
Naar een protocoUaire huisartsgeneeskunde? 
Het begrip protocollaire hui art gen eskunde zal 
uileenlopende reacties 10 maken. De een dein t 

direct al terug door de confrontatie met abstracte 
begrippen al algoritmen, heuri tieken en 
be Ii bomen, di onvermijdelijk verbonden lijken 
aan een be ch uwing over protoeollen. De ander 
herkent de behoefte aan houva t, unifonnir it n 
control erbaarheid. Voor ommigen luit een 
prolocollaire benad ring jui t ni I aan bij hun 
per onlijke invulling van het hui art enberoep: 
e n op d individuele patient gerichte 
huisart genee kund lijkt oor hen niet in 

vereen temming Ie brengen met de protocollaire 
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aanpak. Weer anderen zull n er t vragen stellen. 
Ten behoeve waarvan pre ken we over een 
protocollaire benadering: de dagelijkse 
hulpv rI ning, h t wet n chappelijk onderzoek, het 
onderwij • de intercollegiale toet ing of de in- en 
externe beheer baarheid? n bovendien: wi telt 
d prot collen op en op ba i van welke gegeven ? 
Genoeg vragen om ook stil te staan bij de 
protocollaire huisart gen e kund : hebben we hier 
te maken met een voorwaarde voor een 
verantwoorde huisart genee kunde of met een 
bedreiging van een creatie e hui art -pati"nt 
relatie? 
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Naar een protocollaire huisartsgenee kunde? 

PROF. DR. K. GILL 

Protocollaire huisartsgeneeskunde: 
schijn van zekerheid? 

De gene kund i niet in protocoll n te vangen - weI onderdelen 
daarvan met behulp van een protocollaire b nadering. Yoor 
weten chappelijk onderz ek zijn proto ollen - in de zin van een 
ge tructur rd benadering van h t diagno ti ch en therapeuti ch 
proce - nmi baar. Maar zijn ze ook bruikbaar in de praktijk? 
Leiden zij tot e n verbetering van de kwalit it van het hui art ge
neeskundig handelen? n niet het onbelangrijk t: bieden proto
collen meer zekerheid of lecht de chijn daarvan? 

Inleiding 

Sinds jaren staat het vrijblijvend huis
artsgeneeskundig handelen in relatie tot 
de kwaliteit van de medische lOrg ter 
discussie . Dit heeft ertoe geleid dat 
werd omgezien naar methoden om kwa
liteitsbewaking c.q. -verbetering te inte
greren in de cure en care van de huisarts . 

Voorop zij gesteld dat het mij voor
komt, dat het vrijblijvend handelen van 
de huisarts - het handelen in vrijheid -
onvoldoende is geproblematiseerd en 
inhoudelijk op zijn consequenties is on
derzocht. Is het vrijblijvend handelen 
niet juist een van de kenmerken van de 
patient-centered geneeskunde van de 
huisarts? Vrijheid houdt verantwoorde
Iijkheid in . En verantwoordelijkheid 
betekent dat men bij keuzen en beslis
singen de consequenties weet te aan
vaarden. Werden deze te drukkend of te 
bedreigend, waardoor men naar andere 
wegen ging zoeken? Een andere moge
lijkheid is, dat men lOcht naar toetsings
mogelijkheden en, naar analogie van de 
protocollen van clinical trials. een medi
co-centrisch beslismodel geschikt achtte 
ter verbetering van de kwaliteit van de 
medische lOrg. 
Het subsidiariteitsprincipe - het streven 
om binnen de gezondheidszorg met lo 

min mogelijk kosten lo efficient en een
voudig mogelijk de problemen rond 
ziekte en gezondheid aan te pakken -
lijkt het veranderingsproces van een 
vrijblijvende naar een formele genees
kunde te hebben versneld . Naast dit 
door de economische recessie geiniti
eerde fenomeen speelt de proto-profes-
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sionalisering een rol. In de westerse 
landen weten de mensen in toenemende 
mate meer van medische zaken. Hier
door ontstaat meer onzekerheid en wor
den meer vragen ten aanzien van de 
eigen klachten gepresenteerd. 

Deze belangrijke verschuivingen in de 
gezondheidslOrg zijn niet los te zien van 
culture Ie veranderingen. Het mag als 
evident worden beschouwd dat psycho
sociale problemen over het algemeen 
eerder in somatische klachten worden 
geuit, omdat het psychische als bedrei
gend wordt opgevat. 
Het Methodisch Werken en de Preven
tie van Somatische Fixatie, geboren uit 
het zich veranderende klachtenpatroon, 
kunnen als stappen in de goede richting 
worden gezien. Er bestaat echter tevens 
een toenemend taboe op lijden. Alles 
moet kunnen worden genezen . Dit ta
boe vormde v~~r de technologisch ge
orienteerde geneeskunde een uitda
ging. Toen deze tot ontplooiing kwam, 
wees Van den Berg op het verstoorde 
evenwicht tussen de medische macht en 
de medische ethiek. 2 De brandende 
vraagwerd toen: Mag wat kan?3Tot slot 
kunnen we constateren dat de magische 
functie van de arts aanzienlijk is vermin
derd. Patienten geloven minder en kun
nen artsen door hun vele vragen in 
verlegenheid brengen en onzeker ma
ken. Om aan deze vragen te voldoen, 
dreigt een medecine ii la mitrailleuse te 
ontstaan4, schadelijk voor de patient en 
verstorend voor het evenwicht tussen 
kosten en baten. 
Vooral de laatste jaren wordt de kwali
teit van de medische lOrg in een kader 

No species of fallibility is more impor
tant or less understood than fallibility 
in medical practice. 1 

Listen to the patient. He is telling you 
the diagnosis. 

Sir William Osler (1849-1919) 

gebracht met de kwaliteit van het leven 
of, om met onze Amerikaanse collega's 
te spreken, voor kwaliteit gecorrigeerde 
jaren toegevoegd aan het leven. Het 
assessment of well being worstelt nog 
met problemen van definiering, referen
tiekader, concretisering, wie de beoor
delaars van de kwaliteit van het leven 
zullen zijn, het tijdstip van de beoorde
ling en de subjectiviteit. In hoeverre een 
protocollaire benadering van de ge
schetste problemen en vragen een op
lossing kan bieden, zullen we nader 
bezien. 

K waliteitsverbeteringen 

Het is niet doenlijk in kort bestek aile 
min of meer recente pogingen tot verbe
tering van de kwaliteit van de medische 
zorg door de huisarts te behandelen. We 
zullen er enkele in een general outline de 
revue laten passeren. 

