
Huisartsengroepen 

In 1991 werd door de ledenvergadering van het 
LHV een 'Reglement voor de huisartsengroep' 
aangenomen. Op deze wijze werd een beleid 
van omvorming van waarneemgroepen naar 
huisartsengroepen in gang gezet. In dit proef
schrift wordt door de auteur verslag gedaan van 
een evaluatie-onderzoek rond deze ontwikke
lingen. De centrale vragen bij het onderzoek 
zijn: 
• Gaan huisartsengroepen de door de LHV 

beoogde taken ook daadwerkelijk uitvoeren, 
op welke wijze wordt daar vorm aan gege
ven en in hoeverre ontstaan daarbij bindende 
vormen van samenwerken? 

• Welke factoren bevorderen of belemmeren 
een dergelijke ontwikkeling? 

• Is een dergelijke samenwerking aantrekke
lijk voor de individuele huisartsen en past 
meer bindende samenwerking bij de taken 
en structuur van huisartsengroepen? 

Vooraleer deze vragen concreet worden onder
zocht, wordt eerst een conceptueel model ont
wikkeld. Het beleid tot vorming van huisart
sengroepen wordt gekaderd binnen het proces 
van professionalisering en vermaatschappelij
king van de huisartsgeneeskunde. In een eerste 
theoretische verkenning wordt ingegaan op het 
mogelijk belang van de huisartsengroep voor 
de individuele leden. De individuele motieven 
van huisartsen worden bekeken vanuit een so
ciaal-psychologisch, een economisch en een 
professionaliserings-perspectief. Een volgend 
hoofdstuk bevat de theoretische verkenning 
voor het onderzoek op groepsniveau. Hierbij 
wordt de huisartsengroep gezien als een soci
aal-psychologisch systeem, een productiesys
teem, een kleine organisatie en, door de externe 
taken, als een deel van een netwerk. Op basis 
van een (boeiende) verkenning van theoreti
sche concepten uit diverse disciplines, komt de 
auteur tot vier mogelijke samenwerkingstypen 
voor een huisartsengroep: 
• De collegiale kring. Hierbij ligt het zwaarte
punt van de activiteiten op onderlinge uitwis
seling. Er is weinig behoefte aan afspraken en 
contracten. De informele sfeer is belangrijk, de 
graad van interne organisatie is laag. 
• Het zakelijk verband. Bij dit type ligt het 
accent op de samenwerking als ondernemer en 
het realiseren van gemeenschappelijke voor
waarden en voorzieningen. Regulering van 
waarneming vormt hiervan een typisch voor
beeld, met het vastleggen van afspraken ter 
voorkoming van opportunistisch gedrag in 
contracten. Op vakinhoudelijk vlak laat men 
elkaar vrij. 

• Het professioneel team. Het primaire doel 
voor dit type is het leveren van goede huisarts
geneeskundige zorg. De graad van medisch-in
houdelijk overleg is hoog en men is bereid 
afspraken te maken over het te voeren beleid. 
• Het 'ondernemend' team. Dit kenmerkt zich 
door een groot aantal innovatieve, geïntegreer
de activiteiten. Er is sprake van gedeelde waar
den en visies, met een sterke interne organisa
tie. 

In een explorerend onderzoek werd nagegaan 
in welke mate elementen uit de theoretische 
perspectieven in de concrete ontwikkeling van 
huisartsengroepen werden teruggevonden. Dit 
gebeurt via een vrij ingewikkeld onderzoeks
design waarbij gegevens uit een diepte-onder
zoek bij een aantal geselecteerde huisartsen
groepen, verzameld zowel op individueel als 
op groepsniveau, werden vergeleken met gege
vens uit een onderzoek in de breedte - de 
landelijke peiling waarbij alle huisartsengroe
pen op groepsniveau zijn betrokken. 

In de hoofdstukken 6 t/m 12 worden de 
resultaten gepresenteerd, meestal in de vorm 
van (multivariate) samenhang tussen afhanke
lijke variabelen (voorkeuren van artsen, bereid
heid tot investeren van tijd, uitvoering van ta
ken, overleg en afspraken met andere voorzie
ningen, etc.) en verklarende variabelen (indivi
duele en groepskenmerken, externe factoren, 
etc.). Het is onmogelijk alle resultaten uit de 36 
tabellen samen te vatten. De auteur komt tot de 
conclusie dat de theoretische indeling in vier 
typen als dusdanig niet overeenstemt met de 
realiteit: de huisartsengroepen situeren zich er
gens tussen de collegiale kring en het profes
sionele team. Het 'zakelijk verband' is als af
zonderlijk type niet te traceren en de realisering 
van het 'ondernemend team' stuit voorals nog 
op grenzen. 

