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Niet alle huisartsen hebben de praktijkorga-
nisatie om optimale diabeteszorg te leveren
Een vragenlijstonderzoek

MJP van Avendonk, KJ Gorter, M van den Donk, GEHM Rutten

Inleiding
De overgrote meerderheid van de Nederlandse patiënten met dia-

betes mellitus type 2 (DM2) wordt in de eerste lijn behandeld.1 De 

kwaliteit van zorg in de eerste lijn blijkt even goed en zelfs beter 

dan de tweedelijns zorg, maar alleen in praktijken die een systeem 

hebben waarmee zij alle DM2-patiënten kunnen oproepen en 

monitoren.2,3 Omdat een strikte glykemische en cardiovasculaire 

controle het risico op complicaties fors vermindert, staan huis-

artsen voor de uitdaging om het groeiende aantal DM2-patiënten 

nauwgezet te volgen.4,5 Deze evidence-based behandeling, die 

door de richtlijnen wordt aanbevolen, vereist een gedegen orga-

nisatie van de praktijk en van de diabeteszorg.

Om goede diabeteszorg te kunnen leveren, moet de huisart-

senpraktijk aan een aantal vereisten voldoen. Noodzakelijk zijn 

een systeem om patiënten op te roepen en een gestructureerde 

samenwerking met de tweede lijn.4,6-8 Reviews laten zien dat ook 

de aanwezigheid van een praktijkondersteuner, in combinatie met 

patiënteneducatie, de zorg kan verbeteren, al is het effect hiervan 

op de bloeddruk en de lipidenwaarden niet heel duidelijk.8,9 Ver-

der is van belang dat de praktijk een systeem heeft voor oppor-

tunistische screening van patiënten met een hoog risico op het 

ontwikkelen van DM2. De NHG-Standaard Diabetes mellitus type 

2 beveelt die screening aan, omdat zij bij dit type patiënt waar-

schijnlijk kosteneffectief is.4,10 Samenwerking met een diabetes-

dienst (inclusief oproepsysteem) lijkt te kunnen leiden tot betere 

glykemische controle bij slecht gereguleerde patiënten.6,8,11 Daar-

naast kan ook de inzet van een praktijkconsulent de preventie van 

hart- en vaatziekten (inclusief diabetes) verbeteren, zoals Neder-

lands onderzoek heeft aangetoond.12 En ten slotte bepleiten 

diverse richtlijnen het instellen van diabetesspreekuren en disease 

management, al hebben deze maatregelen niet altijd evenveel effect 

op de kwaliteit van de zorg.9,13,14

In 2006 is in Nederland marktwerking in de zorg geïntroduceerd, 

en diabetes is – als volksziekte in opkomst – een speerpunt 
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Samenvatting
Van Avendonk MJP, Gorter KJ, Van den Donk M, Rutten GEHM. Is 

de huisartsenpraktijk wel toegerust voor optimale diabeteszorg? 

Een vragenlijstonderzoek. Huisarts Wet 2007;50(11):529-34.

Achtergrond De kwaliteit van de zorg aan diabetespatiënten in 

de huisartsenpraktijk is sterk afhankelijk van de manier waarop 

die zorg georganiseerd is. Wij gingen na in hoeverre het organi-

satieniveau van de diabeteszorg in de Nederlandse huisartsen-

praktijken aansluit bij de evidence-based richtlijnen, en welke 

huisarts- en praktijkkenmerken daarop van invloed zijn.

Methode Om te kunnen meten in hoeverre huisartsen hun prak-

tijk zodanig hebben gestructureerd dat zij optimale, evidence-

based diabeteszorg kunnen verlenen, ontwikkelden wij een 

Structuur Index (SI) op basis van zes huisarts- en praktijkken-

merken die wij ontleenden aan aanbevelingen uit de relevante 

richtlijnen. Deze kenmerken verwerkten wij in een schriftelijke 

vragenlijst, die wij voorlegden aan 3848 huisartsen. Van hen res-

pondeerden er 1621 (42%).

