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Minder antibiotica bij luchtweginfecties

Alike van der Velden, Marijke Kuyvenhoven, Theo Verheij

acute luchtwegklachten niet conform de richtlijnen voorge-

schreven.3,4 Dit heeft grote nadelen, want antibioticagebruik 

draagt bij aan de ontwikkeling van resistentie bij bacteriën, 

nog afgezien van de medicalisering van patiënten, onnodige 

bijwerkingen en hogere kosten.5-7

Richtlijnen, publiekscampagnes en surveillance van an-

tibioticagebruik hebben tot nog toe niet kunnen bewerkstel-

ligen dat artsen substantieel minder antibiotica zijn gaan 

voorschrijven.8-10 Wel effectief gebleken zijn programma’s 

waarin huisartsen scholing en feedback op hun handelen 

krijgen, in combinatie met patiënteninformatie en diagnos-

tische hulpmiddelen.11-13 Dit zijn echter complexe interventies 

die niet gemakkelijk zijn op te schalen, en of ze blijvend resul-

taat hebben is onzeker. Programma’s om tot duurzame verbe-

tering te komen zijn tot op heden niet goed onderzocht.

Het voorschrijfgedrag met betrekking tot antibiotica bij 

luchtweginfecties zou wellicht wel op grote schaal en blijvend 

verbeteren als het verbeterprogramma kon worden geïnte-

greerd in een kwaliteitscyclus. In Nederland biedt de NHG-

Praktijkaccreditering (NPA) daarvoor een geschikt kader. Wij 

ontwikkelden zo’n interventie en onderzochten het effect tot 

twee jaar na de implementatie.14

Methode
Antibiotics for Respiratory Tract Infections 4 (ARTI4) was een 

open, pragmatisch, gerandomiseerd interventieonderzoek. 

Ons oorspronkelijke artikel bevat een volledige beschrijving 

van de methode.14

Het onderzoek vond plaats in de periode 2009-2013 in 88 

NPA-geaccrediteerde huisartsenpraktijken met 169 huisart-

Inleiding
Antibiotica helpen vaak niet bij een luchtweginfectie. Daarom 

adviseren internationale richtlijnen, en ook NHG-Standaar-

den, terughoudend te zijn met het voorschrijven ervan. Artsen 

houden zich daar echter lang niet altijd aan. Ze schrijven bij 

luchtweginfecties vaak ten onrechte een antibioticum voor 

of kiezen niet het antibioticum dat de voorkeur verdient.1,2 

Ook in Nederland, dat toch bekend staat om zijn lage anti-

bioticagebruik, wordt de helft van de antibioticakuren voor 
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Achtergrond Nog altijd schrijven huisartsen te veel antibiotica 
voor, vooral bij luchtweg- en oorinfecties. Complexe interventies 
kunnen het voorschrijfgedrag wel verbeteren, maar zijn moeilijk 
op te schalen en hebben niet altijd blijvend effect. Wij onderzoch-
ten de effecten op korte en langere termijn van een programma 
ingebed in de kwaliteitscyclus van de Nederlandse Praktijkaccre-
ditering (NPA).
Methode We randomiseerden 88 NPA-geaccrediteerde huisarts-
enpraktijken. De praktijken in de interventiearm (n = 45) kregen 
een nascholing met feedback over hun voorschrijfgedrag bij 
luchtweg- en oorinfecties, gevolgd door een verbeterplan; de 
praktijken in de controlearm (n = 41) volgden een vergelijkbaar 
programma over refluxklachten. We gingen na hoeveel en welke 
antibiotica de huisartsen hadden voorgeschreven in het jaar vóór 
de interventie en in de twee jaren erna. Daarnaast registreerden 
de deelnemende huisartsen tweemaal vier weken lang alle con-
sulten die betrekking hadden op luchtweg- en oorinfecties.
Resultaten De interventie leidde in de eerste twee jaar tot signi-
ficante daling van het aantal antibiotica-uitgiften: -7,6% versus 
-0,4% in de controlegroep in jaar 1 (p = 0,02) en -4,3% versus +2% 
in jaar 2 (p = 0,015). De daling was het grootst bij tweedekeusan-
tibiotica: -12,7% versus +2,9% in jaar 1 (p = 0,001) en -7,8% versus 
+6,7% in jaar 2 (p = 0,005). Overprescriptie daalde van 44% naar 
28% (p < 0,001).
Conclusie Het is mogelijk het antibioticavoorschrijfgedrag van 
huisartsen blijvend te verbeteren door scholing en feedback in te 
bedden in de kwaliteitscyclus van de NPA. Wel moeten zulke ver-
beterprogramma’s verder ontwikkeld worden om ze volledig te 
kunnen integreren.
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Wat is bekend?
 ▪ Nog steeds worden er te veel antibiotica voorgeschreven 

