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Samenvatting
23,5% van de klachten die de huisarts in zijn spreekuur ziet is huid-gerelateerd (berekening gebaseerd op cijfers Nivel, 2017). De aantallen zullen door de vergrijzing, de
zon en onze ‘te schone’ omgeving ook nog eens toenemen. Een deel daarvan moet worden doorverwezen naar de 2e lijn. Maar wanneer is dat nodig en wanneer kan de
problematiek in de 1e lijn worden behandeld? Een juiste diagnose is daarvoor essentieel, maar blijkt lastig te zijn.
Uit een onderzoek met enquêtes en interviews, uitgevoerd door Steunpunt KOEL, blijkt dat huisartsen zich door hun taak als poortwachter verantwoordelijk voelen voor het
beheersen van de zorgkosten in Nederland. Daarnaast blijkt dat het bepalen van een eventuele verwijzing naar de 2e lijn een lastige overweging is. De huisartsen maken de
keus op basis van het bepalen van urgentie en (on)zekerheid. Om te zorgen dat huisartsen zo vaak mogelijk de juiste route kiezen is de factor (on)zekerheid te beïnvloeden.
Onder de naam TrackCura is begin 2018 een samenwerking gestart tussen het Dermahaven, Erasmus MC, Steunpunt KOEL, Green Orange en Ehealth Company om de
huisarts te helpen bij het vervullen van zijn poortwachtersfunctie en het kiezen van de juiste zorg op de juiste plek, op het juiste moment. De juiste route wordt
voornamelijk beïnvloed door het vergroten van de zekerheid van de huisarts in het diagnosticeren en behandelen. Door inzicht in eigen kennis en kunde in de vorm van data
over de verwijskwaliteit, kan de huisarts gericht nascholen, technologie inzetten en advies vragen.
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Dermatologische zorg in de huisartsenpraktijk
23,5% van de klachten die de huisarts in zijn spreekuur ziet is huid-gerelateerd (berekend op cijfers van Nivel 2017). De
meeste patiënten maken speciﬁek een afspraak voor een huidklacht, maar toch komen huidklachten ook regelmatig als 2e
klacht op tafel. De incidentie van huidziekten - met name huidkanker, eczeem en ﬂebologie - blijft stijgen. Eczeem komt steeds
meer voor omdat we in een ‘te schone’ omgeving leven en huidkanker neemt toe vanwege het onbeschermd zonnen en de
vergrijzing. Voor een deel van deze patiëntengroep moet de behandeling plaatsvinden in de 2e lijn. Maar wanneer is dat nodig
en wanneer kan de problematiek in de 1e lijn worden behandeld?

Uit enquêtes en interviews blijkt dat huisartsen hun keuze om wel of niet te verwijzen laten afhangen van urgentie en
(on)zekerheid. Om te zorgen dat huisartsen zo vaak mogelijk de juiste route kiezen is de factor (on)zekerheid te beïnvloeden.
Dermahaven, Erasmus MC, Steunpunt KOEL, EHealth Company en Green Orange hebben de handen ineen geslagen om in
samenwerking met de huisartsen de zorg binnen de Dermatologie Keten te optimaliseren.

Pluis of niet
pluis?

Onzekerheid

Uit een onderzoek met enquêtes en interviews, uitgevoerd door Steunpunt KOEL, blijkt dat huisartsen zich door hun taak als
poortwachter verantwoordelijk voelen voor het beheersen van de zorgkosten in Nederland. Het wel of niet verwijzen van
dermatologische problematiek naar de 2e lijn is soms een lastige afweging. Veel problematiek kan immers gewoon in de eerste
lijn gediagnosticeerd en behandeld worden, mits de huisarts zich daar zeker genoeg voor voelt. Sommige problematiek moet
wel verwezen worden naar de 2e lijn omdat de dermatoloog beter uitgerust is om bepaalde klachten te behandelen, of omdat
het lastig is de juiste diagnose te stellen als huisarts. Met de juiste zorg op het juiste plek wordt de poortwachterfunctie goed
vervuld en de patiënt het beste geholpen.

Hoe urgent
is dit?

