal hopelijk eens ter 'hand kunnen wor
den genomen. 

Anderzijds is duidelijk dat de urbanisatiegraad 
van invloed is op het verwijspercentage. Men kan 
veronderstellen, dat dit is toe te sohrijven aan 'het 
andere verwachtingspatroon, zowel 'bij de patien
ten, also ok bij de huisarllsen zelf, een verwachtings
patroon dat weer in sterke mate mede wordt be
paald door de in de stedelijke samenleving geboden 
medische voorzieningen. Men kan veronderstellen, 
dat bij voortschrijding van dit proces oak nog een 
verdere stijging van het aantal verwijzingen zal 
plaatsvinden. 

Verder blijkt dat het verwijspercentage duidelijik 
door het bestaande morbiditeitspatroon wordt 'be
paald. Indien de ongevallenfrequentie nog zodanig 
toeneemt als rhans het geval is, dan zullen daar
uit meer verwijzingen voortvloeien. Wanneer het 
aantal ziekren van hetcentrale zenuwstelsel en van 
het hart en het aantal maligne aandoeningen zullen 
toenemen, brengt dit hogere verwijspercentages met 
zich. 

Het is duidelijk dat ook de toenemende veroude
ring van de bevolking tot een verhogende werking 
op het verwijspercentage aanleiding zal geven. 

Verder staat het verwijspercentage uiteraard in 
sterke mate onder invloed van het gebruikelijke 
medisch beleid; een beleid dat ten dele samenhangt 
met het reeds genoemde verwachtingspatroon, ten 
dele met de in de medische wereld gevoelde nood
zaak. De gewoonte in veel steden, dat de paracen
tese door de specialist wordt verricht, hangt voor 
een belangrijk deel samen met een vigerend ver
wachtingspatroon bij de bevolking. De frequentie 
van de verwijzingen wegens tonsillectomie hangt 
voor een deel met dat verwaohtingspatroon samen, 
maar in grotere mate met de inzichten die over de 
waarde van deze ingreep bestaan. Verwijzing naar 
de cardioloog zal meer voor de hand liggen, indien 
vroege diagnostiek duidelijlke consequenties voor de 
patientkan hebben, bijvoorbeeld op het gebied van 
aangeboren hartafwijkingen. De behoefte een ziekte 
in een vroeg stadium te herkennen kan ook een 
verhogend effect op het verwijspercentage 'hebben. 

* ,~ * 

Men kan dus de conclusie trekken, dat lOwel 
de ontwikkelingen op het gebied van de genees
kunde als bepaa1de ontwikkelingen in de maat
schappij een verhogend effect op het verwijspercen
tage hebben. Uiteraard spelen nog meer factoren 
een rol. Het is niet onwaars'chijnlijk te aohten, dat 
de huidige honoreringsstelsels van hursartsen en 
specialisten eveneens een verhogende weJ1king heb
ben. 

Men moet zich afvragen of er ook factoren kun
nen worden gevonden, die mogelijk een verlagend 
effect hebben. In de eerste plaats kan men veron
derstellen, dat een meer adequate praktij'kvoering 
van invloed kan zijn op het verwijspercentage, 
hoewel hierover niet iets met zekerheid is te zeg
gen. Verder hebben wij gezien, dat een arts een 
vast patroon kan ontwikkelen. Het zal daarom 
van groot belang zijn, dat de apleiding tot huis
arts mede erop wordt gericht een adequaat ver
wijspatroon te ontwikkelen; dit kan terecht worden 
gezien als een belangrijke uiting van het als een 
goed huisarts functioneren. De nieuwe opleiding 
kan in dit opzicht goed werk verrichten! 

In de derde plaats kan de samenwerking tussen 
huisarts en specialist ook aan verandering onder
hevig zijn. Indien een situatie lOU ontstaan, waarin 
huisartsen specialist veel intensiever samenwerken, 
in welke IS amen werking ook aan consultatie - in 
een moderne vorm weI te verstaan - een ruime 
plaats is toegedacht, dan lOU het verwijspercen
tage wel eens aanzienlijk kunnen dalen. Met name 
lOU een aantal herhalingsverwijzingen dan mis
schien niet meer nodig zijn. Wij hebben kunnen 
zien, dat tweederde van alle diabetici naar de spe
cialist wordt verwezen en dat voor een derde van 
aIle diabetici herhalingskaarten worden afgegeven. 

