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Richtlijnen

Van de individuele zorgverlener mag redelijkerwijze niet worden 
verwacht dat hij de enorme hoeveelheid gegevens uit wetenschap-
pelijk onderzoek over de toepassing van genees middelen die 
dagelijks verschijnt, adequaat vertaalt naar de dagelijkse praktijk. 
Aggregatie door middel van meta-analyses en systematische 
reviews is een methode om de informatie te kunnen vertalen naar 
praktische handvatten. Het (multidisciplinair) opstellen van 
richtlijnen is een andere bruikbare methode.
Diverse organisaties die zich bezighouden met het ontwerpen van 
behandelrichtlijnen stellen vast dat de implementatie geen garantie 
biedt voor het al dan niet volgen van de richtlijn (adherence of 
non-adherence). Herkende redenen voor het ontbreken van een 
adequate implementatie zijn divers en variëren van moeizame 
detectie van patiënten die – in tegenstelling tot de oude richtlijn – 
wel onder het regime van een nieuwe richtlijn zullen vallen, tot het 
ontbreken van vertrouwen in de deskundigheid van de opstellers 
van de richtlijn.
Enkele jaren geleden is veel ophef ontstaan over de regionale 
ver schillen in het volgen van de richtlijnen betreffende de behande-
ling van mammacarcinoom met trastuzumab. Collega Klappe- 
Sabadi publiceert in deze aflevering van het PW Wetenschap-
pelijk Platform een uitermate interessant onderzoek. Bij een kritische 
beschouwing van de redenen waarom de regionale verschillen in 
voorschrijven van trastuzumab zijn opgetreden, komt zij tot 
opvallende conclusies. Zo stelt zij vast dat patiëntkarakteristieken 
een belangrijke verklarende factor zijn voor de interregionale 
verschillen in prescriptie van trastuzumab. Daarnaast conclu deert 
zij dat financiële aspecten weliswaar verschillen tussen regio’s, 
maar dat deze verschillen geen verklaring geven voor de inter-
regionale prescriptieverschillen.
Dit onderzoek leert ons wederom dat interpretatie van de adherence 
en non-adherence van richtlijnen met zorg dient te gebeuren. En dat, 
zoals we dat overal in de geneeskunde en de farmacie zien, de 
overwegingen voor de individuele patiënt in heel veel gevallen niet 
vast te leggen zijn in richtlijnen die zich op populaties richten.  
Dit maakt conclusies over (non)adherence bij voorbaat lastig.

Eric van Roon
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