voor luchtweginfecties, ook in Nederland.
 ▪ Complexe interventies verbeteren het voorschrijfgedrag; of 

zij ook blijvend effect hebben is onzeker.
 ▪ Interventies om het voorschijfgedrag te verbeteren zijn com-

plex en dus moeilijk op te schalen.

Wat is nieuw?
 ▪ Scholing en feedback ingebed in de NHG-Praktijkaccredite-

ring verbetert het voorschrijfgedrag bij luchtweg- en oorinfec-
ties.

 ▪ Het totaal aantal antibioticavoorschriften daalde tot twee 
jaar na de interventie.

 ▪ De daling was het sterkst bij tweedekeusantibiotica amoxi-
cilline-clavulaanzuur en macroliden.

 ▪ Zowel het percentage overpresciptie (ten onrechte voorge-
schreven antibiotica) als het percentage onderprescriptie (ten 
onrechte niet voorgeschreven antibiotica) daalde.
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Met medeneming van de feedback en wensen van de huis-

artsen werd een verbeterplan opgesteld dat beantwoordde 

aan de NPA-eisen, met doelstellingen aangaande het aan-

tal antibioticavoorschriften, overprescriptie en tweedekeu-

zeprescriptie. Ook werd patiënteninformatiemateriaal ter 

beschikking gesteld dat inging op de symptomatische behan-

deling, het natuurlijke beloop, de alarmsymptomen en het nut 

en onnut van antibiotica.

Na een jaar volgde een tweede registratieperiode van vier 

weken. De resultaten hiervan werden samen met de SFK-

gegevens uit jaar 1 schriftelijk teruggekoppeld zodat de huis-

artsen konden zien of de doelen van het verbeterplan waren 

behaald.

Analyses
Per praktijk berekenden we de procentuele veranderingen in 

de antibiotica-uitgiften over jaar 1 en jaar 2 ten opzichte van 

jaar 0. Verschillen tussen de interventie- en de controlearm 

analyseerden we met de t-toets.

Overprescriptie berekenden we als het percentage con-

sulten waarin een antibioticum werd voorgeschreven terwijl 

dit niet geïndiceerd was, onderprescriptie als het percentage 

waarin geen antibioticum werd voorgeschreven terwijl dit 

wel geïndiceerd was. Tweedekeuzeprescriptie berekenden 

we als het percentage voorschriften voor een tweedekeusan-

tibioticum zonder dat er een aanleiding was zoals allergie, 

zwangerschap of borstvoeding.3 De veranderingen binnen 

de interventiegroep in deze secundaire uitkomstmaten be-

paalden we met de gepaarde t-toets. Met behulp van Pearson-

correlatiecoëfficiënten analyseerden we de correlaties van de 

veranderingen met het voorschrijfniveau in jaar 0.