Samenwerken. Terwijl samenwerken 
vanaf 1964 in de registers van Huisarts 
en Wetenschap voorkomt - met de apo
theker; de pastor , psychiater en dietiste 
(1965); de vroedvrouw (1966); de wijk
verpleegkundige en maatschappelijk 
werker (1969); de bedrijfsarts (1970) en 
de fysiotherapeut (1973) - duurde het 
tot 1975 alvorens een deel van het NHG

congres aan samenwerken werd gewijd. 
Het doel was tot een betere hulpverle
ning te komen. Het vrijblijvend samen
spreken groeide uit tot samenwerken in 
geformaliseerde contacten, lOwel inter
als intradisciplinair. Ais variant op de 
home-teams ontstonden inmiddels 
groepspraktijken en gezondheids
centra. 
Verschillende huisartsen slaagden er in 
de juiste vorm van samenwerken te 
vinden en maakten een proces door van 
patriarchaat naar secretariaat en het 
invoegen van de persoonlijkheid in de 
collectiviteit. Soms viel te veel de na
druk op de vorm van de organisatie en te 
weinig op de gedragspatronen die sa
menwerken vergt. In de speciale NHG

uitgave Hoe helpt de dokter? werd het 
persoonlijk functioneren van de huis-
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arts aan de orde gesteld met de vraag: 
"Wat houdt mijn normenstelsel in, wel
ke gevolgen heeft het in mijn contact 
met deze patient?,,5 

Het verwijzen. In 1964 beeindigde Bre
mer zijn studie over het verwijzen in de 
huisartspraktijk. 6 Deze analyse gaf te 
zien dat een jaar na verwijzing 234 
patienten definitief waren genezen, 176 
gebaat, 59 niet gebaat, en 16 overleden. 
Ongeveer 50 procent van de verwezen 
patienten behoefde enige zorg, ruim 10 
procent in ten sieve zorg van de huisarts. 
Bij 11 procent van de patienten kon de 
specialist geen somatische afwijkingen 
vinden. In hoeverre deze patienten ia
trogene schade hadden opgelopen van 
de verwijzing, vermeldt het onderzoek 
niet. Na de verwijzing hadden deze pa
tienten weer de zorg van de huisarts 
nodig. 
In breder verb and is in 1981 vastgesteld 
dat de grote verschillen in het verwijsge
drag van huisartsen zijn toe te schrijven 
aan structure Ie kenmerken en aan de 
taakopvatting van de huisarts. 7 

Periodiek geneeskundig onderzoek. On
der auspicien van de Gezondheidsorga
nisatie TNO verleenden in de zestiger 
jaren twaalf huisartsen hun medewer
king aan een onderzoek onder leiding 
van Beek naar de uitvoerbaarheid van 
periodiek geneeskundig onderzoek in 
de huisartspraktijk. 8 Het doe I was "zo 
vroeg mogelijk afwijkingen van de ge
zondheid of beginnende chronische 
aandoeningen op te sporen." 
De 202 ingekomen rapporten vermeld
den het grootste aantal abnormale be
vinden bij de tractus circulatorius, het 
bewegingsapparaat en het zenuwstelsel, 
respectievelijk 83 (waarvan 29 met een 
verhoogde bloeddruk), 74en 59. Van de 
proefpersonen yond tweederde herha
ling van het onderzoek wenseli jk na drie 
tot vijf jaar. Ruim driekwart van de 
deelnemende huisartsen achtte de gei'n
vesteerde tijd nuttig, niet zozeer om de 
gevonden afwijkingen, als wei om de 
betere kennis in psychosociaal opzicht 
en de gelegenheid tot gezondheidsvoor
lichting die werd geboden. 

Preventier onderzoek. Het preventief 
onderzoek van Fuldauer bij bejaarden 
in zijn praktijk (1966) leverde de vol
gende resultaten op: 
- iedere bejaarde had gemiddeld drie 
afwijkingen; 
- ongeveer eenderde tot de helft hier
van was de huisarts reeds bekend; 
- 3,5 procent van de afwijkingen betrof 
een ernstige aandoening. 9 
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Bergsma publiceerde in hetzelfde jaar 
een stu die , met als doel een verbetering 
van de kwaliteit van de gezinsgenee~
kunde. Zijn preventief geneeskundig 
onderzoek bij 657 person en van 40 tot 
55 jaar met behulp van een schriftelijke 
anamnese leverde onder andere de vol
gende bevindingen op: 
- bij 332 personen (ruim 55 procent) 
bleek het wenselijk nader lichamelijk 
onderzoek te verrichten; 
- emotionele stoornissen werden bij 
mannen in 28 procent, bij vrouwen in 42 
procent waargenomen. lO 

Mertens benadrukte in zijn voorwoord 
dat in Bergsma's onderzoek veel afwij
kingen op psychosociaal terrein werden 
gevonden. 
Zes jaar tevoren had Van den Dool in 
zijn praktijk reeds onderzoek gedaan 
naar het vroegtijdig opsporen van chro
nische ziekten. Zijn vraag luidde: "Wie 
van mijn patienten verwaarloos ik, door 
mij te beperken tot hen, die zich uit 
eigen initiatief tot mij wenden?" Hij 
constateerde, evenals Beek en Bergs
ma, dat zijn onderzoek een belangrijke 
aanvulling op psychosociaal gebied ver
schafte. Het is te beschouwen als een 
prelude op wat hij later als anticiperen
de geneeskunde zou introduceren. 11 12 
Elf jaar later werkte Van Weel deze 
conceptie verder uit in een onderzoek in 
een groepspraktijk naar het opsporen 
van hypertensie en cervixcarcinoom on
der patienten van 30-59 jaar. 13 

De principes inzake vroege detectie van 
ziekten, bekend als de tien punten van 
Wilson & J ungner14 , waren ten ti jde van 
de onderzoeken van Van den Dool, 
Beek, Fuldauer en Bergsma nog niet 
gepubliceerd. We kunnen constateren 
dat het periodiek geneeskundig onder
zoek van Beek, Fuldauer en Bergsma 
geen algemene ingang heeft gevonden 
in het huisartsgeneeskundig handelen. 
De opvatting dat een anticiperende atti
tude van de huisarts voor patienten met 
een verhoogd risico de voorkeur ver
dient boven het opsporen via bevol
kingsonderzoeken, wordt langzamer
hand gemeengoed. 

De huisartsen-anamneselijst. De huis
artsen-anamneselijst met bijna honderd 
vragen (een modificatie van de Cornell 
Medical Index Health Questionnaire, 
niet ter vervanging van de mondelinge 
anamnese, maar vooral bestemd voor 
patienten met vage en ohduidelijke 
klachten) werd in 1969 door Bremer & 
Brouwer ontworpen en gepubli
ceerd. 15 Het doelluidde: kwaliteitsver
betering van de anamnese. 
Na een jaar bleken bij het NHI 19.000 

exemplaren te zijn besteld. In hoeverre 
de huisartsen-anamneselijst heeft bijge
dragen tot een kwaliteitsverbetering 
van het huisartsgeneeskundig handelen 
is niet nader onderzocht, althans niet 
gepubliceerd. 

