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De taken die volgens de herziene NHG-Standaard 
Diabetes Mellitus Type 2 in de huisartspraktijk moe
ten worden uitgevoerd, kunnen worden onderschei
den in de zorg voor bekende patiënten, het organise
ren van geprotocol leerde zorg, en het opsporen van 
onbekende patiënten. In dit artikel wordt een berede
neerde schatting gemaakt van de hoeveelheid tijd die 
daam1ee gemoeid is. Toepassing van de herziene 
standaard kost in het eerste jaar 82 uur (53 uur proto
collaire zorg, 16 uur opsporen en 13 uur opzetten van 
de zorg). In de volgende jaren verdubbelt het aanta l 
bekende diabeten door de opsporing van eerder on
bekende patiënten. De totale tijdsbelasting wordt 
dan 122 uur per jaar. Op basis van deze inventarisatie 
kan iedere huisarts berekenen hoeveel tijd het uit
voeren van de herziene standaard in de eigen prak
tijk za l kosten. 
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Inleiding 

In de herziene NHG-Standaard Diabetes 
Mellitus Type 2 wordt uitgegaan van 'dis
ease management' .1 Disease management 
vereist een protocollaire opzet van zorg, 
een sluitend afspraak- en registratiesys
teem, coördinatie met andere hulpverle
ners in een diabetesteam en een periodieke 
evaluatie van deze vereisten. Deze prak
tijkvoeringaspecten worden onderbouwd 
met onderzoeken waaruit naar voren komt 
dat een goede diabetesregulatie in de huis
artspraktijk mogelijk is, op voorwaarde 
dat het protocol strikt wordt gevolgd en 
dus niet alleen als richtsnoer wordt ge
bruikt.1 ·2 

De herziene standaard past in een nieu
we benadering van chronische aandoenin
gen in de huisartspraktijk waarbij, naast 
het leveren van geprotocolleerde zorg, de 
verantwoordelijkheid voor de continuïteit 
van deze zorg bij de huisarts ligt en niet bij 
de patiënt. Tevens is de standaard een 
combinatie van opsporing en behandeling 
van patiënten met een chronische aandoe
nmg. 

Deze benadering betekent een verande
ring van de taakopvatting binnen de huis
artsgeneeskunde: een verschuiving van 
loketgeneeskunde op initiatief van de pa
tiënt naar geprotocolleerde zorg met een 
actief volgbeleid op initiatief van de huis
arts. Daarbij kan worden aangetekend dat 
deze ontwikkeling op gespannen voet 
staat met de autonomie van de patiënt. 3,4 

Bovendien kan een verschuiving naar ge
protocolleerde zorg leiden tot een taakver
zwaring voor de huisarts, terwijl er signa
len zijn dat de huisarts nu al overbelast is. 5 

Een standaard die leidt tot taakverzwa
ring, roept daarom weerstand op en dit kan 
de implementatie ervan in gevaar brengen. 

Voordat de discussie over taakverzwa
ring door het toepassen van nieuwe stan
daarden gevoerd kan worden, moet er in
zicht zijn in de taakbelasting. Daarom wil
den wij inzicht krijgen in de taakbelasting 
die het uitvoeren van de herziene NHG
Standaard Diabetes Mellitus Type 2 in de 
huisartspraktijk met zich meebrengt. Hier
bij zijn wij uitgegaan van de volgende 
vraagstellingen: 

• Welke taken moeten bij de verschillen
de onderdelen van de herziene NHG
Standaard Diabetes Mellitus Type 2 
worden uitgevoerd? 

• Hoeveel tijd kost het uitvoeren van deze 
taken? 

Methode 

Beide auteurs hebben een inventarisatie 
gemaakt van de taken die moeten worden 
uitgevoerd bij de verschillende onderde
len van de herziene standaard. Daarbij on
derscheiden wij drie typen taken: 
• De taken ten behoeve van de zorg voor 

bekende diabetespatiënten. 
• De taken die horen bij het organiseren 

van de zorg. Hiervoor zijn wij uitgegaan 
van de ervaringen van de eerste auteur 
met het opzetten van geprotocolleerde 
diabeteszorg in een volledig geautoma
tiseerde huisartspraktijk. 

• De taken die samenhangen met de op
sporing van onbekende diabeten in de 
populatie >45 jaar. 

