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Ingezonden

Nieuwe afspraak met 
 verzekeraar: een echte 
kwaliteitsverbetering?

Sinds enige tijd werken wij in de hele 

regio van de huisartsenkring Noordoost 

Nederland met de ‘module prescriptie 

afspraak’. Hierbij stimuleert de grootste 

ziektekostenverzekeraar huisartsen om 

voor te schrijven op financiële gronden 

door middel van ‘prestatie-indicatoren’ 

ontwikkeld door het DGV (Nederlands 

Instituut voor Verantwoord Medicijn-

gebruik, zie www.medicijngebruik.nl). Als 

je als huisarts aan de indicatoren vol-

doet, krijg je 1 euro extra uitbetaald per 

patiënt die in je praktijk ingeschreven 

staat.

Het gaat om de volgende indicatoren:

1. Inhalatiecorticosteroïden bij astma; 

volgens de norm moet je bij minstens 

85% van de astmapatiënten een inha-

latiecorticosteroïd voorschrijven.

2. Statines bij diabetes; minstens 74% 

van je diabetespatiënten schrijf je een 

statine voor.

3. Generiek SSRI; minstens 90% van de 

voorgeschreven SSRI’s moet generiek 

zijn.

4. Statines bij nieuwe gebruikers; min-

stens 80% daarvan moet pravastatine 

of simvastatine zijn.

5. Niet vroegtijdig stoppen met antide-

pressiva; minstens 72% van de anti-

depressiva-gebruikers stopt hier niet 

binnen een half jaar mee.

6. Geriatrische dosering temazepam; 

minstens 81% van de 75-plussers die 

temazepam gebruiken, slikken tema-

zepam 10 mg en niet 20 mg.

Als principieel NHG-lid koester ik het 

principe dat je het middel voorschrijft dat 

volgens jou het beste is voor de patiënt. 

Uitgangspunt daarbij is je eigen medi-

sche werkhouding, onafhankelijk en zui-

ver, en niet een eventuele extra financiële 

beloning.

Men schroomt niet deze heilloze cor-

rumpering onder de vlag van de NHG-

Standaarden te brengen, terwijl het vol-

gens dezelfde NHG-Standaarden juist om 

maatwerk gaat, waarbij je de relevante 

factoren in de concrete situatie van je 

patiënt afweegt.

Er zijn andere methoden om te zorgen 

dat er niet onnodig allerlei dure specia-

lités worden afgeleverd. Met een gene-

riek preparaat zouden bijvoorbeeld de 

meerkosten van het duurdere specialité 

gewoon niet meer vergoed moeten wor-

den. Hopelijk zijn we in 2009 verlost van 

deze onzinnige ‘prescriptie-afspraak’!

Floris Strumphler

Enkelklachten

Van Rijn et al. (H&W 2008;51:330-3) plei-

ten voor onderzoek naar prognostische 

factoren voor aanhoudende enkelklach-

ten na inversietrauma. Deze factoren zijn 

volgens mij subtiele functiebeperkingen 

die met specifieke manueel geneeskun-

dige (MG) onderzoekstechnieken opge-

spoord en behandeld kunnen worden. Bij 

een MG behandeling wordt als het ware 

op de resetknop gedrukt; de functie van 

de enkel herstelt meestal onmiddellijk.

De functiestoornissen na een inversie-

trauma zitten meestal in het bovenste 

spronggewricht (BSG), het onderste 

spronggewricht (OSG) en het gewricht van 

het fibulakopje met de tibia. Ook elders 

in de bewegingsketen kunnen (onderhou-

dende) stoornissen optreden.

Screenende anamnese en onderzoek voor 

genoemde subtiele functiebeperkingen 

zijn bij het BSG vaak een strak of een 

bandgevoel om de enkel en moeite met 

dorsiflexie. Hurken gaat niet goed; de hak 

is aan de beperkte kant niet goed op de 

grond te plaatsen.

Bij een OSG is er vaak sprake van instabi-

liteitsklachten op oneffen terrein, en veel 

minder op vlakke grond. Mogelijk wor-

den OSG-beperkingen vaak onterecht als 

instabiliteit aangemerkt. Als de patiënt 

niet op de laterale voetrand kan lopen, is 

de kans op een beperking van het OSG 

groter.