Resultaten De SI was gemiddeld 2,1 ± 0,9 bij een range van 

minimaal 0 en maximaal 4,5. Opleidingspraktijken en praktijken 

die zelf insulinetherapie aanboden, scoorden gemiddeld het 

hoogst. Bijna alle ondervraagde praktijken hadden een compu-

terregistratiesysteem, 25% had een oproepsysteem, 55% had een 

praktijkondersteuner in dienst en 25% een diabetesverpleegkun-

dige. De helft van de huisartsen voerde opportunistische scree-

ning uit op DM2, 20% had een samenwerkingsprotocol met de 

tweede lijn en 30% delegeerde taken aan een diabetesdienst.

Conclusie Driekwart van de huisartsen zit qua structureren van 

de organisatie van de diabeteszorg volgens de aanbevelingen 

uit de richtlijnen in de middengroep, 15% van de huisartsen 

loopt hierop achter en 10% loopt voor. Verder onderzoek naar de 

bevorderende en belemmerende factoren voor het structureren 

van de diabeteszorgorganisatie door de huisarts en het oordeel 

van de patiënt is nodig om aan te geven hoe de diabeteszorg het 

beste georganiseerd kan worden.
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geworden in het beleid van zorgverzekeraars en overheid.15 Eerst-

genoemden geven de huisarts een financiële stimulans wanneer 

die gestructureerde zorg levert, en de overheid heeft deze strate-

gie omarmd. Samen stimuleren zij de huisarts om kritisch naar de 

organisatie van zijn praktijk te kijken.

Wij hebben onderzocht hoe de Nederlandse huisartsen hun dia-

beteszorg georganiseerd hebben, en in hoeverre hun praktijkvoe-

ring voldoet aan de evidence-based richtlijnen en de structuur die 

overheid en verzekeraars verlangen. Daarnaast probeerden wij te 

achterhalen welke determinanten bepalen hoe zij de diabeteszorg 

structureren.

Methode
Onderzoekspopulatie

Wij selecteerden ongeveer de helft (n = 3848) van alle Neder-

landse huisartsen willekeurig uit de huisartsendatabase van het 

Universitair Medisch Centrum Utrecht. De geselecteerde huisart-

sen ontvingen begin 2005 een vragenlijst, die zij anoniem konden 

beantwoorden. Wie hierop niet reageerde kreeg na 2 respectie-

velijk 4 weken een herinnering (na 4 weken inclusief een nieuwe 

vragenlijst).

Vragenlijst

Om ons te verzekeren van face validity lieten wij de vragenlijst ont-

wikkelen door de drie huisarts-auteurs met meer dan gemiddelde 

kennis van diabetes. De lijst bevatte veertig vragen, verdeeld over 

vier hoofdstukken: huisarts, praktijk, organisatie van de diabetes-

Tabel 1 Items uit de vragenlijst

Huisartskenmerken geslacht
leeftijd*
praktijkervaring*

Praktijkkenmerken praktijktype (solo/duo/groep/
gezondheidscentrum)
praktijklocatie (platteland/
verstedelijkt platteland/stad)
patiëntenpopulatie per praktijk/per 
huisarts
aantal fte huisartsen*
praktijk achterstandswijk†

opleidingspraktijk†

aantal DM2-patiënten*

Organisatie van de diabeteszorg diabetesregister (geen/computer/
kaart)
oproepsysteem
diabetesscreening†

praktijkmedewerkers 
(huisarts, praktijkassistente, 
praktijkondersteuner, 
verpleegkundige)
verdeling van de diabeteszorgtaken 
tussen de medewerkers†

diabetesspreekuur aanwezig†

frequentie diabetesspreekuur
wie leidt het diabetesspreekuur
diabetesnascholing huisarts en 
praktijkondersteuner recenter dan 
3 jaar†

samenwerking met diabetesdienst†

welke patiënten gaan naar 
diabetesdienst
algemeen overleg in de praktijk†

diabetesoverleg in de praktijk†

Samenwerking met professionals 
buiten de praktijk

(structureel) overleg met 
wijkverpleegkundige
(structureel) overleg met 
diabetesverpleegkundige uit de 
tweede lijn
(structureel) overleg met internist
samenwerkingsprotocol met 
internist†

Alle vragen zijn meerkeuzevragen, tenzij anders aangegeven. * = Open vraag. † = 
Ja-neevraag.
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Wat is bekend?
�  In huisartsenpraktijken die een systeem hebben om diabe-

tespatiënten op te roepen en te monitoren, is de kwaliteit van 

de diabeteszorg vaak beter dan in de tweede lijn.

