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The purpose of this thesis is to describe the Registration Network Family Practices
as an instrument, its possibilities and limitations. The leading questions were:

- Is it possible to establish a computerized anonymous database continuously fed
by general practitioners with certain patient characteristics and relevant health
problems?

- Can the data from the Registration Network Family Practices be used for re-
search, medical education and quality assurance?

Before these issues are studied, the Dutch history of registration in general prac-
tice is described in Chapter 2. Based on the different types of general practice
registrations, such as time limited morbidity studies, continous morbidity registra-
tions, and sentinel stations, an overview is provided of the 13 current general prac-
tice registrations. Although the purpose of all registrations is to collect data on
general practice, the specific aim and, therefore, the nature of the data collection
vary considerably. Nevertheless, the entire spectrum of morbidity and related
activities is covered.
A general picture of the general practice based registrations in many other Euro-
pean countries, Canada, and the United States is given.
Computerization of general practices has facilitated the creation of national and
international networks of collaborating practices, which can harvest the wealth of
information on the health of patients available in general practice.

Chapter 3 describes the Registration Network Family Practices in greater detail.
Forty two general practitioners in 15 practices, with a patient population of 80 000
people, are using a general practice health information system to establish a cen-
tral computerized anonymous database containing certain patient characteristics
and all relevant health problems. By September 1990 patient characteristics and
problem lists for 32 072 patients had been entered and a total of 94 476 health
problems had been identified. The database has been set up primarily as a sam-
pling frame, allowing researchers to identify patients with particular health prob-
lems. The database can also provide descriptive data on prevalence and incidence
rates, fulfil a monitoring function and provide data for practice audit, medical
education and health management

How and when health problems and diagnoses are to be denned and recorded is
described in Chapter 4. By December 1990 patient characteristics of 35 740 pa-
tients with 110 017 health problems had been identified in the database of the Re-
gistration Network. Diagnoses make up the greatest proportion of problems
(67%), followed by complaints or patterns of complaints (14,3%). Risk factors,
congenital or social problems are also included on the problem lists.
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T h e problem list, as par t of a general practice health information system, can be-
come an impor tant tool for research. •*>'---•..•. - ,, > ,; ,K- .."( -.1 .--T. .<--t

In Chapter 5 characteristics of general practitioners and patients of the Registra-
tion Network are compared with those of the general practitioners in general and
the populat ion in general . Fur thermore , the process of quality control of the data
is described including instruction and training sessions, a registration handbook,
regional consensus groups and special software for data control. The accuracy of
the data collected, registered and coded is evaluated on the basis of a special soft-
ware control program and two quality control experiments .

T h e general practitioners of the Registration Network Family Practices are found
to be only partly comparable with the entire group of Dutch general practitioners.
T h e practice populat ion resembles the Dutch general populat ion very much as re-
gards at gender , age, type of health insurance and level of education. Minor diffe-
rences were only found in household composition. T h e special software program
for data control detected less than 1.0 percent incorrect entries in the database
and made it possible to identify the most frequent mistakes. O n e of the quality
control exper iments shows that important and essential problems are placed on
the problem list by the majority of general practitioners. Evaluation of the databa-
se looking for possible incorrect problems, also shows that problems have been
indicated in the database which do no t comply with the problem definition.
O n the basis of this approach of cont inuous quality assurance we conclude that
the Registration Network Family Practices can serve as a reliable dynamic samp-
ling frame.

While the abovement ioned chapters deal with the description of the instrument,
the remaining chapters focus on the use of the database.

Chapter 6 describes a comparison between the Maastricht Epilepsy Case Register
and the Registration Network Family Practices. The Maastricht Epilepsy Case Re-
gister was set up to gather data on epileptic patients seen in the 6 hospitals of the
southern Limburg region. General practitioners participating in the Registration
Network Family Practices are to include epilepsy on the problem list and hence
also in the database of the network. A comparison between these two registers was
therefore expected to provide information on the completeness and reliability of
each register.

