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Medisch callcenter als
realistisch antwoord op
capaciteitsproblemen

Om de discussie1-3 rond het onderzoek

naar de inzet van een medisch callcenter

te completeren, breng ik graag nog enke-

le aanvullingen onder de aandacht. 

Op de eerste plaats zijn de reacties van

Sardeman en Lucassen gebaseerd op het

onderzoek in de pilotfase. Dat is jammer.

Het betreft immers een fase – voorjaar

2002 – waarin voor het eerst ervaring

werd opgedaan met een nieuwe werkwij-

ze. Inherent aan nieuwe ontwikkelingen

zijn onvolkomenheden en gewennings-

verschijnselen. Ervaringen uit de pilot en

evaluaties van aanvullende onderzoeken

hebben inmiddels geleid tot aanpassin-

gen. 

Aan de oproep van Lucassen om ‘gelijk te

stoppen’ gaven en geven wij dan ook

geen gehoor. Integendeel. De onder-

zoeksresultaten uit de pilot en de vertaal-

slag die daarop volgde, hebben sinds kort

geleid tot een permanente status van het

medische callcenter van Achmea, het

Medical Service Center (MSC).

Juist het instandhouden van de integrale

eerstelijnszorg is voor Achmea een be-

langrijk uitgangspunt geweest bij de

opzet van het MSC. De beschreven af-

stand tussen de huisarts en het MSC

bestaat wat ons betreft niet, of is met de

inzet van moderne hulpmiddelen niet

meer relevant. Ook blijft het domein van

de huisarts, inclusief de bijbehorende

verantwoordelijkheden, wat ons betreft

onverkort van kracht. Dat de huisarts met

inzet van het MSC zijn verantwoordelijk-

heid ten volle kan dragen, is overigens

ook vooraf onafhankelijk door gespeciali-

seerde juristen onderzocht en bevestigd.

Voldoende medische kwaliteitsborging

was en is in alle gevallen een voorwaarde.

Wij delen de mening van inspecteur Sar-

deman om deskundigheid aan de voor-

kant van het zorgproces te verzwaren. De

risico’s waarnaar hij verwijst, wekken ech-

ter onze verbazing. Achmea streeft juist

naar best practice met de inzet van geavan-

ceerde en geprotocolleerde triagesyste-

men, van gediplomeerde en goed opge-

leide medewerkers, permanent toezicht

door ervaren artsen, en een continu actief

kwaliteitssysteem. Alleen dan kan de

huisarts immers ook garant staan voor

verantwoorde zorg.

Lucassen refereert tot slot aan een door

de beroepsgroep zelf omschreven en

hoofdzakelijk historisch bepaalde organi-

satie van de huisartsgeneeskundige zorg.

Ook Achmea beschouwt deze vorm van

eerstelijnszorg als ideaal en verreweg te

prefereren boven welke oplossing dan

ook. De vraag is echter of de huisartsge-

neeskundige zorg onder de huidige veran-

derende randvoorwaarden en tegen aan-

vaardbare financiële offers, realistisch is.

De cliënt verwacht eenvoudig kwalitatief

hoogstaande zorg. De praktijk wijst uit dat

een medisch callcenter ruimschoots aan

die verwachting tegemoetkomt.

Klaas Hofland, 

manager Achmea Medical Service Center
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Antwoord
Hofland gaat in zijn repliek niet inhoude-

lijk in op de discussie over een medisch

callcenter. Hij stelt echter duidelijk dat

ook Achmea van mening is dat de huis-

arts zelf verantwoordelijk blijft voor het

gehele domein van de huisarts, ook als

hij een deel van zijn taken uitbesteedt

aan het callcenter. Waarvan akte!

Rob Sardeman

Delegatie van bloeddruk-
controles

Als de standaardmethode voor bloed-

drukmeting, namelijk de conventionele

meting door de (huis)arts verricht door

middel van een kwikkolom, voldoet aan

strikte kwaliteitscriteria is haar betrouw-

baarheid groot. Maar deze noodzakelijke

voorwaarden zijn op de werkvloer van de

huisarts nauwelijks haalbaar. Herhaalde

bloeddrukmetingen na 5 minuten rust,

aan een deflatiesnelheid van de manchet

van 2 mm/sec bij een patiënte met een

systolische bloeddruk van >200 mmHg,

waarbij men zich eerst een indruk heeft

gemaakt van deze systolische bloeddruk

door een palpatie van de radialispols bij

maximale druk… duurt bijna 15 minuten.

Dat is zelfs voor een Vlaamse huisarts 

te lang. Daarenboven bieden herhaalde

metingen een gedeeltelijke oplossing:

Brueren toonde aan dat in geval van ini-

tiële matige bloeddrukverhoging er na 4

metingen nog een overschatting blijft van

56% voor de systolische en 38% voor de

diastolische bloeddruk.1 Paul Little con-

cludeert nogal scherp als besluit van zijn

vergelijkend onderzoek in de eerste lijn:

‘It is time to stop using high blood pres-

sure readings documented by general

practitioners to make treatment deci-

sions.’2 Meer en meer huisartsen zijn het

hiermee eens.

Maar wat dan? Het delegeren van de

bloeddrukmetingen naar de praktijkassis-

tent(e) en -verpleegkundige lost de con-

troverse niet op, waarvan terecht melding

wordt gemaakt in het Journaal van het

septembernummer van H&W.

