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Jonge kinderen? Zorggebruik van de ouders is hoger dan van leeftijdsgenoten.  
Lea Jabaaij, Arno Timmermans, Janny Dekker, Dinny de Bakker, François Schellevis 
 
Samenvatting 
Mensen in de vruchtbare leeftijd zijn zo gezond dat ze in het algemeen weinig aandacht van de 
huisarts nodig hebben. Maar voor ouders met jonge kinderen onder de zes jaar geldt dit in iets mindere 
mate. Zij bezoeken de huisarts vaker dan hun leeftijdgenoten zonder kinderen en hebben vaker 
luchtwegklachten. Moeders consulteren de huisarts relatief vaker voor problemen in verband met 
‘zwangerschap/anticonceptie’ en ‘geslachtsorganen vrouw’ dan leeftijdsgenoten zonder kinderen. 
Hetzelfde patroon zien we voor recepten voor geneesmiddelen: de kans dat een ouder met een jong 
kind op zijn minst een recept krijgt in een jaar is groter dan voor leeftijdgenoten zonder kinderen. 
Stress lijkt een voor de hand liggende reden om de huisarts te bezoeken in deze turbulente levensfase. 
Maar  de huisarts registreert niet vaker psychische problemen bij ouders met jonge kinderen dan bij 
hun leeftijdsgenoten. De resultaten onderstrepen het belang van gezinsgeneeskunde waarin huisartsen 
oog hebben voor de sociale context van patiënten. 
 
Achtergrond en vraagstelling 
Huisartsgeneeskunde is levensloopgeneeskunde. In Nederland is de huisarts betrokken bij patiënten in 
de verschillende stadia van zijn of haar leven. Dit is in tegenstelling tot veel andere landen waar deze 
zorg over de levensfasen heen vaak verspreid is over diverse professionals die tijdelijk als ‘huisarts’ 
fungeren, zoals de kinderarts, gynaecoloog of geriater. Ook in Nederland zien we een verschuiving en 
specialisatie. Zo neemt bijvoorbeeld het aantal huisartsen dat zorg verleent tijdens zwangerschap en 
bevalling steeds verder af en speelt de verpleeghuisarts een rol aan het einde van het leven bij in het 
verpleeghuis opgenomen patiënten. Toch blijft de huisarts een constante factor in het gezin en is als 
poortwachter degene die zicht heeft op wat er bij hen leeft. In deze factsheet gaan we na in welke mate 
de huisarts is betrokken bij de zorg voor mensen met jonge kinderen. We vergelijken ouders met 
kinderen onder de zes jaar met leeftijdgenoten uit dezelfde praktijk zonder kinderen. 
  
Zorggebruik 
Vrouwen consumeren meer huisartsenzorg dan mannen. Dat geldt ook voor deze leeftijdsgroep. Maar 
wat betreft het patroon van zorggebruik zijn er verschillen tussen de groep ouders met kinderen onder 
de zes jaar en hun leeftijdgenoten zonder kinderen. Figuur 1 toont de gemiddelden, tabel 1 laat enkele 
verklarende variabelen zien. 
 
Vaders 
Het aantal vaders dat in een jaar ten minste een keer contact met de huisarts heeft of een recept krijgt 
is hoger dan voor een vergelijkbare groep leeftijdsgenoten zonder kinderen. Het aantal kinderen in het 
gezin maakt geen verschil. 
 
Moeders 
Het aantal moeders dat in een jaar tenminste een keer contact met een huisarts heeft of een recept 
krijgt, is hoger vergeleken met leeftijdsgenoten zonder kinderen. En de kans hierop neemt toe met het 
aantal kinderen. Het aantal kinderen in een gezin lijkt meer invloed te hebben op het zorggebruik van 
de moeder dan op de vader.  
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Figuur 1 Percentage volwassenen dat in 2001 minstens een keer een contact met de huisarts 
heeft of een recept krijgt: vergelijking tussen ouders met kinderen onder de zes jaar en hun 
leeftijdgenoten zonder kinderen (n= 11,498 en n= 6,087 respectievelijk) 
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Tabel 1 Welke patiëntkenmerken hangen samen met het hebben van tenminste een contact met de 
huisarts of een recept krijgen in 2001? Odds ratios met 95% betrouwbaarheidsinterval 

 Mannen (n= 17,585) vrouwen  (n= 17,585) 

 
 

Odds Ratio 95% BI Odds Ratio 95% BI 
Contact 
- ouderschap 
- aantal kinderen 
- een baby hebben 

