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Curiosity which so adten lies at the roots of scientific investigations was also the 
imwntive to stalrt: the present study on prescription in general practice. Twenty 
years of experienioe: as a oommunw pharmacist raised the author's fasci~nation far 
the gap she thought to recagrtlse between the omnipresent positive intention of 
doctolls towards 'good prescribing'" the ewer increasing efforts of the government 
to urge doctors towards "rational prescriitring" and the obvious everyday reality of 
sub-optimal prescribing habits. As through cornputerised administration systems 
the possibility now exists the awtUrlor decided to study and perhaps to elwidlate 
some aspects of the prescribing of GPs that might be a few reasons for the 
mentioned gap (chapter 4. 

Reviewing the available literature many sometimes opposite results of previous 
stu~dies were found (chapter 4. Manly items reglarding prescriptio~n have been 
mentioned which could be classified in five main categories, i.e. the general 
behaviour d t h e  physicians, pharmaceutical aspects, the inflluen@e of fonmulariss, 
the influerulce of professional medical ed~lucation and informatian and last but not 
least the influence of the patients on prescripltion. Many iintewention~s with varying 
success have been reported rnai~nly focussing on either improving drug treatment 
or reducing expenditures for pharmacotherapy. Aspects of improved prescription 
were increased safety of drugs, less or better known adverse drug reactions, 
reduoed microbial resistance and increased experience and expertise of the 
prescribing physicians. Repeatedly the influence of prescrihirlg in line with ;a 

formulary was reported to be of p1rirnat-y importance. A detailed study on the Patter 
seemed to be justified. 

We decided to com~pare the prescriptions of two groups of GPs (chapf~r Ilo. A 
reference-group (R-group) of seven physicians was sel,ected where no rnutwail 
agreements on prescription whatsoever exilsMed. f heir prescription behaviour was 
compared with the policy in an audit-group (A-group) of seven othelr physicien~c 
with a successful history of ten years of formulary agreements. In both groups the 
prescriptions for six ATC-categories (NSAIDs MOllA, ACE-3nhilbitlow 0091A, 
antidepressants WOEiA, beta-blocking agents COJA, calcium channel blocking 
agents C08C and cholesterol inhibiton C1OAA). for the treatment of frequently 
encountered diseases were collected and studied. The ATC-categories offered in 
each category sufficient interchangeabil of listed drls~gs to allow the GPs to make 
individual selections for prescription. 
A longitudinal retrospective study owera period of thlree and a half year concerning 
prescripfions for drugs from the mentioned categ~ories was planned to check if 
differences between the two gmups in changes and stability over time muld be 



made graphimlly visible. Moreaver, the mmplianw with national guidelinles and 
;FcJm~erlary agreements were judged. Prescriptions were to be called& from the 
mrnmwnity phamacy mmputer, coun~ted and classifid. Retrospective interview 
with the prescribing GPs in reply to the obtained results mwld then clarify the 
underlying &un~)arware reawns k r  the mmpliance, changes and stabihty as shown. 
Again d iff~rences blemeen the two groups woluld have to be compared and judged. 
Finally aspects of the cost of pham~aceutical aid in both groups wouiol he 
determined and differenms should be judged. 

'We starled studying the Ilon~gitud~inal changes and stability in prescription numbers 
in an 'unbound prescription'graiup of general practitianers (chapter Illr). A 
reference group (R-group) consisting of seven GPs were found in a middle sired 
town in the Netherlands with an adequate number of prescriptions in each of the 
six ATC-categories. All prescriptions were processed by one central pharmacy. 
Retrospective counting and classifying the prescriptions per half year periods 
produced glraphical representations and showed longitudinal changes and stabili'ty 
of prescribing of each GP du6ing three and a half year. The graphi~cal diagrams 
permitted a rapid an~d clear insight in the indilvidwal drug choilce over the study 
pe~od. It appeared that a wide variely of drugs were chosen by each GP. Numbers 
of different chemical entities selected for prescription varied from 48-165 bebeen 
GPs from a total of 77 available drugs in three and a half year. The mean 
compliance with the NHG-guidelines, 14 nationally recommended drugs wilttinin the 
ATC-categories in our study, showed large difierences between the b;TC- 

