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Samenvatting De NHG-Standaard Diabetes 
Mellitus Type II wordt in de praktijk maar ten 
dele gevolgd. Als eerste stap in een evaluatie 
van de toepassing van de standaard is nagegaan 
om welk deel het hierbij gaat. Hie11oe werden 
twee meetinstrumenten vergeleken: 73 huisart
sen werd in een interview gevraagd welke 
richtlijnen zij routinematig volgden. Daarnaast 
werd de kaart van 998 door hen behandelde 
type-II-diabeten over een periode van twee jaar 
teruggelezen en vergeleken met zeven criteria, 
afgeleid van 1ichtlijnen in de standaard. Van de 
zeven met beide instrumenten gemeten richtlij
nen zeiden de huisartsen gemiddeld er 4,9 te 
volgen. De patiëntenkaarten voldeden gemid
deld aan 1,9 criteria. Jaarlijks voetonderzoek 
scoorde volgens beide meetmethoden het 
laagst. Er was een positieve cmTelatie tussen de 
uitspraken van de individuele huisartsen en hun 
notities op de patiëntenkaart. 
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Inleiding 

De NHG-Standaard Diabetes Mellitus 
Type II is gepubliceerd in 1989.1 De eva
luatie van de daarin vervatte richtlijnen en 
adviezen dient zich zowel te richten op de 
toepassing ervan als op de resultaten van 
het werken volgens de richtlijnen. Deze 
evaluatie leidt tot aanbevelingen voor be
tere implementatie en/of aanpassing van 
de richtlijnen. Een dergelijke werkwijze is 
opgenomen in het Standaardenbeleid van 
het NHG en geldt dus ook voor de diabe
tesstandaard.2 3 

Over de uitkomsten van werken vol
gens de standaard, met name op de lange 
termijn, zijn nog geen definitieve onder
zoeksresultaten beschikbaar. Dit vormt 
echter geen beletsel om in te gaan op de 
implementatie van de richtlijnen. Peilin
gen door Grol et al. sinds de publikatie van 
de standaard laten zien dat de huisartsen 
de standaard kennen en instemmen met 
een aantal richtlijnen, maar tevens zeggen 
daar niet altijd naar te (kunnen) handelen.4 

5 Onderzoeken naar de feitelijke werkwij
ze van huisartsen betreffen de situatie vóór 
1989. Daaruit bleek dat het diabetes beleid 
toen niet conform de standaard was.6

-
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In 1991 is door het Onderzoekscentrum 
le-2e Lijn van het VU ziekenhuis in sa
menwerking met het NHG het onderzoek 
'Inventarisatie van knelpunten bij het toe
passen van de NHG-Standaard Diabetes 
Mellitus Type Il' gestart. In dit onderzoek 
worden in detail verschillende aspecten 
van implementatie van de standaard ge
ëvalueerd. 

In eerder onderzoek is hiervoor gebruik 
gemaakt van patiëntenkaartonderzoek of 
huisartsenenquêtes. Bekend is dat retro
spectieve evaluatie van het zorgproces uit
sluitend aan de hand van patiëntenkaartge
gevens weinig valide is. De resultaten 
worden beïnvloed door de mate van niet
noteren, onder andere van verrichtingen 
en uitslagen. 10 In de literatuur worden per
centages genoemd van 30-40 procent. 11 12 

Het enquêteren van huisartsen voor een 
evaluatie van het handelen in de praktijk 
heeft eveneens beperkingen: door het ge
ven van sociaal wenselijke antwoorden of 

door overschatting van eigen handelen 
kan een te rooskleurig beeld ontstaan. 13 

Dit riep de vraag op of een meer valide 
evaluatie van het zorgproces mogelijk is 
door problemen gemeld door huisartsen te 
vergelijken met afwijkingen van de richt
lijnen in het zorgproces zoals dat is geno
teerd op de patiëntenkaarten. In dit artikel 
wordt ingegaan op de volgende vragen: 
• In welke mate werken huisartsen naar 

eigen zeggen volgens de richtlijnen in 
de standaard? 

• In welke mate wordt volgens de patiën
tenkaarten afgeweken van de richtlijnen 
in de standaard? 

• Welke relatie is er tussen de antwoor
den op beide voorafgaande vragen? 

Methoden 

Onderzoekspopulatie 
Ten behoeve van latere fasen van het on
derzoek werden de huisartsen gezocht in 
dtie scherp omschreven regio's in Noord
Holland, Gelderland en Noord-Brabant, 
gestratificeerd naar urbanisatiegraad. Ge
streefd werd naar 30 huisartsen per regio. 
Door middel van een steekproef werden 
294 huisartsen geselecteerd die eind 1991 
minstens twee jaar waren gevestigd. Deel
nemers dienden de diabetesstandaard in 
grote lijnen te onderschrijven. De werving 
werd gestopt toen 94 huisartsen zich tot 
deelname bereid hadden verklaard. 

