
Jany Rademakers, hoofd van één van de drie onder-
zoeksafdelingen van het NIVEL, is benoemd tot bijzon-
der hoogleraar Gezondheidsvaardigheden en Patiënt-
participatie aan de Universiteit Maastricht. Op 13 mei 
hield zij haar inaugurele rede met de prikkelende titel 
‘De actieve patiënt als utopie’.

Van burgers wordt verwacht dat zij een actieve rol op zich ne-
men op het gebied van hun gezondheid, ziekte en zorg. Vol-
gens Rademakers is dit voor veel mensen niet haalbaar, om-
dat zij niet beschikken over de gezondheidsvaardigheden die 
ervoor nodig zijn. Enerzijds gaat het daarbij om competenties 
als lezen, rekenen en het kunnen begrijpen en toepassen van 
gezondheidsinformatie, anderzijds om aspecten als motivatie, 
zelfvertrouwen en sociale vaardigheden. Circa 30 tot 50% van 
de Nederlanders heeft moeite de actieve patiëntenrol op zich 
te nemen. Deze mensen lopen een hoger risico op een slechte-
re gezondheid en maken meer gebruik van zorg.

Maar er is hoop. Door middel van interventies is het moge-
lijk gezondheidsvaardigheden te verbeteren. Vooral interven-
ties waarbij mensen kunnen oefenen, bijvoorbeeld hoe ze een 
gesprek met hun zorgverlener kunnen voeren, lijken veelbelo-
vend. Het bewijs daarvoor komt vooralsnog vooral uit de VS.

Naast individuele gezondheidsvaardigheden speelt ook de 
complexiteit van de zorgomgeving een rol. Hoe ingewikkelder 
het taalgebruik van de arts en hoe moeilijker de organisatie van 
de zorg, des te lastiger is het voor mensen met lage gezond-
heidsvaardigheden om hun weg te vinden. Er zijn verschillen-
de manieren om de zorg toegankelijker te maken. Zo kan de 
bewegwijzering in ziekenhuizen duidelijker, kunnen folders en 
websites meer gebruik maken van plaatjes of filmpjes en kan 
een zorgverlener patiënten vragen het consult in eigen woor-
den samen te vatten (‘teach back’-methode). Rademakers pleit 
ervoor al deze interventies aan te passen aan de Nederlandse 
situatie en gedegen te evalueren.

Meer informatie: Jany Rademakers (j.rademakers@nivel.nl) 
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HOGE wERkbELastING 

Nederlandse huisartsen

Nederlandse huisartsen hebben 
een hoge werkbelasting vergeleken 
met huisartsen in andere landen. 
Dit blijkt uit ons onderzoek naar de 
werkbelasting van huisartsen in 34, 
voornamelijk Europese landen.

Nederlandse huisartsen zijn verant-
woordelijk voor een relatief grote 
patiëntenpopulatie. Inclusief avond-, 
nacht- en weekenddiensten wer-
ken zij gemiddeld 48 uur per week. 
Slechts in enkele landen werken huis-
artsen meer. Verhoudingsgewijs be-
steden Nederlandse huisartsen ook 
meer tijd aan niet-patiëntgebonden 
activiteiten, zoals administratieve ta-
ken, management en bijscholing. 

Het takenpakket van Nederlandse 
huisartsen is de afgelopen twintig 
jaar meer verbreed dan in de mees-
te andere landen. Dankzij organi-
satorische veranderingen bleef een 
toename in de werkbelasting echter 
beperkt. Huisartsen droegen bijvoor-
beeld taken over aan praktijkassis-
tenten en organiseerden hun dien-
sten in huisartsenposten.

Op dit moment is hun werktevreden-
heid internationaal gezien bovenge-
middeld, maar over de administra-
tieve taken zijn zij minder tevreden. 
De kwaliteit van zorg, zoals ervaren 
door patiënten, vertoont geen sterke 
samenhang met de meer objectieve 
kant van werkbelasting (het aan-
tal activiteiten en de tijd die deze in 
beslag nemen). Wel hebben huisart-
sen die tevreden zijn over hun werk, 
meer tevreden patiënten.
 
