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Chronische nierschade (CNS) en type 2 diabetes (T2D) zijn ziekten met een 
(potentiële) hoge ziektelast wereldwijd in prevalentie, het lijden van individuele 
patiënten en de kosten voor de maatschappij. Daarnaast hebben deze ziekten ook 
een hoge behandellast. Farmacotherapie is belangrijk in het management van de 
ziekten om verschillende risicofactoren onder controle te houden, zoals de bloed-
druk, het cholesterol, de bloedglucose, de proteïnurie en het elektrolytenbalans. 
De kwaliteit van voorschrijven dient optimaal te zijn om de behandeldoelen 
te halen en de kwaliteit van leven van de patiënten verbeteren. Deze kwaliteit 
van voorschrijven kan beoordeeld worden door voorschrijfindicatoren. Voor-
schrijfindicatoren brengen in kaart of patiënten volgens de richtlijnen worden 
voorgeschreven en geven inzicht in het voorschrijfgedrag van zorgverleners. Voor 
gebruik in de dagelijkse praktijk en onderzoek, dienen voorschrijfindicatoren 
goed ontwikkeld en gevalideerd te zijn. Dit proefschrift beschrijft de ontwikkeling 
en validatie van twee sets van voorschrijfindicatoren: één voor CNS en één voor 
T2D patiënten.

Deel I: Kwaliteit van voorschrijven bij CNS 

De doelstellingen van het eerste deel van dit proefschrift zijn (I) om een overzicht 
te geven van bestaande procesindicatoren voor CNS met behulp van een syste-
matisch literatuuronderzoek, (II) het ontwikkelen en valideren van een set van 
voorschrijfindicatoren voor CNS en (III) het toepassen van deze set om de huidige 
kwaliteit van voorschrijven bij CNS patiënten te beoordelen. 

Het systematisch literatuuronderzoek naar bestaande procesindicatoren liet 
zien dat er veel kwaliteitsindicatoren bestaan die processen van zorg beoordelen 
(Hoofdstuk 2). De gevonden procesindicatoren beoordelen het monitoren van de 
nierfunctie en vasculaire risicofactoren, behandeling, medicatieveiligheid, thera-
pietrouw en verwijzing naar de specialist. Geen van deze indicatoren was getest 
op alle vier de beoordeelde validiteiten, dat wil zeggen de inhouds-, indruks-, 
operationele en voorspellende validiteit. Enkele indicatoren waren voldoende 
gevalideerd op inhouds-, indruks- en operationele validiteit. Deze indicatoren 
richtten zich op het monitoren van nierfunctie en vasculaire risicofactoren bij pa-
tiënten met CNS, het voorschrijven van renine-angiotensine-aldosteronsysteem 
(RAAS) remmers en het ongepaste gebruik van niet-steroïde anti-inflammatoire 
geneesmiddelen (NSAIDs), nitrofurantoïne en bisfosfonaten. 

In het tweede project (Hoofdstuk 3) beschrijven we het proces van de ont-
wikkeling van een set van zestien voorschrijfindicatoren met behulp van een 
deskundig panel van huisartsen, nefrologen en apothekers. De voorschrijfindi-
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catoren richten zich op het voorschrijven van antihypertensiva, RAAS-remmers, 
statines en fosfaatbinders zoals aanbevolen in de richtlijnen en het mogelijke 
ongepaste voorschrijven van dubbele RAAS-blokkade, erytropoëse-stimulerende 
middelen (ESA), metformine, actieve vitamine D en NSAIDs. Sommige voorschrijf-
indicatoren zijn verworpen gedurende de ontwikkelingsfase. Zij richtten zich op 
voorschrijven van RAAS-remmers in aanwezigheid van antihypertensiva (zonder 
aanwezigheid van albuminurie), start met fosfaatbinders, onderbehandeling van 
vitamine D, ijzersupplementen en ESA, het monitoren van kalium wanneer RAAS-
remmers en diuretica gelijktijdig voorgeschreven worden en het voorschrijven 
van een vaste combinatiepil. De overgebleven voorschrijfindicatoren zijn getest 
met behulp van de gegevens van patiënten met T2D en CNS in de eerstelijnszorg 
uit het Groningen Initiative to Analyse Type 2 diabetes Treatment (GIANTT) 
database. Uit de resultaten bleek dat alle zestien voorschrijfindicatoren te bere-
kenen zijn door gebruik te maken van de beschikbare gegevens afkomstig uit een 
eerstelijnszorg database. Voor sommige voorschrijfindicatoren konden echter 
slechts enkele patiënten worden geïncludeerd. Na het gestructureerde ontwik-
kelingsproces en op basis van deze resultaten kunnen we concluderen dat deze 
set van voorschrijfindicatoren voor CNS inhouds-, indruks- en operationeel valide 
is in de eerstelijnszorg (tabel NS.1).

