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Samenvatting
Burgers JS. Cultuur en context in richtlijnen: een analyse van

internationale verschillen tussen richtlijnen. Huisarts Wet

2004;47(6):283-7.

De inhoud van richtlijnen wordt niet alleen bepaald door weten-

schappelijke feiten maar ook door culturele en contextuele fac-

toren. In dit artikel wordt de invloed van deze factoren bespro-

ken aan de hand van de resultaten van vier onderzoeken waarin

richtlijnen uit verschillende landen over huisartsgeneeskundige

onderwerpen werden vergeleken. Hieruit bleek dat de aanbeve-

lingen in de richtlijnen op sommige punten fors uiteen liep,

vooral op gebied van de indicatiestelling voor aanvullend onder-

zoek, medicatie (met name antibioticabeleid) en controle- en

verwijsbeleid. De sterke positie van de huisarts in het gezond-

heidszorgsysteem kan verklaren dat de Nederlandse richtlijnen

het meest terughoudend zijn ten opzichte van andere richtlijnen.

Ook zijn er grote verschillen tussen landen in verwachtingen,

ziektebeleving en autonomie van de patiënt die invloed kunnen

hebben op de inhoud van de aanbevelingen. In het kader van de

toenemende internationale samenwerking is het wenselijk dat

richtlijnmakers de overwegingen achter de aanbevelingen zoveel

mogelijk transparant maken.

dr. J.S. Burgers, huisarts, Ida Gerhardtpad 1, 4207 MX Gorinchem

Correspondentie: burgersj@knmg.nl
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Inleiding
Klinische richtlijnen zijn niet meer weg te denken uit de heden-

daagse geneeskunde. Zowel in de praktijk als in het onderwijs- en

nascholingscircuit wordt er veelvuldig gebruik van gemaakt.

Richtlijnen vatten de stand van wetenschap samen en weerspie-

gelen de professionele opinie in zakformaat. Daarom zijn het han-

dige hulpmiddelen bij het nemen van beslissingen in de dagelijk-

se praktijk. Veel Nederlandse huisartsen zijn inmiddels gehecht

geraakt aan de samenvattingskaartjes van de NHG-Standaarden. 

Cultuur en context in richtlijnen
Een analyse van internationale verschillen tussen richtlijnen

JS Burgers
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Richtlijnen zijn grofweg gebaseerd op drie componenten:1

� evidence-based geneeskunde, waarbij systematisch is gezocht

naar het best beschikbare bewijs;

� alternatieve vormen van bewijsvoering, zoals pathofysiologi-

sche redeneringen en basale logica;

� normen en waarden van artsen, patiënten en de maatschappij

waarin zij leven. 

Idealiter zouden richtlijnen niet alleen moeten aangeven wat en

hoe moet worden gehandeld in een specifieke klinische situatie,

maar ook waarom. Hierbij dienen de genoemde componenten

zichtbaar te zijn in de onderbouwing van de aanbevelingen. Deze

beschouwing behandelt vooral de derde component – de normen

en waarden – die in richtlijnen vaak impliciet en niet als zodanig

zichtbaar zijn.2 Ze zijn veelal vanzelfsprekend en verankerd in onze

cultuur en maatschappij. Ze kunnen samenhangen met de tradi-

tionele rol en waardering van de (huis)arts in de samenleving,

met medicalisering of de strijd ertegen, het accepteren of vermij-

den van gezondheidsrisico’s, het bewustzijn van de kosten (of zui-

nigheid), het gezondheidszorgsysteem en de wetgeving.

Een vergelijking van richtlijnen over eenzelfde onderwerp uit ver-

schillende landen kan een interessant licht werpen op het vraag-

stuk in hoeverre culturele en contextuele factoren de inhoud van

de aanbevelingen in een richtlijn mede bepalen. Voor deze

beschouwing heb ik de resultaten van vier richtlijnvergelijkende

onderzoeken waarin ook een NHG-Standaard was geïncludeerd,

samengevat en nader geanalyseerd.3-5 Ik heb vooral gekeken naar

verschillen tussen aanbevelingen die niet te verklaren zijn door

verschillen in wetenschappelijk bewijsmateriaal (evidence) of

door verschillende ontwikkelprocedures. Extra aandacht gaat uit

naar de positie en het beleid van de NHG-Standaarden ten

opzichte van de andere richtlijnen.

