
Geen genezen zonder meten 
Over de uitkomst van geneeskundig handelen. 

Wat is Health Outcome 
Measurement? 
Wat is de uitkomst van het handelen van 
huisartsen en komen de inspanningen van 
huisartsen de patiënten ten goede? Het is 
immers niet de bedoeling van (huisarts)ge
neeskundige interventies dat patiënten er 
beroerder van worden, al is dat soms onver
mijdelijk. Standaarden en deskundigheids
bevordering zijn prachtig, maar er moet kun
nen worden vastgesteld welk effect ze heb
ben op de patiënt. Daarvoor zijn valide en 
betrouwbare metingen nodig en daarover 
gaat dit themanummer. 

Van oudsher werden mortaliteit, morbidi
teit en later verplegings- en verzorgingsbe
hoeftigheid als uitkomstmaten gehanteerd. 
Om de consequenties van ziekten vast te stel
len, werd in 1984 door de Wereldgezond
heidsorganisatie de classificatie van stoornis
sen, beperkingen en handicaps ontwikkeld. 1 

De 'functional status' of functionele toestand, 
geoperationaliseerd als de beperkingen op 
lichamelijk, geestelijk en sociaal gebied, is 
hiervan een voorbeeld. In de huisartspraktijk 
kunnen gezondheidsproblemen met de Inter
national Classification of Primary Care (ICPC) 
geclassificeerd worden en de verschillende 
beperkingen van de functionele toestand met 
de COOPJWONCA-kaarten.23 In de praktijk ko
men huisartsen uit met de ICPC en de 
COOPJWONCA-kaarten.4 Voor onderzoeks
doeleinden zijn uitgebreidere en preciezere 
instrumenten nodig, die bij bepaalde ziekten 
of bepaalde patiënten specifiekere informatie 
opleveren. 

Gezondheidstoestand versus 
uitkomstmeting 
De begrippen gezondheidstoestand, func
tionele toestand, klinische toestand en kwa
liteit van leven worden veelal door elkaar 
gebruikt en niet duidelijk gedefinieerd. Wij 
geven er de voorkeur aan de gezondheids
toestand te omschrijven als het geheel van 
gezondheidsproblemen, waarbij het zowel 
gaat om het aantal als om de aard van de 
gezondheidsproblemen. De klinische toe
stand is de momentopname van de gezond
heidsproblemen, vastgesteld door de 
(huis)arts in een diagnose. De functionele 
toestand heeft zowel betrekking op de erva
ren functiebeperkingen als op de objectief -
bijvoorbeeld met een inspanningstest -
vastgestelde functiebeperkingen. De kwali
teit van leven tenslotte is synoniem met het 
door de patiënt ervaren welbevinden. 
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Het vaststellen van de gezondheidstoestand 
gebeurt door onderzoekers vaak op bevol
kingsniveau, ter vaststelling van de invloed 
van bepaalde determinanten, zoals leeftijd, 
geslacht, sociaal-economische status, ras, 
levensovertuiging of seksuele preferentie. 
Dit leidt tot uitspraken als 'In Nederland be
hoort de levensverwachting tot de hoogste 
ter wereld' of 'Vrouwen leven langer dan 
mannen, maar hebben meer jaren met be
perkingen voor de boeg'. Het vaststellen van 
de gezondheidstoestand in deze voorbeel
den gebeurt onafhankelijk van het arts-pa
tiënt contact. 

In de huisartspraktijk worden gezond
heidsproblemen en de invloed op het func
tioneren en kwaliteit van leven in principe 
patiëntgebonden vastgesteld en gerelateerd 
aan het beroep dat een patiënt op de dokter 
doet en de daaruit volgende interventies. 
Onder die interventies is ook het niet inter
veniëren, geruststellen en afwachten begre
pen. Dergelijke bevindingen kunnen ge
bruikt worden om na te gaan hoe een diag
nose het meest effectief en efficiënt gesteld 
kan worden, welke therapie de voorkeur ver
dient, en in welke gevallen kan worden afge
wacht. 