Functiebeperkingen van het tibiofibulaire 

gewricht gaan vaak gepaard met een strak 

of beurs gevoel rond het fibulakopje en 

met beperking van het BSG. Normaliter 

exoroteert de fibula bij het strekken van 

de knie. Een verminderde exorotatie pleit 

voor functiebeperking van het fibulakop-

je. Indien genoemde beperkingen beider-

zijds voorkomen, is herkennen vaak erg 

lastig.

Een arts MG kan deze beperkingen oplos-

sen. Manueel fysiotherapeuten herkennen 

vaak genoemde beperkingen en/of resten 

hiervan niet. Als een beperking is opge-

lost, zijn mensen vaak verbaasd omdat 

de pijn, beperking en instabiliteitsgevoel 

ineens afnemen. Shinsplintsklachten 

verminderen vaak direct als genoemde 

beperkingen opgeheven worden. Moge-

lijk zijn dit soort klachten een gevolg van 

beperkingen die zijn ontstaan door een 

eerder opgelopen lateraal enkeltrauma.

Raoul Boot, huisarts/arts MG.

Antwoord
Collega Boot doet, in wat lijkt op een 

promotie voor de manuele geneeskun-

de, opzienbarende uitspraken over het 

oplossen van restklachten na een acuut 

lateraal enkeltrauma. De door hem aan-

bevolen behandeling zou dé oplossing 

zijn voor patiënten met aanhoudende 

klachten. Jammer dat elke wetenschap-

pelijke onderbouwing ontbreekt en we zo 

verstoken blijven van argumenten die de 

oplossing van dit probleem ondersteu-

nen. Want uit een recent gepubliceerde 

systematische review blijkt dat 1 jaar na 

het initiële enkeltrauma 5% tot 33% van 

de patiënten nog steeds pijn en instabili-

teit rapporteert, dat 34% van de patiënten 

minstens 1 recidief oploopt, en dat zelfs 

na een periode van 3 jaar 15 tot 64% nog 

niet hersteld is.1

De prognostische factoren waarover 

gesproken wordt in ons artikel zijn fac-

toren die voorspellen of patiënten al dan 

niet herstellen. Ik ben het niet eens met 

Boot dat de functiebeperkingen, waar-

over hij het heeft, prognostische factoren 

zijn voor aanhoudende klachten, maar 

deel wel de mening dat deze functiebe-

perkingen er onder andere toe leiden dat 

patiënten niet herstellen. Prognostische 

factoren voor aanhoudende klachten 
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wel om in de top van de gespecialiseerde 

tijdschriften te publiceren. Het is bijvoor-

beeld minder moeilijk – maar niettemin 

een grote prestatie – om GGZ onderzoek 

gepubliceerd te krijgen in het Br J Psychi-

atry dan in de JAMA. Een zelfde redene-

ring geldt voor astma/COPD onderzoek, 

hart-vaatonderzoek en vele andere gebie-

den. Met de huidige lijst worden derge-

lijke onderzoekers benadeeld, terwijl zij 

door te publiceren in de voor hun vakge-

bied relevante tijdschriften het te weinig 

gehoorde typisch huisartsgeneeskundige 

geluid versterken!

Waarom worden er geen consequente 

regels gemaakt? Een voorstel: voor accre-

ditatie komen in aanmerking publicatie 

in;

– Huisarts en Wetenschap en Nederlands Tijd-

schrift voor Geneeskunde,

– Tijdschriften in de bovenste 25e per-

centiel van elk medisch vakgebied

– De bovenste 25e percentiel van geïn-

dexeerde huisartsgeneeskundige tijd-

schriften.

Naar believen kunnen de beleidsbepalers 

het 25e percentiel uitbreiden naar het 50e 

percentiel. In elk geval zou ik wensen dat 

er systematiek in dit beleid komt en dat 

men niet hapsnap kiest uit tijdschriften. 

Misschien dat dan de redactie van H&W 

helemaal niet meer op vakantie kan.

Peter Lucassen

Course and risk factors for chronic painful or 

function-limiting ankle. Scand J Rehabil Med. 

1986;18:17-21.

Goed nieuws voor 
auteurs?