Overeenkomsten en verschillen in richtlijnen
De onderwerpen van de onderzochte richtlijnen waren: lage-rug-

pijn, diabetes mellitus type 2, acute keelpijn en urineweginfecties

(tabel 1). Bij lage-rugpijn werden 17 richtlijnen vergeleken uit 10

landen, bij diabetes mellitus 15 richtlijnen uit 13 landen, bij acute

keelpijn 10 richtlijnen uit 7 landen en bij urineweginfecties 4

richtlijnen uit 4 landen. Alleen in het laatste onderzoek ging het

alleen om Europese richtlijnen met de huisarts als specifieke

doelgroep. De vergelijking van de richtlijnen had betrekking op de

inhoud van de aanbevelingen voor diagnostiek en therapie,

behalve het onderzoek naar diabetesrichtlijnen dat alleen op het

therapeutische beleid gericht was. 

Lage-rugpijn

Ter voorbereiding van de nieuw te ontwikkelen multidisciplinaire

CBO-richtlijn werden de overeenkomsten en verschillen tussen 5

Nederlandse en 12 buitenlandse richtlijnen bestudeerd.6 De

Nederlandse richtlijnen waren ontwikkeld door het Nederlands

Huisartsen Genootschap (NHG), de Nederlandse Vereniging voor

Anesthesiologie, de Samenwerkende Kenniscentra voor Pijn, de

Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde

(NVAB) en het Koninklijk Nederlands Genootschap voor

Fysiotherapie (KNGF). De richtlijnen waren gepubliceerd tussen

1994 en 1999.

Met betrekking tot de diagnostiek verschilt de aandacht die de

richtlijnen hebben voor psychosociale factoren en het tijdstip

waarop deze aan de orde zouden moeten komen. Vooral de

Nederlandse richtlijn voor bedrijfsartsen besteedt uitgebreid aan-

dacht aan psychosociale factoren, aan somatisatie van de klach-

ten en aan depressie. 

Met betrekking tot de therapeutische aanbevelingen zijn er

belangrijke verschillen in beleid over het voorschrijven van spier-

verslappers (benzodiazepinen). De NHG-Standaard en de Nieuw-

Zeelandse richtlijn ontraden dergelijke medicijnen, terwijl de

meeste andere richtlijnen daar wel positief tegenover staan. Ook

ten aanzien van het gebruik van antidepressiva zijn er aanzienlij-

ke verschillen. De Zwitserse richtlijn raadt het aan bij patiënten

met chronische lage-rugklachten terwijl de Nederlandse anesthe-

siologen niet afwijzend staan ten opzichte van het gebruik, maar

chronisch gebruik juist afwijzen. De NHG-Standaard, evenals een

De kern
� Richtlijnen zijn idealiter gebaseerd op het best beschikbare

wetenschappelijke bewijs en weerspiegelen de stand van

wetenschap.

� Cultureel bepaalde normen en waarden en contextuele facto-

ren kunnen de inhoud van de aanbevelingen mede bepalen,

maar worden meestal niet expliciet beschreven in richtlijnen.

� De wetenschappelijke onderbouwing van richtlijnen wordt

gekenmerkt door een duidelijke voorkeur voor publicaties van

auteurs uit eigen land.

� De relatief sterke positie van de huisarts in het Nederlandse

gezondheidszorgsysteem hangt samen met het meer terughou-

dende karakter van Nederlandse richtlijnen ten opzichte van

richtlijnen uit andere westerse landen.

� Hoge verwachtingen en een sterke autonomie van de patiënt

kunnen verklaren dat sommige richtlijnen toch bepaalde inter-

venties aanbevelen terwijl er geen duidelijk bewijs van effecti-

viteit voor bestaat. 

Tabel 1 Overzicht van onderzochte richtlijnen

Onderwerp Landen (aantal richtlijnen)

Lage-rugpijn Australië (1), Duitsland (1), Finland (1), Groot-
Brittannië (2), Israël (1), Japan (1), Nederland
(5), Nieuw-Zeeland (1), Verenigde Staten (3),
Zwitserland (1)

Diabetes mellitus type 2 Australië (1), Canada (1), Denemarken (1),
Engeland (1), Finland (1), Frankrijk (2), Italië
(1), Nederland (2), Nieuw-Zeeland (1), Schot-
land (1), Spanje (1), Verenigde Staten (2)

Acute keelpijn België (1), Canada (1), Nederland (1), Finland
(1), Frankrijk (1), Schotland (1), Verenigde
Staten ( 4)

Urineweginfecties België (1), Duitsland (1), Nederland (1), Noor-
wegen (1)
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Amerikaanse en Israëlische richtlijn, raden antidepressiva in alle

gevallen expliciet af. Ook met betrekking tot andere therapieën,

zoals EMG-biofeedback, fysische modaliteiten en TENS, blijkt de

NHG-Standaard het meest terughoudend te zijn ten opzichte van

de andere richtlijnen.