Om meerdere redenen kunnen we beslui-
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ten dat de thuismeting van de bloeddruk

door de patiënt zelf of een verwante een

alternatief van eerste keuze is.1 De weten-

schappelijkheid ervan is onderbouwd: er

bestaat een goede tot zeer goede correla-

tie van de meetmethode met eindorgaan-

beschadiging en een sterkere voorspel-

lende waarde voor cardiovasculaire en

algemene mortaliteit en CVA dan de 

conventionele metingen. Daarenboven

bestaan er internationaal aanvaarde nor-

male waarden, is het de beste methode

om wittejashypertensie op te sporen, is

de patiënt maximaal betrokken en zijn de

automatische toestellen voor zelfmeting

steeds meer betrouwbaar. Het zwakke

punt blijft de vraag hoe de huisarts deze

veelbelovende meetmethode kan imple-

menteren in de praktijk. Wie legt de 

procedure uit aan de patiënt en demon-

streert ze? Wie leert het dagboek invul-

len, berekent de gemiddelden van de ver-

kregen waarden, noteert ze in het medi-

sche dossier, enzovoort? 

Implementatieonderzoeken van deze stra-

tegieën zijn een belangrijk punt op de

onderzoeksagenda van de eerste lijn. 

Paul De Cort
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Rekenen met risico’s

Gigerenzer G. Reckoning with risk. London: Penguin

Books , 2003. 250 pagina’s + verklarende woordenlijst,

£ 8,99. ISBN 0140297863.

Er bestaat consensus over dat de mensen

recht hebben op informatie. Helaas

bestaat er geen consensus over de manier

waarop dat publiek die informatie krijgt,

namelijk op een duidelijke, niet mislei-

dende manier. Gewone dokters hebben er

vaak grote moeite mee resultaten te

begrijpen die worden gepresenteerd als

kansen of relatief-risicoreducties. Geef je

dezelfde dokters de resultaten in gewone

frequenties, dan blijkt men wel snel tot

juiste conclusies te komen.

In dit boek worden kansen begrijpelijk

gemaakt. Naast het inzicht dat je ook

moet bezitten in absoluut en relatief risi-

co, NNT en de toename van tijd van

leven, gebruikt Gigerenzer natuurlijke fre-

quenties. Hij maakt rekendiagrammen en

werkt dan uit wat er aan de hand is. 

Gigerenzer bespreekt een bont scala aan

onderwerpen zoals (un)informed consent, het

mishandelen van vrouwen, DNA-tests,

ooggetuigen die geen deskundigen zijn,

geweld en vingerafdrukken. De voorbeel-

den over borstkankerscreening en aids-

counseling spraken mij het meest aan.

Zo is de kans dat een vrouw tussen de 40

en 50 jaar met een knobbel in de borst

daadwerkelijk borstkanker heeft 0,8%. Als

een vrouw borstkanker heeft, is de kans

90% dat zij een positief mammogram

heeft. Als een vrouw geen borstkanker

heeft, is de kans 7% dat ze toch een posi-

tief mammogram heeft. Stel dat een

vrouw een positief mammogram heeft,

hoe groot is dan de kans dat ze borst kan-

ker heeft? (1 op 10)

Ongeveer 0,01% van de mannen zonder

risicogedrag is geïnfecteerd met HIV. Als

een dergelijke man het virus heeft, is er

99,9% kans dat de test positief zal zijn

(sensitiviteit). Als een man niet geïnfec-

teerd is, er een 99,9% kans dat de test

negatief is (specificiteit). Hoe groot is de

kans nu dat iemand met een positieve

test ook besmet is? (50%)

De verbeterde NHG-brieven die versche-

nen naar aanleiding van de The Million

Women Study in The Lancet zijn een

schoolvoorbeeld van het juist presente-

ren van cijfers. De krant en dokters op

radio en tv spraken nogal kort door de

bocht over een verdubbeling van het

borstkankerrisico. De NHG-brief brengt

dit (na enig gereken) terug in voor gewo-

ne dokters begrijpelijke natuurlijke getal-

len: ‘Gebruik van hormoonpreparaten tij-

dens de overgang vergroot de kans op

borstkanker geleidelijk van ongeveer 27

op de 10.000 vrouwen per jaar naar onge-

veer 50 op de 10.000 vrouwen per jaar.’

Dat is andere koek dan 30 en 50% meer

kans. Met de gewone getallen kunnen

gewone dokters vrouwen eerlijker voor-

lichten. Als resultaten van trials of dia-

gnostische screeningstests een mistige

bedoening voor u zijn, dan zal dit boek de

mist doen verdwijnen.

Peter Wessels

Diagnostiek stap voor stap
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Diagnostiek is een stapsgewijs proces. Al

vroeg tijdens een consult schiet ons een

aantal diagnoses te binnen, de ene wat

waarschijnlijker dan de andere. Hoe

waarschijnlijk een diagnose in die fase is,

hangt samen met het vóórkomen van de

aandoening. Hoe vaker een aandoening

voorkomt, hoe groter de voorafkans. Zo is

bij een patiënt die met diarree bij de

huisarts komt de voorafkans op een

endocriene tumor zeer klein; de vooraf-

kans op een virale enteritis is echter

groot. In de spreekkamer van de internist

zullen die kansen heel anders verdeeld

zijn.

Door aanvullende informatie uit anamne-

se, lichamelijk onderzoek en aanvullend
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