T h e two databases were matched using a matching key consisting of date of birth,
.gender and four digits of the postal code. T h e general practitioners of the Regis-
tration Network received a questionaire for patients in the discordant groups and
for a control g roup , asking for more detailed information on these patients.
T h e results show that 75 of the 116 epilepsy cases which should have been inclu-
ded in bo th registers, were indeed found in both . 38 pat ients u n d e r specialist
t rea tment and receiving medication were found in the Registration Network but
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were missing from the MECR. Only 3 patients had been missed by the Registration
Network Family Practices. Furthermore, it was found that at least 72 epileptic pa-
tients were being treated by general practitioners only.
The analysis shows that the matching process is difficult and may have led to in-
correct matches, resulting in unjustified inclusion of patients in the discordant
groups. The Registration Network Family Practices is more complete than the
Maastricht Epilepsy Case Register. The guidelines for registering a problem in the
Registration Network will have to be followed by general practitioners more precise-
ly, since 23 patients had been included with a diagnosis of epilepsy, even though
the GP had serious doubts about the diagnosis.
Collaboration between the registers could prove beneficial to both.

Chapter 7 describes the analysis of the content of a problem-based medical curri-
culum with reference to educational and medical characteristics. The data have
been compared with primary health care data obtained from the Registration Net-
work Family Practices. The analysis reveals differences between curriculum and
health care data on several aspects such as reasons for encounter/complaints,
problems/diagnoses, chronic diseases, health problems of children and referrals
to specialists. Although the analysed material reflects only part of the curriculum,
it can be concluded that the primary care orientation of the curriculum is meagre
and that a critical review of the patient cases used in the problem-based curri-
culum is needed.

General practice is an important source of information on the occurence and dis-
tribution of chronic disease in the population. In Chapter 8, the burden of chron-
ic illness was expressed as different indices of prevalence. Morbidity data concern-
ing the actual health status of 25 357 subjects, as recorded by their GPs, were
classified following the International Classification of Primary Care using the diag-
nostic criteria of the International Classification of Health Problems in Primary
Care-2-Defined. The most frequent single disease was asthma (3.5%), while loco-
motor problems represented the most prevalent category (8.3%). The overall pre-
valence of chronicdisease was 29.4%, with a clear positive correlation with age
and, to a lesser extent, with a lower educational level. The 'social prevalence' of
chronic illness (including individuals related to chronically diseased patients via
their households) could be measured in a subset of the database (n=4577), and
amounted to 56%. It is concluded that the role of the GP as a family doctor invol-
ved with chronic disease concerns the majority of the general population.

Use of registration data at the level of families is described in Chapter 9. A group
of 5943 families listed in 15 practices affiliated with the Registration Network Fa-
mily Practices was examined for differences in the amount of health problems be-
tween parents of a child with a health problem and parents of a child without a
health problem. In addition, the influence of socio-economic status (SES) and fa-



mily size on the amount of health problems in the parents was investigated. The
amount of health problems appeared to be relatively high in parents of a child
with a health problem. This also proved to be the case when controlled for SES
and family size. The amount of health problems was shown to decrease as the
family's SES rose and the number of children per family increased. This applied
to both parents of children with a health problem and parents of children without
a health problem. Problem-solving behaviour is believed to be the basic mecha-
nism in explaining the differences found in this study. Also hereditary factors may
play a role in the occurrence of health problems.

Chapter 10 describes the extent to which computerized medical administration
facilitates quality control using as an example the quality of blood glucose regula-
tion in diabetics supervised by general practitioners in 11 computerized practices.
Systematic use of the general practice computer rapidly provided an unequivocal
answer that 37% of such patients were not regulated in accordance with the guide-
lines for type 2 diabetes mellitus of the Dutch College of General Practitioners.
The extra workload for the participating general practitioners was minimal. Auto-
mated recording of problem lists, as applied in the general practices belonging to
the Registration Network Family Practices, facilitates access to data on chronic dis-
eases and risk factors for purposes of research, quality control and quality assess-
ment.

Chapter 11 answers the original questions posed in this study:

- Is it possible to establish a computerized anonymous database continuously fed
by general practitioners with certain patient characteristics and relevant health
problems?

- Can the data from the Registration Network Family Practices be used for re-
search, medical education and quality assurance?

