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Valorisatie 

In dit proefschrift worden de resultaten weergegeven van een complex onderzoek naar 

het effect van een strategie met als doel om het diagnostisch aanvraag gedrag en het 

voorschrijfgedrag  van huisartsen  te  verbeteren. De wetenschappelijke  resultaten  zijn  

richtinggevend  voor  de  ontwikkelingen  in  de  dagelijkse  praktijk,  met  name  voor 

beleidsmakers  en huisartsen. Hier worden  globaal de bevindingen uit het onderzoek 

beschreven  in  relatie  tot de ontwikkelingen die momenteel gaande zijn. Aan de orde 

komen daarbij weerstanden de veranderingen die  ingezet  is van het  farmacotherapie 

overleg  (FTO)  en  het  diagnostisch  toets  overleg  (DTO),  de  obstakels  hiervoor  en  de 

implicaties voor het kwaliteitswerk in kleine groepen door huisartsen. . Voor het slagen 

van  deze  veranderingen  zijn  randvoorwaarden  aan  te wijzen  die  voortkomen  uit  dit 

proefschrift.  Deze  randvoorwaarden,  onder  andere  op  het  gebied  van  databeheer 

zullen als laatste benoemd en besproken worden. 

Werken in kleine groepen 

Ons onderzoek was gericht op werken  in kleine groepen die een ruime eigen  inbreng 

hadden  in de te bespreken onderwerpen. Dat past bij de benadering van  (huis)artsen 

vanuit  beleidsmakers  die  momenteel  aan  het  verschuiven  is  van  een  top‐down 

benadering naar een bottom‐up benadering. Dit  is  ingegeven doordat  implementatie 

van  richtlijnen beter wordt  geacht  te  verlopen  als dit bewerkstelligd wordt  in  kleine 

groepen in plaats van opgelegd van boven. Dit komt overeen met hetgeen beschreven 

is  in  de  evidence  scan  van  the  health  foundation.1  De  beroepsgroep  lijkt  voor  te 

sorteren op het werken  in kleine groepen waarin artsen  in kleine groepen reflecteren 

op hun handelen en keuzes en hen hier zelf beleid over  te  laten  formuleren op basis 

van spiegelinformatie. Dit past eveneens  in de onlangs  ingezette campagne “het  roer 

moet  om” waardoor  nadrukkelijk meer  aandacht  komt  voor  behoud  en  bevordering 

van de autonomie van artsen zelf. Het lijkt logisch om te kiezen voor het al jaren goed 

functionerende systeem van FTO groepen als plaats waar deze nieuwe benadering als 

eerste ingevoerd kan gaan worden.  

Het diagnostisch toets overleg  

Het  werk  van  Verstappen  toont  aan  dat  het  DTO  een  effectieve  manier  is  om 

overdiagnostiek door huisartsen  tegen  te gaan.2,3 Uit dit proefschrift blijkt echter dat 

deze  positieve  effecten  niet  reproduceerbaar  zijn  als  de  groepen  de  methode 

aangereikt  krijgen  en  er  zelf mee  aan  de  slag moeten.  De  deelnemende  huisartsen 

waren,  zo  blijkt  uit  de  resultaten  beschreven  in  hoofdstuk  3,  enthousiast  over  de 
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algemene  idee  om  te  starten met  een  DTO. Ook was  de  algemene  opinie  over  het 

werken  met  spiegelinformatie  in  een  kleine  groep  positief.  Desondanks  is  na  de 

interventie beschreven  in dit proefschrift het DTO  in de meeste groepen niet  verder 

voortgezet. De groepen gaven aan veel twijfel te hebben gehad aan de juistheid van de 

spiegelinformatie het opzetten en uitvoeren van een DTO werd als een zware belasting 

ervaren. Ook  het  ontbreken  van  een  veldpartij  die  de  leiding  heeft  genomen  is  een 

beperkende factor geweest voor het voortzetten van de strategie. Gezien de positieve 

resultaten van het onderzoek van Verstappen en de resultaten uit het hier beschreven 

onderzoek  lijkt  er  voldoende  basis  om  door  te  gaan met  de  invoering  van  een DTO 

naast het FTO. Voor het slagen hiervan  is het nodig om enkele  randvoorwaarden die 

naar voren zijn gekomen uit dit onderzoek goed in te vullen. 