In een volgende stap werd de huidige kwaliteit van het voorschrijven in een 
tweedelijnszorg populatie beoordeeld met behulp van deze voorschrijfindicatoren 
(Hoofdstuk 4). Hierbij hebben we gebruik gemaakt van data van drie poliklinieken, 
waarvan twee in een academische en één in een perifere setting.  De voorschrijfin-
dicatoren gericht op niet-calciumhoudende of calciumhoudende fosfaatbinders zijn 
niet berekend vanwege het beperkte aantal geïncludeerde patiënten. Daarnaast wa-
ren de uitslagen van de albumine/creatinine ratio maar in beperkte mate beschik-
baar. Daarom zijn de indicatoren gericht op het voorschrijven van RAAS-remmers in 
de aanwezigheid van diabetes en microalbuminurie niet berekend, en is proteïnurie 
gebruikt als proxy voor macroalbuminurie. De resultaten lieten zien dat RAAS-
remmers en statines relatief weinig werden voorgeschreven wanneer aanbevolen 
in de richtlijn en dat er relatief veel mogelijk ongepaste actieve vitamine D werd 
voorgeschreven. Daarnaast zijn er verschillen waargenomen tussen de CNS stadia. 
Patiënten met hogere CNS stadia werden minder vaak voorgeschreven met RAAS-
remmers, maar vaker met statines wanneer aanbevolen, en vaker met mogelijk on-
gepaste actieve vitamine D en ESA dan patiënten met CNS stadium 3. Verder hebben 
we ook verschillen gezien tussen de poliklinieken, zelfs na stratificatie gebaseerd op 
de CNS stadia. Uit deze studie bleek dat deze voorschrijfindicatoren te berekenen 
zijn met gebruik van de beschikbare gegevens van Ziekenhuis Informatie Systemen. 
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Tabel NS.1: Ontwikkelde voorschrijfindicatoren voor chronische nierschade en hun validiteit 

Voorschrijfindicator

Validiteit

In
h

ou
d

s-

In
d

ru
k

s-

Operationele

Vo
or

sp
el

le
n

d
e

1ste† 2de† 

Behandeling van hypertensie

1. Het percentage patiënten met CNS stadium 4-5 tussen de 
18 en 80 jaar met hypertensie‡, dat antihypertensiva krijgt 
voorgeschreven, tenzij onwenselijk vanwege een te lage 
diastolische bloeddruk (<70 mmHg)

√ √ √ √ 0

2a. Het percentage patiënten met CNS stadium 3-5 tussen 
de 18 en 80 jaar met macroalbuminurie§ behandeld 
met meerdere antihypertensiva, dat een combinatie van 
een ACE-remmer of een ARB met een diureticum krijgt 
voorgeschreven

√ √ √ √¶ 0

2b. Het percentage patiënten met CNS stadium 3-5 tussen de 
18 en 80 jaar met microalbuminurie§ en diabetes# behandeld 
met meerdere antihypertensiva, dat een combinatie van 
een ACE-remmer of een ARB met een diureticum krijgt 
voorgeschreven 

√ √ √ - 0

Behandeling van albuminurie

3a. Het percentage patiënten met CNS stadium 3-5 tussen 
de 18 en 80 jaar met macroalbuminurie§, dat met een ACE-
remmer of een ARB krijgt voorgeschreven.

