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Niet-gepaste zorg heeft geen 

meerwaarde voor de patiënt, maar 

stelt deze wel bloot aan risico’s en 

bijwerkingen. Voorbeelden van 

niet-gepaste zorg zijn urinekathe-

ters die onnodig lang blijven zitten, 

-

ten, vitamine B12-testen tijdens 

suppletie, of antibiotica bij een ver-

koudheid. Het verminderen van 

niet-gepaste zorg zal de kwaliteit 

en veiligheid van de zorg verbete-

ren en geeft meer ruimte voor zorg 

die wel waardevol is. Maar het 

stoppen met deze niet-gepaste 

zorg gaat niet vanzelf. Daarom heb 

ik bij het programma ‘Doen of 

laten?’ onderzocht welke niet-ge-

paste zorg er in Nederland is en 

hoe deze kan worden verminderd.

In mijn promotieonderzoek tonen 

we aan dat er ruimte is voor verbe-

tering. Uit een door 182 huisartsen 

ingevulde vragenlijst blijkt dat 74% 

in de twee weken voor het invullen 

een onnodige bepaling heeft ver-

richt van het vitamine B12-gehalte 

in het bloed, en 44% had een onno-

dige röntgenfoto van de lage rug 

gemaakt [1]. De belangrijkste rede-
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Hoewel de meeste zorg in Nederland waardevol 
is, kan deze verder worden verbeterd door 
niet-gepaste zorg terug te dringen. De projecten 
van het programma ‘Doen of laten?’ maken dui-
delijk dat een aanpak op maat waarbij de patiënt 
wordt betrokken werkt. Eva Verkerk hoopt nog 
meer zorgverleners te kunnen activeren om zorg 
zinniger te maken.

Aanbevelingen voor het verminderen van niet-gepaste zorg:

• verminder alleen zorg waarvoor voldoende bewijs is dat het niet-gepast is;

• onderzoek waarom de niet-gepaste zorg nog wordt geleverd en richt je strate-

gie daar zoveel mogelijk op;

• herhaalde scholing (over de niet-gepaste zorg en hoe dit naar de patiënt te 

communiceren) en feedback creëren bewustwording en motiveren zorgverleners 

het te verminderen;

• voorlichtingsmateriaal voor patiënten kan nuttig zijn als patiënten om de 

niet-gepaste zorg vragen;

• richt je op het verbeteren van de kwaliteit van zorg en niet op het verminderen 

van kosten.

Verminderen 
van niet-gepaste 
zorg geeft ruimte 
aan zorg die wel 
waardevol is
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nen hiervoor waren het geruststel-

len van de patiënt, een goede rela-

tie met hem behouden en een 

gebrek aan tijd voor een goed 

gesprek. 74% van de huisartsen gaf 

zelf al bezig te zijn met het vermin-

deren van deze niet-gepaste zorg, 

en dat meer tijd en ondersteuning 

nodig is voor het informeren van 

patiënten.

Opioïden
Het gepast gebruik van medicatie 

kan ook beter. Een retrospectief 

onderzoek in de GIP-databank 

(Genees- en hulpmiddelen Informa-

tie Project) toonde aan dat het 

gebruik van opioïden in Nederland 

bijna is verdubbeld tussen 2008 en 

2017 [2]. Het gebruik van opioïden 

geeft risico op verslaving en patiën-

ten kunnen ernstige bijwerkingen 

krijgen. Wanneer het middel effec-

tief is tegen ernstige pijn nemen we 

die risico’s voor lief. Maar in sommi-

ge gevallen wegen de voordelen 

niet op tegen de nadelen, of is er 

een beter alternatief voor de pijn. 

‘Doen of laten?’ ondersteunt zorg-

verleners in heel Nederland die niet-

gepaste zorg willen verminderen, 

waaronder het Academisch Huisart-

sennetwerk van het Amsterdam 

UMC. Zij gaan met spiegelinforma-

tie over het opioïdengebruik in ge-

sprek met huisartsen. Hierbij wordt 

samengewerkt met apothekers. 

-

KLACHTEN EN ANTIBIO-

In de bijeenkomsten wordt ook 

aandacht besteed aan alternatieven 

voor opioïden en hoe een huisarts 

hierover het gesprek met de pa-

tiënt kan aangaan. Volgend jaar 

wordt gemeten of dit ook tot een 

vermindering van het opioïdenge-

bruik heeft geleid.

