
Inleiding 
Ondanks het lange bestaan en de brede acceptatie van de NHG-

Standaarden is er betrekkelijk weinig onderzoek gedaan naar de

kwaliteit van de standaarden. Toch heeft de kwaliteit geregeld ter

discussie gestaan.1-4 Afgezien van enkele algemene beschouwin-

gen5-9 is er nooit systematisch onderzoek gedaan naar de kwaliteit

van de aanbevelingen in de standaarden. Dit staat in schril con-

trast met de talloze empirische onderzoeken naar de implemen-

tatie en toepassing van de standaarden.10

Een probleem bij het onderzoeken van de kwaliteit van richtlijnen

is het ontbreken van een gevalideerd beoordelingsinstrument.11

De hamvraag luidt aldus: waar moeten goede aanbevelingen aan

voldoen? In de discussies en literatuur over richtlijnen zien we

steeds de volgende basiscriteria terugkomen:5,6,12-15

– De aanbeveling dient zoveel mogelijk wetenschappelijk te zijn

onderbouwd.

– De aanbeveling dient aan te sluiten bij de dagelijkse praktijk-

voering (compatibiliteit).

– De aanbeveling dient uitvoerbaar en toepasbaar te zijn in de

praktijk.

Wij wilden nagaan in hoeverre de aanbevelingen in de NHG-

Standaarden aan deze criteria voldoen. Ook waren we geïnteres-

seerd in eventuele verschillen tussen aanbevelingen voor dia-

gnostiek, voorlichting, behandeling, controle of verwijzing.

Methoden 
ONTWIKKELING VAN BEOORDELINGSCRITERIA

Op basis van literatuur12-15 stelden we een lijst van criteria op om

de drie dimensies – wetenschappelijke onderbouwing, compati-

biliteit met bestaande praktijk en uitvoerbaarheid – te operatio-

naliseren. Bij de wetenschappelijke onderbouwing gaat het vooral om

de beschikbaarheid van empirische onderzoeken (evidence) en de

verslaglegging daarvan in het notenapparaat. Als empirisch

onderzoek ontbreekt, kan een bespreking van de voor- en nadelen

de lacune in kennis deels vullen. De volledigheid en juistheid van

de onderbouwing werd niet getoetst omdat dit een meer 

uitgebreide, specifiek klinisch-inhoudelijke beoordeling vereist.

Bovendien staan er in de standaarden geen zoek- en selectiecri-

teria vermeld waarmee de methode van literatuurverzameling kan

worden getoetst.16

Bij compatibiliteit gaat het zowel om de aansluiting bij de normen
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Inleiding De NHG-Standaarden vormen al jaren een breed geac-

cepteerde, wetenschappelijke basis voor het huisartsgeneeskun-

dig handelen. De kwaliteit van de richtlijnen is echter nog nooit

systematisch onderzocht.

Methode Een panel van twaalf huisartsen beoordeelde 130 kern-

aanbevelingen geselecteerd uit 28 NHG-Standaarden (gepubli-

ceerd in 1993-1997) met behulp van een instrument dat bestaat

uit tien items onderverdeeld in drie dimensies (wetenschappelij-

ke onderbouwing, compatibiliteit met dagelijkse praktijk en uit-

voerbaarheid).

Resultaten Een minderheid van de aanbevelingen (44%) werd

ondersteund met een bespreking van wetenschappelijk onder-

zoek. De therapeutische aanbevelingen waren vaker onderbouwd

(67%) dan de aanbevelingen voor diagnostiek (35%) en voorlich-

ting (29%). De meeste aanbevelingen vereisten geen nieuwe ken-

nis (75%), vaardigheden (86%) of aanpassingen in de organisatie

(88%). De uitvoerbaarheid werd vooral beperkt doordat er in 43%

van de gevallen een verandering van bestaande routines werd

vereist. De beoordelaars verwachtten bij 39% van de aanbevelin-

gen negatieve reacties van patiënten. 