Toetsing. In het kader van het streven 
naar kwaliteitsbevordering stelde het 
Bestuur van het NHG in 1974 een Werk
groep Toetsing in. Onder toetsing wordt 
verstaan het vergelijken van het huis
artsgeneeskundig handelen met een als 
juist aanvaarde norm of "gouden stand
aard". In 1980 kwam het tot een thema
nummer van Huisarts en Wetenschap.16 
De effectuering van toetsing in het veld 
blijkt een langzaam verlopend proces te 
zijn. 

Methodisch Werken. Het eenentwintig
ste NHG-Congres (1976) was onder ande
re gewijd aan het Methodisch Werken. 
Het doe I was los te komen van de ge
neeskundige methode uit de medische 
opleiding. Optimale hulp van de huis
arts vraagt om een ander hulpverle
ningsproces. In deze optiek begint het 
huisarts-patient contact met een intake 
met verheldering van de hulpvraag en 
toetsing. Op deze verheldering voIgt het 
formuleren van de hulpvraag, het op
stellen van een handelingsplan en de 
uitvoering daarvan, en tot slot procesbe
waking met registratie en feed-back. 
Een en ander was reeds beschreven in 
de speciale uitgave van het NHG Hoe 
helpt de dokter?5 Nadien is deze metho
de in diverse trainingen en cursussen 
geoefend en in praktijk gebracht. 

Preventie van Somatische Fixatie. Na
dat Van Es in 1976 op de preventie van 
de patientenrol had gewezen l7 , ont
vouwde Huygen in 1978 zijn onderzoek
project Preventie van Somatische Fixa
tie. ls Van somatische fixatie, een proces 
dat zich afspeelt in en tussen personen, 
wordt gesproken "als mensen door een 
voortdurende eenzijdige nadruk op de 
somatische kant van hun ziekte, klach
ten of problemen steeds meer gaan vast
lopen in een afhankelijk worden van het 
medische systeem. Die eenzijdige na
druk kan uitgaan van de persoon met de 
klachten zelf, van anderen in zijn omge
ving en van vertegenwoordigers vim de 
gezondheidszorg, en kan ervoor zorgen, 
dat voor geheel of gedeeltelijk niet
somatische problem en toch uitsluitend 
een oplossing wordt gezocht in de me
disch-somatische hoek" .19 Een goede 
registratie van het soma tisch handelen 
en de psychosociale informatie volgens 
het sOAP-systeem (respectievelijk Sub-
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jectief, Objectief, Analyse en Plan) 
wordt gezien als een belangrijke onder
steuning voor de preventie van somati
sche fixatie. Deze registratie is inmid
dels geintegreerd in de specifieke be
roepsopleiding tot huisarts. 

Epidemiologiscbe leermomenten. Vanaf 
1969, het jaar dat Oliemans zijn onder
zoek Morbiditeit in de huisartspraktijk 
publiceeerde20 , hebben nieuwe denkka
ders in toenemende mate de aandacht 
gevraagd. Incidenties en prevalenties 
van ziekten, problemen en klachten 
werden in relatie gebracht met diagnos
tische gegevens: abnormale waarden 
van een test ten opzichte van normale 
waarden, de variatiebreedte van uit
komsten, discriminatiewaarden en de 
voorspellende waarde van een test of 
onderzoeksbevinding. Begrippen als 
sensitiviteit - het vermogen van een test 
of diagnostische bevinding allen met 
een bepaalde ziekte op te sporen - en 
specificiteit - het vermogen allen zonder 
een bepaalde ziekte correct op te sporen 
- deden hun intrede. Van der Velden 
onderstreepte de betekenis van de epi
demiologie voor het handelen van de 
huisarts in een voordracht voor het 
NHG-Congres. 21 

Dit overzicht van pogingen tot verbete
ring van de kwaliteit van de medische 
zorg van de huisarts laat een aantal 
misschien even belangrijke ontwikke
lingen buiten beschouwing. Daarbij valt 
te denken aan de probleemgeorienteer
de registratie volgens Weed22 , de bijdra
gen tot de gezins- en levensloopgenees
kunde, de oprichting van diagnostische 
centra te Utrecht en Maastricht en de 
consultatie van specialisten in de huis
artspraktijk. 23 Nieuwe denkrichtingen 
bleven eveneens onbesproken zoals: 
- algoritmen, kookboekachtige voor
schriften, die stap voor stap tot een 
oplossing leiden; 
- de heuristische methode, eveneens 
een vorm van problem solving globaal 
en onvolledig gedetermineerd, maar 
spee!ser, creatiever en intensiever dan 
algoritmen; 
- holisme, een term die reeds in 1926 
door de latere Zuidafrikaanse president 
generaal Smuts werd geintroduceerd en 
een denkrichting vertegenwoordigt, die 
unieke eigenschappen aan het geheel 
toeschri j ft. 

Eenheid in veelheid? 

We kunnen ons afvragen in hoeverre in 
de gereleveerde pogingen tot kwaliteits
verbetering een lijn of een onderlinge 
relatie is waar te nemen. 
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Op het eerste gezicht lijkt een welover
dacht evenwicht tussen de diverse vor
men te ontbreken; zij lijken meer op 
toonbeelden van een zich onstuimig 
ontwikkelende discipline. Er valt even
wei een lijn te bespeuren in die zin, dat 
aile pogingen zich richten op de profes
sie, met andere woorden: op het concre
te handelen van de huisarts. Zij komen 
eveneens overeen in die zin, dat zij te 
beschouwen zijn als het zoeken naar 
patronen in het - vooral voor buiten
staanders - ongenuanceerde handelen 
van huisartsen en het zoeken naar een 
methodologie. Patronen maken theo
rievorming of, om met Popper te spre
ken, kentheorie mogelijk - de theorie 
van de groei van wetenschappelijke 
kennis. 24 Methodologie laat zowel mo
gelijkheden als grenzen zien. 
Kortom, de genoemde (en niet genoem
de) onderzoekers hebben zich losge
maakt van het medisch model van de 
klinische opleiding en nieuwe wegen 
aangegeven, waarlangs de huisartsge
neeskunde zich kan ontwikkelen. 

