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De geestelijke gezondheidszorg is als landelijk thema voor het

kwaliteitsbeleid van 2002-2004 gekozen. De omvang van het pro-

bleem wordt daarbij als een van de argumenten aangevoerd voor

de keuze van het onderwerp. Op het NHG-congres eind 2001 wer-

den destijds cijfers over het aanbod van psychische problemen

aan de huisarts gepresenteerd.1,2 Maar liefst 20% van het ziekte-

aanbod zou uit psychische en psychosociale aandoeningen

bestaan. Wat men precies bedoelde met 20% van het ziekteaan-

bod en hoe dit cijfer tot stand gekomen is, werd niet verder

omschreven. 

Waarschijnlijk gaat dit cijfer over de prevalentie en heeft 20% van

de patiënten last van psychosociale klachten. In het rapport van

de WOK wordt daarnaast namelijk nog eens expliciet vermeld dat

huisartsen de werkbelasting van deze psychosociale zorg schatten

op 20%. Dat wil zeggen dat huisartsen een vijfde van hun consul-

ten besteden aan de zorg voor patiënten met psychische en psy-

chosociale aandoeningen. Deze cijfers liegen er niet om. Maar

kloppen ze wel? In het databestand van het Regionale Netwerk

Universitaire Huisartspraktijken – Leiden en Omstreken (RNUH-

LEO)3 zien wij een heel ander, gedifferentieerder beeld. 

Hoe zit het precies? 
Het RNUH-LEO heeft een databestand waarin de zorggegevens

zijn opgeslagen van ongeveer 30.000 patiënten, met een leeftijds-

en geslachtsverdeling conform die van de Nederlandse bevolking.

De 22 artsen die de gegevens aanleveren, registreren allen episo-

degewijs.4 Elk contact van een patiënt met de arts wordt gekop-

peld aan een nieuwe of bestaande zorgepisode. Een zorgepisode

waarvoor langer dan 15 maanden geen contact meer is gezocht,

wordt door het HIS automatisch inactief gemaakt. Dit geldt ech-

ter niet voor een episode die een probleemstatus toegekend

krijgt. Deze blijft net zolang actief tot de arts deze van de episo-

delijst afhaalt. Op deze manier kan de huisarts deze problemen

zolang als hij dit nodig vindt onder zijn aandacht houden. Op de

episodelijst staan dus de episodes waarvoor niet langer dan 15

maanden geleden nog contact gezocht is, en alle episodes met

een probleemstatus. Laatstgenoemde deel van de episodelijst is

dus gelijk aan de welbekende probleemlijst. In het bestand van

RNUH-LEO zijn 97% van de (deel)contacten in de journaals

gekoppeld aan een zorgepisode. Iets meer dan 96% van de zorg-

episodes heeft een ICPC-code meegekregen. Hierbij is psychoso-

ciale problematiek (GGZ-problematiek) gedefinieerd als ‘alle epi-

sodes of contacten die gecodeerd zijn onder hoofdstuk P of Z van

de ICPC’. Het hoofdstuk P omvat alle psychische aandoeningen

en klachten. Het hoofdstuk Z omvat alle sociale aandoeningen en

klachten. Om de lading ‘ziekteaanbod’ zoveel mogelijk te dekken

berekenden we vijf verschillende cijfers met behulp van gegevens

uit de periode augustus 2000 – augustus 2001:

� Puntprevalentie-episodes: 22,3% van de patiënten had één of meer-

dere actieve P- of Z-episodes op de episodelijst in augustus
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2001. Zowel episodes met als zonder probleemstatus zijn mee-

geteld. 

� Puntprevalentie problemen: 10,8% van de patiënten had in augustus

2001 één of meerdere actieve P- of Z-problemen op de episode-

lijst. Alleen episodes met probleemstatus zijn meegeteld. 

� Incidentie van episodes: 6,1% van de patiënten kwam in de onder-

zoeksperiode met een nieuwe P- of Z-episode. Zowel episodes

met als zonder probleemstatus zijn meegeteld. 

� Het percentage patiënten met contact: 11,7% van de patiënten had in

de onderzoeksperiode contact met de huisarts voor psychoso-

ciale problematiek. 

� Werkbelasting: 8,3% van alle contacten in de onderzoeksperiode

werd door de huisarts besteed aan psychosociale problematiek.