Bij het vergelijken van uitkomsten na ver
schillende interventies moet een instrument 
gebruikt worden dat gevoelig is voor kli
nisch betekenisvolle veranderingen. Deze 
'responsiviteit' staat nog in de kinderschoe
nen. Door Van Duijn et al. is getracht de 
responsiveness van de COOPJWONCA-kaar
ten na te gaan in een secundaire analyse van 
vier onderzoeken. 5 

Wat wordt gemeten 
Het is lastig een schema te schetsen, waarin 
alle uitkomstmetingen een plaats krijgen. 
Vele oplossingen zijn hiervoor geopperd. 
Een pragmatische oplossing is om de uit
komsten na geneeskundige (non-)interven
ties op vijf gebieden vast te stellen: sympto
men en klachten, objectieve bevindingen, 
diagnose met diagnostische zekerheid, 
functioneren, en kwaliteit van leven. 6 

Het eerste uitkomstniveau, waarop het ef
fect van het raadplegen van de dokter of de 
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interventie van de dokter wordt vastgesteld, is het verdwij
nen of verminderen van de symptomen en klachten. Hier
voor kunnen zogenaamde symptoomlijsten, klachtenlijs
ten of visuele analoge schalen gebruikt worden. 

Nadat is vastgesteld waarvoor de patiënt de huisarts 
raadpleegt, zal de dokter met behulp van anamnese en 
onderzoek zijn eerste hypothesen die zich onontkoombaar 
tijdens de eerste minuten van het contact aan hem opdrin
gen, toetsen en een diagnose stellen. De objectieve bevin
dingen die nauw gelieerd zijn aan de diagnose vormen het 
tweede niveau van de uitkomst. Is de bloeddruk genorma
liseerd, de bloedsuiker gereguleerd, de fractuur geconso
lideerd? 

De diagnose vormt een rustpunt voor de geest, de 
legitimering voor het handelen en de basis van de prog
nose.7 Om de diagnostische zekerheid te vergroten, kun
nen een aantal strategieën gehanteerd worden, zoals af
wachten, aanvullend onderzoek, consultatie en verwijzen. 
Daarnaast kunnen de consequenties van ziekten en behan
deling voor het dagelijks functioneren van de patiënt in 
kaart gebracht worden. Het functioneren wordt gewoonlijk 
in lichamelijk, psychisch en sociaal functioneren onder
scheiden, al zijn sommigen van mening dat de sociale 
dimensie een afgeleide dimensie is, secundair aan de 
lichamelijke en psychische dimensies.8 Naast de ervaren 
beperkingen is het vanuit maatschappelijk standpunt be
langrijk de periode in kaart te brengen dat iemand onder 
behandeling, opgenomen of aan huis gekluisterd is en niet 
in staat de normale taken op school of het werk te verrich
ten. 

Tenslotte is de kwaliteit van leven een belangrijke uit
komst van geneeskundig handelen. Kwaliteit van leven is 
tegenwoordig een modebegrip, dat te pas en te onpas 
wordt gebruikt voor alles wat niet direct in maat en getal, 
in millimeter kwik of millimol uitgedrukt kan worden. 
Kwaliteit van leven is een globaal begrip, dat het subjectief 
welzijn of welbevinden van een persoon omvat en alleen 
door die persoon beoordeeld kan worden. Eventueel kan 
de persoon in kwestie aangeven of zijn kwaliteit van leven 
samenhangt met een of meer gezondheidsproblemen, de 
zogenaamde 'health-related quality of life (HRQL)'. Buiten
staanders kunnen aspecten vaststellen die invloed hebben 
op de kwaliteit van leven, maar de kwaliteit van leven zelf 
niet bepalen. Daarbij spelen te veel individuele preferen
ties, normen en waarden waaraan de kwaliteit van leven 
wordt afgemeten een rol. 9 Guyatt& Cook daarentegen zijn 
van mening dat kwaliteit van leven alles omvat dat voor 
de patiënt van belang is. 10 

Door wie wordt het effect van het 
geneeskundig handelen vastgesteld? 
In principe zijn bij uitkomstmetingen verschillende partij
en betrokken: allereerst de patiënten, hun naasten en de 
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mantelzorg; vervolgens de hulpverleners, zoals de dokter, 
zijn praktijkassistente, de (wijk)verpleegkundige, huishou
delijke hulp; ten derde de verstrekkers van zorg, ziektekos
tenverzekeraars, ziekenhuisdirecties e.d.; tenslotte de 
maatschappij, gepersonifieerd in instanties als werkge
vers, de politiek en de overheid. 