Sommige detailbevindingen zijn niet onin
teressant. Zo blijkt dat huisartsen maximaal 7 
uur en twintig minuten per maand beschikbaar 
wensen te stellen voor de huisartsengroep. 
Daarbinnen zullen dus alle opdrachten dienen 
te gebeuren. Binnen de hµisartsengroepen 
wordt vooral de aandacht voor kwaliteitsverbe
tering door deskundigheidsbevordering ge
waardeerd (educatieve benade1ing van kwali
teitszorg). Minder positief wordt gereageerd op 
het aan de orde stellen van organisatorische 
problemen: meer organisatie gaat gepaard met 
een subjectief ongunstiger inschatting van de 
verhouding tussen kosten en baten. De rol van 
de huisartsengroep in de samenwerking met de 
specialistische zorg en bij de coördinatie van de 
thuiszorg is erg beperkt. Samenwerking van 
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huisartsengroepen met patiëntenorganisaties 
doet zich in het geheel niet voor. 

De auteur is erin geslaagd een breed beeld te 
schetsen van het functioneren van huisartsen
groepen. Op deze wijze wordt nagegaan in 
welke mate beleid ook wordt geïmplementeerd 
en worden knelpunten geïnventariseerd. Door 
de brede opzet en het complexe onderzoeksde
sign raakt de lezer af en toe het spoor bijster in 
de veelheid van tabellen. Ook overschat de 
onderzoeker regelmatig de relevantie van de 
vastgestelde 'verschillen' en het belang van 
'samenhang'. Zo kan men zich afvragen wat de 
relevantie is van de 'verdubbeling' van de score 
van 0,74 naar 1,56 (p<0,002) op een schaal van 
0 tot 6 met betrekking tot het collegiaal overleg 
over praktijkorganisatie en afstemming (p. 
141). Vooral omdat het hier gaat over gerappor
teerde opvattingen, dienen dit soort 'verschil
len' met grote omzichtigheid te worden geïn
terpreteerd. Ook kan de vraag gesteld wat het 
belang is van een 'gestandaardiseerde regres
siecoëfficiënt' van 0, 17, wanneer de totale ver
klaarde variantie nauwelijks 6 procent is (en 94 
procent van de variantie dus niet wordt ver
klaard)(p. 104). 

In de eerste fase van de ontwikkeling blijken 
huisartsengroepen vooral gericht te zijn op 
kwaliteitsverbetering door deskundigheidsbe
vordering. Deze inhoudelijke kant van de huis
artsengroepen blijkt huisartsen meer aan te 
spreken dan organisatorische ontwikkelingen. 
Deze kwaliteitsverbetering wordt momenteel 
vooral gezocht binnen de eigen professie 
(NHG-standaarden). Een bredere benadering, 
met aandacht voor andere disciplines in de 
eerste lijn en voor de patiëntenparticipatie, 
komt door de ontwikkeling van huisartsengroe
pen in eerste instantie in de verdrukking. Wel
licht kan in de toekomst aandacht worden be
steed aan een bredere benadering, zodat defen
sieve reflexen niet de overhand krijgen. 

Intussen kan je als buitenstaander vooral met 
bewondering vaststellen hoe in de Nederlandse 
gezondheidszorg de beroepsgroep zelf actief 
inspeelt op de vermaatschappelijking van het 
huisartsenberoep en de evaluatie hiervan niet 
schuwt. 

Van de Rijdt-Van de Ven AHJ. Huisartsengroepen, 
groei en grenzen [Dissertatie Katholieke Univer
siteit Brabant]. Tilburg: Tilburg University Press, 
1994; 293 bladzijden, prijs NLG 47,50. ISBN 
90-361-9744-9. 

J. De Maeseneer 
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Voorschrijfonderwijs 

In 1993 werd het eerste congres gehouden van 
de European Academy of Teachers in Genera! 
Practice. Het congresthema was de opleiding 
ge1icht op een goed prescriptiebeleid. Dit the
ma is zeker actueel, want in de Westerse landen 
wordt ongeveer 65 procent van alle consultaties 
afgesloten met een recept. Kosten van genees
middelen maken circa 10 procent van de kosten 
van de gezondheidszorg uit. Naarmate de kos
ten van gezondheidszorg lager zijn, is het per
centage hiervan dat besteed wordt aan genees
middelen, hoger. Dit occasional paper bevat 
een selectie uit de voordrachten die op het 
congres werden gehouden. De eindredacteur is 
hoogleraar huisartsgeneeskunde te Göttingen. 