Conclusies De wetenschappelijke onderbouwing van de NHG-

Standaarden kan verbeterd worden. De aansluiting met de dage-

lijkse praktijk en de uitvoerbaarheid van de aanbevelingen zijn in

het algemeen redelijk tot goed, hetgeen ook kan betekenen dat

de aanbevelingen de gangbare praktijk weerspiegelen.
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en waarden van de huisarts als om de beleving en te verwachten

reacties van patiënten. 

De uitvoerbaarheid wordt bepaald door de mate waarin nieuwe ken-

nis of vaardigheden of veranderingen in de routines en organisa-

tie vereist zijn. De criteria werden specifiek en ondubbelzinnig

geformuleerd waarbij overlap tussen de criteria zoveel mogelijk

werd vermeden. Het definitieve ‘beoordelingsinstrument’ be-

stond uit tien criteria (tabel 1).

SELECTIE VAN AANBEVELINGEN

Voor dit onderzoek maakten we gebruik van de gegevens van het

project ‘Toetsen Aan Standaarden’ (TAS-project).17 Dit project had

onder meer als doel via zelfregistratie tijdens consulten na te

gaan in hoeverre de belangrijkste aanbevelingen uit de standaar-

den daadwerkelijk worden opgevolgd. Hiertoe werden met behulp

van een panel van richtlijndeskundigen 324 concrete kernaanbe-

velingen geselecteerd uit 29 NHG-Standaarden (gepubliceerd in

1993-1997). Bij de selectie van standaarden werd gestreefd naar

een evenwichtige verdeling over de verschillende ‘ICPC-hoofd-

stukken’ en over chronische en niet-chronische aandoeningen.

Het was voor ons echter ondoenlijk de kwaliteit van alle 324 kern-

aanbevelingen betrouwbaar te beoordelen. Derhalve selecteer-

den we (JB, JZ) ongeveer een derde van de aanbevelingen op

grond van de volgende criteria:

– gemiddeld vier tot vijf aanbevelingen per standaard (met een

maximum van acht);

– een evenwichtige verdeling over de verschillende fasen van het

consult (diagnostiek, voorlichting, niet-medicamenteuze en

medicamenteuze behandeling, controle en verwijzing);

– voldoende prevalentie van de condities van de aanbevelingen,

af te lezen aan het aantal consultregistratieformulieren dat

werd terugontvangen in het TAS-project.

Uiteindelijk werden zo 130 aanbevelingen uit 28 standaarden

geselecteerd (tabel 2).

BEOORDELING VAN AANBEVELINGEN

We stelden een extern, onafhankelijk panel van twaalf huisartsen

samen om de aanbevelingen met behulp van de opgestelde crite-

ria te beoordelen. Alle panelleden hadden ruime ervaring als

praktiserend huisarts en door hun nevenwerkzaamheden inzicht

in de algemene huisartsgeneeskundige praktijkvoering. De aan-

bevelingen werden verdeeld in zes groepen waarbij aanbevelin-

gen over eenzelfde tractus zoveel mogelijk in eenzelfde groep wer-

den opgenomen. Elke groep aanbevelingen werd door twee

panelleden onafhankelijk van elkaar beoordeeld. Zij moesten van

elke aanbeveling nagaan of deze het criterium al dan niet bezat

(dichotome schaal). De tekst van de betreffende NHG-

Standaarden kon hierbij worden geraadpleegd. Bij het scorings-

formulier zat een handleiding die toelichting gaf over de beoor-
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Wat is bekend?
� Hoewel de NHG-Standaarden een geaccepteerde basis vor-

men voor het handelen van de huisarts, is de kwaliteit van de

aanbevelingen nooit systematisch onderzocht.

Wat is nieuw?
� Minder dan de helft van de belangrijkste aanbevelingen uit de

standaarden wordt ondersteund met een bespreking van

wetenschappelijk onderzoek.

� De therapeutische aanbevelingen zijn vaker onderbouwd dan

aanbevelingen voor diagnostiek en voorlichting.

