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Dit proefschrift beschrijft een onderzoek dat is uitgevoerd in het kader van het
Europese ‘Drug Education Project’. Onderzoekers uit verschillende disciplines in
Nederland, Zweden, Noorwegen, Duitsland en Slowakije hebben gezamenlijk een
nieuwe scholingsmethode ontwikkeld en geëvalueerd. Het doel van dit
scholingsprogramma was het verbeteren van de kwaliteit van voorschrijven in de
huisartspraktijk door het bevorderen van het gebruik van bestaande richtlijnen. Het
programma richtte zich op de behandeling van astma en ongecompliceerde
urineweginfecties. Twee thema’s komen in dit proefschrift aan de orde. Het eerste
betreft de beoordeling van zowel competentie als handelen van artsen bij de
behandeling van beide ziektebeelden in de verschillende Europese landen. Dit is
gedaan in een studie voorafgaande aan de educatieve interventie (nulmeting). Het
tweede thema betreft het nieuw ontwikkelde scholingsprogramma en omvat zowel
een proces evaluatie als een evaluatie van het effect van het programma. Hiervoor
is een gerandomiseerde, gecontroleerde studie uitgevoerd. De effectiviteit van het
scholingsprogramma in Nederland is tevens vergeleken met het effect van het
programma in de andere landen.

Hoofdstuk 1 begint met een beschrijving van drie cruciale stappen om de
kwaliteit van zorgverlening te verbeteren, namelijk de ontwikkeling van
standaarden, de beoordeling van de feitelijke aan patiënten geleverde zorg, en het
verbeteren en veranderen van medisch handelen indien nodig. De ontwikkeling
van standaarden kan het begin zijn van succesvolle implementatie van
onderzoeksbevindingen in de medische praktijk. Het daadwerkelijk gebruik van
standaarden wordt beïnvloed door verschillende factoren variërend van de
kwaliteit van de gebruikte bronnen tot de mogelijkheid het effect van de
richtlijnen waar te nemen. De praktische bruikbaarheid en de relevantie voor de
dagelijkse praktijk beïnvloeden in grote mate de waarde van standaarden.

De inhoud van programma’s ter bevordering van de implementatie van
richtlijnen in de dagelijkse praktijk, moet aansluiten op de kennis en gedrag van de
van artsen. De volgende stap is daarom het vaststellen van de mate waarin kennis
en gedrag overeenstemmen met de richtlijnen. Hiervoor zijn valide en
betrouwbare methoden nodig. Onderscheid moet worden gemaakt tussen
methoden die de kennis meten en methoden die het gedrag meten.

Na het vaststellen van discrepanties tussen de aanbevelingen in een standaard
en kennis en gedrag van de artsen kan de derde stap, het verbeteren en veranderen
van kennis en gedrag, worden genomen. Zowel artskenmerken (kennis, motivatie
en attitude, en persoonskenmerken) als praktijkkenmerken kunnen deze stap
bemoeilijken. Implementatieprogramma’s gericht op het bevorderen van de
acceptatie en het daadwerkelijk gebruik van standaarden door artsen zijn nodig om
verschillende barrières te nemen. Recentelijk zijn verscheidene overzichtsartikelen
gepubliceerd om de effectiviteit van verschillende implementatiemethodes vast te
stellen. De gevonden verbeteringen in medisch handelen zijn matig en wisselend.
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Positieve effecten lijken samen te hangen met de intensiteit van de interventie en
vooral combinaties van methoden die op verschillende barrières aangrijpen blijken
effectief te zijn. Voor het verbeteren van voorschrijfgedrag lijken zowel toetsing
en feedback als educatieve praktijkbezoeken en intercollegiaal overleg succesvol.

In het tweede deel van hoofdstuk 1 wordt de scholingsmethode beschreven die
ontwikkeld is binnen het ‘Drug Education Project’. De methode kan het best
worden omschreven als een scholingsprogramma waarmee kleine groepen artsen
en apothekers zelfstandig kunnen werken. De kern van het programma wordt
gevormd door feedback op zowel de uitkomst van voorschrijfbeslissingen, het
voorschrijfgedrag, als op de daaraan ten grondslag liggende beslissingen. Het
programma concentreert zich op de verschillende stappen van het implementatie
proces. De nadruk ligt hierbij op het vergroten van het inzicht van de huisarts in
discrepanties tussen aanbevelingen in de standaard en eigen handelen. Daarnaast
richt het programma zich op het vergroten van de acceptatie en de intentie de
richtlijnen in de praktijk toe te passen. Twee scholingsprogramma’s zijn
ontwikkeld; één om de behandeling van astma te verbeteren en één om de
behandeling van ongecompliceerde urineweginfecties te verbeteren. De inhoud
van beide programma’s is gebaseerd op standaarden welke beschikbaar waren ten
tijde van de studie.

