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Samenvatting 
 
 
 
 
 
 
In twee regio's is gedurende een aantal weekenden een proefneming uitgevoerd waarbij 
een deel van de oproepen naar de centrale huisartsenpost werden doorgeschakeld naar het 
Achmea Medisch Callcenter. De triage-assistent van het medisch callcenter verrichtte de 
triage en gaf eventueel een zelfzorgadvies; in geval ze oordeelde dat direct contact tussen 
patiënten en een huisarts gewenst was, verwees ze door naar de lokale centrale 
huisartsenpost. 
 

Aan deze proefneming was een onderzoek gekoppeld naar de tevredenheid van de 
patiënten. 
Van de potentiële onderzoekspopulatie van 1.388 patiënten zijn er 604 telefonisch 
geënquêteerd. 
 
Patiënten blijken in meerderheid tevreden te zijn over de telefonische bereikbaarheid, de 
bejegening aan de telefoon, het gegeven zelfzorgadvies en de behandeling op de centrale 
huisartsenpost. Er zijn geen verschillen gevonden tussen de patiënten die naar het 
callcenter waren doorgeschakeld en de patiënten die rechtstreeks contact hadden met de 
centrale huisartsenpost. 
Het Achmea Medisch Callcenter blijkt wel vaker de patiënten van een zelfzorgadvies te 
voorzien. 
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Voorwoord 
 
 
 
 
 
 
Dit onderzoek gaat over de tevredenheid van patiënten met de huisartsendienst-verlening 
tijdens weekenden. Echter, centraal staat niet de tevredenheid zelf, maar wel de vergelij-
king op dat aspect tussen twee aanbieders van die zorg.  
Ter verlichting van de werkdruk op de centrale huisartsenpost, zijn in deze proef een deel 
van de patiëntenoproepen doorgeschakeld naar een medisch callcenter.  
De proefneming is een initiatief van Achmea zorgverzekeringen, die tevens opdracht-
gever is voor het onderzoek. 
Terwijl de centrale huisartsenposten lokaal zijn georganiseerd en worden bemenst door 
lokale doktersassistenten en huisartsen van lokale huisartspraktijken, zit het medisch 
callcenter op verre afstand en wordt bemenst door doktersassistenten, verpleegkundigen 
en artsen, die geen enkele lokale binding hebben. Ander groot verschil is dat het medisch 
callcenter uitsluitend telefonische dienstverlening doet in de vorm van triage, adviezen en 
verwijzingen, waarbij ze dus nooit fysiek een patiënt zien, terwijl een centrale huisartsen-
post naast telefonische hulpverlening ook daadwerkelijk patiënten ziet op het spreekuur 
of tijdens visites. 
 
In dit onderzoek kijken we dus niet naar de tevredenheid van patiënten met huisartsen-
dienstverlening in het weekend in het algemeen, maar wordt specifiek op de vergelijking 
tussen de twee aanbieders ingegaan. 
Het onderzoek kijkt ook niet naar de kwaliteit van de dienstverlening, noch naar de 
doelmatigheid ervan. 
 
 
Utrecht, 2003 
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1 Inleiding 
 
 
 
 
 
 
De huisartsenzorg in Nederland staat onder grote druk. Door meer samenwerking, schaal-
vergroting, taakherschikking en nieuwe vormen van dienstverlening wordt gepoogd de 
zorg continu toegankelijk te houden. 
Een van de aspecten die huisartsen als belastend ervaren zijn de avond-, nacht- en 
weekenddiensten. In de afgelopen vijf jaar zijn voor dit probleem in snel tempo centrale 
huisartsenposten (CHP) gecreëerd, meestal op initiatief en onder regie van de lokale 
huisartsen zelf. Volgens een recent overzicht bestaan er momenteel 124 centrale 
huisartsenposten, met gemiddeld 54 aangesloten huisartsen en een gemiddeld achterland 
van ruim 120.000 patiënten (Anonymous, 2003). Door de schaalvergroting, moet een 
huisarts minder frequent dienst doen en neemt zodoende zijn werkbelasting af. De 
ervaringen met deze huisartsenposten zijn positief beoordeeld door huisartsen (De Bakker 
e.a., 1999; Giesen e.a., 2002a; Grielen e.a., 1999; Van Thiel, 2003b), door mensen die de 
huisartsenpost bemannen (Giesen e.a., 2002b; Supheert e.a., 2002) en door patiënten (De 
Bakker e.a., 1999; Grielen e.a., 1999). Aan de andere kant blijken er nog een aantal 
aanloopproblemen te zijn onder andere op het gebied van de automatisering (Smit, 2002), 
de taakverdeling, verantwoordelijkheid en de juridische inbedding (Busser e.a., 2002; 
Fennema, 2002; Pronk, 2002; Van der Meer e.a., 2003; Visser e.a., 2003), en de 
financiering (Grielen e.a., 1999; Verblackt, 2000). Tevens zijn er signalen vanuit de zijde 
van consumenten (Anonymous, 2002; Heine, 2002) en vanuit de politiek (Barneveld, 
2003) dat sommige centrale huisartsenposten niet een onverdeeld succes zijn. Ook de 
Inspectie voor de Volksgezondheid kijkt nauwlettend toe op deze nieuwe dienstverlening 
(IGZ, 2003). 
 
Vanuit hun verantwoordelijkheid als zorgverzekeraar om bereikbare zorg te garanderen, 
spelen sinds kort zorgverzekeraars ook een rol op de markt van de eerstelijnszorg-
verlening, bijvoorbeeld door het zelf exploiteren van huisartspraktijken (De Feijter, 
2003), of het starten van een grootschalige zorgdienstenstructuur (Bos, 2003).  
Een ander initiatief betreft het recentelijk door Achmea opgestarte medisch callcenter (De 
Feijter, 2003; Spelten e.a., 2002a). De opzet van het Achmea Medisch Callcenter past 
binnen een veranderende rol van zorgverzekeraars ten aanzien van de gezondheidszorg. 
In verband met het dreigende huisartsentekort probeert Achmea op deze manier de 
werkdruk van huisartsen te verlichten en de bereikbaarheid en toegankelijkheid van 
medische zorg voor zijn verzekerden te waarborgen. 
Dit medisch callcenter, ook bekend onder de naam huisartsenlijn, kan door 
huisartspraktijken worden ingezet tijdens kantooruren. De patiënt die de huisarts dan belt, 
krijgt in dat geval een medewerker van het medisch callcenter (de zogeheten triage-
assistent of triagist; meestal een doktersassistente of een verpleegkundige) aan de 
telefoon, die met behulp van een computergestuurd triage-systeem de vraag van de 
patiënt inventariseert en volgens een voorgeschreven protocol actie onderneemt. Die actie 
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kan bestaan uit het maken van een afspraak met de huisarts of het geven van een 
zelfzorgadvies. Uit de evaluatie (Spelten e.a., 2002b) van de inzet van dit medisch 
callcenter tijdens kantooruren, bleek dat huisartsen een afwachtende houding aannemen 
ten opzichte van het callcenter. Dat geldt in feite ook voor patiënten die gebruik maakten 
van de huisartsenlijn: iets minder dan de helft van de patiënten (45%) heeft een voorkeur 
voor de huisartsenlijn ten opzichte van de traditionele situatie (direct contact met de 
assistente). 
 
Achmea heeft inmiddels besloten tot continuering van het medisch callcenter (MCC) en 
uitbreiding van de dienstverlening naar de avond-, nacht- en weekenddiensten. Ook 
omdat uit onderzoek (Giesen e.a., 2002b; Post e.a., 2001) bekend is dat de centrale 
huisartsenposten drukker zijn in de weekenden dan door de week en dat met name de 
zaterdagen de drukste blijken te zijn. 
Het te verwachten effect van het inschakelen van het MCC tijdens weekenden is dat het 
aantal telefonische hulpvragen op de centrale huisartsenposten afneemt en dat patiënten 
die alleen zelfzorgadvies behoeven door het MCC reeds beantwoord worden; kortom dat 
de werkdruk op de CHP minder wordt. 
 
Het Achmea Medisch Callcenter is met name een aanvulling op, eerder dan een 
vervanging van, de hulpverlening door de centrale huisartsenposten in het weekend. Aan 
een centrale huisartsenpost zijn twee hoofdfuncties te onderscheiden, triage en het 
beantwoorden van de hulpvraag, elk met zijn eigen onderverdeling: 
 
1 Triage:  
 - het aanhoren van de telefonische hulpvraag;  
 EN 
 - doorvragen en helder krijgen van de hulpvraag;  
 EN 
 - beoordelen van de hulpvraag in urgent/niet urgent;  
 EN 
 - beoordelen wie antwoord kan bieden aan hulpvraag. 
 