Het blijkt dat men in Engeland de meeste erva
ring heeft met het verzamelen en analyseren 
van gegevens over prescriptie door huisartsen. 
Binnen de National Health Service bestaat hier
voor een uitgebreid systeem en is de 'defined 
daily dose' (DDD) als volumemaat van het 
voorschrift genomen. Kochen wijst er op dat 
vanuit academische medische en farmacologi
sche afdelingen vaak kritiek wordt geuit op het 
prescriptiebeleid in de eerste lijn, terwijl men 
er nooit gewerkt heeft of blijk heeft gegeven 
inzicht te hebben in het samenspel van factoren 
die het voorschrijfgedrag beïnvloeden. Hij stelt 
verder dat in Engeland geen medicamenten 
verkocht worden waarvan de de werkzaamheid 
niet is aangetoond. Maar dubieuze middelen 
maken in Italië en Frankrijk 20 procent uit van 
de 50 meest voorgeschreven middelen, en in 
Duitsland 12 procent. De Nederlandse huisarts 
wordt jaarlijks met dit verschijnsel geconfron
teerd door patiënten die in Zuid-Europa een 
apotheek hebben bezocht. 

Kochen meent dat het ontbreken van leer
stoelen en afdelingen huisartsgeneeskunde aan 
de universiteiten van invloed is op het prescrip
tiebeleid in de eerste lijn. Hij is een voorstander 
van de samenwerking tussen artsen en apothe
kers bij de ontwikkeling van een verantwoord 
medicatiebeleid. Evaluatie van methoden die 
kunnen leiden tot een goede receptuur bestaat 
echter nog nauwelijks. 

Boland (Ierland) stelt dat men dokters niet 
moet vragen wat ze doen, maar dat men moet 
informeren naar wat ze willen bereiken. Goede 
en slechte dokters onderscheiden zich niet door 
een verschil in kennis, maar in de wijze waarop 
ze hun kennis gebruiken. Hij bepleit een her
vorming van de medische opleiding in het al
gemeen met een inbreng van de huisartsgenees
kunde ook in de opleiding van de specialist. 

Toekomstige huisartsen moeten kennis hebben 
om, met in achtneming van de risico's en juri
dische en ethische consequenties, af te zien van 
medische interventie. 

Harris (Universiteit van Leeds) evalueert de 
opleiding op het gebied van prescriptie door 
kennis te testen en het beleid van de arts te 
toetsen. Vooral de toetsing is belangrijk om het 
voorschrijfgedrag te beïnvloeden. Daartoe zijn 
ten minste nodig: prescriptiegegevens, inzicht 
in de leeftijdsopbouw van de praktijk, de aan
geboden morbiditeit en de aanwezigheid van 
gevalideerde therapiestandaarden. Hij klaagt 
over de geringe plaats die de klinische pharma
cologie in het Engelse curriculum heeft. De 
National Health Service heeft speciale mede
werkers die het prescriptiebeleid beoordelen en 
zonodig bespreken met huisartsen. Zij hebben 
een belangrijke rol in de voorschrijfeducatie. 
Daar deze medewerkers onvoldoende inzicht 
hebben in wat zich afspeelt tussen arts en pa
tiënt, zijn prescriptiegegevens alleen onvol
doende voor kwaliteitsbeoordeling. Toch ge
ven de aard van de verzamelde data in Enge
land nog onvoldoende mogelijkheid tot kwali
teitsonderzoek. 

Bradley (Universiteit van Birmingham) 
wijst er op dat symptomen en ziekten in de 
kliniek vaak ernstiger zijn dan in de huisarts
praktijk, hetgeen de balans tussen voor- en 
nadelen van medicatie kan beïnvloeden. Te
vens is bij de huisarts vaker sprake van symp
toombehandeling, doordat hij minder met dia
gnosen kan werken. Hij pleit ervoor dat de 
specialist niet onnodig specifieke medicatie 
geeft, maar de huisarts adviseert uit een bepaal
de groep geneesmiddelen het middel van zijn 
keuze voor te schrijven. 

