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Lijst met afkortingen 
 

BI  – Betrouwbaarheidsinterval 
HIDHA  – Huisarts in dienst van een huisarts 
HIS  – Huisartsinformatiesysteem 
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TBO  – Tijdsbestedingsonderzoek 
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Managementsamenvatting 

 

In deze studie is onderzoek gedaan naar de validiteit en betrouwbaarheid van de SMS-

tijdsbestedingsdata die van december 2012 tot en met januari 2014 onder ruim 1.000 huisartsen is 

verzameld. In die periode ontvingen gemiddeld 19 huisartsen per week op willekeurige momenten 

binnen 56 tijdvakken van drie uur één SMS, met de vraag hun activiteit op dat moment op te geven. 

Daarbij kon men kiezen uit de vier opties: “ik doe een (1) direct-patiëntgebonden activiteit, (2) 

indirect patiëntgebonden activiteit, (3) niet-patiëntgebonden activiteit of (4) ik werk niet”. De 

aanleiding voor deze aanvullende studie is de vraag naar hoe een eventueel vervolgonderzoek zo 

efficiënt mogelijk kan worden ingericht, gelet op de onderzoeksperiode en aantallen deelnemers. 

 

Validiteit van de metingen 

In het landelijk tijdsbestedingsonderzoek zijn een aantal validiteitsanalyses op de SMS-data gedaan, 

die positieve resultaten opleverden. In dit onderzoek hebben we van de gelegenheid gebruik 

gemaakt om dit nog eens op een andere manier te toetsen. Er zijn twee analyses gedaan die de 

validiteit lijken te bevestigen, maar waarbij opgemerkt moet worden dat deze ook hun beperkingen 

kennen. Ten eerste is gekeken naar het verschil in de verdeling van de antwoorden op metingen die 

binnen 10 minuten zijn beantwoord en metingen die na 10 minuten zijn beantwoord. Die 

verdelingen bleken zodanig verschillend, dat de validiteit van de vertraagde responses wellicht 

geringer is (ervan uitgaande dat de snelste antwoorden het meest valide zijn). De verschillen in de 

verdeling van antwoorden kunnen echter ook een andere verklaring hebben, waardoor het lastig 

blijft om op basis van deze resultaten harde uitspraken over het belang van een snelle respons te 

doen. Ten tweede is gekeken naar de correlatie tussen de patiëntgebonden uren gebaseerd op de 

SMS-data en de aantallen patiëntcontacten van de huisartsen in de meetweek zoals die 

geëxtraheerd zijn uit de NIVEL-zorgregistraties. Hieruit bleek dat er een sterke samenhang is tussen 

de gegeven antwoorden van huisartsen en de HIS-administratie. Beperking van deze analyse is dat 

we niet beschikten over de duur van de geregistreerde patiëntcontacten en dat met het toegepaste 

design van de SMS-methode de gemeten uren op groepsniveau betrouwbaar zijn, maar op 

individueel niveau een grove schatting geven. Het is goed mogelijk dat zonder deze beperkingen de 

correlatiecoëfficiënt nog hoger uitgekomen zou zijn. 

Vervolgens is bepaald wat een optimaal design zou zijn van een herhaald tijdbestedingsonderzoek 

onder huisartsen met de SMS-methode. 

 

Periode om het onderzoek te herhalen 

Geschat wordt dat het onderzoek het beste herhaald kan worden in één of meerdere meetweken in 

het derde en of vierde kwartaal van het jaar. Dit valt af te leiden uit de analyse op de 

betrouwbaarheid van de SMS-tijdbestedingsdata, waarbij gekeken is naar de verschillen tussen o.a. 

maanden en kwartalen in het jaar 2013 waarin het onderzoek voornamelijk is uitgevoerd. Voor de 

zelfstandig gevestigde huisartsen is het gemiddeld aantal gewerkte uren per maand en per kwartaal 

vergeleken met het algemene gemiddelde van deze groep over deze gehele meetperiode. Kleine 

verschillen zouden kunnen duiden op een ‘doorsnee’ en dus geschikte periode om het onderzoek te 

herhalen. Vooral in het derde en vierde kwartaal van 2013 zijn de verschillen met het overall 

gemiddelde klein. De betrouwbaarheidsintervallen (BI) rond het gemiddeld aantal gewerkte uren per 
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maand (en dus ook per week) zijn relatief groot, waardoor niet één of enkele ideale maanden of 

weken  aanbevolen kunnen worden. 

 

Benodigde aantallen huisartsen en metingen per huisarts bij herhaling van het onderzoek 

Naast vergelijkingen per tijdvak is gekeken naar het 95%-BI, de afwijking van uren boven of onder 

het gemiddelde, als we variëren naar het (1) aantal deelnemende huisartsen, en (2) aantal metingen 

per huisarts gedurende de meetweek. Daaruit komt naar voren dat het BI snel verkleint wanneer de 

groep huisartsen oploopt van één naar 50 huisartsen, maar daarna stabieler blijft. Ten tweede komt 

uit de analyses naar voren dat het aantal benodigde huisartsen om een bepaald 

betrouwbaarheidsniveau te bereiken, aanzienlijk afneemt naarmate het aantal metingen per 

huisarts per meetweek toeneemt.  

 

Steekproef bij het herhalen van het SMS-tijdsbestedingsonderzoek 

Bij het opnieuw toepassen van de SMS-methode om de tijdsbesteding van huisartsen te meten, zijn 

drie overwegingen van belang: 

(1) De eisen die gesteld worden aan de grootte van het betrouwbaarheidsinterval. Is een ‘marge’ van 

één of twee uur rond het gemiddelde aantal gewerkte uren van de observatiegroep acceptabel? 

(2) Het aantal subgroepen waarvoor de tijdsbesteding nauwkeurig gemeten dient te worden. 

Kunnen alle deelnemers als één groep worden beschouwd, of dienen om inhoudelijke redenen 

subgroepen naar geslacht en/of werkzame positie van huisartsen te worden onderscheiden 

(stratificatie)? 

(3) Het aantal metingen per deelnemer per meetweek. Is één SMS’je per tijdsblok van drie uur 

binnen een week wenselijk en haalbaar, of moeten de deelnemers vaker worden belast tot en met 

één SMS’je per half uur gedurende de meetweek? 

 

Uit analyses van het BI voor een groot aantal combinatie-mogelijkheden van de drie overwegingen 

komt naar voren dat het aantal benodigde huisartsen voor een eventueel vervolgonderzoek heel 

sterk kan variëren. Er zijn maar 15 huisartsen nodig als het BI twee uur boven of onder het 

gemiddelde mag zijn, geen subgroepen-stratificatie nodig is, maar wel de huisartsen elk half uur 

gedurende een week een SMS’je krijgen met de vraag “Wat doet u nu?”. Maximaal zijn 1.800 

huisartsen nodig als een BI van één uur acceptabel is, naar zes subgroepen gestratificeerd moet 

worden, maar de deelnemers ‘slechts’ eenmaal per drie uur ge-SMS’t worden. Het design dat in 

2012/2014 is gekozen met zes subgroepen, één SMS per drie uur en een BI dat één of twee uur kon 

zijn, zit met 1.000 huisartsen aan de ruime kant. 

 

Andere afwegingen bij het herhalen van het SMS-tijdsbestedingsonderzoek 

Het landelijk tijdsbestedingsonderzoek dat met behulp van het SMS-instrument in 2012-2014 is 

uitgevoerd, heeft in de praktijk duidelijk voordelen laten zien. Omdat elke huisarts over een mobiele 

telefoon beschikt en met SMS-en vertrouwd is, kan met een relatief eenvoudige techniek vragen en 

antwoorden real time en bijna per ommegaande worden gesteld en worden doorgegeven. Het 

versturen van een SMS per drie uur per huisarts bleek goed haalbaar. Veel vaker dan dat 

(bijvoorbeeld per uur of half uur) lijkt minder wenselijk tenzij een ander instrument (e.g. 

pager/pieper) wordt ingezet om de antwoorden nog eenvoudiger en sneller te kunnen doorgeven. 
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1. Inleiding 

 

1.1 Achtergrond en aanleiding 
 

Een betrouwbare meting van de werkuren van huisartsen is van belang om een betere inschatting te 

maken van de totale huisartsencapaciteit in Nederland. Daarmee kan bepaald worden hoeveel 

huisartsen er in de komende jaren opgeleid moeten worden om vraag en aanbod zo goed mogelijk 

op elkaar af te stemmen. Daarom heeft het NIVEL in opdracht van het Capaciteitsorgaan1 op een 

nieuwe manier de werktijd van huisartsen gemeten. Dit is gedaan met een variant op de multi-

moment-opname techniek, waarbij SMS-jes werden gebruikt als observatiemethode. De resultaten 

van het onderzoek hebben uiteindelijk geleid tot een bijstelling van het ramingsadvies. 