�  Een behandeling volgens een strak schema, met strikte glyke-

mische en cardiovasculaire controle, vermindert het risico op 

complicaties aanzienlijk. Het aantal patiënten dat de huisarts 

op deze wijze zou moeten behandelen, neemt toe. Het is daar-

om van belang de diabeteszorg zo goed mogelijk te organiseren 

om de kwaliteit van die zorg te waarborgen.

Wat is nieuw?
�  Driekwart van de huisartsen zit in de middenmoot wat betreft 

het structureren van de organisatie van de diabeteszorg volgens 

de aanbevelingen uit de richtlijnen. Vijftien procent zit met het 

oog op optimale diabeteszorg in de achterhoede en ruim tien 

procent zit in de kopgroep. De kwaliteit van de diabeteszorg 

zou kunnen worden verbeterd door de huisartsen uit de ach-

terhoede en middenmoot aan te moedigen en te ondersteunen 

om hun praktijkorganisatie te optimaliseren.

zorg en samenwerking met zorgverleners buiten de praktijk. De 

meest relevante items zijn weergegeven in tabel 1. De lijst bevatte 

een aantal ja-neevragen, maar in de meeste gevallen hebben we 

meerkeuzevragen gebruikt. Als een vragenlijst niet volledig was 

ingevuld, hebben wij de wél beantwoorde vragen gebruikt voor 

de analyse.

Structuur Index

Op basis van de aanbevelingen van de NHG-Standaard Diabetes 

Mellitus type 2, internationale richtlijnen en wetenschappelijk 

onderzoek hebben wij een samengestelde maat ontwikkeld, de 

Structuur Index (SI), die aangeeft in hoeverre de huisartsen hun 

praktijkorganisatie hebben gestructureerd om optimale diabetes-

zorg te kunnen verlenen.3,4,8,9 Volgens de richtlijnen is ‘optimale 

diabeteszorg’ passende zorg voor de individuele diabetespatiënt. 

De SI gaat uit van de aanwezigheid van zes kenmerken in de prak-

tijkorganisatie: [1] een oproepsysteem, [2] een praktijkondersteu-

ner of diabetesverpleegkundige, [3] een samenwerkingsprotocol 

met de tweede lijn, [4] systematische opportunistische screening, 

[5] een computerregistratiesysteem en [6] steun van een diabetes-

dienst. ‘Samenwerkingsprotocol met de tweede lijn’ houdt in dat de 

huisarts en het ziekenhuis structurele afspraken hebben gemaakt, 

bijvoorbeeld over streefwaarden en medicatie, over verwijzing en 

terugverwijzing of over scholing. Onder ‘steun van een diabetes-

dienst’ verstaan wij elke activiteit waarvoor de huisarts een beroep 

doet op de diabetesdienst, zoals het oproepen van de patiënt, drie-

maandelijkse controle, jaarcontrole, educatie, enzovoort.

Met behulp van Pearson- en Spearman-correlatiecoëfficiënten 

hebben wij de associaties tussen deze zes kenmerken gekwan-

tificeerd. De significante coëfficiënten waren zwak, lopend van 

–0,19 tot 0,37. Het sterkst gecorreleerd (0,37; p < 0,001) waren 

samenwerking met een diabetesdienst en de aanwezigheid van 

een oproepsysteem in een en dezelfde praktijk.

