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FTO loont
Goed nieuws: huisartsen hielden zich 

de afgelopen vijf jaar bij het voorschrij-

ven van geneesmiddelen beter aan de 

NHG-Standaarden. Tot deze bevinding 

komt het Instituut voor Verantwoord 

Medicijngebruik (IVM) in het rapport 

Benchmark Voorschrijven 2010. Wel zijn er 

grote verschillen tussen en binnen de 

regio’s.

De onderzoekers gebruikten 24 indicato-

ren, gebaseerd op de NHG-Standaarden. 

Voor de berekeningen gebruikten zij de 

aflevergegevens van openbare apothe-

kers. Enkele opvallende resultaten: tus-

sen 2006 en 2009 steeg het percentage 

diabetespatiënten dat werd behandeld 

met een statine van 62 naar 69%; het per-

centage patiënten met de juiste dosering 

statines steeg van 40 naar 51% en het per-

centage voorkeursmiddelen in de groep 

statines, simvastatine en pravastatine, 

steeg van 72 naar 82%. Doelmatig voor-

schrijven is belangrijk gezien de kosten 

die met antilipemica zijn gemoeid (totale 

kosten in 2009 bedroegen ruim 300 mil-

joen euro). Voor de protonpompremmers 

geldt een vergelijkbaar verhaal. En er 

waren meer verbeteringen, bijvoorbeeld 

het percentage NSAID-gebruikers dat 

(terecht) maagbescherming kreeg. Dit 

nam toe van 80% in 2007 naar 88% in 

2010.

De verbeteringen zijn te verklaren door de 

vergoedingsmaatregelen, het uit patent 

gaan van bepaalde geneesmiddelen, 

een actief FTO-beleid van zorgverzeke-

raars, een landelijk implementatieproject 

CVRM uitgevoerd door het IVM en het 

NHG en de implementatie van de aanbe-

velingen uit het HARM-rapport. Minder 

goed nieuws is dat er grote verschillen 

zijn tussen en binnen de regio’s en dat 

veel indicatoren nog ruimte bieden voor 

verdere verbetering.

Wat betekent dat voor u? Let op uw 

voorschrijfbeleid, doe mee met het FTO, 

leer van uw collega’s en maak eventueel 

gebruik van de nieuwe NHG-prescriptie-

indicatoren. Als het aan het IVM ligt, 

maken zorgverzekeraars straks contrac-

tuele afspraken met de achterblijvers die 

niet verbeteren. 

Margriet Bouma

http://www.medicijngebruik.nl/images/

stories/downloads/rap_benchmark_

voorschrijven_2010_20101129_s.pdf

http://www.gipdatabank.nl

De risicotabel die gebruikt wordt om de 

toekomstige kans op hart- en vaatziek-

ten bij diabeten te schatten (UKPDS risk 

engine) is aan vervanging toe. Gebruik 

ervan leidt tot een ernstige overschat-

ting van het risico. Dat concluderen 

onderzoekers op grond van een recent 

validatie-onderzoek.

Voor het inschatten van de kans op toe-

komstige hart- en vaatziekten bij men-

sen zonder diabetes voldoet de System-

atic Coronary Risk Evaluation (SCORE) 

tabel. Voor diabeten is deze test echter 

ongeschikt en wordt het gebruik van de 

UKPDS-risicofunctie aanbevolen, zowel 

internationaal als in de NHG-Standaard 

Cardiovasculair risicomanagement. Een 

team van Duitse en Nederlandse onder-

zoekers onderzocht de validiteit van de 

risicofunctie. Men paste de UKPDS-risi-

Risicotabel diabetes aan vernieuwing toe
cofunctie toe op een tweetal diabetesco-

horten (n = 1622 diabeten) en vergeleek 

de hiermee berekende kans op hart- en 

vaatziekten met de werkelijk opgetreden 

morbiditeit. De gemiddelde follow-uptijd 

was acht jaar. De onderzoekers keken 

naar het optreden van ischemische hart-

ziekten, myocardinfarcten en CVA’s.

De risicofunctie voorspelde niet erg goed, 

de calibratie was matig, en datzelfde gold 

voor de discriminatieve eigenschappen 

van de calculator. De UKPDS-functie 

voorspelde een gemiddeld achtjaarsrisi-

co van 15,9% op een hartaandoening, ter-

wijl het daadwerkelijk gemeten risico in 

de cohorten slechts 4,9% was. Dit is een 

relatieve overschatting van 224%. Voor 

alle aandoeningen samen, inclusief CVA’s 

gold een overschatting van 112% (de 

achtjaarskans hierop was in werkelijkheid 

7,5%). Een belangrijke reden voor deze 

sterke overschatting is waarschijnlijk dat 

de gemiddelde diabetespatiënt langza-

merhand verandert. Hij wordt sneller 

gediagnosticeerd, intensiever behandeld, 

en ook de lifestyle factoren (onder andere 

roken) veranderen. Dat heeft uiteraard 

sterke invloed op de uiteindelijke risico’s. 

Het is dus goed om te weten dat de met 

de UKPDS-risicofunctie berekende getal-

len betrekkelijk zijn. Dat geldt zeker wan-

neer u die samen met de patiënt probeert 

te duiden. De hoogste tijd dus voor een 

betere rekenmachine. 

Henk Schers

Van Dieren S, et al. External validation of the 

UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) risk 

engine in patients with type 2 diabetes. Diabetologia 

2011;54:264-70.
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