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1 Inleiding 

In opdracht van het ministerie van VWS ontwikkelen het Instituut voor Verantwoord 

Medicijngebruik (IVM) en Vektis de Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen (MVH). De MVH is een 

applicatie waarmee inzicht gegeven kan worden in het voorschrijfgedrag van individuele huisartsen 

en waarmee de resultaten rechtstreeks teruggekoppeld kunnen worden aan individuele huisartsen, 

apothekers en zorgverzekeraars.  

 

In deze rapportage vindt u de definities en operationalisatie van de indicatorenset.  

 

Ontwikkeling indicatorenset 

Na een eerste conceptset is in april 2010 bij alle zorgverzekeraars geïnventariseerd wat hun 

opmerkingen en wensen zijn ten aanzien van de conceptset 1.0 en de criteria. Concreet hebben we 

daarna het volgende in kaart gebracht: 

- opmerkingen ten aanzien van de 17 indicatoren in de conceptset MVH (betreffende relevantie, 

definitie en operationalisatie) 

- wensen voor aanvullende indicatoren 

- opmerkingen ten aanzien van de criteria voor indicatoren 

- overige opmerkingen en wensen 

 

In juni 2010 is de indicatorenset besproken in de werkgroep prescriptieterugkoppeling van het IVM.  

 

In januari 2011 is de set nogmaals voorgelegd aan de zorgverzekeraars en in een plenaire 

bijeenkomst besproken. 

 

Hieruit is de nu volgende indicatorenset ontstaan. 

 



 

Indicatoren voor de Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen 
  pagina 4 van 34 
 

2 Indicatoren  
 

2.1 Antibiotica 

 

2.1.1 Reservemiddelen en 2e keusmiddelen antibiotica 

 

Achtergrond: 

Chinolonen, cefalosporinen en amoxicilline/clavulaanzuur zijn volgens de NHG-standaarden 

Urineweginfecties (2005), Otitis media acuta bij kinderen (2006), Acute keelpijn (2007), Acuut 

hoesten (2003), Rhinosinusitis (2005), COPD (2007) en het Farmacotherapeutisch Kompas (2010) 

geen eerste keuze middelen. Om de mogelijke ontwikkeling van resistentie te voorkomen dienen 

deze middelen terughoudend te worden voorgeschreven. 

 

Thema:  Antibiotica 

Type:   Keuze 

 

 

Definitie: 

Alle voorschriften van chinolonen, cefalosporines en amoxicilline/clavulaanzuur  

Alle voorschriften van antibiotica 

 

Operationalisatie: 

Teller:  Alle voorschriften van J01CR02, J01D en J01M 

Noemer:  Alle voorschriften van J01 

Populatie:  Alle patiënten 

Meetperiode: 1 jaar 

Uitsluiten 2:  Alleen voorschriften meenemen waarbij niet maximaal 20 dagen daarvoor, een 

ander middel J01 (antibiotica) is afgeleverd 

Toelichting 

 De indicator beperkt zich nu tot de voorschriften waarbij 20 dagen voorafgaand hieraan, geen 

enkel ander antibioticum is verstrekt. Een patiënt kan dus wel meerdere malen meetellen als 

hij/zij bijvoorbeeld twee keer in het jaar twee kuren kreeg. 

 

 Gesuggereerd werd om amoxicilline/clavulaanzuur niet te laten tellen als 2e keusmiddel. Dit is 

niet verwerkt in de indicator omdat dit middel alleen 1e keus is bij gecompliceerde 

urineweginfecties (bij mannen). Deze komen weinig voor. 

 Gesuggereerd werd om in plaats van voorschriften het aantal DDD te nemen. Dit is niet 

verwerkt in de indicator omdat dosering en kuurlengte verschillen per middel en/of indicatie. 

Lange kuren en hoge dosering tellen dan te zwaar mee, dit zou een vertekend beeld geven.  
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2.1.2 Volume antibiotica  

 

Achtergrond: 

De NHG-standaarden Astma bij kinderen (2006), Kinderen met koorts (2008), Otitis media acuta 

bij kinderen (2006), Otitis media met effusie bij kinderen (2005), Otitis externa (2005), COPD 

(2007), Acute keelpijn (2007), Acuut hoesten (2003) en Rhinosinusitis (2005) noemen antibiotica 

niet als mogelijke therapiekeuze of bevelen terughoudendheid aan. Bij volume-indicatoren is, in 

tegenstelling tot de andere indicatoren, de referentiewaarde lager dan het landelijk gemiddelde. Dit 

betekent hoe lager men op deze indicatoren scoort, hoe beter het is (uiteraard met een optimum). 

 

Thema:  Antibiotica 

Type:   Volume 

 

Definitie: 

Aantal gebruikers van antibiotica 

Totaal aantal patiënten in de populatie 

 

Operationalisatie: 

Teller:  Aantal gebruikers J01 (antibiotica) 

Noemer:  Aantal patiënten in de populatie 

Populatie:  Alle patiënten, corrigeren voor leeftijdsopbouw 

Meetperiode: 1 jaar 

Uitsluiten:  
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2.2 Antidepressiva 

 

2.2.1 Therapietrouw antidepressiva 

 

Achtergrond: 

Volgens de NHG-standaard Depressieve stoornis (2003) en Angststoornissen (2004) is het met het 

oog op effectiviteit en doelmatigheid van belang te voorkomen dat nieuwe gebruikers vroegtijdig 

stoppen met het slikken van antidepressiva.  

 

Vanwege het veelvuldig voorschrijven van tricyclische antidepressiva en duloxetine voor 

neuropathische pijn en andere indicaties, worden nieuwe gebruikers die hiermee starten 

uitgesloten van deze indicator. Vanwege de indicatie van Zyban, stoppen met roken, wordt dit 

middel ook uitgesloten van deze indicator. 

 

Thema:  Antidepressiva 

Type:   Therapietrouw 

 

Toelichting 

 Zyban (hpk-code) wordt uitgesloten. De indicatie stoppen met roken wordt overigens wel 

vergoedt, maar nog niet duidelijk is op welke manier dit gaat gebeuren. Ook kan dit per 

zorgverzekeraar anders zijn. 

 

 Gesuggereerd werd om de operationalisatie aan te passen. Dit is niet verwerkt in de indicator 

omdat iedere operationalisatie wel leidt tot fout positieven en fout negatieven. Daarnaast 

kunnen Vektis patiënten beter gevolgd worden wat zal leiden tot een meer betrouwbare score. 

 

Definitie 1: 

Aantal nieuwe gebruikers van antidepressiva dat niet na 1 of 2 voorschriften de medicatie stopt 

Aantal nieuwe gebruikers van antidepressiva* 

 

*met uitzondering van nieuwe gebruikers die starten met een TCA, Zyban en diabetespatiënten die 

duloxetine gebruiken 

 

Operationalisatie 1: 

Teller:  Aantal nieuwe gebruikers N06A met meer dan 2 vrs N06A in 6 maanden na 1e 

voorschrift 

Noemer:  Aantal nieuwe gebruikers N06A 

Populatie:  Alle patiënten 

Meetperiode: 1 jaar 

Uitsluiten:  Nieuwe gebruikers van N06AA (TCA's), hpk-code 1181572 (Zyban) en 

gebruikers van A10 (diabetesmiddelen) die N06AX12 (duloxetine) gebruiken 
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2.2.2  Voorkeursmiddelen antidepressiva 

 

Achtergrond: 

De multidisciplinaire richtlijn depressie van het CBO/Trimbos-instituut, eerste revisie (2009) geeft 

aan in de eerste lijn bij ambulant behandelde patiënten met een depressieve stoornis te kiezen uit 

een SSRI of een TCA. 