Van de uitkomsten worden symptomen en klachten 
door de patiënt in samenspraak met de huisarts vastge
steld. De objectieve bevindingen en de diagnose zijn het 
prerogatief van de dokter, de functionele toestand kan, 
afhankelijk van wat er op welke wijze wordt gemeten, door 
patiënt, hulpverlener of maatschappelijke instanties wor
den vastgesteld, en de kwaliteit van leven door de patiënt 
zelf. 

Het meten van uitkomsten op de genoemde niveaus is 
vooral van belang bij patiënten met chronische ziekten, 
omdat chronische ziekten in principe niet te genezen zijn, 
(levens)lang duren en nogal wat consequenties hebben 
voor het dagelijks leven. In nauw overleg met de patiënt 
wordt de doelstelling van de behandeling vastgesteld en 
wordt bepaald welke uitkomstmaten worden gehanteerd 
om het effect van de voorgestelde interventies vast te 
stellen. 11 De visie en de voorkeur van de patiënt zijn hierbij 
van doorslaggevend belang. De tijd dat de dokter wist wat 
goed was voor de patiënt, is voorgoed voorbij. 

Dit nummer 
In dit nummer wordt aan een groot aantal aspecten van 
uitkomstmetingen aandacht besteed. Er zijn veel vragen
lijsten voorhanden en het is in het algemeen niet nodig en 
zeer tijdrovend een nieuwe vragenlijst te ontwikkelen. 
Deze 'eendagsvliegen' zijn niet op validiteit en betrouw
baarheid getoetst en de resultaten moeten daarom met 
argwaan worden bekeken. 

König-Zahn & Furer beschrijven een aantal meetinstru
menten, die op grond van hun psychometrische eigen
schappen de toets der kritiek kunnen doorstaan. 12 Zij wij
zen erop dat elke huisarts(onderzoeker) zich af moet vra
gen wat zijn bedoeling is, voordat hij een dergelijke vra
genlijst of checklist gaat gebruiken. De opeenvolgende 
vragen die een huisarts zich daarbij moet stellen, worden 
door Zaat & Schel/evis op een concrete wijze voor de 
praktizerende huisarts aanschouwelijk gemaakt. 13 Door 
Jacobs & Touw-Otten wordt aan de hand van een veel 
gebruikt meetinstrument - de Sickness Impact Profile -
geïllustreerd welke consequenties dit heeft en wat je te 
weten kunt komen met een dergelijk generiek instru
ment.14 Lam en Van Schayk et al. illustreren het gebruik 
van uitkomstmetingen bij chronisch zieken met een CVA 
en Cara. Lam gebruikt een in het Chinees vertaalde versie 
van de WONCA/COOP-kaarten, die inmiddels in 20 talen 
vertaald zijn en de meest gebruikte uitkomstmaat op huis
artsgeneeskundig gebied in de wereld zijn. 1516 Van Duijn 
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et al. laten aan de hand van vier onderzoeken in Nederland 
zien dat de COOP/WONCA-kaarten in een aantal gevallen 
gevoelig zijn voor klinisch betekenisvolle veranderingen. 5 

Tenslotte argumenteren Essink-Bot & Bonsel dat standaar
disatie noodzakelijk is; de Werkgroep Onderzoek Gezond
heidsmeting heeft daarom geadviseerd in de komende 
drie jaar de COOP/WONCA-kaarten als meeloper te laten 
fungeren. 17 

Wat is de meerwaarde van het meten van de 
functionele toestand? 
Ondanks het vele wetenschappelijke onderzoek dat mo
menteel reeds is gebeurd en waarvan in dit nummer 
verslag wordt uitgebracht, blijft de precieze positionering 
van het meten van de functionele toestand binnen het 
zorgproces onduidelijk. Onderzoekers hebben geen pro
blemen wanneer de functionele-toestandmaat parallel 
loopt met de klinische evaluatie, zoals bij het CVA. Merk
waardig is echter dat Van Schayck et al. blijkbaar veron
trust worden door hun onderzoeksbevindingen als er 
'geen longitudinaal verband is tussen ervaren gezondheid 
en de longfunctie bij Cara-patiënten uit de huisartspraktijk' 
en dat zij hun best doen een plausibele verklaring voor 
deze uitkomst te vinden. 16 