� De meeste aanbevelingen sluiten goed aan bij de dagelijkse

praktijk en zijn goed uitvoerbaar.

Tabel 1 Beoordelingscriteria van aanbevelingen

Wetenschappelijke onderbouwing
1 De onderbouwing van de aanbeveling wordt expliciet beschreven.
2 De aanbeveling wordt hoofdzakelijk onderbouwd met wetenschappe-

lijk onderzoek.
3 De aanbeveling wordt ondersteund met een bespreking van de voor-

delen van het opvolgen van de aanbeveling (kans op toename van
gezondheid of kwaliteit van leven).

4 De aanbeveling wordt ondersteund met een bespreking van de nade-
len van het opvolgen van de aanbeveling (schadelijke effecten, bijwer-
kingen, risico’s).

Compatibiliteit
5 De aanbeveling strookt met de normen en waarden van de bestaande

klinische praktijk.
6 De aanbeveling roept geen negatieve reacties op bij patiënten.

Uitvoerbaarheid
7 De toepassing van de aanbeveling vereist geen nieuwe kennis.
8 De toepassing van de aanbeveling vereist geen nieuwe vaardigheden.
9 De toepassing van de aanbeveling vereist geen aanpassingen in de

organisatie.
10 De toepassing van de aanbeveling vereist geen verandering van

bestaande routines en gewoonten.

Tabel 2 Geselecteerde NHG-Standaarden (aantal aanbevelingen)

NHG-Standaarden voor de huisarts 1, editie 1993
M01 Diabetes mellitus type II (6)
M04 Enkeldistorsie (2)
M09 Otitis media acuta (4)
M13 Perifeer arterieel vaatlijden (5)
M15 Acne vulgaris (2)
M18 Otitis media met effusie bij kinderen (3)
M19 Migraine (4)
M20 Cholesterol (5) 
M28 Vaginaal bloedverlies (5)

NHG-Standaarden voor de huisarts 2, editie 1996
M34 Acute diarree (4)
M37 Constitutioneel eczeem (5)
M38 Fluor vaginalis (5)
M41 Reumatoïde artritis (4)
M43 Angina pectoris (8)
M44 Depressie (6) 
M45 TIA (5)
M48 Allergische en hyperreactieve rhinitis (5)
M49 Otitis externa (4)
M51 Hartfalen (5)
M54 Lage rugpijn (5)
M55 Lumbosacraal radiculair syndroom (4)
M57 Het rode oog (5)

Herziene NHG-Standaarden
M36 Maagklachten, 1996 (5)
M17 Hypertensie, 1997 (7)
M26 Astma bij volwassenen en COPD – diagnostiek, 1997 (5)
M27b Astma bij volwassenen – behandeling, 1997 (5)
M27a COPD – behandeling, 1997 (6)
M42 Bemoeilijkte mictie bij oudere mannen, 1997 (5)



deling (appendix, zie www.artsennet.nl/nhg/henw). De resultaten

werden vervolgens teruggekoppeld, waarna aan elk koppel werd

gevraagd om door overleg overeenstemming te krijgen over alle

oordelen. Het overeenstemmingspercentage vóór overleg was

gemiddeld 71% (gemiddelde kappa 0,24; spreiding 0-0,47). Na

overleg kon in uiteindelijk 99% van de gevallen overeenstemming

worden bereikt. 

ANALYSE

De dimensiescores werden bepaald door het gemiddelde percen-

tage van de afzonderlijke criteria te berekenen. De scores werden

geaggregeerd en per consultfase geanalyseerd.

Resultaten 
ALGEMEEN

Van alle 130 aanbevelingen waren er 80 (62%) expliciet onder-

bouwd, meestal met een toelichting in een bijbehorende noot

(tabel 3). In 57 van deze 80 aanbevelingen betrof het volgens het

panel een onderbouwing met wetenschappelijk onderzoek, dat

wil zeggen met empirische onderzoeken zoals klinische trials of

observationeel onderzoek. In meer dan de helft (56%) van alle

aanbevelingen was er echter geen sprake van een dergelijke

onderbouwing. Een bespreking van de voordelen kwam bij 41%

van de aanbevelingen voor, terwijl de nadelen slechts bij 14% van

de aanbevelingen werden besproken.