De hoofdredacteur van H&W heeft alle 

verloven ingetrokken vanwege de te ver-

wachten lawine aan manuscripten. Dit 

vanwege de terechte beloning in accre-

diteringspunten voor auteurs van weten-

schappelijke artikelen. De beloning geldt 

ook voor het publiceren in: Nederlands 

Tijdschrift voor Geneeskunde, The Lancet, British 

Journal of  General Practice, BMJ, New England 

Journal of Medicine, American Family Physician, 

JAMA, Cochrane Library, Annals of Family 

Medicine, European Journal of General Practice. 

Andere tijdschriften worden op de web-

site niet genoemd.

Ik verbaas mij over deze lijst. Welke 

systematiek is hier gehanteerd? Waarom 

komen wel publicaties in aanmerking 

in H&W, Br J Gen Pract, Ann Fam Med, 

Eur J Gen Pract, maar niet publicaties in 

Huisarts Nu, Fam Pract, Scand J Primary 

Health Care? Waarom wel publicaties in 

The Lancet, BMJ, NEJM, JAMA, maar niet in 

Annals of Internal Medicine en PlosMedicine? 

Daarnaast: weinig internationaal publi-

cerende huisartsen lukt het om in een 

van de toppers uit de categorie ‘general 

medicine’ te komen. Velen echter lukt het 

blijven dus tot op de dag van vandaag 

grotendeels onbekend. Slechts één oud 

onderzoek doet een uitspraak over prog-

nostische factoren voor restklachten na 

een acuut lateraal enkeltrauma. Sportac-

tiviteit op hoog niveau (training ≥ 3 maal 

per week) was daarin een prognostische 

factor.2 Door middel van onderzoek naar 

prognostische factoren, zowel demo-

grafisch als klinisch, is het mogelijk om 

hoogrisicogroepen te onderscheiden 

en de effectiviteit van behandelingen in 

deze groepen te onderzoeken. In vervolg 

op ons onderzoek naar de effectiviteit van 

oefentherapie verschijnen daarom bin-

nenkort de resultaten van het onderzoek 

naar prognostische factoren. Tot slot zou 

ik collega Boot willen aanmoedigen om 

het effect van de manueel geneeskundige 

behandelingen te onderzoeken zodat dit 

ook wetenschappelijk onderbouwd kan 

worden, zodat we gezamenlijk tot een 

oplossing kunnen komen voor de aan-

houdende klachten na een acuut lateraal 

enkeltrauma.

Rogier van Rijn

1  Van Rijn RM, Van Os AG, Bernsen RM, Luijs-

terburg PA, Koes BW, Bierma-Zeinstra SM. 

What is the clinical course of acute ankle sprains? 

A systematic literature review. Am J Med. 

2008;121:324-31.

2  Linde F, Hvass I, Jurgensen U, Madsen F. Early 

mobilizing treatment in lateral ankle sprains. 

Cochrane-review

Oestrogenen voor 
 preventie van recidiverende 
urineweginfecties bij 
postmenopauzale vrouwen

Perrotta C, Aznar M, Mejia R, Albert X. Oestrogens 

for preventing recurrent urinary tract infection in post-

menopausal women. Cochrane Database of Systematic 

Reviews 2008, Issue 2. DOI: 10.1002/14651858.

CD005131.pub2.

Achtergrond Er is sprake van recidiveren-

de urineweginfecties (uwi’s) als iemand 

drie of meer urineweginfecties in een jaar 

heeft of twee infecties in zes maanden. 

Bij postmenopauzale vrouwen neemt de 

kans op recidiverende uwi’s toe als zij een 

cystokèle, post-mictie residu en/of urine-

incontinentie hebben.

Doel Beoordelen wat het effect is van 

orale of vaginale oestrogenen op de pre-

ventie van recidiverende uwi’s bij post-

menopauzale vrouwen. Daarnaast keek 

men ook naar en de veiligheid van deze 

middelen.

Methode Men zocht in Cochrane-regis-

ters van gecontroleerde onderzoeken, het 

ziektespecifieke Cochrane-register en in 

de verschillende medische databases als 

MEDLINE en EMBASE. Dit werd aange-

vuld met de sneeuwbalmethode. Inclu-

siecriteria waren RCT’s of quasigerando-

miseerde RCT’s met als deelnemers post-

menopauzale vrouwen met drie uwi’s in 

één jaar of twee uwi’s in een half jaar. Er 
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