Daarnaast voerden wij een factoranalyse uit om te bekijken in hoe-

verre de SI met een kleiner aantal variabelen (factoren) zou toekun-

nen. Wij deden dit in drie stappen. In een ‘verkennende’ factorana-

lyse vonden wij twee factoren met eigenwaarden groter dan 1,0, 

die samen 44% (25% en 19%) van de geobserveerde variantie ver-

klaarden. Op deze factoren voerden wij orthogonale geometrische 

rotatie uit (varimaxrotatie). En als derde stap interpreteerden wij 

de uitkomst door de positieve en negatieve kenmerken te bepalen 

die aan de factoren waren toebedeeld. Factor 1 had twee kenmer-

ken met sterke factorladingen: oproepsysteem en diabetesdienst 

(0,826 en 0,807). Factor 2 had zeer zwakke ladingen voor oproep-

systeem en diabetesdienst (0,114 en –0,151), en matige ladingen 

voor de andere vier kenmerken (screening 0,374, samenwerkings-

protocol met tweede lijn 0,524, computerregistratiesysteem 0,568, 

praktijkondersteuner en/of diabetesverpleegkundige 0,704).

Voor het scoresysteem van de SI hebben we de diverse factorladin-

gen gebruikt, naar rato afgerond. Oproepsysteem, diabetesdienst 

en praktijkondersteuner en/of diabetesverpleegkundige scoren 

elk 1 punt; computerregistratiesysteem, screening en samenwer-

kingsprotocol met de tweede lijn scoren elk 0,5 punt. De SI reikt 

dus van 0 tot maximaal 4,5. Op basis van de procentuele verde-

ling van de uitslag kan men een SI van 1 of lager interpreteren als 

achterhoede, een SI van 1,5 tot en met 3 als middenmoot en een 

SI van 3,5 of hoger als kopgroep. Deze verdeling geeft de onder-

linge verhoudingen weer tussen de huisartsen die meer of minder 

structuurkenmerken in hun praktijkorganisatie aanwezig hebben 

om optimale diabeteszorg te kunnen verlenen.

Analyse
We hebben de data-analyse uitgevoerd met behulp van SPSS 

12.0.1. De kenmerken van de huisartsen en de praktijken zijn 

weergegeven als percentages of gemiddelden. De representativi-

teit van de onderzoekspopulatie hebben wij gecontroleerd door 

haar te vergelijken met gegevens van het Nederlands instituut 

voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL).16 Nadat wij had-

den nagegaan of er eventueel sterke correlaties bestonden tussen 

bepaalde huisarts- en praktijkkenmerken en op deze kenmerken 

een univariate lineaire regressieanalyse hadden uitgevoerd, heb-

ben we een stepwise multivariate lineaire regressieanalyse uitge-

voerd om de onafhankelijke associaties tussen significante huis-

arts- en praktijkkenmerken en de SI te bepalen.

Resultaten
In totaal retourneerden 1621 huisartsen de vragenlijst, een res-

pons van 42%. Van de respondenten was 76% man en de gemid-

delde praktijkervaring was 18 jaar. Ongeveer 40% werkte in een 

solopraktijk en 35% was huisartsopleider. Drieënveertig procent 

had een praktijkondersteuner in dienst, ongeveer 13% een diabe-

tesverpleegkundige en 12% beide. De kenmerken van de deelne-

mende huisartsen en praktijken kwamen grotendeels overeen met 

die van de Nederlandse huisartsenpopulatie (tabel 2).15

De gemiddelde praktijkgrootte was 2750 patiënten, onder wie zich 
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gemiddeld 96 DM2-patiënten bevonden, een prevalentie 3,5%. 

Bijna alle praktijken documenteerden hun diabetespatiënten in 

een computerregistratiesysteem. Een kwart van de praktijken had 

een oproepsysteem, georganiseerd door de praktijk zelf of door 

een diabetesdienst. De helft van de praktijken had een program-

ma voor diabetesscreening en 67% van de huisartsen werkte in 

praktijken waar een diabetesspreekuur gehouden werd, meestal 

door een praktijkondersteuner (63%). Een derde van de huisart-

sen delegeerde taken aan een diabetesdienst en een vijfde had 

een samenwerkingsprotocol met de tweede lijn. Meer dan 90% 

van de huisartsen en praktijkondersteuners had in de laatste 3 

jaar deelgenomen aan diabetesnascholingen (tabel 3).