2 Het beantwoorden van de hulpvraag: 
 - geven van telefonisch advies voor zelfzorg (hetzij door de triagist zelf, hetzij door 

triagist na overleg met de huisarts, hetzij door huisarts);  
 OF 
 - vragen aan de patiënt om de centrale huisartsenpost te bezoeken voor nader 

onderzoek en/of behandeling;  
 OF 
 - afleggen van een visite door de huisarts bij de patiënt thuis (urgent, spoed, niet 

spoedeisend);  
 OF 
 - patiënt adviseren naar andere hulpinstantie te gaan (bijvoorbeeld ziekenhuis, 

apotheek);  
 OF 
 - inschakelen van andere hulpdienst (bijvoorbeeld ambulance, Riagg). 
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Het zelfzorgadvies kan bestaan uit geruststellen van de patiënt, het geven van informatie, 
adviseren iets te doen of te laten (bijvoorbeeld aspirine, stomen), of patiënt vragen alles 
even aan te zien en bij die of die symptomen terug te bellen. 
Het Achmea Medisch Callcenter is geen complete vervanging voor alle functies van een 
centrale huisartsenpost. Het MCC neemt met name de triage over en verzorgt in de 
tweede hoofdfunctie alleen de eventuele zelfzorgadviezen, het adviseren van de patiënt 
naar andere hulpinstantie te gaan of het inschakelen van een andere hulpdienst. Indien de 
triagist van het MCC oordeelt dat een patiënt gezien moet worden door een arts, hetzij op 
een dokterspost hetzij bij de patiënt thuis, dan schakelt het MCC de lokale centrale 
huisartsenpost in, die de hulpvraag verder afhandelt. 
 
Bij het MCC worden de triagistes ondersteund door een geautomatiseerd computer-
systeem 'Telefoon Advies Systeem' (TAS). In dit systeem is het lichaam onderverdeeld in 
klachtengebieden en zorgt ervoor dat de triagist alle essentiële vragen stelt; afhankelijk 
van de antwoorden komt het programma met een oordeel omtrent de ernst van de klacht 
en een suggestie omtrent de urgentie (Anonymous, 2001). Op de centrale huisartsen-
posten wordt bij het triageproces gebruik gemaakt van papieren ondersteuning in de vorm 
van de telefoonwijzer en telefoonkaarten die door het Nederlands Huisartsengenootschap 
zijn ontwikkeld. De telefoonwijzer is opgebouwd uit hoofdstukken met mogelijke 
klachten, waarbij telkens suggesties voor vragen zijn geformuleerd en een indeling in 
urgentie afhankelijk van de gepresenteerde symptomen en suggesties voor voorlichting en 
advies (NHG, 2002). 
 
Zowel op het MCC als op de CHP, beschikken de triagistes over ondersteuning van 
artsen, aan wie ze feedback kunnen vragen en/of de patiënt mee kunnen doorverbinden. 
De artsen zijn zowel op de CHP als bij het MCC verantwoordelijk voor de acties van de 
triagistes. 
 
De pilot met het medische callcenter tijdens weekenddiensten is opgezet in twee gebieden 
(Drenthe en Rotterdam). In deze twee regio's werd de telefoon van de deelnemende 
centrale huisartsenposten op zaterdag tussen 8.30 uur en 17.00 uur voor een deel van de 
bellers doorgeschakeld naar het Achmea Medisch Callcenter.  
Aan deze pilot is een onderzoek, in opdracht van Achmea, gekoppeld met als doel de 
ervaringen van patiënten met deze dienstverlening te evalueren. 
 
De onderzoeksvragen zijn:  
 
 1 'Wat zijn de ervaringen van patiënten met de telefonische bereikbaarheid 

van de huisartsenpost, de bereidheid tot het maken van een afspraak voor 
consult of visite, de kwaliteit van het zelfzorgadvies en meer in het 
algemeen de behandeling en bejegening door medewerkers?' 

 
 2 'Bestaan er verschillen in de ervaringen van patiënten die telefonisch 

worden doorgeschakeld naar het Achmea Medisch Callcenter en 
patiënten die direct contact hebben met de huisartsenpost?' 
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Het onderzoek levert informatie op over tevredenheid van patiënten die in het weekend 
een beroep doen op huisartsenhulp in het algemeen en in het bijzonder ook over de 
acceptatie van het Achmea Medisch Callcenter door patiënten. Deze informatie kan door 
Achmea worden gebruikt om de dienstverlening van het callcenter waar mogelijk te 
verbeteren en als hulpmiddel in de besluitvorming over continuering/uitbreiding van de 
samenwerking met centrale huisartsenposten. 
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2 Methode 
 
 
 
 
 
 
De onderzoeksvragen worden beantwoord door middel van telefonische enquêtes onder 
de patiënten die op de pilot-zaterdagen naar de centrale huisartsenpost hebben gebeld. In 
dit hoofdstuk worden details gegeven over de onderzoekssetting, de verdeling van de 
patienten naar de CHP of MCC onderzoeksgroep, hoe de dataverzameling werd opgezet, 
de vragenlijst zelf en hoe de data-analyse is georganiseerd. 
 
 

2.1 De setting en steekproef 
 
De pilot met het medische callcenter tijdens weekenddiensten werd opgezet in twee 
gebieden: Drenthe met drie deelnemende CHP's (met in totaal 166 aangesloten huis-
artsen) en Rotterdam met één deelnemende CHP (met 131 aangesloten huisartsen). In 
deze twee regio's werd de telefoon van de deelnemende CHP's op zaterdag tussen 8.30 
uur en 17.00 uur voor een deel van de bellers doorgeschakeld naar het MCC. Ten 
behoeve van het onderzoek deden nog drie CHP's uit de regio Haarlem mee als extra 
controlegroep. 
Het bepalen of een oproep van patiënt door de CHP werd beantwoord dan wel of deze 
doorgeschakeld werd naar het MCC was als volgt:  
- In Rotterdam werden vijf van de tien beschikbare telefoonlijnen van de CHP door-

geschakeld naar het MCC, maar indien MCC bezet was, kwamen de oproepen terug 
bij de CHP in Rotterdam. 

- In de regio Drenthe alle 06-nummers en de overflow van twee van de drie deel-
nemende CHP's. 

Om technische redenen is voor deze wijze van verdelen over de twee onderzoekscondities 
gekozen in plaats van het te prefereren model van randomisatie. 
 
Op basis van een power-analyse, uitgevoerd door Achmea, en uitgaande van een 
verwachte non-respons en uitval van 50%, werd berekend dat het nodig zou zijn om 600 
patiënten (300 regio Rotterdam, 300 regio Drenthe) te benaderen die doorgeschakeld 
werden naar MCC en 600 (300 regio Rotterdam, 300 regio Drenthe) die dat niet waren en 
300 uit de extra vergelijkingsgroep uit Haarlem. Om deze aantallen te halen werd 
becijferd dat er gedurende vier zaterdagen patiënten gerekruteerd zouden moeten worden 
voor het onderzoek. 
 
De huisartsenposten hebben alle adressen en telefoonnummers van patiënten waarmee 
gedurende het weekend contact is geweest, aangeleverd aan de onderzoekscoördinator 
van Achmea. 
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Op de bewuste zaterdagen waren er tussen 8.00 uur en 17.00 uur voor alle deelnemende 
CHP's 2.915 patiëntenoproepen (Rotterdam 760 over vier zaterdagen, Drenthe 1.344 over 
vier zaterdagen en Haarlem 811 over drie zaterdagen); hiervan werden er 580 doorge-
schakeld naar het MCC (301 uit Rotterdam en 279 uit Drenthe). 
Van de 580 MCC-contacten, bleken na opschoning van de data 547 contacten geschikt te 
zijn voor het onderzoek; deze 547 contacten waren afkomstig van 531 patiënten (248 uit 
Drenthe en 284 uit Rotterdam) die potentieel kandidaat waren voor deelname aan de 
telefonische enquêtes. 
Van de overige 2.405 contacten die helemaal via de CHP's liepen is door Achmea een 
aselecte steekproef getrokken van 900 contacten; hiervan bleven na opschoning van de 
data 879 oproepen over. Deze 879 overgebleven contacten waren afkomstig van 857 
patiënten (252 uit Drenthe, 284 uit Rotterdam en 321 uit Haarlem).  
De potentiële onderzoekspopulatie voor het onderzoek is dus in totaal 1.388 patiënten. 
 
 

2.2 Dataverzamelingsprocedure 
 
Vooraleer de potentiële deelnemers aan de telefonische enquêtes werden aangeschreven, 
werd eerst nog geïnformeerd bij de CHP's of er geen bezwaar was (bijvoorbeeld vanwege 
bekend overlijden of ziekenhuisopname) van hun kant uit dat de mensen een brief voor 
medewerking aan het onderzoek zouden ontvangen. 
Namens de huisartsenposten zijn vervolgens alle resterende mogelijke kandidaten 
schriftelijk geïnformeerd over de telefonische enquêtes en werd de patiënt de mogelijk-
heid geboden om per brief en met bijgesloten antwoordenveloppe binnen één week 
kenbaar te maken dat ze liever niet gebeld wilden worden (conform de procedure die 
gevolgd is in het onderzoek naar de dienstenstructuur in Rotterdam (Grielen e.a., 1999). 
Voor de patiënten uit Rotterdam werd deze brief ook aangevuld met een vertaling in het 
Turks en in het Arabisch. 
 