Diabetes mellitus

In dit onderzoek waren 15 richtlijnen opgenomen die tussen 1994

en 2000 zijn gepubliceerd, waaronder de herziene NHG-Standaard

Diabetes mellitus type 2 uit 1998 en de CBO-richtlijn uit 1999.

Niet alleen de aanbevelingen, maar ook de onderliggende refe-

renties werden vergeleken om na te gaan of verschillen in aanbe-

velingen berusten op verschillen in bewijsvoering. Het aantal

referenties per richtlijn bleek aanzienlijk te verschillen (variërend

van 1 in de Finse tot 422 in de Franse richtlijn); slechts 18% van

de referenties (185 van de 1033) werd gedeeld met één of meer-

dere andere richtlijnen. Bovendien bleek er een sterke voorkeur te

zijn voor het citeren van onderzoeken uit eigen land.

Terwijl het bewijsmateriaal dus fors uiteenloopt, komen de aanbe-

velingen echter, tegen de verwachtingen in, in grote lijnen overeen.

Dit werd in het onderzoek onder andere verklaard door de invloed

van de wereldwijd geaccepteerde richtlijnen van de American

Diabetes Association (ADA) die in de meeste richtlijnen worden

aangehaald en overgenomen, met uitzondering van de Schotse en

Engelse richtlijnen. De verschillen tussen de aanbevelingen heb-

ben onder andere betrekking op de volgende onderwerpen:

Indicatie voor het gebruik van acarbose. De NHG-Standaard beveelt dit

alleen aan als er bijwerkingen of contra-indicaties zijn bij de sul-

fonylureumpreparaten of metformine, terwijl een aantal andere

richtlijnen dit ook als middel van eerste keus aanmerken. De

Engelse richtlijn was de enige die het gebruik van acarbose

geheel afwijst;

Bloeddrukmedicatie en streefwaarden. De NHG-Standaard is als enige

richtlijn tegen het gebruik van ACE-remmers als eerste keus en

adviseert diuretica of bètablokkers. De Engelse richtlijn ontraadt

juist diuretica als eerste keus. De streefwaarde van de bloeddruk

is in de NHG-Standaard evenals in de Deense (huisarts)richtlijn

en de Schotse richtlijn 150/85 mmHg of minder, terwijl de Cana-

dese en Amerikaanse richtlijnen streefwaarden onder de 130/85

aanhouden.

Controlefrequentie. De NHG-Standaard adviseert een driemaande-

lijkse controle van het bloedglucosegehalte en een jaarlijkse con-

trole van het HbA1c en de bloeddruk. De meeste richtlijnen gaan

echter niet uit van een bloedglucosecontrole, maar adviseren een

controle van het HbA1c en de bloeddruk van 2 tot 4 keer per jaar.

Plaats van zelfcontrole. De NHG-Standaard en de Franse ANAES-

richtlijn ontraden zelfcontrole bij patiënten die geen insuline

gebruiken, terwijl de meeste andere richtlijnen ook in deze geval-

len positief staan tegenover zelfcontrole. Het standpunt van het

NHG en ANAES is gebaseerd op de resultaten van een Neder-

landse systematische review.7

Acute keelpijn

Dit onderzoek betreft 10 richtlijnen gepubliceerd tussen 1999 en

2001, waaronder de NHG-Standaard Acute keelpijn en een Vlaamse

richtlijn ontwikkeld door de Vlaamse huisartsen (persoonlijke

mededeling onderzoeksgroep De Meyere et al.). Ook in dit onder-

zoek werden de referenties vergeleken. Deze liepen uiteen van 5 in

de Finse richtlijn tot 77 in de Vlaamse richtlijn. De Amerikaanse en

Canadese richtlijnen zijn sterk georiënteerd (gemiddeld 87%) op

Amerikaanse onderzoeken, terwijl de referenties in de Europese

richtlijnen voor ongeveer de helft (52%) uit Amerikaans onderzoek

bestaan. Opvallend was dat slechts vier richtlijnen (de Vlaamse, de

NHG-Standaard, de Finse en één Amerikaanse richtlijn) de

Cochrane-review over antibiotica bij keelpijn hebben gebruikt.8 Ook

citeren de Amerikaanse en Canadese richtlijnen aanzienlijk minder

systematische reviews (maar één door twee richtlijnen) dan de

Europese richtlijnen (gemiddeld vijf per richtlijn). 