 

Diabetespatiënten die duloxetine gebruiken worden uitgesloten omdat zij dit middel voor 

neuropatische pijn gebruiken. Dit geldt ook voor tricyclische antidepressiva. Vanwege de indicatie 

van Zyban, stoppen met roken, wordt dit middel ook uitgesloten van deze indicator.  

 

Thema:  Antidepressiva 

Type:   Keuze 

 

Definitie: 

Het aantal nieuwe gebruikers van generieke SSRI's* 

Het aantal nieuwe gebruikers van antidepressiva* 

 

*met uitzondering van nieuwe gebruikers van TCA’s, Zyban en diabetespatiënten die duloxetine 

gebruiken 

 

Operationalisatie: 

Teller:  Aantal nieuwe gebruikers van N06AB (SSRI's) met generiek inkoopkanaal 

Noemer:  Aantal nieuwe gebruikers van N06A (antidepressiva)  

Populatie:  Alle patiënten 

Meetperiode: 1 jaar 

Uitsluiten:  Nieuwe gebruikers van N06AA (TCA's), hpk-code 1181572 (Zyban) en 

gebruikers van A10 (diabetesmiddelen) die N06AX21 (duloxetine) gebruiken 
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2.2.3 Volume antidepressiva langdurig gebruik  

 

Achtergrond: 

Volgens de multidisciplinaire richtlijn Depressie, eerste revisie (2009), is de optimale duur van de 

voortgezette behandeling niet bekend en dient deze op grond van patiëntkarakteristieken en in 

overleg met de patiënt te worden vastgesteld. De lang gehanteerde norm van 6 maanden 

voortzetten van behandeling bij een eerste depressieve episode en een jaar(of langer) bij recidief 

episoden heeft geen stevige onderbouwing maar kan toch een leidraad zijn voor de 

behandelpraktijk. Ook in de NHG standaarden Depressieve stoornis (2003) en Angststoornissen 

(2004) is een langdurige behandeling met antidepressiva meestal niet geïndiceerd. 

 

Bij volume-indicatoren is, in tegenstelling tot de andere indicatoren, de referentiewaarde lager dan 

het landelijk gemiddelde. Dit betekent hoe lager men op deze indicatoren scoort, hoe beter het is 

(uiteraard met een optimum). 

 

Thema:  Antidepressiva 

Type:   Volume 

 

Definitie: 

Het aantal langdurige gebruikers van antidepressiva* 

Aantal patiënten in de populatie 

 

* Met uitzondering van langdurige gebruikers van TCA's, Zyban en diabetespatiënten die 

duloxetine gebruiken 

 

Operationalisatie: 

Teller:  Het aantal gebruikers van N06A (antidepressiva) met minimaal 6 voorschriften 

en minimaal 15 maanden tussen het eerste en het laatste recept 

Noemer:  Aantal patiënten in de populatie 

Populatie:  Alle patiënten, corrigeren voor leeftijdsopbouw 

Meetperiode: 2 jaar 

Uitsluiten:  Gebruikers van uitsluitend N06AA (TCA’s), hpk-code 1181572 (Zyban) en 

gebruikers van A10 (diabetesmiddelen) die N06AX21 (duloxetine) gebruiken 

 



 

Indicatoren voor de Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen 
  pagina 9 van 34 
 

2.2.4 Volume antidepressiva starters 

 

Achtergrond: 

De multidisciplinaire richtlijn depressie van het CBO/Trimbos-instituut, eerste revisie (2009) 

adviseert terughoudend te zijn met het voorschrijven van antidepressiva bij lichte depressies. De 

voorkeur gaat uit naar niet-medicamenteuze behandelmethoden. Alleen bij ernstige depressies of 

onvoldoende effect van niet-medicamenteuze behandelingen komen antidepressiva in aanmerking.  

Bij volume-indicatoren is, in tegenstelling tot de andere indicatoren, de referentiewaarde lager dan 

het landelijk gemiddelde. Dit betekent hoe lager men op deze indicatoren scoort, hoe beter het is 

(uiteraard met een optimum). 

 

Thema:  Antidepressiva 

Type:   Volume 

 

Definitie: 

Het aantal nieuwe gebruikers van antidepressiva*  

Het aantal patiënten in de populatie 

 

Met uitzondering van nieuwe gebruikers van TCA's, Zyban en diabetespatiënten die duloxetine 

gebruiken 

 

 

Operationalisatie: 

Teller:  Aantal nieuwe gebruikers van N06A (antidepressiva) 

Noemer:  Het aantal patiënten in de populatie 

Populatie:  Alle patiënten, corrigeren voor leeftijdsopbouw 

Meetperiode: 1 jaar 

Uitsluiten:  Gebruikers van N06AA (TCA’s), hpk-code 1181572 (Zyban) en gebruikers van 

A10 (diabetesmiddelen) die N06AX21 (duloxetine) gebruiken 
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2.3 Astma 

 
2.3.1 Behandeling astma-patiënten met ICS 

 

Achtergrond: 

De NHG-standaard Astma bij volwassenen (2007) en de NHG-standaard Astma bij kinderen (2006) 

adviseert bij persisterend astma altijd het gebruik van inhalatiecorticosteroïden. De indicatie 

persisterend astma is af te leiden uit herhaald gebruik van astmamiddelen. 

 

Thema:  Astma 

Type:   Onderbehandeling 

 

Toelichting 

 Deze indicator is in een apotheek nader uitgezocht. Vanuit de patiëntenhistorie bleek niet 

overduidelijk of er bij patiënten die in de noemer geselecteerd worden, wel of niet sprake was 

van persisterend astma. Nadere validatie blijft nodig. Het meten of een patiënt persisterende 

astma heeft is echter lastig. Zowel op basis van de medicatiehistorie als op basis van de ICPC-

code is dit niet eenduidig vast te stellen. Hiervoor is statusonderzoek in de huisartsenpraktijk 

nodig eventueel aangevuld met diagnostiek. 

 

 Gesuggereerd werd deze indicator te heroverwegen in verband met betrouwbaarheid. Dit had 

met name te maken met het feit dat patiënten regelmatig meerdere inhalatoren bleken te 

hebben op meerdere plaatsen (op school, in handtas, thuis, etc.). Dit is echter niet uit de 

validatie bij de apotheek gebleken. Voorlopig blijft deze indicator dan ook in de basisset. 

 Gesuggereerd werd de onderste leeftijdsgrens aan te passen naar 16 of 18 jaar. Dit is niet 

verwerkt omdat de NHG-standaard Astma bij kinderen vanaf 6 jaar inhalatiecorticosteroïden 

aanbeveelt bij persisterend astma. Bijkomend probleem is dat wanneer we de indicator 

beperken tot volwassenen dat dan de noemer te klein wordt.  

 

Definitie: 

Aantal gebruikers tussen 6-39 jaar van inhalatiecorticosteroïden 

Aantal patiënten tussen 6-39 jaar met >2 voorschriften voor astmamiddelen 

 

Operationalisatie: 

Teller:  Aantal patiënten met R03BA , R03AK06, R03AK07 (inhalatiecorticosteroiden) 

Noemer:  Aantal patiënten met R03 (astmamiddelen)  

Populatie:  Alle patiënten van 6 tot en met 39 jaar  

Meetperiode: 1 jaar 

Uitsluiten:  Patiënten met 1-2 vrs R03 (astmamiddelen) 
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2.4 CVRM 

 
2.4.1 Behandeling HVZ-patiënten met statines 

 

Achtergrond: 

Volgens de NHG-standaard cardiovasculair risicomanagement (2006) horen alle patiënten met HVZ 

met een LDL>2.5 mmol/l een cholesterolsyntheseremmer te krijgen. 