ProtocolIen 

In 1961 publiceerde de studiegroep Al
phen aan den Rijn van het NHG op 
grond van onderzoek in zeven huis
artspraktijken, een werkschema of sta
tus, waarmee op meer doeltreffende 
wijze patienten met hoofdpijn kunnen 
worden benaderd. 25 Dit schema bevat
te, naast een leidraad voor anamnese en 
onderzoek, een psychosociaal gedeelte, 
een modificatie van het schema van 
Weyel. 26 
Het bestuur van het NHG besloot in 
hetzelfde jaar tot publikatie van "Het 
hoofdpijnonderzoek,,27 en in 1969 volg
de een tweede, verbeterde druk. Dit 
kan beschouwd worden als het eerste 
protocol: een gestructureerde benade
ring van het diagnostische en therapeu
tische proces, met als doel de kwaliteit 
van de medisch-maatschappelijke zorg 
te verbeteren. 
Van klinische zijde verscheen in 1978 de 
dissertatie van De Vries Robbe, Medi
sche besluitvorming, een aanzet tot for
mele geneeskunde. 28 Zijn werk kwam 
tot stand vanuit een behoefte volgens 
een logische analyse en een raamwerk 
tot beslissingsstappen te komen en deze 
vervolgens tot beslissingsregels te for
maliseren. De auteur maakte daarbij 
onderscheid tussen verklarings- en in
terventieregels. Voorts maakte hij ge
bruik van begrippen uit de grafentheo
rie, waarbij in de lijnen tussen de in de 
kennis aanwezige verschijnselen beken
de (oorzakelijke) verbanden of relaties 

zijn opgenomen. Voor een beslissings
stap kan een symptoom worden ver
klaard (verklaringsregel); voor een be
slissing van een uit te voeren behande
ling worden interventieregels ingesteld. 
Onder "verschijnselen" wordt in deze 
studie verstaan verschijnselen die kun
nen voorkomen. "Symptomen" zijn 
verschijnselen die bij een bepaalde pa
tient worden waargenomen. 
Het feit dat dit onderzoek zo sterk op 
klinische ziektebeelden was ge
orienteerd, heeft het waarschijnlijk on
mogelijk gemaakt de resultaten toe te 
passen op de huisartsgeneeskunde. De 
stu die van De Vries Robbe kan evenwel 
worden beschouwd als een van de eerste 
aanzetten tot een protocollaire benade
ring van medische problemen. 
In 1981 verscheen onder embargo een 
serie van vierentwintig "medisch-tech
nische" protocollen van vee! voorko
mende nieuwe gepresenteerde klachten 
in de huisartspraktijk, samengesteld 
door medewerkers van het Nijmeegs 
Universitair Huisartsen Instituut. Aan
vankelijk was het doel over een obser
vatie-instrument te kunnen beschikken 
om de preventieve vaardigheden van 
huisartsen te kunnen beoordelen. Ze 
bleken later eveneens geschikt voor on
derwijs, nascholing, intervisie en toet
sing. 29 

Vanwege het embargo zullen deze pro
tocollen hier niet nader worden be
sproken. 
De werkgroep Verloskundige hulpver
lening door de huisarts van het NHG 
organiseerde november 1982 het derde 
Bunnik-symposium. Het doel was met 
de deelnemers tot een protocol voor het 
huisbezoek en het onderzoek van de 
pasgeborene te komen. De definitieve 
versie van het protocol werd door het 
NHG aanvaard. 30 Voor zover mi j bekend 
wordt dit protocol momenteel door een 
groep huisartsen getoetst. 
Nadien zijn nog twee protocollen, voor 
keelpijn31 en voor rugklachten32 gepu
bliceerd in Huisarts & Praktijk door 
medewerkers van het Nijmeegse 
huisartseninstituut. 

Normen 

Het hoofdpijnonderzoek, de studie van 
De Vries Robbe, de Nijmeegse proto
collen en het onderzoek van de pasge
borene zijn aile gericht op het concrete 
handelen van artsen. Het protocol voor 
het onderzoek van de pasgeborene on
derscheidt zich in zoverre van de ande
re, dat het niet van een klacht uitgaat, 
maar van normen waarover in de kring 
van beroepsgenoten consensus is be-
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reikt. Hiermee hebben die groepen de 
opgestelde normen tot iets van zichzelf 
gemaakt. In zoverre bevatten ze een 
conventioneel element. 
Het is echter de vraag of andere groepen 
wellicht zouden kiezen voor een ander 
normensysteem op grond van andere 
keuzen. Welke kracht van argument 
bezitten ze? In hoeverre zijn ze bruik
baar in de praktijk? Dient er altijd een 
bruikbaarheidsonderzoek (herhaal
baarheid, reproduceerbaarheid) te wor
den verricht, zoals Van Weel & Van 
Zelst deden voor het Schema diabetes 
mellitus ?33 

Er zijn nog andere vragen: 
• Gelden de thans voorhanden zijnde 
protocollen voor aile leeftijden, de bei
de seksen, voor de users en non-users? 
Argyle stelt terecht dat "patients of 
different age, sex, class and personality 
will need to be handled differently". 34 

We behoeven maar te den ken aan de 
ouderen, die veelal hun klachten ont
kennen of minimaliseren met: "Wat kan 
ik nog verwachten op mijn leeftijd?" 
• Richten de beschikbare protocollen 
zich op ziekten, als er objectieve criteria 
aanwezig zijn (disease), of op zieken 

met een ziektegevoel, als men zich ziek 
voelt zonder deze criteria (illness)? 
Suchman stelt in dit verband: "Disease 
may be a medical entity but illness is a 
social phenomenon". 35 

• Wat was de aanleiding (cue of trigger) 
dat deze patient medische hulp inriep? 
Het Health belief model, het meest geva
Iideerde model aangaande het gezond
heidsgedrag van patienten, laat immers 
zien hoe interne factoren (symptomen) 
en externe factoren (tijdschriftartikelen 
of ziekte in de omgeving) de cues of 
action kunnen zijn. Een protocol dat 
hieraan voorbij gaat, mist een essentieel 
onderdeel van het persoonsgerichte as
pect van het Methodisch Werken. 
• Kan een protocol voor het huis
artsgeneeskundig handelen steeds weer 
tijdig inspelen op de veranderingen van 
ziektebeelden? Wulff heeft er op gewe
zen hoe ziektebeelden door nieuwe 
diagnostische criteria veranderen. 36 In
dien een protocol, in dit Iicht gezien, 
niet voortdurend wordt bijgesteld, kan 
het tot verstarring en een onterechte 
zekerheid van het handelen van de huis
arts leiden. 
• In hoeverre bieden protocollen ruim
te voor medisch-maatschappelijke ver-

Figuur. De betekenis van protocollen in relatie tot een niet-protocollaire benadering van 
het handelen van de huisarts. 