Hoofdstuk 1 eindigt met de onderzoeksvragen:
Beoordelen van competentie en handelen:
1. In welke mate komen denkbeelden, kennis en attitudes van huisartsen overeen

met de aanbevelingen in de standaarden en in hoeverre hangen verschillen in
kennis en attitudes van huisartsen uit verschillende landen samen met het land
van herkomst?

2. In welke mate komt het voorschrijfgedrag overeen met de aanbevelingen in
de standaarden en in hoeverre hangen verschillen in voorschrijfgedrag van
huisartsen uit verschillende landen samen met het land van herkomst?

3. Wat is de validiteit van verschillende soorten voorschrijfindicatoren om
handelen op te sporen dat afwijkt van de aanbevelingen in de standaarden?

Evaluatie van het scholingsprogramma:
4. Hoe waarderen de deelnemende huisartsen in Nederland het

scholingsprogramma?
5. Wat is het effect van het programma op de kennis en attitudes van huisartsen?
6. Wat is het effect van het programma op het voorschrijfgedrag van huisartsen?
7. Welke arts- of groepskenmerken beïnvloeden het effect van het programma?
8. Is het effect van het programma vergelijkbaar voor  de verschillende

onderwerpen en aanbevelingen?
9. Is het effect van het programma vergelijkbaar in verschillende landen?

Hoofdstuk 2 beschrijft het ‘Drug Education Project’ in Nederland. Het
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scholingsprogramma is aangeboden aan bestaande Farmaco Therapie Overleg
(FTO) groepen. In een voorstudie bij 4 FTO groepen zijn beide
scholingspakketten getest. Vierentwintig FTO groepen hebben deelgenomen aan
de hoofdstudie. Deze groepen hebben at random gebruik gemaakt van één van
beide scholingspakketten (astma of urineweginfecties) tijdens twee reguliere
bijeenkomsten.

De eerste bijeenkomst startte met het opfrissen van de kennis over de
aanbevelingen in de standaarden van het Nederlands Huisartsen Genootschap
(NHG). Het hoofdelement van deze bijeenkomst werd gevormd door de
bespreking van individuele feedback op het beslisproces dat ten grondslag ligt aan
voorschrijfbeslissingen. Met behulp van patiëntbeschrijvingen, die speciaal voor
dit doel ontwikkeld waren, zijn voor iedere arts casus-kenmerken geïdentificeerd
die bepalend waren voor het nemen van (sub)optimale therapiekeuzen. Deze
individuele beslissingsstrategieën zijn vergeleken met die van een groep experts
op het gebied van astma en urineweginfecties.

Tijdens de tweede bijeenkomst is individuele feedback op het daadwerkelijk
voorschrijfgedrag gepresenteerd en bediscussiëerd in de groepen. Hiervoor zijn
voorschrijfgegevens gebruikt van een periode van 6 maanden, die waren
verzameld via apotheken, ziekenfondsen of rechtstreeks bij apotheekhoudende
huisartsen.

Hoofdstuk 3 beantwoordt het eerste deel van de eerste onderzoeksvraag. In dit
hoofdstuk worden de denkbeelden van huisartsen over de behandeling van astma
gepresenteerd en besproken. Twintig huisartsen zijn geïnterviewd om inzicht te
krijgen in de onderliggende redenen voor discrepanties tussen praktijk en theorie
(zoals vervat in de NHG-standaarden). Hierbij is gekozen voor een kwalitatieve
aanpak. Vooral denkbeelden over het belang van klinische verschijnselen en
objective maten zoals een piekstroommeter bij de evaluatie van de behandeling,
denkbeelden over de behandeling van exacerbaties en denkbeelden over de rol van
arts en patiënt in de behandeling bleken af te wijken van de aanbevelingen in de
standaarden. Verschillende redenen voor het niet volgen van standaarden zijn
gevonden. Objectieve maten om de ernst van de astma te beoordelen worden door
sommige artsen niet gebruikt omdat zij van mening zijn dat de patiënt zelf het
beste kan beoordelen hoe ziek hij is. De belangrijkste redenen om antibiotica in
plaats van orale corticosteroïden voor te schrijven voor de behandeling van een
exacerbatie zijn enerzijds de overtuiging dat een exacerbatie veelal gepaard gaat
met een bacteriële infectie en anderzijds de angst voor bijwerkingen van orale
corticosteroïden. Ten aanzien van de onderhoudsbehandeling stellen sommige
artsen zich terughoudend op omdat ze bang zijn dat een actieve opstelling
betuttelend overkomt op de patiënt. Alhoewel veel artsen denken zich aan de
standaard te houden komen hun de denkbeelden veelal niet overeen met de
standaard.