Haaijer-Ruskamp en Denig beschrijven de 
betekenis van informatie over prescriptiege
woonten door deskundigen. Onafhankelijke 
voorlichting over geneesmiddelen is belang
rijk, maar kennis aanbrengen is niet voldoende 
voor goede receptuur. Het ontwikkelen van 
standaarden, formularia en richtlijnen bevor
dert veranderingen in de gewenste richting. In 
aansluiting hierop is een deskundigheidsbevor
derings programma noodzakelijk. Persoonlijke 
feedback over eigen prescriptie bewerkstelligt 
een meer bewust voorschrijfgedrag. Bij onder
zoekingen op het gebied van een beter voor
schrijfgedrag bleek dat huisartsen de aanbeve
lingen van de farmacoloog niet altijd onder
schreven. Het gebruik maken van papieren pa
tiënten met relevante en irrelevantie info1matie 
over de patiënt werd positief beoordeeld. Voor 
beoordeling van prescriptie dient gebruik te 
worden gemaakt van klinische beoordeling, 
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feedback van het eigen handelen en het oordeel 
van deskundigen. 

Maxwell en Howie bepleiten integratie van 
feedback over voorscluijfgedrag in de peima
nente nascholing van de arts. Ook zij kennen 
adviseurs een belangrijke rol toe. De feedback 
moet gebaseerd zijn op de 'defined daily dose'. 
Zij vinden dat besparingen op het geneesmid
delenbudget ten goede moeten komen aan an
dere voorzieningen van patiënten. 

Bucley en Allen wijzen op het probleem van 
de herhalingsreceptuur. Chronisch medicatie
gebruik voor chronische aandoeningen maakt 
70 procent uit van de receptuur. Regelmatige 
evaluatie en bijstelling van chronisch genees
middelengebruik vereist vooral in groepsprak
tijken een aparte regeling. Moeilijk te beoorde
len is voorlichting die de arts moet geven bij 
het recept. Compliantie van de patiënt is in 
hoge mate afhankelijk van deze voorlichting. 
Zij wijzen op de voordelen van het elektronisch 
medisch dossier met duidelijke overzichten van 
actuele en ooit voorgeschreven medicatie per 
patiënt. In dit systeem kan de voorschrijvend 
arts geattendeerd worden op mogelijke interac
ties, bijwerkingen en het te vroeg of te laat 
aanvragen van herhalingsmedicatie. Nieuwe 
mogelijkheden ontstaan door diagnosegerela
teerde medicatie, hospitalisatie en bereikte ge
zondheidsdoelstellingen. 

Me Gavock stelt dat prescriptiekosten waar
schijnlijk weinig gecorreleerd zijn aan de kwa
liteit van de praktijkuitoefening. Hij presenteert 
de afbeelding van een legpuzzel, waarbij elk 
stukje een factor weergeeft met invloed op het 
medicatiebeleid van de individuele arts. Hij 
geeft aan op welke manier het mogelijk is 15 
procent van het geneesmiddelenbudget te be
sparen zonder kwaliteitsverlies. Hij vraagt van 
de artsen bij het voorschrijven te handelen alsof 
men de receptuur zelf moest betalen en toch een 
hoge standaard van zorg te leveren. 

Reilly (Belfast) is voorstander van een for
mularium met aandacht voor generieke genees
middelen en zo weinig mogelijk recent op de 
markt gebrachte geneesmiddelen. De kosten 
van een geneesmiddel mogen niet doorslagge
vend zijn. Effectieve medicatie kan verwijzin
gen en spoedopnamen beperken. Een compe
tente arts is een goede voorschrijver. 

Bijna alle bijdragen komen uit het Verenigd 
Koninkrijk en met uitzondering van de bijdrage 
uit Groningen, ontbreekt Nederland in deze 
publicatie. Toch geven het Nederlandse ge
zondheidszorgsysteem en het hoge percentage 
artsen dat in Nederland de recepten met behulp 
van de computer produceert, unieke mogelijk-
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heden voor research op prescriptiegebied. Met 
de invoering van diagnosegerelateerde pres
criptie-analyses kan ook de post marketing sur
veillance grote vooruitgang boeken. Het in Ne
derland aanwezige systeem van farmacothera
peutisch overleg dient verder gestimuleerd en 
ontwikkeld te worden als onderdeel van geac
crediteerde nascholing. Goed onderwijs in far
macotherapie in de basisopleiding en specialis
tenopleiding dient daaraan vooraf te gaan. 

Kochen MM. Drug education in genera! practice 
[Occasional Paper 69]. London: Royal College of 
Genera! Practitioners, 1995; ISBN 0 85084 207 7. 