Protocollaire benadering Niet-protocollaire benadering 

Patient-gericht 

kwaliteitsverbetering c.g. -bevordering diversiteit in kwaliteit 
medico-centrisch persoonsgericht 
eenzijdige benadering van de klacht unieke van de anamnese 
minder belastend meer belastend 
grotere veiligheid onveilig? 
groter welbevinden? minder welbevinden? 
patient bij opstellen betrokken? patientenparticipatie bij 

methodisch werken 

Dokter-gericht 

minder vrijblijvend vrijblijvend 
conventioneel onconventioneel 
gevaar voor verstarring creatief 
medisch-technisch medisch-maatschappelijk 
onterechte zekerheid? onzekerheid 
systematisch werken gevaar van medicine Ii fa mitrailleuse 
toetsing mogelijk toetsing onmogelijk 
minder valkuilen? meer valkuilen? 
meer selectief handelen minder selectief handelen 
grotere trefzekerheid in diagnostiek minder trefzekerheid in diagnostiek? 
tijdwinst in denken en overieg ti jdveriies in den ken en overieg? 
verslapping belangstelling moet alert blijven 
hoopt tot samenwerken nodigt niet uit tot samenwerken 
bewustere registratie anecdotische registratie 

Maatschappij-gericht 

kostenbesparend kostenverhogend? 
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anderingen en de psychosociale aspec
ten? De studies van Van den Dool, 
Beek en Bergsma hebben de betekenis 
van deze facetten in de huisartspraktijk 
overtuigend aangetoond. 
• Hoe staat het met de protocoltrouw, 
indien een groep huisartsen besluit tot 
het opstellen en invoeren van een proto
col? Daarna komt immers nog het toe
passen, evalueren en voortdurend bij
stellen van het protocol. 
• In hoeverre is het te overwegen pa
tienten bij het opstellen van protocollen 
te betrekken, omdat zij een sturende 
functie hebben in het arts-patient con
tact? Ook zou men de patient er in 
kunnen betrekken om na te gaan of de 
ordening die de huisarts in zijn protocol 
aanbrengt, overeenkomt met de rede
nen voor de patient om naar de huisarts 
te gaanY 

Bruikbaarheid 

De betekenis en de bruikbaarheid van 
protocollen voor wetenschappelijk on
derzoek in de huisartspraktijk is boven 
aile twijfel verheven. Aileen een ge
structureerde benadering van het dia
gnostisch en therapeutisch proces is im
mers toetsbaar. 
In hoeverre protocollen voor de dage
Iijkse praktijk van de individuele huis
arts van betekenis kunnen zijn of wor
den, en een verbetering van de kwaliteit 
van het huisartsgeneeskundig handelen 
zullen opleveren, daarover is het laatste 
woord nog niet gezegd. De ontwikke
ling van proto collen is ontstaan uit de 
gedachte, dat ze: 
- meer zekerheid zullen bieden, 
- de kwaliteit van de zorg verbeteren, 
- logisch en consistent handelen bevor-
deren, 
- verantwoord leren omgaan met onze
kerheden, 
- het risico voor de patient zo klein 
mogelijk maken. 
Protocolontwikkeling zonder effectme
ting, onderzoek naar de kwaliteit en 
intercollegiale toetsing is echter een 
heilloze en zinloze zaak. Hoewel de 
medisch-technische protocollen de fei
telijke body of knowledge van een be
paalde klacht in een gecondenseerde 
vorm bevatten, en vervolgens een inter
pretatie van symptomen en verschijnse
len op grond van normen presenteren, 
zullen ze er niet aan kunnen ontkomen 
op de unieke anamnestische gegevens 
van deze patient te zijn afgestemd. 

Protocollen en het handelen 

Het handelen van de huisarts wordt 
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sterk bepaald door zijn eigen opvattin
gen (waarden) en de opvattingen die in 
de beroepsgroep gebruikelijk zijn (nor
men). Voorts is zi jn handelen gericht op 
de patient en diens naaste omgeving. 
Willen we de betekenis van protocollen 
samenvatten op grond van de voorgaan
de beschouwingen, dan lijkt het zinnig 
in een schema een driedeling te maken: 
dokter-gericht, patient-gericht en maat
schappij-gericht. 38 Daarbij wordt ervan 
uitgegaan dat een protocol de feitelijke 
kennis van een bepaalde klacht omvat. 
Deze kennis is getoetst en geevalueerd 
aan de hand van concrete, gespecificeer
de normen. Toetsing en evaluatie heb
ben geleid tot een interpretatie van 
symptomen en verschijnselen, een se
lectie van diagnostische mogelijkheden 
en tot slot de formulering van de diagno
se en de adequate therapie. In zoverre 
lijken protocollen op algoritmen. 

SIotbeschouwing 

Op grond van het voorgaande lijkt het 
voorbarig en een modern eufemisme 
reeds thans van een protocollaire ge
neeskunde te spreken. De geneeskunde 
is rtiet in protocollen te vangen - wei 
onderdelen daarvan met behulp van een 
protocoliaire benadering. Voor weten
schappelijk onderzoek zijn protocollen, 
in de zin van een gestructureerde bena
dering van het diagnostisch en thera
peutisch proces,onmisbaar. Maar zijn 
ze ook toepasbaar in de dagelijkse prak
tijk? 
Het mag als bekend worden veronder
steld dat huisartsen in de medisch-statis
tische jaaroverzichten van ziekenfond
sen en als consumenten van huisartsen
laboratoria vrijwel ieder jaar dezelfde 
plaats innemen in de rangordes van het 
aantal afieveringen, verwijzingen en be
palingen. Dit fenomeen getuigt van een 
resistance to change. In hoeverre een 
protocollaire benadering van ziekten, 
problemen en klachten zal bijdragen tot 
een kwaliteitsverbetering van de medi
sche zorg van huisartsen, zal bepaald 
kunnen worden door het assessment of 
well being van de patient en van de 
genoemde afieveringen, verwijzingen 
en laboratoriumbepalingen. Dan nog 
blijven de woorden van Hippocrates 
van kracht: "Er be staat geen gewicht, 
geen vorm noch berekening waarnaar 
men zijn oordeel over ziekte en gezond
heid kan afmeten. In de geneeskunde 
be staat zekerheid slechts in het brein 
van de arts." 
Kwaliteitsverbetering betekent in de 
zich snel veranderende maatschappij en 
voor een zich onstuimig ontwikkelende 
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geneeskunde een voortdurende kwali
teitsbewaking op een breed front van 
aandachtsvelden. "Half of what you are 
taught as medical students will in ten 
years have been shown to be wrong, and 
the trouble is, none of your teachers 
knows which half", aldus de deken van 
de Harvard universiteit tot aankomende 
studenten. 

Tot slot de vraag: Bieden protocollen 
meer zekerheid of een schijn van zeker
heid? 
Andreas Burnier, schrijvend over een 
ambachtelijk soort intellectualisme, 
geeft het antwoord hierop: Niet het 
allerhoogste denkwerk, maar discipline, 
regelmaat en vlijt, die uiteindelijk tot de 
bescheiden zekerheden van het ambt 
kunnen leiden. (vrij naar Burnier39) 
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Naar een protocollaire huisartsgeneeskunde? 