De  financiering  van deelname  aan en DTO  voor huisartsen door de  zorgverzekeraars 

zou mogelijk een grote  impuls kunnen zijn voor de  invoering van het DTO. Daarnaast 

zijn  laboratoria  het  DTO  inmiddels  gaan  zien  als  een  kans  om  hun  relatie met  de 

huisartsen in hun regio te verstevigen. Het Nederland Huisartsen genootschap (NHG) is 

daarnaast een richtlijn aan het ontwikkelen waarin aangegeven zal staan waaraan een 

goed DTO zal moeten voldoen. 

Een centraal punt  in de opzet van het DTO zal het gebruik van spiegelinformatie zijn. 

Deze spiegelinformatie zal  in eerste  instantie bestaan uit data over aanvragen gedaan 

bij  het  klinisch  chemisch,  hematologisch  of microbiologisch  laboratorium.  Gegevens 

over  beeldvormend  onderzoek  en  functie‐onderzoek  zoals  röntgenfoto’s  en 

endoscopieën  bleken  in  dit  onderzoek  niet  beschikbaar  te maken  in  geaggregeerde 

vorm doordat  ze niet  in een uniform  format opgeslagen worden. Dit  zal  in de nabije 

toekomst ook nog niet mogelijk zijn.  

Het farmacotherapeutisch overleg  

In  Nederland  bestaan  al  enkele  decennia  FTO  groepen.  Meerjarige  financiering  en 

ondersteuning van deze groepen hebben ertoe geleid dat  ze  zijn uitgegroeid  tot een 

zelfstandig kwaliteitsinstrument. Nadat de  financiering voor deelname aan een FTO  is 

stop gezet zijn de meeste groepen  toch doorgegaan met de periodieke besprekingen 

van farmacotherapie beleid in FTO’s. In dit onderzoek hebben wij gebruik gemaakt van 

de  bestaande  structuur  van  FTO’s  en  het  vertrouwen  dat  er  is  tussen  de  leden 

onderling. Voor een  verdere doorgroei  van het  FTO  is echter een professionalisering 

nodig van de erkend kwaliteitsconsulenten (EKC).  

Uit dit onderzoek bleek dat de toevoeging van spiegelinformatie aan het bestaande FTO 

door de huisartsen zeer positief ontvangen werd. De spiegelinformatie die gebruikt zal 

worden moet bestaan uit procesindicatoren en uitkomstindicatoren met als doel om de 

kwaliteit  van  de  geboden  zorg  te  verbeteren.  Om  de  steun  van  de  huisartsen  te 
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behouden kunnen de gebruikte indicatoren hierbij enkel voor intern gebruik binnen de 

groepen beschikbaar worden gesteld. 

Integratie van DTO en FTO 

Ondanks de positieve  attitude  van de deelnemende huisartsen  ten opzichte  van het 

idee om te starten met een DTO en een FTO met gebruikmaking van spiegelinformatie, 

bleek  het    moeilijk  om  de  groep  verantwoordelijk  te  maken  voor  het  proces  van 

implementatie van die strategie  in de eigen groep. Er was duidelijk behoefte aan een 

leider  die  het  initiatief  nam.  De  leiders  die  door  ons  getraind  waren  bleken 

onvoldoende  voorbereid  op  hun  taak.  Door  langduriger  begeleiding  en  herhaalde 

trainingen was dit te ondervangen geweest. 