√ √ √ √¶ 0

3b. Het percentage patiënten met CNS stadium 3-5 tussen de 
18 en 80 jaar met microalbuminurie§ en diabetes#, dat een 
ACE-remmer of een ARB krijgt voorgeschreven

√ √ √ - 0

Voorschriften van statines

4. Het percentage patiënten met CNS stadium 3-5 tussen de 
50 en 65 jaar, dat een statine krijgt voorgeschreven

√ √ √ √ 0

Behandeling van mineraal- en botstoornis

5. Het percentage patiënten met CNS stadium 3-5 tussen de 
18 en 80 jaar met een verhoogd fosfaat (>1.49 mmol/l), dat 
een fosfaatbinder krijgt voorgeschreven

√ √ √†† √ 0

6. Het percentage patiënten met CNS stadium 3-5 tussen 
de 18 en 80 jaar behandeld met fosfaatbinders en met 
een verhoogd calcium (>2.54 mmol/l), dat een niet-
calciumhoudende fosfaatbinder krijgt voorgeschreven

√ √ √†† 0 0

7. Het percentage patiënten met CNS stadium 3-5 tussen 
de 18 en 80 jaar behandeld met fosfaatbinders en met een 
verlaagd calcium (<2.10 mmol/l) dat een calciumhoudende 
fosfaatbinder krijgt voorgeschreven 

√ √ √†† 0 0

Medicatieveiligheid
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Tabel NS.1: Ontwikkelde voorschrijfindicatoren voor chronische nierschade en hun validiteit  
(vervolg)

Voorschrijfindicator

Validiteit

In
h

ou
d

s-

In
d

ru
k

s-

Operationele

Vo
or

sp
el

le
n

d
e

1ste† 2de† 

8. Het percentage patiënten met CNS stadium 3-5 18 jaar en 
ouder behandeld met RAAS-remmers, dat ten minste twee 
RAAS-remmers tegelijkertijd krijgt voorgeschreven (dubbele 
RAAS blokkade)

√ √ √ √ 0

9. Het percentage patiënten met CNS stadium 3-5 18 jaar en 
ouder met een verhoogd calcium (>2.54 mmol/l), dat actieve 
vitamine D krijgt voorgeschreven

√ √ √†† √ 0

10. Het percentage patiënten met CNS stadium 3-5 18 jaar 
en ouder met een hemoglobine boven de streefwaarde (≥7.5 
mmol/l), dat erytropoëse-stimulerende middelen krijgt 
voorgeschreven 

√ √ √ √ 0

11. Het percentage patiënten met een eGFR <30ml/
min/1.73m2 18 jaar en ouder, dat een NSAID krijgt 
voorgeschreven

√ √ √ √ 0

12. Het percentage patiënten met een eGFR <30 ml/
min/1.73m2 18 jaar en ouder met diabetes#, dat metformine 
krijgt voorgeschreven

√ √ √ √ 0

13. Het percentage patiënten met een eGFR <50 ml/
min/1.73m2 18 jaar en ouder, dat een hoge dosering digoxine 
(>0,125 mg/dag) krijgt voorgeschreven 

√ √ √ √ 0

14. Het percentage patiënten met CNS stadium 3-5 18 jaar 
en ouder, dat een combinatie van NSAIDs, RAAS-remmers en 
diuretica krijgt voorgeschreven

√ √ √ √ 0

CNS: chronische nierschade; ACE-remmer: angiotensine-converterend-enzym remmer; ARB: 
angiotensine-II-receptorblokkers; RAAS: renine-angiotensine-aldosteronsysteem; eGFR: ge-
schatte glomerulaire filtratie snelheid; NSAID: niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmid-
del.
† 1ste: eerstelijnszorg, 2de: tweedelijnszorg. ‡ Hypertensie is gedefinieerd als een systolische 
bloeddruk >140 mmHg of een voorschrift van een antihypertensiva. § Micro-albuminurie 
is gedefinieerd als albumine/creatinine ratio ≥3.0 mg/mmol en < 30 mg/mmol. Macro-al-
buminurie is gedefinieerd als albuminurie/creatinine ratio ≥30 mg/mmol. ¶ Deze indicato-
ren zijn getest met proteïnurie als proxy voor macroalbuminurie, aangezien de albumine/
creatinine ratio’s maar beperkt beschikbaar waren. # Diabetes is gedefinieerd als ofwel een 
diagnose voor diabetes of een voorschrift voor bloedglucose-verlagende middelen. †† Deze 
indicatoren zijn operationeel valide, maar includeerde <2% van de gehele patiëntpopulatie 
en zijn daardoor voornamelijk geschikt voor interne evaluatie. Inhoudsvaliditeit: √ = ontwik-
keld gebaseerd op de richtlijnen. Indruks-/operationele/voorspellende validiteit: √ = getest 
en valide; - = getest en niet valide; 0 = niet getest.
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Daarom kunnen we concluderen dat deze aangepaste set van voorschrijfindicatoren 
ook operationele validiteit heeft in de tweedelijnszorg (tabel NS.1).

