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van depressie.2-4 In dit onderzoek keren drie soorten bevindin-

Achtergrond Er is behoefte aan duidelijkheid over de aansluiting

gen telkens terug. De eerste soort is dat huisartsen, afgeme-

tussen de generalistische en de specialistische zorg op het gebied

ten aan evidence-based richtlijnen en DSM of ICD, depressieve

van psychiatrische problematiek. Onderzoek wijst uit dat huisart-

symptomen minder goed herkennen, de ernst ervan onder-

sen depressieve symptomen minder goed herkennen en de ernst

schatten en te terughoudend zijn met effectieve interventies.

ervan vaak onderschatten. Wij onderzochten op welke manier

Een mogelijke verklaring is gebrek aan kennis, vandaar de

huisartsen en psychiaters tot hun oordeel komen bij patiënten

telkens terugkerende aanbeveling tot meer ggz-scholing voor

met depressieve klachten, en voor welke diagnostiek en behande-

huisartsen.5
De tweede bevinding is dat huisartsen in een andere set-

ling zij dan kiezen.
Methode Wij vroegen 25 huisartsen en 26 psychiaters om online

ting opereren dan psychiaters. Zij zien andere patiënten met

vier casussen te beoordelen en steeds het best passende beleid te

andere problemen en moeten daarom andere vragen beant-

kiezen. Iedere casus bevatte 15 hyperlinks naar verschillende cate-

woorden. De patiënten van de huisarts hebben in het alge-

gorieën aanvullende informatie. Door het klikgedrag van de deel-

meen weinig gedifferentieerde klachten, die vaak na verloop

nemers te monitoren konden wij nagaan hoe zij tot hun oordeel

van tijd vanzelf overgaan. Het is de taak van de huisarts, als

kwamen.

poortwachter tot de gespecialiseerde zorg, om onnodige ver-

Resultaten De deelnemers waren eensgezind over de ernst van

wijzing te voorkomen en tenzij de klacht zijn ‘niet-pluisgevoel’

de problematiek, maar de psychiaters kozen vaker voor psycho-

activeert, zal hij dus geneigd zijn te kiezen voor afwachtend

educatie en medicatie door een psychiater of klinisch psycholoog,

beleid.6,7 Psychiaters daarentegen zien een geselecteerde

waar de huisartsen vaker kozen voor een huisarts of maatschap-

populatie met ernstiger klachten en zetten daarbij een uit-

pelijk werker. De huisartsen hadden voor hun oordeel veel minder

gebreid arsenaal van diagnostische en therapeutische instru-

tijd nodig dan de psychiaters en klikten veel minder vaak door

menten in.

naar diepere informatielagen. Huisartsen gingen vooral op zoek
naar de sociale context, psychiaters naar de symptoomgeschiedenis.

Wat is bekend?

Conclusie De huisartsen en psychiaters in ons onderzoek oor-

▪ Vergeleken met psychiaters zijn huisartsen terughoudender

deelden inderdaad verschillend over dezelfde depressieve klach-

in het vaststellen van depressieve klachten, maar schrijven ze

ten. Deze verschillen zijn echter functioneel en sluiten aan bij de

toch veel meer medicatie voor.

taak die beide disciplines in de zorg vervullen: de generalistische

▪ Met de herinrichting van de eerstelijns-ggz vallen er nieuwe

poortwachter versus de specialistische achterwacht. Meer over-

taken toe aan de huisarts en de basis-ggz. Er is nog weinig duide-

eenstemming zou de kwaliteit van de zorg niet verbeteren.

lijkheid over de aansluiting van de generalistische op de specialistische zorg bij psychische problematiek

M

Inleiding

Wat is nieuw?

et de komst van de POH-ggz en de basis-ggz heeft de

▪ Huisartsen kiezen vaker voor een lichtere behandeling in de

eerstelijnszorg voor patiënten met psychische proble-

eerste lijn, psychiaters kiezen bij dezelfde patiënt vaker voor een

matiek een ﬂinke impuls gekregen. Daarmee is ook de behoef-

zwaardere behandeling in de tweede lijn.

te gegroeid aan duidelijkheid over de aansluiting tussen de

▪ Huisartsen gebruiken andere regels (heuristieken) voor het

generalistische en de specialistische zorg op dit gebied.1

diagnosticeren van psychische klachten dan psychiaters; ze zien
daardoor andere zaken en indiceren ook anders.
▪ Dit verschil in aanpak is niet primair het gevolg van een gebrek aan kennis maar is inherent aan de taak van de huisarts als