DR. C. W. A. YAN DEN DOOL 

Pro protocol 

Huisart gcn e kunde i g ne kunde do r een unieke hui art 
vo r een unieke pati "nt. icrbij mag de hui art nooit degrade
ren tot e n blad raar in een pr t collenboek f een inpllt
verzorger van klachten en andere gegeven vo r e n computer. 
AI de hui art cht pen taat voor d problcmcn an dc patient 
in dien p ych 0 ial conte t, het eigcnlijke probl cm w et te 
erhelderen en gezam nlijk met de patient op zoek gaat naar dc 

voor die patient - be te pi ing, kunnen ge alide rde pr toc \
len een uit tekend hulpmiddel zijn om - alwcer: in ov rleg met d 
patient - tot de mee t verantwo rde be Ii ing te komen. 

Inleiding 

Het is merkwaardig dat, terwijl artsen al 
sinds jaar en dag ontelbare beslissingen 
hebben genomen, de medische beslis
kunde zich pas zeer recent aan het ont
wikkelen is. 
Yoor het opstellen van protocollen is de 
medische besliskunde noodzakelijk. In 
deze context dient een protocol te wor
den beschouwd als een richtlijn voor het 
medisch handelen waarmee de kans op 
een optimaal resultaat het grootst is. 
Medische besliskunde verschaft inzicht 
in het medische beslissingsproces. Ais 
men dit proces bij meer gecompliceerde 
beslissingen analyseert, en de criteria op 
grond waarvan men beslissingen neemt , 
duidelijk benoemt, geeft dit inzicht in 
het medische beslissingsproces. 
De diagnostiek zoals de huisarts die 
pleegt aan te vatten, omvat de vraagver
heldering en het opstellen van een be
perkt aantal beginhypothesen (het pa
troon-herkennen). Door middel van 
een gerichte anamnese en onderzoek 
worden de beginhypothesen getoetst. 
Dit kan leiden tot een waarschijnlijk
heidsdiagnose of een werkhypothese. 
Typerend voor het medische beslis
singsproces is dat, anders dan bijvoor
beeld bij wiskundige berekeningen, 
vaak geen zekerheid bestaat dat men de 
goede uitkomst krijgt. Ais men er zeker 
van is tot een uitkomst te komen, kan 
men het stapsgewijze beslissingsproces 
een algoritme noemen. De ri:intgenolo
gie is een specialisme dat zich goed leent 
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voor het opstellen van algoritmen, zoals 
Kasteleyn en Willem in 1980 propa
geerden. 1 

Patient Care publiceert al vele jaren 
beslissingsschema's voor de diagnostiek 
van vaak voorkomende aandoeningen 
in de vorm van flow-sheets of decision 
trees. Men noemt deze ook protocollen. 
Daar men in de geneeskunde vaak in 
onzekerheid moet beslissen. zijn algo
ritmen lang niet altijd mogelijk en moet 
men een heuristische benadering kiezen. 
Typerend voor een heuristische benade
ring is het opstellen van lonende hypo
thesen op grond van kennis, ervaring, 
associatie, kennis van de psychosociale 
situatie van de patient en inzicht in het 
voorkomen van bepaalde ziekten en 
klachten in een populatie. Toepassing 
van heuristische methoden is noodzake
lijk wanneer voor het - aanvankelijk 
vaak ook nog slecht gedefinieerde -
probleem een algoritme ontbreekt en de 
potentiele zoekruimte te groot is om 
deze systematisch te exploreren in de 
beschikbare tijd met de beschikbare in
spanning en geheugenruimte. 2 

Medische besliskunde 

Yoor die medische situaties, waarbij 
beslissingen over nader diagnostisch on
derzoek of behandelwijzen moeten 
worden genomen, kan de medische be
sliskunde helpen om tot adequate keu
zen te komen. Hiervoor is dan wei 
noodzakelijk dat het probleem goed 

omschreven en duidelijk geformuleerd 
is. Het basisinstrument in de medische 
besliskunde is de beslisboom. De beslis
boom is een analytisch model met een 
omschreven uitgangssituatie, keuzen, 
kansen en een uitkomst. Een beslis
boom wordt van links naar rechts inge
tekend met een omschreven uitgangssi
tuatie, beslisknopen (0) en kansknopen 
(0) , leidend tot een bepaalde uitkomst. 
Die uitkomst kan de grootste kans op 
genezing, de overlevingskans, de kwali
teit van het leven, maar ook de kosten 
van de behandeling weergeven. 
De takken van de beslisboom die tot 
minder adequate uitkomsten leiden, 
kunnen worden weggenomen (=1=). Wat 
men dan overhoudt, is een protocol. Ais 
zo'n op kansberekening gebaseerd pro
tocol in de praktijk heeft bewezen dat 
het een goede benadering oplevert van 
het aangeboden probleem, dan spreekt 
men van een gevalideerd protocol. 
Ais we ons nu beperken tot protocollen 
die een optimale medische zorg beogen, 
zullen we vooral ook de waarde die de 
patient aan een bepaald resultaat hecht, 
in de berekeningen moeten opnemen. 
Yoor de patient kan het verminderen 
van pijn, angst en onzekerheid belang
rijker zijn dan de grootste kans op over
leven. Fineberg liet tijdens het sympo
sium over Budget en ProtocoL georga
niseerd door de Rijksuniversiteit Lim
burg in november 1983, zien hoe bij een 
patiente die een hartklepoperatie moest 
ondergaan, en vanwege een arteriltis 
temporalis in aanmerking kwam voor 
een kuur met bijnierschorshormoon ter 
voorkoming van blindheid, de keus toch 
op eerst opereren uitkwam. Yoor de 
patiente bleekblindheid veel minder 
belangrijk te zijn dan het overlijdensri
sico bij uitstel van de klepoperatie. 
Ais v61doende gegevens beschikbaar 
zijn, kan met behulp van kansbereke
ning de uitkomst worden berekend. 
Yaak blijkt echter dat noodzakelijke 
gegevens in onvoldoende mate voor
handen zijn, om tot een verantwoorde 
kansberekening te komen . Het voorko
men van bepaalde symptomen in een 
populatie is vaak niet goed bekend, 
evenmin als het na:tuurlijke verloop van 
een aantal ziekten, terwijlleeftijd-speci
fieke resultaten vaak niet of nauwelijks 
beschikbaar zijn en dan soms maar van 
een speciale kliniek afkomstig zijn. 
Ais geen voldoende wetenschappelijke 
betrouwbare gegevens voorhanden zijn, 
op basis waarvan kansberekeningen 
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kunnen worden gemaakt, zullen beslis
singen op basis van groepsbeslissingen 
(consensus) moeten worden genomen. 
Later beschikbaar komende gegevens 
kunnen de juistheid van een consensus
beslissing bevestigen, maar soms ook 
nopen tot het kiezen van een ander 
beleid. Protocollen zullen op basis van 
nieuwe gegevens dan ook vaak moe ten 
worden bijgesteld. Protocollen zijn al
dus slechts hulpmiddelen om met de op 
dat moment beschikbare kennis en mo
gelijkheden een omschreven doe I zo 
effectief en zo efficient mogelijk te be
reiken. Wat dat betreft zijn protocollen 
te vergelijken met ANwB-borden voor 
de bewegwijzering: zij helpen om een 
omschreven doel zo efficient mogelijk
met de minste omwegen - te bereiken. 
Ook die borden moeten, als er nieuwe 
wegen bijkomen, worden veranderd. 
Er kunnen overigens allerlei redenen 
zijn om van de aanbevolen route af te 
\Yijken. Dit is geheel in overeenstem
ming met protocollen waar men - maar 
dan wei gemotiveerd - van kan af
wijken. 