Antibiotica
Een ander bekend voorbeeld is het 

gebruik van antibiotica bij een lucht-

weginfectie. Uit een onderzoek van 

OM DE PATIËNT GERUST TE STELLEN EN EEN GOEDE RELATIE TE BEHOUDEN, VERRICHTEN ARTSEN VAAK ONNODIGE HANDELINGEN.

het Nivel in 2016 bleek dat 1 tot 

59% van de patiënten met verschil-

lende luchtweginfecties antibiotica 

krijgt terwijl dat niet wordt aanbevo-

len [3]. Dit geldt bijvoorbeeld voor 

volwassenen met acute bronchitis/

bronchiolitis of acute/chronische 

sinusitis. 40% of meer van de kinde-

ren met otitis media acuta/myringi-

tis kreeg antibiotica terwijl dat niet 

geïndiceerd was.

De patiënt hierbij nog meer betrek-

ken kan helpen: in huisartsenpraktij-

ken die op grote schaal gebruikma-

ken van het programma ‘Samen 

beslissen’ worden veel minder vaak 

antibiotica voorgeschreven, blijkt uit 

onderzoek [4]. 

-

LATEN BEPALEN

Bij ‘Doen of laten?’ zijn momenteel 

twee projecten actief om antibio-

tica te verminderen: een bij onge-
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compliceerde urineweginfecties bij 

de huisarts en de ander bij asympto-

matische bacteriurie op de spoed-

eisende hulp.

Oplossingen
De afgelopen jaren zijn bij ‘Doen of 

laten?’ acht projecten afgerond, 

vijftien zijn nog gaande. Van de 

acht afgeronde projecten waren er 

vijf succesvol in het verminderen 

van niet-gepaste gastroscopieën, 

nacontroles, katheters en laborato-

riumtests. Herhaalde scholing en 

feedback voor zorgverleners en 

voorlichtingsmateriaal voor patiën-

ten bleken waardevolle strategie-

onderdelen.

Echter, elk type niet-gepaste zorg 

kent een andere context met ande-

re factoren die een rol spelen. Er is 

daarom niet één oplossing die 

overal werkt. Als zorgverleners met 

een onderwerp aan de slag willen 

en een blijvende verandering willen 

realiseren, dan is het belangrijk dat 

ze eerst kijken naar de reden waar-

om niet-gepaste zorg wordt gele-

verd en vervolgens bepalen hoe ze 

dat kunnen aanpakken. 

Een recente review naar het ver-

minderen van niet-gepast medica-

tiegebruik liet zien dat de meerder-

heid van de bestudeerde strategie-

en succesvol was [5]. Scholing voor 

zorgverleners werd het vaakst toe-

gepast, maar was minder vaak 

effectief dan de andere strategieën, 

zoals pop-ups in de computer en 

feedback op niet-gepast medicatie-

gebruik. Strategieën met meerdere 

onderdelen, bijvoorbeeld scholing 

voor zorgverleners én informa-

tiemateriaal voor patiënten, waren 

vaker succesvol dan strategieën 

met maar één onderdeel. 

Enthousiasme
Met de acht afgeronde en vijftien 

lopende projecten door heel Neder-

land is er al een beweging op gang 

gebracht voor het gepast gebruik 

van zorg. 

We merken veel enthousiasme bij 

zorgverleners in de eerste en twee-

de lijn. ‘Doen of laten?’ ondersteunt 

zorgverleners die zelf een vorm van 

niet-gepaste zorg willen terugdrin-

gen met de kennis die de afgelopen 

jaren is opgedaan. 

Voor twee populaire onderwerpen 

zijn zelfs leernetwerken gestart waar-

bij ziekenhuizen zich kunnen aanslui-

ten: het doelmatiger inzetten van 

laboratoriumtesten en het vermin-

deren van onterechte urinekatheters 

en infusen.

Zorgverleners die zich hierbij aan-

sluiten krijgen advies van het ‘Doen 

of laten?’-team voor hun eigen pro-

ject en ontmoeten zorgverleners uit 

andere ziekenhuizen die met het-

zelfde onderwerp aan de slag zijn. 

Hiermee hopen we zoveel mogelijk 

zorgverleners te ondersteunen in 

het verminderen van niet-gepaste 

zorg. Meer succesverhalen en lei-

ders zullen de beweging naar meer 

gezondheid met minder zorg ver-

der verspreiden.
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in the Netherlands. 
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