Radboudumc, Behavioural Science Institute, Postbus 9104, 6500 HE Nijmegen: prof.dr. G.J.M Hutschemaekers, hoogleraar Geestelijke gezondheidszorg (tevens hoofd zorgprogramma basiszorg, Pro
Persona, Wolfheze); prof.dr. C.LM Witteman, hoogleraar Diagnostische besluitvorming. Pro Persona, Wolfheze: J. Rutjes, gz-psycholoog; dr. A. Kaasenbrood, psychiater. KU Leuven, faculteit Psychologie: prof.dr. L. Claes, hoogleraar Klinische psychologie. Radboudumc, afdeling EerstelijnsgeėĎĎĜĔĞėčĎȓĒēĖĎĐĎėȖčěȔȔ ȔȔ Ȕ ĞČĊĜĜĎėȓđĞĒĜĊěĝĜȤĘėčĎěģĘĎĔĎěɍĘěěĎĜęĘėčĎėĝĒĎȖ
ĐȔđĞĝĜČđĎĖĊĎĔĎěĜȫęĜĢČđȔěĞȔėĕɍĘĐĎĕĒēĔĎċĎĕĊėĐĎėğĎěĜĝěĎėĐĎĕĒėĐȖėĒĎĝĜĊĊėĐĎĐĎğĎėȔ

generalist en poortwachter.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd als: Hutschemaekers GJ, Witteman CL, Rutjes J, Claes L, Lucassen P, Kaasenbrood A. Different answers to different questions: exploring clinical decision making
by general practitioners and psychiatrists about depressed patients. Gen Hosp Psychiatry
2014;36:425-30. Publicatie gebeurt met toestemming van de uitgever.

▪ De basis-ggz zal een duidelijk generalistisch perspectief
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▪ Het getuigt van weinig inzicht in het onderscheid tussen generalistische en specialistische zorg als men verwacht dat de
basis-ggz een goedkopere en efficiëntere kopie kan worden van
de specialistische ggz.
moeten kiezen en korte interventies aanbieden die het zelfhelend vermogen van de patiënt versterken.
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De derde bevinding heeft te maken met een verschil in di-

De deelnemers kregen de vier casussen, waarvan de ernst

agnostische strategie dat samenhangt met de voorafkans op

opliep van niet-complex naar zeer complex, in willekeurige

ziekte. Psychiaters gebruiken, als alle medisch specialisten,

volgorde te zien. Na elke casus beantwoordden zij vragen over

een excluderende strategie waarbij zij systematisch hypotheses

de ernst van de klachten (op een vijfpunts likertschaal), over

testen en verwerpen totdat de ‘werkelijke’ diagnose overblijft.

welke soort behandeling zij passend achtten (in toenemende

Huisartsen zijn generalisten; zij volgen daarom meestal een in-

intensiteit: psycho-educatie, steunend-begeleidend contact,

cluderende en integratieve heuristiek waarbij zij de klachten,

psychotherapie, medicatie) en welke behandelaar (van gene-

de patiënt en diens omgeving ‘scannen’ tot er een betekenisvol

ralistisch naar specialistisch: huisarts, maatschappelijk wer-

beeld ontstaat van wat er met de patiënt aan de hand is.8

ker, klinisch psycholoog, psychiater).

De drie soorten bevindingen zijn gekoppeld aan drie ver-

Wij beoordeelden iedere casus op dezelfde manier en vol-

schillende onderzoeksparadigma’s, waardoor onderzoeksre-

gens dezelfde stappen. Wij registreerden per casus de totale

sultaten zich moeilijk laten vergelijken en niet goed bruikbaar

beoordelingstijd en het aantal kliks op aanvullende informa-

zijn als richtsnoer bij nieuwe ontwikkelingen, zoals de in-

tie. Omdat de uitkomsten van de beoordelingstijd scheef

richting van de basis-ggz. Dat is jammer en onnodig. Daarom

verdeeld waren (skewness 3,08; kurtosis 10,56), hebben we als

hebben wij opnieuw onderzocht op welke manier huisartsen

afhankelijke variabele de logtransformatie van de beoorde-

en psychiaters tot hun oordeel komen bij patiënten met de-

lingstijd gebruikt. Resultaten met een power kleiner dan 5%

pressieve klachten, en tot welke diagnostiek en behandeling

beschouwden we als signiﬁcant.