Meer informatie: 
Peter Groenewegen 
(p.groenewegen@nivel.nl)

Evaluatie Verbeterprogramma

PaLLIatIEVE zORG
Volgend jaar rondt het NIVEL de  
evaluatie af van het vierjarige ZonMw 
Verbeterprogramma Palliatieve Zorg, 
dat eind 2013 van start ging. In dit 
programma werken zorgverleners in 
77 projecten aan het verbeteren van 
de palliatieve zorg. In elk van deze 
projecten implementeren ze een Goed 
Voorbeeld. 

Voorafgaand aan het programma had 
ZonMw veertien Goede Voorbeelden 
geselecteerd (zie goedevoorbeel-
denpalliatievezorg.nl). Veel gekozen 
Voorbeelden waren PaTz groepen 

(waarin huisartsen en wijkverpleeg-
kundigen patiënten in de 
palliatieve fase bespreken) en een  
methode voor verzorgenden om symp-
tomen beter te signaleren. De evaluatie 
van de 77 projecten is een grote logis-
tieke operatie. Nu het laatste jaar van 
het Verbeterprogramma loopt, is het 
tijd om te oogsten. Het NIVEL zal de  
resultaten van de evaluatie in 2017 
publiceren.

Meer informatie: 
Anneke Francke 
(a.francke@nivel.nl)

werkuren huisartsen 
(gemiddeld per week)

België 51.1 uur

Duitsland 49.6 uur

Zwitserland 46.5 uur

Luxemburg 45.6 uur

Oostenrijk 43.7 uur

Nederland  43 uur 

Ierland 41.2 uur

Denemarken 40.9 uur

Turkije 40.8 uur

Portugal 40.2 uur

Ver. Kon. 40.1 uur

Ijsland 39.8 uur

Bulgarije 39.2 uur

Letland 38.9 uur

Polen 38.4 uur

Griekenland 38.2 uur

Estland 37.8 uur

Hongarije 37.7 uur

Slovenië 37.4 uur

Slowakije 37.4 uur

Tsjechië 36.2 uur

Noorwegen 36.1 uur

Roemenië 35.8 uur

Spanje 35.8 uur

Finland 35.8 uur

Litouwen 35.2 uur

Zweden 34.4 uur

Italië 33.5 uur

Gemiddeld werken Nederlandse huisartsen 43 uur per week, 
exclusief diensten (48 uur per week inclusief diensten).



� tOEPassING MEDIsCHE 
tECHNOLOGIE MOEt VEILIGER
 
Hoewel ziekenhuizen steeds meer aan-
dacht besteden aan het veilig toepas-
sen van medische technologie, blijkt uit 
een landelijke dossierstudie (Langelaan 
e.a., 2013) dat de zorggerelateerde 
schade door medische technologie de 
afgelopen jaren nog niet is gedaald. 

bekwaamheid
Aanvullend onderzoek van de IGZ laat 
zien dat vooral de bekwaamheid van de 
gebruikers van medische technologie 
nog onvoldoende is geborgd. Daarom 
heeft het NIVEL afgesproken met VWS 
om een verdiepingsstudie uit te voeren 
naar de maatregelen die ziekenhuizen 
nemen om deze bekwaamheid te ver-
beteren. In 2015 is samen met bran-
cheverenigingen, verpleegkundigen, 
artsen, beroepsgroepen en ziekenhui-
zen een projectplan uitgewerkt. 

Met drie werkgroepen voor risicovolle 
medische technologieën (robotchirur-
gie, elektrochirurgie en infuustechno-
logie) zijn bekwaamheidseisen voor 
post-initieel onderwijs van verpleeg-
kundigen en medisch specialisten op-
gesteld. Het doel is om deze bekwaam-
heidseisen in 2016 door te ontwikkelen 
naar een generiek implementatieplan 
voor ziekenhuizen.