Inhoudelijk gezien  is er geen twijfel dat bij het streven naar werken  in kleine groepen 

het  een  logische  keuze  is    om  het  DTO  te  koppelen  aan  een  FTO  over  hetzelfde 

onderwerp.  Het model  dat  gebruikt  is  in  onze  interventie  lijkt  zeer  geschikt  om  te 

gebruiken als een integratie nagestreefd zou worden. Hierbij hebben de groepen eerst 

een DTO over een bepaald klinisch onderwerp en op een  later moment en FTO over 

hetzelfde  onderwerp.  De  verwachting  van  beleidsmakers  is  echter  dat  er  voorlopig 

geen  integratie  zal komen van DTO met FTO. De  implementatie van het DTO  zal een 

geleidelijk proces zijn waarvoor in 2016 het startsein gegeven lijkt met onder andere de 

introductie van financiering hiervoor. Vanwege de complexiteit van een integraal DTO‐

FTO  zoals  beschreven  is  in  dit  proefschrift  zullen  veel  groepen  eerst  het  DTO  goed 

ingevoerd  moeten  hebben  voordat  zij  de  volgende  stap  richting  integratie  kunnen 

zetten. 

Databases 

Uit ons onderzoek bleek duidelijk dat er grote weerstand bestond  tegen het werken 

met  cijfers.  Huisartsen  gaven  vaak  aan  geen  vertrouwen  te  hebben  in  de  cijfers  en 

voerden onder andere aan dat de data voor zowel DTO als FTO  incompleet waren. De 

data gebruikt voor het FTO werd daarnaast met argusogen bezien omdat de bron niet 

vertrouwd werd. Dit bleek een grote handicap bij de uitvoering van de  interventie.  In 

dit onderzoek  is gebruik gemaakt van twee apart gebouwde databases met FTO data, 

afkomstig  van de  verzekeraars, en DTO data,  afkomstig  van de  laboratoria. Hierdoor 

konden  wij  problemen  als  onvolledige  datasets  voorkomen.  Het  bleek  echter 

aanvankelijk  een  enorme  inspanning  te  kosten  om  de  databases  gevoed  te  laten 

worden  met  nieuwe  data.  Het  beste  zou  zijn  om  te  komen  tot  twee  landelijke 

databases met DTO en FTO gegevens De betrouwbaarheid en uniformiteit van de data 

zal  hierdoor  toenemen.  Momenteel  is  er  nog  geen  partij  die  in  staat  is  om  een 
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dergelijke  dataset  te  beheren  met  voldoende  mandaat  van  alle  huisartsen.  Er  zijn 

enkele  onderzoeksinstituten  met  geschikte  databases.  Verstrekken  van  spiegel‐

informatie voor DTO en FTO door hen zal momenteel echter op juridische en praktische 

bezwaren stuiten. Ook moet de bron waar de data vandaan komt zorgvuldig gekozen 

worden. Het lijkt logisch om de data direct bij de huisarts uit het huisartseninformatie 

systeem  (HIS)  te extraheren Ook hiervoor geld dat hiervoor een aantal praktische en 

juridische zaken vooraf opgelost moeten worden. Zo moet rekening gehouden worden 

met de privacy en het beroepsgeheim en dient er een methode ontwikkeld te worden 

om eenvoudig, zonder veel administratieve last voor de huisartsen, data uit het HIS te 

extraheren. 

Leiderschap tonen 

Uit  ons  onderzoek  blijkt  dat  voor  het  slagen  van  de  implementatie  van DTO  en  het 

revitaliseren van het FTO het hebben van een leider in de regio en in iedere groep een 

voorwaarde is. De regionale leiders voelden zich onvoldoende voorbereid en de leiders 

in  de  groepen  namen  onvoldoende  het  voortouw  bij  een  overwegend  afwachtende 

houding  van de  groep.  Zowel de  leider  in de  groep  als  in de  regio  kan optreden  als 

kartrekker. Beiden hebben echter een andere rol; de leider in de groep moet de groep 

enthousiast maken en houden, de leider in de regio moet de gehele regio aanjagen en 

aansturen. Vanwege de complexiteit van de verandering die nodig is zullen de leiders in 

de groep nadrukkelijk aandacht moeten schenken aan de verwachtingen, weerstanden 

en  twijfels  die  er  leven  in  de  groep.  Pas  als  dit  in  voldoende  mate  besproken  en 

opgelost  is kan er ruimte zijn voor het gebruik van spiegel  informatie. De  leiders  in de 

groep  zullen de  vragen over de betrouwbaarheid  van de  spiegelinformatie  adequaat 

