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waarden voor succesvol cardiovasculair 
risicomanagement zijn patiënt-com-
pliance en het volgen van de richtlijnen 
in de standaard door degene die de 
zorg levert. Waarschijnlijk ontvangt 
30-40% van de mensen in de doelgroep 
niet de zorg volgens de laatste weten-
schappelijke inzichten en is 20% van de 
geleverde zorg onnodig of zelfs scha-
delijk. In deze gerandomiseerde trial 
werd gekeken naar verschillen tussen 
huisarts en praktijkondersteuner in 
het toepassen van de NHG-Standaard 
Cardiovasculair risicomanagement. 
De onderzoekers keken naar verschil-
len in interventie door huisartsen en 
praktijkondersteuners. Daarnaast on-
derzochten ze of er verschillen waren 
in het volgen van de behandeling door 
patiënten afkomstig van huisartsen en 
patiënten afkomstig van praktijkonder-
steuners. De interventie vond plaats in 

Leefstijl is uitdaging 
voor alle partijen

In het cardiovasculair risicomanage-
ment is zowel bij degene die de zorg 
levert als bij degene die de zorg ont-
vangt (patiënt) nog te weinig oog voor 
leefstijl, volgens het onderzoek van 
Helene Voogdt-Pruis. Uit haar onder-
zoek blijkt verder dat praktijkonder-
steuners de richtlijn cardiovasculair 
risicomanagement beter volgen dan 
de onderzochte huisartsen. Ook geven 
praktijkondersteuners vaker leefstijl-
adviezen, maar dat heeft weer geen 
invloed op het daadwerkelijk opvolgen 
van die adviezen.
Leefstijladviezen en medische in-
terventie verminderen de incidentie 
en progressie van cardiovasculaire 
aandoeningen. Twee belangrijke voor-

methoden voor kraakbeen- en bot-
regeneratie, stamceltherapie voor de 
hartspier, een effectief middel tegen 
littekenjeuk (bij brandwonden) en ver-
beterde navigatiesystemen (voor slecht-
zienden). Huisartsen bleken onder 
andere te hechten aan betere toedie-
ningsvormen van medicatie bij polyfar-
macie, verbeterde informatiesystemen 
tussen huisartsen onderling en tussen 
huisartsen en patiënten, en verbeterde 
diagnostische mogelijkheden voor de 
huisarts zoals een echoapparaat met 
beeldherkenning. Mantelzorgers noem-
den middelen ter vergroting van de 
zelfstandigheid en domotica voor zorg 
op afstand (GPS, sensoren en software). 
De aangedragen patiëntenwensen 
werden nadien door de commissie ge-
prioriteerd aan de hand van een vijftal 
criteria: gezondheidswinst, omvang 
van de doelgroep, kosten per patiënt, 

arbeidsbesparing en marktfalen.
 Bedoeling van de hele exercitie is 
dat een en ander leidt tot een nieuw 
metaprogramma ‘Innovatieve medische 
producten’, dat over bestaande onder-
zoeksprogramma’s wordt gelegd zodat 
de echte noden van de eindgebruikers 
tot een oplossing worden gebracht. En 
nu maar hopen dat de onderzoeks-
agenda maakbaar is en de producten 
oplevert die men zich wenst. ▪ 

Tjerk Wiersma

Medische producten: nieuw en nodig! Een in-
vesteringsagenda voor onderzoek naar innova-
tieve en relevante medische producten. Den 
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Waar de nood het 
hoogst is

In een recent advies boog de Gezond-
heidsraad zich over de medische 
onderzoeksagenda voor de komende 
jaren. Bijzonder aan het rapport is dat 
men primair te rade ging bij eindge-
bruikers, in de terminologie van het 
rapport de pull geheten. Verspreid over 
vijftien ziektegebieden werd patiënten 
en hulpverleners gevraagd welke nog 
niet bestaande medische producten 
het meest nodig zijn. Op deze wijze 
hoopt men te bereiken dan innovaties 
niet meer primair worden gestuurd 
door de agenda’s van universitaire of 
industriële onderzoekers (de push).
De raadpleging van patiënten leverde 
vele interessante suggesties op zoals 
een apparaat voor bewegingsanalyse, 
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door 25 huisartsen en 6 ervaren prak-
tijkondersteuners bij 701 geselecteerde 
patiënten. Vierhonderdvierentachtig 
behandelde patiënten (69%) vulde ach-
teraf een volledige vragenlijst in over 
de interventies. Opvallend hierin was 
de geringe aandacht van de hulpverle-
ners voor belangrijke cardiovasculaire 
risicofactoren als roken en overgewicht. 
Bij roken werd dit door de praktijkon-
dersteuner in slechts 39% besproken, bij 
de huisarts was dat nog minder; 10%. 
Leefstijl is een uitdaging die kennelijk 
niet alleen bij de patiënten ligt. ▪ 
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