categories: from 28% for antidepressants up to 84% far ch~olesterol inhibitors. This 
means that 18% - 72% of prescuibed drugs were selected from outside the 
recommended NIHG-guidelines. Moreover, large inte~r-dloctor variations i~n 
caWmw 3airjklkr;l t k  ATCe*egar&s ware chxw&, e..g- 36% - 55% for the 
antidepressants and 25% - 74Y0 for the ACE-inhibitors. Coefficients of valliation 
have been calculated for the consecutive half year data representing nurnedlczal 
values for the rate of Dongitllr~dinal changes. The quality of prescribing, consistent 
prescription behaviowr andtor deliberate changes of selected drugs, could only be 
assessed by combination ad numerical and graphical data. The numerical data as 
such were helpful to track down "trial and error" prescribing. 

In the second part of our study (chapter V) we counted and classified the 
prescriptions of the audit group (A-group) of seven GPs in a semi-rural area in the 
Netherlands, who had agreed to dormwlaryr-bound prescription. In csose mopera- 
tlon with the local phamacists they had composed the A-formulary, a limited list 
of "$ drugs from the mentioned s~i~x ATC-categories (77 drugs) which they re- 



mmmendled for prescriptioln. The A-formulary contained a number of dt-ugs whlch 
were recommended in the NHGguidelines but some d8emncw were also 
rqistered. It was ready at hand in the mmpudcrr on each doctois desk and the 
GlPs aimed to prescribe prefrerably from their electronic A-formularyl. A goad mean 
mrnpliance l~ould be expected with the A-formulary and was observed ranginlg 
from 810% for beta-blocking agents to 97% for calcium clhannel blacking agents. 
Tlne individual compliance showed some inter-doctolrvariation, a.g. 54% - 79% for 
antidepressants and 68% -100%forcltaolesterol inhibitors. Processing the collected 
prescription data as those from the R-group it appeared that althcsugh rpmscriptian 
ofthe 15 drugs from the formulary had preference, nevertheless all together 31 till 
42 different chemical entities had at least once been selected Cor prescriptian 
during three and a half year. Graphical diagrams, however, displayed generally 
consistent prescription behaviIaur and some delliberaXe changes of drug selection. 
Rapidly changing selection poilnting at 'trial and errorpalicy was not detected. 
Again, the combination of graphical diagrams with coefficients of variation provided 
insight in the quala%y of prescription. 
Comparing the data from the A-group and the R-grcswp we made the "Foilawing 
observations: 

the variety of different chemical entities prescribed in six reviewed ATC- 

categories in our study period was greater in the R-group, than in the A- 
g1roup; 
the compliance with the agreed f ~ m w l a ~  in the A-group was better than 
the compliance with national guidelimes in the W-group; 

* the com~pliarum with the agreed formulary in the A-group gradually 
increased during the period of oulr study whillst on the colnt~rary the 
icomplian~m of the R-gmwlp with national guidelines decreased; 
several rapidly inclreasing and afterwards decreasing numbers of prescrip- 
tions for nationally not recomlmended drugs pointing at impulsive pre3crip- 
tion or Trial and error' policy were detected in the R-group, and not in the A- 
glroup. 

a coefficients of vaariation wiere generally larger in the R-group than in the A- 
group indicating a higher rate of changing pres~riptiorr beheviour. 

The next part of the studly was certainly not the least interestinlg one (chapter VI). 
After having processed and evaluated the icollected data, we canfronted all GPs 
in bath groups with the obtained results and shewed tlhem each the figures and the 
graphical presentations mncsming their own prascniptions from the passed th rae 
and a half year. They were then ask& to parrticipate in a structured retrospedi~ve 
interview on their prescription behaviourtowwhich they all agreed. The results af the 



intewiews wufd be summarised as follows: 
A11 GPs appeared to be highly interested in the graphical presentations of 
their own prescription palterm; 