Deel II: Kwaliteit van voorschrijven bij T2D

De doelstellingen van het tweede deel van dit proefschrift zijn (I) het ontwikkelen 
en valideren van een nieuwe set voorschrijfindicatoren voor T2D eerstelijnszorg, 
met speciale focus op actie-indicatoren, (II) het testen van mogelijke associaties 
tussen deze voorschrijfindicatoren en gezondheidsgerelateerde procesmaten en 
(III) het testen op mogelijke associaties tussen enkele voorschrijfindicatoren, 
medicatielast  en kwaliteit van leven bij T2D patiënten. 

Een set van twintig voorschrijfindicatoren voor diabeteszorg is ontwikkeld met 
behulp van een deskundig panel van internisten en huisartsen (Hoofdstuk 5). 
De set bestaat uit voorschrijfindicatoren die zich richten op de behandeling met 
bloedglucose-verlagende middelen, antihypertensiva, RAAS-remmers en statines 
wanneer aanbevolen, op mogelijke ongepast voorschrijven van glibenclamide, 
metformine en dubbele RAAS-blokkade, en mogelijke overbehandeling met bloed-
glucose-verlagende middelen bij ouderen. Acht van deze voorschrijfindicatoren 
zijn actie-indicatoren die zich richten op het tijdig starten of intensiveren van de 
aanbevolen behandeling. Tijdens de ontwikkeling zijn verscheidene indicatoren 
verworpen, zoals de volume-indicatoren over het gebruik van bloedglucose-ver-
lagende middelen en de voorschrijfindicatoren gericht op het aanbevolen voor-
schrijven van bloedglucose-verlagende middelen bij oudere T2D patiënten, de 
voorkeur voor simvastatine, het starten van antihypertensiva gestratificeerd naar 
leeftijd en bloeddruk, het mogelijk ongepast voorschrijven van een combinatie 
van pioglitazon en insuline, het intensiveren van antihypertensiva in oudere T2D 
patiënten, het monitoren van het kalium wanneer RAAS-remmers of diuretica 
zijn voorgeschreven, het vaccineren tegen de griep en therapietrouw met be-
trekking tot bloedglucose-verlagende middelen, lipide-verlagende middelen en 
antihypertensiva. Na de ontwikkeling is de set getest in twee databases met T2D 
patiënten in de eerstelijnszorg (GIANTT en Zwolle Outpatient Diabetes project 
Integrating Available Care (ZODIAC)). De resultaten toonden aan dat alle twintig 
voorschrijfindicatoren berekend kunnen worden aan de hand van de beschikbare 
gegevens. Een aantal voorschrijfindicatoren includeerden echter een klein aantal 
patiënten door beperkte beschikbaarheid van gegevens. Door de gestructureerde 
ontwikkeling en op basis van deze resultaten kunnen we concluderen dat deze set 
van voorschrijfindicatoren voor T2D, inhouds-, indruks- en operationele validiteit 
heeft in de eerstelijnszorg (tabel NS.2).
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Tabel NS.2: Ontwikkelde voorschrijfindicatoren voor type 2 diabetes en hun validiteit

Voorschrijfindicator

Validiteit

Inhouds- Indruks- Operationele Voorspellende†

Bloedglucose-verlagende middelen

1. Het percentage patiënten met T2D tussen 
de 18 en 70 jaar met een verhoogde HbA1c 
waarde (>53 mmol/mol) in voorgaand 
jaar, waarbij gestart is met bloedglucose-
verlagende middelen of de HbA1c 
streefwaarde (≤53 mmol/mol) is behaald