De gemiddelde SI was 2,1, met een standaarddeviatie (SD) van 

0,9. Slechts weinig huisartsenpraktijken (10%) hadden voldoende 

structuurkenmerken om optimale diabeteszorg te kunnen leveren. 

Het gros (75%) bevond zich de middenmoot die lager scoorde en 

15% van de huisartsen vormde een achterhoede (tabel 4).

Omdat uit de correlatieanalyse bleek dat leeftijd sterk samen-

hangt met aantal jaren praktijkervaring (r2 = 0,919), hebben we 

de variabele leeftijd in de univariate regressieanalyse buiten 

beschouwing gelaten. In de univariate analyse bleek een aantal 

variabelen (geslacht van de huisarts, diabetesnascholing van de 

huisarts, totaal aantal patiënten per fte en aantal DM2-patiënten 

per fte) niet significant geassocieerd met de SI, en in de multiva-

riate regressieanalyse bleek dit ook te gelden voor de variabelen 

praktijktype (solo, duo, groepspraktijk of gezondheidscentrum) en 

locatie in een achterstandswijk.

Vier variabelen bleken in de multivariate regressieanalyse wél 

significant samen te hangen met de SI. Ten eerste hadden oplei-

dingspraktijken een significant hogere SI dan praktijken die niet 

deelnamen aan een huisartsenopleiding. Ten tweede scoorden 

praktijken die zelf insulinetherapie aanboden, hoger dan prak-

tijken die hun patiënten naar de specialist stuurden. Ten derde 

deden huisartsen op het (verstedelijkt) platteland het beter dan 

huisartsen in de stad. En ten vierde bleek het aantal jaren prak-

tijkervaring van de huisarts negatief samen te hangen met de SI.

Beschouwing
In dit cross-sectionele onderzoek blijkt dat driekwart van de Neder-

landse huisartsen in de middenmoot zit wat betreft de structuur 

van hun praktijkorganisatie voor een zo goed mogelijke eviden-

ce-based diabeteszorg. Het resterende 

deel zit voor 15% in de achterhoede en 

voor ruim 10% in de kopgroep. De NHG-

Standaard Diabetes mellitus type 217 

benadrukt al sinds zijn eerste verschij-

nen in 1989 de noodzaak van structuur 

in de diabeteszorg. Ons onderzoek laat 

zien dat aan die structuur nog wel wat 

te verbeteren valt. Veel praktijken heb-

ben nog steeds geen oproepsysteem en 

geen formeel samenwerkingsprotocol 

met de tweede lijn. De bereidheid om 

de dagelijkse praktijk te veranderen en 

aan te passen aan richtlijnen en pro-

tocollen verschilt nogal. Een Engels 

onderzoek vond dat praktijken die geen 

gestructureerde diabeteszorg aanbieden 

Tabel 2 Huisarts- en praktijkkenmerken in vergelijking met NIVEL-gegevens

Dit onderzoek NIVEL-peiling 2004
N = 1621 N = 8209

Huisartskenmerken man 76% 69%
leeftijd 48 ± 7 jaar* 47 jaar
praktijkervaring 18 ± 9 jaar* –

Praktijktype solo 37% 37%
duo 33% 32%
groep of gezondheidscentrum 31% 31%

Praktijklocatie platteland 18% 13%
verstedelijkt platteland 41% 41%
stad 41% 46%

Aantal patiënten per fte 2705 ± 614* 2392

Praktijkorganisatie opleidingspraktijk 35% –
praktijkondersteuner aanwezig 55% –
diabetesverpleegkundige 
aanwezig

26% –

* = Gemiddelde ± standaarddeviatie. 