Meer informatie: 
Lisanne Verweij 
(l.verweij@nivel.nl)

� NIVEL ONDERzOEkt 
GEVOLGEN tHyRax-tEkORt

Begin 2016 ontstonden tekorten van 
het schildklierhormoon Thyrax® duo-
tab (stofnaam levothyroxine) door 
verplaatsing van de productie van 
Nederland naar Duitsland. Dit zorgde 
voor opschudding, omdat de meeste 
patiënten binnen afzienbare tijd moe-
ten overstappen naar een ander schild-
klierhormoon en de dosering kan ver-
schillen met die van Thyrax. 

Dosering 
Juist de dosering luistert bij schild-
klierpatiënten heel nauw. Patiënten 
die overstappen, moeten opnieuw in-
gesteld worden en dit kan gevolgen 
hebben voor hun gezondheid. Daar-
om gaat het NIVEL onderzoeken of 
de switch naar een vervangend schild-
klierhormoon de kwaliteit van leven 
van schildklierpatiënten beïnvloedt. 

We maken hierbij gebruik van gege-
vens uit de NIVEL Zorgregistraties en 
van rapportages van patiënten over 
hun gezondheid, zowel voor als na de 
switch. In ons onderzoek werken we 
onder andere samen met de patiën-
tenorganisatie Schildklier Organisatie 
Nederland, de Nederlandse Vereniging 
voor Endocrinologie en de Landelijke 
Registratie Bijwerkingen.

Meer informatie: 
Liset van Dijk 
(l.vandijk@nivel.nl) 

NIEUwE PROJECtEN

Het NIVEL onderzoekt de effectiviteit en kwaliteit van de gezondheidszorg 
in Nederland en de relaties tussen zorgaanbieders, zorggebruikers, zorgver-
zekeraars en de overheid. Ons onderzoek omvat een breed terrein van de 
gezondheidszorg en volksgezondheid en wordt uitgevoerd op projectbasis. 
Meer informatie vindt u op onze website of via de projecteider.

EVELIEN VaN bIJNEN wINt 
CaRE DIssERtatION awaRD 

Voormalig NIVEL-onderzoeker Eve-
lien van Bijnen heeft op 22 april 
de CaRe Dissertation Award ge-
wonnen. Van Bijnen onderzocht in  
negen Europese landen in welke mate 
commensale Staphylococcus aureus 
resistent is tegen antibiotica in de eer-
stelijnszorg. Op basis van de relatief 
lage resistentieniveaus (veelal <10%, 
behalve een gemeten hoge resisten-
tie tegen penicilline) concludeert ze 
dat er in alle landen nog voldoende 
mogelijkheden zijn voor de behande-
ling van Staphylococcus aureus huid-
infecties in de eerste lijn. Hoewel er 
veel variatie is binnen Europa, zijn be-
handelrichtlijnen en antibioticavoor- 
schriften grotendeels in lijn met de 
gevonden resistentiepatronen. 

Meer informatie: 
Evelien van Bijnen 
(emevanbijnen@gmail.com)

NIkkI DaMEN wINt REIsbEURs 
Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren

NIVEL-onderzoeker Nikki Damen 
heeft voor haar onderzoeksidee  
‘Medicatieveiligheid 2.0: leren van 
wat goed gaat’ een reisbeurs ont-
vangen van het Landelijk Netwerk 
voor Vrouwelijke Hoogleraren. Ze zal 
deze beurs gebruiken om in 2017 aan 
het Australian Institute of Health In-
novation te onderzoeken wat er ge-
beurt wanneer zorgprocessen goed 
gaan. Hoe zien deze processen er-
uit? En wat kunnen we ervan leren?  
Aandacht voor de successen in de 
zorg kan helpen de veiligheid te  
verbeteren. 