Diagnostische en therapeutische verwijzingen
De dermatologen van het Havenziekenhuis ervoeren dat veel gestelde diagnose door de huisarts niet overeen kwamen met de diagnose gesteld door hen zelf. Op initiatief
van Ewout Baerveldt, dermatoloog, werd een onderzoek gestart. Het onderzoek in 2019 bevestigde het gevoel van de dermatologen en liet zien dat maar 44% van de
diagnosen exact overeen kwamen. 19% kwam in de goede richting (E. Fraanje & E. Baerveldt, 2019).
In 37% (E. Fraanje & E. Baerveldt, 2019) van de gestelde diagnoses door de huisartsen bleek de diagnose echt onjuist te zijn, wat kan leiden tot onnodige of te late
behandelingen in 1e en 2e lijn. Vervelend voor de patiënt natuurlijk, maar ook voor de huisarts. Het vertrouwen van de patiënt in de dermatologische zorg wordt daardoor
minder. Daarnaast heeft dat onnodige zorgkosten tot gevolg. Wel wordt onderscheid gemaakt in diagnostische en therapeutisch verwijzingen. Een therapeutische
verwijzing wordt gedaan als de dermatoloog een therapie kan voorschrijven of uitvoeren die de huisarts niet kan. Een diagnostische verwijzing wordt gedaan als het de
huisarts niet lukt tot de juiste diagnose te komen.

Huisarts

Vraag om feedback, inzicht en kennis
Huisartsen geven aan dat zij geen zicht hebben op hun eigen kennis en kunde binnen de dermatologie. Vanuit de Vektis gegevens kunnen huisartsen zien welke
diagnosen zij frequent stellen, maar niet of deze juist zijn. Inzicht in individuele kennis en kunde is een belangrijke voorwaarde voor zekerheid in het maken van de
keuze voor verwijzen. Als huisartsen weten waar ze goed in zijn kunnen ze effectief verwijzen of behandelen. Als ze weten dat bepaalde diagnostiek en
behandelingen (nog) niet altijd goed gaan, kunnen ze zich gericht bijscholen of een dermatoloog consulteren.
De huisarts heeft de mogelijkheid om via Zorgdomein te verwijzen. Zodra een patiënt verwezen is, ligt het stellen van de diagnose en de regie rondom behandeling
bij de dermatoloog. Huisartsen zien het ziekenhuis als een ‘black-box’, waarbij ze de patiënt uit het oog verliezen en geen feedback krijgen op hun eerder gestelde
diagnose. Tegen de tijd dat huisartsen een brief van de dermatoloog terug krijgen hebben ze niet meer scherp met welke klacht de patiënt verwezen werd. Sommige
huisartsen maken nog wel een foto voor verwijzing bij een interessante casus, maar structureel leereffect blijft uit in de hectiek van de dag. Huisartsen geven aan
dat het erg prettig zou zijn om de dermatoloog te kunnen consulteren bij onzekerheid, maar de patiënt wel onder eigen behandeling te houden wanneer dat kan. Zo
leert de huisarts in samenwerking met de dermatoloog wat de juiste route is.
Daarnaast blijkt er tijdens de huisartsenopleiding, in verhouding tot het aantal dermatologische klachten in de huisartsenpraktijk, weinig tijd besteed te worden aan
de kennis rondom dermatologie. De huisarts leert voornamelijk van zijn opleiders en voorgangers. Na de opleiding kan de huisarts kennis opdoen tijdens
nascholingen, maar die invulling is geheel aan de huisarts zelf. Het verschil in kennis bij huisartsen loopt dan ook behoorlijk uiteen. Een oplossing ligt in gerichte
nascholing, aansluitend op de kennis en manier van werken van de individuele huisarts.
Binnen de huisartsenpraktijk zijn verschillende tools beschikbaar voor ondersteuning van de diagnostiek en behandeling op het gebied van dermatologie. Uit de
enquête en interviews blijkt dat het gebruik van tools onder de huisartsen divers is en dat er ook onwetendheid is over de mogelijkheden van de verschillende tools.
Huisartsen geven aan graag meer kennis en ervaring op te doen met verschillende tools, zodat zij betere keuzes kunnen maken voor de patiënt.

Hoe gaat de verwijskwaliteit verbeterd worden?
Met TrackCura!