Wanneer de huisarts - mede door de mogelijk-
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heid van consultatie, maar ook door een betere 
outillage en door een meer geridhte opleiding - in 
staat zal zijn een groot aantal van de diabetici 
zeIt te behandelen, kan dit het verwijspercentage 
aanzienlijk doen dalen en de bevrediging in het 
werk van de huisarts doen stijgen. Hetgeen voor 
de behandeling van diabetici geldt, geldt ook voor 
een aantal andere aandoeningen. Indien de huis
arts de elektrocardiografie binnen zijn bereik gaat 
vinden - al dan niet met behulp van de computer 
- dan zaleen dee! van de verwijzingen naar d~ 
cardioloog overbodig worden. 

Anderzijds zullen andere patienten dan weI wor
den verwezen. Kortom, de verwijzillig zal een meer 
efficient karakter 'kunnen hebben. Wij hebben in 
dit onderzoek 'kunnen waarnemen, dat slechts een 
beperkt aantal verwijzingen naar de specialist 
plaatsvond door een ontibrekende outillage. Wan
neer de huisarts op een andere manier gaat func
tioneren, dan kan de behoefte aan een passende 
outillage meer wenseIijk worden. Een verdere ont
wikkeling in deze richting lOU weI eens tot gevoig 
kunnen hebben, dat de huisartsen de in het zie'ken
huis werkzame specialist hun werkzaamheden op 
een doeimatiger manier op dkander gaan afstem
men dan thans 'het geval is. En dit is slechts toe 
te juichen. Dat daal1bij aangepaste organisatievor
men en andere honoreringssystemen nodig lOuden 
zijn, is duidelijk; het lOU ons echter te ver voeren 
om in het bestek van het verwijsonderzoek verder 
daarop in te gaan. 

Tensiotte kan men zich afvragen of het weI doeI
matig is dat de huisartJs nog steeds verwijskaarten 
voor de oogarts wegens refractie-afwijkingen moet 
afgeven. Deze verwijzingen, die zeer frequent voor
komen en die in feite vrijwel aItijd tot een admini
stratieve handeling worden 'beperkt, kunnen veel 
beter achterwege blijven. De patienten lOuden het 
recht moeten krijgen hiervoor hun oogarts - moet 

een bril weI altijd door de oogarts worden voor
geschreven? - rechtstreeks te raadplegen. 

Uiteraard worden door ons onderzoek niet a1le 
vragen rondom het verwijzen opgelost. Wij hopen 
weI een bijdrage tot het verhogen van inzicht in 
deze gecompliceerde materie te hebben gegeven. 
Wij lOuden dit niet hebben kunnen doen zonder 
de grote bereidwilligheid van de vele huisartsen, 
die aan dit onderzoek hebben deelgenomen. Naar 
hen gaat onze grote dank uit. Eveneens gaat onze 
dank uit naar het computercentrum van de Rijks
universiteit te Utrecht, in het bijlOnder de heer 
H. van Helsdingen, van wie wij zeer veel huip 
hebben gehad bij het bewerken van de gegevens, 
evenals van mevrouw F. W. M. M. Touw-Otten, 
die de statistische bewerkingen kritisch beoordeelde. 

Summary. Referral of panel patients in 122 Netherlands 
general practices. Over a four-week period, a number of 
data on all referrals of panel patients were recorded in 122 
general practices. The referrals during this period totalled 
some eight thousand. A distinct relationship was established 
between the degree of urbanization and the percentage · of 
referral, in that an increase in the former is associated with 
an increase in the latter. But no relationship was found 
between the percentage of referral and size of practice or 
number of years spent in general practice. 

Some 25 per cent of all referrals prove to be referrals for 
continuation of specialist therapy after one year. After elim
ination of these referrals and of all referrals for abnormal
ities of refraction, it is found that in the year of the study 
22.2 patients per one-hundred patients on the panel are refer
red to a specialist (that is 6.8 per one-hundred doctor-patient 
contacts). 

In general, the percentage of referral increases with increas
ing age; the percentage of referral for women exceeds that 
for men by 20 per cent. The study also reveals which diseases 
in particular contribute to the total referral to specialists. For 
example, 1.5 per cent of infectious diseases are referred to 
a specialist; also 8 per cent of mental disorders (excluding 
psychosis and depression), 21 per cent of low back symptoms, 
and 100 per cent of myocardial infarctions and malignant 
diseases. 

The study also yields a number of data on referral per 
disease and disease category, and on the number of re-refer
rals per disease category. 
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