* The GPa in the A-group were generally well aware of their prescribing 
paflems, whilat the GPs in the R-grou~p showed much lack of awareness; 

e The changes and stabilities in the prescription patterns of the GPs ofthe A- 
group were genera-ally meant to keep pace with the famrwllsury agreements, 
whlile clhanges in the patterns lcxf the GPs of the R-group generally 
represented "rial and emr'  experiences, som~etimes on request of 
phamaeutical companies; 
The GPs of the Rgroiilmp were fam~illiar with the national guidelines but as a 
rule dlid not discuss them in their pams, while in the A-group the national 
guidelines weire: the basis of the monthly discussions in combination with 
w~pdating the A-formwlary; 

&l The GPs of the A-grcrup were aware d most .of the in~fiuences an their 
pr@rscribing habits such as safety and effectiveness loif the prescribed drugs, 
side effects, dosage forms, awn experiences and routine discussions in 
their monthly pams. The GPs of the R-group felt they had ter deal with these 
influences evwy time a prescription was written out and they could not rely 
on their own rolutine; 

a The GPs in the A-group felt that they had reliable knowledge about the 
drugs and the reasants for listing these in the formulary which they could 
explain to patients and hospital consultants, even in the case of rare severe 
adverse reactions; 

a The GPs in th,e R-group had ta rely more on individual study of professiolnal 
literatw~re than the GPs in the A-group whilst the knowledge ad the latter 
about (new) drugs was largely taken from the rnon~thly PAM.; 
the GPs in the R-grolulp consulted medical representatives from the industry; 
on ;a regular basis, whilst in tlhe A-giroup thle pharmacists received the visits 
of MRs and passed their information on in the monthly PTAMs; 

a the GlPs or the A-g~raup felt that the social paid of the PTAMs was run 
important part of their prlafessiional activities; 

* costs weire never important items for discussion in both groups and all GIPs 
were happy about thatut. 

In order to compare expendllwres (chapter XrSO for phamacotherapy between the 
R-region and the A-region, we studied numbew of prescriptions and treatme~nts 
and nrelated casts in the first six months of 1 g99. The d~ata were kindly provided by 
the regional health insurance;! companies for statutorily insured patients after 



obtained permission of the GPs in our study. Smaller numbers of prescriptions and 
treatments per 100 patients were registered in the A-group campared with the R- 
group. 'Fa some extent this might be due to a larger proportion of elderly patients 
in the R-region but also after adjustment far age dperences smaller figures for the 
A-group remained. We suggest that the reluctant attitude t~werds prescribing as 
we found earlier In the Pn-group might have affected these numbers. However, the 
G f  s in the A-group wrote out a larger number of prescriptions per treatment. This 
could be explained by the fad that they deliberatelly kept the quantity of tablets, 
suplpositories, drops, etc. p a  prescription low for medical and waste-lowering 
reasons. In slpite of increased pharmacy fees as a resullt of this conscious 
prescribing policy, the total expenditures in tlhe A-group also after age adjustment 
remained substantially Iawer than in the Rgroup. 

It could be conclluded (chapfer VM") that the prescription patterns of general 
ptadiioners who worked without clearly defined guidlelines for prescription of 
drugs (RgroupJ showed more and larger longitudinal changes than have been 
registered with prescription patterns follloiwing a limited formulary @-group). Some 
d the changes in prescribing patterns in the R-group could be described as 'trial 
and error%ehaviour which was largely prevented by 'formulary agreements in the 
A-growg. 
The physicians in the R-group also reported little retrospective awareness of their 
own prescribing habits which sometimes seemed to be influenced by the 
capricious competition of numerous in,fluenoes. In their monthly PTAMs the GlPs 
in the A-group discussed and evaluated such influences which were also reduchz-d 
by restricted prescriptioln in line with th~eir formulary. 
For all GPs the complliance with national guidelines for prescription was relatively 
high in ATC-grolwps with generally cllear diagnoses or in cases of evident edficacy 
or risks such as pain oiu hypertension ofthe selected drugs. A law cormpliance was 
registelred when the diagnosis was less certain (e.g. depression) or when the 
irntrduction of new drugs caused dficulties in everyday practice (e.g. cholestarol- 
inhibitors") Th~is was true for the prescription behaviour of GPs iln bath gr~nsps. 
Favourable influences offsmwlary-ba~wrnnd prescription policy have been observed 
such as a reduced number of prescriptions alnd lower costs for dnug therapy but 
perhaps more important were the increased awareness of prescribing of dodors 
in the A-group and the concomitant increase of personal experience and expebtise 
resulting in a reluctant and conscious attitude "cowards prescribing. Most valuable 
were the regular structured PTAMs. The GPs were very happy with the eledronic 
folmulary fhat caused prescription from a limited number of drugs as a result of the 
PTAMs. The ultimate common goal was to promote rational prescription bshaviour 



