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Een derde van alle huisartsen heeft

inmiddels een praktijkondersteuner. Of

de werklast van de huisarts vermindert en

de kwaliteit verbetert, is niet duidelijk.

Van Son et al. doen in dit nummer verslag

van een RCT naar het effect van praktijk-

ondersteuners. Volgens hen verbetert in

ieder geval de zorg voor COPD-patiënten.

Die was daarvoor vaak niet nog niet opti-

maal. De ondersteuner zorgde niet voor

minder werkdruk. Het NIVEL bracht in

september 2003 een rapport uit met de

beschrijving van 11 plaatselijke en 2 lan-

delijke onderzoeken. Zeven van de 11 pro-

jecten zijn nog niet afgerond. In 3 gevallen

gaat het om RCT’s (het onderzoek van Van

Son, en nog lopende trials in West-

Friesland over het effect van huisbezoek

bij kwetsbare ouderen en over mantelzor-

gers en de zorg voor dementerenden); in

één geval gaat het om een cross-sectione-

le vergelijking tussen praktijken met en

zonder ondersteuner (Tweede Nationale

Studie), één keer om kwalitatief onder-

zoek, één keer om een patiëntenenquête.

De rest van de projecten kent alleen voor-

en nametingen al dan niet met een con-

trolegroep. De gehanteerde uitkomstma-

ten zijn zeer divers. Het zwaartepunt van

het werk van de ondersteuners ligt bij dia-

betes- en astma/COPD-patiënten. Omdat

dat vanwege de projectgelden ook zo

moet, is dat een weinig opmerkelijke uit-

komst. 

Het effect van een ondersteuner op de

kwaliteit van zorg is niet eenduidig. De

NIVEL-onderzoekers stellen dat als er een

effect gevonden werd, dat in het voordeel

van de ondersteuner was. Hard bewijs

lijkt me dat bij de zwakke methodologie

en de kleine aantallen niet. Uit de 5 pro-

jecten die de werkdruk maten, was er één

– een klein onderzoek in Groningen –

waarbij de werkdruk afnam (één uur per

week). Het NIVEL-rapport kan nauwelijks

dienen als gedegen ondersteuning van de

invoering van praktijkondersteuning.

Zeven van de 11 projecten zijn niet afge-

rond, de methodologie is meestal nogal

zwak en de aantallen patiënten of huisart-

sen zijn klein. Een adequate meta-analyse

is het rapport ondanks zijn titel niet. Ook

een Cochrane-review (pagina 56) leverde

het bewijs voor effectiviteit niet. Gezien

alle (financiële) bedreigingen zorgt dat

gebrek aan hard bewijs voor een hache-

lijke onderhandelingspositie voor het

voortbestaan van de praktijkondersteu-

ner. Ik zou mijn praktijkondersteuner niet

willen missen, maar dat heeft vooral met

mijn gevoel over haar nut te maken. Of

Hoogervorst gevoelig is voor die emotie

betwijfel ik. (JZ)
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Screenen op 
psychiatrische 
aandoeningen
Alle spreekuurbezoekers screenen op de-

pressie en angst en die uitslag vervolgens

meedelen aan de dokter, dat hielp toch

niet? Toch is er weer een RCT gedaan naar

dit probleem.1 Het is nog eens gepro-

beerd in een andere populatie (Denen),

met een andere vragenlijst (de SQ, een

samenraapsel van 4 andere vragenlijs-

ten), en met wat meer diagnoses (niet

alleen depressie en angst, maar ook
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