Een deel van de patiënten, die in het weekend meerdere keren naar de huisartsenpost 
hebben gebeld, zijn uit het onderzoeksbestand gehaald omdat ze zowel deel uitmaakten 
van de groep die doorgeschakeld was naar het MCC als van de groep waarbij dit niet was 
gebeurd. 
 
Andere patiënten die in het weekend meermaals belden naar de CHP, maar in dezelfde 
benaderingswijze bleven, is bij de telefonische enquête gevraagd te antwoorden met het 
laatste contact in gedachten. 
 
Alle patiënten die geen bezwaar hadden aangetekend, zijn vervolgens geprobeerd te 
bellen. Gedurende een periode van maximaal zes weken na het gebruik maken van de 
CHP zijn voor iedere patiënt tenminste drie en maximaal vijf pogingen ondernomen om 
hen telefonisch te bereiken. Een deel van de beoogde populatie kon niet bereikt worden 
vanwege het ontbreken van een (correct) telefoonnummer of vanwege niet beantwoorden 
van de telefoon. 
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Zodra de patiënten aan de lijn waren met de enquêteurs van het NIVEL, werd de identiteit 
gecheckt en gevraagd naar de persoon die op de bewuste datum naar de CHP had gebeld. 
Vervolgens werd gevraagd of ze bereid waren enkele vragen over dat contact met de CHP 
te beantwoorden. 
Ook hier kon uitval optreden omdat mensen niet wilden meewerken, of het contact met de 
CHP niet meer konden herinneren, of de persoon die de CHP gebeld had niet thuis was, 
of de Nederlandse taal onvoldoende beheerste. 
 
 

2.3 De vragenlijst 
 
De onderzoeksvragen zijn beantwoord met behulp van telefonische enquêtes onder 
patiënten die in het weekend de centrale huisartsenposten hebben gebeld. 
De telefonische interviews zijn afgenomen aan de hand van een gestructureerde 
vragenlijst die gebaseerd is op eerder gebruikte vragenlijsten van Grielen e.a. (1999) en 
Spelten e.a. (2002b). 
De hoofditems in de gebruikte vragenlijst zijn (de gehele vragenlijst is te vinden als 
bijlage 1): 
- ernst van de hulpvraag; 
- telefonische bereikbaarheid; 
- tevredenheid met triageproces (assistente, huisarts); 
- actie door assistente of huisarts; 
- tevredenheid met eventueel zelfzorgadvies; 
- eventueel bezoek op huisartsenpost; 
- eventuele visite huisarts bij de patiënt thuis; 
- algemeen rapportcijfer telefonische bereikbaarheid; 
- algemeen rapportcijfer over contact met huisartsenpost. 
De vragenlijst heeft een gesloten structuur, waarbij de patiënten konden kiezen uit diverse 
antwoordmogelijkheden; hiernaast konden de patiënten aan het eind van het interview 
kwalitatieve aanvullingen geven. 
Belangrijk bij het interpreteren straks van de resultaten is het feit dat de vragen steeds 
vanuit de beleving van de patiënt beantwoord werden. Bijvoorbeeld, de ernst van de 
klacht is dus de ernst zoals de patiënt zich meent te herinneren en niet een inschatting 
door een medisch geschoold iemand; ook de tijd die het duurde eer men iemand aan de 
lijn had is de inschatting zoals de patiënt zich die herinnert en niet de feitelijke tijd die het 
duurde. 
 
Het afnemen van de telefonische enquêtes duurde gemiddeld 12 minuten (standaard-
deviatie 4,7, minimum 3, maximum 41). 
 
 

2.4 Data-analyse 
 
De data-analyse is in zeven stappen verlopen: 
1 Non-respons analyse: de patiënten die om een of andere reden uitvielen, zijn 

vergeleken met de responsgroep op leeftijd, geslacht, regio en verhouding MCC-CHP. 
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Voor zover beschikbaar is tevens gekeken naar de redenen voor weigering of uitval. 
2 Vergelijkbaarheid onderzoeksgroepen op achtergrondvariabelen: De vijf onderzoeks-

groepen (Rotterdam-MCC, Drenthe-MCC, Rotterdam-CHP, Drenthe-CHP en 
Haarlem-CHP), zijn elk afzonderlijk met elkaar vergeleken op de variabelen leeftijd 
en geslacht. Vervolgens zijn de drie CHP-groepen gecheckt op vergelijkbaarheid met 
de MCC-groepen qua leeftijd en geslacht. 

3 Beschrijvende analyse van de uitkomstvariabelen voor alle onderzoeksgroepen samen. 
4 Vergelijking van MCC met CHP voor alle uitkomstvariabelen, voor Rotterdam en 

Drenthe gezamenlijk. 
5 Subanalyses specifiek voor Drenthe en specifiek voor Rotterdam. 
6 Subanalyse vergelijking van de uitkomstvariabelen voor de groep die alleen 

zelfzorgadvies kreeg versus de groep die een bezoek bracht aan een huisartsenpost of 
waarbij een visite thuis werd afgelegd. Deze analyse is met name gebeurd omdat MCC 
en CHP eigenlijk alleen goed vergelijkbaar zijn voor de functies die ze gezamenlijk 
hebben (te weten triage en zelfzorgadvies). Mensen die na de triage door MCC 
geïndiceerd werden voor bezoek aan de huisartsenpost maken misschien geen goed 
onderscheid tussen de twee actoren waarmee ze in dat weekend te maken hebben 
gehad, waardoor hun oordeel op het ene aspect gekleurd kan worden door de ervaring 
die ze hebben op een ander aspect.  

7 Analyse kwalitatieve toevoegingen tijdens telefonische enquêtes. 
 
Qua statistiek is hoofdzakelijk gebruik gemaakt van beschrijvende analysetechnieken; 
voor vergelijking van frequentieverdelingen tussen groepen is de Chi-kwadraat test 
toegepast en een onafhankelijke Student T-test voor vergelijking tussen continue 
variabelen. Als significantieniveau is 0,05 gehanteerd. 
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3 Resultaten 
 
 
 
 
 
 
In dit hoofdstuk wordt eerst ingegaan op de samenstelling van de onderzoekspopulatie, 
non-respons en de vergelijkbaarheid van de onderzoeksgroepen. Daarna komen de 
resultaten aangaande de telefonische bereikbaarheid, informatie over het soort oproepen 
en de acties erop door de assistentes. Vervolgens worden de resultaten aangaande de 
tevredenheid van de patiënten gepresenteerd. Tot slot worden de kwalitatieve 
opmerkingen van de patiënten besproken. Centraal in de resultaatbespreking staat steeds 
de vergelijking tussen de MCC en CHP groep. 
 
 

3.1 De populatie, uitval en non-respons 
 
Zoals aangegeven waren er 1.388 potentiële kandidaten om deel te nemen aan de telefo-
nische enquête. Uiteindelijk zijn 604 (43,5%) patiënten telefonisch geënquêteerd en zijn 
784 patiënten om verschillende redenen uitgevallen (zie tabel 3.1). 
 
 
Tabel 3.1  Soort non-respons/uitval 
 

 n %

door CHP afgemeld 
zowel in experimentele als in controlegroep 
weigert per brief 
weigert aan telefoon 
niet correct telefoonnummer 
niet bereikbaar na minstens drie pogingen 
 
totaal 

7
6

83
196
126
366

784

0,9
0,8

10,6
25,0
16,1
46,7

100,0

 
 
Van de mensen die per brief of aan de telefoon weigerden aan het onderzoek mee te doen, 
gaven 225 personen een reden op. Opmerkelijk is dat 52 mensen zich het contact naar de 
huisartsenpost niet meer konden herinneren en van 57 personen was de opgegeven reden 
'te ziek, opgenomen in het ziekenhuis of inmiddels overleden'. Andere, minder frequente, 
redenen om niet mee te doen waren 'geen zin', 'op vakantie', 'gebeld vanuit instelling en 
onbekend door wie' en 'taal niet machtig'. 
Enkele weigeraars maakten van de gelegenheid gebruik om toch nog even te zeggen dat 
de hulpverlening uitstekend was (4x) of dat de huisartsenpost veel te ver weg is (2x). 
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Non-respons analyse 
De non-respondenten verschillen niet van de respondenten qua geslachtsverhouding 
(44/56 versus 43/57, Chi-kwadraat, p=0,78) en zijn gelijkelijk verdeeld over de MCC 
versus CHP-groep (41/59 versus 45/55, Chi-kwadraat p=0,07). 
De non-respondenten zijn echter beduidend ouder dan de respondenten (gemiddelde 
leeftijd 38 versus 34, T-test, p<0,005); het zijn met name mensen ouder dan 65 jaar die 
uitvallen (tabel 3.2). 
 
Ook is er veel grotere uitval in de regio Rotterdam dan in Drenthe of Haarlem (tabel 3.3). 
 