The growth of the database of the Registration Network Family Practices has been
gradual and continuous, but slower than expected. The concept of the problem
list has proved to be workable for general practitioners, although a continuous
quality assurance approach is necessary to eliminate from the database those prob-
lems which do not comply with the problem definition. Several studies, some of
them included in this thesis, have shown that the database is highly suitable as a
sampling frame. Furthermore, the database is increasingly being used as a source
of information by researchers and students. Researchers find the database a useful
tool, but they have to keep in mind the limitations: only "problems" are registered
in the database, which means that data on the process of care are not direcdy avai-
lable. Furthermore, diere is a limit to the number of studies which can be perfor-
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med in the network practices, due to time limitations and the burden on the doc-
tors and patients.
On the whole, however the Registration Network Family Practices shows that it is
possible to establish a computerized anonymous general practice database combi-
ning the interests of general practitioners and researchers.
Our experience leads us to believe that this concept can indeed be used to pro-
vide access to the wealth of information on health available in the computerized
medical records of the GP.
The principles of this concept are:

a (regional) group of computerized general practices
- an anonymous central database, including: *
-; - a limited set of personal characteristics which do not change too often
'••'• over time;
Î - a limited set of health care data which are routinely recorded by the ge-
~ neral practitioners and can be easily retrieved from the GP's practice
^ computer;
» use of the anonymous central database in different ways:
* - to provide data at an aggregated level;
*- - as a sampling frame allowing researchers to identify patient panels based

on the data available for various study designs;
• use of the study sample to collect data: • •

directly from the GP medical records;
- from the patients by interview or examination; is i I ratq&dG

- providing the participating general practitioners with:
3 - a continuous quality control programme including instructions, guideli-
>' nes, feedback, and stimuli to use the data themselves;

- a network structure which enables researchers to make use of the possi-
• ' bilities without unduly inconveniecing the general practitioners.
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Het doel van dit proefschrift is het beschrijven van het Registratienet Huisarts-
praktijken als instrument, met de mogelijkheden en beperkingen ervan. De
hoofdvragen war en:

Is het mogelijk om een geautomatiseerd en geanonimiseerd gegevensbestand
op te bouwen waaraan huisartsen voortdurend een aantal patient achtergrond-
gegevens en relevante gezondheidsproblemen toevoegen ?

Kunnen de gegevens van het Registratienet Huisartspraktijken benut worden
voor wetenschappelijk onderzoek, medisch onderwijs, en kwaliteitsbewaking
en bevordering ?

Voordat deze vragen aan de orde komen, worden in Hoofdstuk 2 eerst de Neder-
landse huisartsgeneeskundige registraties beschreven. Op basis van de verschil-
lende vormen van huisartsgeneeskundige registraties, zoals de in tijd gelimiteerde
morbiditeitsstudies, de continue morbiditeitsregistraties, en de peilstations, wordt
een overzicht gegeven van de huidige 13 huisartsgeneeskundige registraties. Al-
hoewel het doel van al deze registraties is gegevens over de huisartsgeneeskunde
te verzamelen, is er aanzienlijk verschil in het specifieke doel en daardoor ook de
wijze van gegevensverzameling. Het hele spectrum van morbiditeit en daaraan
gekoppelde aktiviteiten wordt desalniettemin gedekt.
Verder wordt een overzicht gegeven van de de registraties in andere Europese Ian-
den, Canada, en de Verenigde Staten.
Automatisering van huisartspraktijken heeft het ontstaan van nationale en inter-
nationale netwerken van samenwerkende praktijken bevorderd, waardoor de gro-
te hoeveelheid informatie over de gezondheid van patienten die aanwezig is in de
huisartspraktijk benut kan gaan worden.

Hoofstuk 3 beschrijft het Registratienet Huisartspraktijken in detail. 42 huisartsen
uit 15 praktijken, met een patiëntenpopulatie van 80 000 personen, hanteren een
elektronisch medisch dossier. Daarin verzamelen ze een aantal patientachter-
grondgegevens en aile relevante gezondheidsproblemen die vervolgens opgesla-
gen worden in een centraal geautomatiseerd en geanonimiseerd gegevensbestand.
In September 1990 waren van 32 072 patienten de patientachtergrondgegevens en
probleemlijsten opgenomen. Daarop stonden in totaal 94 476 gezondheidsproble-
men vermeld. Het gegevensbestand is in eerste instantie opgezet als steekproefka-
der, waardoor onderzoekers de mogelijkheid hebben patienten met bepaalde ge-
zondheidsproblemen te identificeren. Op basis van het gegevensbestand kunnen
ook prevalentie en incidentie cijfers berekend worden. Verder kunnen bepaalde
gezondheidsproblemen vervolgd worden, terwijl ook gegevens beschikbaar zijn
voor toetsing, medisch onderwijs en gezondheidszorgbeleid.
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Op welke wijze gezondheidsproblemen en diagnoses benoemd en vastgelegd die-
nen te worden staat beschreven in Hoofdstuk 4. In december 1990 bevatte het ge-
gevensbestand van het Regi-stratienet Huisartspraktijken de patientachtergrond-
gegevens van 35 740 patienten met daarbij 110 017 gezondheidsproblemen. Het
grootste deel zijn diagnoses (67%), gevolgd door klachten of klachtencomplexen
(14.3%). Risicofaktoren, aangeboren afwijkingen of sociale problemen zijn ook
op de probleemlijsten opgenomen. De probleemlijst kan, als onderdeel van het
elektronisch medisch dossier, een belangrijk hulpmiddel voor wetenschappelijk
onderzoek worden.