Tabel 4 De mate waarin huisartsen hun 
praktijkorganisatie gestructureerd hebben 
zodat optimale diabeteszorg mogelijk is, 
uitgedrukt in de Structuur Index (SI)

SI Praktijken (N = 1464)
0 0,8%
0,5 7,4%
1 7,3%
1,5 17,3%
2 29,1%
2,5 16,3%
3 11,1%
3,5 5,5%
4 3,9%
4,5 1,3%

Tabel 3 Organisatie van de diabeteszorg

Algemene aspecten aantal DM2-patiënten per fte 96 (SD 50)
diabetesscreeningprogramma 56,3%
diabetesregister in computer 97,7%
oproepsysteem 24,9%

Diabetesspreekuur aanwezig 67,1%
minstens eenmaal per maand 90,2%

Uitvoerende huisarts 29,2%
praktijkassistente 41,2%
praktijkondersteuner 63,2%
diabetesverpleegkundige 26,3%

Taken gedelegeerd aan een diabetesdienst 30,5%
Samenwerkingsprotocol met internist 21,3%
Diabetesnascholing huisarts recenter dan 3 jaar 95,5%
Diabetesnascholing praktijkondersteuner 
recenter dan 3 jaar

95,5%
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gemiddeld minder patiënten en een hogere prevalentie van dia-

betes mellitus hebben dan praktijken die dit wel doen.18 Aantal 

patiënten en DM2-prevalentie waren in ons onderzoek echter niet 

geassocieerd met een niet-optimale organisatie van de zorg aan 

DM2-patiënten.

Wij vonden een duidelijk verband tussen opleidingspraktijken 

enerzijds en een hogere SI anderzijds. De opleidingspraktijken 

zijn verbonden met universiteiten en krijgen daardoor waarschijn-

lijk meer impulsen om hun werkwijze te structureren. In 2005 was 

18% van de Nederlandse huisartsen erkend als opleider,19 in onze 

populatie gold dat voor 35%. Dit kan een overschatting van de SI 

tot gevolg hebben, en dan zou de structuur van de diabeteszorg in 

werkelijkheid dus minder goed zijn dan wij vonden.

Dat de praktijken die zelf insulinetherapie aanbieden een signifi-

cant hogere SI hebben dan praktijken die daarvoor de tweede lijn 

inschakelen, kan komen doordat aanbieden van de therapie een 

gestructureerde werkwijze en dito praktijkorganisatie vergt.

Dat de praktijkorganisatie van ervaren huisartsen in ons onderzoek 

niet zo gestructureerd was als die van minder ervaren huisartsen 

is mogelijk te verklaren uit het feit dat de organisatorische eisen 

die diabeteszorg stelt pas in de laatste decennia op de agenda 

zijn komen te staan. Deze huisartsen hebben in die periode geen 

veranderingen meer doorgevoerd.

Dat praktijken op het (verstedelijkte) platteland een hogere SI 

hebben dan praktijken in de stad kunnen we niet verklaren.

Ons onderzoek heeft beperkingen. Ten eerste berust het op vra-

genlijsten, en de neiging om sociaal wenselijke antwoorden te 

geven kan hebben geleid tot overschatting van de kwaliteit van de 

diabeteszorg. Daarnaast is het percentage dat niet gerespondeerd 

heeft behoorlijk hoog. Omdat de vragenlijsten anoniem waren, 

konden wij geen non-responderanalyse uitvoeren. Het zou kun-

nen dat vooral gemotiveerde huisartsen met extra interesse in 

diabetes meegedaan hebben. Aan de andere kant was de repre-

sentativiteit van de respondenten goed, behalve dan dat het aan-

tal huisartsopleiders in onze onderzoekspopulatie bovengemid-

deld was. De prevalentie van DM2 in de deelnemende praktijken 

was 3,5%, ongeveer even groot als de prevalentie van bekende 

DM2-gevallen in Nederland.20 Dit suggereert dat de case finding in 

de groep respondenten ongeveer gelijk was aan die in de groep 

niet-respondenten, en dat maakt selectiebias onwaarschijnlijk.

Een tweede beperking is dat de SI een niet-gevalideerde score is. 

Voor zover ons bekend bestaat er geen gevalideerd scoringsinstru-

ment om de mate van structuur in de diabeteszorg vast te leggen. 

Wel is de SI gebaseerd op de aanbevelingen van belangrijke diabe-

tesrichtlijnen en heeft zij een goede face validity. De correlatiecoëffi-

ciënten en de factoranalyse van de zes kenmerken waarop de index 

stoelt, laten zien dat het een betrouwbare maat is. Elke indeling 

op basis van de SI-kenmerken zal echter enigszins arbitrair zijn. 

