
Inleiding

De herziene Standaard Subfertiliteit van
het Nederlands Huisartsen Genootschap
(NHG) verscheen in 1998.1 De belang-
rijkste aanbevolen interventie in de huis-
artspraktijk is ‘afwachten’. Paren bij wie
de kinderwens (langdurig) onvervuld
blijft, kunnen een lange weg gaan voordat
alle technische mogelijkheden zijn uitge-
put. Tijdens het ‘afwachten’ dient de huis-
arts volgens de Standaard begeleiding aan
te bieden, ook indien paren gelijktijdig
onder behandeling van een gynaecoloog
zijn (gedeelde zorg). Ook de Nederlandse
Vereniging voor Obstetrie en Gynaecolo-
gie (NVOG) heeft een richtlijn over sub-
infertiliteit.2 Om te bevorderen dat op het
juiste tijdstip huisartsgeneeskundige dan
wel gynaecologische zorg wordt geboden
– waarbij voor patiënten de continuïteit in
het beleid herkenbaar blijft – is naast bei-
de richtlijnen een Landelijke Transmurale
Afspraak (LTA) Subfertiliteit opgesteld.3

De LTA Subfertiliteit maakt deel uit van
een reeks van drie proefprojecten van het
NHG, waarin ervaring is opgedaan met
richtlijnontwikkeling in samenspraak met
specialisten. De LTA’s dienen als lande-
lijk vastgesteld uitgangspunt voor het ma-
ken van regionale werkafspraken.4 Om
huisartsen en specialisten daarbij behulp-
zaam te zijn is specifiek nascholingsma-
teriaal ontwikkeld.5 

Implementatie begint met bekendheid
met en acceptatie van de richtlijnen. We
onderzochten dit aan de hand van de vol-
gende vragen: 
� Kennen huisartsen en gynaecologen de

LTA Subfertiliteit? 
� Wat is het oordeel van huisartsen en

gynaecologen over de LTA Subfertili-
teit: is men het eens met de aanbevelin-
gen voor verwijzing, terugverwijzing
en gedeelde zorg en acht men deze uit-
voerbaar?

� In hoeverre zijn huisartsen en gynaeco-
logen van plan om met de LTA Subfer-
tiliteit te gaan werken?

Methode

De gegevens die hier worden gepresen-
teerd, zijn afkomstig uit schriftelijke vra-
genlijsten onder een aselecte steekproef
van 2000 huisartsen (respons 41%) en on-
der de maatschappen/afdelingen gynae-
cologie in alle 112 algemene en academi-
sche ziekenhuizen (respons 82%). In de
toelichting op de enquête onder de maat-
schappen/afdelingen gynaecologie is het
verzoek gedaan de enquête te laten invul-
len door de individuele gynaecoloog met
het aandachtsgebied subfertiliteit. De en-
quêtes zijn gehouden in januari 1999, drie
maanden na de publicatie van de LTA
Subfertiliteit. In beide enquêtes werden
vragen gesteld over de mate van bekend-
heid met de LTA, de mate waarin men het
eens is met de indicaties voor (terug)ver-
wijzing en gedeelde zorg en de haalbaar-
heid van deze aanbevelingen, en de mate
waarin men van plan is om met de LTA
Subfertiliteit te gaan werken.

Resultaten

Drie maanden na publicatie van de LTA
was 61% van de huisartsen op de hoogte
van het bestaan van de LTA Subfertiliteit,
terwijl bijna alle gynaecologen (99%) het
er van bestaan kenden. 

Volgens de LTA zouden huisartsen
voorafgaand aan een verwijzing naar de
gynaecoloog een basale temperatuurcur-
ve (BTC) moeten laten bijhouden en zou-
den zij sperma-onderzoek moeten (laten)
doen in eigen praktijk of in het laboratori-
um. In het algemeen waren huisartsen en
gynaecologen het hiermee eens (tabel).
De in de LTA als facultatief aangemerkte
diagnostische tests in de huisartspraktijk
(post-coïtum-test (PCT), chlamydia anti-
stof test (CAT) en onderzoek naar de ru-
bella status) konden echter onder huisart-
sen op minder bijval rekenen. 