 

Het landelijk tijdsbestedingsonderzoek onder huisartsen waarin de SMS-methode is toegepast 

Gedurende 57 weken, van december 2012 tot en met januari 2014, zijn gemiddeld elke week 19 

huisartsen “geobserveerd” door hen op willekeurige momenten via SMS te vragen óf ze werkten, en 

zo ja, of ze een direct, indirect of niet-patiëntgebonden activiteit deden (Van Hassel et al. 2014). 

Voorafgaand aan de meetweek ontvingen de huisartsen een instructie met een beknopte 

omschrijving van de antwoordcategorieën zodat duidelijk was wat zij moesten antwoorden bij een 

bepaalde activiteit. In totaal hebben 1.051 huisartsen deelgenomen2 en zijn er 61.320 

meetmomenten gerealiseerd. Huisartsen bleken zeer bereid te zijn om aan het onderzoek mee te 

werken, en haakten gedurende het onderzoek (de ‘meetweek’) nauwelijks af. 

 

Met de gehanteerde methode kunnen betrouwbare uitspraken gedaan worden over de werktijd van 

verschillende groepen huisartsen (box 1). Deze betrouwbaarheid is bereikt doordat veel huisartsen 

aan het onderzoek hebben meegedaan en het onderzoek over ruim één kalenderjaar is verspreid 

zodat de belasting voor zowel de respondenten als de onderzoekers goed haalbaar was. De meer 

dan 61.000 meetmomenten geven voldoende precisie om urenschattingen voor verschillende 

subgroepen te maken en verbanden tussen variabelen met de verzamelde data statistisch te 

toetsen. 

 

  

                                                           
1
 Het Capaciteitsorgaan voert periodiek een huisartsenraming uit en geeft op basis daarvan aan het ministerie van VWS 

een advies over het aantal op te leiden huisartsen in de komende jaren. 
2
 Van de 1.051 huisartsen namen er 44 tweemaal deel, waardoor het aantal afgeronde meetweken uit is gekomen op 

1.095. 
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Box 1: Uitkomsten van het landelijk tijdsbestedingsonderzoek huisartsen 

Een belangrijke uitkomst was dat, gewogen naar leeftijd, werkzame positie en geslacht, een 

gemiddelde huisarts 44 uur per week werkt. Houden we rekening met het werken in deeltijd dat 

veel huisartsen doen, dan is het gemiddelde 57 uur per week per FTE. Van de totale werktijd wordt 

gemiddeld 56% besteed aan direct patiëntgebonden activiteiten, 26% aan indirect patiëntgebonden 

activiteiten en 18% aan niet- patiëntgebonden activiteiten. Er zijn aanzienlijke verschillen in werktijd 

tussen zelfstandig gevestigde huisartsen, huisartsen in dienst van een huisarts (HIDHA) en huisartsen 

die waarnemen. Ook zijn er grote verschillen tussen mannen en vrouwen in werktijd, gegeven hun 

werkzame positie. Andere persoons- en praktijkkenmerken zoals leeftijd, regio en praktijkomvang 

hadden een minder sterke relatie met het aantal gewerkte uren per week. 

 

Herhaling van het landelijk tijdsbestedingsonderzoek onder huisartsen met de SMS-methode 

Beoogd wordt om het tijdsbestedingsonderzoek (TBO) in de toekomst te herhalen, omdat dan ook 

gemonitord kan worden welke veranderingen in de werkweek van (verschillende groepen) 

huisartsen optreden. Hiermee kan beter voorspeld worden wat het aantal gewerkte uren van 

huisartsen in de toekomst zal zijn. Deze parameter in het ramingsmodel wordt vaak gelijk 

verondersteld aan de huidige werkweek of omvang van de huisartsencapaciteit. Met inzicht in de 

verandering in de tijdbesteding van verschillende subgroepen van huisartsen, kan bestaande kennis 

over de veranderende sociaal-demografische samenstelling van de huisartsenpopulatie (vanuit 

onder andere de NIVEL-huisartsenregistratie) expliciet gebruikt worden om extrapolaties van de 

toekomstige huisartsencapaciteit in Nederland te maken. 

 

Betrouwbaarheid en validiteit van de SMS-data: een optimaal ontwerp van een nieuw 

tijdsbestedingsonderzoek 

Vóór een herhaling van het TBO is in deze studie onderzocht wat de marges zijn van de 

betrouwbaarheid van de data, die in 2012-2014 zijn verzameld. Deze marges geven aan op welke 

schaal het onderzoek herhaald kan worden, zonder dat afbreuk gedaan wordt aan die 

betrouwbaarheid. Het is belangrijk de investeringen in het TBO te gebruiken om zo 

vervolgonderzoek efficiënt en kosteneffectief te kunnen uitvoeren. 

 

Verder kan de validiteit van de SMS-metingen op verschillende manieren getoetst worden. In het 

landelijk onderzoek is dit onder meer gedaan door het SMS-antwoordpatroon aan de deelnemers 

voor te leggen en de gemeten uren te vergelijken met andere onderzoeken. Dit gaf geen aanleiding 

om de validiteit van de metingen te betwijfelen. In dit huidige onderzoek maken we van de 

gelegenheid gebruik om op zoek te gaan naar nieuwe en aanvullende analyses om de validiteit van 

de data te toetsen. 

 

1.2 Vraagstellingen 
 

De twee hoofdvragen voor dit onderzoek zijn: 

1. Wat kunnen we zeggen over de validiteit en betrouwbaarheid van het tijdsbestedingsonderzoek 

onder huisartsen dat in 2012-2014 is uitgevoerd? Welke vormen van validiteits- en 
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betrouwbaarheidstoetsing zijn hiervoor van toepassing? Wat zijn resultaten van nadere 

validiteits- en betrouwbaarheidsanalyses op de verzamelde tijdsbestedingsdata? 

2. Wat betekenen de antwoorden op de voorgaande vraag voor herhaling van het 

tijdsbestedingsonderzoek onder huisartsen op korte of middellange termijn? Hoe kan dit 

zodanig ontworpen worden dat de verzamelde data voldoende power genereren om 

betrouwbare uitspraken over de tijdsbesteding van groepen huisartsen te kunnen doen, waarbij 

het aantal deelnemers en/of de periode van het tijdsbestedingsonderzoek beperkter is? 

 

1.3 Opbouw van dit rapport 
 

Hoofdstuk 2 beschrijft de resultaten van een quick scan van de literatuur over validiteits- en 

betrouwbaarheidsanalyses in ander TBO. Deze literatuuranalyse heeft ons handvatten geboden voor 

geschikte methoden om onze eigen analyses op de SMS-data uit te voeren. Hoofdstuk 3 gaat over de 

validiteitsanalyses. Hiervoor is de verdeling van de SMS-antwoorden naar responstijd vergeleken en 

zijn de SMS-antwoorden gevalideerd door vergelijking met patiëntcontacten uit de 

huisartsinformatiesystemen (HIS-en), verkregen via de NIVEL-zorgregistraties (Nzr). Vervolgens 

wordt in hoofdstuk 4 ingegaan op de meest geschikte periode om het onderzoek te herhalen. In 

hoofdstuk 5 wordt de betrouwbaarheid van de data nader onderzocht door het 

betrouwbaarheidsinterval (BI) voor een verschillend aantal deelnemers en metingen per deelnemer 

door te rekenen. In hoofdstuk 6 gaan we in op de conclusie van dit onderzoek en geven we een 

beschouwing op de resultaten. Hierbij wordt een samenvatting van de antwoorden op de 

hoofdvragen gegeven en een indicatie voor het benodigd aantal huisartsen in een vervolgonderzoek, 

dat afhankelijk is van een aantal variabelen.  

