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Hoe is het gesteld met de kwaliteit van de 
verwijsbrief van de huisarts naar de specia
list? In totaal '17 eerste verwijzingen naar 
intemisten, kinderartsen en neurologen 
werden beoordeeld op grond van inhoude
Iijke en formele criteria. In 20 gevallen was 
er in het geheel geen schriftelijke informa
tie, en van de 77 verwijsbrieven werden er 
slechts 11 als 'goed' beoordeeld. 
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Een onderzoek van 
verwijsbrieven 

Inleiding 

Over verwijsbrieven is heel wat gepubli
ceerd, maar dan vooral over de antwoord
brief van de specialist (merkwaardig ge
noeg vooral van Duitse zijde). 1 2 

Begin 1986 vroegen de staf van een 
ziekenhuis in het Noorden van het land en 
de plaatselijke huisartsenvereniging mij 
een onderzoek uit te voeren naar de kwali
teit van de verwijsbrieven van de huisartsen 
die naar dit ziekenhuis verwezen. Het ging 
daarbij om een oordeel over de schriftelijke 
communicatie en dus niet om een oordeel 
over de verwijzing zelf. 

Methode 

Opzet 
Gedurende een week werden aIle eerste 
verwijzingen naar enkele niet-snijdende 
specialisten beoordeeld: internisten, kin
derartsen en neurologen. Deze specialis
men zijn gekozen omdat juist op dit gebied 
een goede verwijsbrief van veel betekenis 
kan zijn. De specialist noteerde iedere keer 
op een formulier hoe de verwijzing had 
plaatsgevonden: mondeling, telefonisch of 
schriftelijk. In het laatste geval maakte hij 
een fotocopie van de verwijsbrief, waarbij 
de persoonsgegevens onleesbaar werden 
gemaakt. Aan het eind van de week zonden 
alle specialisten de ingevulde formuliertjes 
en de fotocopieen van de verwijsbrieven 
naar mij op. 

De betrokken huisartsen wisten niet in 
welke periode hun verwijzingen werden 
beoordeeld. 

Beoordeling 
Voor het beoordelen van de verwijsbrieven 
is gebruik gemaakt van criteria die, in iets 
andere vorm, ook in eerder onderzoek zijn 
gehanteerd. * Het gaat daarbij om de in
houd en de uitvoering van de verwijsbrief. 

Wat de inhoud betreft, zijn twee aspec
ten van belang: de informatie omtrent de 
patient en de vraagstelling aan de specia-

• Voor het opstellen van deze criteria is mede gebruik 
gemaakt van: Beylevelt A, Jansen ML. Berichtgeving 
van de arts. Een onderzoek naar de communicatie met 
name de correspondentie tussen huisartsen en specia
listen [Scriptie]. Leiden: Instituut voor Huisartsgenees
kunde, RU Leiden, 1978. 

list. Deze twee aspecten staan niet los van 
elkaar. Er moet niet te veel en niet te 
weinig informatie zijn en de vraagstelling 
moet duidelijk zijn. 

In een verwijsbrief kunnen negen catego
rieen gegevens aan de orde komen: 

1 Persoonsgegevens 
- naam en voorletters; 
- adres; 
- geboortedatum. 
2 Belangrijkste klachtlnevenklachtl 

verdere anamnese 
- sedert wanneer; 
- constantlintermitterend; 
- ziekteverloop, progressief?; 
- eventueel trauma; 
- functiebeperking. 
3 Eigen onderzoek 
- lichamelijk onderzoek; 
- rontgen en laboratoriumgegevens; 
- algemene indruk. 
4 (Voorlopige) diagnose 
5 Eventueel reeds ingestelde behandeling 
Reeds werd geconsulteerd in verb and met 
de klacht: ... 
6 Gegevens buiten de klacht 
- vroegere ziekten/operaties; 
- andere kwalen waarvoor onder behande-

ling van huisarts en/of specialist; 
- medicatie; 
- familie-anamnese; 
- sociaal-psychologische factoren; 
- aIlergie; 
- intoxicaties. 
7 Reden(en) van verwijzing 
a op verzoek van de arts: 
- bevestiging diagnose; 
- behandeling; 
b op verzoek van de patient; 
- bevestiging diagnose; 
- behandeling. 
8 Wat aan de patientlfamilie verteld is 
9 Vraagstelling 
- onderzoek, oordeel, advies, behande

ling.4 

Als aIle punten genoemd worden, wat zel
den nodig is, is er sprake van een 'maxi
mumbrief' . De klinische epidemiologie 
heeft ons de afgelopen jaren geleerd dat 
informatie die geen directe relatie met het 
actuele probleem van de patient heeft, kan 
leiden tot overbodige diagnostische en the-
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rapeutische ingrepen. Hetzelfde kan wor
den gezegd van een duidelijk tekort aan 
informatie. 