Vervolgens hebben wij - op basis van onze 
ervaring- voor elke taak een schatting ge
maakt van de tijds belasting in minuten per 
patiënt per jaar. Deze schatting werd ver
menigvuldigd met het aantal patiënten dat 
in een nom1praktijk in aanmerking komt 
voor de desbetreffende zorg. Hierbij is uit
gegaan van cijfers uit diverse huisartsre
gistratiesystemen.1 ·6·8 

Resultaten 

Zorg voor bekende diabeten 
Voor de driemaandelijkse en jaarlijkse 
controles, extra taken bij patiënten met 
een verhoogd cardiovasculair risico en 
nieuw ontdekte diabeten, zijn wij uitge
gaan van de taken die in de herziene stan
daard zijn beschreven. 

Tijds belasting per taak 
• Wij zijn ervan uitgegaan dat de assis
tente de driemaandelijkse controles van 
stabiel ingestelde diabetespatiënten ze lf
standig uitvoert en dit met de huisarts na
bespreekt. De assistente voert een drie-
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maandelijkse controle uit in gemiddeld 15 
minuten . Bij de jaarlijkse controles zijn 
wij ervan uitgegaan dat de huisarts die uit
voert, en dat de assistente zorgt voor het 
tijdig aanvragen van laboratoriumonder
zoek, het meten van lichaamsgewicht en 
bloeddruk en het maken van een controle
afspraak. De huisarts voert een jaarlijkse 
controle uit in gemidde ld 20 minuten 
( dubbel consult), de assistente heeft 5 mi
nuten per jaarlijkse controle nodig voor 
haar taken. 
• Bij patiënten met een verhoogd cardio
vascu lair risico zal de jaarlijkse controle 5 
minuten langer duren om met de patiënt te 
evalueren of de strengere streefwaarden 
voor diabeten van de standaard hyperten
sie en cholesterol gehaald worden. 
• De huisarts besteedt 60 minuten per jaar 
extra aan de zorg ( educatie, begeleiding en 
risicoinventarisatie) voor elke nieuw ont
dekte diabeet. 
• Als er zorgtaken aan de assistente wor
den gedelegeerd in de vorm van een eigen 
spreekuur, moet er tijd zijn om dit met de 
huisarts na te bespreken. Wij gaan ervan 
uit dat als de gedelegeerde taken goed om
schreven zijn in een protocol , gemiddeld 5 
minuten per patiënt per jaar nodig zijn 
voor de nabespreking. 
• Het oproepen van patiënten die niet ver
schijnen op een controleafspraak hebben 
wij geschat op 2 minuten per patiënt. 

Aantal patiënten 
• Een standaardhuisartspraktijk in Ne
derland telt 33 patiënten met diabetes mel
litus type 2;6 per jaar worden er minimaal 
6 nieuwe diabeten ontdekt. 1 

• Wij zijn ervan uitgegaan dat 60 procent 
van de diabeten een verhoogd risico heeft 
op cardiovasculaire aandoeningen, omdat 
60 procent van de diabetespatiënten te
vens hypertensie heeft en daarom alleen al 
een verhoogd cardiovasculair risico. 1 On
der de patiënten met diabetes mellitus zon
der hypertensie zal ook een deel een ver
hoogd cardiovasculair risico hebben op 
basis van lipidenstoornissen, manifeste 
hart- en vaatziekten ofroken. In feite za l in 
de praktijk het percentage patiënten met 
een verhoogd cardiovasculair risico daar-

, om hoger zijn dan 60 procent. 
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• Indien patiënten niet komen opdagen, 
worden zij actief opgeroepen. Wij schat
ten dat 25 procent van de patiënten niet 
verschijnt op een controleafspraak die drie 
maanden van tevoren is gemaakt. 