sen. Wij randomiseerden de praktijken naar een interventie-

arm, die het programma ‘Verbeteren antibioticabeleid voor 

acute luchtweg- en oorinfecties (LWOI’s)’ kreeg aangeboden, 

en een controlearm die het programma ‘Verminderen chro-

nisch PPI-gebruik voor refluxklachten’ volgde. Onze primaire 

uitkomstmaat was de verandering in het aantal jaarlijks ver-

strekte antibioticakuren per 1000 geregistreerde patiënten 

per praktijk, 1 en 2 jaar na de interventie ten opzichte van het 

jaar dat aan de interventie voorafging. Secundaire uitkomst-

maten waren veranderingen in soorten antibiotica, over-

prescriptie (ten onrechte voorschrijven), onderprescriptie (ten 

onrechte niet voorschrijven) en tweedekeuzeprescriptie, dat 

wil zeggen het voorschrijven van antibiotica die volgens de 

richtlijnen niet de voorkeur hebben.

Gegevensverzameling
Met instemming van de betrokken praktijken en apotheken 

gingen we via de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) 

na hoeveel kuren orale antibiotica er via elke deelnemende 

praktijk waren voorgeschreven in de drie jaar van deelname.15 

Ook verzamelden we om welke soort het ging: tetracycli-

nes (J01A), amoxicilline (J01CA), amoxicilline-clavulaanzuur 

(J01CR), bètalactamgevoelige penicillines (J01CE) of macroli-

den (J01FA). Kuren die op een huisartsenpost waren voorge-

schreven, lieten we buiten beschouwing.

Daarnaast hielden de huisartsen uit de interventiearm 

bij aanvang van het onderzoek vier weken lang alle consul-

ten bij die betrekking hadden op luchtweg- en oorinfecties. 

Op een speciaal formulier registreerden zij leeftijd, geslacht, 

algemene gezondheid, comorbiditeit, klachten en symptomen 

met duur, ernst en koorts, bevindingen bij lichamelijk onder-

zoek, diagnose en beleid. Zo was het mogelijk hun voorschrijf-

gedrag te toetsen aan de criteria van de NHG-Standaarden 

Otitis media acuta, Rhinosinusitis, Acute keelpijn en Acute 

hoest.3,16 Hiermee bepaalden we over-, onder- en tweedekeu-

zeprescriptie, wat ook diende als feedback. De analyse en de 

resultaten van de eerste ARTI4-registratieperiode hebben we 

elders beschreven.3

Interventie
Op basis van literatuur en eigen ervaring ontwikkelde onze 

onderzoeksgroep een interventie met onderdelen die bewe-

zen effectief waren.11-13,17 Alle huisartsen kregen op de praktijk 

een interactieve scholing van één tot anderhalf uur. Daarin 

werden de problemen rond antibioticagebruik en de aanbe-

velingen uit de vier relevante NHG-Standaarden behandeld, 

steeds aan de hand van een casus. Vervolgens kwam aan de 

orde waarom patiënten met een luchtweg- of oorinfectie naar 

de huisarts gaan, welke factoren hun tevredenheid over zo’n 

consult verhogen en welke communicatieve vaardigheden 

nodig zijn om de verwachting en zorg van de patiënt te explo-

reren en de beslissing géén antibiotica voor te schrijven goed 

uit te leggen. Tot slot kregen de huisartsen feedback over de 

SFK-gegevens van het voorafgaande jaar (jaar 0) en over de re-

gistratie die zij vier weken lang hadden bijgehouden.
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Door nascholing met feedback over het voorschrijfgedrag daalt het aantal antibiotica-

voorschriften.
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middel van eerste keus bij luchtweginfecties, amoxicilline, 

doxycycline en feneticilline; in 24% was het een tweedekeus-

antibioticum, amoxicilline-clavulaanzuur en macroliden. In 

de controlegroep vonden we vergelijkbare hoeveelheden.

Uit de vierweekse registratie bij aanvang bleek dat het 

praktijkgemiddelde voor overprescriptie 44% was, minder 

voor otitis media en meer (rond de 50%) voor luchtweginfec-

ties. De tweedekeuzeprescriptie (voornamelijk amoxicilline-

clavulaanzuur en macroliden) was 22%. Opvallend was dat er 

in alle genoemde uitkomsten grote verschillen waren tussen 

de praktijken.

