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De berichten, commentaren en reacties 

in het Journaal richten zich op de weten-

schappelijke en inhoudelijke kanten van 

de huisartsgeneeskunde. Bijdragen van 

lezers zijn welkom (redactie@nhg-nl.org). 

De bijdragen in deze aflevering zijn van 

Els Licht, Roelf Norg, François Schelle-

vis, Henk Schers, en Joost Zaat.

Veel innovaties in onze gezondheids-

zorg komen aanwaaien van overzee. Ze 

ontstaan meestal in de Verenigde Sta-

ten en na een tussenstop in Engeland 

dwarrelen ze met enige vertraging neer in 

onze Hollandse polders. Het is daardoor 

tamelijk goed te voorspellen welke ‘zorg-

vernieuwingproducten’ de komende jaren 

Nederlandse bodem gaan bereiken. En 

misschien zit er weer iets aan te komen: 

referral management centers, ik noem ze maar 

even ‘verwijsmanagementcentra’. Deze 

ontstonden halverwege de jaren negen-

tig in de Verenigde Staten, en hebben 

inmiddels de Engelse gezondheidsmarkt 

bereikt. Mogelijk is ook de ontluikende 

zorgmarkt in Nederland een vruchtbare 

bodem voor deze noviteit. Verwijsmanage-

mentcentra zijn bedoeld als interface tus-

sen huisarts en specialist. Ze kunnen in 

potentie meerdere dingen: verwijzingen 

tellen, onterechte verwijzingen ongedaan 

maken en zorgen dat verwezen patiënten 

bij de juiste specialist in het juiste cen-

trum terechtkomen. De aanname is dat 

huisdokters het overzicht over de moge-

lijkheden een beetje verliezen, en gema-

naged moeten worden in hun verwijzin-

gen door assessors. Welk bestaansrecht de 

verwijsmanagementcentra precies heb-

ben, is vooralsnog onduidelijk,1 maar de 

belangrijkste reden voor hun oprichting 

is uiteraard kostenbeheersing. De Prima-

ry Care Trusts, die in Engeland de potjes 

voor de eerste lijn beheren, zijn immers 

gebaat bij minder verwijzingen, omdat 

dat geld bespaart.

De reacties op dit soort ontwikkelingen 

zijn voorspelbaar. Dokters voelen zich 

aangetast in hun professionele autono-

mie en ageren tegen het idee dat patiën-

ten ‘marktwaar’ worden. Ze vinden dat de 

vertrouwensrelatie tussen arts en patiënt 

wordt geschaad, en dat uitstel van een 

verwijzing potentieel schadelijk kan zijn 

voor de patiënt.2 Bovendien is het plau-

sibel dat het huidige verwijssysteem al 

behoorlijk efficiënt is.3 Volgens mij heb-

ben die dokters steekhoudende argumen-

ten, maar goed, dat telt niet in de wereld 

van vernieuwend ‘managementdenken’. 

Blijft de vraag waar het allemaal goed 

voor is. Misschien kunnen we daar alvast 

over nadenken. Maar beter nog: hoe kun-

nen we zorgen dat deze ‘innovatie’ bin-

nenkort over- in plaats van aanwaait? 
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Management van verwijzingen

De kleine lettertjes van pijn in de borsten

Dat het belangrijk is om de kleine letter-

tjes van een nieuwe verzekeringspolis te 

lezen, is bekend. Maar ook de kleine let-

tertjes van nieuw geneesmiddelenonder-

zoek kunnen boekdelen spreken.

Recent is het veelvoorkomende probleem 

van pijn in de borsten (mastodynie) 

onderzocht. Tweederde van de werkende 

vrouwen zou er last van hebben. Milde 

gevallen kunnen worden behandeld met 

dieet of psychotherapie. Bij ernstige 

gevallen (5-20%) verstoort de pijn het sla-

pen, het werk of de seks. Deze vrouwen 

moeten een medicamenteuze behande-

ling krijgen. Helaas is die doorgaans wei-

nig effectief. Gelukkig is er nu toremifen, 

een ‘zusje’ van tamoxifen. Volgens de 

onderzoekers is dit middel wel effectief 

én gemakkelijk toepasbaar. De onderzoe-

kers onderzochten eerst meer dan 7000 

vrouwen met mastodynie: 988 vrouwen 

(<14%) hadden matige tot ernstige mas-

todynie. Vervolgens vielen de vrouwen af 

die hormonale anticonceptiva gebruikten 

of NSAID’s slikten. Dat vermindert de toe-

pasbaarheid van zo’n pil in de praktijk al 

sterk. Ook vielen de vrouwen af die ver-

beterden op een proefbehandeling met 

placebo. Uiteindelijk konden 195 vrou-

wen ingesloten worden, minder dan 3% 

van alle vrouwen met mastodynie. Na 3 

maanden was de pijn in de toremifen-

groep met ruim 75% afgenomen. Maar 

óók het placebo bleek de pijnklachten 

met bijna 50% te kunnen verminderen. 

Dus zelfs bij vrouwen die aanvankelijk niet 

reageerden op placebo. Of toremifen het 

slapen, het werk en de seks verbeterde, 

blijft bovendien onbeantwoord. En daar 

ging het nu eigenlijk om.

Ik denk dat ik dan maar liever een nep-

pil voorschrijf, in een doktershandschrift, 

met kleine lettertjes... (RN)
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