189 Samenvatting

In hoofdstuk 4 worden drie soorten indicatoren vergeleken die worden
gebruikt om de kwaliteit van behandeling te meten, namelijk de score van artsen
op zelf-rapportage instrumenten, geaggregeerde voorschrijfindicatoren en
geïndividualiseerde voorschrijfindicatoren (onderzoeksvraag 3). Dit is gedaan
voor de behandeling van astma. Correlaties tussen scores op zelf-rapportage
instrumenten en indicatoren gebaseerd op daadwerkelijk voorschrijfgedrag waren
veelal niet significant en variëerden van 0 tot 0.21. Indicatoren gebaseerd op zelf-
rapportage blijken de mate waarin men zich aan standaarden houdt te
overschatten.

Indicatoren die de kwaliteit van voorschrijven meten op een geaggregeerd
niveau gaven duidelijk andere resultaten dan indicatoren die de
voorschrijfgegevens beoordelen op een individueel patiënten niveau. De gevonden
correlaties tussen deze indicatoren variëerden van 0.20 tot 0.55 en ook de
overeenstemming tussen de indicatoren was gering; kappa waarden variëerden van
0.19 tot 0.30. Hieruit kan worden geconcludeerd dat voorschrijfindicatoren
gebaseerd op geaggregeerde en geïndividualiseerde voorschrijfgegevens
verschillende aspecten van voorschrijven meten en duidelijk verschillen in het
identificeren van huisartsen die niet overeenkomstig de astma standaarden
handelen. Op theoretisch gronden genieten indicatoren die voorschrijfgegevens
analyseren op het individueel patiënten-niveau de voorkeur. Verder onderzoek
naar de validiteit van voorschrijfindicatoren is nodig om deze voorkeur te
onderbouwen.

Hoofdstuk 5 bespreekt de kwaliteit van de behandeling van ongecompliceerde
urineweginfecties voorafgaand aan de educatieve interventie in Nederland,
Noorwegen en Zweden (onderzoeksvraag 1 en 2). Er is nagegaan in welke mate
kennis, attitudes en voorschrijfgedrag van Nederlandse, Noorse en Zweedse artsen
overeenkomen met de verschillende nationale standaarden. Vervolgens is gekeken
of verschillen in de mate waarin het voorschrijfgedrag conform de standaarden is
kunnen worden verklaard door verschillen in kennis en attitudes van de artsen, arts
kenmerken, of de nationale achtergrond. Over het algemeen waren kennis en
attitudes van artsen over eerste keus middelen meer in overeenstemming met de
desbetreffende nationale standaarden dan de kennis en attitudes over de duur van
de behandeling. Wat betreft het daadwerkelijk voorschrijfgedrag bleek de
proportie eerste keus middelen in Zweden 0.55 te zijn, in Nederland 0.83 en in
Noorwegen 1.00. De Zweedse artsen weken het meest af van de richtlijnen en
schreven relatief veel fluoroquinolonen voor, middelen die in geen van de landen
eerste keus zijn. De geschatte behandelingsduur was 7.6 ‘defined daily doses’
(DDD) per voorschrift in Zweden, 5.9  in Nederland en 6.6 in Noorwegen.
Verschillen in voorschrijfgedrag konden in beperkte mate worden verklaard door
afwijkingen van de standaard in kennis en attitudes; dit verklaarde 0-17% van de
variatie in voorschrijven. Jaren praktijk-ervaring verklaarde 0-11%, het geslacht
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van de arts had geen verklarende waarde. Nationale achtergrond verklaarde het
meest van de variatie tussen de landen. Dat betekent dat verschillen tussen de
landen in regulering, marketing en distributie van geneesmiddelen van groter
belang zijn bij het verklaren van verschillen in voorschrijven dan verschillen in
kennis en attitudes.

