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In een praktijk van 10.000 patiënten zouden 15 patiënten met een bekende harten vaatziekte geen nieuw infarct of CVA
krijgen als huisartsen de doelen van het
nieuwe Britse huisartsencontract zouden
halen. Engelse onderzoekers berekenden
hoeveel patiënten in een fictieve praktijk
van 10.000 patiënten baat zouden hebben
bij het halen van de preventieve doelen
zoals de norm van een cholesterolwaarde
≤5 mmol/l bij 60% van de patiënten met
een bekende hart- en vaatziekte. De
onderzoekers gingen uit van de effectiviteit van cholesterolverlaging, acetylsalicylzuurgebruik, bloeddrukverlaging, ACEremmers (bij hartfalen) en griepvaccinatie. Alle interventies zouden dan wel 5
jaar op het gewenste niveau moeten blijven – en dat natuurlijk bij dezelfde groep
patiënten. Ze berekenden het extra aantal
gebeurtenissen dat kan worden voorkomen door uit te gaan van huidige presta-

ties van huisartsen op deze indicatoren.
Theoretisch levert de griepvaccinatie het
minst op; verlaging van het cholesterol bij
bekende HVZ-patiënten en behandeling
van de bloeddruk bij hypertensiepatiënten geeft het grootste aantal voorkomen
gebeurtenissen (tabel).
In een grote praktijk – en daar lijken we
heen te gaan – zou er dus merkbaar verschil zijn als die doelen te halen zijn. Probleem blijft hoe dat zou moeten. Preventie:
Maatwerk is geen groot succes geworden,
zoals u in deze H&W kunt lezen. Gedeelde verantwoordelijkheid met gebruik van
de polypill zoals Thomas, Walma en Pleumekers op pagina 444 voorstellen lijkt me
niet zo’n gek alternatief. (JZ)
McElduff P, et al. Will changes in primary care improve
health outcomes? Modelling the impact of financial
incentives introduced to improve quality of care in the
UK. Qual Saf Health Care 2004;13:191-7.

Huidig niveau (%)
Interventie

Ziekte

Doel in contract

45-64
jaar

65-84
jaar

Aantal
voorkomen
gebeurtenissen
(5 jaar)

Cholesterol

hartziekte

60%≤5,0 mmol/l

26

21

15,5

Bloeddruk

hypertensie

70%≤150/90 mmHg

56

32

15,5

Acetylsalicylzuur

hartziekte

90%

81

81

1,1

ACE-remmers

hartziekte/falen

70%

74

59

1,2

Griepvaccinatie

HVZ

85%

56

85

0,03

Patiënt, arbeid en recht
Volgens de LINH-column deze maand
zien huisartsen het aanhoren en behandelen van werk- en relationele problemen
minder vaak tot hun taak dan in 1987.
Voor hen die dat nog wel doen is er een
handig boekje met overzichten van alle
wettelijke regelingen rond werk van AOW
tot WAO en de Wet poortwachter en van
de Wet sociale werkvoorziening tot ontslagrecht en de Arbo-wet. Overigens is
het ook voor de huisarts als werkgever
een handig boekje. (JZ)
47(10) sept ember 2004

Patiënt, arbeid en recht. Utrecht: Nederlands
Kenniscentrum Arbeid en Psyche. Te bestellen via
info@knap.nl
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