Onder de naam TrackCura is begin 2018 een
samenwerking gestart tussen het Dermahaven, Erasmus MC, Steunpunt
KOEL, Green Orange en eHealthCompany om de oplossing te gaan
verwezenlijken.
TrackCura zal het aantal foute diagnoses en verwijzingen terugdringen
op basis van feitelijke informatie (data). Door de verwijsdiagnose van de
huisarts te vergelijken met de diagnose van de dermatoloog, worden de
vaardigheden die de huisarts onder de knie heeft en de kennislacunes
van de huisarts zichtbaar. Deze data is vanuit het Erasmus MC en het
Dermahaven al beschikbaar.
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Feedback mist

De huisarts kan op basis van de data gericht nascholen, technologie inzetten en advies vragen. TrackCura gaat daarnaast bestaande- en nieuwe softwaretoepassingen
binnen haar platform integreren, met als doel de huisarts en specialist te verbinden. Hierbij kan gedacht worden aan consultatie op afstand, het geven of ontvangen van
feedback en het gebruik van kennistools/apps. TrackCura zal starten in Zuid Holland, maar heeft de ambitie om nationaal (en mogelijk zelfs internationaal) te
functioneren.

De oplossing: Het TrackCura platform
De fundering van het Trackcura platform telt 3 pijlers:
● Inzicht: inzicht in haar performance in dermatologie
● Kennis en opleiding: interactieve kennisbank en leeromgeving Derma-casussen
● Tools: ondersteunende tool voor het stellen van diagnose en kennis
De gedachtengang achter deze pijlers is dat feedback, opleiding en tools alledrie
bijdragen aan het verhogen van de keten-kwaliteit, waardoor het vertrouwen in de 1e
lijn en daarmee de gehele zorgketen toe neemt. Dit leidt tot een snellere en betere
kwaliteit van zorg en leven van de cliënt en zinnige en zuinige zorg. Doordat het
platform steeds slimmer wordt naarmate er meer data beschikbaar is zullen de
resultaten over een langere periode beter en betrouwbaarder worden. Tevens kunnen er
bestaande technieken als modules gebruikt worden.

De ICT in het TrackCura platform
TrackCura is in de basis een geïntegreerd platform voor het bij elkaar brengen van diverse
databronnen, hier kennis uit extraheren en deze middels slimme toepassingen (‘modules’)
aanbieden aan primair de huisarts.
De positie van TrackCura heeft als primaire doelgroep de huisartsen en als secundaire
doelgroep de specialist. Ten slotte hebben patiënten en ziekenhuizen indirect ook te maken
met het platform. Door de open architectuur kunnen er relatief eenvoudig bestaande
technieken en software middels modules aan het platform gekoppeld worden.
Door de modulaire opbouw van het platform is doorontwikkeling naar bijvoorbeeld
ondersteunende apps en software eenvoudig te realiseren.
Natuurlijk wordt aan de meest strikte veiligheidseisen voldaan met betrekking tot de AVG.

TrackCura inzicht module
● Inzicht: inzicht in haar performance in dermatologie
● Kennis en opleiding: interactieve kennisbank en leeromgeving Derma-casussen
● Tools: ondersteunende tool voor het stellen van diagnose en kennis
Door dagelijks inzicht te hebben in de verwijzingen verbetert de huisarts zijn/haar kwaliteit
van zorg. Naast de juiste- en foutieve verwijzingen beschikt de huisarts over de kracht van
big-data om de diagnostisering met meer zekerheid vast te stellen, hiermee ontstaat er
naast inzichten een nieuw instrument in de praktijkruimte. De huisarts kan vanaf het
dashboard ook gericht hulp vragen van specialistische aard, bijvoorbeeld een dermatoloog,
of inzien wat de huidige wachttijd van zijn patiënten is.

TrackCura kennis en opleiding
● Inzicht: inzicht in haar performance in dermatologie
● Kennis en opleiding: interactieve kennisbank en leeromgeving Derma-casussen
● Tools: ondersteunende tool voor het stellen van diagnose en kennis
Door slim data te verzamelen en te koppelen aan gewenste resultaten kan het TrackCura
platform (in combinatie met steunpunt Koel) speciﬁek lesmateriaal aanbieden aan de
huisarts. Door veel voorkomende verwijzingen te koppelen met de juiste diagnostisering
van de specialist krijgt de huisarts concrete verbeteringen als casuïstiek aangeboden. Op
deze manier kan er op elk gewenst moment vanaf elk apparaat op alle niveaus bijgeschoold
worden.