In 52% van de gevallen was de aanbeveling volgens het panel

zowel compatibel met de normen en waarden van de bestaande

praktijk als met de veronderstelde verwachtingen van de patiënt.

Negatieve reacties bij patiënten werden in 39% van de aanbeve-

lingen aannemelijk geacht.

Bij de toepassing van 48% van de aanbevelingen waren volgens

het panel geen nieuwe kennis of vaardigheden noch aanpassin-

gen in de organisatie of verandering van routine vereist (criteria

7-10 waren dan allemaal aanwezig). De uitvoerbaarheid werd

vooral beperkt doordat in 43% van de gevallen een verandering

van routines vereist werd.

SCORES PER CONSULTFASE

De geselecteerde aanbevelingen bestonden voor 39% uit dia-

gnostische aanbevelingen en voor 32% uit therapeutische aanbe-

velingen. De overige aanbevelingen betroffen voorlichting (16%),

controle (9%) en verwijzing (3%).

De therapeutische aanbevelingen werden vaker ondersteund met

wetenschappelijk onderzoek (67%) dan de diagnostische aanbe-

velingen (35%) en aanbevelingen voor voorlichting en controles

(29%) (tabel 4). Bij de niet-medicamenteuze aanbevelingen kwa-

men relatief vaker de voordelen ter sprake (69%), terwijl bij de

medicamenteuze aanbevelingen relatief vaker de nadelen, bij-

voorbeeld bijwerkingen besproken werden (38%).

De medicamenteuze aanbevelingen hadden volgens het panel de

hoogste compatibiliteit (81%). De niet-medicamenteuze aanbeve-

lingen konden in 69% van de gevallen negatieve reacties bij

patiënten oproepen en hadden een lagere compatibiliteit (59%).

De uitvoerbaarheid van de medicamenteuze aanbevelingen was

het hoogst (87%). De diagnostische aanbevelingen vereisten vol-

gens het panel relatief meer kennis (32%) dan de andere aanbeve-

lingen, terwijl de niet-medicamenteuze aanbevelingen en aanbe-

velingen voor controle en verwijzing relatief meer veranderingen

van bestaande routines en gewoonten vereisten (62% en 56%).
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Tabel 3 Beoordeling van 130 aanbevelingen uit 28 NHG-Standaarden

Criteria Criterium aanwezig (%)

Wetenschappelijke onderbouwing (dimensiescore 40,7%)
1 expliciete onderbouwing 80 (62)
2 wetenschappelijk onderzoek 57 (44)
3 bespreking voordelen 54 (41)
4 bespreking nadelen 18 (14)

Compatibiliteit (dimensiescore 72,3%)
5 compatibel met normen en waarden 109 (84)
6 geen negatieve reacties bij patiënten 79 (61)

Uitvoerbaarheid (dimensiescore 78,0%)
7 geen nieuwe kennis vereist 97 (75)
8 geen nieuwe vaardigheden vereist 112 (86)
9 geen aanpassingen in organisatie vereist 114 (88)

10 geen verandering van routines vereist 74 (57)

Tabel 4 Scores per consultfase (%) 

Diagnostiek Voorlichting Niet- Medicamenteuze Controle
(n=51) (n=21) medicamenteuze behandeling en verwijzing

behandeling (n=26) (n=16)
(n=16)

Wetenschappelijke onderbouwing 33,8 27,4 54,7 61,2 33,9
1 expliciete onderbouwing 63 48 75 82 50
2 wetenschappelijk onderzoek 35 29 63 71 37
3 bespreking voordelen 33 24 69 58 43
4 bespreking nadelen 0 0 13 38 13

Compatibiliteit 74,5 69,0 59,4 80,8 68,8
5 compatibel met normen en waarden 90 81 87 77 75
6 geen negatieve reacties bij patiënten 59 57 31 85 63