 
Tabel 3.2  Leeftijdsverdeling in percentage naar respondenten/non-respondenten 
 

 respondenten
(n=604)

non-respondenten
(n=784)

totaal

kinderen 0 tot 10 
tieners 10 tot 20 
1e helft volwassenen 20 tot 40 
2e helft volwassenen 40 tot 65 
65-plussers 

27
8

26
24
15

23
6

29
22
20

25
7

28
23
18

 
 
Tabel 3.3  Respondenten/non-respondenten naar regio 
 

 Drenthe Haarlem Rotterdam totaal 

respondent  
  
 
non-respondent 
  
 
totaal 

246 
49,3% 
 
253 
50,7% 
 
499 

163 
50,8% 
 
158 
49,2% 
 
321 

195 
34,3% 
 
373 
65,7% 
 
568 

604 
43,5% 
 
784 
56,5% 
 
1.388 

 
 
In de populatie respondenten is er dus een oververtegenwoordiging van jongere mensen 
en een ondervertegenwoordiging van patiënten uit Rotterdam.  
 
Vergelijkbaarheid onderzoeksgroepen 
We beschikken daarmee over 604 respondenten verdeeld over 5 onderzoekgroepen (tabel 
3.4). 
 
De MCC-respondenten blijken jonger te zijn dan de CHP-respondenten (gemiddelde 
leeftijd 29,1 versus 36,3, T-test, p<0,005); in de CHP-groep is met name een over-
vertegenwoordiging van tweede helft volwassenen en 65-plussers en bij de MCC-groep 
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zijn er meer kinderen en eerste helft volwassenen.  
De leeftijdsverschillen tussen CHP en MCC groep doen zich in beide pilot regio's voor. 
 
 
Tabel 3.4  Respondentgroep per regio per MCC/CHP conditie 
 

 MCC CHP

Drenthe 
Haarlem 
Rotterdam 
 
totaal 

120
95

215

126
163
100

389

 
 
De geslachtsverdeling is wel gelijk tussen MCC/CHP, maar per regio bekeken valt het op 
dat er in Drenthe relatief meer mannen de huisartsenpost belden in het weekend (tabel 
3.5). 
 
 
Tabel 3.5  Verdeling naar geslacht per regio 
 

 Drenthe
(n=246)

Haarlem
(n=163)

Rotterdam
(n=195)

mannen 
vrouwen  

45,5%
54,5%

38,7%
61,3%

36,4%
63,6%

 
 
Er is dus in dit onderzoek sprake van zowel een selectieve respons als van ongelijke 
verdeling van de respondenten over de centrale variabele MCC/CHP groep en van 
verschillen tussen de betrokken regio's. 
Dit alles leidt ertoe dat vergelijkingen tussen regio's niet zo goed mogelijk zijn en dat de 
onderzoeksvragen omtrent verschillen tussen MCC en CHP voornamelijk gebaseerd 
zullen worden op de vergelijkingen tussen deze groepen binnen één bepaalde regio. 
Om de vergelijking tussen MCC en CHP zo zuiver mogelijk te houden zullen de 
patiënten uit de regio Haarlem niet meegenomen worden omdat de controlegroep dan 
mogelijk teveel beïnvloed wordt door regioverschillen. Alle volgende analyses met 
vergelijkingen tussen MCC en CHP zijn gebaseerd op data uitsluitend van Drenthe en 
Rotterdam, tenzij anders aangegeven. 
 
 

3.2 Telefonische bereikbaarheid 
 
De bellers kregen in 68% (MCC) of 70% (CHP) meteen iemand aan de lijn toen ze 
opbelden; de overigen werden eerst in de wachtstand gezet of kregen een keuzemenu. 
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Er is wel een opvallend verschil tussen de regio's: in Drenthe kreeg 75% gelijk iemand 
aan de lijn terwijl dit op circa 61% ligt in de regio Rotterdam. 
 
 
Tabel 3.6  Patiënten die gelijk iemand aan de lijn kregen per regio naar MCC/CHP  
 

 MCC
(n=215)

CHP
(n=226)

totaal

Drenthe 
Rotterdam 
 
totaal 

74%
62%

68%

77%
61%

70%

77%
61%

 
 
In de MCC groep werd de oproep in 49% van de gevallen binnen één minuut en in 89% 
binnen vijf minuten beantwoord; in de CHP-groep was dit respectievelijk 60 en 89%. Er 
zijn opvallende verschillen tussen de regio's (zie tabel 3.7). 
 
 
Tabel 3.7  Beantwoordtijd per regio naar MCC/CHP 
 

 MCC
(n=215)

CHP
(n=226)

Drenthe: 
 < 1min 
 < 5 min 
 
Rotterdam: 
 < 1 min 
 < 5 min 

52%
91%

45%
87%

66%
88%

52%
89%

 
 
In het algemeen vond 76% van de MCC-groep de huisartsenpost telefonisch goed bereik-
baar versus 71% van de CHP-groep. In de regio Drenthe was er geen verschil tussen de 
MCC/CHP groepen, maar in Rotterdam vond 69% van de CHP-groep, tegenover 80% 
van de MCC de huisartsenpost goed telefonisch bereikbaar. 
 
 

3.3 De oproepen en het beantwoorden ervan 
 
Zowel bij MCC als bij CHP wordt volgens de patiënten de telefoon in bijna alle gevallen 
aangenomen door een doktersassistente; in 1,5% meent de patiënt dat de dienstdoende 
arts de telefoon aannam.  
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Vrijwel altijd begint, volgens de patiënten, het telefoongesprek met het opnemen van 
administratieve gegevens, zowel bij de MCC-groep (89%) als bij de CHP-groep (85%), 
en daarna stelt de triagiste vragen aan de patiënt omtrent de klacht en/of krijgt de patiënt 
de gelegenheid de klacht uit te leggen. 
 
Ongeveer 30% van de oproepen werden door de patiënten zelf beschouwd als spoed-
eisend of levensbedreigend. De verdeling naar ernst van de klacht verschilt niet per regio 
of naar MCC/CHP. 
 
 
Tabel 3.8  Ernst van de klacht naar MCC/CHP 
 
 MCC

(n=215)
CHP

(n=226)
totaal

acuut levensbedreigend 
spoedeisend, niet levensbedreigend 
niet direct spoedeisend 
twijfelde en wilde mening huisarts 
anders 

1,4%
27,4%
45,6%
20,5%
5,1%

4,4%
28,8%
50,0%
14,2%
2,7%

2,9%
28,1%
47,8%
17,2%
3,9%

 
 
De acties die de triagiste onderneemt na de beoordeling van de klacht staan in tabel 3.9. 
 
 
Tabel 3.9  Actie assistent na beoordelen klacht naar MCC/CHP (n=307, missing=44) 
 

 MCC
(n=196)

CHP
(n=201)

totaal

telefonisch advies 
verbond door met huisarts 
vroeg me naar de CHP te komen 
zei dat huisarts op visite zou komen 
weet niet 

42%
5%

47%
5%
0%

28%
6%

53%
11%

1,5%

35,0%
5,5%

50,5%
8,5%
0,8%

 
 
Hier, in tabel 3.9 zien we een opvallend en statistisch significant verschil (Chi-kwadraat, 
p<0,05): het MCC besluit vaker tot het geven van een zelfzorgadvies, terwijl de CHP 
vaker besluit tot het inschakelen van de huisarts voor een consult of visite. Dit betekent 
ook dat circa 40% van de telefoonoproepen die naar het MCC worden doorgeschakeld, 
geheel door het MCC zelf worden afgehandeld. 
Dit verschil in benadering zien we zowel in Rotterdam als in Drenthe met de aantekening 
dat het verschil in Rotterdam niet langer meer significant is (wellicht door kleinere n). 
Omdat dit een interessante trend is, zijn de data van de centrale huisartsenpost uit de regio 
Haarlem er ook naast gelegd. De CHP-Haarlem is in dit opzicht goed vergelijkbaar met 
de CHP-Rotterdam. Dus met name de CHP-Drenthe blijkt terughoudend te zijn met 
zelfzorgadviezen.  
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Tabel 3.10 Soort actie assistente naar MCC/CHP per regio 
 

   Drenthe       Rotterdam  Haarlem

 MCC
(n=120)

CHP
(n=126)

MCC
(n=95)

CHP
(n=100)

CHP
(n=163)

telefonisch advies 
verbond door met huisarts 
vroeg me naar de CHP te komen 
zei dat huisarts op visite zou komen 
weet niet 

35%
5%

56%
5%
0%

20%
3%

64%
12%

1%

52%
6%

37%
6%
0%

37%
10%
40%
10%

2%

39%
12%
43%

6%
0%

 
 
Verder betekent deze analyse dat meer dan de helft van de patiënten die naar MCC waren 
doorgeschakeld, alsnog in contact komen met de CHP voor een consult daar of voor een 
visite van de CHP-arts aan huis. Omdat dit mogelijk van invloed kan zijn op de beoorde-
ling van hun contacten, zal in verdere analyse onderscheid gemaakt worden tussen 
patiënten die zelfzorgadvies kregen en patiënten die consult of visite hebben ontvangen 
van CHP-arts.  
 
