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Is albuminurie een onderschat risico?
Vaatwandschade in de glomerulus is goed 

meetbaar aan de hand van eiwitverlies in 

de urine. Net als de gemakkelijk te meten 

vaatschade in de retina is dit theoretisch 

een aantrekkelijke manier om een indruk 

te krijgen van de vaatschade in de rest 

van het lichaam. De rol van deze beide 

condities bij de schatting van het tien-

jaarsrisico op HVZ bij individuele patiën-

ten is echter niet helemaal duidelijk in 

de multidisciplinaire CBO-richtlijn CVRM 

(ook NHG-Standaard). Hebben we hier te 

maken met risicofactoren die als additi-

onele risicofactor, net als familieanam-

nese, aanleiding zijn om in de spreekka-

mer, met de SCORE-risicotabel geschatte 

tienjaarsrisico’s op HVZ bij te stellen of 

zijn het risicofactoren die al grotendeels 

gedekt worden door de klassieke risico-

factoren in de SCORE-formule?

Boersma et al. schrijven in hun publica-

tie over de resultaten van het PREVEND-

onderzoek dat er een sterke relatie is tus-

sen de ernst van de albuminurie en het 

risico op HVZ. Daarmee samenhangend 

is het effect van bloeddrukverlagende 

geneesmiddelen op HVZ groter naarmate 

de albuminurie ernstiger is. De hazard 

ratio’s lopen van 0,8 tot 0,58 (p < 0,05) bij 

albuminurie ≤ 15mg/d en ≥ 30mg/d. Ook 

na correctie voor de klassieke risicofacto-

ren blijft er een onafhankelijke risicocom-

ponent over.

In het onderzoek werd een cohort van 

1185 personen zeven jaar gevolgd. Deze 

personen waren geselecteerd uit de 

oorspronkelijke bronpopulatie van de 

Groningse gerandomiseerde PREVEND-

IT trial. Personen zonder HVZ, met SBD 

≥ 140 of DBD ≥ 90 die geen bloeddrukver-

lagende geneesmiddelen gebruikten en 

van wie een gedetailleerde medicatiere-

gistratie door de apotheek als database 

beschikbaar was, werden in dit cohort 

opgenomen.

Het onderzoek heeft bevestigd dat albu-

minurie ≥ 30mg/d een risicofactor is voor 

HVZ. Onduidelijk blijft welk deel van deze 

risicofactor al gedekt wordt door de in de 

SCORE-risicoformule/tabel opgenomen 

risicofactoren leeftijd, geslacht, rookge-

drag, cholesterol en bloeddruk, en hoe 

groot dan het additionele risico moet 

worden geschat. Bij de risicofactor ‘fami-

lieanamnese’ speelt overigens hetzelfde 

probleem.

Een goede vuistregel om de additionele 

risicofactoren te hanteren bovenop het 

met de SCORE-risicotabel geschatte 

tienjaarsrisico op HVZ ontbreekt voorals-

nog. De medicus practicus moet beseffen 

dat additionele risicofactoren wel dege-

lijk de uitkomsten van de tegenwoordig 

aanbevolen tienjaarsrisicoschatting met 

de SCORE- risicotabellen beïnvloeden. 

(EW)

Boersma C, et al. Baseline albuminuria predicts the 

efficacy of blood pressure-lowering drugs in preventing 

cardiovascular events. Br J Clin Pharmacol 2008, in 

press.

Huisarts krijgt cijfer van zijn patiënten
Aan de toenemende roep om benchmar-

king in de zorg ontkomen ook huisartsen 

niet. Een van de belangrijkste benchmarks 

is de mening van patiënten zelf. Tot voor 

kort deed de huisarts er niet veel mee, 

maar dat gaat veranderen. Een onderdeel 

van de NHG-accreditatie bestaat bijvoor-

beeld uit de mening van patiënten over 

de praktijk en ook verzekeraars zullen in 

de toekomst om dit soort gegevens vra-

gen. Om de mening van patiënten op een 

objectieve manier te meten, is nu de CQ-

index (Consumer Quality) huisartsenzorg 

ontwikkeld door het NIVEL, in samenwer-

king met het Centrum Klantervaring Zorg, 

de Nederlandse Patiënten en Consumen-

ten Federatie, de LHV en het NHG.

Het doel was een vragenlijst te maken 

om de kwaliteit van de prestaties van 

huisartspraktijken volgens de patiënt te 

meten. De vragenlijst omvat ongeveer 

zeventig vragen, ondergebracht in drie 

modules: 1) het contact met de praktijk; 

2) de zorg verleend door de huisarts; en 

3) de zorg verleend door andere zorg-

verleners dan de huisarts, bijvoorbeeld 

de praktijkondersteuner. Om de lijst te 

testen heeft men 16.000 patiënten van 

32 huisartspraktijken aangeschreven, de 

respons bedroeg 8772 patiënten. Met de 

resultaten zijn een aantal vragen uit de 

ervaringslijst verwijderd en aangepast. 

Ook keek men naar de uitkomst van het 

onderzoek, waaruit bleek dat de deelne-

mende huisartsen goed werden gewaar-

deerd, gemiddeld een dikke 8 op een 

schaal van 10. Met name de bejegening 

en communicatie van de huisarts scoor-

den goed, minder goed was de bereik-

baarheid van de praktijk, met name de 

telefonische bereikbaarheid. De belang-

rijkste verbeterpunten: patiënten willen 

graag meer hulp bij het voorkómen van 

ziekte en meer informatie over mogelijke 

bijwerkingen van geneesmiddelen.

De CQ-index lijkt een betrouwbaar en 

valide instrument om de patiëntbele-

ving te meten. De lijst heeft een goed 

onderscheidend vermogen, om praktij-

ken onderling te vergelijken zijn minder 

dan 100 respondenten nodig. Helaas is 

de lijst wel fors van omvang. Huisartsen 

kunnen het instrument gebruiken om hun 

service te verbeteren. De lijst is binnen-

kort te downloaden via het NIVEL. (KJ)

Meuwissen LE, et al. CQ-index huisartsenzorg: meet-

instrumentontwikkeling. Kwaliteit van de zorg in de 

huisartsenpraktijk vanuit het perspectief van patiënten. 

De ontwikkeling van het instrument, de psychometri-

sche eigenschappen en het discriminerend vermogen. 

http://www.nivel.nl/pdf/CQ-index-huisartsenzorg-

Meetinstrumentontwikkeling-2008.pdf.
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