Administratieve handelingen en herhaalrecepten zijn niet als

contact geteld. Telefonische consulten, contacten buiten kantoor-

uren en visites zijn wel meegeteld. 

Wat valt nu op? 
Opvallend is het verschil tussen de puntprevalentie-episodes

(22,3 %) en het percentage patiënten met contact (11,7%). Slechts

de helft van de patiënten met een GGZ-diagnose op de episode-

lijst heeft dus daadwerkelijk contact gehad met de huisarts.

Hieronder bevinden zich in elk geval de patiënten met een nieu-

we GGZ-diagnose (6,1%). Van de patiënten die de diagnose meer

dan een jaar geleden gekregen hebben, heeft dus minder dan een

derde nog contact met de huisarts gehad.

Een gedeeltelijke verklaring zou kunnen zijn dat sommige proble-

men nauwelijks zorg van de huisarts vragen; zo heeft slechts 18%

van de patiënten met de code P85 (mentale retardatie) op de epi-

sodelijst afgelopen jaar een consult gehad voor dit probleem.

Ook bestaat er een groep patiënten die wel onder behandeling is,

maar in de tweede lijn – in 29% van alle P-episodes verwijst de

huisarts door naar eerste of tweede lijn. 

Maar dit alles verklaart niet waarom zo veel (meer dan de helft)

van de patiënten geen contact met de huisarts meer heeft gehad.

Er is echter een derde mogelijkheid: de huisarts vindt een GGZ-

aandoening zo belangrijk dat hij deze blijvend onder de aandacht

wil houden, ook al is deze wellicht genezen. Dat kan door zo’n epi-

sode een probleemstatus te geven. Het is niet denkbeeldig dat dit

fenomeen zich in het RNUH-LEO regelmatig voordoet bij een

depressie (P76). Hoewel ongeveer de helft van de patiënten voor

dit probleem al drie jaar of langer geen contact meer met de huis-

arts heeft gehad – herhaalrecepten buiten beschouwing gelaten –

staat de aandoening nog wel als actief in de episodelijst. 

Opvallend is ook het grote verschil tussen de cijfers over de werk-

belasting van de WOK en het RNUH-LEO. Het percentage con-

sulten waarin GGZ-problematiek een rol zou spelen, ligt bij de

WOK duidelijk hoger dan bij het RNUH-LEO (20% versus 8,3%).

Een verschil tussen de twee cijfers is dat het getal van de WOK

gebaseerd is op een schatting van huisartsen, terwijl ons percen-

tage gebaseerd is op de werkelijke registratie van contacten. Het

zou kunnen dat de inschatting van artsen hoger uitvalt omdat

contacten over het algemeen langer duren dan de geplande 10

minuten per consult. Maar waarschijnlijk zal het verschil groten-

deels te maken hebben met een overschatting van de werkbelas-

ting door de huisartsen. Bij een eerder onderzoek onder huisart-

sen naar de werkbelasting door ouderen is al eens gebleken dat

juist bij psychische stoornissen de inschatting hiervan hoger uit

kan vallen dan de werkelijkheid rechtvaardigt.5

Conclusie 
De cijfers gepresenteerd bij het NHG-congres en in Medisch Contact

zijn een geheel eigen leven gaan leiden. December 2002 zijn deze

cijfers al aangehaald in De Huisarts6 en voor je het weet, wordt er

nieuw beleid op gemaakt. 

Cijfers van RNUH-LEO wijzen erop dat de werkelijke situatie er

wel eens heel anders uit kan zien. Onze puntprevalentie van epi-

sodes (22,3%) komt weliswaar aardig overeen met het cijfer gepre-

senteerd tijdens het NHG-congres, maar er kleven duidelijke

bezwaren aan het gebruik van deze maat. Het getal over de werk-

belasting is gebaseerd op een schatting van de huisartsen. In

hoeverre het mogelijk is om de werkelijke situatie goed in beeld

te krijgen met behulp van een schatting, is echter de vraag. Uit

onze cijfers blijkt dat deze schatting er fors naast kan zitten. 

De betrouwbaarheid van een cijfer moet zijn onderzocht voordat

dat gebruikt kan worden in verdere publicaties en/of beleid. Dit

geldt des te meer als niet helder omschreven is waar een cijfer

over gaat en hoe het tot stand gekomen is. 
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