 

3.4 Tevredenheid patiënten over weekendcontact 
 
Bejegening aan telefoon 
De patiënten werden aan de hand van stellingen gevraagd hun mening te geven over de 
bejegening aan de telefoon door de assistente. De patiënten konden als antwoordmoge-
lijkheden kiezen uit 'geheel eens', 'eens', 'niet mee eens/niet oneens', 'oneens' en 'geheel 
oneens'. In tabel 3.11 staat het percentage patiënten dat (geheel) eens was met de voor-
gelegde stellingen. Hieruit valt op te maken dat de grote meerderheid van de patiënten 
tevreden is met de behandeling door de assistente/triagiste; er zijn geen statistische 
verschillen tussen MCC en CHP in totaal of per regio. 
 
 
Tabel 3.11 Bejegening aan telefoon door assistente; percentage patiënten eens met 

stelling naar MCC/CHP 
 

 
MCC

(n=215)
CHP

(n=226)

assistente luisterde goed 
assistente stelde me op mijn gemak 
assistente toonde begrip 
assistente legde dingen goed uit 
assistente stelde de juiste vragen 
assistente gaf goede informatie 
assistente gaf gelegenheid voor mijn vragen 
assistente stond me vriendelijk te woord 

92
62
82
78
84
73
88
94

90
58
76
70
78
71
81
89
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De subanalyse van de oordelen over de telefonische bejegening door de assistente/ 
triagiste uitgesplitst naar mensen die alleen zelfzorgadvies kregen en mensen die bezoek 
brachten aan CHP of visite vanuit de CHP kregen, leverde geen verschillen op. 
 
Zelfzorgadvies 
In de pilot regio's kreeg 35% van de patiënten een zelfzorgadvies. Aan de hand van zeven 
stellingen werd de patiënten hun mening gevraagd over het gekregen zelfzorgadvies; de 
patiënten konden antwoorden met 'ja', 'min of meer' of 'neen'. In tabel 3.12 ziet u het 
percentage patiënten dat positief antwoordde op de stellingen. 
 
 
Tabel 3.12 Mening patiënten over zelfzorgadvies; percentage 'ja' naar MCC/CHP 
 

 MCC
(n=83)

CHP
(n=60)

zelfzorgadvies duidelijk? 
advies nuttig? 
vertrouwen in advies? 
advies in overeenstemming met wat u verwachtte? 
advies uitvoerbaar? 
advies opgevolgd? 
andere dingen gedaan naast advies? 

86
60
62
46
88
91
26

79
67
71
46
88
90
19

 
 
Er zijn geen statistische verschillen tussen de patiënten uit de MCC of CHP groep 
omtrent hun oordeel over het zelfzorgadvies. De meeste mensen vinden de adviezen 
uitvoerbaar en volgen deze ook op, ondanks dat ze de adviezen niet altijd als nuttig 
inschatten. 
Uitgesplitst per regio is er één statistisch verschil: meer patiënten van de MCC groep uit 
Rotterdam geven aan het zelfzorgadvies duidelijk te vinden dan in de CHP groep; de 
overige in het oog vallende verschillen in tabel 3.13 zijn niet statistisch significant en 
kunnen dus op toeval berusten. 
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Tabel 3.13 Mening patiënten over zelfzorgadvies; percentage 'ja' per regio naar 
MCC/CHP 

 

 Drenthe  Rotterdam 

 MCC
(n=37)

CHP
(n=24)

MCC
(n=46)

CHP
(n=36)

zelfzorgadvies duidelijk? 
advies nuttig? 
vertrouwen in advies? 
advies volgens verwachting? 
advies uitvoerbaar? 
advies opgevolgd? 
andere dingen gedaan naast advies? 

78
49
58
48
79
91
21

83
52
62
29
86
86
24

91
68
66
43
96
91
29

76
78
78
59
89
93
15

 
 
Behandeling/wachttijd op CHP 
Ongeveer de helft van de patiënten kwam na hun telefonische oproep ook op de centrale 
huisartsenpost voor nader onderzoek of behandeling. De gemiddelde wachttijd op de 
CHP was 17 minuten (mediaan 10 minuten). Er zijn geen verschillen tussen de MCC en 
CHP groep noch tussen Drenthe, Rotterdam of Haarlem. De snelheid waarmee men op de 
CHP werd geholpen, beschouwde 68% van de patiënten als goed, 6% als slecht en de rest 
daar middenin. 
De grote meerderheid (84%) van de mensen voelde zich serieus genomen door de arts 
tijdens consult op de CHP: er is geen verschil tussen MCC-CHP of naar regio. 
 
Acht procent van de bellers kreeg de dienstdoende huisarts thuis op visite. Deze mensen 
voelden zich overwegend serieus genomen door de arts tijdens de visite. Vanwege het 
kleine aantal patiënten zijn geen subanalyses naar verschillen per MCC/CHP of per regio 
uitgevoerd. 
 
Algemeen oordeel 
Patiënten geven een ruime 7 als algemeen rapportcijfer voor de huisartsendienstverlening 
in het weekend in het algemeen alsook voor die specifieke zaterdag waarover ze 
ondervraagd werden. 
 
 
Tabel 3.14 Algemeen oordeel over huisartsdienstverlening in het weekend per 

MCC/CHP 
 

 
MCC

(n=215)
CHP

(n=226)

eindoordeel huisartsenpost op die specifieke zaterdag 
eindoordeel over huisartsendienstverlening in het weekend algemeen 

7,3
7,0

7,6
7,2
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Er zijn geen verschillen naar MCC/CHP groep of naar regio. Ook de oordelen van 
patiënten die alleen zelfzorgadvies kregen, verschillen niet statistisch van die van de 
patiënten die contact hadden met de CHP. 
 
Kwalitatieve opmerkingen 
Uit de kwantitatieve data bleek dat de meeste mensen tevreden zijn over de dienstver-
lening in het weekend in het algemeen en ten aanzien van de telefonische bereikbaarheid, 
de bejegening van de assistente aan de telefoon en het gekregen zelfzorgadvies. Ook in 
kwalitatieve opmerkingen tijdens de telefonische enquêtes, geven ruim 150 geënquêteer-
den hun expliciete waardering voor de hulpverlening in het weekend; deze positieve 
commentaren komen zowel uit de MCC als uit de CHP-groep en uit alle drie de regio's. 
 
Er zijn echter ook minder positieve geluiden waargenomen. In de 604 interviews zijn 
door 265 personen circa 350 opmerkingen gemaakt over punten die als minder werden 
ervaren of suggesties voor verbetering. Dit 'negatief' commentaar was evenredig voor-
komend in de MCC en de CHP-groep en in alle regio's.  
Omdat verdere kwantificering van deze kwalitatieve data mogelijk kan leiden tot mis-
interpretatie worden hieronder de punten weergegeven die door respondenten worden 
aangegeven, zonder daarbij altijd exact te vermelden door hoeveel mensen de opmerking 
is gemaakt. 
Punten die tot negatief commentaar leidden zijn: 
- Telefonische bereikbaarheid: enkelen vinden dat ze erg lang moesten wachten aan de 

telefoon eer ze iemand te spreken kregen; er wordt ook aangegeven dat ze 
verschillende nummers moesten bellen eer ze iemand aan de lijn hadden. 

- Administratieve data: veel mensen vinden het vervelend dat ze eerst allerlei 
administratieve zaken moeten vertellen voordat naar hun klacht wordt geluisterd. 

- Triageproces: sommigen vinden dat de assistentes veel te veel vragen stellen, die er 
niet altijd toe doen, waardoor het triageproces erg lang duurt. Men geeft aan dat dit 
komt omdat de assistentes achter de telefoon de patiënt niet meer kennen. Enkele 
respondenten schatten de deskundigheid van de assistenten erg laag in. 

- Zelfzorgadvies: 'dat had ik ook wel kunnen verzinnen' of 'ze doen alles af met een 
aspirientje' zijn kenschetsende uitspraken van mensen die teleurgesteld waren in het 
advies wat ze kregen; ook het advies om af te wachten, kan niet altijd rekenen op 
goedkeuren van de beller. 

- Het spreken/zien van een dokter: veel mensen die een zelfzorgadvies kregen, vinden 
het jammer dat ze niet gezien zijn door een dokter; als ze bellen naar een huisarts 
willen ze ook contact met een huisarts en niet alleen met een assistente ('assistentes 
gaan teveel op de stoel van de arts zelf zitten'). Mensen geven dan ook aan dat ze 
alsnog naar een dokter zijn gegaan, hetzij in het ziekenhuis, hetzij de volgende dag 
naar de eigen huisarts of dat ze later in het weekend nogmaals gebeld hebben in de 
hoop dat ze toch naar de CHP zouden kunnen. Anderen die wel gezien zijn door een 
dokter, gaven aan dat dit pas na aandringen is gerealiseerd. Ook geven respondenten 
aan dat ze het fijner zouden vinden als de huisarts op visite kwam in plaats van dat ze 
zelf naar de huisartsenpost moesten gaan. 