 

Thema:  CVRM 

Type:   Secundaire preventie 

 

Toelichting 

 De leeftijd van de gebruikers waar naar wordt gekeken, is aangepast naar 40-80 jaar. Dit 

omdat onder de 40 jaar de kans groter is dat het LDL goed is. Boven de 80 jaar is er minder 

draagvlak om überhaupt statines voor te schrijven. 

 

 Gesuggereerd werd te corrigeren voor patiënten die wel de gewenste LDL-waarde hebben. Dit 

is niet verwerkt omdat het niet mogelijk is te corrigeren voor de LDL-waarde.  

 Gesuggereerd werd om bij weekleveringen niet uit te gaan van 2 vrs in het afgelopen jaar, 

maar een hoger aantal. Dit is niet verwerkt omdat patiënten die in een 

weekafleveringensysteem worden opgenomen, voor veruit het grootste deel deze middelen 

chronisch gebruiken. Deze patiënten willen we juist in de noemer. 

 

Definitie: 

Aantal gebruikers (40-79 jaar) van nitraten of thrombocytenaggregatieremmers in combinatie met 

een statine 

Aantal gebruikers van (40-79 jaar) van nitraten of thrombocytenaggregatieremmers 

 

Operationalisatie: 

Teller:  Aantal chronische gebruikers (van minimaal 2 voorschriften) C01DA (nitraten) of 

B01AC (thrombocytenaggregatieremmers) in combinatie met minimaal 1 vrs 

C10AA/C10BA (statines) 

Noemer:  Aantal chronische gebruikers (van minimaal 2 voorschriften) C01DA (nitraten) of 

B01AC (thrombocytenaggregatieremmers) 

Populatie:  Alle patiënten van 40 tot en met 79 jaar 

Meetperiode: 1 jaar 

Let op:  Zowel voor de teller als de noemer geldt voor alle middelen: minimaal 1 

voorschrift in de laatste 4 maanden 

Uitsluiten: 
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2.4.2 Behandeling HVZ-patiënten met generiek simvastatine of pravastatine 40 mg 

 

Achtergrond: 

Volgens de NHG-standaard cardiovasculair risicomanagement (2006) horen alle patiënten met HVZ 

met een LDL>2.5 mmol/l een cholesterolsyntheseremmer te krijgen. Wanneer gekozen wordt voor 

een statine gaat de voorkeur uit naar simvastatine of pravastatine in een dosering van 40 mg. 

Vanwege de doelmatigheid gaat de voorkeur uit naar de generieke variant. 

 

Thema:  CVRM 

Type:   Secundaire preventie/keuze/dosering 

 

Toelichting 

 Deze indicator is een toevoeging aan de bestaande indicatoren 'Behandeling HVZ-patiënten 

met statines', 'Voorkeursmiddelen statines' en 'dosering simvastatine en pravastatine'. 

 

 

Definitie: 

Aantal gebruikers (40-79 jaar) van nitraten of thrombocytenaggregatieremmers in combinatie met 

generiek simvastatine of pravastatine 40 mg 

Aantal gebruikers van (40-79 jaar) van nitraten of thrombocytenaggregatieremmers 

 

Operationalisatie: 

Teller:  Aantal chronische gebruikers (van minimaal 2 voorschriften) C01DA (nitraten) of 

B01AC (thrombocytenaggregatieremmers) in combinatie met minimaal 1 vrs 

C10AA/C10BA (statines) waarvan het laatste C10AA01 (simvastatine) of 

C10AA03 (pravastatine) van 40 mg met generiek inkoopkanaal 

Noemer:  Aantal chronische gebruikers (van minimaal 2 voorschriften) C01DA (nitraten) of 

B01AC (thrombocytenaggregatieremmers) 

Populatie:  Alle patiënten van 40 tot en met 79 jaar 

Meetperiode: 1 jaar 

Let op:  Zowel voor de teller als de noemer geldt voor alle middelen: minimaal 1 

voorschrift in de laatste 4 maanden 

Uitsluiten: 
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2.4.3 Voorkeursmiddelen RAS-remmers 

 

Achtergrond: 

Wanneer wordt gekozen voor een RAS-remmer gaat volgens de NHG-standaard hartfalen (2010), 

de NHG-standaard Cardiovasculair risicomanagement (2006) en het Farmacotherapeutisch Kompas 

(2010), de voorkeur uit naar een ACE-remmer. Bij het niet goed verdragen van ACE-remmers kan 

uitgeweken worden naar een angiotensine-II-receptorantagonist. 

 

Thema:  CVRM 

Type:   Keuze 

 

Definitie: 

Aantal nieuwe gebruikers van RAS-remmers bij wie gekozen is voor een ACE-remmer 

Aantal nieuwe gebruikers van RAS-remmers 

 

Operationalisatie: 

Teller:  Aantal nieuwe gebruikers van C09A (ACE-remmers) of C09B (combinaties met 

ACE-remmers) 

Noemer:  Aantal nieuwe gebruikers van C09 (RAS-remmers) 

Populatie:  Alle patiënten 

Meetperiode: 1 jaar 

Uitsluiten: 
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2.4.4 Voorkeursmiddelen statines 

 

Achtergrond: 

Wanneer wordt gekozen voor een statine gaat volgens de NHG-standaard Cardiovasculair 

risicomanagement (2006) de voorkeur uit naar simvastatine of pravastatine. 

 

Thema:  CVRM 

Type:   Keuze 

 

Toelichting 

 De indicator wordt gemeten voor nieuwe EN alle gebruikers (laatste voorschrift) 

 

Definitie 1a: 

Het aantal nieuwe gebruikers van simvastatine of pravastatine 

Het aantal nieuwe gebruikers van statines 

 

Operationalisatie 1a: 

Teller:  Aantal nieuwe gebruikers van C10AA01 (simvastatine) of C10AA03 

(pravastatine) 

Noemer:  Aantal nieuwe gebruikers van C10AA/C10BA (statines) 

Populatie:  Alle patiënten 

Meetperiode: 1 jaar 

Uitsluiten: 

 

 

Definitie 1b: 

Alle gebruikers van simvastatine of pravastatine 

Alle gebruikers van statines 

 

Operationalisatie 1b: 

Teller:  Alle gebruikers van C10AA/C10BA (statines) met als laatste voorschrift C10AA01 

(simvastatine) of C10AA03 (pravastatine) 

Noemer:  Alle gebruikers van C10AA/C10BA (statines) 

Populatie:  Alle patiënten 

Meetperiode: 1 jaar 

Uitsluiten: 
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2.4.5 Dosering simvastatine en pravastatine 

 

Achtergrond: 

De NHG-standaard Cardiovasculair risicomanagement (2006) adviseert om simvastatine en 

pravastatine voor te schrijven in een dosering van 40 mg. 

 

Thema:  CVRM 

Type:   Dosering 

 

Toelichting 

 De teller is conform NHG-standaard gewijzigd in '40 mg' in plaats van 'minimaal 40 mg' 

 De indicator wordt gemeten voor nieuwe EN alle gebruikers (laatste voorschrift) 

(Hieronder staan alle twee de varianten uitgeschreven, definitie 1a en1b 

 

 Gesuggereerd werd om de indicator te verwijderen vanwege het lage draagvlak en de lage 

evidence. Dit is niet verwerkt, omdat in de praktijk een toename wordt gezien van het 

voorschrijven van simvastatine en pravastatine in een dosering van 40mg. Dit pleit tegen het 

argument dat het draagvlak afneemt.  