Veranderingen in jaar 1

alle uitkomsten [tabel 2]. In de interventiegroep daalde het 

aantal verstrekte eerstekeuzemiddelen met 7,7% en het aan-

tal uitgiften van amoxicilline-clavulaanzuur en macroliden 

met bijna 13%. In de controlegroep stegen deze aantallen met 

respectievelijk 0,1% en bijna 3%. De vermindering per praktijk 

Resultaten
We excludeerden twee praktijken uit de controlegroep omdat 

er geen betrouwbare SFK-gegevens beschikbaar waren. Bij de 

meting in het tweede jaar werden twee andere praktijken, één 

uit elke groep, geëxcludeerd omdat ze waren overgenomen 

door een nieuwe huisarts. 

Alle huisartsen volgden de scholing en elke praktijk maak-

te een verbeterplan. De praktijken in beide onderzoeksar-

men waren vergelijkbaar qua grootte en sociaaleconomische 

status van de patiëntenpopulatie, organisatie (solo, duo of 

-

varingsjaren waren de huisartsen in beide onderzoeksarmen 

vergelijkbaar. In de controlegroep was 59% van de huisartsen 

vrouw, in de interventiegroep 50%.

Aantal uitgiften en voorschrijfgedrag in jaar 0
In het jaar voorafgaand aan de interventie werden in de inter-

ventiegroep gemiddeld 280 antibioticakuren per 1000 patiën-

ten uitgegeven [tabel 1]. Bijna 40% van de uitgiften betrof een 

Tabel 1 Aantal antibiotica-uitgiften en voorschrijfgedrag in het jaar voorafgaand aan de interventie

Interventiearm (n = 45) Controlearm (n = 41)

Antibiotica-uitgiften*

 ▪ alle antibiotica 280 (146 tot 560) 286 (144 tot 733)

 ▪ tetracyclines + amoxicilline + feneticilline 111 (46 tot 240) 117 (48 tot 244)

 ▪ amoxicilline-clavulaanzuur + macroliden 66 (27 tot 169) 66 (27 tot 217)

Overprescriptie†

 ▪ alle luchtweg- en oorinfecties 44% (0 tot 89%)

 ▪ otitis media 2,4% (0 tot 50%)

 ▪ keelpijn 54% (0 tot 100%)

 ▪ rinosinusitis 52% (0 tot 100%)

 ▪ lageluchtweginfecties 48% (0 tot 100%)

Onderprescriptie voor luchtweg- en oorinfecties† 2,9% (0 tot 17%)

Tweedekeuzeprescriptie voor luchtweg- en oorinfecties† 22% (0 tot 72%)

* Aantal uitgiften per 1000 patiënten per jaar, weergegeven als gemiddeld aantal per praktijk met uitersten. Gebaseerd op gegevens van de SFK.
† Percentage van het aantal antibioticarecepten voor de betreffende infecties, weergegeven als gemiddeld percentage per praktijk met uitersten. Gebaseerd op een vierweekse 
registratie door de huisartsen.

Tabel 2 Verandering in antibiotica-uitgiften en voorschrijfgedrag in het eerste jaar na de interventie

Interventiearm (n = 45-43) Controlearm (n = 41) p

Procentuele verandering*

 ▪ alle antibiotica –7,6% (–27 tot 22%) –0,4% (–17 tot 20%) 0,002

 ▪ tetracyclines + amoxicilline + feneticilline –7,7% (–39 tot 27%) 0,08% (–30 tot 36%) 0,03

 ▪ amoxicilline-clavulaanzuur + macroliden –12,7% (–57 tot 27%) 2,9% (30 tot 48%) 0,001