Totale tijdsbelasting 
De patiëntencontacten in het kader van de 
protocollaire zorg voor bekende patiënten 
met type 2 diabetes vergen 53 uur per jaar 
van de huisarts en zijn assistente (tabel l) ; 

Tabel 1 Tijdsbelasting patiëntcontacten in verband met protocollaire zorg voor patiënten 
met diabetes mellitus type 2 

Taken Uitvoerder Minuten/ Patiënten per Minuten/ 
patiënt/jaar normpraktijk praktijk/jaar 

Driemaandelijkse controles assistente 3 X 15 33 1485 

Jaarlijkse controle huisarts 20 33 660 
assistente 5 33 165 

Extra bij cardiovasculair risico huisarts 5 20 120 

Nieuwe diabeten huisarts 60 6 360 

Nabespreken van spreekuur assistente 5 33 165 
assistente huisarts 5 33 165 

Oproepen patiënten die niet assistente 2 4x8 64 
verschijnen 

Totaal 3184 (53 uur) 

Tabel 2 Tijdsbelasting eenma lige organisatorische taken in verband met protoco llaire 
zorg voor patiënten met diabetes mellitus type 2 

Taken Uitvoerder Minuten/praktijk 

Inventarisatie bekende assistente 180 
patiënten huisarts 60 

Ontwikkelen afspraaksysteem assistente 60 

Oproep eerste afspraak assistente 66 

Protocol delegeren taken assistente 240 
huisarts 60 

Opzetten assistente 60 
zorg registratiesysteem huisarts 60 

Totaal 786 (13 uur) 

Tabel 3 Tijdsbelasting opsporen van diabetes mellitus type 2 

Taken Uitvoerder Minuten/ Patiënten per Minuten/ 
patiënt/jaar normpraktijk praktijk/jaar 

Risicoprofie l bekend ja/nee huisarts 0,5 (3x 10sec) 822 411 
bi j 45 plussers 

Risicoprofiel vaststellen huisarts 0,5 822 411 
(1, 5min/3jr) 

Glucosemeting assistente 2 55 (165/3jr) 110 

Herhaling glucosemeting assistente 2 12 24 

Totaal 956 (16 uur) 
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22 uur wordt door de huisarts besteed en 
31 uur door de praktijkassistente. 

Organisatorische taken 
• Bij de inventarisatie van de bekende 
diabeten moet de lijst met geruiterde pa
tiënten met diabetes uitgedraaid worden; 
indien diabetes niet geruiterd is, kan deze 
groep worden geselecteerd uit de grieprui
ters. Bij de apotheken worden de lijsten 
opgevraagd van alle patiënten die diabe
tesmedicatie kregen voorgeschreven. Bei
de lijsten worden gematcht en gecontro
leerd. Dit wordt door de assistente uitge
voerd en probleemgevallen worden met 
de huisarts besproken. 
• De assistente ontwikkelt een sluitend 
afspraaksysteem. In onze inventarisatie 
worden de patiënten voor de eerste maal 
actief opgeroepen voor de jaarlijkse con
trole (bijvoorbeeld in hun geboorte
maand). Vervolgens krijgen de patiënten 
ieder kwartaal een vervolgafspraak. In het 
afspraaksysteem moeten de patiënten die 
niet op een controleafspraak verschijnen 
door de assistente worden gesignaleerd 
zodat die actief opgeroepen kunnen wor
den. 
• Bij de tijdsinventarisatie gaan wij ervan 
uit dat de driemaandelijkse controles door 
de praktijkassistente uitgevoerd worden. 
Bij de jaarlijkse controle voert de assisten
te tevens zelfstandig enkele taken uit. 
Voordat taken gedelegeerd kunnen wor
den moet hiervoor een protocol gemaakt 
worden waarin staat welke taken de assis
tente zelfstandig uitvoert en wanneer ze 
met de huisarts overlegt. 
• Voor het registreren van de zorg is bin
nen de bestaande huisartsinformatiesyste
men nog geen module beschikbaar; daar
om moet voorlopig per praktijk een regi
stratiesysteem worden ontworpen. Dit kan 
worden gebaseerd op de nieuwe versie van 
de NHG-registratiekaart Diabetes.9 

Totale tijdsbelasting 
De tijds belasting per taak is beschreven in 
tabel 2. In totaal is de eenmalige tijdsbe
lasting voor de organisatorische taken in 
verband met protocollaire zorg 13 uur; 3 
uur wordt door de huisarts besteed en 10 
uur door de assistente. 
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Opsporen 
In een standaardhuisartspraktijk is 35 pro
cent van de patiënten 45 jaar of ouder (822 
patiënten per standaardpraktijk).8 

Op basis van de gegevens uit de Vo lks
gezondheid Toekomst Verkenning gaan 
wij uit van een prevalentie van hypertensie 
van 20 procent bij personen >45 jaar.6 Dit 
betekent dat 165 45-plussers alleen al op 
grond van hun hypertensie in aanmerking 
komen voor de driejaarlijkse screening op 
diabetes. Het is niet te berekenen hoeveel 
patiënten hier bijkomen in verband met de 
overige risicofactoren, omdat deze vaak in 
combinatie met hypertensie voorkomen. 