In Hoofdstuk 5 worden de kenmerken van huisartsen en patienten uit het Regis-
tratienet Huisartspraktijken vergeleken met die van allé huisartsen en de algeme-
ne bevolking. Verder wordt het procès van kwaliteitsbewaking beschreven. Dat
omvat instructie en oefensessies, een registratie handboek, régionale consensus-
groepen en spéciale computersoftware voor gegevenscontrole. De juistheid van de
verzamelde gegevens, zoals geregistreerd en gecodeerd, wordt beoordeeld op ba-
sis van een speciaal softwareprogramma en twee kwaliteits contrôle experimenten.
De huisartsen van het Registratienet Huisartspraktijken blijken slechts gedeeltelijk
vergelijkbaar met de gehele groep Nederlandse huisartsen. De patienten popula-
tie komt goed overeen met de Nederlandse bevolking wat betreft geslacht, leeftijd,
verzekeringswijze en opleidingsniveau. Alleen de samenstelling van het huishou-
den verschilt enigszins. Het spéciale computerprogramma voor gegevenscontrole
toonde aan dat er minder dan 1.0 procent onjuiste invoer in het gegevensbestand
was en maakte het mogelijk de meest gemaakte fouten te benoemen. Een van de
kwaliteitscontrole experimenten laat zien dat het merendeel van de huisartsen de
relevante problemen inderdaad op de probleemlijst plaatst. Beoordeling van het
gegevensbestand op mogelijk onterecht opgenomen problemen laat inderdaad
zien dat niet allé problemen voldoen aan de probleem definitie. Op basis van dit
voortdurende kwaliteitscontrole programma kan vastgesteld worden dat het Regis-
tratienet Huisartspraktijken als betrouwbaar steekproefkader kan dienen.

In bovenstaande hoofdstukken is het Registratienet Huisartsprakujken als instru-
ment beschreven. In de volgende hoofstukken ligt de nadruk op het gebruik van
het gegevensbestand.

Hoofdstuk 6 beschrijft de vergelijking tussen het Epilepsie Register Maastricht en
het Registratienet Huisartspraktijken. Het Epilepsie Register Maastricht is opgezet
om gegevens te verzamelen over epilepsie patienten die gezien worden in de 6 zie-
kenhuizen van Zuidelijk Limburg. De huisartsen, die deelnemen aan het Registra-
tienet Huisartsprakujken, dienen epilepsie op de probleemlijst te plaatsen en
daardoor ook op te nemen in het gegevensbestand van het Registratienet. Een
vergelijking tussen deze twee registers zou inzicht kunnen geven in de volledig-
heid en betrouwbaarheid van elk der registers.

191



De twee gegevensbestanden werden met elkaar vergeleken middels een sleutel be-
staande uit geboortedatum, geslacht en 4 cijfers van de postcode. De huisartsen
van het Registratienet Huisartspraktijken ontvingen een vragenlijst voor patienten
uit de niet overeenkomende groepen en voor een controlegoep. Daarin werd
meer informatie gevraagd over deze patienten.
De resultaten laten zien dat 75 van de 116 epilepsie gevallen die in beide registers
aanwezig hadden moeten zijn ook aanwezig waren in beide. 38 patienten die on-
der contrôle van de specialist waren en medicatie ontvingen werden wel in het Re-
gistratienet aangetroffen maar niet in het Epilepsie Register. Slecht 3 patienten
bleken gemist door het Registratienet Huisartspraktijken. Bovendien bleek dat
minstens 72 patienten alleen door de huisarts werden behandeld. De analyse geeft
aan dat het procès van vergelijken moeilijk is en mogelijk tot onjuiste koppelingen
heeft geleid, waardoor sommige patienten in een verkeerde groep zijn ingedeeld.
Het Registratienet Huisartspraktijken is vollediger dan het Epilepsie Register
Maastricht. De richtlijnen voor het opnemen van problemen in het Registratienet
moeten beter gevolgd worden door de huisartsen, aangezien 23 patienten met de
diagnose epilepsie waren geregistreerd, alhoewel de huisarts ernstige twijfel had
over de diagnose.