Uitvoerbaarheid 77,1 75,0 68,3 87,5 78,1
7 geen nieuwe kennis vereist 68 81 69 81 87
8 geen nieuwe vaardigheden vereist 90 80 80 96 94
9 geen aanpassingen in organisatie vereist 88 86 87 96 87

10 geen verandering van routines vereist 60 52 38 77 44



Beschouwing 
Uit dit onderzoek blijkt dat de belangrijkste aanbevelingen uit de

NHG-Standaarden in het algemeen aansluiten bij de dagelijkse

praktijkvoering en redelijk tot goed uitvoerbaar en toepasbaar

zijn. Dat geldt zowel voor de aanbevelingen voor diagnostiek als

voor de aanbevelingen voor het beleid. De wetenschappelijke

onderbouwing van de aanbevelingen, met name die voor dia-

gnostiek, voorlichting, controle en verwijzing, laat echter nog te

wensen over. 

Hoewel de meeste aanbevelingen een verwijzing hadden naar een

noot of referentie, was een onderbouwing met empirische onder-

zoeken slechts bij een minderheid aanwezig. Dit kan te wijten zijn

aan het eenvoudigweg ontbreken van kwalitatief goede onderzoe-

ken. Zo bleek uit het onderzoek van Tasche et al. dat er per stan-

daard gemiddeld 12,5 lacunes in kennis bestonden, waarvan het

merendeel op het gebied van diagnostiek en medicamenteuze

behandeling.18 Uit een nadere inhoudelijke analyse bleek dat 42

onderzoeksvragen in de ‘lacunebak’ in het onderzoek van Tasche

betrekking hadden op aanbevelingen in ons onderzoek. Deze

lacunes kwamen echter slecht overeen met onze bevindingen,

omdat ons panel vond dat wetenschappelijk onderzoek (criterium

2) maar in 14 van deze 42 aanbevelingen (33%) afwezig was. De

kwaliteit van het onderzoek werd – in tegenstelling tot het onder-

zoek van Tasche – niet door ons panel beoordeeld, hetgeen de

discrepantie kan verklaren. De aanwezigheid van wetenschappe-

lijk onderzoek sluit een lacune in kennis immers niet uit, vooral

als het onderzoek van matige kwaliteit betreft. Een zorgvuldige

argumentatie met een bespreking van de voor- en nadelen van het

opvolgen van de aanbeveling kan vaak aanvullende informatie

geven over de kwaliteit van de onderbouwing, maar dat werd

slechts bij een minderheid van de aanbevelingen gedaan.

Sommige aanbevelingen, zoals het advies om meer dan normaal

te drinken bij acute diarree of de contactlenzen uit te laten bij een

rood oog, zijn echter zo evident dat een onderbouwing of argu-

mentatie minder noodzakelijk wordt geacht.

De compatibiliteit met de normen en waarden van de bestaande

praktijk was hoog. De beoordelaars meenden daarentegen dat

een aanzienlijk deel (circa 40%) van de aanbevelingen negatieve

reacties bij patiënten zou kunnen oproepen. Dat gold met name

voor de niet-medicamenteuze aanbevelingen (69%). Dit lijkt voor-

al te wijten aan het grote aandeel aanbevelingen met minder po-

pulaire adviezen zoals het stoppen met roken. Of patiënten de

aanbevelingen ook als negatief zien, is niet nagegaan. Er is echter

nogal eens een discrepantie tussen wat dokters denken dat

patiënten vinden en wat deze werkelijk vinden.19

De goede compatibiliteit en uitvoerbaarheid van de meeste aan-

bevelingen kan ook worden verklaard doordat ze reeds de gang-

bare praktijk beschrijven en dus geen gedragsverandering verei-

sen. Toch vonden we dat in ongeveer 40% van de aanbevelingen

een verandering van routines was vereist. Hierbij moet worden

opgemerkt dat voor dit kenmerk de overeenstemming tussen 

de twee panelleden vóór overleg relatief laag was (60%).