Wij weten niet hoeveel van de mensen met 
een eenmalig verhoogde bloedglucose 
toch geen diabetes blijken te hebben; deze 
patiënten tellen wij daarom niet mee. Wij 
gaan ervan uit dat met behulp van screen
ing het aantal nieuw ontdekte diabetespa
tiënten zal stijgen van 6 naar 12 per jaar. 1 

Bij minimaal 12 patiënten zal daarom uit
eindelijk de bloedglucose verhoogd blij
ken te zijn en dus moeten worden her
haald. 

Inventarisatie taken en tijdsbelasting 
per taak 
• Volgens de standaard dient bij alle 45-
plussers eenmaal per drie jaar het risi
coprofiel bepaald te worden. Uitgaand van 
een gemiddelde consultfrequentie van 
drie per jaar heeft de huisarts jaarlijks 
2466 consulten met patiënten >45 jaar.7 

Bij al deze consulten moet de huisarts zich 
afvragen of het risicoprofiel vastgesteld 
moet worden ; hiervoor hebben wij 10 se
conden per consult geschat(= 0,5 minuut 
per patiënt per jaar). 
• Eens per drie jaar dient het risicoprofiel 
vastgesteld te worden bij 822 gezonde 
45-plussers; dit hebben wij begroot op 1,5 
minuut ( = 0,5 minuut per patiënt per jaar). 
• Het meten van een nuchtere bloedglu
cose door de assistente hebben wij geschat 
op 2 minuten per meting. 

Totale tijdsbelasting 
In totaal vergt het opsporen van diabetes in 
een standaard huisartspraktijk 16 uur per 
jaar (tabel 3). 

Beschouwing 

Wij hebben berekend dat de protocollaire 
opsporing van en zorg voor patiënten met 
type 2 diabetes mellitus in de huisartsprak
tijk 69 uur per standaardpraktijk per jaar 
kost. Voor het opzetten van de zorg komt 
hier eenmalig minimaal 13 uur bij . Dit be
tekent dat de huisarts in het eerste jaar dat 
de herziene standaard in de praktijk wordt 
toegepast, 82 uur per jaar aan diabeteszorg 
besteedt. Na het eerste jaar is de zorg op
gezet, maar verdubbelt het aantal bekende 
diabeten door de opsporing, zodat op den 
duur aan 66 patiënten geprotocolleerde 
zorg wordt verleend. De totale tijdsbelas
ting stijgt dan tot 122 uur, waarvan l 06 ge
protocol leerde zorg en J 6 uur opsporing. 

Waarschijnlijk zal de tijdsbelasting in de 
praktijk hoger uitvallen: 
• Bij de schatting van het aantal patiënten 
zijn wij steeds uitgegaan van de laagste 
prevalentiecijfers: 33 type-2-diabetespa
tiënten per normpraktijk .6 Een deel van 
deze patiënten zal onder behandeling zijn 
van de internist; dit zal tijd besparen. An
derzijds zullen echter huisbezoeken moe
ten worden afgelegd voor minder mobiele 
hoogbejaarden. 
• Wij zijn uitgegaan van een goed geauto
matiseerde praktijk, waar alle patiënten 
adequaat zijn geruiterd, en waar taken 
worden gedelegeerd. 
• Het opzetten en onderhouden van struc
turele samenwerking met wijk- of diabe
tesverpleegkundige, diëtist en internist, en 
coördinatie met podotherapeut en inter
nist-nefroloog zijn niet geoperationali
seerd in de standaard; de tijdsbelasting van 
deze onderdelen is daarom buiten de bere
kening gelaten. 
• De standaard adviseert periodieke eva
luatie van de geleverde zorg. Ook de in
vulling van dit aspect wordt niet nader uit
gewerkt en is dus buiten de berekening ge
bleven. 
• Wij hebben geen rekening gehouden 
met de facultatieve taken die het op insuli
ne instellen van diabetespatiënten met 
zich meebrengt. 
• De werkelijk aan diabetes bestede tijd 
zal ook hoger uitvallen ten gevolge van 
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neventaken (influenzavaccinatie) en 
slecht ingestelde patiënten. 