 

Definitie 1a: 

Aantal nieuwe gebruikers van simvastatine en pravastatine van 40 mg 

Aantal nieuwe gebruikers van simvastatine en pravastatine 

 

Operationalisatie 1a: 

Teller:  Aantal nieuwe gebruikers van C10AA01 (simvastatine) of C10AA03 

(pravastatine) van 40 mg 

Noemer:  Aantal nieuwe gebruikers C10AA01 (simvastatine) en C10AA03 (pravastatine) 

Populatie:  Alle patiënten 

Meetperiode: 12 maanden 

Uitsluiten: 

 

 

Definitie 1b: 

Alle gebruikers van simvastatine en pravastatine van 40 mg 

Alle gebruikers van simvastatine en pravastatine 

 

Operationalisatie 1b: 

Teller:  Alle gebruikers van C10AA01 (simvastatine) of C10AA03 (pravastatine) met 

laatste voorschrift van 40 mg 

Noemer:  Alle gebruikers van C10AA01 (simvastatine) of C10AA03 (pravastatine) 

Populatie:  Alle patiënten 

Meetperiode: 12 maanden 

Uitsluiten: 
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2.4.6 Voorkeursmiddel- en dosering statines 

 

Achtergrond: 

Wanneer wordt gekozen voor een statine gaat volgens de NHG-standaard Cardiovasculair 

risicomanagement (2006) de voorkeur uit naar simvastatine of pravastatine. De standaard 

adviseert vervolgens om deze middelen voor te schrijven in een dosering van 40 mg. 

 

Thema:  CVRM 

Type:   Keuze/dosering 

 

Toelichting 

 Deze indicator is een toevoeging aan de bestaande indicatoren 'voorkeursmiddel statines' 

en 'dosering simvastatine en pravastatine' 

 De indicator wordt gemeten voor nieuwe en alle gebruikers (laatste voorschrift) 

 

Definitie 1a: 

Het aantal nieuwe gebruikers van simvastatine 40 mg of pravastatine 40 mg 

Alle nieuwe gebruikers van statines 

 

Operationalisatie 1a: 

Teller:  Aantal nieuwe gebruikers van C10AA01 (simvastatine) in een dosering van 40 

mg of C10AA03 (pravastatine) in een dosering van 40 mg 

Noemer:  Aantal nieuwe gebruikers van C10AA/C10BA (statines) 

Populatie:  Alle patiënten 

Meetperiode: 1 jaar 

Uitsluiten: 

 

 

Definitie 1b: 

Alle gebruikers van simvastatine 40 mg of pravastatine 40 mg 

Alle gebruikers van statines 

 

Operationalisatie 1b: 

Teller:  Alle gebruikers van C10AA/C10BA (statines) met als laatste voorschrift C10AA01 

(simvastatine) in een dosering van 40 mg of C10AA03 (pravastatine) in een 

dosering van 40 mg 

Noemer:  Alle gebruikers van C10AA/C10BA (statines) 

Populatie:  Alle patiënten 

Meetperiode: 1 jaar 

Uitsluiten: 

 



 

Indicatoren voor de Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen 
  pagina 17 van 34 
 

2.4.7 Dosering rosuvastatine en atorvastatine 

 

Achtergrond: 

De richtlijn Cardiovasculair risicomanagement (CBO, 2006) adviseert om, indien de streefwaarde 

van het LDL niet gehaald worden, bij patiënten met HVZ of DM2 met een sterk verhoogd risico op 

manifestaties van HVZ atorvastatine of rosuvastatine voor te schrijven. Indien een huisarts op 

goede indicatie een van deze middelen voorschrijft, zou hij/zij dat wel moeten doen in adequate 

doseringen die daadwerkelijk sterker effect op het LDL hebben dan simvastatine 40 mg. 

 

Thema:  CVRM 

Type:   Dosering 

 

Definitie 1a: 

Aantal nieuwe gebruikers atorvastatine van minimaal 20mg en rosuvastatine van minimaal 10 mg 

Aantal nieuwe gebruikers atorvastatine en rosuvastatine 

 

Operationalisatie 1a: 

Teller:  Aantal nieuwe gebruikers van GPK 101613 (atorvastatine 20 mg), GPK 101621 

(atorvastatine 40mg), GPK 116637 (rosuvastatine 10 mg), GPK 116645 

(rosuvastatine 20mg) of GPK 116653 (rosuvastatine 40 mg)  

Noemer:  Aantal nieuwe gebruikers van C10AA05 (atorvastatine) en C10AA07 

(rosuvastatine) 

Populatie:  Alle patiënten 

Meetperiode: 1 jaar 

Uitsluiten: 

 

 

Definitie 1b: 

Aantal gebruikers atorvastatine van minimaal 20mg en rosuvastatine van minimaal 10 mg 

Aantal gebruikers atorvastatine en rosuvastatine 

 

Operationalisatie 1b: 

Teller:  Aantal gebruikers van C10AA05 (atorvastatine) of C10AA07 (rosuvastatine) met 

als laatste voorschrift GPK 101613 (atorvastatine 20 mg), GPK 101621 

(atorvastatine 40mg), GPK 116637 (rosuvastatine 10 mg), GPK 116645 

(rosuvastatine 20mg) of GPK 116653 (rosuvastatine 40 mg) 

Noemer:  Aantal gebruikers van C10AA05 (atorvastatine) en C10AA07 (rosuvastatine) 

Populatie:  Alle patiënten 

Meetperiode: 1 jaar 

Uitsluiten: 
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2.4.8 Voorkeursmiddelen ACE-remmers 

 

Achtergrond: 

Uit het Farmacotherapeutisch Kompas (2010) blijkt niet dat er binnen de groep ACE-remmers 

middelen superieur zijn aan anderen. Uit doelmatigheidsoverwegingen is het daarom aan te 

bevelen om bij indicatie voor een ACE-remmer te kiezen die ook generiek beschikbaar is. Captopril, 

enalapril, fosinopril, lisinopril, perindopril (terbutylamine), quinapril en ramipril zijn generiek 

beschikbaar. Dit geldt eveneens voor combinaties van deze ACE-remmers met andere 

geneesmiddelen zoals diuretica.  

 

Thema:  CVRM 

Type:   Keuze  

 

 

Definitie: 

Aantal nieuwe gebruikers van generieke enalapril, captopril, lisinopril, ramipril 

Aantal nieuwe gebruikers ACE-remmers (inclusief combinaties) 

 

Operationalisatie: 

 

Teller:  Aantal nieuwe gebruikers van C09AA01 (captopril), C09AA02 (enalapril), 

C09AA03 (lisinopril) en C09AA05 (ramipril) met generiek inkoopkanaal 

Noemer:  Aantal nieuwe gebruikers van C09A (ACE-remmers) en C09B (ACE-remmers in 

combinatiepreparaten) 

Populatie:  Alle patiënten 

Meetperiode: 1 jaar 

Uitsluiten:  
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2.4.9 Voorkeursmiddelen Angiotensine-II-antagonisten 

 

Achtergrond: 

Uit het Farmacotherapeutisch Kompas (2010) blijkt niet dat er binnen de groep Angiotensine II-

antagonisten (AII-antagonisten) middelen superieur zijn aan anderen. Uit 

doelmatigheidsoverwegingen is het daarom aan te bevelen om bij indicatie voor een AII-antagonist 

te kiezen voor losartan, de AII-antagonist die generiek beschikbaar is. Losartan heeft een breed 

indicatiegebied (Essentiële hypertensie, behandeling van nierziekte bij patiënten met hypertensie 

en diabetes mellitus type 2 met proteïnurie ≥ 0,5 g/dag als onderdeel van de antihypertensieve 

behandeling en chronisch hartfalen bij ouderen (≥ 60 j.))  