Wij hebben onze classificatie in achterhoede, middengroep en 

kopgroep gebaseerd op de distributie van de SI over de huisartsen 

(tabel 4). De groepen die een SI van 1 of lager dan wel 3,5 of hoger 

scoorden, waren klein. De grootste groep heeft een SI van 1,5 tot 

en met 3. De praktijkorganisatie in deze praktijken is voor een deel 

Abstract
Van Avendonk MJP, Gorter KJ, Van den Donk M, Rutten GEHM. 

Not all general practitioners have the practice organisation to 

provide optimal diabetes care. A questionnaire survey. Huisarts 

Wet 2007;50(11):529-34.

Background The challenges of general practice based diabetes 

care are the increasing number of patients in combination with 

strict targets of biomedical parameters. Quality of diabetes care 

is associated with the degree of organisation of the practice. 

Whether the practice organisation of Dutch general practitioners 

(GPs) is structured to provide optimal diabetes care is unknown, 

and so are the determinants.

Methods Postal questionnaire survey of GPs (n=3848). The 

extent to which practices are structured to optimize diabetes 

care has been expressed in a Structure Index (SI), based on the 

presence of six characteristics of the practice that are evidence-

based relevant for good diabetes care: practice nurse, shared 

care protocol, diabetes computer registration, screening and a 

recall system or cooperation with diabetes services (maximum 

score 4.5; range 0-4.5). After correlation analysis of the GP and 

practice determinants and univariate regression analysis of 

these determinants, we have executed a multivariate regression 

analysis. With this analysis we have assessed the independent 

associations between the univariate significant GP and practice 

determinants and the SI.

Results Total response was 42% (n=1621). Almost all GPs had a 

computerised diabetes register. 55% employed a practice nurse, 

about 25% a diabetes nurse. 50% of the GPs had a screening 

program and about 20% had a shared care protocol. 30% of the 

GPs delegated tasks to diabetes services and 25% had a recall 

system. The mean SI was 2.1 ± 0.9; it was significantly higher in 

training practices and in practices where general practitioners 

start insulin treatment themselves.

Conclusions Three quarters of the Dutch GPs belong to the mid-

dle group with respect to practice organisation to provide opti-

mal diabetes care. The remaining GPs stay behind this biggest 

group or on the other hand take the lead in structuring their 

organisation to provide diabetes care according to the guideli-

nes. Promoting and inhibiting factors for structuring the practice 

organisation and patient’s opinion have to be studied to indi-

cate how to organise diabetes care.

conform de richtlijnen, maar er is ruimte voor verbetering.

Een laatste beperking is, dat wij de mening van de diabetespatiënt 

niet betrokken hebben bij dit onderzoek. Omdat mensen steeds 

hogere eisen stellen aan het niveau van de zorg, en de betrokken-

heid van de patiënt juist in de diabeteszorg van groot belang is, 

zal toekomstig onderzoek ook andere onderdelen van de organi-

satie van de diabeteszorg in beschouwing moeten nemen.21

Concluderend: in 2005 behoorde driekwart van de huisartsen tot 

de middengroep voor wat betreft het structureren van de organi-

satie van de diabeteszorg overeenkomstig de aanbevelingen uit 
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de richtlijnen, terwijl 15% in de achterhoede zat. De Nederlandse 

overheid en de zorgverzekeraars gaan ervan uit dat goede dia-

beteszorg afhankelijk is van een goede organisatie. Vanaf begin 

2006 hebben zij organisatorische veranderingen aangemoedigd 

door financiële stimuli aan te bieden. Over de effecten van zulke 

stimuli is weinig gepubliceerd.22 Verder onderzoek zal moeten 

uitwijzen of dit beleid het beoogde effect heeft gehad. De onder-

zoekers zouden ook het oordeel van de patiënten daarin moeten 

betrekken, door hen te vragen hoe zij denken dat de diabeteszorg 

het best georganiseerd kan worden. Onderzoek naar belemmeren-

de en bevorderende factoren voor het structureren van de diabe-

teszorg organisatie door huisartsen kan duidelijk maken waarop 

interventies zich zouden moeten richten.
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