zij dan komen. De uitkomsten geven niet alleen beter inzicht
in de verschillen tussen huisarts en psychiater, maar resulte-

Resultaten

ren mogelijk ook in bruikbare tips voor de inrichting van de

De F-toets (F(1,39) = 0,63; niet signiﬁcant) wijst uit dat de deel-

basis-ggz.

nemers eensgezind waren over de ernst van de problematiek.
Dat gold niet voor hun oordeel over de best passende interven-

Methode

ties en disciplines: psychiaters kozen vaker voor psycho-edu-

De auteurs van dit artikel, onder wie een psychiater, een huis-

catie en medicatie, uitgevoerd door een psychiater of klinisch

arts en drie (klinisch) psychologen, ontwikkelden vier online
casussen over een patiënt met depressieve klachten, en legden deze voor aan 25 psychiaters en 26 huisartsen uit de regio

Tabel Keuze van diagnostische informatie, behandeling en behandelaar door 25 huisartsen

Arnhem-Nijmegen. Van de psychiaters (17 mannen en 8 vrou-

respectievelijk 26 psychiaters bij vier casussen over depressieve klachten

wen, gemiddeld 18 jaar werkervaring) was de helft werkzaam
Huisarts
(n = 26)

binnen Pro Persona, een grote ggz-instelling in deze regio.
De huisartsen (20 mannen en 6 vrouwen, gemiddeld 20 jaar

Psychiater
(n = 25)

χ2 (df =1)

p*

werkervaring) werden voor een groot deel geworven binnen

Gekozen behandeling†

het academisch huisartsennetwerk Nijmegen.

▪ psycho-educatie

11%

28%

8,96

< 0,01

▪ begeleiding

45%

49%

0,39

0,53

Wij vroegen elke deelnemer de vier casussen te beoordelen
en steeds het best passende beleid te kiezen. Iedere casus telde

▪ psychotherapie

51%

47%

0,30

0,58

220 woorden en bevatte 15 hyperlinks naar verschillende cate-

▪ medicatie

23%

51%

15,03

< 0,01

▪ huisarts

38%

17%

9,41

< 0,01

▪ maatschappelijk werker

27%

11%

6,66

0,01

gorieën aanvullende informatie. Door het klikgedrag van de
deelnemers te monitoren konden wij nagaan hoe zij tot hun
oordeel kwamen.
De 15 categorieën waarin de aanvullende informatie voor

Gekozen behandelaar†

iedere casus was opgedeeld, stelden wij vast op basis van

▪ klinisch psycholoog

delphi-onderzoek, waarin experts aangeven welke soort infor-

▪ psychiater

matie zij nodig denken te hebben om tot een behandeloordeel

Gebruikte diagnostische informatie‡

te komen.9 De casussen bevatten de volgende informatiecategorieën: gezondheid in de afgelopen jaren, ziektegeschiedenis,
symptoomgeschiedenis, psychische symptomen, persoonlijkheid, biograﬁe, suïcidale ideatie, sociaal functioneren, relaties,
middelengebruik, genetische factoren, somatische aspecten,
precipiterende factoren, ontwikkelingsfactoren en behandel-

7%

28%

13,44

< 0,01

31%

49%

6,41

0,01

▪ suïciderisico

55%

66%

2,21

0,14

▪ recente gezondheidsgeschiedenis

53%

77%

11,59

< 0,01

▪ middelengebruik

46%

59%

3,12

0,08

▪ behandelmotivatie

44%

39%

0,47

0,49

▪ symptoomgeschiedenis

40%

65%

11,28

< 0,01

motivatie. Elke categorie bevatte drie niveaus van informatie:

▪ psychische symptomen

33%

46%

3,04

0,08

niveau 1, globale samenvattende informatie, stond in de ca-

▪ sociaal functioneren

33%

35%

0,76

0,78

▪ lichamelijke aspecten

31%

51%

7,38

< 0,01

sustekst; niveau 2, uitgebreidere informatie, kwam in beeld
na klikken op een hyperlink in de tekst; niveau 3, speciﬁeke
informatie over bijvoorbeeld testuitslagen, kwam in beeld na
doorklikken binnen niveau 2.
5 8 ( 3) m a a r t 2 0 1 5