Volgens de afspraak moeten vrouwen tot
en met 35 jaar na twaalf maanden subfer-
tiliteit naar de gynaecoloog verwezen
worden. Met deze richtlijn was 87% van
de huisartsen en 76% van de gynaecolo-
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gen het eens. Bij vrouwen boven de 35
jaar is verwijzing geïndiceerd na zes
maanden subfertiliteit. Hiermee was 80%
van de huisartsen en 64% van de gynae-
cologen het eens.

Huisartsen en gynaecologen waren het
eens met de meeste verwijscriteria. De in-
dicaties voor gedeelde zorg werden zowel
door huisartsen als gynaecologen gemid-
deld wat minder positief beoordeeld.
Gynaecologen stonden verhoudingsge-
wijs minder positief ten aanzien van de
aanbeveling om terug te verwijzen naar
de huisarts bij uitblijvend resultaat. 

Indicaties voor gedeelde zorg waarbij de
huisarts vooral een begeleidende taak

heeft, zijn: paren bij wie de gynaecoloog
(nog) afwacht, paren die onder behande-
ling staan van de gynaecoloog, vrouwen
met een kortdurende verwijzing bij ver-
moeden van anovulatie, waarbij de pa-
tiënte wordt terugverwezen wanneer een
ovulatie is aangetoond. Desgevraagd
achtte 42% van de huisartsen deze aanbe-
velingen in de praktijk haalbaar. Nog
eens 28% dacht dat gedeelde zorg ‘mis-
schien’ haalbaar is. Gynaecologen waren
wat dit betreft minder optimistisch: 28%
dacht dat gedeelde zorg haalbaar is, 37%
antwoordde ‘misschien’.

Op de vraag of men van plan is om met de
LTA Subfertiliteit te gaan werken ant-
woordde 58% van de gynaecologen
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‘waarschijnlijk wel’. Nog eens 20% is ze-
ker van plan om met de LTA te gaan wer-
ken. Bij de huisartsen lagen deze percenta-
ges lager, op respectievelijk 45% en 10%.

Beschouwing

De LTA Subfertiliteit is in 1998 gepubli-
ceerd als een gezamenlijk product van het
NHG en de NVOG. Drie maanden later
was 61% van de huisartsen op de hoogte
van het bestaan van de LTA, terwijl vrij-
wel alle gynaecologen de LTA kennen.
Een verklaring daarvoor vormt de com-
mentaarfase die bij de gynaecologen an-
ders verloopt dan bij huisartsen. Een con-
cept van de LTA was voorafgaand aan pu-

Tabel . Oordeel van huisartsen en gynaecologen over de aanbevelingen in de LTA subinfertiliteit (gemiddelde, SD, n) 

Huisartsen Gynaecologen

Gemiddelde SD n Gemiddelde SD n

Beleid
beleid huisarts is gericht op uitsluiten stoornis 2,29 0,91 810 2,15 0,98 75
beleid gynaecoloog is gericht op opsporen stoornis 1,90 0,74 805 1,80 0,71 76

Diagnostiek door huisarts
basale temperatuur curve (BTC) 1,57 0,80 821 1,67 0,89 76
sperma-onderzoek 1,74 0,97 823 2,11 1,18 75
post-coïtum test (PCT) 3,33 1,09 812 2,67 1,29 76
chlamydia antistof test (CAT) 2,85 1,11 813 2,26 1,14 76
onderzoek rubella status 3,12 1,11 810 1,80 0,89 75

Verwijzing gynaecoloog bij
amenorroe >1/2 jaar 1,97 0,93 821 1,14 0,49 75
oligomenorroe 2,15 0,90 817 1,25 0,49 76
polymenorroe 2,30 0,93 811 1,68 0,81 75
bij herhaling niet-bifasische cyclus in BTC 1,71 0,71 810 1,59 0,88 76
aanwijzingen voor tubapathologie 1,47 0,56 802 1,20 0,40 76
azoöspermie 1,48 0,61 820 1,20 0,40 76
verminderde kwaliteit sperma (sperma-onderzoek of PCT) 1,63 0,63 810 1,50 0,76 76
ernstige seksuologische problematiek 2,23 1,07 820 1,96 1,10 76
anatomische afwijkingen 1,74 0,89 821 1,33 0,64 75