- Bejegening: sommigen voelden zich niet serieus genomen aan de telefoon of op de 
huisartsenpost, ze hadden soms het gevoel dat hun klacht niet ernstig opgevat werd. 
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Ter illustratie: 'ik bel toch niet zomaar naar de huisarts in het weekend' of 'ze 
luisterden niet goed naar wat ik zei' of 'het kan toch niet dat ze koffie gaan drinken, als 
ik al een uur zit te wachten'. 

- Anonimiteit/wisselend personeel: mensen missen in het weekend hun vertrouwde 
eigen huisarts; de patiënten kennen de mensen niet met wie ze aan de lijn zijn en op de 
huisartsenpost zijn er steeds anderen. 

- Prijs: mensen schrikken van de prijs, ('91 euro om een stokje in mijn urine te doen' of 
'45 euro om een recept naar de apotheek te faxen') en ook van het feit dat er soms 
contante betaling geëist werd. 

- Afstand naar de dokterspost: er is door 56 personen (waarvan 32 uit de regio Drenthe) 
een opmerking gemaakt dat de huisartsenpost veraf ligt en moeilijk bereikbaar is voor 
zieke mensen en mensen zonder eigen auto. 

 
Er zijn op basis van dit onderzoek geen aanwijzingen dat de centrale onderzoeksvaria-
bele, MCC/CHP groep, van invloed is op de hoeveelheid of aard van de (negatieve, zowel 
als positieve) opmerkingen. 
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4 Conclusies 
 
 
 
 
 
 
Centraal in dit onderzoek stond de vergelijking tussen de tevredenheid van patiënten die 
naar de centrale huisartsenpost belden, versus de tevredenheid van patiënten die doorge-
schakeld werden naar het Achmea Medisch Callcenter. 
De ondervraagde patiënten zijn in meerderheid tevreden met huisartsendienstverlening in 
het weekend, zowel ten aanzien van de telefonische bereikbaarheid, de bejegening aan de 
telefoon, het zelfzorgadvies als met het contact met de CHP in de vorm van consult of 
visite. 
De patiënten die naar het MCC werden doorgeschakeld zijn even tevreden als de patiën-
ten die normaal verbonden werden met de CHP. 
Deze bevindingen worden geconstateerd in beide regio's waar de pilot liep.  
Ook in de regio Haarlem, die in het rapport grotendeels buiten beschouwing is gebleven, 
zijn de patiënten in meerderheid tevreden over de weekenddienstverlening van de centrale 
huisartsenposten daar. 
De kwalitatieve data leren dat er op alle aspecten van de huisartsendienstverlening in het 
weekend nog verbetermogelijkheden zijn. 
 
Het Achmea Medisch Callcenter geeft patiënten vaker telefonisch zelfzorgadvies dan 
patiënten die te woord gestaan worden door de CHP. Dit verschil is met name goed te 
zien in de regio Drenthe. 
Circa 40% van de calls naar het MCC worden zonder tussenkomst van de CHP 
afgehandeld. 
 
Deze conclusies moeten echter met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden, 
gezien de selectieve respons en de geconstateerde verschillen qua patiëntenkenmerken in 
de onderzoeksgroepen.  
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5 Discussie 
 
 
 
 
 
 
Naast de net genoemde problemen met de onderzoekspopulatie, is de voornaamste 
beperking van dit onderzoek, dat het alleen kijkt naar tevredenheid van de patiënten en 
niet of de acties waartoe de triagiste besloot ook terecht waren. Kreeg patiënt terecht een 
zelfzorgadvies aan telefoon, of hoeveel patiënten die naar de CHP waren gestuurd, 
hadden eigenlijk ook telefonisch afgehandeld kunnen worden? Kortom hoe veilig waren 
de zelfzorgadviezen en hoe terecht waren de CHP-bezoeken, zijn essentiële vragen, die in 
dit onderzoek niet beantwoord zijn. 
Ook is er geen informatie verzameld over het soort klachten waarover gebeld is. Hierdoor 
zijn geen uitspraken mogelijk over bijvoorbeeld de vraag of een telefoonoproep 
aangaande een sportblessure vaker leidt tot zelfzorgadvies dan een telefoonoproep 
omtrent benauwdheid, et cetera. 
We weten ook niet wie gebeld heeft voor wie, en is het onduidelijk bijvoorbeeld in 
hoeverre een moeder of een vader belde voor een kind. Dit is jammer, omdat eerder 
onderzoek (Cariello, 2003) heeft aangetoond dat moeders meer tevreden zijn dan vaders 
over de telefonische triage. 
 
Dit onderzoek biedt wel de mogelijkheid om enige vergelijking te maken tussen de 
telefonische afhandeling door het MCC tijdens het weekend in dit onderzoek met de data 
uit het onderzoek naar de inzet van het MCC tijdens kantooruren (Spelten e.a., 2002b). 
Op het aspect bejegening door de triage-assistent, leveren beide onderzoeken vergelijk-
bare hoge percentages van patiënten op die het eens zijn met de stellingen (zie tabel 3.11). 
Wat betreft de mening over het zelfzorgadvies (zie tabel 3.12) liggen de percentages van 
mensen die het zelfzorgadvies positief beoordeelden op de diverse aspecten in het onder-
zoek van Spelten iets hoger (circa 10%) dan in het huidige; mogelijk heeft dit maken met 
andere hulpvragen tijdens kantooruren dan tijdens een weekend. 
 
Dit onderzoek constateerde dat circa 40% van de oproepen die door het MCC werden 
behandeld, afgehandeld werden met een zelfzorgadvies en dat dit percentage hoger ligt 
dan bij de CHP, met name in de regio Drenthe. Onduidelijk is in hoeverre deze bevinding 
beïnvloed wordt door het niet gerandomiseerd karakter van dit onderzoek en door de 
selectieve respons. 
Vergelijking van het percentage zelfzorgadviezen met ander onderzoek biedt weinig 
aanknopingspunten of het nu wel of niet als hoog beschouwd moet worden. Post e.a. 
(2001) vonden 36% zelfzorgadviezen tijdens ANW-diensten van de CHP in Groningen, 
De Bakker e.a. (1999) kwamen op 20% bij drie CHP 's tijdens nachtdiensten in 
Rotterdam en Spelten e.a. (2002b) vonden een gemiddelde van 19% zelfzorgadviezen 
tijdens een proef met de huisartsenlijn, maar de CHP in Tilburg zou weer op 60% liggen 
(Anonymous, 2001).  
Cijfers uit het buitenland, met daarbij de vraag hoe vergelijkbaar deze zijn, komen op 
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26% (Gallagher e.a., 1998), 30% (De Haan e.a., 2003) en 49% zelfzorgadviezen 
(Wahlberg e.a., 1999).  
 
Goed vergelijkbaar en goed gecontroleerd onderzoek naar de veiligheid en gepastheid van 
de acties die door triagistes worden gedaan, is uitermate nodig. Evenals onderzoek naar  
vragen als 'Doen doktersassistenten het even goed als verpleegkundigen of als huisartsen 
als triagist?' en 'Wat is de invloed van speciale telefoontrainingen?'. 
Ook zou het interessant zijn onderzoek te doen in hoeverre het gebruik van het geautoma-
tiseerd triagesysteem TAS, zoals in het MCC toegepast, leidt tot andere adviezen dan 
wanneer bij de triage gebruik wordt gemaakt van de door het NHG aanbevolen telefoon-
wijzer (NHG, 2002). 
En in hoeverre is het doelmatig om de werkdruk op de CHP te verlichten door middel van 
het inschakelen van een medisch callcenter, ten opzichte van het uitbreiden van de staf op 
de CHP zelf? 
 
Gezien de kritiek vanuit de Inspectie op medische callcenters (IGZ, 2003; Sardeman, 
2003) en gezien haar standpunt dat triage het domein is van de huisarts zelf, bevelen wij 
met klem vervolgonderzoek aan naar deze aspecten, vooraleer definitieve besluiten 
omtrent continuering en uitbreiding van de pilot met het Achmea Medisch Callcenter 
worden genomen. 
 
Dit onderzoek wijst er, ondanks zijn beperkingen, op dat patiënten tevreden zijn met de 
huisartsendienstverlening in het weekend, ongeacht of het initiële telefonische contact via 
de centrale huisartsenpost of via het Achmea Medisch Callcenter loopt. De patiënten die 
getriëerd werden door het MCC zijn even tevreden als de patiënten die door de CHP 
getriëerd werden, zowel met betrekking tot het triageproces als met betrekking tot het 
eventueel gegeven zelfzorgadvies. Vanuit dit oogpunt bezien kan een medisch callcenter 
dan ook een nuttige aanvulling zijn op de centrale huisartsenpost. 
 