 

In dit rapport komen een aantal afkortingen van woorden regelmatig terug. Deze zijn schuin gedrukt 

en de vertaling hiervan is terug te vinden in het hoofdstuk “Lijst met afkortingen”, aan het begin van 

dit rapport. 
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2. Analyses validiteit en betrouwbaarheid in ander tijdsbestedingsonderzoek 

 

Hoofdpunten: 

 De 12 gevonden studies laten gevarieerde analysemethoden zien om de validiteit en 

betrouwbaarheid van TBO te analyseren. 

 Voor een deel zijn deze al toegepast in ons landelijk TBO: vergelijking tussen de SMS-

metingen en enquêtes, vergelijking van resultaten met ander onderzoek, vergelijking tussen 

verschillende dagen van de week. Deze analyses gaven toen geen aanleiding om de 

validiteit van de data te betwijfelen. 

 Andere beschreven analysemethoden zijn in ons onderzoek niet haalbaar: vergelijking van 

resultaten voor de deelnemers en iemand anders, vergelijking van resultaten van 

respondenten door de tijd (vanwege beperkt aantal respondenten dat tweemaal deelnam, 

waardoor het BI groot is). 

 Vergelijking van metingen geclusterd naar responstijd is nog niet onderzocht en zal in 

hoofdstuk 3 aan de orde komen. 

 

 

2.1 Inleiding 
 

In het landelijk TBO zijn reeds verschillende analyses gedaan om de validiteit van de verzamelde data 

te toetsen. De resultaten gaven geen aanleiding om de validiteit van de data te betwijfelen. In dit 

vervolgonderzoek maken we van de gelegenheid gebruik om op zoek te gaan naar nadere 

validiteitsanalyses eventueel aan de hand van vergelijkingen met nieuwe data-bronnen. Daartoe 

beschrijft dit hoofdstuk de resultaten van een literatuuronderzoek naar andere 

tijdsbestedingsstudies waarin de validiteit en betrouwbaarheid van de data is onderzocht. Aan de 

hand van de resultaten wordt gekeken welke van deze gehanteerde methoden in deze vervolgstudie 

gebruikt kunnen worden. 

 

2.2 Aanpak literatuuronderzoek 
 

Voor het bepalen van de aanpak van de vervolganalyses is allereerst gekeken naar de methoden die 

in andere tijdsbestedingsstudies zijn gebruikt om de betrouwbaarheid en validiteit van de data te 

onderzoeken. Daartoe zijn via zoekopdrachten in Google-scholar3 literatuur verzameld en 

geanalyseerd. Vervolgens zijn relevante studies geselecteerd uit de literatuur van 

tijdsbestedingsmethoden, die eerder is verzameld voor de voorstudie van het SMS-TBO onder 

huisartsen (Van Hassel et al. 2013). Ook zijn alle jaargangen (periode 2005-2015) van het 

International Journal of Time Use Research (IJOTUR) en de literatuurlijsten van de gevonden studies 

doorzocht. 

 

 

                                                           
3
 Gebruikte trefwoorden, o.a.: “(reliability OR reliable) AND (time use OR time spend)”, “(validity OR valid) AND (time use 

OR time spend)”, “betrouwbaarheid AND tijdsbesteding”, validiteit AND tijdsbesteding”.  
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2.3 Gevonden studies 
 

In de literatuurlijst (onder “Gevonden publicaties literatuurstudie”) aan het eind van dit rapport 

staan de 12 gevonden studies, die relevant zijn voor dit onderwerp. De meeste van deze studies 

komen uit de Angelsaksische landen: Verenigde Staten (vier), Groot-Brittannië (één) en Australië 

(één). Daarnaast zijn de studies uitgevoerd in Nederland, België, Duitsland, Zweden en Noorwegen 

en is één studie gebaseerd op data uit verschillende landen. Er zijn drie studies waarin de 

observatiemethode is toegepast. Bij de meeste studies gaat het echter om de dagboek- (tien) en/of 

vragenlijstmethode (vier). 

 

2.4 Analyse-technieken uit de literatuur en de toepasbaarheid op de SMS-data 
 

Specifiek komen uit de 12 gevonden studies een zestal technieken naar voren om validiteit en 

betrouwbaarheid van tijdsbestedingsmethoden te analyseren (figuur 1). Deze worden in deze 

paragraaf toegelicht en meegewogen voor toepassing in ons eigen vervolgonderzoek. 

 

Figuur 1: Opzet onderzoek om validiteit en betrouwbaarheid van methoden te analyseren in de 12 

gevonden studies1 

 
1
 Sommige studies vallen in meerdere categorieën, waardoor het totaal niet optelt tot 12. 

 

 
2.4.1 Vergelijking twee methoden en tussen deelnemer en iemand anders 

Specifiek zijn in de meeste (acht) van de gevonden onderzoeken resultaten van twee methoden 

vergeleken. Een voorbeeld is de studie van Hunting en collega’s (2010), die is uitgevoerd in de 

Verenigde Staten onder medewerkers in de bouw. De deelnemers hielden zelf een dagboek over 

hun activiteiten bij en daarnaast werden hun activiteiten geobserveerd door de onderzoekers. 

Vervolgens zijn de uren apart volgens beide methoden berekend en vergeleken. In dit onderzoek zijn 

kortom niet alleen de twee methoden vergeleken, maar ook de resultaten volgens deelnemer en 

iemand anders. Deze laatst genoemde aanpak is ook in vier andere studies toegepast.  

 

Een zelfde soort analyse is al toegepast in het landelijk TBO. We hebben twee methoden vergeleken 

door de resultaten van de SMS meetweken af te zetten tegen de enquêtes, die de huisartsen voor 

8 

4 
3 

2 
1 1 

0

2

4

6

8

10

tussen 2 methoden tussen participant
en

iemand anders

tussen
verschillende

(aantal) dagen

door de tijd met ander
onderzoek

tussen clusters
respondenten

(obv snelh respons,
non-respons)

Opzet onderzoek betrouwbaarheid/validiteit methode, toegepast in 12 studies. 
Vergelijking tb-resultaten: 



 

15 
 

en na de meetweek invulden. Daaruit kwam vooral bij de indirect en niet-patiëntgebonden 

activiteiten naar voren dat het aantal uur gemeten met SMS hoger was dan bij de enquêtes. 

Aanvullende analyses waarbij twee methoden worden vergeleken zijn echter nog mogelijk. In het 

volgende hoofdstuk zullen we de gemeten uren van de deelnemers valideren aan de hand van de 

aantallen patiëntencontacten die door de huisartsen in het HIS-systeem zijn ingevoerd. 

 

2.4.2 Vergelijking tussen verschillende dagen 

In drie studies worden de resultaten van verschillende dagen van de week of in het jaar tegen elkaar 

afgezet. Een voorbeeld is de studie van Glorieux en Minnen (2009), waarbij een zevendaags dagboek 

werd bijgehouden. Hierbij werd een doordeweekse dag en een weekenddag willekeurig 

geselecteerd en zijn gemiddelde uren van het zevendaagse dagboek met het tweedaagse dagboek 

vergeleken. Specifiek werd een analyse gedaan van het aandeel deelnemers dat actief was voor de 

verschillende activiteiten.  

 

Een vergelijkbare analyse is toegepast in het landelijk TBO. Dit liet zien dat het aandeel actieve 

huisartsen zoals verwacht op weekend en op feestdagen aanzienlijk lager lag dan op doordeweekse 

dagen. Om inzicht te krijgen in de meest geschikte periode van het jaar voor een nieuw 

tijdsbestedingsonderzoek zal in navolging hierop de gemiddelde uren uit verschillende perioden 

worden vergeleken met het gemiddelde van de totale onderzoeksperiode (hoofdstuk 4). 

 

2.4.3 Vergelijking door de tijd 

In twee studies werd de tijdsbesteding van een groep deelnemers op twee momenten in de tijd 

gemeten en vergeleken.  

 

Dit type analyse is nog niet in het landelijk TBO zo uitgevoerd, maar daar biedt de data ook geen 

goede mogelijkheden voor. Slechts een beperkt aantal huisartsen nam tweemaal aan een meetweek 

deel, waardoor er onvoldoende meetmomenten zijn om de resultaten van deze twee weken te 

vergelijken. 

 

2.4.4 Vergelijking met ander onderzoek 

In één van de gevonden publicaties worden de resultaten met ander onderzoek vergeleken.  