Overprescriptie†

 ▪ alle luchtweg- en oorinfecties 44 → 28% < 0,001

 ▪ otitis media 2,5 → 4,6% 0,37

 ▪ keelpijn 54 → 33% 0,01

 ▪ rinosinusitis 52 → 26% < 0,001

 ▪ lageluchtweginfecties 49 → 29% < 0,001

Onderprescriptie voor luchtweg- en oorinfecties† 2,8 → 1,5% 0,02

Tweedekeuzeprescriptie voor luchtweg- en oorinfecties† 21 → 16% 0,04

* Gebaseerd op gegevens van de SFK voor 45 interventie- en 41 controlepraktijken. Weergegeven is de gemiddelde procentuele verandering per praktijk, met uitersten.
† Gebaseerd op 2732 registraties in 45 praktijken in jaar 0 en 2503 registraties in 43 praktijken in jaar 1; de huisartsen van twee praktijken vielen uit in de tweede registratie-
periode wegens ziekte. Weergegeven is het gemiddelde percentage per praktijk in jaar 0 en in jaar 1.
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gedrag en goede feedback voor de huisartsen. Dat het hun 

eigen voorschrijfgedrag betrof, maakte de gegevens heel 

bruikbaar tijdens de scholing. Ten derde was de scholing 

gericht op de behandeling van luchtweg- en oorinfecties bij 

patiënten van alle leeftijden. Van zo’n brede interventie mag 

een groter effect verwacht worden dan van een interventie 

die gericht is op één indicatie. Tenslotte bleek de interventie 

het effectiefst bij de praktijken die het meest voorschreven: 

deze huisartsen bleken in staat én bereid hun voorschrijfge-

drag te veranderen.

ARTI4 had ook enkele beperkingen. Onze primaire uit-

komst, het aantal antibiotica-uitgiften, kon zowel een on-

derschatting als een overschatting zijn van het gebruik: een 

overschatting als patiënten de opgehaalde kuur niet of niet 

volledig gebruikten;18 een onderschatting als ze naar de huis-

artsenpost gingen en daar een kuur kregen, wanneer ze bij de 

eigen huisarts geen kuur gekregen hadden hadden. Verder lie-

ten de SFK-gegevens vaak geen analyse per individuele huis-

arts toe. Daarom hebben we de praktijk als analyse-eenheid 

gehanteerd, maar binnen een praktijk kunnen de huisartsen 

wel verschillend gereageerd hebben op de interventie.

Vergelijking met eerder onderzoek
In eerder onderzoek is gebleken dat actieve scholing, audits, 

feedback en training in communicatieve vaardigheden ef-

fectief zijn in het optimaliseren van het voorschrijfgedrag bij 

luchtweginfecties.11,12,17 In ARTI4 hebben we deze elementen 

ook gebruikt. Ook een point-of-caretest zoals de CRP-bepa-

ling is effectief gebleken om antibioticagebruik te verminde-

ren.19,20 De CRP-test hebben we in het onderzoek echter niet 

gebruikt omdat die destijds geen onderdeel was van de richt-

lijnadviezen.

In de opzet van ARTI4 hebben we getracht enkele hiaten 

uit eerder onderzoek te ondervangen. Ten eerste nam het be-

haalde effect in veel trials snel af of was er slechts één meting 

gedaan. Daarom hebben wij ook twee jaar na de interventie 

gemeten. Ten tweede was er weinig aandacht voor de imple-

mentatie,11,17 terwijl wij verwachten dat inbedding in de NPA 

de landelijke implementatie van een verbeterprogramma ver-

gemakkelijkt. Ten derde hadden veel trials alleen het aantal 

antibioticavoorschriften of het prescriptiepercentage als uit-

komstmaat. Reductie van het antibioticagebruik kan echter 

ook tot onderbehandeling leiden: in eerder onderzoek bleek 

het aantal ziekenhuisopnamen en pneumonieën na zo’n re-

ductie gestegen.19,21 Om optimale behandeling te kunnen 

garanderen moet men een volledig beeld hebben van het voor-

schrijfgedrag, dus ook van de onderprescriptie.

bleek samen te hangen met het aantal verstrekte kuren in jaar 

0: hoe hoger dat was, des te sterker was de daling. Voor eerste-

keuzemiddelen was de Pearson-correlatiecoëfficiënt -0,30 (p = 

0,04), voor tweedekeuzemiddelen -0,36 (p = 0,01).