Om te kunnen beoordelen in hoeverre 
de deelnemende huisartsen binnen hun re
gio een afwijkende mening over de inhoud 
van de diabetesstandaard hadden, ontving 
80 procent van de huisartsen die deelname 
weigerden een kort vragenformulier. Hier
in werd gevraagd bij 15 richtlijnen aan te 
geven of men het daatmee eens was. 

Aan de deelnemende huisartsen werd ge
vraagd een inventarisatie te maken van 
alle bekende diabetespatiënten in hun 
praktijk. Indien dit er meer dan 40 waren, 
werd dit aantal meestal om praktische re
denen aselect teruggebracht tot ongeveer 
30. Daarna werden de volgende catego
rieën patiënten uitgesloten: 
1 leeftijd 40 jaar; 
2 leeftijd >40 jaar+ insulinegebruik in de 
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laatste twee jaar en tevens voldoend aan 
één of meer van de volgende drie crite
ria: leeftijd bij diagnose diabetes 40 jaar 
/ start insuline binnen 6 maanden na 
diagnose/ keto-acidose bij diagnose; 

3 diabetes korter bekend dan twee jaar; 
4 niet gehele laatste twee jaar in praktijk; 
5 diabetes (een deel van) de laatste twee 

jaar behandeld door een internist (een
malige consulten en medebehandeling 
tijdens opname niet meegerekend). 

Meetinstrumenten 
De deelnemende huisartsen werd een 
semi-gestructureerd interview afgeno
men, waarin per richtlijn werd gevraagd of 
de huisarts het daarmee eens was, en of hij 
routinematig volgens de richtlijn werkte. 
De interviews werden door één onderzoe
ker afgenomen in de periode april 1992 tot 
september 1993. 

Het kaartonderzoek vond plaats in de 
periode april 1992 - maart 1993 en werd 
uitgevoerd door drie onderzoekers, onaf
hankelijk van de interviews. De kaarten of 
computergegevens van de ingesloten pa
tiënten werden voor de voorafgaande twee 
jaar gelezen volgens een gedetailleerd 
protocol, en vervolgens getoetst aan zeven 
criteria die waren afgeleid van de richtlij
nen in de standaard (tabel 1). 

Eerder was in alle praktijken gevraagd 
of de gegevens over laboratoriumuitsla
gen (zowel in de praktijk verricht als el
ders aangevraagd) en verslagen van ande
re hulpverleners werden genoteerd. Extern 
aangevraagde laboratoriumuitslagen wer
den bij vijf huisartsen (deels) los bij de 
kaart of in een aparte map bewaard; deze 
uitslagen werden in de registratie meege
nomen. Bij de anderen werden alle uitsla
gen genoteerd op de kaart of in de compu
ter. Verslagen van andere hulpverleners 
werden volgens 90 procent van de huisart
sen samengevat. Deze gegevens, die de 
huisarts tijdens een consult direct ter be
schikking staan, zijn ook geregistreerd. 

Vergelijking meetinstrumenten 
De vergelijking van de resultaten van de 
interviews met die van het kaartonderzoek 
vond plaats aan de hand van de in tabel 1 
vermelde zeven richtlijnen. Om ook op 
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huisartsniveau te kunnen vergelijken is per 
huisarts het aantal richtlijnen bepaald 
waaraan deze in het interview zei te vol
doen ('interviewscore'). Per patiënten
kaart werd het aantal criteria bepaald 
waaraan het genoteerde zorgproces vol
deed ('kaartscore'). Voor elke huisarts is 
daarna de gemiddelde kaartscore bere
kend. Vervolgens is voor alle huisartsen 
samen de correlatie berekend tussen de 
interviewscore en de gemiddelde kaart
score. 

Resultaten 

Huisartsen 
Door uitval om vooral praktische redenen 
hebben uiteindelijk 74 huisartsen deelge
nomen, van wie er 73 werden geïnter
viewd. Zij zijn op enkele kenmerken ver-

geleken met de totale Nederlandse 
huisartsenpopulatie op 1 januari 1992. 14 

De geïnterviewden weken naar leeftijd 
niet af van de landelijke verdeling, huis
artsen werkzaam in groepspraktijken en 
gezondheidscentra waren licht oververte
genwoordigd ten koste van solistisch wer
kende huisartsen en het percentage apo
theekhoudende huisartsen was hoger (ta
bel 2). 

Als omvang van de praktijkpopulatie 
noemde een kwar,t van de huisartsen 
<2000 patiënten, 30 procent 2000-2500, 
en 44 procent >2500. Verder was 63 pro
cent lid van het NHG en waren 11 huisart
sen huisartsopleider. 