 

Dit type analyse is al door ons toegepast in het landelijk TBO. De gemiddelde uren van de SMS-

metingen zijn vergeleken met ander onderzoek, zoals de dagboekstudie van de VPHuisartsen (Van 

den Berg et al. 2013), waaruit geen grote afwijkingen naar voren kwamen.  

 

2.4.5 Vergelijking clusters respondenten gebaseerd op responstijd en non-respons 

In één studie is de tijdsbesteding van studenten op een universiteit onderzocht met de SMS-

methode (Brenner en DeLamater  2013). Hierbij zijn de uren vergeleken van clusters respondenten, 

die zijn gebaseerd op hun responstijd en non-respons.  
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In het landelijk TBO is alleen gekeken naar responstijd op de SMS-metingen, ongeacht de 

antwoorden. In het volgende hoofdstuk zullen we nader analyseren in hoeverre de responstijd nu 

ook van invloed is op de antwoorden, die de respondenten hebben gegeven. 
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3. Nadere analyse validiteit van de SMS-metingen 

 

Hoofdpunten: 

 De responstijd lijkt van invloed op de antwoorden. Als men binnen 10 minuten antwoord, is 

het vooral minder vaak zo dat men aangeeft een direct patiëntgebonden activiteit te 

hebben gedaan en vaker een indirect patiëntgebonden activiteit.  

 We vonden een positieve correlatie tussen het aantal patiëntgebonden uren en de 

aantallen patiënten waarover huisartsen dagelijks gegevens in hun HIS-systeem hebben 

ingevoerd. Gebaseerd op de meetweken van 27 huisartsen is de correlatie (0,59) tussen 

beide variabelen. Een verdere validering aan de hand van deze analyse blijft lastig, omdat 

we met name niet beschikken over gegevens over de duur van de geregistreerde consulten. 

 

 

3.1 Inleiding 
 

In dit hoofdstuk wordt de validiteit van de SMS-data op twee manieren onderzocht. Ten eerste door 

de verdeling van de SMS-antwoorden naar responstijd te vergelijken. En vervolgens door de 

patiëntgebonden werkuren op basis van de SMS-metingen te vergelijken met de aantallen patiënten 

die huisartsen in hun HIS-systeem hebben ingevoerd. Per onderdeel wordt eerst de analysemethode 

toegelicht waarna ingegaan wordt op de resultaten. 

 

3.2 Verdeling antwoorden naar responstijd 
 

3.2.1 Analysemethode 

Naar aanleiding van één van de studies uit het literatuuronderzoek (Brenner & Lamater 2013) is 

onderzocht hoe de responstijd op de SMS-berichten van invloed is geweest op de resultaten van het 

tijdsbestedingsonderzoek. Een langere responstijd zou kunnen betekenen dat de respondent meer 

over het antwoord heeft moeten nadenken met een grotere kans op inschattingsfouten. Dit risico 

zal kleiner zijn als de respondent kort na de SMS-vraag het antwoord zou hebben verstuurd.  

 

Voor deze analyse is voor verschillende responstijden gekeken naar de verdeling van de SMS-

antwoorden (1) ik werk niet, ik doe een (2) direct, (3) indirect of (4) niet-patiëntgebonden activiteit). 

Hierbij zijn voor alle 1.095 afgeronde meetweken van de 1.051 huisartsen alleen de metingen 

geselecteerd, die op doordeweekse reguliere dagen van 7 tot 18 uur zijn uitgevoerd. De antwoorden 

op de metingen tijdens avond-, nacht- en weekenddiensten en feestdagen zijn waarschijnlijk vaak 

anders en zijn daarom niet meegenomen. 

 

3.2.2 Resultaten 

 

Verdeling SMS-antwoorden anders bij langere responstijd 
Uit figuur 2 komt naar voren dat de verdeling van de activiteiten verandert naarmate de responstijd 

langer is. Er is vooral een verschil tussen de metingen die binnen 10 minuten zijn beantwoord en de 

metingen die ná 10 minuten zijn beantwoord. Het verschil zit vooral bij de direct en indirect 
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patiëntgebonden activiteiten. Of men niet aan het werk was of een niet-patiëntgebonden activiteit 

deed, maakt voor de responstijd weinig uit. De metingen die na een uur zijn beantwoord laten geen 

wezenlijk andere verdeling van de SMS-antwoorden zien dan de metingen die tussen 10 en 60 

minuten zijn beantwoord. Deze bevindingen worden nog eens extra verduidelijkt in figuur 3, waarin 

het antwoord “ik werk niet” is uitgesloten en alleen de verdeling van de direct, indirect en niet-

patiëntgebonden activiteiten wordt getoond. 

 

Figuur 2: Verdeling van de SMS-antwoorden per responstijd, voor de metingen uitgevoerd op 

doordeweekse dagen in de periode 7:00 tot 18:00 uur (exclusief feestdagen) 

 

 
 

 

Figuur 3: Verdeling van de SMS-antwoorden per responstijd, voor de metingen uitgevoerd op 

doordeweekse dagen in de periode 7:00 tot 18:00 uur (exclusief feestdagen), exclusief de 

antwoorden dat men niet werkte 
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3.3 Vergelijking patiëntgebonden uren met aantallen patiëntencontacten 
 

3.3.1 Analysemethode 

Voor de analyse zijn de werkuren van 27 huisartsenmeetweken vergeleken met het aantal patiënten 

waarvoor ze in hun meetweek gegevens hebben ingevoerd. Hiervoor is een koppeling gemaakt 

tussen de SMS-data over de uren van huisartsen en de Nzr-data met HIS-gegevens over aantallen 

patiënten (box 2). Omdat de Nzr-data alleen gaat over ingevoerde activiteiten die te maken hebben 

met patiënten zijn wat betreft de SMS-data alleen de direct en indirect patiëntgebonden uren 

geselecteerd. Geredeneerd kan worden dat de journaal praktijkgegevens vooral betrekking hebben 

op de zorg aan patiënten die op reguliere tijden wordt gegeven. Daarom is een aparte analyse 

uitgevoerd, waarbij alleen de SMS-metingen zijn meegenomen die zijn uitgevoerd tussen 7 en 18 uur 

op doordeweekse reguliere dagen. Metingen in de avonden, nachten, weekenden en feestdagen zijn 

hierbij dus uitgesloten. 

 

Box 2: Koppeling SMS-data over huisartsen werkuren met Nzr-gegevens over aantallen patiënten 

Vanuit de Nzr worden onder meer journaalgegevens uit de HIS-systemen van ongeveer 500 

huisartsenpraktijken verzameld. Deze gegevens bevatten onder meer de datum en het tijdstip 

waarop huisartsen een patiëntencontact onder een bepaalde ICPC-code hebben ingevoerd in hun 

HIS-systeem. In totaal konden in eerste instantie 94 meetweken van huisartsen uit ons SMS-

onderzoek gekoppeld worden aan minimaal één van deze Nzr-praktijken. Vervolgens zijn alleen de 

praktijken geselecteerd waarover voldoende informatie over de journaalgegevens bekend waren. 

Daarbij is onder meer ook specifiek een vergelijking gemaakt tussen de twee-letterige 

medewerkerscode van de Nzr-data en de initialen van de huisartsen uit de SMS-data. Hiermee 

konden we met redelijke zekerheid vaststellen dat de huisarts uit het SMS-onderzoek ook degene 

was die de gegevens heeft ingevoerd in het HIS-systeem. Uiteindelijk was het mogelijk de analyse uit 

te voeren op 27 meetweken van huisartsen.  

 

Bij het bepalen van de aantallen patiënten zijn de ingevoerde contacten per huisarts gesorteerd op 

patiëntennummer, datum en tijdstip. Patiëntennummers die hetzelfde waren en elkaar direct 

opvolgden, zijn verwijderd. Deze zijn dus als één patiëntencontact geteld. Per dag gaat het om 

unieke patiënten, over de hele week kan het dus wel voorkomen dat patiënten vaker terugkomen. 

