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wetenschappelijke ontwikkeling en de 

toepassing in de dagelijkse praktijk. De 

indicatoren dekken een groot deel van 

het technische huisartsgeneeskundige 

handelen. Men geeft van elke indicator 

de berekeningswijze en een referentie-

waarde. De referentiewaarde is afkom-

stig uit de Tweede Nationale Studie, en 

geeft aan hoe vaak huisartsen gemiddeld 

de richtlijn volgen. Met dit boek kunnen 

huisartsen hun eigen handelen goed ver-

gelijken met wat huisartsen gemiddeld 

doen. Een sterk punt vind ik dat een spe-

cifiek huisartsgeneeskundig thema als het 

nalaten van overbodig medisch handelen 

expliciet en veelvuldig is opgenomen in 

de indicatorenset.

Toch heb ik een aantal bedenkingen. 

De auteurs presenteren een flink aantal 

indicatoren waarvan de referentiewaarde 

onbekend of onbetrouwbaar is. Dat is 

niet erg als een hoger percentage richt-

lijntrouw ook betere zorg betekent. Denk 

aan het percentage COPD-patiënten aan 

wie een stop-met-rokenadvies is gegeven. 

Maar als het gaat om het aanvragen van 

een transvaginale echo bij postmenopau-

zaal bloedverlies? Hoger lijkt beter, maar 

bij welk percentage moet ik mij als huis-

arts zorgen maken om mijn kwaliteit?

En dan zijn er nog indicatoren waarvan 

volstrekt onduidelijk is wat goede kwa-

liteit is: een hoog of een laag percen-

tage richtlijntrouw? Zo is een indicator 

voor kwalitatief goede huisartsenzorg bij 

depressie het percentage episodes met 

depressie waarbij antidepressiva zijn 

voorgeschreven. Ik kan mij een huisarts 

voorstellen die 0% scoort op deze indica-

tor en toch uitstekende zorg verleent aan 

zijn depressieve patiënten en zich boven-

dien goed houdt aan de richtlijn: cog-

nitieve gedragstherapie is immers even 

effectief als een antidepressivum. Indica-

toren waar elke huisarts zich aan houdt, 

lijken mij ook niet zinnig. Zo is het per-

centage episodes epicondylitis waarbij 

niet verwezen is naar de orthopeed 98,5% 

(SD 3,2). Ik zou in dit geval huisartsen 

hooguit adviseren géén energie te steken 

in het meten van de eigen kwaliteit.

Een laatste probleem bij dit boek is dat 

de auteurs niet aangeven welke verschil-

len relevant zijn. Als een huisarts uit zijn 

dossier concludeert dat hij in 22% van 

de erysipelasepisodes een smalspectrum-

antibioticum voorschrijft bij een referen-

tiewaarde van 32,7% (SD 25,9), is dit dan 

een verschil dat berust op een systema-

tisch verkeerde toepassing van de richt-

lijn door die huisarts, of berust dat ver-

schil op toeval? In het laatste geval kan 

de huisarts beter een ander onderwerp 

kiezen ter evaluatie van zijn kwaliteit.

Kortom, ik vind dit boek een goed en 

interessant begin, toegespitst op het 

technisch huisartsgeneeskundig hande-

len, met aandacht voor onnodig medisch 

handelen. Het boek bevat indicatoren 

waar huisartsen direct mee aan de slag 

kunnen, maar ook een aantal overbodige 

of niet goed overwogen indicatoren.

Peter Lucassen
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Huisarts Zaat en neuroloog Zwetsloot 

schreven een onderhoudend boekje in de 

bekende serie Practicum huisartsgenees-

kunde over neurologische ziektebeelden 

die de huisarts hooguit enkele malen in 

zijn carrière ziet. Ze bespreken patiën-

ten met klachten die uiteindelijk veroor-

zaakt worden door ziektebeelden als MS, 

het syndroom van Guillain-Barré-Strohl, 

het syndroom van Brown-Séquard, een 

meningeoom bij het ruggenmerg, cere-

bellaire atrofie van Pierre Marie, cervi-

cale myelopathie, een epiduraal abces in 

de wervelkolom, een colloïdcyste in de 

derde ventrikel, een hemangioblastoom 

en ALS. Vrijwel alle casussen zijn uit de 

grote groepspraktijk van Zaat afkomstig, 

wat laat zien dat de genoemde ziekte-

beelden niet zo zeldzaam zijn dat je er 

als huisarts geen rekening mee hoeft te 

houden.

Deze ziektes zijn lastig te diagnosticeren 

omdat ze zich over het algemeen gestaag 

ontwikkelen, en de klachten in het begin 

meestal atypisch zijn en gemakkelijk ver-

oorzaakt kunnen worden door andere, 

vaker voorkomende en onschuldiger ziek-

tebeelden. Als de klachten aanhouden en 

subtiel afwijken van het normale patroon, 

is het de vraag wanneer de alarmbellen bij 

de huisarts moeten gaan rinkelen. Soms 

blijken er achteraf al verschijnselen te 

zijn geweest die de huisarts op het juiste 

spoor hadden kunnen zetten, verschijn-

selen die de huisarts op het moment zelf 

niet opmerkte. Het is echter de vraag of je 

dat door geregelde opfrissing van neuro-

logische kennis en het meer routinematig 

verrichten van neurologisch onderzoek 

kan voorkomen.

Een duidelijk antwoord op laatstgenoem-

de vraag geven de auteurs niet. Hoewel 

ze vermelden dat de luie dokter zichzelf 

tekort doet door niets op te zoeken en bij 

gevoelens van ‘niet pluis’ gewoon door 

te sturen, blijkt uit de meeste casussen 

dat de uiteindelijke diagnose doorgaans 

specialistisch onderzoek en neurologi-

sche expertise vereist. In het gunstigste 

geval krijgt de huisarts door studie wat 

meer gespecificeerde vermoedens over 

de diagnose. Het is echter doorslagge-

vend voor de uiteindelijk geleverde kwa-

liteit van zorg dat de huisarts beschikt 

over de juiste attitude: de bereidheid een 

eenmaal gestelde diagnose te allen tijde 

opnieuw in twijfel te trekken.

Tjerk Wiersma