and mletzfion of lrecommended drugs. All participalnts in the A-group expressed 
their satisfadiiion with the PTAMs which were b a s d  on mutual respsd and 
williingraese to coaperate between local physicians arid mmrnunity pharmacists. 
Th~is structure had dellblerately behen chosen and actively maintained and it had 
sumsfulby overcome the test of same strong soc.i,al threats. 



SAMENVATTING 





Zoals zo waak was ook voor di2 onderzoek naar het vaomchri(gfgedrag in de 
huisartsearpraM1jk nieuwsgierigheid de drijfveer. In de laop ven twintig jaar werken 
als openbaar apotheker raakte de colutewr van dit ipraefsérhrifl geboeid daar de kloof 
die zle meende te kunnen onitdlekken tussen de eloirntegenwoordige positieve 
houding van artsen ten opzichte van "goed vioca~rschrijfg~drag" , de steeds 
toenemende druk die van overheidswege werd uitgeaeknd op arlisen om 
doelimlartig valor te sclhrijven en de praMuk van alle dagl, waar uit het nakijken van 
de dagelijkse stapel recepten bleek, dat het voorschrijfgedrag ver van het ideaal 
stond. Door de mogelijkheden, die de hedendaagse geautomatiseerde reeptver- 
werking biedt, besloot de auteur een aantal aspecten van het voorschrijven door 
huisartsen te bestuderen om zodoende misschien een paar redenilon te ontdekken 
voar het bestaan van de genoemde kloof (hoofdstuk 4. 

In de literatuur vonden we vele, som8 tegenstrijdige, resultaten van onderzoeken 
(hoei%rsSuk E l  1. Er weden vele verschillende anld~erwerpen genoemd, die het 
voorschrijwe~n beïnvloeden. We konden r e  i~n vijf categorieen indelen: algsmene 
kenmerken van huisartsen als persoon, farmaceutischs aspecten, de invloed van 
favrnularia, de invloed van (na)scholing van en infomatie aan artsen en, niet 
minder belangrij,Ik, de invloed wan patiënten op het volorschrijfged~ag~ Er zijn vele 
interwenties gepleegd, m& wisselend succes, waarbij de nadruk vaak werd geilegd 
op verbetering vain de behandeling met behulp van geneesmiddelen of op een 
kostenverlaging van de farmaceutische hulp. Verbeteren van het voorschrijf gedrag^ 
had vaak te maken met streven naar meer veiligheid bij geneesmiddelen, minder 
bijwerkingen of een grotere kennis ervan, het voorikomen van bacterielle 
resistentievorming en streven naar meer ervaring en deskwn~digheid van artsen op 
het gebied van voorschrijven. Veelvuldig werd er gerapporteerd owelr heit belang 
van formularlumgebruik als middel om het voorschrijfgedrag te be'invloeden. Een 
gedetailleerd onderzoek naar fomu~lari~umgebriwik leek genrech~tvaardigd. 

We besloten de voorschfien van twee grwipen huisartsen te vergelijken 
(hoofdsluk I M ) .  We zochten en vonden een referentiegroep (R-groep) wan sevsln 
huisartsen die nag nooit enige afspraak hadden gemaak over voorschrijfgedrag. 
Huin manier van vooffichrigven Rebben wie vergeleken met dis van een auditgroep 
(A-groep) ven reven andere huisartsen met: formulariumafsprniken die al tien jaar 
een sumes bleken te zijn. In beide grmlpen hebben we d1e voorschriften voor 77 
geneesmiddelen in zes klassen (ATC-klassen: NSAIDs MOIA, ACE-remmers 
609A, anltidepressiva NQ6A, betablokkers COTA, cailciurnantaglonb,ten C08C en 
cholesterollverlagers C l  O M )  voar de beh,andeling van aan aantal veel voorkomen- 
de ziekien g,etelid en bestudeerd. Binnen de w@rschillende ATC-klassen bestanden 



voldoende mogelijkheden om van deondeniiinge uhrissellbaarheid wan genesmid- 
dalen blinnen een klasse gebruik te maken, zodat de hu~isartsen de mogelijkheid 
hadden om hun eigen selectite voor hun voorschriien te kiezen. 