* Signiﬁcante verschillen (p < 0,05) zijn vetgedrukt.
† Voor behandeling en behandelaar konden de respondenten meer dan één voorkeur opgeven.
‡ Weergegeven zijn de acht informatiecategorieën waarop het meest werd doorgeklikt.
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Figuur Mediane beoordelingstijd van huisartsen en psychiaters bij vier patiënten met

vooral naar de sociale inbedding, waar ze een verklaring pro-

depressieve klachten

beren te vinden voor wat er aan de hand is. Ook zijn huisartsen meer gericht op empowerment: welke hulp heeft de patiënt
nodig om zijn problemen het hoofd te bieden? Waarschijnlijk

minuten

30

hangt dit verschil in perspectief samen met hun positie als
poortwachters van de gezondheidszorg, die terughoudend

25

zijn met ingrijpen of doorverwijzen,11 terwijl psychiaters, als
specialistische achterwacht, vooral hun best doen niets over
20

het hoofd te zien.
Ook de derde algemene bevinding vinden we terug in onze

15

huisarts

gegevens: psychiaters en huisartsen gebruiken andere zoek-

psychiater

strategieën. Psychiaters gebruiken vastomlijnde zoekregels
die nauwelijks variëren met de problematiek van de patiënt.

10

Huisartsen daarentegen starten met een globale scan van het
probleem en focussen zo nodig op speciﬁeke aspecten. Hun

5

aandacht lijkt vooral geleid te worden door onduidelijkheden
en mogelijke risico’s. Daardoor komen huisartsen, zelfs als ze

0

casus 1

casus 2

casus 3

casus 4

dezelfde patiënt beoordelen en dezelfde vragen voorgelegd
krijgen, tot andere antwoorden dan psychiaters. Dit strookt
met eerder onderzoek waaruit bleek dat huisartsen sneller

psycholoog, huisartsen kozen vaker voor een aanpak binnen de

werken dan internisten en een strategie volgen die variabeler

eerste lijn, door een huisarts of maatschappelijk werker [tabel].

is en meer afhangt van patiëntkenmerken.12

Voor aanvullende diagnostische informatie klikten huisartsen het vaakst op ‘suïciderisico’, ‘recente gezondheids-

Conclusies

geschiedenis’, ‘middelengebruik’, ‘sociaal functioneren’ en

Bij de interpretatie van de resultaten van ons onderzoek past

‘motivatie’. Met uitzondering van ‘motivatie’ waren dat de

enige terughoudendheid. Het betrof een pilotonderzoek met

links waarop ook psychiaters het vaakst klikten. Psychiaters

een beperkt aantal respondenten die een niet-representatieve

kozen het vaakst voor de link ‘symptoomgeschiedenis’. Huis-

steekproef vormen, hetgeen bijvoorbeeld blijkt uit het boven-

artsen bleken nauwelijks te kiezen voor ‘genetische factoren’,

gemiddeld hoge aantal ervaringsjaren. De respondenten be-

‘somatische aspecten’, ‘biograﬁe’, ‘sociaal functioneren’ en

oordeelden slechts vier casussen en deden dat online, dus de

‘precipiterende factoren’, terwijl psychiaters nauwelijks verder

onderzoekssituatie weerspiegelt niet per se de realiteit van de

vroegen naar ‘ontwikkelingsfactoren’. Ten slotte bleken huis-

spreekkamer.

artsen veel minder vaak door te klikken naar diepere niveaus

Mochten de resultaten echter generaliseerbaar blijken,
dan kunnen we een aantal interessante conclusies trekken.

van informatie.
Ook in beoordelingstijd verschilden beide beroepsgroepen:

De verschillen in verwerving (input) en verwerking (throughput)

de huisartsen hadden veel minder tijd nodig dan de psychia-

van informatie verklaren niet alleen waarom huisartsen en

ters [ﬁguur]. Opvallend was dat de beoordelingstijd per casus

psychiaters vaak andere behandelbeslissingen nemen (output),

aanzienlijk verschilde, vooral bij de huisartsen. Casus 3 (tame-

maar ook waarom hun diagnostische oordelen zo vaak ver-

lijk ernstig) kostte huisartsen het meeste tijd, de casussen 1

schillen. Om grotere overeenstemming tussen beide discipli-

(niet complex) en 4 (zeer complex) veel minder. Bij psychiaters

nes te bereiken is betere kennis van de DSM niet voldoende.

waren de verschillen in beoordelingstijd niet signiﬁcant.