Op zichzelf is deze afwezigheid van een parallellisme 
juist interessant. Men zou zich immers kunnen afvragen 
welk nut het heeft om allerlei functionele-toestandmetin
gen te doen, als deze toch steeds perfect samenhangen 
met parameters als 'peak-flow': het afnemen van een 
vragenlijst - dat immers veel bewerkelijker is dan een 
peakflow-meting - zou in dat geval achterwege kunnen 
blijven. Juist de divergentie geeft aan de functionele-toe
stand meting een nieuwe invalshoek. 

Deze invalshoek krijgt bijzondere betekenis binnen de 
'paradigma-shift' van een 'probleemgeoriënteerde' naar 
een 'doelgeoriënteerde' zorg. 18 Wanneer het erom gaat 
binnen de zorg de (functionele) doelstellingen die de pa
tiënt zichzelf heeft gesteld, te realiseren, kan het immers 
zinvol zijn af te zien van verder medisch handelen, ook al 
zou dit een aantal 'objectieve parameters' verbeteren. 
Wezenlijk hierbij is echter het tijdsperspectief. De vraag 
dient dan ook gesteld te worden tot op welk moment het 
zinvol is om patiënten te motiveren om geneesmiddelen 
of leefregels levenslang in acht te nemen, ook al merken 
zij er geen effect van op korte termijn. Voorbeelden zijn het 
gebruik van inhalatie-corticosteroïden bij Cara-patiënten, 
het strikt reguleren van bloedglucose bij diabetespatiën
ten, het opsporen en behandelen van lichte hypertensie, 
en het steeds maar weer aansporen om met roken te 
stoppen of afte vallen. Het mede betrekken van elementen 
van de functionele toestand elementen in het gesprek met 
de patiënt kan een nieuwe horzion openen voor de zin van 
lange-termijn behandeling en motivatie van patiënten. 
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Het belang in de praktijk 
In de Nederlandse huisartspraktijk, met zijn toegankelijke 
en continue zorg, wordt er stilzwijgend van uitgegaan dat 
een probleem over is of door de patiënt zelf gehanteerd 
kan worden, als de patiënt niet terugkomt. Tot nu toe is 
slechts een beperkt aantal uitkomstmetingen tijdens het 
arts-patiënt contact gebruikt. Naar symptomen en klach
ten wordt altijd gevraagd, maar veelal niet systematisch 
en gestructureerd. Objectieve bevindingen worden vast
gelegd, bijvoorbeeld met thermometer, bloeddrukmeter 
en peak-flow. De functionele toestand en kwaliteit van 
leven worden slechts incidenteel vastgesteld, meestal in 
het kader van onderzoeksprojecten. 

Met de toename van chronische ziekten neemt het be
lang van uitkomstmetingen toe. Ten eerste omdat monito
ring - het vervolgen in de tijd - hierbij een steeds promi
nentere plaats in gaat nemen. Bij hypertensie en diabetes 
mellitus is dat al gebruikelijk, bij Cara in aantocht, bij 
chronische neurologische ziekten en CVA gewenst. Ten 
tweede omdat de visie van de patiënt zelf hiermee duide
lijk en systematisch wordt geformuleerd. Wil de huisarts 
zich niet louter laten leiden door de waan van de dag en 
het subjectieve oordeel van de patiënt, dat door tal van 
andere factoren zoals comorbiditeit wordt beïnvloed, dan 
is het van belang dat hij over een aantal gestructureerde 
vragen beschikt waarmee hij bij voorkomende gevallen 
het functioneren in kaart kan brengen. Het vaststellen van 
de uitkomst is een onontkoombare ontwikkeling, zowel bij 
de genezing 'cure' als bij verzorging en verpleging 'care', 
waarvan de in dit nummer beschreven stappen de eerste 
fase vormen. 
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