Een plan voor een lon~gitudinaal retrospelc.tUef anderzogek over een periode van drie 
en een haM jaar aangaande dis ruroorschrRern voor geneesmiddelen uit de 
genoemde klasseln werd anbo~pien om indien mogelijk de verschillen tussan de 
twee groepen huisartsen, vaar wat betreft de veranderingen en de stabiliteit in 
~oorschi~r~jveri in het verimp van de tijd, in grafieken zichtbaar te kunnen maken. 
Verder wilden we de miaite van overeenstemm~ing van de voorsch~riften met de 
WWG-standaarden en de fomuIla~um-afspraken (compliantie) toetsen. We soudeni 
de vcporschlrlfien uit de computer wan de openbare apotheek venanielen, tellen en 
indelen. Dlaarna zoluden terugblikkende interviews met de huisartsen als 
cam~mentaar op de gewonden grafieken de onderliggende (onSbewuste motieven 
voor de compliantie, de veranderingen en de stabiliteit kunnen ophelderen. De 
gegevens ulit deze interviews zouden we ook onderzoeken en beoordelen op 
verschillen en olvareenk~msten tussan de beide groepen. Tenslotte zouden we 
verschillen tussen de beide groepen in klosten voor de famacewtiscbire hulp binnen 
de gekore~n ATC-klassen moeten vergellijkein. 

We begonnen met het ondenoek naar de longiiltudinale veranderingen en stabiliteit 
in de voorschrijfpatroneln van een groep huisartsen die brij' waren in het 
voorsclhrijven (Jiioofdsfuk /V). We vonden een referentie groep (R-groep) bereid 
bestaande uIit zeven huisartsen in een middelgrote stad in Nederland met een 
voldoende aantal voorschriften in elk van de ATC-klassen. Allle voorschd"nn 
werden verwerkt door een opelnbare apotheek. Het achteraf tellen en indelen van 
ds voorschriftdn per haifjaar levende een grafische weergave op, die longiiudinale 
veranderingen en stabiliteit liet zien van elke huisarts over drie en een half jaar. De 
grafieken verschaften snel een helder beeld van de ind~ividwele geneesrniddelen- 
keuze over de ondenwksperiode. Het bleek, dat elke huisarts gebruik m~aaktevan, 
een groot aantal veirschilleinde geneesmiddelen. Het aantal verschillende 
chemische entiteiten dat werd woorgeschreven varieerde tussen de huisartsen. Isu 
de periode van &ie en i1FtYBn half jaar werden 48 tot 65 van een totaal wan 77 
beschikbare geneesmiddelen voorgeschreven. De gemiddelde mmpliantie met dei 
WHG-standaarderm, 14 landslijk aanbevolen geneesmiddelen binnen de H G -  
klassen in ons onde~c~ek,  vertoonde grote verschillerr tussen de ATC-klassen: van 
28% woar ds ontidepr@ssi~va tof 84% volar de chiolesterolremrne~~~ Dit betekent, dat 
in 16% - S2°h de famaco-therapeutisch~e aanbevelingen van de staandaarden niet 
werden gevolgd. Verder werdaar er ook grote verschjlllen in compliantie tussen de 



huisadsen gewonden binnen de ATC-klassen, b.r. 16% - 55% voor de antidepres- 
siva en 25% - 74% voor de ACE-remmers. We hebben va~rlatie~&ficiantm 
berekend over de opeenvolgende halve jaren om een getalsmatige uitdrukking te 
vinden voor de mate van verandering~en in de tijd. De mmbinatie wan de getallen 
en de grafieken gaf echter de beste mogelijkheden voor het beoordelen wan de 
kwaliteit van voorschrijven, al dan niet mnslstent gedrag en/af welbewuste 
veranderingen in de keuze van de geneesm~iddelen, De varisiniacaëficignt bleek 
een goed hulpmiddel om ~oorbbeel~den van experimenteel volarschrijven op te 
sparen. 

