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Huisarts en Wetenschap publiceert 

heel wat interessante onderzoeksar-

tikelen gedurende een jaargang. Dan 

gaat het niet alleen om origineel, Ne-

derlands onderzoek, maar ook om ver-

taalde onderzoeksartikelen. De jury 

van de Heert Dokterprijs nomineert 

elk jaar de vijf beste artikelen en kiest 

daar een winnaar uit. Dit jaar namen 

Patrick Bindels (voorzitter), Jacobijn 

Gussekloo en Marijke Labots deze be-

langrijke taak op zich. Tijdens het 

NHG-Congres op vrijdag 22 november 

2013 zal de voorzitter van de jury de 

winnaar bekend maken.

De genomineerden voor dit jaar 

zijn, in alfabetische volgorde:

 ▪ Marlous Kortekaas, Alicia Meijer, 

Alma van de Pol, Niek de Wit. RCT’s 

in de huisartsgeneeskunde, 1990-

2010. Huisarts Wet 2012;55:486-91.

 ▪ Daniëlle Wijshake, Marjan Bruins, 

Saskia de Vries-van Rossum, Roy 

Klein Overmeen, Gijs Ruijs. Otitis 

externa na cerumenlavage. Huis-

arts Wet 2013;56:12-5.

 ▪ Noor Rikkers-Mutsaerts, Ans 

Winters, Moira Bakker, Henk van 

Stel, Victor van der Meer, Johan de 

Jongste, Jaap Sont, SMASHING On-

derzoeksgroep. Online zelfmanage-

ment voor jongeren met astma. 

Huisarts Wet 2013;56:106-9.

 ▪ Hans Kelder, Maarten-Jan Cramer, 

Jan van Wijngaarden, Rob van Too-

ren, Arend Mosterd, Carl Moons, 

Jan-Willem Lammers, Martin 

Cowie, Rick Grobbee, Arno Hoes. 

Lichamelijk onderzoek en aanvul-

lende tests bij hartfalen. Huisarts 

Wet 2013;56:110-2.

 ▪ Schreuder F, Bernsen R, Van der 

Wouden H. Vitamine D bij pijn van 

het bewegingsapparaat. Huisarts 

Wet 2013;56:310-3. ▪

Susan Umans

Huisartsenpraktijk 
24/7 levert 
Amerikaanse 
gezondheidszorg 
besparing op
Naar schatting bespaart de staat 

Pennsylvania (VS)  135.53 miljoen dollar 

op de kosten van de gezondheidszorg 

door het instellen van Convenient Care 

Clinics. Huisartsen bieden er laagdrem-

pelige gezondheidszorg buiten kan-

toortijden voor iedereen met recent 

ontstane, niet-urgente klachten.

De Convenient Care Clinic is in het 

leven geroepen als alternatief voor de 

bestaande gezondheidszorg buiten 

kantoortijden en kunnen we zien als 

een 24-uurs huisartsenpraktijk. Voor 

het verschijnen van deze klinieken 

konden mensen met recente, niet-

urgente klachten, die niet tijdens 

kantooruren naar de huisarts konden, 

buiten kantooruren nergens terecht. 

Dat strookt natuurlijk niet met de Ame-

rikaanse servicegedachte. Gevolg was 

dat doktersbezoek (ten onrechte) werd 

uitgesteld of dat mensen ten onrechte 

gebruikmaakten van spoedeisende 

hulp, het urgentiecentrum of de huis-

arts. In een retrospectief onderzoek is 

tussen 2007 en 2010 gekeken naar de 

kostenbesparing door de komst van de 

Convenient Care Clinic. Van de 2.675.303 

deelnemers was 60% vrouw en de ge-

middelde leeftijd was 37 jaar. Zonder 

een voorziening als de Convenient 

Care Clinic ging 4% buiten kantoortijd 

naar de spoedeisende hulp, 30% naar 

een urgentiecentrum, en 56% naar de 

huisarts. Tien procent stelde het zoeken 

naar hulp uit. Op grond van deze cijfers 

komen de onderzoekers op de schatting 

van 135 miljoen uit.

Hoe plaatsen we dit in Nederland? Om 

hun bestaan te kunnen rechtvaardigen, 

wordt op sommige huisartsenposten 

al een laagdrempeliger beleid gevoerd. 

De kosten van de huisartsenposten zijn 

hoger dan die van de huisarts tijdens 

kantooruren, maar lager dan de kos-

ten van spoedeisende hulp. Ook zijn er 

huisartsen met avondspreekuren als 

service voor de patiënt. Voor optimale 

huisartsgeneeskundige zorg buiten 

kantooruren is in alle gevallen toegang 

tot het EPD een voorwaarde.  Het invoe-

ren van Convenient Care Clinic-achtige 

constructies lijkt in Nederland echter 

onwaarschijnlijk. ▪

Wilma Spinnewijn

Patwardhan A, et al. After-hours access of con-

venient care clinics and cost savings associated 

with avoidance of higher-cost sites of care. J 

Prim Care Community Health 2012;3:243.
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