Terugverwijzing bij
uitblijvend resultaat 1,99 0,78 809 2,51 1,17 72

Indicaties gedeelde zorg
begeleiding en ondersteuning paren onder behandeling 

gynaecoloog 2,53 0,87 823 2,39 0,94 76
bij afwachtend beleid gynaecoloog 2,23 0,78 822 2,30 1,07 76
kortdurende verwijzing bij vermoeden anovulatie 2,29 0,86 815 2,63 1,11 76

Likert schaal: 1= helemaal mee eens; 5 = helemaal mee oneens



blicatie toegezonden aan alle gynaecolo-
gen en vervolgens bediscussieerd en vast-
gesteld in de plenaire ledenvergadering
van de NVOG. Binnen het NHG is de
LTA in concept uitsluitend aan een steek-
proef van 50 NHG-leden ter becommen-
tariëring voorgelegd. 

Gevraagd naar hun plannen om met de
LTA te gaan werken, blijkt dat daarvoor
onder huisartsen aanzienlijk minder ani-
mo bestaat dan onder gynaecologen.
Daarbij moeten we nog in aanmerking
nemen dat de respondenten op onze en-
quête mogelijk meer dan gemiddeld in dit
onderwerp zijn geïnteresseerd. De rela-
tieve desinteresse zou kunnen samenhan-
gen met het geringe aantal patiënten met
subfertiliteit die huisartsen op jaarbasis
zien (ongeveer vijf per jaar). Voor gynae-
cologen zijn de baten van een betere af-
stemming van diagnostiek en behande-
ling/begeleiding veel evidenter dan voor
huisartsen. Dit zou ook hun veel hogere
respons op de enquête kunnen verklaren. 

Sinds de publicatie van de LTA is niet
meer onderzocht in welke mate regionale
netwerken van huisartsen en gynaecolo-
gen de afspraken feitelijk zijn gaan im-
plementeren. Een kort inventariserend
onderzoek – waarbij de hier gepresenteer-
de resultaten als voormeting dienen – on-
der gynaecologen en/of Districts Huis-
artsen Verenigingen zou hierop meer licht
kunnen werpen.
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Abstract 
Delnoij DMJ, Flikweert S, Hemrika DJ,
Hutten JBF. Implementation of the integrated
guideline on subfertility: is it feasible or a
waste of time? Huisarts Wet 2001;44 (8)…
Introduction In 1998, the Dutch College of
General Practitioners and the Dutch
Association of Obstetrics and Gynaecology
have issued one integrated national guideline
with regard to the provision of care for
couples with subfertility. 
Method Data have been collected through a
mail questionnaire among a random sample
of 2000 GPs (response 41%) and among the
departments of gynaecology in all general and
academic hospitals in the Netherlands
(n=112, response 82%). 
Results Three months after the publication,
61% of the GPs and 99% of the
gynaecologists were aware of the integrated
guideline. The referral criteria were generally
accepted. 78% of the gynaecologists indicated
that they will (probably) use the integrated
guideline. For GPs this percentage was 55%.
Conclusion The relative lack of enthusiasm
among GPs is possibly related to the fact that
GPs are not confronted very often with
subfertility. ■
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De kern
� Drie maanden na publicatie

kende 61% van de huisartsen
en 99% van de gynaecologen
de LTA Subfertiliteit. 

� Onder gynaecologen bestond
meer bereidheid om met de
LTA Subfertiliteit te gaan wer-
ken dan onder huisartsen. 

� Het gebrek aan animo voor
implementatie van de LTA
Subfertiliteit onder huisartsen
hangt mogelijk samen met de
geringe mate waarin dit pro-
bleem voorkomt in de huisart-
spraktijk. 

� De acceptatie van de richtlijn
was groot. Huisartsen en
gynaecologen waren het in het
algemeen eens met de verwijs-
indicaties in de LTA. 