 

Bij deze analyse moet bedacht worden dat het toegepaste design van de SMS-methode met één 

meting per drie uur op groepsniveau een betrouwbare meting oplevert, maar dat dit op individueel 

niveau een grove indicatie geeft. Toch nemen we aan dat voor de huisartsen met een lange 

werkweek de urenmeting over het algemeen hoger zal liggen, dan degenen met een korte werkweek 

ook al kan dit door het design zijn vergroot of verkleint. Daarnaast geldt dat het aantal patiënten 

geen nauwkeurige voorspelling zal geven voor het aantal direct of indirect patiëntgebonden uren dat 

huisartsen werken. Het ene consult zal immers langer duren dan het andere. Over de consulttijden is 

echter geen informatie. Desondanks kan het aantal patiënten waarvoor het HIS in de meetweek is 

gebruikt een indicatie geven voor de werktijd. We verwachten dan ook een positieve samenhang 

tussen beide variabelen. 
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3.3.2 Resultaten 

 

Redelijk tot sterk verband aantal gewerkte uren en patiëntencontacten 
In figuur 4 staat een scatterplot weergegeven met op de x-as de direct/indirect patiëntgebonden 

uren volgens de SMS-metingen en op de y-as het aantal patiënten afgeleid uit de Nzr-data. De 

stijgende regressielijn, die door de puntenwolk loopt, laat een positief verband  tussen beide 

variabelen zien. De correlatiecoëfficiënt komt uit op 0,46 dat in de statistiek ook wel gezien wordt 

als een redelijk verband tussen beide variabelen4. Verder wordt 21% van de variantie in de ene 

variabele door de andere variabele verklaard. 

 

Figuur 4: Scatterplot aantal patiënten en aantal gewerkte direct/indirect patiëntgebonden uren van 

27 huisartsenmeetweken, gebaseerd op de SMS-metingen en HIS-gegevens (Nzr) 

 
 

 

Gaan we bij de patiëntgebonden uren alleen uit van de metingen op reguliere werktijden (figuur 5), 

dan is er een hogere correlatiecoëfficiënt van 0,59 (waarbij rekening moet worden gehouden met 

een beperkt aantal waarnemingen). Dit wordt in de statistiek ook wel gezien als een sterke 

correlatie.4 Omgerekend betekent dit dat 34% van de variantie tussen de 27 huisartsenmeetweken 

in het aantal gewerkte patiëntgebonden uren, wordt verklaard door het aantal patiënten waarover 

zij in dezelfde week gegevens in het HIS hebben ingevoerd. 

 

  

                                                           
4
 Zie bijvoorbeeld De Lange, Schuman & Montessori (2011). 
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Figuur 5: Scatterplot aantal patiënten en aantal gewerkte direct/indirect patiëntgebonden uren op 

reguliere werkdagen en werktijden1 van 27 huisartsenmeetweken, gebaseerd op de SMS-metingen 

en HIS-gegevens (Nzr) 

 
1
 Dat wil zeggen, alleen doordeweekse werkdagen tussen 7 en 18 uur, exclusief feestdagen. 
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4. Periode waarin het onderzoek herhaald kan worden 

 

Hoofdpunten: 

 Door een relatief groot BI is het lastig in te schatten wat een goede periode van het jaar is 

om het SMS-onderzoek te herhalen. 

 Het lijkt niet uit te maken of de metingen alleen in het eerste of tweede half jaar 

plaatsvinden.  

 Het derde en vierde kwartaal lijken beter geschikt dan het eerste of tweede kwartaal.  

 September en december lijken geschikter dan de andere maanden, maar vooral op maand- 

niveau (en nog meer op weekniveau) is het BI relatief groot door een beperkter aantal 

metingen. 

 

4.1 Inleiding 
 

Op de vraag in welke periode het beste metingen kunnen plaatsvinden, worden in dit hoofdstuk de 

gemiddelde uren van de zelfstandig gevestigde huisartsen uit verschillende perioden van het jaar 

vergeleken met het gemiddelde van hun totaal voor de hele onderzoeksperiode. Deze methode 

wordt hieronder eerst toegelicht, waarna een beschrijving van de resultaten volgt. 

 

4.2 Vergelijking gemiddelde uren naar periode van het jaar 
 

4.2.1 Analysemethode 

Voor het bepalen van de meest geschikte periode van het jaar om de tijdsbesteding van huisartsen 

te meten, zijn metingen uit verschillende perioden geselecteerd en zijn vervolgens de gemiddelde 

uren met het BI berekend. Deze gemiddelden zijn vergeleken met het gemiddelde van het totaal van 

alle metingen. Kleine verschillen hierin zouden kunnen duiden op een doorsnee en dus geschikte 

periode voor een nieuw TBO.  

 

Voor deze analyse zijn achtereenvolgens de volgende voorselecties op de data gemaakt: 

 Selectie van alleen de tweede meetweek voor de 44 huisartsen die tweemaal aan een SMS- 

meetweek hebben deelgenomen. 

 Selectie van alleen de metingen uit 2013. De metingen uit de weken in december 2012 en de 

eerste week van januari 2014 zijn dus uitgesloten. 

 Selectie van alleen zelfstandig gevestigde huisartsen, de subgroepen waarvoor in totaal de 

meeste metingen zijn verricht. De reden hiervoor is dat in de verschillende perioden van het 

jaar ook andere subgroepen huisartsen meer of minder vertegenwoordigd kunnen zijn. Dat is 

waarschijnlijk van invloed op de gemiddelde uren per week, want er bestaan substantiële 

verschillen hierin tussen huisartsen naar werkzame positie en geslacht. In dit geval is alleen met 

werkzame positie rekening gehouden en niet met geslacht, omdat anders de aantallen 

metingen per periode te beperkt zijn. 
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4.2.2 Resultaten 

 

Derde en vierde kwartaal lijken geschikt voor herhaling onderzoek 
In figuur 6 staan de verschillen in gemiddelde uren weergegeven voor de metingen per half jaar, 

kwartaal en maand in vergelijking tot het gemiddelde van het totaal van alle metingen voor de 

zelfstandig gevestigde huisartsen in 2013. 

 

Er is een minimaal verschil ( -0,2 en 0,1 uur) met het totale gemiddelde als we die vergelijken met 

het gemiddelde uit het eerste en tweede helft van het jaar. Ook is bij het derde en vierde kwartaal (-

0,3 en 0,8 uur) het verschil kleiner dan bij het eerste en tweede kwartaal (-1,8 en 1,8 uur). Op een 

nog minder geaggregeerd niveau geldt dat in de maanden januari (-0,9 uur), juli (0,9 uur) en nog 

meer in september (0,3 uur) en december (0,4 uur) de verschillen met het totale gemiddelde 

minimaal zijn. Hierbij moet echter rekening gehouden worden met een BI, die vooral per maand 

relatief groot (circa 2,5 tot 3,5 uur) is door het relatief lage aantal metingen (bijlage, tabel B1). 

 

Figuur 6: Verschil gemiddelde uren van metingen zelfstandig gevestigde huisartsen (N=33.076 

metingen) per periode van het jaar 2013 in vergelijking tot het gemiddelde van het totaal van al hun 

metingen. 
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5. Betrouwbaarheid van de data: aantal benodigde huisartsen en metingen per huisarts 

 

Hoofdpunten: 

 Bij de eerste 50 huisartsen verbetert de betrouwbaarheid van de gemiddelde uren 

aanzienlijk. Daarna zijn veel meer extra huisartsen nodig om deze betrouwbaarheid 

substantieel te verbeteren. 

 De betrouwbaarheid van de metingen verbetert snel als vaker dan eenmaal per drie uur 

(zoals nu is gedaan) een SMS naar iedere huisarts zou zijn gestuurd. Er zouden dan minder 

huisartsen nodig zijn voor een relatief betrouwbare meting van de gemiddelde uren.  

 

 

5.1 Inleiding 
 

Een belangrijke vraag is in hoeverre het onderzoek herhaald kan worden met minder huisartsen dan 

in het landelijk TBO (1.051 huisartsen), zonder dat er teveel afbreuk wordt gedaan aan de 

betrouwbaarheid van de data. Om hier antwoord op te krijgen, zijn verschillende analysestappen 

gezet om meer inzicht te krijgen in het effect van een verschillend aantal huisartsen en metingen per 

huisarts op het BI van de gemiddelde uren. In lijn met de voorgaande twee hoofdstukken volgt 

hieronder eerst een nadere toelichting op de analysemethode, waarna vervolgens de resultaten 

worden beschreven. 

 

5.2 Betrouwbaarheidsinterval voor verschillend aantal huisartsen en metingen per huisarts 
 

5.2.1 Analysemethode 

Ten eerste zijn de gemiddelde uren en BI-en berekend. Dit is gebaseerd op de bijna 59.000 metingen 

van alle 1.051 huisartsen5 en apart op basis van de metingen van de zes subgroepen huisartsen 

(mannelijke en vrouwelijke zelfstandige gevestigde huisartsen, HIDHA’s en waarnemers). Hiermee 

krijgen we een eerste inzicht in de betrouwbaarheid van de SMS-data. 