Van 148 huisartsen die deelname aan het 
onderzoek weigerden, werden 118 vra
genformulieren terugontvangen (80 pro-

Tabel 1 Criteria toegepast bij patiëntenkaartonderzoek 

1 ?':4 bloedglucosewaarden genoteerd in elk geregistreerd jaar * 
2 ?':1 bloeddrukmeting genoteerd in elk geregistreerd jaar 
3 ?':1 notitie over funduscopie door oogarts of huisarts 
4 :::4 gewichtsnotities in elk geregistreerd jaar* 
5 ?':1 kreatininemeting genoteerd in elk geregistreerd jaar 
6 ?':1 bepaling van eiwit in urine genoteerd in elk geregistreerd jaar 
7 :::1 voetonderzoek genoteerd in elk geregistreerd jaar 

*Op verschillende dagen. 

Tabel 2 Kenmerken deelnemende huisartsen vergeleken met alle gevestigde 
huisartsen in Nederland. Percentages 

Kenmerk 

Leeftijd in jaren 
30-39 
40-49 
50-59 
60-69 

Praktijkvorm* 
solo 
duo 
groep/gezondheidscentrum 

Apotheekhoudendt 

Deelnemers 
n=73 

29 
56 
11 
4 

40 
33 
27 

21 

* p=0,02 (chi-kwadraat toets); t p<0,01 (chi-kwadraat toets). 

Alle huisartsen 
n=6535 

33 
46 
14 
6 

53 
31 
16 

11 
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Vergelijking interview- en kaartscores 
In tabel 4 ontbreken drie huisartsen we
gens incomplete interviewgegevens. De 
huisartsen zeiden gemiddeld 4,9 richtlij
nen te volgen terwijl het gemiddelde van 
hun patiëntenkaartscores 1,9 bedroeg. 

In tabel 5 blijkt voor de 70 huisartsen 
samen een significante positieve correlatie 
te bestaan tussen de interviewscore en 
de gemiddelde kaartscore (R=0,43; 
p<0,001). Voorde 48 huisartsen met mini
maal tien ingesloten patiëntenkaarten was 
deze correlatie hoger (R=0,58; p<0,001). 
Naarmate een huisarts zei aan meer richt
lijnen te voldoen, was de gemiddelde 
kaartscore ook hoger, zij het in geringere 
mate. 

Beschouwing 

Met beide meetinstrumenten vonden wij 
een ruime mate van afwijken van tien van 
de veertien geëvalueerde richtlijnen. 
Slechts bij vier richtlijnen zei meer dan 
tweederde van de onderzochte huisartsen 
dat zij deze richtlijn routinematig volgden. 
Bij de richtlijnen over regelmatige contro
le scoorde het jaarlijkse voetonderzoek het 
laagst. 

De antwoorden die Grol et al. op schrif
telijke vragen over een viertal richtlijnen 
kregen, sluiten hier grotendeels bij aan.45 

In het zorgproces, zoals dat op de kaart 
genoteerd is, wordt volgens onze criteria 
nog minder aan de zeven gemeten richtlij
nen voldaan dan volgens de interviews het 
geval zou zijn. Alleen de jaarlijkse bloed
drukmeting was op de meerderheid van de 
kaarten genoteerd; de notities betreffende 
gewicht, kreatinine, eiwit in urine en voor
al voetonderzoek voldeden in zeer geringe 
mate aan onze criteria. Het patiëntenkaart
onderzoek lijkt hetzelfde patroon van af
wijken van de richtlijnen te meten als de 
interviews. 

De eerste kanttekeningen bij deze bevin
dingen hebben betrekking op de onder
zochte populaties. 

De deelnemers aan ons onderzoek zijn 
huisartsen die niet op voorhand afwijzend 
staan tegenover de NHG-Standaard Dia
betes Mellitus Type II. Opvallend is dat de 
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deelnemers niet meer of minder instemden 
met twaalf van de vijftien richtlijnen 
(waaronder alle zeven besproken contro
lerichtlijnen) dan de huisartsen die niet 
wilden deelnemen. Wel wijkt de groep 
naar praktijkvorrn iets af van de totale 
Nederlandse huisartsenpopulatie, terwijl 
er relatief veel apotheekhoudende deelne
mers waren. De gebruikte stratificatie is 
daarvan een belangrijke oorzaak: bijna de 
helft van de onderzochte groep is werk
zaam op het platteland, waar zich meer 
huisartsapotheken en minder gezond
heidscentra bevinden. De deelnemende 
huisartsen vormden dus, ondanks enige 
selectie, een redelijk representatieve 
groep, gemeten naar hun mening over de 
inhoud van de standaard. 