moeten  kunnen  beantwoorden.  De  leiders  in  de  regio  moeten  gaan  fungeren  als 

aanjager en facilitator van de groepen en de  leiders  in de groepen. Zij zullen groepen 

actief moeten begeleiden bij de eerste stappen op weg naar een DTO en de aanlevering 

van de juiste data. Het lijkt logisch dat de Erkend Kwaliteits Consulent (EKC) deze taak 

op zich neemt, samen met de lokale klinisch chemicus. Echter op dit moment is de EKC 

hiervoor  niet  voldoende  geëquipeerd  en  is  de  financiering  van  de  EKC  nog  niet 

afdoende  formeel  geregeld.  Voorafgaand  aan  het  uitrollen  van  het  DTO  in  de 

bestaande FTO groepen zal de rolverdeling van iedereen helder moeten zijn. 

Implementatie, borging en follow‐up 

De implementatie van het DTO, stapsgewijs en gekoppeld aan het FTO, zal tijd kosten. 

De  groepen  die  aan  dit  onderzoek  hebben  meegewerkt  kunnen  waarschijnlijk 

beschouwd  worden  als  voorlopers.  Het  lijkt  realistisch  om  te  anticiperen  op  een 
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meerjarig  traject,  zoals bij de  introductie  van het  FTO, waarbij  steeds meer  groepen 

zullen  starten  met  een  DTO.  Belangrijk  hierbij  is  dat  de  randvoorwaarden  vooraf 

duidelijk zijn en waar nodig ingevuld. Ook zal het waarschijnlijk zo zijn dat als de laatste 

groepen starten met het DTO, de eerste groepen al toe zijn aan een integratie van hun 

DTO en FTO. De uiteindelijke  introductie en borging van het DTO, en  later een DTO‐

FTO,  hangt  ook  in  belangrijke  mate  af  van  andere  ontwikkelingen  in  het  veld.  De 

invoering  van  populatiebekostiging,  de  discussie  over  het  nut  van  het  gebruik  van 

indicatoren en maatregelen als stopregels of spertijden zijn allen gericht op de kwaliteit 

van zorg en beheersing van de kosten, net als de  invoering van het DTO(‐FTO). Na de 

start  van  de  implementatie  van  het  DTO  is  het  belangrijk  om  te  blijven meten,  op 

uitkomst  indicatoren en op proces  indicatoren. Er  zal een veldpartij verantwoordelijk 

moeten zijn voor de begeleiding van de invoering van het DTO en de latere integratie in 

het FTO. Samen met de partij die de databases beheert en spiegelinformatie verstrekt 

zullen zij het mandaat van de huisartsen moeten krijgen om deze taak naar behoren uit 

te voeren. 

Het huidige systeem van herregistratie zal aangepast moeten worden waarbij punten 

door het werken met spiegelinformatie behaald  moeten worden. 

Samenvatting 

Dit  proefschrift  heeft  laten  zien  dat  implementatie  van  een  DTO‐FTO  met 

spiegelinformatie mogelijk is. De effecten zijn echter maar klein en de inspanningen om 

te komen tot een effectief overleg zijn groot.  In potentie blijft er sprake van een zeer 

goede methode om richtlijnen te  implementeren  in het veld. Hiervoor zijn wel enkele 

randvoorwaarden aanwijsbaar die  ingevuld moeten zijn voor effectieve implementatie 

en borging: 

1. Een gemeenschappelijk door huisartsen opgesteld en gedragen  visie  ten aanzien 

van kwaliteitsbeleid en de plaats van DTO‐FTO in kleine groepen daarin. 

2. Berouwbare data moet voorhanden zijn (extractie uit HISsen). 

3. Financiering en ondersteuning moeten meerjarig gegarandeerd worden. 

4. EKC moeten een forse impuls krijgen om tot leiderschap te komen.  

5. Regionale  partijen  zullen  leiding  moeten  nemen  in  het  ondersteunen  van  de 

groepen om data te verkrijgen ten behoeve van feedback. 

Huisartsen zullen de winst van het nieuwe beleid moeten ervaren. 
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