 

Vervolgens zijn alle metingen gebruikt om antwoord te krijgen op de vraag hoeveel huisartsen nodig 

zijn om tot betrouwbare resultaten te komen. We hebben het BI berekend voor een verschillend 

aantal deelnemers en een gevarieerd aantal metingen per deelnemer. Bij het berekenen van het BI 

is rekening gehouden met twee typen onzekerheid die bij de work sampling methode een rol spelen 

en die we “steekproeffluctuatie” en ”meetmomentfluctuatie” (box 2) noemen. Om tot het 

uiteindelijke BI te komen, zijn drie analyse-stappen gezet.  

 

  

                                                           
5
 Er zijn 1.095 meetweken afgerond door 1.051 huisartsen. Dit verschil komt doordat 44 huisartsen tweemaal 

deelnamen. Voor deze huisartsen is alleen hun tweede meetweek geselecteerd. 
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Box 2: Uitleg steekproeffluctuatie en meetmomentfluctuatie 

Steekproeffluctuatie - Bij steekproeffluctuatie gaat het om de onzekerheid als gevolg van de 

steekproef van ruim 1,000 huisartsen die we uit de populatie van ruim 11.000 huisartsen hebben 

getrokken. Bij het berekenen van het BI bij bijvoorbeeld survey-onderzoek geldt bij de resultaten 

ook deze onzekerheid. 

Meetmomentfluctuatie - De Work Sampling6 techniek betekent dat er ook rekening moet worden 

gehouden met onzekerheid als gevolg van de willekeurige meetmomenten die voor iedere 

deelnemer in tijdvakken gedurende de week zijn verricht. Hierdoor komt het werkelijke BI nog iets 

hoger te liggen dan we op basis van de steekproeffluctuatie kunnen vaststellen. 

 

Stap 1: Bepalen van steekproeffluctuatie 

Om inzicht te krijgen in de onzekerheid als gevolg van de steekproef van deelnemers uit de 

huisartsenpopulatie (steekproeffluctuatie) is voor de gemiddelde uren als eerst het BI voor een 

gevarieerd aantal huisartsen berekend. Deze berekeningen zijn gebaseerd op de SMS-data waarbij 

iedere deelnemer gedurende een week één SMS per drie uur ontving. Hierbij is gebruik gemaakt van 

de standaard deviatie van alle SMS-metingen en de formule: 

  

95%-BI +/- = (standaard deviatie/√N) * 1,96  

 

N vertegenwoordigt het aantal metingen behorend bij een verschillend aantal huisartsen, uitgaande 

van een meting per drie uur. En 1,96 is de z-waarde van het 95%-BI. Het resultaat van deze formule 

is het BI ofwel het aantal uur boven of onder het gemiddelde waarbinnen de werkelijke waarde ligt 

als rekening wordt gehouden met steekproeffluctuatie. Om de verandering van het BI bij 

verschillende steekproefgroottes te zien, is in deze formule voor de N het aantal metingen ingevuld 

behorende bij één huisarts (N=56 metingen) tot 500 huisartsen (N=28.000 metingen, het resultaat 

van 56*500), met tussenstappen van 50 huisartsen. 

 

Hierna is het BI voor een frequenter aantal metingen per huisarts gesimuleerd door het aantal 

metingen uit de dataset te vermenigvuldigen met factor anderhalf (één meting per twee uur), drie 

(één meting per uur), en zes (één meting per 30 minuten). Vervolgens is opnieuw het BI berekend 

voor een verschillend aantal huisartsen. 

 

Stap 2: Bepalen van meetmomentfluctuatie 

Om inzicht te krijgen in de onzekerheid ten gevolge van de random gekozen tijdstippen dat er 

gemeten wordt is met simulatie een denkbeeldige huisarts 1000 keer gemeten waarna het 95%-BI is 

vastgesteld. Deze denkbeeldige huisarts werkt:  

 40 uur per week,  

 alleen op doordeweekse dagen van 7:30 tot 16:30 uur met ‘s middags een uur pauze.  

                                                           
6
 Bij de Work Sampling of Multi-Moment-Opname-methode wordt een aantal observaties op willekeurige  momenten  

gedaan. De tijdsintervallen waarop gemeten wordt kunnen een vaste duur hebben, maar kunnen ook willekeurig zijn 
gekozen. Work Sampling wordt gedaan over een periode van enkele weken of meer, waarbij meerdere deelnemers tegelijk 
geobserveerd worden. Bron: A. Finkler et al. (1993). Zie ook: Van Hassel, et al. (2013). 
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De simulaties zijn uitgevoerd met drie uurs tijdvakken voor iedere meting, zoals ook in het landelijk 

TBO onder huisartsen is toegepast. Om het effect op de betrouwbaarheid van de data te 

onderzoeken als meer metingen per huisarts zouden zijn uitgevoerd, zijn ook simulaties gedaan voor 

metingen per twee uur, één uur en een half uur. 

 

Figuur 7 laat zien hoe deze simulaties zijn opgezet. De groene en oranje gedeelten in de figuur geven 

de periode van een dag weer waarin de huisartsen wel en niet zullen aangeven te werken bij een 

werkweek van 40 uur. De met schuine strepen gearceerde delen in de figuur geven aan dat het 

antwoord zal afhangen van het moment waarop de SMS in deze tijdvakken wordt verzonden. 

 

Uiteraard werkt niet iedere huisarts 40 uur per week. Maar aan de hand van simulaties op deze 

fictieve werkweek ontstaat een redelijk goed beeld van de meetmomentfluctuatie die van invloed is 

op het BI van de gemiddelde werkuren van alle huisartsen. 

 

Figuur 7: Momenten waarop een huisarts aangeeft op een werkdag wel of niet aan het werk te zijn, 

bij een SMS per drie, twee, één en een half uur. Uitgaande van een fictieve werkweek die op 

doordeweekse dagen om 7:30 uur begint, om 16:30 uur eindigt en waarbij tussen de middag 1 uur 

pauze is.1 

Werkt 8 uur; begint om 7.30; 

Pauze 1 uur 
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Legenda: 

            

 

    HA in dit tijdvak antwoord: "Ik werk" 

           

 

    HA in dit tijdvak antwoord: "Ik werk niet" 

           

 

    HA in dit tijdvak antwoord: "Ik werk" of "Ik werk niet" 

        1
 Voor de tijdvakken van 30 minuten is de begintijd en dus ook de pauze en eindtijden een kwartier vervroegd, zodat er 

toch enige onzekerheid op de metingen zit (zoals ook in de praktijk het geval zal zijn) en het BI berekend kan worden. 

 

 

Stap 3: Vaststellen van het totale BI 

Aan de hand van stap één en twee is een totaal BI voor een verschillend aantal deelnemers en 

metingen per deelnemer berekend, waarover we hieronder zullen rapporteren. Hierbij is zowel 

rekening gehouden met steekproeffluctuatie als met meetmomentfluctuatie. Omdat beide 

varianties onafhankelijk van elkaar zijn, tellen we ze op variantieniveau bij elkaar op via de volgende 

formule: 

 

Totaal 95%-BI +/- = √ (SE steekproeffluct.2+ SE meetmomentfluct.2) * 1,96. 
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Hierbij staat SE2 voor de gekwadrateerde standaard error en vormt 1,96 weer de z-waarde van het 

95%-BI. Het resultaat van deze formule is het aantal uur boven of onder het gemiddelde waarbinnen 

de werkelijke waarden van de gemiddelde uren liggen en waarbij rekening is gehouden met beide 

typen onzekerheid. 

 

5.2.2 Resultaten 

 

Landelijk SMS-TBO: BI subgroepen wijkt circa 1 tot 2,5 uur af van gemiddelde uren 

Tabel 1 laat de gemiddelde werkuren van alle huisartsen zien en de zes subgroepen gebaseerd op 

werkzame positie en geslacht. Het ongewogen gemiddelde komt uit op 42,9 uur per week. Voor de 

zelfstandig gevestigde huisartsen ligt dit zowel bij de mannen als de vrouwen hoger, dan bij de 

HIDHA’s en waarnemers. Het BI, waarbij zowel rekening is gehouden met steekproeffluctuatie als 

meetmomentfluctuatie (box 2), laat zien dat de werkelijke waarden van de populatie waarschijnlijk 

niet veel verschillen van wat we hebben gemeten. In de meeste gevallen ligt het 95%-BI één of twee 

uur boven of onder het gemiddelde. Alleen voor de mannelijke HIDHA’s, de kleinste subgroep in 

onze steekproef, komt het BI op 2,8 uur uit. 