Kennis, attitudes en voorschrijfgedrag van Nederlandse, Noorse, Zweedse,
Duitse en Slowaakse artsen betreffende de behandeling van astma worden
beschreven in hoofdstuk 6 (onderzoeksvraag 1 en 2). Kennis en attitude met
betrekking tot de onderhoudsbehandeling zijn over het algemeen hoog. Echter het
daadwerkelijk gebruik van anti-inflammatoire middelen verschilt significant
tussen de verschillende landen; het hoogste percentage astma patiënten dat
inhalatie steroïden gebruikt werd gevonden in Nederland (58.0%) terwijl de
laagste percentages zijn gevonden in Duitsland (30.8%) en Slowakije (39.2%).
Kennis- en attitude-scores voor de behandeling van astma exacerbaties waren
lager en variëerden ook meer tussen de landen. Nederlandse en Zweedse artsen
hadden de hoogste scores, terwijl de Duitse en Slowaakse artsen het laagst
scoorden. Artsen in Duitsland en Slowakije gaven vaak de voorkeur aan
antibiotica en associëerden groen-geel sputum vaker met een bacteriële infectie.
Uit deze resultaten kan worden geconcludeerd dat, alhoewel veel artsen in de
verschillende landen de aanbevelingen in de standaarden accepteren, de proportie
patiënten die daadwerkelijk conform de standaarden wordt behandeld duidelijk
verschilt. Duitse en Slowaakse artsen blijken minder waarde te hechten aan de
ontstekingscomponent van astma dan artsen in de andere landen.

Hoofdstuk 7 beschrijft de waardering van de deelnemende Nederlandse
huisartsen voor het scholingsprogramma (onderzoeksvraag 4). De waardering van
bepaalde programma-kenmerken, zoals het besproken onderwerp of de gebruikte
feedback methode zijn gemeten met behulp van een gestructureerde vragenlijst.
Middels deze vragenlijst is ook de waardering voor de kwaliteit van de
groepsdiscussie en het klimaat in de groep, beide kenmerken van het
groepsproces, vastgesteld. De groepen die het astma programma hebben gebruikt
zagen meer het belang in van het scholingsprogramma dan de groepen die het
programma over urineweginfecties hebben gebruikt. Een positieve waardering
voor het gehele programma hing vooral af van de ervaren kwaliteit van de
groepsdiscussie en in beperktere mate van de gebruikte feedback methode. Over
het algemeen was de ervaren kwaliteit van de groepsdiscussie beter in kleinere
groepen. Verder werd de waardering van de verschillende bijeenkomsten
beïnvloed door het onderwerp, maar het onderwerp was niet bepalend voor de
algemene acceptatie van het scholingsprogramma.

Hoofdstuk 8 bespreekt het effect van de educatieve interventie in Nederland
(onderzoeksvragen 5, 6, 7 en 8). Een parallelle, gerandomiseerde, gecontroleerde
onderzoeksopzet is gebruikt om het effect van het astma- en
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urineweginfectieprogramma op kennis, attitudes en voorschrijfgedrag te testen.
Aan de studie hebben 24 FTO-groepen deelgenomen; 12 groepen hebben het
astma programma gebruikt tijdens twee reguliere bijeenkomsten terwijl de andere
12 groepen het urineweginfectie programma hebben gebruikt tijdens twee
bijeenkomsten. Voor beide ziektebeelden zijn significante verbeteringen in de
behandeling gevonden, alhoewel niet voor alle onderdelen. De grootste
verbeteringen waren te zien in de behandeling van astma exacerbaties (17% meer
orale corticosteroïden), en in de voorgeschreven kuurlengte bij de behandeling van
urineweginfecties (afname van 1.8 dagen/recept). In beide gevallen gaat het om
acute situaties, met een duidelijke en heldere boodschap, die relatief eenvoudig
door de huisarts kon worden geïmplementeerd. Huisartsen zullen meer obstakels
tegenkomen wanneer ze de onderhoudsbehandeling van een astma patiënt willen
veranderen, wat het beperktere succes van dit deel van het scholingsprogramma
kan verklaren; de proportie astma patiënten die inhalatie steroïden ontving steeg
met 5%. De keuze van geneesmiddelen voor de behandeling van urineweginfecties
was voor de educatieve interventie al nagenoeg optimaal. Ongeveer 90% van de
voorgeschreven geneesmiddelen kwam overeen met de adviezen in de standaard,
waardoor er weinig ruimte was voor verdere verbetering. Sommige kenmerken
van de bijeenkomsten en deelnemers bleken van belang voor een groter effect van
scholing (m.n. groepsgrootte en kwaliteit van de groepsdiscussie), alhoewel geen
van de onderzochte factoren het effect van het scholingsprogramma voor alle
onderwerpen beïnvloedde.