Ook de inhoud van de aanbevelingen verschilt aanzienlijk. Bij de

diagnostiek steunen de NHG-Standaard, de Vlaamse en Schotse

richtlijnen, die alle de huisarts als doelgroep hebben, op de anam-

nese en het lichamelijk onderzoek terwijl de andere richtlijnen een

streptest en/of een kweek aanbevelen. Argumenten om geen

kweek te doen, zijn dat de uitslag te laat komt om het beleid te

beïnvloeden en – volgens de Schotse richtlijn – ook de kosten en

het medicaliserende effect. Indien gebruik wordt gemaakt van de

streptest of een kweek, dan is een positieve uitslag een reden om

antibiotica voor te schrijven. De indicaties voor het voorschrijven

van antibiotica hangen samen met het diagnostische beleid ofwel

de uitslag van de streptest of kweek. Indien deze niet wordt

gebruikt, dan wordt uitsluitend antibiotica aanbevolen bij ernstig

zieke patiënten of patiënten met een verhoogd risico met als doel

de duur van de ziekte te beperken. De Franse, Finse, Canadese en

Amerikaanse richtlijnen stellen echter ook dat daarmee de kans

op acuut reuma vermindert, ondanks dat daar volgens de auteurs

onvoldoende wetenschappelijk bewijs voor bestaat.

Urineweginfecties

Zowel de referenties als de aanbevelingen in vier huisartsgenees-

kundige richtlijnen uit 1999 en 2000 over de diagnostiek en het

beleid bij ongecompliceerde urineweginfecties (UWI) werden ver-

geleken, waaronder de NHG-Standaard Urineweginfecties. Tevens

werd de auteurs schriftelijk gevraagd in hoeverre culturele facto-

ren een rol speelden bij het opstellen van de richtlijnen en of deze

de verschillen tussen de richtlijnen konden verklaren. De richtlij-

nen waren alle systematisch ontwikkeld en staan bekend als evi-

dence-based. 

Ook in dit onderzoek was het aantal gedeelde referenties betrek-

kelijk laag. Slechts 8 van de 205 referenties werden in 3 of 4 richt-

lijnen genoemd. 

Met betrekking tot de diagnostiek zijn er grote verschillen tussen

de richtlijnen. Bij een eerste vermoeden van een UWI wordt in de

Noorse richtlijn geen urineonderzoek vereist, waardoor telefoni-

sche afhandeling eenvoudig is. In de andere drie richtlijnen wordt

een verschillend algoritme gebruikt waarbij de NHG-Standaard
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de meeste eisen stelt aan de specificiteit – een laag percentage

fout-positieven – van de tests. De Vlaamse richtlijn viel op door

bij een negatieve nitriettest en een positieve leukotest de patiënt

de keuze te laten om al dan niet antibiotica te gebruiken. Het

medicamenteuze beleid loopt daarentegen weinig uiteen. Wat de

verwijsindicaties betreft adviseert de Duitse richtlijn een snellere

verwijzing (bij 3 of meer recidieven) dan de Vlaamse richtlijn

(alleen bij complicerende factoren) en de NHG-Standaard (alleen

bij falen van profylactische behandeling). In de Noorse richtlijn

worden geen verwijsindicaties genoemd. Uit de resultaten van de

schriftelijke interviews bleek dat zowel de Duitse als de Vlaamse

auteurs vooral geen diagnosen wilden missen. De Nederlandse

auteurs gingen ervan uit dat de patiënt opnieuw contact opneemt

met de huisarts als de klachten aanhouden. In België verwacht

men vaak een huisbezoek, hetgeen de diagnostische mogelijkhe-

den van het urineonderzoek beperkt. In Noorwegen streeft de arts

ernaar, mede vanwege de grote afstanden, de patiënt over de tele-

foon tevreden te stellen. In Duitsland wordt een verzoek om een

verwijzing naar een specialist relatief snel gehonoreerd.