 

Definitie 1a: 

Aantal nieuwe gebruikers generiek losartan 

Aantal nieuwe gebruikers AII-antagonisten 

 

Thema:  CVRM 

Type:   Keuze 

 

Operationalisatie 1a: 

Teller:  Aantal nieuwe gebruikers van C09CA01 (losartan) met generiek inkoopkanaal 

Noemer:  Aantal nieuwe gebruikers C09CA (AII-antagonisten) en C09D (AII-antagonisten 

in combinatiepreparaten) 

Populatie:  Alle patiënten 

Meetperiode: 1 jaar 

Uitsluiten:  

 

 

Definitie 1b: 

Alle gebruikers generiek losartan 

Alle gebruikers van AII-antagonisten 

 

Thema:  CVRM 

Type:   Keuze 

 

Operationalisatie 1b: 

Teller:  Alle gebruikers van C09CA01 (losartan) met generiek inkoopkanaal 

Noemer:  Alle gebruikers van C09CA (AII-antagonisten) en C09D (AII-antagonisten in 

combinatiepreparaten)  

Populatie:  Alle patiënten 

Meetperiode: 1 jaar 

Uitsluiten:  
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2.5 Diabetes 

 
2.5.1 Behandeling diabetespatiënten met metformine 

 

Achtergrond: 

Volgens de NHG-standaard Diabetes mellitus type 2 (2006) is in geval van medicamenteuze 

behandeling metformine het orale bloedglucoseverlagende middel van eerste keuze. Als daarmee 

de streefwaarde niet wordt bereikt, is het advies om een ander oraal bloedglucoseverlagend middel 

toe te voegen aan de metformine. 

 

Thema:  Diabetes 

Type:   Keuze  

 

Toelichting 

 De indicator wordt gemeten voor nieuwe EN alle gebruikers (laatste voorschrift) 

(Hieronder staan alle twee de varianten uitgeschreven, definitie 1a en 1b. Mogelijk wordt in de 

variant 'nieuwe gebruikers' de noemer te laag, maar bij de variant 'alle gebruikers' is het 

onderscheidend vermogen laag.) 

 

 Gesuggereerd werd om de indicator te verwijderen vanwege het lage onderscheidend 

vermogen. Dit is niet verwerkt omdat het onderscheidend vermogen waarschijnlijk groter 

wordt als er wordt gekeken naar nieuwe gebruikers 

 

Definitie 1a: 

Aantal nieuwe gebruikers van metformine 

Aantal nieuwe gebruikers van orale bloedglucoseverlagende middelen 

 

Operationalisatie 1a: 

Teller:  Aantal nieuwe gebruikers van A10BA02 (metformine) 

Noemer:  Aantal nieuwe gebruikers van A10B (orale bloedglucoseverlagende middelen) 

Populatie:  Alle patiënten 

Meetperiode: 1 jaar 

Uitsluiten: 

 

Definitie 1b: 

Aantal gebruikers van metformine 

Aantal gebruikers van orale bloedglucoseverlagende middelen 

 

Operationalisatie 1b: 

Teller:  Aantal gebruikers van A10BA02 (metformine) 

Noemer:  Aantal gebruikers van A10B (orale bloedglucoseverlagende middelen) 

Populatie:  Alle patiënten 

Meetperiode: 1 jaar 

Uitsluiten: 
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2.5.2 Behandeling diabetespatiënten met statines 

 

Achtergrond: 

De NHG-standaard Cardiovasculair risicomanagement (2006) adviseert aan vrijwel alle patiënten 

met diabetes mellitus type 2 een statine voor te schrijven. Uitzondering op de regel: 'Bij patiënten 

met een LDL-cholesterol < 2,5 mmol/l'. De indicatie diabetes mellitus type 2 leiden we af uit 

herhaald gebruik van orale diabetesmiddelen. 

 

Thema:  Diabetes 

Type:   Secundaire preventie 

 

Toelichting 

 De leeftijd van de gebruikers waar naar wordt gekeken, is aangepast naar 40-80 jaar. Dit 

omdat onder de 40 jaar de kans groter is dat het LDL goed is. Boven de 80 jaar is er minder 

draagvlak om überhaupt statines voor te schrijven. 

 

 Gesuggereerd werd te corrigeren voor patiënten die wel de gewenste LDL-waarde hebben. Dit 

is niet verwerkt omdat het niet mogelijk is te corrigeren voor de LDL-waarde. 

 Gesuggereerd werd om het aantal recepten A10B waarop de gebruikers worden geïncludeerd, 

op te hogen bij weekafleveringen. Dit is niet verwerkt omdat patiënten die in een 

weekafleveringensysteem worden opgenomen, voor veruit het grootste deel deze middelen 

chronisch gebruiken. Deze patiënten willen we juist in de noemer. 

 

Definitie: 

Aantal gebruikers (40-79 jaar) van orale bloedglucoseverlagende middelen in combinatie met een 

statine 

Aantal gebruikers (40-79 jaar) van orale bloedglucoseverlagende middelen 

 

Operationalisatie: 

Teller:  Aantal chronische gebruikers (van minimaal 2 voorschriften) A10B 

(bloedglucoseverlagende middelen) in combinatie met minimaal 1 vrs 

C10AA/C10BA (statines) 

Noemer:  Aantal chronische gebruikers (van minimaal 2 voorschriften) A10B 

(bloedglucoseverlagende middelen) 

Populatie:  Alle patiënten van 40 tot en met 79 jaar 

Meetperiode: 1 jaar 

Let op:  Zowel voor de teller als de noemer geldt voor alle middelen: minimaal 1 

voorschrift in de laatste 4 maanden 

 

Uitsluiten: 
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2.5.3 Behandeling diabetespatiënten met generiek simvastatine of pravastatine 40 mg 

 

Achtergrond: 

De NHG-standaard Cardiovasculair risicomanagement (2006) adviseert aan vrijwel alle patiënten 

met diabetes mellitus type 2 een statine voor te schrijven. Uitzondering op de regel: 'Bij patiënten 

met een LDL-cholesterol < 2,5 mmol/l'. De indicatie diabetes mellitus type 2 leiden we af uit 

herhaald gebruik van orale diabetesmiddelen. 

Wanneer gekozen wordt voor een statine gaat de voorkeur uit naar simvastatine of pravastatine in 

een dosering van 40 mg. Vanwege de doelmatigheid gaat de voorkeur uit naar de generieke 

variant. 

 

Thema:  Diabetes 

Type:   Secundaire preventie/keuze/dosering 

 

Toelichting 

 Deze indicator is een toevoeging aan de bestaande indicatoren 'Behandeling diabetespatiënten 

met statines', 'Voorkeursmiddelen statines' en 'dosering simvastatine en pravastatine'. 

 

 

Definitie: 

Aantal gebruikers (40-79 jaar) van orale bloedglucoseverlagende middelen in combinatie met 

generiek simvastatine of pravastatine 40 mg 

Aantal gebruikers van (40-79 jaar) van orale bloedglucoseverlagende middelen 

 

Operationalisatie: 

Teller:  Aantal chronische gebruikers (van minimaal 2 voorschriften) A10B 

(bloedglucoseverlagende middelen) in combinatie met minimaal 1 vrs 

C10AA/C10BA (statines) waarvan het laatste C10AA01 (simvastatine) of 

C10AA03 (pravastatine) van 40 mg met generiek inkoopkanaal 

Noemer:  Aantal chronische gebruikers (van minimaal 2 voorschriften) A10B 

(bloedglucoseverlagende middelen) 

Populatie:  Alle patiënten van 40 tot en met 79 jaar 

Meetperiode: 1 jaar 

Let op:  Zowel voor de teller als de noemer geldt voor alle middelen: minimaal 1 

voorschrift in de laatste 4 maanden 

Uitsluiten: 
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2.6 Maag 

 

2.6.1 Voorkeursmiddelen PPI 

 

Achtergrond: 

Volgens het Farmacotherapeutisch Kompas (2010) behoort bij de keuze van een 

protonpompremmer, gezien de geringe onderlinge verschillen, de prijs een belangrijke rol te 

spelen. Omeprazol en pantoprazol zijn de goedkoopste middelen. 