Hoofdstuk 9 vergelijkt het effect van de astma interventie op kennis, attitudes
en voorschrijfgedrag in Nederland, Noorwegen, Zweden en Slowakije
(onderzoeksvraag 9). Het scholingsprogramma verbeterde over het algemeen de
attitudes van de artsen en voor een deel hun voorschrijfgedrag. De proportie
patiënten die worden behandeld met inhalatie corticosteroïden verbeterde
significant in Nederland (effect grootte 1.27), terwijl het aandeel van orale
corticosteroïden in de behandeling van exacerbaties steeg in zowel Nederland
(effect grootte 1.99) als Noorwegen (effect grootte 0.87). In Slowakije verbeterden
de kennis (effect grootte 1.06) en attitudes (effect grootte 1.49) over de
behandeling van exacerbaties. Geen significante verbeteringen zijn gevonden in
Zweden. Concluderend kan worden gesteld dat het scholingsprogramma kan
leiden tot verbeteringen in de behandeling van astma, maar dat effecten gevonden
in het ene land niet automatisch worden gevonden in een ander land. Dit kan
enerzijds worden verklaard door verschillen in attitude ten opzichte van
standaarden en ervaringen met nascholingsprogramma’s, en anderzijds door
verschillen in veranderingsmogelijkheden.

In hoofdstuk 10 worden de belangrijkste bevindingen en conclusies van het
‘Drug Education Project’ weergegeven. De implicaties worden besproken voor de
verdere ontwikkeling en evaluatie van methoden voor effectieve implementatie
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van standaarden in Europa.
De verwachting was dat beide scholingsprogramma’s, zowel voor astma als

urineweginfecties, effectief zouden zijn. De grootste verbeteringen zijn gevonden
naar aanleiding van duidelijke en relatief eenvoudig te implementeren
boodschappen. Het programma was minder effectief wat betreft de implementatie
van de meer gecompliceerde boodschap over de onderhoudsbehandeling van
astma. In het scholingsprogramma is veel aandacht besteed aan barrières ten
gevolge van arts kenmerken. De arts zal echter ook andere obstakels tegen komen
bij de implementatie van richtlijnen over de onderhoudsbehandeling van astma.
Voor het nemen van structurele, logistieke of organisatorische drempels zijn extra
hulpmiddelen nodig.

Uit de vergelijking van het effect van het astma programma tussen vier
Europese landen bleek duidelijk dat wanneer een scholingsprogramma effectief
blijkt te zijn in een bepaald land, hetzelfde programma niet automatisch ergens
anders hetzelfde effect zal hebben. De effectiviteit van een scholingsprogramma
lijkt samen te hangen met de mate waarin artsen ‘geleerd hebben te leren’. Om de
implementatie van standaarden te bevorderen moet het scholingsprogramma
aangepast worden aan specifieke nationale kenmerken.

Het scholingsprogramma combineerde feedback op beslissingsstrategieën met
feedback op voorschrijfgedrag. Beide feedback methoden zijn gecombineerd om
verschillende barrières te nemen om zo de kwaliteit van behandeling van
verschillende ziektebeelden door verschillende artsen in verschillende
gezondheidszorg systemen te bevorderen. Omdat beide vormen van feedback niet
afzonderlijk zijn vergeleken is nader onderzoek nodig om vast te stellen of deze
gecombineerde aanpak nodig is of dat mogelijk één van beide feedback methoden
reeds voldoende is om verbeteringen te bewerkstelligen.

Nederlandse FTO-groepen die aan dit onderzoek hebben deelgenomen zijn
gewend zelfstandig farmacotherapeutische onderwerpen te bespreken. Het nieuw
ontwikkelde scholingsprogramma zal op een aantal punten moeten worden
aangepast voordat deze groepen daadwerkelijk zelfstandig met dit programma
kunnen werken. Vooral het verzamelen en analyseren van de gegevens nodig voor
beide in dit onderzoek gebruikte feedback methoden is complex en tijdrovend en
moet gebruikersvriendelijk worden.

Tot slot worden een aantal aanbevelingen gedaan betreffende de effect meting.
Het is belangrijk dat er valide indicatoren worden ontwikkeld waarmee de
kwaliteit van voorschrijven kan worden beoordeeld. Om een correct beeld te
krijgen van het effect van een interventie op het voorschrijfgedrag van artsen
moeten bij voorkeur voorschrijfgegevens worden verzameld over een periode van
12 maanden. Informatie over de bijbehorende indicaties zal verder bijdragen aan
een accurate evaluatie van de kwaliteit van voorschrijven.
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