0,001); de daling was het duidelijkst bij rinosinusitis en lage-

luchtweginfecties. Ook de onderprescriptie daalde, maar deze 

was bij aanvang al gering.

Veranderingen in jaar 2
Om te zien hoe bestendig de bereikte verbeteringen waren, 

analyseerden we ook de antibiotica-uitgiften in het tweede 

jaar na de interventie [tabel 3]. Het effect van de interventie 

bleek wel iets afgenomen ten opzichte van jaar 1, maar zowel 

het totaal aantal uitgegeven antibioticakuren als de tweede-

-

groep.

In absolute aantallen was het verschil tussen beide onder-

zoeksarmen twee jaar na de interventie 20 kuren per 1000 

patiënten: in de interventiearm werden gemiddeld 17 kuren 

minder voorgeschreven, in de controlearm gemiddeld drie 

meer.

Beschouwing
Ons in de NPA ingebedde kwaliteitsprogramma verlaagde het 

totale antibioticagebruik bij luchtweginfecties en met name 

ook de overprescriptie en tweedekeuzeprescriptie. Twee jaar 

na de interventie was zowel het totale antibioticagebruik als 

het gebruik van tweedekeuzemiddelen nog steeds lager dan 

in de controlegroep. Wel was de variatie tussen praktijken in 

de hoeveelheid en kwaliteit van voorschrijven opvallend.

Onze interventie bracht twee vernieuwingen: de registra-

voor de huisartsen opleverde, en de inbedding in de NPA met 

een verbeterplan per praktijk. Juist deze twee elementen ver-

grootten naar onze mening de effectiviteit van de interventie. 

Zowel het gezamenlijk bespreken van ten onrechte voorge-

schreven antibiotica en tweedekeuzemiddelen op de eigen 

consulten als het zelf opstellen en jaarlijks evalueren van ver-

beterpunten bleek informatief en motiverend. Dit werd door 

de huisartsen ook gewaardeerd.14

Sterke punten en beperkingen
ARTI4 had een aantal sterke punten. Ten eerste was het een 

gerandomiseerde trial met voor- en nametingen in beide 

onderzoeksarmen. Ten tweede bood de benchmarking van 

geregistreerde consulten een goed beeld van het voorschrijf-

Tabel 3 Verandering in antibiotica-uitgiften in het tweede jaar na de interventie ten opzichte van het jaar voorafgaand aan de interventie

Procentuele verandering Interventiearm (n = 44) Controlearm (n = 40) p

Alle antibiotica -4,3% (-39 tot 26%) 2% (-19 tot 40%) 0,015

Tetracyclines + amoxicilline + feneticilline -6,9% (-35 tot 34%) -1,1% (-29 tot 36%) 0,07

Amoxicilline-clavulaanzuur + macroliden -7,8% (-44 tot 36%) 6,7% (-29 tot 72%) 0,005

Gebaseerd op gegevens van de SFK.
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hier beschreven interventie in de kwaliteitscyclus van de NPA 

lijkt een effectieve strategie om het voorschrijfgedrag voor 

luchtweginfecties te verbeteren. Wij denken dat het mogelijk 

moet zijn de scholing en informatieve feedback op dit gebied 

verder te automatiseren en samen met het verbeterplan te in-

tegreren in de NPA-kwaliteitscyclus.
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Wij danken de huisartsen voor hun deelname aan ARTI4, en 

de apothekers en de SFK voor het ter beschikking stellen van 

de uitgiftegegevens. Truus Meijers, Susan van Hemert en Eve-
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Literatuur
De literatuurlijst van dit artikel is te vinden op www.henw.org, rubriek On-
derzoek.