 

Thema:  Maag 

Type:   Keuze 

 

Toelichting 

 De indicator wordt gemeten voor nieuwe EN alle gebruikers (laatste voorschrift) 

 

Definitie 1a: 

Aantal nieuwe gebruikers van generiek omeprazol en pantoprazol 

Aantal nieuwe gebruikers van protonpompremmers 

 

Operationalisatie 1: 

Teller:  Nieuwe gebruikers van A02BC01 (omeprazol) en A02BC02 (pantoprazol) met 

generiek inkoopkanaal 

Noemer:  Nieuwe gebruikers van A02BC (protonpompremmers) 

Populatie:  Alle patiënten 

Meetperiode: 1 jaar 

Uitsluiten: 

 

 

Definitie 1b: 

Alle gebruikers van generiek omeprazol en pantoprazol 

Alle gebruikers van protonpompremmers 

 

Operationalisatie 1b: 

Teller:  Alle gebruikers van A02BC01 (omeprazol) en A02BC02 (pantoprazol) met 

generiek inkoopkanaal 

Noemer:  Alle gebruikers van A02BC (protonpompremmers) 

Populatie:  Alle patiënten 

Meetperiode: 1 jaar 

Uitsluiten: 
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2.6.2 Volume protonpompremmers 

 

Achtergrond: 

Volgens de NHG-standaard Maagklachten (2003) is de indicatie voor chronisch gebruik van 

protonpompremmers bij maagklachten zeer beperkt. In de praktijk komt chronisch gebruik van 

protonpompremmers veel vaker voor.  

 

Voor de volume-indicatoren geldt hoe lager men op deze indicatoren scoort, hoe  

beter het is (uiteraard met een optimum). 

 

Thema:  Maag 

Type:   Volume 

 

Toelichting 

 Momenteel is nog discussie gaande welke gebruikers uitgesloten moeten worden. Alleen de 

NSAID gebruikers of ook de antithrombotica gebruikers? Ook zouden eigenlijk veel meer 

combinaties van NSAIDs en andere middelen uitgesloten moeten worden bij jongere patiënten 

dan 60 jaar. Zolang deze discussie nog gaande is, zal de indicator weinig draagvlak krijgen bij 

zorgverleners. De indicator is daarom afgevallen.  

 

Definitie: 

Aantal chronische gebruikers van protonpompremmers* x 1000 

Totale populatie 

 

 

Operationalisatie: 

Teller:  Aantal chronische gebruikers A02BC (>180 DDD) 

Noemer:  Aantal patiënten 

Populatie:  Alle patiënten tot en met 59 jaar 

Meetperiode: 1 jaar 
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2.7 Pijn 

 
2.7.1 Behandeling NSAID-gebruikers met maagmiddelen 

 

Achtergrond: 

Volgens de NHG Farmacotherapeutische richtlijn Pijnbestrijding (2007) zijn bij NSAID-gebruikers 

ouder dan 70 jaar preventieve maatregelen noodzakelijk ter preventie van maagcomplicaties. 

 

Thema:  Pijn 

Type:   Onderbehandeling 

 

Toelichting 

 Gesuggereerd werd om bij deze indicator ook maagprotectie te meten bij OTC-gebruik van 

NSAID. Dit is niet verwerkt omdat dit niet gemeten kan worden. 

 Gesuggereerd werd om ook een deel van de groep >60 jaar te includeren bij deze indicator. Zij 

komen ook in aanmerking voor maagprotectie bij bepaalde combinaties van andere middelen 

met een NSAID. Dit is niet verwerkt omdat dit zeer lastig te meten is vanwege een uitgebreide 

en ingewikkelde operationalisatie.  

 Gesuggereerd werd dat ook de gebruikers van laag gedoseerde salicylaten toegevoegd moeten 

worden aan deze indicator (vanwege het HARM-rapport). Dit is niet verwerkt omdat blijkt dat 

er nog veel discussie is over maagbescherming bij deze groep patiënten. 

 

Definitie: 

Aantal gebruikers >70 jaar van NSAID's of salicylaten* met maagprotectie 

Aantal gebruikers >70 jaar van NSAID's of salicylaten 

 

* Het gaat hier alleen om de salicylaten in hoge dosering (300 en 600 mg). 

 

Operationalisatie: 

Teller:  Aantal chronische gebruikers (van minimaal 2 voorschriften) M01A (NSAID's) 

en/of N02BA (salicylaten) in combinatie met minimaal 1 voorschrift A02BB01 

(misoprostol) of A02BC (protonpompremmers) plus aantal gebruikers van 

minimaal 1 voorschrift M01AB55 (diclofenac combinatiepreparaat) of M01AH 

(COX-2 selectieve remmers) 

Noemer:  Aantal chronische gebruikers (van minimaal 2 voorschriften) M01A (NSAID's)

   en/of N02BA (salicylaten) 

Populatie:  Alle patiënten van 71 jaar en ouder 

Meetperiode: 1 jaar 

Let op:  Zowel voor de teller als de noemer geldt voor alle middelen: minimaal 1 

voorschrift in de laatste 4 maanden 

Uitsluiten: 
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2.7.2 Voorkeursmiddelen maagprotectie bij NSAID-gebruikers 

 

Achtergrond: 

Volgens de NHG Farmacotherapeutische richtlijn Pijnbestrijding (2007) zijn bij NSAID-gebruikers 

ouder dan 70 jaar preventieve maatregelen noodzakelijk ter preventie van maagcomplicaties. 

Gezien de relatief lage kans op bijwerkingen gaat volgens de Farmacotherapeutische richtlijn 

Pijnbestrijding (2007) binnen de NSAID's de voorkeur uit naar ibuprofen, diclofenac en naproxen. 

Volgens het Farmacotherapeutisch Kompas (2010) behoort bij de keuze van een 

protonpompremmer, gezien de geringe onderlinge verschillen, de prijs een belangrijke rol te 

spelen. Omeprazol en pantoprazol zijn de goedkoopste middelen. 

 

Thema:  Pijn 

Type:   Keuze 

 

Toelichting 

 Deze indicator is een combinatie van voorkeursmiddelen NSAID's, voorkeursmiddelen PPI en 

behandeling NSAID-gebruikers met maagprotectie 

 

Definitie: 

Aantal gebruikers >70 jaar met NSAID generiek en omeprazol of pantoprazol generiek 

Aantal gebruikers >70 jaar van NSAID's of salicylaten* met maagprotectie 

 

* Het gaat hier alleen om de salicylaten in hoge dosering (300 en 600 mg). 

