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Praktijkondersteuner (2)

Ik ben enigszins teleurgesteld in de kwa-

liteit van de peer review van H&W na het

lezen van het artikel van Van Son et al.

over het nut van de praktijkondersteuner

(H&W 2004;46;15-21). Een RCT impliceert

volgens mij prospectief, gerandomiseerd,

gecontroleerd en dubbelblind onderzoek

en hier is er natuurlijk geen sprake van

dubbelblind onderzoek. De eerste regel

van de methode doet mij ook twijfelen

aan de externe validiteit. De meeste

Nederlanders zijn immers niet ingeschre-

ven bij academische gezondheidscentra

en ook de exclusiecriteria doen een ster-

ke selectie vermoeden. De onderzoekers

gebruiken onder andere ernstige comor-

biditeit (niet verder gespecificeerd) en

behandeling door een medisch specialist

als uitsluitingsgrond. Het merendeel van

de patiënten met COPD/astma en/of dia-

betes mellitus type 2 zal echter wel eens

bij een specialist komen voor al dan niet

ernstige comorbiditeit. Ook de statisti-

sche analyse lijkt me niet adequaat. De

gebruikte t-toets en de chi-kwadraattoets

zijn alleen toepasbaar bij een normale

verdeling van de data. Tabel 2 doet

anders vermoeden gezien de grote stan-

daarddeviaties, waarbij het gemiddelde

min 2 SD soms zelfs de nul overschrijdt

voor parameters die geen negatieve waar-

de kunnen hebben, zoals leeftijd, aantal

exacerbaties, triglyceriden en consulten

bij de huisarts.

De onderzoekers hebben ook slechts

zachte klinische eindpunten gebruikt als

maat voor kwaliteit van de geleverde

zorg, zoals glykemische controle. De kwa-

liteit van leven verbetert in geen van alle

groepen en ook de longfunctie bij de

COPD-interventiegroep verbetert niet

echt. Als maat voor de werklast van de

huisarts meet men alleen de consulten

van de ingesloten patiënten en niet bij-

voorbeeld het dagelijkse overleg tussen

POH en huisarts. 

En tot slot stellen zij nog dat de door hen

gevonden resultaten ten gunste van de

POH verklaard worden door het beter

toepassen van de richtlijnen. De verschil-

len in de mate waarin de gebruikte richt-

lijnen zijn gevolgd hebben ze echter hele-

maal niet onderzocht.

Kortom, het betreft een onderzoek met

zachte eindpunten, een potentiële selec-

tiebias, een zeer specifieke huisartsen-

praktijk, onjuiste statistiek leidend tot

onbetrouwbare conclusies en niet-onder-

bouwde adviezen, die zonder de nodige

relativeringen gesteld worden. Dat maakt

ook de interne validiteit mijns inziens op

zijn minst twijfelachtig. 

Van een tijdschrift dat kritisch lezen een

deugd vindt en het woord wetenschap in

de titel voert, had ik een wat kritischere

peer review verwacht, en anders op zijn

minst een kritisch commentaar waar de

lezer ook nog wat van kan leren.

Michiel Wulffelé

Antwoord (1)
Effectonderzoek in de praktijksetting van

de huisarts brengt inderdaad, zoals

Wulffelé opmerkt, een aantal beperkingen

met zich mee. Bij een dergelijk onderzoek

gaat men er in veel gevallen van uit dat

een interventie of innovatie bij gebleken

effectiviteit na afloop van het onderzoek

wordt gecontinueerd en zo mogelijk wordt

overgenomen in vergelijkbare werk-

situaties. Er is geen sprake van laboratori-

umcondities waaronder het onderzoek

wordt verricht of van gebruikmaking van

databestanden op een hoog aggregatie-

niveau. Hoe meer een interventie is

gekoppeld aan de dagelijkse zorg, des te

meer een project blootstaat aan mogelij-

ke verstorende invloeden. Het is dan ook

zaak om in het onderzoek waarborgen aan

te brengen om die invloeden zo veel

mogelijk te beperken. We hebben dat in

ons onderzoek dan ook gedaan.

Vanwege ethische of praktische bezwaren

ziet men er bij een onderzoek in de prak-

tijk vaak van af om een gerandomiseerd

onderzoek uit te voeren. Wij hebben daar

toch voor gekozen omdat de effecten dan

beter zijn vast te stellen. Zo vermijd je

immers de kans dat deelnemers worden

geselecteerd die op voorhand de grootste

kans op verbetering hebben. Blindering

was echter in deze situatie ten aanzien

van de huisarts en de praktijkverpleeg-

kundige niet mogelijk! Geen informed con-

sent vragen aan patiënten is niet wenselijk

en niet ethisch.