Meer informatie: 
Nikki Damen 
(n.damen@nivel.nl)



COLOfON 
NIVEL Nieuws  biedt informatie over 
het gezondheidszorgonderzoek van 
het NIVEL, het Nederlands instituut 
voor onderzoek van de gezondheids-
zorg.  

bezoekadres
Otterstraat 118 – 124
3513 CR utrecht

Postadres
Postbus 1568
3500 BN utrecht

telefoon
030 - 27 29 700

website
www.nivel.nl

twitter
@nivel_research

E-mail
redactie@nivel.nl

NIEUw: bURGERPLatfORM  
  

Om burgers te betrekken bij ons  
onderzoek, is NIVEL het burgerPlat-
form gestart: tweedaagse, interactieve 
bijeenkomsten met 20 tot 30 burgers. 
De eerste bijeenkomst (15 en 16 april) 
ging over de vraag welke informatie 
mensen willen krijgen over zorg en 
welke informatie op internet te vinden 
zou moeten zijn. 

Op internet is veel informatie over de 
zorg te vinden. Maar deze informatie 
is volgens de deelnemers aan het Bur-
gerPlatform onoverzichtelijk en geeft 
lang niet altijd antwoord op de vragen 
die ze hebben. Bovendien is onduidelijk 
welke informatie betrouwbaar is. De 
deelnemers zien één centrale website 
die alleen doorverwijst naar betrouw-
bare informatie als een oplossing, maar 
waren niet bekend met kiesBeter.nl, die 
deze rol reeds vervult. 

De meeste informatie op internet wordt 
weergegeven per aandoening. Als je 
nog niet weet wat je hebt, biedt dit 
weinig hulp, vonden de deelnemers. En 
als de medische en objectieve informa-
tie geen antwoord geeft op je vragen 
(of je door de bomen het bos niet meer 
ziet) ga je op zoek naar ervaringen van 
anderen. Vooral de negatieve verhalen 
staan echter op internet, wat leidt tot 
ongerustheid. 

Verder miste het burgerPlatform: 
•	 Informatie	die	de	eigen	regie	
 bevordert (wat kan ik zelf doen,  
 waar moet ik op letten?)

•	 Informatie	over	de	laatste	
 ontwikkelingen op zorggebied.

•	 Openheid	over	medische	fouten		
 (kijk op www.openindezorg.nl)

Partijen zoals Zorginstituut Nederland 
en Zorgkaart Nederland kunnen deze 
bevindingen gebruiken om hun web-
sites te verbeteren. 

Over het burgerPlatform
Tijdens het BurgerPlatform krijgen 
deelnemers presentaties van verschil-
lende experts en voeren ze groepsop-
drachten uit. Het doel is niet om tot 
consensus te komen, maar juist om 
de diverse meningen en behoeften te 
laten zien. De Citizens Council of The 
National Institute for Health and Care 
Excellence in Groot-Brittannië dient als 
voorbeeld. Deelnemers zijn benaderd 
via het Consumentenpanel Gezond-
heidszorg van het NIVEL. 

Meer informatie: 
Michelle Hendriks 
(m.hendriks@nivel.nl)

aGENDa 2016
17 juni
Internationaal symposium gebruik van antibiotica in de Eu: Towards a more  
prudent use of antibiotics in the European Union. Jaarbeurs, utrecht.

22 juni
Promotie Nienke Bekkema, Vumc, Amsterdam. The challenge of caring  
together. End-of-life care for people with intellectual disabilities. 

7 - 10 september 
14th International Conference on Communication in Healthcare (ICCH)  
Heidelberg, Duitsland (www.each.eu)

21 – 22 oktober 
Third International Incident Disclosure Conference, Amsterdam. Operational  
Strategies in Incident Disclosure, Amsterdam (www.openindezorg.nl)

26 oktober
Promotie Inge van Bruinessen, Radbouw universiteit, Nijmegen. PatientTIME. 
Participatory development and evaluation of a web-based pre-visit communica-
tion tool for patients with malignant lymphoma.

9 - 12 november
9th European Public Health Conference: All for Health – Health for All Wenen, 
Oostenrijk (www.eurpha.org) 