Evidence en context in richtlijnen
De meeste richtlijnen in de besproken onderzoeken worden

beschouwd als evidence-based en zijn via een systematische en

zorgvuldige procedure tot stand gekomen. Ondanks het feit dat

de elektronische databestanden (zoals Medline en de Cochrane

Library) wereldwijd worden gedeeld, kwamen de referenties in de

richtlijnen echter matig overeen. Landelijke of lokale voorkeuren

zijn duidelijk terug te vinden in de literatuurlijst van de richtlij-

nen. Klaarblijkelijk is evidence-based niet hetzelfde als ‘geba-

seerd op dezelfde evidence’. Het is goed mogelijk dat richtlijnma-

kers eerst proberen consensus te bereiken over de aanbevelingen

en daarna pas de bijpassende literatuur toevoegen om de bewe-

ringen kracht bij te zetten.4 Dit verklaart dat er geen duidelijk ver-

band is tussen overeenkomsten in aanbevelingen en overeen-

komsten in evidence en dat verschillen tussen aanbevelingen niet

alleen berusten op verschillen in evidence. 

Culturele en contextuele invloeden kunnen voor een belangrijk

deel de verschillen tussen aanbevelingen verklaren (tabel 2). 

Ten eerste hebben de beroepsgroep die de richtlijn opstelt en de

maatschappelijke context waarin zij werkzaam is, een belangrijke

invloed op de inhoud van de aanbevelingen. Zo weerspiegelen de

NHG-Standaarden de sterke positie van de huisarts in het

Nederlandse gezondheidszorgsysteem. De Nederlandse richtlijnen

zijn het meest terughoudend ten opzichte van de andere richtlij-

nen. Dit berust op het principe dat wanneer er geen evidence

bestaat voor een bepaald beleid, het verantwoord is af te wachten,

ofwel in dubio abstine.1 De continue arts-patiëntrelatie biedt als voor-

deel dat de patiënt vanzelfsprekend terugkomt als de klachten niet

overgaan. De assumptie van continuïteit hangt samen met de

poortwachtersrol van de huisarts en inschrijving van de patiënt op

naam. In landen waar dit niet het geval is en waar artsen soms

elkaars concurrenten zijn, zal de huisarts veel meer geneigd zijn tot

handelen, ook als de evidence gering is of ontbreekt. Men zal alles

doen om de patiënt te gerieven. Dit heeft bijvoorbeeld in België

geleid tot het wereldrecord huisbezoeken.9,10 Zelfs als er bewijs

bestaat voor een terughoudend beleid, bijvoorbeeld om geen anti-

biotica voor te schrijven bij acute keelpijn, dan voelt de arts toch de

druk zich te moeten ‘bewijzen’ voor de patiënt, waarbij concessies

worden gedaan aan de evidence. In de Verenigde Staten speelt de

angst voor aanklachten een belangrijke rol, hetgeen aldaar leidt tot

extreme vormen van defensieve geneeskunde.11

Ten tweede spelen de wensen en verwachtingen van de patiënt

een rol en deze verschillen per land. Richtlijnen die negatieve

reacties oproepen bij patiënten zullen immers minder worden

opgevolgd.12,13 Hoewel richtlijnen een tegenwicht kunnen vormen

tegen de medicalisering en bijvoorbeeld een restrictief antibioti-

cavoorschrijfbeleid kunnen ondersteunen, moet toch rekening

worden gehouden met de ziektebeleving van de patiënt, die niet

snel zal veranderen. Zo geloven de Vlamingen minder in de zelf-

genezende kracht van het lichaam dan de Nederlandse patiënten

en willen daardoor vaker een antibioticum.14 Amerikanen zien

hun lichaam als een auto die je regelmatig grondig moet contro-

leren.11 Het summum van preventief onderzoek, zonder weten-

schappelijk bewijs van het nut ervan, is de whole body scan waar in

de Verenigde Staten inmiddels een markt voor is ontstaan.15

Richtlijnen kunnen deze cirkel van overdaad en hooggespannen

verwachtingen waarschijnlijk niet doorbreken. 

De verwachtingen hangen ook samen met de autonomie van de

patiënt, waar vooral Amerikanen veel waarde aan hechten. Dit

verklaart waarom zij in hun richtlijnen de voorkeur geven aan zelf-

controle bij niet-insulineafhankelijke diabetes, ook al is er evi-

dence dat dit de instelling en kwaliteit van leven niet verbetert.