1.2* 
1.0 
0.9 

1.03; 1.36 
0.95; 1.09 
0.82; 1.01 

1.3* 
1.2* 
1.3* 

1.10; 1.58 
1.05; 1.26 
1.14; 1.50 

Recept 
- ouderschap 
- aantal kinderen 
- een baby hebben 

1.2* 
1.0 
0.9* 

1.07; 1.40 
0.92; 1.05 
0.80; 0.97 

1.0 
1.2* 
1.0 

0.86; 1.20 
1.06; 1.26 
0.88; 1.13 

* p<0.05  
Multilevel logistische regressie analyse (MLWin), gecorrigeerd voor leeftijd en sociaal-economische 
status. Een odds ratio =1 betekent dat er geen effect is. Een odds ratio ≠ 1 betekent dat de betreffende 
variabele een positieve of negatieve invloed heeft. 
 
 
Ziekte episodes 
Het hebben van kinderen onder de zes jaar is van invloed op de kans dat de huisarts voor een van de 
ouders een ziekte-epidose registreerde. Huisartsen registreren voor een relatief groter aantal moeders 
een of meerdere gezondheidsproblemen vallend onder het ICPC-hoofdstuk 
‘zwangerschap/bevalling/anticonceptie’ (W) en ‘geslachtsorganen vrouw’ (X), dan voor hun 
kinderloze leeftijdsgenoten (tabel 2).  
De frequentie van andere gezondheidsproblemen wijkt niet af, met uitzondering van 
luchtwegaandoeningen (R). Het percentage vaders en moeders dat in 2001 contact heeft met de 
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huisarts voor luchtwegproblemen is hoger, met name voor sinusitis (R75) en bovenste 
luchtweginfecties (R74).  
 
Tabel 2 Percentage patiënten voor wie de huisarts in 2001 een gezondheidsprobleem in het betreffende 

ICPC-hoofdstuk codeerde 

 
vaders 

(n=11.498) 
mannen zonder kinderen 

(n=6087) 
L, bewegingsapparaat  
R, luchtwegen 
S, huid en onderhuid 
D, maag-darmstelsel 
A, algemeen 

28.7 
23.2 
21.8 
10.2 
8.8 

27.3 
16.4 
21.6 
8.9 
9.6 

 
moeders 

(n=11.498) 
vrouwen zonder kinderen 

(n=6087) 
W, zwangerschap, bevalling, anticonceptie 
R, luchtwegen 
L, bewegingsapparaat 
S, huid en onderhuid 
X, geslachtsorganen vrouw 

44.5 
29.9 
28.8 
28.3 
28.1 

36.3 
23.5 
28.1 
26.7 
22.8 

 
 
 
Verklaring 
Volwassenen in de vruchtbare leeftijd behoren niet tot de groep patiënten die de huisarts het vaakst 
ziet in zijn spreekkamer. Maar het zorggebruik stijgt zodra er kinderen komen: het aantal ouders dat 
minstens een keer contact had met de huisarts in 2001 is hoger dan bij leeftijdsgenoten zonder 
kinderen. Hetzelfde patroon zien we voor recepten: meer ouders kregen minstens een recept in 2001.  
 
Niet onverwacht is de observatie dat het aantal vrouwen met een episode W (zwangerschap, bevalling, 
anticonceptie) veel groter is onder de groep moeders met jonge kinderen in vergelijking met vrouwen 
zonder kinderen. Een opvallender verschil is het verhoudingsgewijs grote percentage ouders, zowel 
vaders als moeders, dat contact heeft met de huisarts voor luchtwegklachten (hoofdstuk R). Een 
mogelijke verklaring ligt in de ‘gedeelde omstandigheden in gezinnen’.1 Kleine kinderen hebben vaak 
luchtweginfecties.2 Ouders delen de fysieke woonomgeving waarin een kind rondloopt dat 
bijvoorbeeld luchtweginfecties via de crèche meeneemt naar huis. Vervolgens worden meerdere leden 
van het gezin geïnfecteerd. Overigens is kan ook stress de vatbaarheid voor luchtweginfecties 
verhogen.3 Stress kan ook een deel van de verklaring zijn voor de andere gevonden resultaten. Het 
krijgen van een kind behoort tot de grote stressvolle levensgebeurtenissen. Ook het opvoeden en 
verzorgen gedurende de eerste jaren gaat veel ouders niet in de koude kleren zitten. Het is een bekend 
gegeven dat stressvolle levensgebeurtenissen gezondheid en ziekte beïnvloeden.4 Andere studies lieten 
zien dat mensen in spanningsvolle tijden vaker naar de huisarts gaan.5 Er is nogal wat literatuur dat 
beschrijft dat de gezondheid van ouders met een gehandicapt of chronisch ziek kind negatief wordt 
beinvloed.6;7 In onze doorsnee patiëntenpopulaties van huisartspraktijken verwachten we niet meer of 
minder zieke kinderen dan gemiddeld. Maar zelfs ouders met gemiddeld genomen gezonde kinderen 
hebben een hoger zorggebruik! Of stress hiervoor een verklaring is, is moeilijk te zeggen. Wij vonden 
in dit onderzoek dat ouders de huisarts niet vaker bezoeken voor psychische problemen dan hun 
kinderloze leeftijdsgenoten: ongeveer 10% van de vrouwen en 6% van de mannen komt met 
psychische problemen in een jaar bij de huisarts. Helemaal uitsluiten kunnen we de rol van stress toch 
niet.  Ouders kunnen de huisarts bezoeken met klachten (zoals luchtwegklachten), zonder een relatie te 
leggen met stress. Of  zijn het de ‘normale’ slapeloze nachten en vermoeidheid die hun tol eisen bij 
ouders van jonge kinderen?  
 