Dat in dit onderzoek circa 40% van de telefoonoproepen die naar het MCC worden 
doorgeschakeld, geheel door het MCC zelf worden afgehandeld, betekent ook dat het 
MCC voor een aanzienlijke werkdrukverlichting voor de CHP kan zorgen. 
 
Opvallend in het onderzoek is ook dat circa 65% van de patiënten hun oproep naar de 
huisartsenpost als niet direct spoedeisend beschouwde. De vraag dringt zich hierbij op in 
hoeverre de weekenddienstverlening nu wel of niet gericht moet zijn op spoedeisende 
hulp of misschien eerder gezien moet worden als normale huisartsendienstverlening maar 
dan op andere tijden. Volgens Verheggen, scheidend voorzitter van de LHV-afdeling 
huisartsen-dienstenstructuren, in interview met Els van Thiel, bestaat er een onmisken-
bare maatschappelijke tendens om op elke vraag stante pede een antwoord te verwachten 
(Van Thiel, 2003a). Misschien komt het een aantal mensen niet zo goed uit om tijdens 
een drukke werkweek naar de huisarts te gaan en bellen ze dan maar in het weekend over 
hun klacht; een aanwijzing uit dit onderzoek in deze richting is het hoge aantal bellers 
tussen 20 en 40 jaar. Mogelijk is de CHP wel een goede oplossing voor het probleem van 
de werkdruk van de huisartsen, maar geen adequaat antwoord op een veranderend patroon 
van hulp vragen in de maatschappij? 
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Om weloverwogen beslissingen te nemen over de voortzetting en uitbreiding van het 
MCC, is naast cijfers over tevredenheid ook onderzoek nodig naar hoe de mensen die 
werkten op de CHP's de samenwerking met het MCC ervoeren en naar de mening van de 
huisartsen zelf die hun waarneming via het MCC lieten lopen. Inmiddels is hiermee een 
aanvang gemaakt; hierover zal later worden gerapporteerd. 
 
Kortom, dit onderzoek verschaft informatie dat de huisartsendienstverlening in het 
weekend naar tevredenheid van de patiënten verloopt en dat het MCC een nuttige 
aanvulling kan zijn voor de CHP om de werkdruk te verlichten. En hoewel de patiënten 
positief oordelen over deze nieuwe vorm van dienstverlening, blijven er nog tal van 
vragen die in de toekomst beantwoord moeten worden. 
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Bijlage 1 Telefonische patiëntenenquête 
 
 
 
 
 
 
Introductie 
 
Goede... U spreekt met …. van het NIVEL. Wij doen een onderzoek naar de 
dienstverlening van de huisartsenpost in uw regio. Wij hebben uw telefoonnummer 
doorgekregen van de centrale huisartsenpost omdat u of één van uw huisgenoten op 
zaterdag <datum ….. > contact heeft gehad met de centrale huisartsenpost in <naam> 
 
1. Is het mogelijk met de persoon te spreken die op die zaterdag contact heeft gehad 

met de huisartsenpost? 
 
Als het goed is heeft u een brief van de huisartsenpost gekregen met daarin het verzoek 
om deelname aan dit gesprek. Het is voor een onderzoek naar de kwaliteit van de 
hulpverlening in het weekend door de centrale huisartsenpost in <plaatsnaam>. 
 
2.  Mag ik u hierover een aantal vragen stellen? 
 - ja    -> vraag 3 
 - nee, weigering -> vraag 47  
 - nee, nu niet, maar wel een andere keer  > afspraak maken om terug te bellen 
 
De vragen die ik nu ga stellen gaan dus over het contact met de huisartsenpost op 
zaterdag <datum> 
 
3. Wij hoeven niet te weten voor welke klacht u precies contact opnam met de 

huisartsenpost, maar wij zouden wel graag willen weten hoe u zelf de ernst van uw 
klacht inschatte. Welke van de volgende omschrijvingen is het beste van toepassing 
op de situatie van die zaterdag: 
- De toestand was acuut levensbedreigend  
- De toestand was wel spoedeisend maar niet levensbedreigend  
- De toestand was niet direct spoedeisend, maar het kon niet tot maandag wachten 

 - Ik twijfelde of er wel of niet medische hulp nodig was en wilde daarover de 
mening van de huisarts of de assistente horen 

- Anders, namelijk … 
 
Telefonische bereikbaarheid 
De volgende vragen gaan alleen over het contact van die zaterdag. 
 
4. Kreeg u meteen iemand aan de lijn toen u belde? 

- ja > vraag 7A 
- nee, ik werd eerst in de wachtstand gezet > vraag 7B 
- nee, de lijn was bezet  
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- nee, ik kreeg eerst een computergestuurd keuzemenu > vraag 7B 
 - nee, er werd niet opgenomen 
 - ik ben - zonder te bellen - rechtstreeks naar de huisartsenpost gegaan > vraag 33 
 - anders, nl .. 
 - weet niet > vraag 7A 
 
5. Kreeg u bij de tweede poging wel iemand aan de telefoon? 
 - ja  > vraag 7 
 - nee  
 - weet niet 
 
6. Hoeveel pogingen moest u daarna nog doen? 
 - 1 poging 
 - 2 pogingen 
 - 3 of meer pogingen 
 - weet niet 
 
7A. Wie kreeg u aan de lijn? 
 - assistent(e) van de huisartsenpost of het Call Center 
 - dienstdoend huisarts > vraag 19 
 - anders,nl....  

- weet niet 
 
7B.  Wie kreeg u vervolgens aan de lijn? 
 - assistent(e) van de huisartsenpost of het Call Center 
 - dienstdoend huisarts > vraag 19 
 - anders,nl....  

- weet niet 
 
8. Hoe lang heeft het geduurd voordat u een assistent(e) van de huisartsenpost/het Call 

Center aan de lijn had? 
 - minder dan 1 minuut 
 - 1 - 5 minuten 
 - 5-10 minuten 
 - langer 
 - weet niet 
 
9. Ik wil u nu een aantal stellingen voorleggen die gaan over het gesprek met de 

assistente van dokterspost. Ik wil graag van u weten of u het met elk van die 
stellingen wel of niet eens bent. De antwoorden die u kunt geven zijn:  

 1 geheel mee eens 
 2 mee eens 
 3 niet mee eens/niet oneens 
 4 oneens 
 5 geheel oneens 
 6 weet niet/niet van toepassing 
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 9.1 De assistente luisterde goed naar mijn verhaal 
 9.2 De assistente stelde  mij op mijn gemak 
 9.3 De assistente toonde begrip voor mij 
 9.4 De assistente gaf mij het gevoel dat ik mijn tijd aan het verdoen was 
 9.5 De assistente legde de dingen goed uit 
 9.6 De assistente stelde mij de juiste vragen 
 9.7 De assistente gaf mij de goede informatie 
 9.8 De assistente gaf mij voldoende gelegenheid mijn vragen voor te leggen 
 9.9 De assistente stond mij vriendelijk te woord 
 
10. Werden eerst uw administratieve gegevens opgenomen (bijv. naam, 

geboortedatum, verzekering)? 
 - nee > vraag 11 

- ja > vraag 12 
 
Zo nee: 
11. Hoe begon uw gesprek met de assistent(e)? Kies de omschrijving die het beste past: 
 - De assistent(e) vroeg mij om uit te leggen wat de klachten waren 
 - Ik begon zelf meteen uit te leggen wat de klachten waren 
 - Ik vroeg meteen of ik de dienstdoende huisarts kon spreken > 15 

- Ik vroeg meteen of ik naar de HAP mocht komen > 25 
- Ik vroeg meteen of de dienstdoende huisarts op huisbezoek wilde komen > 27 

 - Weet niet 
  
Zo ja: 
12. Hoe ging uw gesprek met de assistent(e) daarna verder? Kies de omschrijving die 

het beste past: 
- De assistent(e) vroeg mij om uit te leggen wat de klachten waren 
- Ik begon zelf meteen uit te leggen wat de klachten waren 
- Ik vroeg meteen of ik de dienstdoende huisarts kon spreken > 15 
- Ik vroeg meteen of ik naar de HAP mocht komen > 25 

 - Ik vroeg meteen of de dienstdoende huisarts op huisbezoek wilde komen > 27 
- De assistente vroeg me om uit te leggen wat de klachten waren 

 - Weet niet 
 
13. Wat deed de assistent(e) nadat zij - eventueel met wat doorvragen - een duidelijk 

beeld van uw klachten had gekregen? 
- De assistent(e) gaf mij telefonisch advies over de klachten 
- De assistent(e) verbond mij door met de dienstdoende huisarts > 21 

 - De assistent(e) vroeg me naar de huisartsenpost te komen > 33 
- De assistent(e) zei dat de huisarts op visite zou komen > 35A 
- Weet niet 

 
14. U kreeg van de assistente het advies om zelf, dus zonder een dokter, met de klacht 

om te gaan? 
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14.1 Was het advies duidelijk voor u 
 - ja 
 - min of meer 
 - nee 
 14.10 Indien nee, waarom niet? ________________________________________  