Voorbeelden 

Het gebruik en het nut van besliskundi
ge analyses is aan de hand van enkele 
voorbeelden te illustreren. De beslis
boom zoals Lubsen die ontwikkelde in 
het Nederlands Tijdschrift voor Ge
neeskunde betreffende het al dan niet 
uitvoeren van een electieve cholecystec
tomie bij een patiente bij wie galstenen 
zijn gevonden, is wei zeer illustratief. 3 

Tevens blijkt hier dat het maken van 
protocollen niet onderschat mag 
worden. 
Een tweede voorbeeld kan ontleend 
worden aan de voordrachten van Van 
Creve I e.a. op het door het Centraal 
Begeleidingsorgaan voor de Intercolle
giale Toetsing (CBO) georganiseerde 
symposium over medische besliskunde 
op 10 februari 1984. Het ging daar over 
een 4S-jarige patiente bij wie bij toe val 
bij een arteriografisch onderzoek van de 
hersenvaten een aneurysma van de cir
culus arteriosus Willisi werd ontdekt. 
De vraag was: moet in dit geval tot 
opera tie van het aneurysma worden ge
adviseerd (met de daaraan verbonden 
risico's), of kan worden geadviseerd om 
af te wachten (met het risico van een 
soms dodelijke subarachnoidale bloe
ding). In zo'n geval blijkt hoe gebrekkig 
de kennis van operatieresultaten is, en 
ook hoe weinig men weet over de kans 
dat een aneurysm a inderdaad leidt tot 
een subarachnoidale bloeding. 
Op grond van wat in de literatuur te 
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vinden was, bleek de uiteindelijke le
venskans voor beide beslissingen onge
veer gelijk uit te komen. Op dat mo
ment dient de patient zelf in beeld te 
komen. Voor de patient kunnen de na
bije jaren of juist de jaren op langere 
termijn van verschillend belang zijn. Dit 
zal sterk afhangen van zijn leeftijd, van 
het gezin, de carriere, de persoonsge
bonden risico-aversie, enzovoort. 
Merkwaardig was dat bleek dat tevoren 
geraadpleegde neurochirurgen allen tot 
operatie hadden geadviseerd, echter 
zonder naar de leeftijd van de patiente 
te informeren, terwijl die nu juist van 
het allergrootste belang bleek te zijn 
voor de te nemen beslissing. 
Een voorbeeld van een protocol als 
hulpmiddel om tot een zo verantwoord 
mogelijke beslissing te komen, zou kun
nen uitgaan van een patiente bij wie de 
huisarts een - door haar reeds vermoede 
- verzakking constateert. Afwachten, 
bekkenbodemspieroefeningen, het aan
meten van een pessarium of verwijzing 
naar de gynaecoloog voor een pro laps
operatie zijn dan de mogelijkheden. Als 
de keuze moet gaan tussen de laatste 
twee mogelijkheden, dan zou bekend 
moeten zijn welke patientes met een 
pessarium goed geholpen kunnen wor
den, in welke mate complicaties te ver
wachten zijn, en hoe vaak alsnog tot 
operatie moet worden overgegaan. An
derzijds zou de leeftijdsspecifieke ope
ratiemortaliteit met eventuele compli
caties en recidiefkans bekend moeten 
zijn. 
Veel huisartsen zullen hier bepaalde 
ideeen over hebben, maar slechts weini
gen zullen over voldoende relevante en 
bewerkte gegevens beschikken op 
grond waarvan een gefundeerd oordeel 
over het pessarium kan worden uitge
sproken. Door Van den Bosch werden 
in Huisarts en Wetenschap gegevens ge
publiceerd die zo'n oordeel mogelijk 
kunnen maken." Indien voldoende ge
gevens bekend en bewerkt zouden zijn
het betreft gegevens die al tientallen 
jaren door huisartsen op de patienten
kaarten zijn vermeld -, dan zouden pa
tientes beter kunnen worden voorge
licht en bi j het kiezen kunnen worden 
geholpen. Epidemiologische gegevens, 
natuurlijk verloop, complicatiekans, 
leeftijd, kinderwens en beroep en voor
keur van de patiente zullen dan in aan
mer king moe ten worden genomen en in 
kansberekeningen tot een protocol 
moeten worden meegewogen. 
Het is duidelijk dat specialisten hier 
vanwege het feit dat zij geselecteerde 
patienten met een prolaps zien, een 
geheel andere epidemiologie voor ogen 

hebben dan de huisarts. Op grond van 
de publikaties van Van den Bosch en 
van Hardeman & Schellekens lijkt het 
er in ieder geval weI op dat het pessari
urn in de huisartspraktijk toch een bete
re plaats verdient dan het in de ogen van 
vee I gynaecologen thans nog heeft. 4 5 

Ais resultaat van de Nijmeegse huisarts
geneeskundige conferenties is inmid
dels reeds een flink aantal besliskundige 
analyses ontwikkeld, waarvan de be
handeling van bloeding in het eerste 
trimester van de zwangerschap als voor
beeld kan gelden." 
Duidelijk is dat protocollen vooral van 
be lang zullen zijn bij het nemen van 
meer gecompliceerde medische beslis
singen op somatisch gebied, aangezien 
psychosociale implicaties veel moeilij
ker in protocollen zullen kunnen wor
den vastgelegd. Wei zijn er me tho
die ken om de voorkeur die de patient 
voor alternatieven heeft. op een afge
wogen wijze in de berekeningen te be
trekken. 