In het Weede deel van ons iondlemek (hoofdstuk V) Rebben we de voorschriffen 
wan de audit groep (&-groep) geteld en ingedeeld. Deze groep bestond uit zeven 
huisartsen in een verstedelijkte pIait&elandsgemaente in Nederland. Zij hadden 
afspraken gemaakt over vaorschrij~sn op basis van een fomula~um. Iln nauwe 
samenwerking met de plaatselijke openbare apothekers hadden ze het A- 
fomularium samengesteld. Binnen de ATC-klassen Mn ons onderzoek waren er 15 
van de S7 geneesmiddelen aangewezen als eerst af tweede formulai.iluim-keuze. 
Een aantal fo~m~ularium-keures waren in overeienstemming met de keuzes in de 
NHG-standaarden, maar hier en daar verschilden de aanbevelingen. Me1 
3Cormula1rium was in eledlraniische vorm dired te gebruiken in de computer op het 
bureau van de huisarts en de huisartsen hadden afp?sipi~~iklen om hun keuze 
vcsornarnelijkte beperken tot de fomueilarium-afspraken. De compliantie was, solaPs 
te wewachten, behoorlijk groot en vailrleerde va1n 60% voor de bietablokkers tot 
97% voor de calciumantagonistein. De inidividuele cornpliailntie verhoonde ook hier 
wat verschillen, b1.w. 54% - 79% voor de ai~ntidlepre~si~va en 68% - 100% voor de 
cholesterol~remrners. Nadat de gegevens op dezelfde manier alls wolor de R-groep 
waren vensurekt, bleek, dat er ondanks de voorkeur voor 15 forrn~ularium-middelen 
toch 37-42 verschillende chemische entiteiten tenminste 'i keer waren voorgs- 
schreven in de loop van de drie en een half jaar. De grafleken lieten echter een 
patroon zien, dat over het algemeen consistent genoemd kon wordlen met hier sen 
daar een geleidelijke ventcrn,derlng in de richting van de fom~wilariurn-middelen. 
Snelle verandesing~en, raals ze kenmerkend zijn vaar het experianeni'l~le 
voosschrijjvan, werden in de grafieken van de A-groep niet aangetroffen. Ook hier 
gaven de grafieken in combinatie mek de variiatiewvoEl~cienten een goed bssYd van 
de kwaliteit van vo~r~ch6i j~@n.  

Als we de gegevens van de A-groep en de R-graep vergelijken, constateren we 
het volgende: 
a het aantal verschlllliende chemische entiteiten dat werd voorgleschreven in 



de zes ATC-klasmm wan ons ondenwk was groter in de R-graep dan in d~e 
A-grmp; 
de compl~ianfie met de f~mularium-afspraken in de #-groep was groter dan 
de mmpliantiie van de R-gmep met de NHG-standaarden; 

* de mmpliantie met de fomularium-adspraken in de A-groep nam over de 
onderzmkspueniode toe, temijl daalrentegen de campliantie van de R-groep 
met de W WG-stalndaarden aham; 

* meerdere keren sagen we in de R-groep, maar niet in de A-groep, een 
snlelle toenama, gevloHgd dooreen snelle afname van het aantal voorschrif- 
ten voor geneesmiddelein, die landelijk geen voorkeur genieten, wijzend op 
een impulsief expairnenteel voorschrijfgedrag; 

* de variatlemëffieienten waren En de R-groep over het algemeen groter dan 
in de A-groep, hetgeen wijst op een hagere veranderingsgraad i~n de 
vaorsehrijfpatronen in de R-groep. 