Absoluut nodig in een goede verwijsbrief 
zijn de punten 1, 4, 7 en 9. In dat geval is er 
sprake van een 'minimumbrief'. Bevat deze 
minimum brief ook nog enkele punten uit 
de maximumbrief die voor de verwijzing 
relevant zijn, dan is er sprake van een 
'optimumbrief'. In vrijwel alle gevallen is 
dat goed te beoordelen. 

Ontbreken in een verwijsbrief een of 
meer van de punten 1, 4, 7 en 9, dan is deze 
brief onvolledig. 

Soms is een brief in het geheel niet 
leesbaar. 

Op deze manier kan de (schriftelijke) 
berichtgeving aan de specialist worden in
gedeeld in acht categorieen: 
1 geen informatie; 
2 mondelinge informatie; 
3 telefonische informatie; 
4 brief - onvoldoende informatie; 
5 brief - juist voldoende informatie; 
6 brief - optimale informatie; 
7 brief - teveel aan informatie; 
8 brief - onleesbaar. 

Wat de uitvoering van de verwijsbrief be
treft, ben ik van oordeel dat deze getypt 
moet worden. De argumenten hiervoor zijn 
bekend.45 

We spreken nu van een goede verwijs
brief wanneer de brief valt onder de catego
rieen 5 of 6 en tevens getypt is. 

Resultaten 

In totaal werden 101 verwijzingen gemeld. 
Hiervan vielen er vier uit, om de volgende 
redenen: 
- geen eerste verwijzing (Ix); 
- verwijzing van een bedrijfsarts (Ix); 
- geen verwijsbrief, terwijl die er weI had 

moe ten zijn (2 x). 
Er zijn dus 97 verwijsprocedures beoor
deeld. De communicatie hierbij verliep als 
voIgt: 
- mondeling (Ix); 
- telefonisch (I2x); 
- per brief (77X). 
In 7 gevallen ontving de specialist in het 
geheel geen informatie. 

Van de 77 brieven bevatten er 45 onvol-
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doende informatie en 20 juist voldoende 
informatie. In 7 gevallen werd de informa
tie als optimaal beoordeeld. Vijf brieven 
waren onleesbaar. Op onhoudelijke grond
en werden dus 27 verwijsbrieven als 'goed' 
beoordeeld en 50 als 'niet goed'. 

Van de 27 goede brieven waren er 11 
getypt; slechts 11 van de 77 brieven konden 
dus over de hele linie als 'goed' worden 
beoordeeld. Veel met de hand geschreven 
brieven waren slordig geschreven, vaak op 
een receptenpapiertje. 

De 45 brieven met onvoldoende infor
matie werden vooral gekenmerkt door drie 
aspecten: 
- geen diagnose of diagnostische overwe-

gingen (30x); 
- geen reden voor de verwijzing (20x); 
- geen vraag aan de specialist (I6x). 
Geen van de telefonische verwijzingen 
werd later schriftelijk bevestigd. 5 

Beschouwing 

Het is duidelijk dat er vaak weinig aandacht 
aan een verwijsbrief wordt besteed. Dat is 
des te teleurstellender omdat er al zeer lang 
op wordt gewezen hoe belangrijk een goe
de verwijsbrief is. 6 

Hull and Westerman, die ongeveer de
zelfde criteria als ik gebruikten, vergeleken 
de verwijsbrieven van Amsterdamse huis
artsen met hun collega's uit Birmingham. 
Hun conclusie was: 'The standards of refer
ral were lower in the Netherlands'. Zij 
weten dit onder andere aan aan de plaats 
van de huisarts in de gezondheidszorg en 
aan het feit dat er in Nederland meer 
verwezen wordt dan in Engeland? 

Sommige huisartsen in de grote stad wij
zen op de beperkte betekenis van de ver
wijsbrief, omdat de specialist (of diens as
sistent) toch nauwelijks op een gerichte 
vraagstelling ingaat. Dit argument geldt 
niet voor dit onderzoek, dat immers is 
verricht in een kleine provincieplaats. Bo
vendien lokt naar mijn ervaring een goede 
verwijsbrief vrijwel altijd een goed ant
woord van de' specialist uit: 'Een goed 
gedocumenteerde verwijsbrief met een ge
richte vraagstelling is voor de specialist een 
leidraad waar hij in veel gevallen dankbaar 
gebruik van zal maken,.7 

In het rapport-Dekker, 'Bereidheid tot 

verandering' staat vermeld dat thans 30 
pro cent van de verwijzingen onnodig is. s 
Het is mijn overtuiging dat het aantal ver
wijzingen zal dalen wanneer de huisarts 
meer aandacht en zorg aan dit aspect van 
zijn werk zal gaan besteden. 
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