 

Operationalisatie: 

Teller: Aantal chronische gebruikers (van minimaal 2 voorschriften) M01A (NSAID's) 

en/of N02BA (salicylaten) waarvan het laatste voorschrift generiek ibuprofen, 

naproxen of diclofenac is in combinatie met minimaal 1 voorschrift A02BB01 

(misoprostol) of A02BC (protonpompremmers) waarvan het laatste voorschrift 

generiek omeprazol of pantoprazol is 

Noemer:  Aantal chronische gebruikers (van minimaal 2 voorschriften) M01A (NSAID's) 

en/of N02BA (salicylaten) in combinatie met minimaal 1 voorschrift A02BB01 

(misoprostol) of A02BC (protonpompremmers) plus aantal gebruikers van 

minimaal 1 voorschrift M01AB55 (diclofenac combinatiepreparaat) of M01AH 

(COX-2 selectieve remmers) 

Populatie:  Alle patiënten van 71 jaar en ouder 

Meetperiode: 1 jaar 

Let op:  Zowel voor de teller als de noemer geldt voor alle middelen: minimaal 1 

voorschrift in de laatste 4 maanden 

Uitsluiten: 
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2.7.3 Voorkeursmiddelen NSAID's 

 

Achtergrond: 

Gezien de relatief lage kans op bijwerkingen gaat volgens de Farmacotherapeutische richtlijn 

Pijnbestrijding (2007) binnen de NSAID's de voorkeur uit naar ibuprofen, diclofenac en naproxen. 

 

Thema:  Pijn 

Type:   Keuze 

 

Toelichting 

 De indicator wordt gemeten voor nieuwe gebruikers van voorkeursmiddelen en nieuwe 

gebruikers van generieke voorkeursmiddelen 

 De diclofenac combinatiepreparaten worden niet meer meegenomen in de teller. Dit omdat dit 

geen voorkeursmiddel is.  

 

Definitie 1a: 

Aantal nieuwe gebruikers van ibuprofen, naproxen, diclofenac 

Aantal nieuwe gebruikers van NSAID's 

 

Operationalisatie 1a: 

Teller:  Aantal nieuwe gebruikers van M01AE01 (ibuprofen), M01AE02 (naproxen) of 

M01AB05 (diclofenac) 

Noemer:  Aantal nieuwe gebruikers van M01A (NSAID) 

Populatie:  Alle patiënten 

Meetperiode: 1 jaar 

Uitsluiten: 

 

 

Definitie 1b: 

Aantal nieuwe gebruikers van generiek ibuprofen, naproxen, diclofenac 

Aantal nieuwe gebruikers van NSAID's 

 

Operationalisatie 1b: 

Teller:  Aantal nieuwe gebruikers van M01AE01 (ibuprofen), M01AE02 (naproxen) of 

M01AB05 (diclofenac) met generiek inkoopkanaal 

Noemer:  Aantal nieuwe gebruikers van M01A (NSAID) 

Populatie:  Alle patiënten 

Meetperiode: 1 jaar 

Uitsluiten: 
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2.7.4 Voorkeursmiddelen triptanen 

 

Achtergrond: 

De NHG-standaard Hoofdpijn (2004) spreekt geen voorkeur uit voor een triptaan. De triptanen 

laten nuances zien in werkings- en bijwerkingenpatroon. De standaard adviseert de huisarts om op 

basis van ervaring, effectiviteit en bijwerkingenprofiel een keuze maken. Volgens het 

Farmacotherapeutisch Kompas (2010) is sumatriptan het meest uitgebreid onderzocht, heeft het 

de meeste toedieningsvormen en is met dit middel de meeste ervaring opgedaan. Daarbij komt dat 

sumatriptan in orale toedieningsvorm veruit het goedkoopste triptaan is. Uit veiligheids- en 

doelmatigheidsoverwegingen lijkt het daarom een logische eerste keuze triptaan. 

 

Thema:  Pijn 

Type:   Keuze 

 

Definitie 1a: 

Aantal nieuwe gebruikers generieke sumatriptan tabletten 

Aantal nieuwe gebruikers triptanen 

 

Operationalisatie 1a: 

Teller:  Aantal nieuwe gebruikers gpk 95109 (sumatriptan 50 mg tabletten) en  

gpk 83216 (sumatriptan 100 mg tabletten) met generiek inkoopkanaal 

Noemer:  Aantal nieuwe gebruikers N02CC (triptanen) 

Populatie:  Alle patiënten 

Meetperiode: 1 jaar 

Uitsluiten:  
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2.7.5 Overbehandeling triptanen 

 

Achtergrond: 

Het gebruik van triptanen per aanval is gemaximeerd. Gestart wordt met een gift die zonodig 

binnen 24 uur een keer (en in geval van sumatriptan tabletten twee keer) herhaald mag worden. 

Bij twee of meer migraine-aanvallen per maand moet volgens de NHG-standaard Hoofdpijn (2004) 

een preventieve behandeling worden overwogen. 

 

Thema:  Pijn 

Type:   Volume 

 

Definitie: 

Aantal gebruikers met minder dan 72 tabletten sumatriptan of 48 tabletten overige triptanen en 

aantal gebruikers van triptanen in combinatie met preventieve behandeling met betablokkers 

Aantal gebruikers triptanen 

 

Operationalisatie: 

Teller:  Aantal gebruikers N02CC (triptanen) met minder dan 72 tabletten N02CC01 

(sumatriptan) of 48 tabletten N02CC02 (naratriptan), N02CC03 (zolmitriptan), 

N02CC04 (rizatriptan), N02CC05 (almotriptan), N02CC06 (eletriptan), N02CC07 

(frovatriptan) en aantal gebruikers van N02CC (triptanen) in combinatie met 

minimaal 1 voorschrift C07AB02 (metoprolol) en C07AA05 (propranolol) 

Noemer:  Aantal gebruikers N02CC (triptanen) 

Populatie:  Alle patiënten 

Meetperiode: 1 jaar 

Let op: Voor de teller geldt voor metoprolol en propranolol: minimaal 1 voorschrift in de 

laatste 4 maanden 

Uitsluiten:  
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2.7.6 Behandeling opiaatgebruikers met laxantia 

 

Achtergrond: 

De Farmacotherapeutische richtlijn Pijnbestrijding (2007) vermeldt het volgende: Voorkóm 

obstipatie door vanaf de start van het opioïd een mild laxans toe te voegen zoals 1-2 dd 15-30 ml 

lactulosestroop (zo nodig te combineren met sennosidensiroop), 10-20 g granulaat of 1-2 sachets 

macrogol/elektrolyten per dag in water opgelost. 

 

Thema:  Pijn 

Type:   Secundaire preventie 

 

Definitie: 

Aantal gebruikers van opiaten (sterkwerkend) in combinatie met laxantia 

Aantal gebruikers van opiaten (sterkwerkend) 

 

Operationalisatie: 

Teller:  Aantal gebruikers van minimaal 2 voorschriften van N02A,  

uitgezonderd N02AA59, N02AA79, N02AF en N02AX in combinatie met A06AB, 

A06AD, A02AA02, A02AA03 en A02AA04 

Noemer:  Aantal gebruikers van minimaal 2 voorschriften van N02A, uitgezonderd 

N02AA59, N02AA79, N02AF en N02AX 

Populatie:  Alle patiënten 

Meetperiode: 1 jaar 

Let op: Zowel voor de teller als de noemer geldt voor alle middelen: minimaal 1 

voorschrift in de laatste 4 maanden 

Uitsluiten:  
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2.8 Osteoporose 

 
2.8.1 Voorkeursmiddelen bisfosfonaten 

 

Achtergrond: 

In de NHG-standaard Osteoporose (2005) staat 'Bij patiënten die in aanmerking komen voor 

preventieve behandeling gaat de voorkeur uit naar de bisfosfonaten alendronaat of risedronaat. 

Het voorschrijven van etidronaat wordt niet aanbevolen, omdat hiervan het effect niet vaststaat.' 