Het volgende deel van alnis onderzoek was beslist niet het minst Interessante deel 
(JiaofdstuWO. Nadat we de gegevens hadden verwerk en ge6valueeFic9, 
mnfronrteerden we de has~isai~rtsen met de getallen ieln de grafische afbeeldingen 
van hun eigen voorschrijfpatronen over de afgelopen drie en eeln half jaar. We 
vroegen hun medewerking aan een gestructureerd retruspediefgesprek over hun 
voorschrijfgedracg en allen werkten mee. De resultaten van de interviews kunnen 
we als volgt salmenvatten: 

alle huisartsen warren erg geïnteresseerd in de grafieken van h~un eigen 
woorschrijlpaitronern; 

* de huisartsen in de A-groep waren zich in het algle~meen goed bewust van 
hun eigen voorschrijfgedrag, terwijl dat bij de huisartsen iln de R-groep 
minder het geval was; 
de verarrdsn~nigen en de stabiliteit in de voowchrijfpatronen van dIe A-groep 
waren over het algemeen opzettelijk nagestreefd om de formuYariurn- 
akpraken te walgen, kentvijl de veranderingen in de patrónen van de R- 
groep vaak expenmenteel uooisschrijwen behelsden, sams op verzoek van 
de farma~eutisch~e industrie; 
de huisartsen in de R-groep kenden het bestaan en soms de inhoud van de 
NHG-standaarden, maar in de regel werden deze niet in het FT0 bespro- 
ken, terwijl di& NHG-standaardeiin bij elke formulariumwijzlging in de A-groep 
het uiltgangspunt van de discussie waren; 

Q de huisartsen in de A-groep waren rilch bewust van de meeste verschillen- 
ds onidle~ivarpen die van invloed konden zijn op hun woorschrijfgedrag, b.v. 
veiligheid en effectiviteit van de voorgeschreven geneesmiddelen, 



bijwerkingen, dioseenjrosmen, eigen eava~ngen en rouiaine; dit waren 
onderwerpen die In de FTO's een vast onderdeel vormden van de 
discussie. De huisartsen rain de R-groep moesten al d~es?e aspeden in 
beschcluwing nemen alls r e  bij het voorschrijven niet op hw~n eigen ro~ultine 
konden terugvallen; . dle huisartsen in de A-groep vonden, dat ze voldoende wisten over "hun" 
geneesmiddelen en de redenen waarom ze in het fcrmulariurn waren 
opgenomen en dat ze dat goed konden uitleggen aaln patienten af 
syxeciallistte~, zelfs als zich bij uitzondering ernstige bijwerkingen voicxrdieden; 
de huisartsen in de R-g~roep besteedden noodrakeliijkewiJ~s meer tijd aan 
zelfstudie van de vakliteratuur dan de huisartsen in d~e A-groep, die hlun 
geneesmiddelen-kmis voornamelijk aaiIngereikt kregen daar de epothe- 
kers op het FTO; 

m de 1huisa6tsen in de R-groep ontvingen regelmatig artsenbezoekers wan de 
fa~maceutische industrie, terwijl in de A-groep de apothekers de artsenbe- 
zoekers ontvingen en hun informatie beoo~deelden en doorgaven aan de 
huisartsen op het FTQ; 
de huisarisen in de A-graeip. vonden, dat het sociale aspect van de FTOs 
belangrijk was voor hun beroepsuitoefening; 

w in beide gllroepen waren de kosten noloilt een belangrijk onderwerp van 
gesprek in het FT0 en allen waren daar blij mee. 

We hebben de aantallen voorschriien, de cea~ntalllen behandelingen en dIe daaraan 
gekoppelde kosten in beide groepen bestudeerd om de uitgaven voor de 
farmaceutische hulp binnen de zes ATC-klassen te wergelijkeini over het eerst@ half 
jaar van 1999 (hoofdsfuk V//). De regilonale zorgverzekeraar was zo vriendelijk om 
ons, miet boestemmin~g van de betrokken huisastsen, de gegevens te sturen over 
de siekenfondlspatiënten van de praktijken in ons onderzoek. In vergelrking met 
de R-glroep vomden we lagere aantallen voorschriften en bahandelllngen par 100: 
patiënten in de A-groep. Het in welrh~udinig grotere aantal ouderen in de R-regio 
zou dat deels kunnen verklaren, maar ook na correctie voor de ve~crhi~llen in 
Iee7tijidsopbouw, bleven de aantallen in de Prgroep lager. We veronditrrstallen, dat 
de tetererghoudende houding ten opzichte van vmmchrijven, zoals we die eerder in 
de A-g~rcwp aantoonden, van irrvlmd is op deze aantallen. De huisartsen in de A- 
groep schreven echter wel een groter aantal recepten per behandeling uit. Dit tau 
verklaard kunnen worden door het feit, dat zij opzettelijk kleinere aantallen 
talblelAerr, zetpillen, druppels, enz. op het recept wloorschrijven am medische 
redenen en om retour gebrachte geneesmiddelen zoveel mogelijk te voio&omen. 
Ondanks leen groter aantal regelnergoedirrgien voor d~e aipotheelk, als: gevolg van 