De aangemelde populatie van diabetes
patiënten wijkt niet af van populaties in 
andere studies wat betreft het percentage 
type I; hetzelfde geldt voor leeftijd en ge
slacht van de uiteindelijk onderzochte po
pulatie. 7 

8 15 Het door ons gevonden per
centage type-II-diabeten dat behandeld 
werd door de internist, is hoog; elders 
wordt 20-27 procent genoemd.7 15 In te
genstelling tot andere onderzoeken heb
ben wij ons echter niet beperkt tot de si
tuatie op één moment: alle episoden van 
behandeling door een internist gedurende 
twee jaar telden mee. 

Verdere kanttekeningen zijn te maken bij 
de gebruikte meetinstrumenten. Over de 
beperkingen van interviews als meetin
strument voor het handelen van huisartsen 
spraken wij al eerder. Het uitgevoerde 
kaartonderzoek vergt meer aandacht. Het 
gehanteerde strakke protocol bij het kaart
onderzoek liet weinig ruimte voor sco
ringsfouten. Er zijn later in het onderzoek 
ook geen aanwijzingen gevonden voor 
systematische verschillen tussen de drie 
kaartonderzoekers, al zullen zij in waar
schijnlijk gelijke mate door leesfouten zijn 
getroffen. 

Er zijn echter diverse redenen waarom 
het aannemelijk is dat een deel van het 
handelen van de huisartsen niet is gemeten 
in het kaartonderzoek. Veel verrichtingen, 
ook de door ons onderzochte, worden niet 
op de kaart genoteerd, met name als de 

uitslag niet afwijkend is. Ook metingen 
tijdens visites zullen niet altijd op de kaart 
komen. De mogelijkheid dat elders geno
teerde gegevens zijn gemist, kunnen wij 
niet uitsluiten, maar er waren daarvoor 
geen aanwijzingen. Daarnaast hanteerden 
wij zeer strikte criteria waaraan de kaart
notities moesten voldoen: één dag te laat 
meten kan betekenen dat niet wordt vol
daan aan het betreffende c1iterium. 

Het kaartonderzoek kon dus slechts een 
gedeelte van het fe~telijke handelen meten 
en het te negatieve beeld dat daardoor 
ontstaat, is nog versterkt door onze strenge 
maatstaven. Hiermee dient bij de interpre
tatie van onze bevindingen rekening ge
houden te worden, al is moeilijk te zeggen 
in welke mate. Het feitelijke zorgproces 
zal dus, mede gezien de eerder genoemde 
positief gerichte vertekening in de inter
views, tussen de inschatting door de huis
arts en het op de kaait vastgelegde beeld 
liggen. Dat dit aannemelijk is, blijkt uit de 
gevonden samenhang tussen de resultaten 
van de twee meetinstrumenten, die sterker 
is naarmate de huisarts meer diabeten zelf 
begeleidt. Deze relatie is tevens een aan
wijzing dat de gevonden verschillen in de 
gemiddelde kaartscores per huisarts niet 
alleen berusten op verschillen in noteren 
van gegevens. Door het gebruik van beide 
meetmethoden gelijktijdig kunnen dus de 
grenzen worden vastgesteld waarbinnen 
het zorgproces bij diabetes type II zich in 
een huisartspraktijk vrijwel zeker bevindt. 

Voor het vergelijken van huisartsen onder
ling is een kaartonderzoek zonder afspra
ken vooraf over systematische registratie 
niet geschikt. Als een huisarts stelt een 
richtlijn niet te volgen, kan ter verdere 
evaluatie doorgevraagd worden naar de 
redenen hiervoor. Vooral het jaarlijkse 
voetonderzoek verdient daarbij de aan
dacht, aangezien controle gunstige effec
ten kan hebben. 16 Als een huisarts zegt in 
het algemeen wél volgens de iichtlijn te 
werken, zullen de kaarten in wisselende 
mate het tegendeel suggereren. Gezien het 
gevonden verband tussen uitspraken van 
huisartsen en kaartnotities, is onderregis
tratie hiervan niet de enige oorzaak. Ken
nelijk kunnen op casusniveau redenen 
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voor het toch niet (kunnen) volgen van de 
richtlijnen worden gevonden. Daarbij kan 
onder andere gedacht worden aan patiën
ten met een slechte compliantie, met een 
zeer hoge leeftijd of met een stabiele dia
betes waarbij strikte controle minder 
dwingend is (of de patiënt zelf contro
leert3). 

De oorzaken waardoor het werken vol
gens de diabetesstandaard in de praktijk 
niet lukt, kunnen richting geven aan een 
betere implementatie of aan eventuele her
formulering van slecht uitvoerbare richt
lijnen. Daarnaast zouden aanbevelingen 
voor een meer uniforme, op evaluatie ge
richte registratie zinvol zijn. 
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