Het Farmacotherapeutisch Kompas (2010) vult het volgende aan: Effectiviteit ten aanzien van de 

reductie van heupfracturen bij postmenopauzale vrouwen met osteoporose is alleen voor 

alendroninezuur en risedroninezuur aangetoond; voor ibandroninezuur ontbreken deze gegevens. 

 

Thema:  Osteoporose  

Type:   Keuze 

 

Definitie 1a: 

Het aantal nieuwe gebruikers van alendronaat en risedronaat 

Het aantal nieuwe gebruikers van bisfosfonaten 

 

Operationalisatie 1a: 

Teller:  Aantal nieuwe gebruikers alendroninezuur (M05BA04) en risedroninezuur  

(M05BA07) 

Noemer:  Aantal nieuwe gebruikers van bisfosfonaten (M05B) 

Populatie:  Alle patiënten 

Meetperiode: 1 jaar 

Uitsluiten: 

 

 

Definitie 1b: 

Het aantal nieuwe gebruikers van generiek alendronaat en risedronaat 

Het aantal nieuwe gebruikers van bisfosfonaten 

 

Operationalisatie 1b: 

Teller:  Aantal nieuwe gebruikers alendroninezuur (M05BA04) en risedroninezuur  

(M05BA07) met generiek inkoopkanaal 

Noemer:  Aantal nieuwe gebruikers van bisfosfonaten (M05B) 

Populatie:  Alle patiënten 

Meetperiode: 1 jaar 

Uitsluiten: 
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2.8.2 Behandeling frequente corticosteroid gebruikers met bisfosfonaten 

 

Achtergrond: 

De NHG-standaard osteoporose (2005) adviseert bij patiënten die langer dan 3 maanden meer dan 

7,5 mg corticosteroïden of equivalenten per dag gebruiken het volgende:  

- Dosis 7,5-15 mg/dag: botdichtheidsmeting, tenzij er een sterk verhoogd risico bestaat op 

osteoporotische fracturen op basis van leeftijd of geslacht (postmenopauzale vrouwen en 

mannen >70 jaar; in dit geval direct behandelen). 

- Dosis >15 mg/dag: geen botdichtheidsmeting gezien het sterk verhoogde risico op 

osteoporotische fracturen, maar direct behandelen. 

Ook de het HARM-wrestling rapport geeft dit advies. 

 

Thema:  Osteoporose 

Type:   Secundaire preventie 

 

Toelichting 

 Bij deze indicator verwachten we een lage noemer. Mogelijk valt de indicator om die reden 

alsnog af verder in het traject. 

 

Definitie: 

Aantal gebruikers van oraal prednison of prednison-equivalent (langer dan 3 maanden) in 

combinatie met bisfosfonaten 

Aantal gebruikers van prednison of prednison-equivalent (langer dan 3 maanden) 

 

Operationalisatie: 

Teller:  Aantal gebruikers van meer dan 135 DDD H02AB01 (betametason), H02AB02 

(dexametason), H02AB06 (prednisolon), H02AB07 (prednison) en H02AB08 

(triamcinolon) in combinatie met minimaal 1 voorschrift M05B (bisfosfonaten) 

Noemer:  Aantal gebruikers van meer dan 135 DDD H02AB01 (betametason), H02AB02 

(dexametason), H02AB06 (prednisolon), H02AB07 (prednison) en H02AB08 

(triamcinolon) 

Populatie:  Alle patiënten 

Meetperiode: 6 maanden  

Uitsluiten:  
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2.8.3 Voorkeursmiddelen bisfosfonaten bij frequente corticosteroid gebruikers 

 

Achtergrond: 

De NHG-standaard osteoporose (2005) adviseert bij patiënten die langer dan 3 maanden meer dan 

7,5 mg corticosteroïden of equivalenten per dag gebruiken het volgende:  

- Dosis 7,5-15 mg/dag: botdichtheidsmeting, tenzij er een sterk verhoogd risico bestaat op 

osteoporotische fracturen op basis van leeftijd of geslacht (postmenopauzale vrouwen en 

mannen >70 jaar; in dit geval direct behandelen). 

- Dosis >15 mg/dag: geen botdichtheidsmeting gezien het sterk verhoogde risico op 

osteoporotische fracturen, maar direct behandelen. 

Ook de het HARM-wrestling rapport geeft dit advies. 

In de NHG-standaard Osteoporose (2005) staat 'Bij patiënten die in aanmerking komen voor 

preventieve behandeling gaat de voorkeur uit naar de bisfosfonaten alendronaat of risedronaat. 

Het voorschrijven van etidronaat wordt niet aanbevolen, omdat hiervan het effect niet vaststaat.' 

Het Farmacotherapeutisch Kompas (2010) vult het volgende aan: Effectiviteit ten aanzien van de 

reductie van heupfracturen bij postmenopauzale vrouwen met osteoporose is alleen voor 

alendroninezuur en risedroninezuur aangetoond; voor ibandroninezuur ontbreken deze gegevens. 

 

 

Thema:  Osteoporose 

Type:   Secundaire preventie/Keuze 

 

Toelichting 

 Deze indicator is een combinatie van Voorkeursmiddelen bisfosfonaten en Behandeling 

frequente corticosteroïdgebruikers met bisfosfonaten 

 

Definitie: 

Aantal gebruikers van oraal prednison of prednison-equivalent (langer dan 3 maanden) in 

combinatie met bisfosfonaten waarvan het laatste voorschrift generiek alendronaat of risedronaat 

Aantal gebruikers van prednison of prednison-equivalent (langer dan 3 maanden) 

 

Operationalisatie: 

Teller:  Aantal gebruikers van meer dan 135 DDD H02AB01 (betametason), H02AB02 

(dexametason), H02AB06 (prednisolon), H02AB07 (prednison) en H02AB08 

(triamcinolon) in combinatie met minimaal 1 voorschrift M05B (bisfosfonaten) 

waarvan het laatste voorschrift generiek alendronaat (M05BA04) of risedronaat 

(M05BA07) 

Noemer:  Aantal gebruikers van meer dan 135 DDD H02AB01 (betametason), H02AB02 

(dexametason), H02AB06 (prednisolon), H02AB07 (prednison) en H02AB08 

(triamcinolon) 

Populatie:  Alle patiënten 

Meetperiode: 6 maanden  

Uitsluiten:  
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2.8.4 Therapietrouw bisfosfonaten 

 

Achtergrond: 

Bisfosfonaten zijn geïndiceerd bij de preventieve behandeling van osteoporose. Echter, het 

gebruiksongemak van bisfosfonaten beïnvloedt de therapietrouw. Therapietrouw kan worden 

gestimuleerd door de patiënt meer te betrekken bij het vaststellen van het behandelingsplan. De 

NHG-standaard Osteoporose (2005) adviseert om informatie over therapietrouw bij bisfosfonaten 

goed met de patiënten te bespreken en bij controles de innameprocedure en bijwerkingen te 

evalueren. 

 

Thema:  Osteoporose 

Type:   Therapietrouw 

 

Definitie: 

Aantal gebruikers van bisfosfonaten met een therapietrouwratio van ≥ 85% 

Alle gebruikers van bisfosfonaten 

 

Operationalisatie: 

Teller:  Aantal gebruikers M05BA/M05BB waarbij het aantal gebruiksdagen (volgens 

systeem of berekend op basis van aantal tabletten en ophaalfrequentie van de 

recepten) gedeeld door het aantal dagen tussen 1e dag 1vrs en eerste dag 

laatste vrs >85% 

Noemer:  Aantal gebruikers M05BA/M05BB 

Populatie:  Alle patiënten 

Meetperiode: 1 jaar 

Uitsluiten:  Patiënten met 1 vrs M05BA/M05BB 