~oorsich~itig voorschrijven, warelm de uitgaven in de A-grwp, oo~k na wnedie voor 
de leeftijdsopbouw wan de patiBntenpcsipulatie, aansienllijk lager dan in de R-groep. 

Tenslotte (X3i~aXds;P~~ik W;F) hebben we kunnen zien, dat de prescriptiepatronem van1 
haaisark8n die werken zonder dui~idelijke richtlijnen voor het voorschrijven van 
gemeesmiddelen {Rgroep) meleren grotere longitudlrrale veranderingen laten zien 
dan de pres~ripti~epatronen van huisarlisen die werken volgens fomula~um- 
afspraken (A-groep). Sommige veranideri~ngen in de R-groep konden worden 
beschreven als experimenteel   oor schrijf gedrag, hetgeen grotendeels werd 
mmeden door het fom)ulariiumgebruiUc in de A-grloep. 
De huieartsen in de R-groep gaven aan zich weinig bewust te zijn wan hun eigen 
voorschrijfgedrag, waarin zich af en toe de g~ri~lligheid van de samenloop en de 
tegenstrijdigheden van dle verschillende invloeden aftekende. Draze invloeden 
werden in de FTQs van de A-groep besproken en ge&valueerd en door het 
formulairiuim grotendeels uitgeschakeld. 
De ceimpliantie met de WHG-standlaarden was bij alle huiisarisen relatief groot 
indien de bijbeh~orende dliagnoses helder waren of al~s er overtuigende werkzaam- 
heid van de gensasmiddelen af duidelijke risico's van de ziekte in het spel waren, 
zoals bij pijn of hoge bloeddruk.We wonden een kleine mmpliantie als de diagnose 
minder zeker was (b.v. depressie) of o~ls er sprake was van dagelijkse verwarring 
doar de introductie wan nieuwe geneesmiddellen (b.v. dle choleste~rol-remmers). Dit 
bleek in beide groepen het geval. 
Forrnulariurn-gebonden voorschrijven heeft gunstige gevolgen zoals een lager 
aantal voiorschriften en lagere kosten voor de behandeling met geneesmiddelen, 
maar, wat misschien nog belangrijker is, de huisartsen in de A-groep waren zich 
meer bewust van hun voorschrijfgedrag en tegelijkertijd verkregen r e  meer Inzich~t 
in hun eigen @waringen en vergrootten ze huin eigen deskundigheid, hetgeen weer 
een terughoudender en woo~michtiger houding ten opzichte van voorschrijven in het 
algemeen met zich mee bracht, Dit werd vouornarnelijk mogelijk door e n  
regslmlatig en gestrudureierd FTO. De huisartsen in de A-groepwaren erg gelukkig 
met hun elactronisch fomulariurn en het uroossch~rijven wan een beperM aantal 
genmsimliddelen als gevolg van het FTO. Hlet uiteindellijke doel was verstandig 
voomc~hrljven van een eerste of Weedie keuze middel. Alle hluisarksen van de A- 
groep uitten zonder ulitzondering hun tevredenhleicl met het FTQ, dat gebaseerd 
was op wede~ijels respect een de bereidwillig~heid van artsen en apothekers om 
samen te w8rken. Dere struduur was opzettelijk gekozen, werd actief on,derhou- 
den en bleek grote maatschappelijke bedreigingen met succes te kunnen 
doorstaan. 