Het belang dat Amerikanen aan zelfcontrole toekennen, bleek

eerder uit een vergelijkend onderzoek van Amerikaanse en Franse

richtlijnen voor vrouwen met een verhoogd risico op borstcarci-

noom.16 Op basis van dezelfde (conflicterende) evidence advi-

seert de Amerikaanse richtlijn maandelijks borstonderzoek door

de vrouwen zelf, terwijl de Franse richtlijn dit juist ontraadt. 

De huidige aandacht voor culturele factoren in richtlijnen richt

zich vooral op de verschillen tussen bevolkingsgroepen (en etni-

sche minderheden) in hetzelfde land,17 terwijl de verschillen tus-

sen westerse landen onderling minstens zo interessant zijn.11,18

Deze beschouwing laat zien dat de opvattingen over de beste

zorg, zoals weerspiegeld in richtlijnen, zelfs tussen buurlanden

aanzienlijk uiteen kunnen lopen. Europa lijkt één, maar tussen de

landen is een wereld van verschil. Ondanks de gemeenschappe-

lijke welvaart en technologie zijn er grote verschillen in gezond-

heidszorgsystemen, ziektebeleving, medische consumptie en

medicijngebruik. Internationale of Europese richtlijnen zijn daar-

om zeker een ‘brug te ver’.19 De uitdaging is om vooral de eviden-

ce eenduidig en overzichtelijk samen te vatten, maar de richtlij-

nen en beslissingen over de beste zorg aan de landen of regio’s

zelf over te laten.20
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Aanbevelingen
Op richtlijnmakers rust de taak om de selectie van de evidence zo

expliciet mogelijk te beschrijven door zoekstrategieën en selec-

tiecriteria te vermelden, waardoor de controleerbaarheid van de

wetenschappelijke onderbouwing toeneemt.21 Daarnaast zullen

zij de overwegingen die hebben geleid tot de specifieke aanbeve-

lingen en de weging van de voor- en nadelen van de verschillen-

de beleidsopties helder moeten weergeven. Met het oog op de

toenemende contacten tussen richtlijnorganisaties, zowel natio-

naal als internationaal,22,23 is transparantie een belangrijk vereis-

te om delen van het richtlijnontwikkelingsproces, zoals het

samenvatten van de literatuur, efficiënt uit te wisselen. Daarnaast

vormen het bewustzijn van eigen normen en waarden en respect

voor elkaars verschillen de ingrediënten voor een succesvolle

samenwerking.
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Tabel 2 Potentiële verklaringen voor terughoudende versus defensieve
richtlijnen

Terughoudende richtlijnen Defensieve richtlijnen

poortwachtersrol van de vrije toegankelijkheid van 
huisarts specialisten
continuïteit door inschrijving concurrentie tussen artsen,  
op naam ‘shoppende’ patiënten
autonomie van de arts autonomie van de patiënt
geloof in zelfgenezing hoge verwachtingen van 

de geneeskunde
weinig claimgedrag veel claimgedrag

Abstract

Burgers JS. Culture and context in clinical practice guidelines: an analy-

sis of international differences between guidelines. Huisarts Wet

2004;47(6):283-7.

Recommendations in clinical practice guidelines are not only based on

empirical evidence: cultural norms and values and contextual factors

might also play a role in the formulation of recommendations. In this arti-

cle the results of four studies comparing guidelines from different coun-

tries on low back pain, diabetes mellitus type 2, acute sore throat and uri-

nary tract infections are used to discuss the influence of these factors.

The recommendations in the guidelines showed major differences in

some aspects, in particular as regards indications for supplementary

tests, drug therapy (particularly antibiotics) and criteria for follow-up

and referral. The evidence supporting the recommendations also differed

substantially. Only a small minority of the citations were shared between

the guidelines. The guidelines were more likely to cite evidence origina-

ting in their own countries.

The position of the general practitioner (GP) in the health care system

(gatekeeper role and registration of patients with a fixed GP) explains why

the Dutch guidelines are the most restrictive with regard to additional

investment, drug prescription and referral criteria compared to other gui-

delines. There are also large country-specific differences in patient expec-

tations, health perception and patient autonomy, which could have influ-

enced the formulation of the recommendations. In view of increasing

international collaboration, guideline developers should aim for transpa-

rency of the considerations behind the recommendations.
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