Voordelen 

Ais voorlopig dus maar een zeer be
perkt deel van de medische problemen 
in protocollen kan worden gevat en 
relevante medische-wetenschappelijke 
gegevens in veel gevallen ontbreken of 
niet bewerkt zijn, waarom zijn protocol
len dan toch belangrijk? Hier komen we 
dan aan de vraag die het uitgangspunt 
voor deze beschouwing vormt: Wat zijn 
de voordelen van een protocollaire ge
neeskunde en waarom ben ik pro pro
tocol? 
Bij het beantwoorden van deze vragen 
realiseer ik mij dat we nog maar aan het 
begin van een gigantische ontwikkeling 
staan en dat ik niet uit eigen praktische 
ervaring met protocollen kan spreken. 
Niettemin zie ik de volgende voordelen 
in protocollen in de huisartsgenees
kunde: 
• Protocollen dwingen tot een scherpe 
definitie van het uitgangsprobleem en 
de eigenlijke vraagstelling en het expli
citeren van criteria. Het belang hiervan 
kan niet worden onderschat. Ais te zij
ner tijd, naast de verwijskaart, de zoge
naamde advieskaart (waarover al jaren
lang tussen de Landelijke Specialisten 
Vereniging en de Vereniging van Ne
derlandse Ziekenfondsen wordt onder
handeld) beschikbaar komt, zal een ef
fectief gebruik daarvan staan of vallen 
met het vermogen om het uitgangspro
bleem en de vraagstelling zo duidelijk 
mogelijk te formuleren. 
• Op basis van wetenschappelijk on
derzoek opgestelde protocollen dwin-
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gen tot een wetenschappelijk verant
woord systematisch denken over alter
natieve medische mogelijkheden en zij 
zullen de huisartsgeneeskunde een ste
vig wetenschappelijk fundament kun
nen geven. 
• Bij het opstellen van protocollen zal 
men herhaaldelijk op lacunes in kennis 
stuiten. Een enorm veld voor onder
lOek komt zodoende in zicht. Hier ligt 
een taak voor het NIIG. NHG-studiegroe
pen. de diverse huisartseninstituten en 
het bureau voor de Intercollegiale Toet
sing. Dankzij een subsidie van het Prae
ventiefonds zullen de universitaire huis
artseninstituten in staat worden gesteld 
om daadwerkelijk en systematisch een 
bijdrage te gaan leveren aan het ontwik
kelen van protocollen. 
Er is hier voor velen zinvol werk aan de 
winkel. Lubsen vroeg zich af of niet een 
universitair ziekenhuis zich beschikbaar 
moest stellen om bij het opstellen van 
protocollen behulpzaam te zijn. Ik denk 
dat ook het CBO hier een belangrijke rol 
lOU kunnen spelen. Een gelukkige om
standigheid is dat het CBO en de Stich
ting Toetsing Huisartsen naast elkaar 
zijn gehuisvest. wat een methodische 
samenwerking vergemakkelijkt. Overi
gens zullen protocollen voor de huis
artsgeneeskunde vanwege de geheel 
verschillende populaties met een ver
schillende epidemiologie. in veel op
zichten afwijken van "specialistische" 
protocollen. 
• Protocollen zullen voor het over
gangsgebied tussen huisartsgeneeskun
de en tweede echelon een belangrijke 
rol kunnen spelen. door dat een effi
ciente taakverdeling kan worden afge
sproken en ieder weet wat van de ander 
verwacht mag worden. Een en ander is 
reeds mogelijk (en gebeurt ook reeds) 
ten aanzien van de protocollaire behan
deling van hypertensie. diabetes en an
dere chronische ziekten. Met het proto
col als basis zal ook de communicatie 
over de patient kunnen verbeteren en 
zal de kans op nutteloos herhaald on
derzoek verminderen. 
• Yoor waarnemende artsen zal het 
gemakkelijker zijn om de continuiteit 
van de behandeling te verzekeren als 
volgens protocollen lOU kunnen worden 
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gehandeld. Dit geldt ook voor verpleeg
kundigen en beoefenaren van parame
dische beroepen. Yoor adviserende en 
controlerende geneesheren zal het wer
ken volgens protocollen het gemakkelij
ker maken om inzicht in de behandeling 
te krijgen. 
• De aanpak van overeenkomstige 
problemen door verschillende artsen zal 
minder verschillen gaan vertonen en de 
patient. om wie dit alles begonnen is. zal 
tenslotte dank zij een meer inzichtelijk 
medisch beslissingsproces de grootste 
kans op een optimaal behandelingsre
sultaat hebben. 
• Er zal minder overbodig onderzoek 
plaatsvinden. aangezien het protocol de 
meest efficiente en effectieve benade
ring van het probleem aangeeft. en aan
gezien bij diagnostisch onderzoek gelet 
wordt op de sensitiviteit en de specifici
teit van een test. en het nut of onnut van 
het herhalen of combineren van tests. 
De geweldige verschillen in kosten die 
artsen maken ten behoeve van overi
gens goed vergelijkbare patienten. wij
zen er op dat medische beslissingen die 
gebaseerd zijn op eigen ~ beperkte ~ 
ervaring en intuitie. tot grote verschillen 
in het medisch handelen kunnen leiden. 
Er kunnen dan vraagtekens bij de kwali
teit van het medisch handelen worden 
gezet. als in belangrijke mate en syste
matisch van gevalideerde protocollen 
wordt afgeweken. 
• De besparingen die mogelijk zijn 
door het nalaten van overbodig onder
lOek. zullen geheel of ten dele teniet 
worden gedaan door kosten voor onder
zoek dat in het veri eden ten onrechte 
werd nagelaten. maar volgens het proto
col noodzakelijk is. In ieder geval zal de 
kwaliteit van de lOrg dan kunnen toene
men. Ais voorbeeld van overbodig on
derzoek kan de routinematig vervaardi
ge rontgenfoto van de wervelkolom bij 
lage rugklachten gelden. 7 

• De arts die op een verantwoorde 
wijze protocollen als hulpmiddel han
teert. zal zich ook met een gerust hart 
kunnen verantwoorden. Door op ver
antwoorde wijze gebruik te maken van 
protocollen is defensieve geneeskunde 
niet meer nodig. 
• Yoor de hand ligt dat de overdraag-

baarheid van het medisch handelen zal 
verbeteren als steeds meer beslissings
schema's voor het diagnostisch en thera
peutisch handelen worden ontworpen. 
Protocollen zullen daarom bij het on
derwijs. de scholing en de nascholing 
een steeds belangrijker plaats gaan in
nemen. Yoor een volgende generatie 
artsen zal het werken met protocollen 
een steeds meer vertrouwd iets kunnen 
zijn. Hierop rekent ook Schwartz. die in 
1979 de veelgehoorde bezwaren tegen 
protocollen analyseerde en weerlegde. x 
• De protocollen zullen ook met vrucht 
kunnen worden gebruikt bij toetsing. 
lOwe I zelftoetsing en intercollegiale 
toetsing als toetsing door anderen. In 
gevallen van sterk afwijkend medisch 
handelen zullen de redenen waarom 
men systematisch van gevalideerde pro
tocollen afwijkt. ter sprake moeten ko
men. Het is duidelijk dat bij de op gang 
komende budgettering van ziekenhui
zen het werken volgens protocollen 
steeds meer noodzakelijk zal worden. 
wil men een efficiente besteding van de 
beperkte middelen zeker stellen. 
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