14.2  Was het naar uw idee een nuttig advies? 
 - ja 
 - min of meer 
 - nee 
 14.20 Indien nee, waarom niet?  ________________________________________  

14.3 Had u vertrouwen in het advies van de medisch assistente? 
 - ja 
 - min of meer 
 - nee 
 14.30 Indien nee, waarom niet? ________________________________________  

14.4 Was het advies in overeenstemming met wat u ervan verwachtte? 
 - ja 
 - min of meer 
 - nee 
 14.40 Indien nee, waarom niet? ________________________________________  

14.5 Was het advies voor u uitvoerbaar? 
 - ja 
 - min of meer 
 - nee 
 14.50 Indien nee, waarom niet? ________________________________________  

14.6 Heeft u het advies ook opgevolgd? 
 - ja 
 - min of meer 
 - nee 
 14.60 Indien nee, waarom niet? ________________________________________  

14.7 Heeft u (ook) andere acties ondernomen? 
 - ja > 36 
 - min of meer > 36 
 - nee >36 
 14.70 Indien ja, wat heeft u gedaan? _____________________  > vraag 36 

15. Kreeg u de huisarts aan de lijn? 
 - ja, onmiddellijk 
 - ja, nadat de huisarts mij had teruggebeld 

- nee > vraag 15A 
- weet niet > vraag 36 
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15A. Werd u uitgelegd waarom u de huisarts niet te spreken kreeg? 
  - ja 
  - min of meer 
  - nee 
  - weet niet / geen mening 
 
15B. Begreep u waarom u de huisarts niet te spreken kreeg? 
  - ja > 14 
  - min of meer > 14 
  - nee > 14 
  - weet niet / geen mening > 14 
 
16. En was dat meteen, of  
 - ja, meteen  > vraag 19 
 - na aandringen  > vraag 18 

- na 1 of meer keer bellen  
- weet niet > vraag 18 

 
17. Hoeveel keer moest u daarvoor bellen? 
 - 1 keer 
 - 2 keer 
 - 3 of meer keer 
 - weet niet 
 
18. Wat vond u van de bereidheid van de assistent(e) om de huisarts te spreken te 

krijgen? 
 1 goed 
 2 redelijk  
 3 neutraal 
 4 matig 
 5 slecht 
 6 weet niet/geen mening 
 
19. Hoe lang heeft het geduurd voor u de huisarts (uiteindelijk) aan de lijn had? 
 - minder dan 1 minuut  
 - 1 - 5 minuten  
 - 5-10 minuten  
 - langer  
 - weet niet 
 
20.  Werden eerst uw administratieve gegevens opgenomen? 
 - nee > vraag 21 

- ja > vraag 22 
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Zo nee: 
21. Hoe begon uw gesprek met de huisarts? Kies de omschrijving die het beste past: 

- De huisarts vroeg me uit te leggen wat de klachten waren  
- Ik begon zelf meteen uit te leggen wat de klachten waren 
- Ik vroeg meteen of ik naar de HAP mocht komen > 29 
- Ik vroeg meteen of de dienstdoende huisarts op huisbezoek wilde komen > 31 

 - Weet niet 
 
Zo ja: 
22. Hoe ging uw gesprek met de huisarts daarna verder? Kies de omschrijving die het 

beste past: 
- De huisarts vroeg me uit te leggen wat de klachten waren 
- Ik begon zelf meteen uit te leggen wat de klachten waren 
- Ik vroeg meteen of ik naar de HAP mocht komen > vraag 29 
- Ik vroeg meteen of de huisarts op huisbezoek wilde komen > vraag 31 

  - Weet niet 
 
23. Wat deed de huisarts nadat hij/zij - eventueel met wat doorvragen - een duidelijk 

beeld van uw klachten had gekregen? 
- De huisarts gaf mij telefonisch advies over de klachten 

 - De huisarts vroeg me naar de huisartsenpost te komen > vraag 33 
- De huisarts zei dat de hij/zij op visite zou komen > vraag 35A 
- De huisarts verwees mij door naar: 

 - EHBO ziekenhuis > 35B 
 - Riagg > 35B 
 - crisisopvang > 35B 
 - politie > 35B 
 - naar eigen huisarts de volgende dag > 35B 
 - anders, namelijk ............... > 35B 
 - weet niet > 35B 
 
24. U kreeg van de huisarts het advies om zelf met de klacht om te gaan? 
 
24.1 Was het advies duidelijk voor u? 
 - ja 
 - min of meer 
 - nee 
 24.10  Indien nee, waarom niet?  _______________________________________  
 
24.2  Was het naar uw idee een nuttig advies? 
 - ja 
 - min of meer 
 - mee 
 24.20 Indien nee, waarom niet? ________________________________________  
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24.3  Had u vertrouwen in het  advies van de medisch assistente? 
 - ja 
 - min of meer 
 - nee 
 24.30 Indien nee, waarom niet? ________________________________________  

24.4  Was het advies in overeenstemming met wat u ervan verwachtte? 
 - ja 
 - min of meer 
 - nee 
 24.40 Indien nee, waarom niet? ________________________________________  

24.5  Was het advies voor u uitvoerbaar? 
 - ja 
 - min of meer 
 - nee 
 24.50 Indien nee, waarom niet? ________________________________________  

24.6 Heeft u het advies ook opgevolgd? 
 - ja 
 - min of meer 
 - nee 
 24.60 Indien nee, waarom niet? ________________________________________  

24.7  Heeft u (ook) andere acties ondernomen? 
 - ja > 35B 
 - min of meer > 35B 
 - nee > 35B 
 24.70 Indien ja, wat heeft u gedaan?  _____________________ > vraag 35B 

25. Zei de assistent(e) dat u mocht komen? 
 - ja, direct  > 33 
 - ja, maar pas na aandringen  > 33 
 - ja, maar pas na 1 of meer keer bellen  
 - nee > 13 

26. Hoeveel keer moest u daarvoor bellen? 
 - 1 keer > 33 
 - 2 keer > 33 
 - 3 of meer keer > 33 
 - weet niet > 33 

27. Zei de assistent(e) dat de huisarts zou komen? 
 - ja, direct  > 35A 
 - ja, maar pas na aandringen  > 35A 
 - ja, maar pas na 1 of meer keer bellen  
 - nee > 13 
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28. Hoeveel keer moest u daarvoor bellen? 
 - 1 keer > 35A 
 - 2 keer > 35A 
 - 3 of meer keer > 35A 
 - weet niet > 35A 
 
29. Zei de huisarts dat u naar de HAP mocht komen 
 - ja, direct  > 33 
 - ja, maar pas na aandringen  > 33 
 - ja, maar pas na 1 of meer keer bellen  
 - nee > 23 
 
30. Hoeveel keer moest u daarvoor bellen? 
 - 1 keer > 33 
 - 2 keer > 33 
 - 3 of meer keer > 33 
 - weet niet > 33 
 
31. Was de huisarts daartoe bereid? 
 - ja, direct  > 35A 
 - ja, maar pas na aandringen  > 35A 
 - ja, maar pas na 1 of meer keer bellen  
 - nee > 13 
 
32. Hoeveel keer moest u daarvoor bellen? 
 - 1 keer > 35A 
 - 2 keer > 35A 
 - 3 of meer keer > 35A 
 - weet niet > 35A 
 
Consulten op de huisartsenpost 
33. Hoe lang moest u wachten op de huisartsenpost? 
 ......... minuten 
 
34. Wat vond u van de snelheid waarmee u op de huisartsenpost geholpen werd? 
 1 goed 
 2 redelijk  
 3 neutraal 
 4 matig 
 5 slecht 
 6 weet niet/geen mening 
 
35A. Toen de huisarts bij u op huisbezoek kwam: 
35B. Tijdens het telefoongesprek: 
35C. Tijdens het consult op de huisartsenpost: 
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Voelde u zich serieus genomen door de huisarts? 
 1 heel serieus 
  2 redelijk 
  3 neutraal 
  4 matig 
  5 helemaal niet 
  6 weet niet/ geen mening 
 
Algemene waardering 
36. Kunt u een eindoordeel geven over het contact van die zaterdag met de 

huisartsenpost door een rapportcijfer te geven van 1 tot 10. (evt: 10 is heel goed, 1 
is heel slecht) 

 
37. Wat vindt u in het algemeen van de dienstverlening van de huisartsen in het 

weekend? 
 Graag weer een cijfer van 1 tot 10 
 
38. Vond u de huisartsenpost in zijn algemeenheid telefonisch goed bereikbaar? 

1 goed  
2 redelijk 
3 neutraal 
4 matig  
5 slecht 

 6 weet niet / geen mening 
 
39. Zijn de centrale huisartsenposten volgens u een verbetering of een verslechtering 

ten opzichte van de oude situatie? 
 1 een verbetering 
 2 een verslechtering 
 3 even goed (geen verbetering, geen verslechtering) 
 4 weet niet/geen mening 
 
Open vraag 
40. Wilt u tot slot nog iets kwijt over de hulpverlening van huisartsen in het weekend?  
 __________________________________________________________________  
 