√ √ √‡ √

2. Het percentage patiënten met T2D tussen 
de 18 en 70 jaar behandeld met metformine 
monotherapy met een verhoogde HbA1c 
waarde (>53 mmol/mol) in voorgaand jaar, 
waarbij geïntensiveerd is met bloedglucose-
verlagende middelen of de HbA1c 
streefwaarde (≤53 mmol/mol) is behaald

√ √ √ √

3. Het percentage patiënten met T2D tussen 
de 18 en 70 jaar behandeld met twee of 
meer niet-insuline bloedglucose-verlagende 
middelen met een verhoogde HbA1c waarde 
(>53 mmol/mol) in voorafgaand jaar, 
waarbij gestart is met insuline of de HbA1c 
streefwaarde (≤53 mmol/mol) is behaald

√ √ √ √

4. Het percentage patiënten met T2D 18 jaar 
en ouder, waarbij gestart is met metformine 
binnen alle starters met orale bloedglucose-
verlagende middelen

√ √ √ 0

5. Het percentage patiënten met T2D 18 
jaar en ouder behandeld met bloedglucose-
verlagende middelen, dat metformine krijgt 
voorgeschreven

√ √ √ 0

6. Het percentage patiënten met T2D 18 jaar 
en ouder behandeld met twee niet-insuline 
bloedglucose-verlagende middelen, dat 
een combinatie van metformine en een SU-
derivaat krijgt voorgeschreven

√ √ √ 0

7. Het percentage patiënten met T2D 18 jaar 
en ouder, waarbij gestart is met gliclazide 
binnen alle starters met SU-derivaten 

√ √ √ 0

Lipide-verlagende middelen

8. Het percentage patiënten met T2D tussen 
de 55 en 80 jaar, dat een statine krijgt 
voorgeschreven

√ √ √ √
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Tabel NS.2: Ontwikkelde voorschrijfindicatoren voor type 2 diabetes en hun validiteit (vervolg)

Voorschrijfindicator

Validiteit

Inhouds- Indruks- Operationele Voorspellende†

9. Het percentage patiënten met T2D 
tussen de 18 en 80 jaar met een verhoogde 
LDL-cholesterol waarde (>2.5 mmol/l) in 
voorafgaand jaar, waarbij gestart is met een 
statine of de LDL-cholesterol streefwaarde 
(≤2.5 mmol/l) is behaald

√ √ √ √

10. Het percentage patiënten met T2D tussen 
de 18 en 80 jaar behandeld met simvastatine 
en met een verhoogde LDL-cholesterol 
waarde (>2.5 mmol/l) in voorafgaand jaar, 
waarbij overgestapt is naar atorvastatine 
or rosuvastatine of de LDL-cholesterol 
streefwaarde (≤2.5 mmol/l) is behaald 

√ √ √ √

Antihypertensiva

11. Het percentage patiënten met T2D 
tussen de 18 en 70 jaar met een verhoogde 
bloeddruk (>140 mmHg) in voorafgaand jaar, 
waarbij gestart is met antihypertensiva of 
de bloeddruk streefwaarde (≤140 mmHg) is 
behaald

√ √ √ √

12. Het percentage patiënten met T2D 
tussen de 18 en 70 jaar behandeld met 
antihypertensiva monotherapie en met 
een verhoogde bloeddruk (>140 mmHg) in 
voorafgaand jaar, waarbij geïntensiveerd 
is met antihypertensiva of de bloeddruk 
streefwaarde (≤140 mmHg) is behaald

√ √ √ √

Albuminurie-verlagende middelen

13. Het percentage of patiënten met T2D 18 
jaar en ouder behandeld met twee of meer 
antihypertensiva, dat een ACE-remmer of 
ARB krijgt voorgeschreven

√ √ √ -

14. Het percentage patiënten met T2D 
tussen de 18 en 70 jaar met micro- of 
macroalbuminurie§ in voorafgaand 
jaar, waarbij gestart is met een ACE-
remmer of ARB of teruggekeerd is naar 
normoalbuminurie§