Wij hebben een prospectief onderzoek

gedaan waarin we voor de interventie een

nulmeting hebben verricht met een fol-

low-upmeting na een jaar. Gelet op de te

verwachten combinatie van effecten, is

het in een onderzoek naar de samenwer-

king tussen huisarts en praktijkonder-

steuner minder eenvoudig effectparame-

ters te kiezen. De keuze voor één harde

effectmaat doet geen recht aan de com-

plexiteit van de interventie.

De gekozen in- en exclusiecriteria dienen

om deelnemers te selecteren die repre-

sentatief zijn voor de populatie voor wie

de uitkomsten moeten gelden. In het

geval van zorg door de praktijkondersteu-

ner dragen de gekozen in- en exclusiecri-

teria bij tot een zorgvuldige selectie van

mensen met astma, COPD of diabetes

mellitus type 2, van wie de diagnose dui-

delijk is en bij wie er geen sprake is van

comorbiditeit. De praktijkondersteuner

kan met name de routinematige controle

overnemen bij stabiele patiënten met

een chronische aandoening.

De academische setting van het project

kan de generaliseerbaarheid naar de

algemene huisartsenpraktijk bemoeilij-

ken. Echter, de dagelijkse zorg wat betreft

aanbod en werkwijze verschilt niet zo veel

tussen een academische en een gewone

praktijk.

Leonie van Son, Bert Vrijhoef, Harry Crebolder,

Liesbeth van Hoef, George Beusmans

Antwoord (2)
De RCT van Van Son doet nogal wat stof

opwaaien (zie ook in de ingezonden brief

van Crebolder en Beusmans (H&W

2003;47;205) naar aanleiding van een

journaalstukje. Peer review blijkt niet

onfeilbaar. In de drie herschrijfronden

hebben we de onderzoekers op allerlei

zaken gewezen, maar ten onrechte niet

op de scheve verdeling van hun data.

Hoewel niet juist, maakt dat overigens

deze keer voor de conclusies niet erg veel

uit. Methodologisch valt er – daar heeft

Wulffelé deels gelijk in – wel het een en

ander op het onderzoek aan te merken,

maar het is het eerste serieuze onderzoek

Ingezonden
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naar het effect van praktijkondersteuning.

Alleen daarom vonden we het als redac-

tie verantwoord het onderzoek toch te

publiceren. De onderzoekers geven zelf

antwoord op de specifieke opmerkingen.

Joost Zaat

Verbetering laboratorium-
aanvragen (1)

Blijkmaar meende Zaat in zijn kennelijk

meer absolutistische ingestelde jeugdja-

ren (rond 1990) dat er door huisartsen te

veel laboratoriumtests werden aange-

vraagd en ‘dat dat niet goed was’ (H&W

2004;47:126). Nu slaat bij hem de twijfel

toe. Wij zelf hebben ons rond de jaren

negentig van de vorig eeuw niet zozeer

gefocusseerd op te veel aangevraagde

tests, maar op de juistheid van de test-

aanvraag voor de klinische probleemstel-

ling, naar de inzichten van het onderhavi-

ge moment.1 Wij hadden namelijk gecon-

stateerd, zoals zoveel anderen, dat door

rondetafelconferenties en symposia het

aanvraaggedrag voor obsolete tests maar

moeilijk was te veranderen. Invoering van

bijvoorbeeld de TSH-bepaling in plaats

van de Totaal-T4-test als eerst aangewe-

zen test voor schildklierdiagnostiek, of

van de ferritinebepaling in plaats van

ijzer voor ijzergebreksanemie, creatinine

in plaats van ureum voor nierfunctie,

geschiedde maar moeizaam. Door het

voordrukken van deze tests op het aan-

vraagformulier onder bijbehorende ziek-

teproblemen verdwenen in één klap de

obsolete tests en werden geschiktere

tests aangevraagd. Deze constatering

werd in 1994 nogmaals gedaan, nu in ver-

gelijking met een controlegroep.2 Het

probleemgeoriënteerde aanvraagformu-

lier leidde, naast het aanvragen van

geschiktere tests, ook tot vermindering

van het aantal tests. 