Waarschijnlijk zullen de routines en gewoonten van dokter tot

dokter verschillen.

Om een aantal redenen dienen we voorzichtig te zijn met het trek-

ken van al te stellige conclusies op grond van dit onderzoek.

We hebben getracht de kwaliteit van de NHG-Standaarden te

meten met behulp van criteria ontleend aan andere kwaliteitsin-

strumenten.12,14 De validiteit van deze criteria is echter onbekend

en ook nauwelijks te toetsen vanwege het ontbreken van een gou-

den standaard. Dit is een bekend probleem bij het beoordelen

van richtlijnen.20,21 Daarnaast is de beoordeling van met name de

compatibiliteit en uitvoerbaarheid nogal subjectief. We hebben

dit enigszins ondervangen door de panelleden te vragen het oor-

deel van de huisarts in het algemeen als uitgangspunt te nemen en

niet hun persoonlijke opinie of praktijkvoering. Toch is het niet

uitgesloten dat de samenstelling van het panel de beoordeling

heeft beïnvloed.

Tot slot werden in dit onderzoek geen aanbevelingen uit recente

NHG-Standaarden opgenomen. De helft van de standaarden 

in ons onderzoek is inmiddels herzien. Het is mogelijk dat de

wetenschappelijke onderbouwing in de loop der jaren beter is 

geworden, zodat onze beoordeling niet zonder meer mag 

352 45(7) juni  2002 H u i s a r t s  &  W e t e n s c h a p

Abstract
Burgers JS, Zaat JOM, Spies TH, Mokkink HGA, Van der Bij AK,

Grol RPTM. The quality of Dutch clinical guidelines for general

practice. Appraisal of 130 key recommendations from 28 guide-

lines developed by the Dutch College of General Practitioners.

Huisarts Wet 2002;45(7):349-53.

Introduction For several years the guidelines of the Dutch

College of General Practitioners have provided a broadly accep-

ted scientific basis for general practice. The quality of recom-

mendations in the guidelines has, however, never been systema-

tically studied.

Methods A panel of twelve general practitioners appraised 130

key recommendations selected from 28 Dutch guidelines for

general practice (published in 1993-1997) using an instrument of

ten items divided into three dimensions (scientific support,

compatibility and applicability).

Results A minority of the recommendations (44%) were suppor-

ted by a discussion of scientific evidence. The therapeutic

recommendations (67%) were more often supported with evi-

dence than the diagnostic (35%) and educational (29%) recom-

mendations. Most recommendations did not require new knowl-

edge (75%), skills (86%) or organisational changes (88%).

Applicability was still limited because 43% of the recommenda-

tions required changes in routines and habits. Negative reac-

tions in patients were expected in 39% of the recommendations.

Conclusions The scientific evidence of the Dutch guidelines for

general practice could be improved. Applicability of the recom-

mendations is usually sufficient, but this could also mean that

the recommendations reflect actual practice.



worden geëxtrapoleerd naar de huidige verzameling geldige

NHG-Standaarden.
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Wartaal
H&W bepleit het gebruik van heldere taal. Dat lukt niet altijd,

maar zo bont als sommige instellingen maken we het hopelijk

nooit. In volstrekt onbegrijpelijk Nederlands werd een arme huis-

arts om informatie over arbeidsongeschiktheid gevraagd: ‘De pro-

bleemstelling van het causaal verband laat zich het best tege-

moettreden door middel van de zogenoemde medische intake. De

intake stoelt op de gedachte dat vanuit een zo breed mogelijke

basisinformatie over de gezondheidstoestand via een zo min

mogelijk emotioneel belastende biografische exploratie de oor-

deelsvorming het meest is gediend. De compilatie van aldus ter

beschikking gekomen feiten, gegevens en mededelingen brengt –

al of niet aangevuld met uit nader gericht onderzoek verkregen

informatie – het best een ontwikkeling in beeld.’

Intermezzo