Dat vergt fundamentele veranderingen in het proces van diagnosestelling. Het is echter zeer de vraag of die grotere over-
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eenstemming tot betere zorg zou leiden. De verschillen zijn

Hoewel zij het eens waren over de ernst van de problematiek

functioneel en sluiten aan bij de taak die beide disciplines in

oordeelden de huisartsen en psychiaters in ons onderzoek

de zorg vervullen: de poortwachter moet selecteren, de speci-

verschillend over de best passende behandeling voor de de-

alistische achterwacht heeft de opdracht al het mogelijke te

pressieve klachten die wij hen voorlegden. Huisartsen kozen

doen om de patiënt beter te maken.13-15

vaker voor een lichtere behandeling in de eerste lijn, psychi-

Wat betekent dit voor de inrichting van de basis-ggz? Nog-

aters kozen bij dezelfde patiënt vaker voor zwaardere behan-

al wat ggz-instellingen en specialisten vinden dat de basis-

delingen in de tweede lijn. Zij geven dus wel degelijk andere

ggz vooral een goedkopere en efficiëntere kopie moet zijn van

antwoorden.10

de specialistische ggz. De kans op goede resultaten (correcte

Dat lijkt echter vooral ook te komen doordat ze andere vra-

DSM-classiﬁcaties en juiste toepassing van evidence-based

gen stellen, zoals blijkt uit de informatie die zij opvragen. Psy-

behandelprotocollen) zou dan maximaal zijn. Het onder-

chiaters gaan op zoek naar veel extra informatie, huisartsen

scheid tussen huisarts en psychiater dat wij hier hebben om-

lijken eerder te opteren voor een globale screening en kijken

schreven, maakt dat een andere insteek meer voor de hand

huisarts & wetenschap
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7

ggz zo groot mogelijk. Laat de basis-ggz korte interventies

8

aanbieden die het zelfhelend vermogen van de patiënt versterken, en laat de overige ggz zich nog uitdrukkelijker het

9

specialistische perspectief en de specialistische werkwijze
toe-eigenen. ▪
10
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afneemt. Zij raden het team in de huis-

auteur ook door huisarts en praktijkon-

artsenpraktijk aan ervaring op te doen

dersteuner samen worden uitgevoerd.

In het eerste nummer van de tiende(!) jaargang

met aanvullend bloeddrukonderzoek

Goede afstemming is dan noodzakelijk

van het Tijdschrift voor praktijkondersteuning

zoals thuis-, 24-uurs-, en 30-minuten-

en daarbij kan de 10-puntenlijst diabe-

onder meer aandacht voor depressiviteit bij hart-

meting.

tes van pas komen.

In t er m e z zo

ligt: maak de verschillen tussen basis-ggz en specialistische

en vaatziekten, bloeddrukmeting, een checklist
voor diabetes, antihypertensiva en de transitie

10-puntenlijst diabetes

van praktijkondersteuner naar praktijkverpleeg-

De DiHAG pleit voor diabetesjaarcontro-

Calciumantagonisten en
diuretica

kundige.

le door de huisarts, maar kan volgens de

Kaderarts Ravee Rambharose bespreekt
in dit laatste deel van de serie over

Maatwerk bij hart- en
vaatziekten
Onderzoekers

van

antihypertensiva

calciumantago-

nisten en diuretica.

Radboudumc

houdt met depressiviteit bij pati-

Van praktijkondersteuner
naar praktijkverpleegkundige

enten met hart- en vaatziekten of

Aangezien de eerstelijnszorg veran-

met een verhoogd risico daarop.

dert, is het competentieproﬁel van

Praktijkondersteuners die zich be-

de praktijkondersteuner aangepast.

zighouden

Praktijkondersteuner wordt prak-

in Nijmegen ontwikkelden een interventieprogramma dat rekening

met

cardiovasculair

risicomanagement kunnen dit in-

tijkverpleegkundige

terventieprogramma inzetten, dat

kernteam in de huisartsenpraktijk.

bestaat uit motiverende gesprek-

De Stichting Sociaal Fonds Huisart-

voering, een webprogramma en

senzorg buigt zich over deze transi-

leefstijlinterventies.

tie. ▪

Einde praktijkbloeddrukmeting?
De auteurs verwachten dat het
gebruik van de klassieke bloeddrukmeting de komende tien jaar
5 8 ( 3) m a a r t 2 0 1 5

binnen

het

Heeft uw praktijkondersteuner al
een abonnement? Zie www.tijdschriftpraktijkondersteuning.nl. Een
jaarabonnement kost € 85,-.
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