Wij zijn, hoewel ook ouder geworden,

minder relativerend dan Zaat en menen

dat het testgebruik doorlopend verbeterd

dient te worden. In de eerste plaats

omdat de patiënt het meest gebaat is

met de test die optimaal past bij zijn ver-

onderstelde ziekteprobleem. Als daarbij

het testvolume wordt teruggedrongen, is

dat een bijkomend voordeel.

Wij vinden het ziekteprobleemgeoriën-

teerde aanvraagformulier (of een elektro-

nische vorm daarvan) nog steeds een uit-

stekend, geschikt (en goedkoop) hulp-

middel voor de arts om op moment van

aanvragen de meest juist gedachte test

onder ogen te hebben. Als er daarnaast

om emotionele redenen of om welke

reden dan ook een testje extra wordt aan-

gevraagd, doet dat niets af aan de opzet

om te blijven streven naar de beste test-

aanvraag en dat kan door een blijvende

aanpassing van het probleemgeoriën-

teerde aanvraagformulier.

W.J. van Geldrop, huisarts, 

dr. L.O.M.J. Smithuis, klinisch chemicus

1 Geldrop WJ van, Lucassen PLBJ, Smithuis LOMJ.

Een probleemgeoriënteerd aanvraagformulier 

voor laboratoriumonderzoek. Effecten op het aan-

vraaggedrag van huisartsen. Huisarts Wet

1992;35:192-6.

2 Smithuis LOMJ, Van Geldrop WJ, Lucassen

PLBJ. Beperking van het laboratoriumonderzoek

door een probleemgeoriënteerd aanvraagformulier.

Een partiële implementatie van NHG-standaar-

den. Huisarts Wet 1994;37:464-6.

Verbetering laboratorium-
aanvragen (2)

In zijn hoofdredactioneel commentaar

stelt Zaat dat het Diagnostisch Toetsover-

leg (DTO), zoals Verstappen et al. in het-

zelfde nummer bespreken, niet in alle

HAGRO’s ingevoerd zou moeten wor-

den.1,2 Zijn argumentatie daarvoor is dat

er nog een gebrek aan kennis bestaat

over goed en fout in het diagnostisch

handelen van de huisarts, dat zogenaamd

overbodig onderzoek nuttig kan zijn

(geruststelling) en dat je zonder een hel-

der overzicht van de effecten ervan niets

aan onwetend of onverschillig aanvraag-

gedrag kunt doen. Ik ben echter van

mening dat het goed zou zijn als elke

HAGRO DTO invoert juist omdat over-

zicht en kennis ontbreken.

Als gedegen kennis van de effecten van

aanvullend onderzoek aanwezig zou zijn,

was overleg over het gewenste handelen

nutteloos. Daarnaar handelen zou dan de

enige optie zijn.3 De (huisarts)genees-

kunst is echter, bij onvolkomen weten-

schappelijke kennis, doorspekt met prak-

tijkervaring. Daar is niets mis mee. Waar

evidence ontbreekt, bepalen de beste

ervaringen het handelen. Het is dan ech-

ter wel noodzakelijk om ervaringen uit te

wisselen en te overleggen over wat het

gewenste handelen is. Als je daarbij

toetst aan al beschikbare kennis en de

omvang van het aangevraagde onder-

zoek, zoals bij DTO, wordt het effect ver-

groot.

Als ook consensus ontbreekt, zoals voor

veel aanvullend onderzoek het geval is, is

zelfs het maken van richtlijnen niet

opportuun.3 Dat interdoktervariatie op-

treedt, is dan ook normaal. Maar soms –

dat blijkt ook uit een inventarisatie in

onze regio – is deze veel te groot. Om een

voorbeeld te geven: sommige huisartsen

vragen slechts eenmaal per jaar een X-

sinus aan, terwijl andere, bij vergelijkbare

praktijkomvang, dit diagnosticum een-

maal per week geïndiceerd achten. DTO

is dan een nuttig instrument om overma-

tige interdoktervariatie terug te dringen.

Het per saldo naar beneden willen bren-

gen van de hoeveelheid onderzoek die

huisartsen aanvragen, is niet de juiste

weg. Het is jammer dat het artikel van

Verstappen et al. dat wel suggereert. De

meerwaarde van DTO ligt in het actief uit-

wisselen van ervaringen waarbij de huis-

arts het aanvraaggedrag toetst aan

bestaande overzichten en kennis. Dat ver-

betert de eenduidigheid en de kwaliteit

van de zorg.

Harrie Geboers
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