Een eventuele praktijkverpleegkundige 
zou de taken die wij nu aan de praktijkas
sistente hebben toebedeeld, van haar kun
nen overnemen. Hierdoor zou kunnen 
worden voorkomen dat het takenpakket 
van de praktijkassistente zou moeten wor
den uitgebreid. Aanstelling van een prak
tijkverpleegkundige zal binnen onze opzet 
niet leiden tot een taakverlichting van de 
huisarts. 

Onze berekeningen zijn gebaseerd op 
schattingen (soms na discussie) op basis 
van ons beider praktijkervaring. Doordat 
niet twee onafuankelijke inventarisaties 
zijn gemaakt, kunnen geen uitspraken 
worden gedaan over de interbeoordelaar
variatie. Onze uitkomsten zijn niet repre
sentatief voor de gehele beroepsgroep, 
maar iedere huisarts kan onze inventarisa
tie aanpassen aan de eigen praktijksituatie. 

In de herziene standaard is niet gekozen 
voor programmatische screening op dia
betes, maar voor een vom1 tussen case-fin
ding en screening. Geadviseerd wordt om 
in het kader van het spreekuurbezoek te 
zoeken naar hoog-risicogroepen . Het lijkt 
ons ondoenlijk bij elk spreekuurbezoek 
van een patiënt >45 jaar te moeten over
wegen of in de afgelopen drie jaar we l een 
risicoprofiel voor diabetes is vastgesteld. 
De in de standaard gekozen aanpak is al 
leen mogelijk bij een geautomatiseerd re
gistratie- en alarmeringssysteem dat de 
huisarts waarschuwt bij relevante consul
ten. 

Het is niet ondenkbaar dat de nieuwe 
NHG-Standaard Diabetes Mellitus Type 2 
ook gebruikt zal worden als model voor de 
herziening van andere standaarden voor 
chronische aandoeningen. In dat geval zal 
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de huisarts in de toekomst in toenemende 
mate bezig zijn met het leveren van ge
structureerde zorg voor chronisch zieken. 
Deze zorg zal voor elke aandoening afzon
derlijk moeten worden georganiseerd en 
moeten worden ingepast in de dagelijkse 
praktijkvoering. Als er aan de andere kant 
geen ruimte in het takenpakket voor terug
komt, zal de huisarts moeten kiezen voor 
een bepaalde taakopvatting, en zich moe
ten realiseren welke consequenties deze 
keuze heeft voor de zorg die geleverd 
wordt. Daarom vinden wij het van belang 
dat bij het verschijnen van standaarden 
waarin gestructureerde zorg wordt voor
gesteld, een inventarisatie wordt gemaakt 
van de taken en de tijdsbelasting. Alleen 
dan kan inzicht worden geboden in de con
sequenties die implementatie van een 
standaard heeft voor de praktijkvoering. 
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Abstract 
Valk GD, Blankenstein AH. 
Time-expenditure of protocolized care for 
patients with type 2 diabetes mellitus in 
general practice. Huisarts Wet 2000;43(4): 
151-4. 

An inventory was made of the tasks and of the 
time-expenditure of the implementation of the 
new guidelines of the Dutch College of Gen
era! Practitioners on Diabetes Mellitus Type 2. 
Thi s inventory enables genera! practitioners 
(GP) to determine ifthe guidelines can be im
plemented in da ily clinical practice. The time
expend iture of the tasks for the care for known 
patients with type 2 diabetes, the organiza tion 
ofprotocolized care, and the sçreening on type 
2 diabetes was assessed. 
The application of the new guidelines requires 
82 hours during the first year (53 hours proto
colized care, 16 hours for screening and 13 
hours for the organization of care). In the fol 
lowing years the number of known diabetics 
will double. Consequently, the total time ex
penditure will increase to 122 hours per year. 
By using this inventory, every indi vidua l gen
era! practitioner can detennine the annual 
time-expenditure of the implementation of the 
new guidelines of the Dutch College of Gen
era! Practitioners on Diabetes Mellitus Type 2. 
Then they can decide if implementation of 
these guidelines is feasible. 
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