√ √ √‡ √

15. Het percentage patiënten met 
T2D 18 jaar en ouder behandeld met 
antihypertensiva en met micro- of 
macroalbuminurie§, dat een ACE-remmer of 
ARB krijgt voorgeschreven

√ √ √ -
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Daarna zijn verschillende voorschrijfindicatoren getest op mogelijke associ-
aties met klinische uitkomsten (Hoofdstuk 6). Voor deze studie zijn elf voor-
schrijfindicatoren geselecteerd waarvan op basis van de literatuur verwacht kan 
worden dat er invloed is op de bloedglucose-, cholesterol- of bloeddrukspiegel, 
of de prevalentie van albuminurie. Elf indicatoren zijn getest, waarvan acht actie-
indicatoren, één indicator op het huidig gebruik van statines en twee indicatoren 
op het huidig gebruik van RAAS-remmers. De resultaten toonden aan dat de 

Tabel NS.2: Ontwikkelde voorschrijfindicatoren voor type 2 diabetes en hun validiteit (vervolg)

Voorschrijfindicator

Validiteit

Inhouds- Indruks- Operationele Voorspellende†

16. Het percentage patiënten met T2D 18 
jaar en ouder, waarbij gestart is met een 
ACE-remmer binnen alle starters van een 
RAAS behandeling

√ √ √ 0

Medicatieveiligheid

17. Het percentage patiënten met T2D 18 
jaar en ouder behandeld met SU-derivaten, 
dat glibenclamide krijgt voorgeschreven

√ √ √ 0

18. Het percentage patiënten met T2D 
18 jaar en ouder met een eGFR <30 ml/
min/1.73m2, dat metformine krijgt 
voorgeschreven

√ √ √‡ 0

19. Het percentage patiënten met T2D 
80 jaar en ouder met een normale HbA1c 
waarde (<53 mmol/mol), dat twee of meer 
bloedglucose-verlagende middelen krijgt 
voorgeschreven

√ √ √ 0

20. Het percentage patiënten T2D 18 jaar 
en ouder behandeld met RAAS-remmers, 
dat een combinatie van een ACE-remmer 
en een ARB (dubbele RAAS blokkade) krijgt 
voorgeschreven

√ √ √ 0

T2D: type 2 diabetes; HbA1c: geglyceerd hemoglobine; SU-derivaat: sulfonylureumderivaat; 
LDL-cholesterol: lage dichtheid (low-density) lipoproteïne cholesterol; ACE-remmer: angio-
tensine-converterend-enzym remmer; ARB: angiotensine-II-receptorblokker; RAAS: renine-
angiotensine-aldosteronesysteem; eGFR: geschatte glomerulaire filtratiesnelheid. 
† Voorspellende validiteit met procesmaten. ‡ Deze indicatoren zijn operationeel valide, 
maar includeerde <2% van de gehele patiëntpopulatie en zijn daardoor voornamelijk ges-
chikt voor interne evaluatie. § Micro- of macro-albuminurie is gedefinieerd als albumine/
creatinine ratio ≥2.5 mg/mmol voor mannen en ≥3.5 mg/mmol voor vrouwen. Normo-al-
buminurie is gedefinieerd als albumine/creatinine ratio <2.5 mmol/l voor mannen en <3.5 
mmol/l voor vrouwen. Inhoudsvaliditeit: √ = ontwikkeld gebaseerd op de richtlijnen. In-
druks-/operationele/voorspellende validiteit: √ = getest en valide; - = getest en niet valide; 
0 = niet getest.
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actie-indicatoren voor bloedglucose-verlagende middelen een jaar later signifi-
cant geassocieerd waren met lagere bloedglucosespiegels. Evenzo bleken zowel 
beide actie-indicatoren als de indicator gericht op huidig gebruik van statines, 
beide actie-indicatoren gericht op antihypertensiva en de actie-indicator gericht 
op RAAS-remmers significant geassocieerd te zijn met respectievelijk lagere 
cholesterolspiegels, lagere bloeddruk en een lager risico op het hebben van albu-
minurie. De twee indicatoren gericht op het huidig gebruik van RAAS-remmers 
waren een jaar later niet geassocieerd met het risico op albuminurie. Gebaseerd 
op deze resultaten concluderen we dat alle geteste voorschrijfindicatoren, met 
uitzondering van de twee indicatoren op huidig gebruik van RAAS-remmers, 
voorspellende validiteit met procesmaten hebben. Dit betekent dat patiënten 
die behandeld worden volgens de voorschrijfindicatoren, een jaar later betere 
bloedglucose-, cholesterol- en bloeddrukspiegels hebben en een lager risico op 
albuminurie (tabel NS.2). 