 

Tabel 1: Gemiddelden en betrouwbaarheidsintervallen van werkuren van huisartsen, totaal en naar 

werkzame positie en geslacht, gebaseerd op de SMS-metingen uit het landelijk 

tijdsbestedingsonderzoek waarbij iedere huisarts een week lang eenmaal per 3 uur is gemeten1 

 

Aantal Aantal Gemiddelde BI +/- 

 

metingen huisartsen uren Uren
2
 

Totaal 58.856 1.051 42,92 0,66 

     

Zelfstandig gevestigd     

- man 16.296 291 51,91 1,32 

- vrouw 18.312 327 45,81 1,20 

     

HIDHA     

- man 3.136 56 41,57 2,81 

- vrouw 8.232 147 32,16 1,63 

     

Waarnemer     

- man 5.096 91 36,96 2,14 

- vrouw 7.784 139 33,13 1,68 

BI=betrouwbaarheidsinterval 
1
 Resultaten zijn ongewogen, waardoor de gemiddelde uren kunnen afwijken van de gewogen resultaten uit het rapport 

over het landelijk TBO (Van Hassel et al. 2014). 
2
 Bij het getoonde BI is zowel rekening gehouden met steekproeffluctuatie als met meetmomentfluctuatie (zie ook box 2). 

 

 

BI verbetert vooral bij de eerste 50 huisartsen en bij frequentere metingen per huisarts 

In figuur 8 staat het BI weergegeven voor 1 en 50 huisartsen voor een verschillend aantal metingen 

per huisarts. Voor alle meetfrequenties geldt dat het BI bij de eerste 50 huisartsen sterk verbetert. 
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Bijvoorbeeld bij een meting per drie uur wordt het BI verkleind van ruim 21 uur bij één huisarts naar 

3 uur bij 50 huisartsen.  

 

Figuur 8: Betrouwbaarheidsinterval1 onder of boven de gemiddelde uren per week voor een 

toenemend aantal huisartsen tussen 1 en 50 met een meting per 3, 2, 1 en een half uur. 

  
1
 Bij het berekenen van het BI is rekening gehouden met zowel steekproeffluctuatie als met meetmomentfluctuatie (box 2). 

 

 

Na 50 huisartsen vlakt de verbetering van het BI snel af (figuur 9). Zo zijn bij een meting per drie uur, 

100 huisartsen nodig voor een BI van ongeveer 2 uur en al 300 huisartsen voor een BI van ongeveer 

1 uur. Deze benodigde aantallen komen echter ruim lager te liggen wanneer er per huisarts meer 

metingen zouden worden verricht. Bijvoorbeeld bij een meting per uur bij iedere deelnemer zijn 

“slechts” 100 huisartsen nodig voor een afwijking van ongeveer 1 uur boven of onder het 

gemiddelde. Bij een meting per half uur zijn dit er zelfs maar 50.  

 

Figuur 9: Betrouwbaarheidsinterval1 onder of boven de gemiddelde uren per week voor een 

toenemend aantal huisartsen tussen 50 en 500 met een meting per 3, 2, 1 en een half uur. 

 
1
 Bij het berekenen van het BI is rekening gehouden met zowel steekproeffluctuatie als met meetmomentfluctuatie (box 2). 
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6. Beschouwing en conclusie: de resultaten samengenomen 

 

6.1 Inleiding 
 
In de periode 2012-2014 is een TBO onder 1.051 huisartsen uitgevoerd. Iedere huisarts ontving een 

week lang berichten over zijn of haar tijdsbesteding op willekeurige momenten in 56 tijdvakken van 

drie uur. In deze studie zijn vervolganalyses naar de betrouwbaarheid en validiteit van de data 

uitgevoerd om te onderzoeken in hoeverre het onderzoek nog efficiënter in een kortere periode met 

minder huisartsen zou kunnen plaatsvinden. Daarvoor zijn twee hoofdvragen geformuleerd, die 

hieronder worden beantwoord.  

 

6.2 Samenvatting resultaten validiteit- en betrouwbaarheidsanalyses 
 

Deze paragraaf geeft antwoord op de eerste vraagstelling: 

Wat kunnen we zeggen over de validiteit en betrouwbaarheid van het tijdsbestedingsonderzoek 

onder huisartsen dat in 2012-2014 is uitgevoerd? Welke vormen van validiteits- en 

betrouwbaarheidstoetsing zijn hiervoor van toepassing? Wat zijn resultaten van nadere validiteits- 

en betrouwbaarheidsanalyses op de verzamelde tijdsbestedingsdata? 

 

Mede aan de hand van literatuuronderzoek zijn een aantal validiteit- en betrouwbaarheidsanalyses 

gedaan. Ten aanzien van de validiteit is gekeken naar de verdeling van de SMS-antwoorden naar 

responstijd. Dit laat zien dat de SMS-metingen binnen 10 minuten minder vaak met een direct 

patiëntgebonden en vaker met een indirect patiëntgebonden activiteit zijn beantwoord. Hierbij is 

het aannemelijk dat een snelle respons het meest valide is, omdat geheugeneffecten dan zo min 

mogelijk een rol spelen. In ons onderzoek is daar ook veel nadruk op gelegd in onze communicatie 

richting de respondenten. Uiteindelijk zijn we hier redelijk goed in geslaagd, doordat ruim de helft 

van de metingen in het landelijk onderzoek binnen 10 minuten is beantwoord en 80% binnen een 

uur (zie Van Hassel et al. 2014). Het verschil in verdeling van de SMS-antwoorden binnen 10 

minuten met de later beantwoordde berichten zou echter ook een andere verklaring kunnen 

hebben. Mogelijk werd minder vaak binnen korte tijd een direct patiëntgebonden activiteit 

doorgegeven, juist doordat men op dat moment bezig was met een patiënt en er pas later 

gelegenheid was om het SMS-antwoord te versturen. 

 

Aansluitend was voor 27 huisartsenmeetweken een koppeling van de SMS-metingen mogelijk met 

aantallen patiëntencontacten uit de HIS-systemen van huisartsen, verkregen via de Nzr. Hieruit komt 

naar voren dat er tussen beide variabelen een sterke correlatie is van 0,59. We beschikten echter 

niet over de duur van de geregistreerde consulten, waardoor we een deel van de informatie over 

hoeveel tijd huisartsen aan patiënten besteden volgens de HIS-systemen ontbrak. Daarnaast levert 

het toegepaste design van de SMS-methode op groepsniveau een betrouwbare, maar op individueel 

niveau een grove schatting van de gewerkte uren. De beperkingen zouden echter ook juist een 

goede reden zijn waarom we niet een nog sterker verband tussen beide variabelen vonden. 
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In het landelijk TBO zijn al een aantal validiteitsanalyses uitgevoerd, die positieve resultaten 

opleverden. Met de twee hiervoor genoemde analyses is hier nog eens op een andere manier naar 

gekeken. Deze analyses lijken de validiteit van de data te bevestigen. Maar hier geldt enige 

voorzichtigheid, omdat de analyses ook hun beperkingen hebben. 

 

Voor de meest geschikte periode om het onderzoek te herhalen zijn voor de zelfstandig gevestigde 

huisartsen de gemiddelde uren per periode van het jaar vergeleken met het totaal van deze groep. 

Kleine verschillen zouden kunnen duiden op een doorsnee en dus geschikte periode om het 

onderzoek te herhalen. Vooral in het derde en vierde kwartaal zijn de verschillen klein. Op basis 

hiervan zou aangeraden kunnen worden om één of meerdere meetweken in deze kwartalen uit te 

voeren. Wel geldt hierbij enig voorbehoud, omdat de BI-en bij de gemiddelde uren hoog zijn door 

het relatief beperkte aantal metingen dat na de periode-selectie overblijft. 

