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Het advies van de Gezondheidsraad 

over Europese primary care bevat weinig

nieuws,  maar is wel een gedegen onder-

bouwing van een pleidooi voor het ver-

sterken van de eerstelijns gezondheids-

zorg, niet alleen in Nederland, maar in

heel Europa.

Op verzoek van de minister van VWS

heeft de Gezondheidsraad een adviesrap-

port uitgebracht over Europese primary

care. Alle Europese landen hebben te

maken met kostenstijgingen in de ge-

zondheidszorg en een ouder wordende

bevolking. Alle regeringen in Europa voe-

len daardoor de noodzaak om de gezond-

heidszorg te herstructureren, en die –

conform de Europese eenheidsgedachte

– op andere landen af te stemmen. Euro-

pese landen verschillen sterk in de wijze

waarop de eerstelijnsgezondheidszorg is

georganiseerd en primary care is daarom

een van de sectoren waarnaar speciale

belangstelling uitgaat.

De omschrijving van primary care in het

rapport sluit goed aan bij de Toekomstvi-

sie Huisartsenzorg: laagdrempelige, mul-

tidisciplinaire zorg verleend aan patiën-

ten dicht bij huis voor alle mogelijke

gezondheidsproblemen. Primary care

omvat zorg voor acute en chronische pro-

blemen en preventieve zorg. Europese

landen verschillen vooral wat betreft de

inschrijving van patiënten op naam en de

vrije toegang tot de medisch-specialisti-

sche zorg. Internationaal vergelijkend

onderzoek laat zien dat gezondheidszorg-

systemen met een sterker ontwikkelde

primary care effectiever en efficiënter zijn

dan systemen die minder georiënteerd

zijn op primary care. De Gezondheidsraad

concludeert dat er bij de toenemende

complexiteit van de gezondheidszorg

behoefte is en blijft aan een generalist

die de patiënt door het zorgsysteem kan

gidsen. De mogelijkheid van inschrijving-

op-naam zou in alle EU-landen overwo-

gen moeten worden.

François Schellevis

Franse LINH-website

De huisartsgeneeskunde stopt niet aan

de grens. Goed inzicht in wat huisartsen

de hele tijd doen is van belang voor een

sterke positie van de huisarts. In Frankrijk

hebben ze dat nu ook begrepen. De

Société Française de Médecine Générale

heeft sinds kort een website met morbi-

diteitsgegevens uit een 125 geautomati-

seerde huisartsenpraktijken.1 De gege-

vens worden al vanaf 1996 verzameld,

maar zijn nu openbaar toegankelijk. Het

systeem lijkt wel wat op LINH, maar er

wordt niet ICPC gecodeerd. Fransen zijn

eigenzinnig en gebruiken een eigen, ner-

gens anders gebruikt systeem, hoewel er

nu wel een koppeling met de ICD-10 is. 

De toptien is in Frankrijk toch wel iets

anders dan bij ons.

Résultat de consultation %

examens systematiques et 18

prevention

état febrile 18

hta 11

état morbide afebrile 11

vaccination 11

rhinopharyngite 8

hyperlipidémie 8

lombalgie 7

arthropathie periarthropathie 5

rhume 5

Voor hen die het Frans wat minder goed

machtig zijn: preventieve activiteiten, een

koortsig gevoel, hypertensie, algemene

malaise zonder koorts, vaccinatie, ver-

koudheid, vetstofwisselingsstoornissen,

rugpijn, gewrichtspijnen en een verstopte

of loopneus. In Nederland bestaat de top-

tien (prevalentie) volgens de NS2 uit hy-

pertensie, bovenste-luchtweginfecties,

dermatomycose, hoesten, contactec-

zeem, lage-rugpijn, cystitis, cerumen,

hooikoorts en sinusitis. De verschillen

hebben waarschijnlijk meer te maken met

verschillen in de positie van de huisarts

dan met het niet-voorkomen van blaas-

ontstekingen en verstopte oren bij Franse

patiënten.

De website wordt verder ontwikkeld. Voor

huisartsen die iets verder willen kijken

dan naar onze Engelse collega’s is het de

moeite waard.

Joost Zaat

1 http://omg.sfmg.org
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