Tenslotte zijn mogelijke associaties tussen voorschrijven volgens de richtlijnen 
en diabetes-specifieke medicatielast met gezondheidsgerelateerde kwaliteit van 
leven in T2D patiënten onderzocht (Hoofdstuk 7). Voor het beoordelen van het 
voorschrijven volgens de richtlijnen zijn zeven voorschrijfindicatoren geselec-
teerd. Deze selectie is gebaseerd op de beschikbaarheid van de gegevens van de 
patiënten in de e-Vita/ZODIAC studie. Voor de meeste van de patiënten waren 
data van meerdere jaren niet beschikbaar en berekening van de actie-indicatoren 
was daardoor niet haalbaar. De drie indicatoren gericht op het huidig gebruik van 
statines en RAAS-remmers wanneer aanbevolen en vier voorschrijfindicatoren 
gericht op het ongepast voorschrijven van glibenclamide, metformine, dubbele 
RAAS-blokkade en overbehandeling van bloedglucose-verlagende middelen bij 
oudere T2D patiënten werden geselecteerd. Diabetes-gerelateerde medicatielast 
werd berekend met behulp van een aangepaste Medication Regimen Complexity 
Index. Hierbij wordt een score berekend gebaseerd op het aantal voorschriften 
en de complexiteit van de voorschriften. Onder diabetes-gerelateerde medi-
catie werden bloedglucose-verlagende middelen, statines en antihypertensiva 
gerekend. De kwaliteit van leven werd beoordeeld door middel van de Euroqol 
5 dimensions 3 levels (EQ5F-3L) vragenlijst en de World Health Organization 
Well-Being Index. Beide vragenlijsten zijn kort met vijf vragen, en geven een 
indicatie van respectievelijk de algemene en de mentale kwaliteit van leven. Een 
groot deel van de patiënten scoorde hoog op de EQ5D-3L en de uitkomst werd 
daarom gedichotomiseerd. Uit de resultaten blijkt dat voorschrijven volgens de 
richtlijnen beoordeeld met de zeven voorschrijfindicatoren niet geassocieerd is 
met kwaliteit van leven bij T2D patiënten. Er werd ook geen significante associatie 
gevonden tussen diabetes-gerelateerde medicatielast en kwaliteit van leven. Het 
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vermogen van deze studie om associaties met kwaliteit van leven te detecteren 
was echter beperkt door het aantal geïncludeerde patiënten. Bovendien heeft 
het dichotomiseren van de EQ5D-3L het vermogen om associaties te detecteren 
verder verminderd. Daarom concluderen we dat er op dit moment geen bewijs is 
dat voorschrijven volgens de richtlijnen of diabetes-gerelateerde medicatielast de 
kwaliteit van leven van T2D patiënten beïnvloed. 

Conclusie

Uit dit proefschrift komen twee sets van valide voorschrijfindicatoren voor de 
beoordeling van de kwaliteit van voorschrijven in CNS en T2D. Verscheidene van 
deze voorschrijfindicatoren zijn klaar voor implementatie in kwaliteitsverbete-
ringsinitiatieven, zoals audit-en-feedback-programma’s. Sommige voorschrijf-
indicatoren moeten meer getest worden, vooral op voorspellende validiteit (tabel 
NS.1 en NS.2). Niettemin beschrijft dit proefschrift een aantal belangrijke stappen 
naar een betere beoordeling van de kwaliteit van voorschrijven en optimale far-
macotherapie bij patiënten met CNS of T2D.
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