TrackCura diagnosehulp en kennisondersteuning
● Inzicht: inzicht in haar performance in dermatologie
● Kennis en opleiding: interactieve kennisbank en leeromgeving Derma-casussen
● Tools: ondersteunende tools voor het stellen van diagnose en kennis

Bestaande toepassingen kunnen aanvullende informatie geven, zoals bijvoorbeeld Siilo, een
dermatoscoop en SkinVision, waardoor er een betere diagnostisering en verwijzing binnen
de 1e lijn plaatsvindt.

Wat levert het op?
Voor de huisarts:
Meer zekerheid in eigen handelen door gericht hulp in te schakelen of bij te scholen.
Meer werkplezier door het volgen van gerichte bij- en nascholing wat aansluit op het huidige handelen. Waardoor vervolgens direct een verbetering
is te zien in het handelen van de huisarts.
●
Juiste keuze voor verwijzing maken (Poortwachtersfunctie voor de 2e lijn beter vervullen) en bijdragen aan ‘de juiste zorg op de juiste plek’.
●
Meer vertrouwen ontvangen van de patiënt en dermatoloog.
Voor de dermatoloog:
●
●

●
Minder onnodige verwijzingen en minder te late verwijzingen.
●
Meer contact met de huisarts en daarmee zicht op behandelingen in de eerstelijn.
●
Mogelijkheid om de patiënt na diagnose terug te sturen naar de huisarts, door beter contact met de huisarts.
Voor de patiënt:
●
Sneller de juiste diagnose en behandeling.
●
Snellere verwijzing wanneer nodig, zorg dicht bij huis door de huisarts wanneer dat kan.
●
Meer vertrouwen in de huisarts.
●
Minder onnodige zorgkosten en medicatie in 1e en 2e lijn.
Voor de maatschappij:
●
●

Minder onnodige zorgkosten en medicatie in 1e en 2e lijn.
Meer vertrouwen in de zorg binnen de Dermatologie Keten.
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Ambitie
Verstandig en maatschappelijk verantwoord gebruik van big data -voor de bevordering van kwaliteit van zorg en leven- wordt in vele vormen en
op vele plaatsen nagestreefd. TrackCura maakt gerichte lokale ontwikkeling mogelijk door in te zetten op een lean’-ontwikkelingsaanpak.
Maatschappelijke borging van data, doelstellingen en uitvoering is daarin belangrijk.
De dataverzameling en terugkoppeling zal de basis vormen van het TrackCura platform. Vervolgens wordt dat uitgebreid
met het aanbieden van gerichte scholing en tools. De ambitie is om bestaande systemen, tools en apps uiteindelijk te
kunnen koppelen aan het Trackcura platform en uit te breiden met andere diagnosen. De verwijzingen naar KNO
zullen waarschijnlijk de eerstvolgende zijn.

Cijfermatige onderbouwing
Aantal verwijzingen vanuit de huisartsenpraktijk

466

per 1000 inwoners heeft nieuwe

dermatologische gezondheidsproblemen
(NIVEL, 2017)

Top 3 meest frequent foute verwijzingen
(E. Fraanje & E. Baerveldt, 2019).

30,2

23,5%

van de huisartsconsulten betreft een

dermatologisch gezondheidsprobleem (50% van alle
klachten is nieuw en 47% daarvan is dermatologisch van
aard).

per 1000 verwijzingen naar

de dermatoloog vanuit de huisarts in
(NIVEL, 2017)

Top 5 meeste verwijzingen
(NIVEL, 2017):
●
Dermatomycose
●
Wratten
●
Eczeem
●
Overigen
●
Scheur/ snijwonden

Cijfermatige onderbouwing

Misdiagnoses in de dermatologieketen en verbeterpotentieel per jaar

Nederland

Zuid-Holland

Per huisarts
(Normpraktijk)

17.313.403,00

3.607.150,00

2095

30,20

30,20

30,20

Totaal aantal dermatologische verwijzingen

522.865

108.935

63

Aantal juist gestelde diagnoses (huidig 44%)

230.061

47.931

28

135.945

28.324

16

Aantal inwoners (CBS,2019)
Aantal dermatologische verwijzingen per 1000 inwoners (NIVEL, 2017)

Potentiële toename van juiste diagnoses wanneer 26% meer goede
diagnoses worden gesteld.

Contactgegevens
Kijk op www.trackcura.nl voor informatie en schrijf u in voor de nieuwsbrief!
Mail bij vragen, opmerkingen en/of aanmelding:

Adja Strijker

a.strijker@steunpuntkoel.nl
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