Implementatie
Scholing van huisartsen en analyse van het voorschrijfge-

drag zijn arbeidsintensief. Dit staat een kosteneffectieve lan-

delijke implementatie van het programma vooralsnog in de 

weg, maar er zijn zeker mogelijkheden binnen de NPA, gege-

ven de beschikbare ICT-infrastructuur. Nu al analyseren veel 

praktijken hun antibioticavoorschriften. Scholing zou online 

aangeboden kunnen worden via een programma individuele 

nascholing (PIN).19 In het HIS zou een applicatie ingebouwd 

kunnen worden die het voorschrijfgedrag analyseert; applica-

ties voor structurele data-extractie zijn al beschikbaar. Deze 

toepassing van klinische gegevens uit het HIS verdient ook in 

Nederland meer aandacht.

Conclusie
Antibioticaresistentie wordt wereldwijd als urgent probleem 

gezien. Het blijkt echter niet eenvoudig het antibioticagebruik 

terug te dringen. Het voorschrijfgedrag van artsen is alleen 

via complexe interventies te beïnvloeden; de inbedding van de 
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Delen door 8000
Een alarmerende krantenkop: ‘Aantal 

oogletsels vuurwerk loopt sterk op’. Het 

blijkt om 90 gevallen te gaan dit jaar. 

Om zo’n getal beter te begrijpen deel ik 

het altijd door 8000: dan krijg ik de kans 

dat dat bij één huisarts in de praktijk ge-

beurt. In dit geval dus ongeveer bij één 

op de 90 huisartsen. Met andere woor-

den: één op de drie huisartsen zal zoiets 

meemaken in zijn werkzame leven: toch 

maar geen poster hierover in de wacht-

kamer.

Hetzelfde sommetje kan je bijvoorbeeld 

gebruiken bij het beoordelen van de 

opbrengst van het bevolkingsonderzoek 

baarmoederhalskanker. Hiermee zouden 

350 sterfgevallen per jaar voorkómen 

kunnen worden, dat is dus minder dan 

twee patiënten per huisarts in zijn 

werkzame leven: is dat al dat gedoe en al 

die onzekerheid en angst waard?

Zestigduizend vluchtelingen een 

‘tsunami’? Twee tot drie gezinnen per 

huisartsenpraktijk lijkt toch wel te doen.

Zestig miljoen besparen op medicatie? 

Ferdinand Schreuder

Dat is per huisarts € 7.500,- per jaar, ofwel 

€ 30,- per werkdag, één à twee recepten 

minder. Dat klinkt goed haalbaar.

Honderdzesendertigduizend on ver-

zekerden? Dat scheelt per huisarts 17 keer 

inschrijfgeld, ongeveer € 1700,- per jaar.

Tweeduizendachthonderd ‘onbe kende’ 

hiv-seropositieven: een kans van één op 

drie dat ik er een in de praktijk heb.

Vierhonderdtachtigduizend mensen 

met alcoholmisbruik? Dan zou ik er 60 

van in mijn praktijk moeten kennen.

Nefarma beweert dat de farma-

ceutische industrie door de terug-

houdende opstelling van Nederlandse 

huisartsen jaarlijks meer dan 80 miljoen 

misloopt aan inkomsten van DPP-4 

remmers: jaarlijks meer dan € 10.000,- 

per huisarts. 

Omgekeerd kan ook: als iedere 

huisarts twee opnames per jaar weet 

te voorkómen of één labbriefje per dag 

minder uitgeeft, scheelt dat jaarlijks 

zo twintig miljoen. Als iedere huisarts 

de verdiensten van één dienst per jaar 

schenkt aan Artsen Zonder Grenzen 

kunnen zij hun acties voor Ethiopië 

bijna verdubbelen. Of als alle huisartsen 

zeven chronische omeprazolgebruikers 

capsules in plaats van tabletten 

voorschrijven hebben we zo weer zes 

miljoen bespaard: zoveel als alle kosten 

van de voedselbanken in Nederland bij 

elkaar. Zo helpt een eenvoudig sommetje 

me de nieuwsberichten in perspectief te 

zien. ▪
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