De gezondheid en het zorggebruik van vrouwen lijkt verband te hebben met het krijgen van kinderen. 
Dit heeft natuurlijk gedeeltelijk een fysieke oorzaak: vrouwen dragen en baren kinderen. Ook is de 
opvoeding en verzorging van de kinderen nog voornamelijk een vrouwenzaak. Een andere verklaring 
voor de hogere zorgconsumptie is het gegeven dat het meestal de moeders zijn die een kind begeleiden 
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bij bezoek aan de huisarts. De drempel om dan ook een klacht van zichzelf te presenteren, is daardoor 
een stuk lager dan voor mannen die hiervoor relatief vaker speciaal een afspraak moeten maken. 
 
Ten slotte 
Voor de meeste mensen kent het leven pieken en dalen. Een van de hoogtepunten is het krijgen van 
kinderen. Tegelijkertijd behoort het opvoeden van jonge kinderen tot de meeste hectische perioden in 
het volwassen leven. Zowel vrouwen als mannen komen deze periode niet onaangedaan door voor wat 
betreft gezondheid. We willen hier ook wijzen op het belang van gezinsgeneeskunde. Een patiënt is 
geen zelfstandige entiteit maar wordt in zijn klachten en hulpzoekgedrag beïnvloed door zijn sociale 
omgeving in dit geval het gezin waarin hij of zij leeft.1;8 Oog hebben voor deze sociale context, in dit 
geval het gezin, kan de huisarts helpen bij het vaststellen van de diagnose, de interpretatie van de 
klachten, het bepalen van het beleid of het inzetten van preventieve activiteiten. 
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Achtergrondinfo  
 
Onderzoeksmethode 
Data zijn afkomstig van 104 huisartsenpraktijken waarin 195 huisartsen werkzaam zijn met 400.000 
ingeschreven patiënten. Deze praktijken participeerden in 2001 aan de Tweede Nationale Studie naar 
ziekten en gezondheid in de huisartsenpraktijk.9 Gegevens over contacten met de huisarts, morbiditeit, 
verwijzingen en voorgeschreven geneesmiddelen werden geëxtraheerd uit de elektronisch medische 
dossiers. In totaal zijn 11.498 stellen met jonge kinderen onder de zes jaar opgenomen in de analyses. 
Deze stellen zijn gematcht aan 6.087 stellen zonder kinderen in dezelfde praktijk met dezelfde leeftijd 
van zowel de vader als de moeder (5-jaarsintervallen). De gematchte controle-groep was kleiner dan 
de groep ouders omdat de meeste stellen in de vruchtbare leeftijd kinderen hebben. Zorgverzekering 
(ziekenfonds versus particulier) is gebruikt als proxy voor sociaal-economische status (laag/middel 
versus hoog). 
Voorafgaand aan de univariate analyses zijn de data gewogen om te corrigeren voor verschillen tussen 
de twee groepen in omvang en leeftijd. Logistische binomiale mutilevel regressie analyses zijn 
gebruikt om te controleren voor de geneste structuur van de data (patiënten zijn genest in 
huisartspraktijken), leeftijd, sociaal-economische status, aantal kinderen en het hebben van een baby. 
Significantie-niveaus van 5% zijn gebruikt. 
  
Dit onderzoek maakt deel uit van het jubileumonderzoek over continuïteit in de huisartsgeneeskunde 
ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Nederlands Huisartsen Genootschap. 
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