A. Prins 

Voedingsadviezen 

Voedingsleer heeft geen vaste plaats in het me
disch curriculum. Artsen behelpen zich met 
(fragmentarische) kennis opgedaan in hun op
leiding en de nascholing, en, zoals iedere Ne
derlander, met kennis via Postbus 51, folders 
en huis-aan-huisbladen. Gezien de invloed op 
gezondheid en ziekte zou het artsen sieren een 
fundamenteler kennis van de voedingsleer te 
bezitten dan thans gemiddeld genomen het ge
val is. Het vraagt echter een flinke investering 
om werkelijk goed op de hoogte te geraken en 
dat blijkt dan vaak net weer te veel gevraagd 
van de medicus practicus. 

'Aspecten van klinische voeding' is een 
boek dat artsen interessante en smeuïg opge
diende informatie geeft die, waar nodig, refe
reert aan de basale kennis van de voedingsleer 
zonder een systematisch en fundamenteel leer
boek te zijn. Op vele terreinen wordt in korte 
hoofdstukken in een lezenswaardige stijl ge
sproken over nutriënten, voedingsgewoonten 
en voedingsproblemen, bijvoorbeeld: voedsel
voorziening, eetlust en eetgedrag; deficiënties; 
overgewicht; anorexie en boulimie; voedings
vezel; sport en voeding; alternatieve voedin
gen; voedselovergevoeligheid. Het begrip 'kli
nisch' uit de titel is dus breed te verstaan, heeft 
niet in het bijzonder met de kliniek (het zieken
huis) te maken, maar met het klinisch-medisch 
denken en handelen van (huis)artsen. Er wor
den verstandige en vooral nuchtere opmerkin
gen gemaakt. Zo worden de ve1mageringsdië
ten volgens Artkins en Simmons beargumen
teerd gerangschikt onder het kopje 'nutritioneel 
onevenwichtige voeding', en wordt gezegd dat 
'naar de sauna gaan, hardlopen met een isole
rende plastic jas aan waardoor men flink gaat 
transpireren en diuretica geen nut hebben en 

soms gevaarlijk zijn' als methoden om een paar 
kilo kwijt te raken. 

De kracht van dit boek is dat het de leemte 
opvult tussen 'gezond verstand' -kennis en een 
basale voedingsleer. Het is geen wetenschappe
lijke verhandeling noch een boek vol prakti
sche voorschriften (wát de patiënt met diabetes 
nu precies moet eten, dient men ergens anders 
te zoeken), maar het beweegt zich daar op een 
prettige en natuurlijke wijze tussenin. Het is 
vooral een boek dat nieuwsgierig maakt, een 
'appetizer' die de zin stimuleert in een verdere 
verdieping van de geboden kennis. Voor huis
artsen (in opleiding) beslist een aanrader. 

Mathus-Vliegen L, Hackman R. Aspecten van klini
sche voeding. Utrecht: Lemma, 1995; 192 pagi
na's, p1ijs NLG 42,50. ISBN 90-5189-406-6. 

E.H. van de Lisdonk 

Veiligheid 

Dit boekje is een praktische uitwerking van de 
vele regels die er in Groot-Brittannië bestaan 
over de veiligheid in de huisartspraktijk. In het 
eerste hoofdstuk wordt gewezen op de verant
woordelijkheid van de huisarts als werkgever. 
In de huisartspraktijk behoren op schrift gestel
de veiligheidsregels te zijn; een voorbeeld 
daarvan wordt gegeven. Verder wordt aandacht 
besteed aan de werkomstandigheden (ventila
tie, verlichting) en aan de veiligheid in het 
praktijkpand (brandwerende voorzieningen, 
vluchtroutes). Het boek bevat enkele checklists 
om dit in kaart te brengen. Een apart hoofdstuk 
is gewijd aan het voorkómen van kruisinfecties 
en van ongevallen in de praktijk. Daarbij wordt 
besproken hoe te handelen wanneer onver
hoopt toch een prikaccident optreedt. Het boek
je wordt afgesloten met een groot aantal voor
beelden van registratieformulieren, verwijzin
gen naar de verschillende wettelijke regels en 
nuttige adressen en telefoonnummers. 

Gezien de veelheid van regels lijkt dit boekje 
voor de Engelse huisarts onmisbaar. Ook de 
Nederlandse huisarts kan met dit overzicht zijn 
voordeel doen, vooral wanneer verantwoorde
lijkheden gedeeld worden, zoals in samenwer
kingsverbanden. 

Moore R, Moore S. Health & safety at work. Gui
dance for genera! practitioners. Exeter: Royal 
College of Genera! Practitioners, 1995; 53 pagi
na's, prijs GBP 16.50. ISBN 0-85084-205-0. 

Fred Dijkers 
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