Een probleemgestuurd medisch curriculum met betrekking tot onderwijskundige
en medische kenmerken wordt in hoofdstuk 7 vergeleken met eerstelijnsgezond-
heidszorg gegevens afkomstig uit het Registratienet Huisartspraktijken. De beoor-
deling brengt verschil aan het licht tussen de curriculum en gezondheidszorg gege-
vens als het gaat om redenen van komst/klachten, gezondheidsproblemen/diagnoses,
chronische ziektes, gezondheidsproblemen bij kinderen en verwijzingen naar spe-
cialisten. Alhoewel het bij de beoordeling van het materiaal gaat om slechts een
deel van de inhoud van het curriculum, mag vastgesteld worden dat de gericht-
heid op de eerste lijn erg beperkt is en dat een kritische herbeoordeling van de
casuistiek, die in het probleemgestuurd curriculum gebruikt worden, noodzakelijk

De huisartspraktijk is een belangrijke bron van informatie over het voorkomen en
de verdeling van chronische ziekten in de bevolking. De zwaarte van chronische
ziekten wordt in hoofdstuk 8 uitgedrukt in verschillende prevalentie ma ten. Mor-
biditeitsgegevens met betrekking tot de huidige gezondheidsituatie van 25 357
personen, zoals vastgelegd door de huisarts, werden geclassificeerd met de Inter-
national Classification of Primary Care, gebruik makend van de diagnostische cri-
teria van de International Classification of Health Problems in Primary Care. De
meest voorkomende ziekte was astma (3.5%), terwijl problemen met het bewe-
gingsapparaat de meest voorkomende catégorie was (8.3%). De prevalentie van
chronische ziekte was 29.4%, met een duidelijk positieve correlatie met leeftijd, en
in mindere mate met een lager opleidingsniveau. De "sociale prevalentie" van
chronische ziekten (inclusief personen die binnen een huishouden gerelateerd
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zijn aan een chronisch zieke patient) kon in een subset van het gegevensbestand
(n=4577) worden bestudeerd, en deze bedroeg 56%. De conclusie is dan ook dat
de huisarts, als gezinsarts betrokken bij chronische ziekten, te maken heeft met
het merendeel van de algemene bevolking.

Het gebruik van registratiegegevens op gezinsniveau is beschreven in hoofdstuk 9.
Een groep van 5943 gezinnen, ingeschreven in 15 bij het Registratienet Huisarts-
praktijken betrokken huisartspraktijken, werden beoordeeld. Gekeken werd naar
het verschil in het aantal gezondheidsproblemen tussen ouders van een kind met
een gezondheidsprobleem en ouders van een kind zonder een gezondheidspro-
bleem. Bovendien werd de invloed van de sociaal economische status en gezins-
grootte onderzocht. Het aantal gezondheidsproblemen bleek bij ouders met een
kind met gezondheidsproblemen relatief hoog. Dat was ook zo als gecontroleerd
werd voor sociaal economische status en gezinsgrootte. Het aantal gezondheids-
problemen bleek te dalen als de sociaal economische status steeg en het aantal
kinderen in het gezin toenam. Dit gold voor beide onderzochte groepen. Pro-
bleem oplossend gedrag wordt beschouwd als het verklarend mechanisme voor de
verschillen die gevonden werden. Verder kunnen erfelijke faktoren een rol spelen
in het voorkomen van gezondheidsproblemen.

In hoofstuk 10 wordt beschreven in welke mate het elektronisch medisch dossier
toetsing faciliteert. De toetsing betrof de regulatie van bloedglucose in diabetes
mellitus patienten die onder contrôle stonden bij huisartsen in 11 geautomatiseer-
de praktijken. Het systematisch gebruik van de praktijkcomputer gaf snel het
onomstotelijk antwoord dat 37% van deze patienten niet waren ingesteld volgens
de richtlijnen voor diabetes mellitus van het Nederlands Huisarts Genootschap.
De extra werkbelasting voor de huisartsen was beperkt. Geautomatiseerde verslag-
legging van probleemlijsten, zoals dat wordt toegepast bij de praktijken die deel-
nemen aan het Registratienet Huisartspraktijken, bevordert de toegang tot gege-
vens over chronische ziekten en risicofaktoren ten behoeve van wetenschappelijk
onderzoek, toetsing en kwaliteitsbewaking.

Hoofdstuk 11 beantwoordt de oorspronkelijke vraagstellingen van dit proefschrift:

- Is het mogelijk om een geautomatiseerd en geanonimiseerd gegevensbestand
op te bouwen waaraan huisartsen voortdurend een aantal patient achtergrond-
gegevens en relevante gezondheidsproblemen toevoegen ?

- Kunnen de gegevens van het Registratienet Huisartspraktijken benut worden
voor wetenschappelijk onderzoek, medisch onderwijs, en kwaliteitsbewaking
en bevordering ? " " ' *"

De groei van het gegevensbestand van het Registratienet Huisartspraktijken is ge-
leidelijk en voortdurend, maar trager dan verwacht. Het probleemlijst concept
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blijkt bruikbaar voor de huisartsen, hoewel een voortdurende kwaliteitsbewaking
nodig is om problemen, die niet voldoen aan de probleemdefinitie, uit het gege-
vensbestand te verwijderen. Verschillende onderzoeken, waarvan enkele in dit
proefschrift zijn opgenomen, tonen aan dat het gegevensbestand zeer bruikbaar is
als steekproefkader. Verder blijkt het gegevensbestand in toenemende mate ge-
bruikt te worden als informatiebron door onderzoekers en studenten. Onderzoe-
kers mogen het gegevensbestand een nuttig instrument vinden, ze dienen wel te
bedenken dat er ook beperkingen zijn: alleen gezondheidsproblemen worden in
het gegevensbestand opgenomen. Dat betekent dat andere zorggegevens niet di-
rekt beschikbaar zijn. Bovendien is het aantal onderzoeken, dat in de deelnemen-
de praktijken kan worden uitgevoerd, beperkt door het tijdsbeslag en de belasting
voor huisartsen en patienten.

Het Registratienet Huisartspraktijken toont aan dat het mogelijk is een geautoma-
tiseerd en geanonimiseerd huisartsgeneeskundig gegevensbestand op te bouwen
rekening houdend met de belangen van huisartsen en wetenschappelijk onder-
zoekers.
Op basis van onze ervaring geloven we dat dit concept gebruikt kan worden om
toegang te verwerven tot de rijkdom aan gezondheidszorggegevens die opgesla-
gen is binnen het elektronische medische dossier van de huisarts.
De basiskenmerken van dit concept zijn:

een (régionale) groep geautomatiseerde huisartspraktijken
- een geanonimiseerd centraal gegevensbestand, met daarin:

- een beperkte set patient achtergrondgegevens die gedurende de tijd
niet te vaak wijzigen;

- een beperkte set gezondheidszorggegevens die routinematig door de
huisartsen worden vastgelegd en die op eenvoudige wijze kunnen wor-
den opgeroepen uit de praktijkcomputers;

- gebruik van het centrale geanonimiseerde gegevensbestand op verschil-
lende manieren:

- het verschaffen van gegevens op geaggregeerd niveau;
als steekproefkader dat onderzoekers in staat stelt patienten groepen sa-
men te stellen voor verschillende onderzoeks designs;

- gebruik van het steekproefbestand om verder gegevens te verzamelen:
- direkt uit de medische verslaglegging van de huisarts;
- bij de patienten door interviews of onderzoek;

- voorzieningen voor de deelnemende huisartsen zoals:
een voortdurende kwaliteitsbewaking met instructie, richdijnen, terug-
koppeling, en aanmoediging om zelf ook gebruik te maken van de gege-
vens;

- een netwerk structuur die onderzoekers in staat stelt gebruik te maken
van de mogelijkheden zonder de huisartsen onnodig lastig te vallen.