 

Aansluitend is het effect op de betrouwbaarheid van de data onderzocht voor een variërend aantal 

huisartsen en aantal metingen per huisarts. Uitgaande van onze onderzoeksopzet waarbij eenmaal 

per drie uur een meting per huisarts is verricht, geldt dat het betrouwbarheidsinterval (BI) snel 

verbetert bij de eerste 50 huisartsen. Daarna vlakt dit snel af en zijn veel meer extra huisartsen 

nodig om de betrouwbaarheid van de data te verbeteren. Datzelfde patroon is te zien als er 

meerdere metingen per huisarts worden verricht, bijvoorbeeld eens per 2, 1 of half uur. Het BI ligt 

echter bij de metingen in kleinere tijdvakken ruim lager, dan bij de metingen in tijdvakken van drie 

uur. Kortom een frequenter aantal metingen per deelnemer verlaagd het aantal benodigde 

deelnemers aanzienlijk. 

 

6.3 Interpretatie van de resultaten voor herhaling van het SMS-tijdsbestedingsonderzoek onder 
huisartsen 

 

Deze paragraaf geeft antwoord op de tweede vraagstelling: 

Wat betekenen de antwoorden op de voorgaande vraag voor herhaling van het 

tijdsbestedingsonderzoek onder huisartsen op korte of middellange termijn? Hoe kan dit zodanig 

ontworpen worden dat de verzamelde data voldoende power genereren om betrouwbare uitspraken 

over de tijdsbesteding van groepen huisartsen te kunnen doen, waarbij het aantal deelnemers en/of 

de periode van het tijdsbestedingsonderzoek beperkter is? 

 

Om het SMS-TBO onder ruim 1000 huisartsen onder een lager aantal deelnemers te kunnen 

herhalen, zal een beslissing moeten worden genomen over drie variabelen:  

 De eisen die gesteld worden aan de grootte van het BI. 

 Het aantal subgroepen waarvan de tijdsbesteding moet worden gemeten. 

 Het aantal metingen per deelnemer. 

 

Grootte van het BI 

Ten eerste moet bepaald worden welke eisen er gesteld worden aan de grootte van het BI. Voor 

zover wij weten zijn daar geen standaarden voor. In het landelijk SMS-onderzoek was gebaseerd op 

de steekproeffluctuatie het BI van het gemiddelde voor alle 1,051 deelnemers 0,7 uur. Maar per 



 

33 
 

subgroep gaat het om kleinere aantallen deelnemers en is dus ook het BI groter. Met uitzondering 

van de kleinste subgroep in onze steekproef (mannelijke HIDHA’s) varieert het BI voor de 

subgroepen tussen de circa één en twee uur. We beoordelen deze BI’s als redelijk tot goed en raden 

aan deze als norm aan te houden. 

 

Aantal subgroepen 

Ten tweede moet nagedacht worden over het aantal subgroepen van wie de tijdsbesteding wil 

meten. In ons TBO was het doel om een meting te doen van zes subgroepen huisartsen gebaseerd 

op werkzame positie en geslacht. Met het onderzoeksdesign liep het aantal geschatte benodigde 

huisartsen hierdoor op tot ongeveer 1.000. Deze vervolganalyse laat nog eens zien dat bij een 

meting per drie uur per deelnemer deze aantallen ook nodig zijn om tot betrouwbare resultaten per 

subgroep te kunnen komen. Er kan echter besloten worden om het aantal subgroepen te verlagen, 

waardoor ook het aantal benodigde deelnemers afneemt. Bijvoorbeeld vier subgroepen, waarbij 

HIDHA’s en waarnemers worden samengenomen of twee groepen waarbij alleen de gemiddelde 

uren van mannelijke en vrouwelijke huisartsen worden gemeten. 

 

Aantal metingen per deelnemer 

Tot slot hangt het aantal benodigde respondenten af van het aantal metingen per deelnemer. In 

onze studie is bij iedere huisarts gedurende een week eenmaal per drie uur een meting verricht. 

Wanneer deze metingen frequenter plaatsvinden (bijvoorbeeld eenmaal per twee uur, een uur of 30 

minuten), dan zijn aanzienlijk minder huisartsen nodig om tot betrouwbare resultaten te komen. 

Ook hierin zal men een afweging en keuze moeten maken. 

 

Gebaseerd op de resultaten van deze vervolganalyses en gelet op de drie genoemde variabelen kan 

het aantal benodigde huisartsen voor een nieuwe tijdsmeting als volgt worden geschat. 

 

Tabel 2: Schatting benodigd aantal huisartsen naar aantal subgroepen en frequentie van de 

metingen, bij een betrouwbaarheidsinterval van ongeveer plus of min twee en één uur1 

 
SMS per 0,5 uur   SMS per 1 uur   SMS per 2 uur   SMS per 3 uur 

Aantal subgroepen 2u BI 1u BI   2u BI 1u BI   2u BI 1u BI 
 

2u BI 1u BI 
Eén (totaal) 15 45 

 
30 100 

 
75 200 

 
100 300 

Twee
2
 30 90 

 
60 200 

 
150 400 

 
200 600 

Vier
3
 60 180 

 
120 400 

 
300 800 

 
400 1200 

Zes
4
 90 270   180 600   450 1200   600 1800 

BI=berouwbaarheidsinterval 
1
 Het BI voor twee en één uur ligt in enkele gevallen 0,1 of 0,2 uur hoger, maar zijn hier naar beneden afgerond.  

2
 Bijvoorbeeld mannen en vrouwen. 

3
 Bijvoorbeeld mannelijke en vrouwelijke zelfstandig gevestigden, HIDHA’s inclusief waarnemers. 

4 
Bijvoorbeeld mannelijke en vrouwelijke zelfstandig gevestigden, HIDHA’s en waarnemers. 
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6.4 Aanbevelingen voor herhaling van het SMS-tijdsbestedingsonderzoek onder huisartsen  
 

Het één jaar durende landelijk SMS-tijdsbestedingsonderzoek is onder ruim 1.000 huisartsen 

uitgevoerd, waarbij iedere huisarts een week lang eens per drie uur is gemeten. Voor herhaling van 

het onderzoek doen we de volgende aanbevelingen:  

1. Maak een keuze voor het aantal deelnemers dat binnen de kaders van het project, in termen 

van tijd en geld, haalbaar wordt geacht. 

2. Bepaal (1) hoe hoog het BI mag zijn, (2) het aantal subgroepen en (3) het aantal metingen per 

huisarts. De combinatie van deze drie keuzes bepaalt het aantal benodigde deelnemers (zie 

ook tabel 2). 

3. Wat betreft de meetfrequentie en het meetinstrument geldt: 

a. Als besloten wordt om iedere huisarts eenmaal per drie of twee uur te meten, 

adviseren we om opnieuw gebruik te maken van SMS’jes om de metingen uit te voeren. 

SMS is een betrouwbaar, geschikt en relatief goedkoop meetinstrument gebleken, 

mede doordat bijna iedereen in Nederland een mobiele telefoon heeft en SMS’jes kan 

versturen.  

b. Als besloten wordt om iedere huisarts vaker dan eenmaal per twee uur te meten 

(bijvoorbeeld per uur of half uur), dan raden we aan om na te denken over een 

alternatief meetinstrument dat het doorgeven van antwoorden nóg makkelijker en 

sneller maakt. Bij voorkeur is dit een klein handzaam apparaat (pager/pieper), dat de 

respondent gedurende de dag eenvoudig bij zich kan houden en waarbij alleen op een 

knopje gedrukt hoeft te worden. 

4. Op basis van onze analyse kunnen we alleen een grove indicatie geven voor de meeste 

geschikte periode om het onderzoek te herhalen. Eén of enkele weken in het derde of vierde 

kwartaal van het jaar lijkt het meest geschikt. 
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Bijlage 

 

Tabel B1: Gemiddelde uren en betrouwbaarheidsintervallen voor metingen van zelfstandig 

gevestigde huisartsen, per periode van het jaar. 

 

Zelfstandig gevestigde huisartsen 

  Aantal metingen Uren BI +/-
1
 

Totaal 33.076 49,1 0,8 

    1e half jaar 15.778 48,9 1,2 

2e half jaar 17.298 49,2 1,1 

    1e kwartaal 8.386 47,2 1,6 

2e kwartaal 7.392 50,8 1,8 

3e kwartaal 10.203 48,7 1,5 

4e kwartaal 7.095 49,9 1,8 

    Januari 2.581 48,2 2,9 

Februari 2.771 47,0 2,8 

Maart 3.034 46,6 2,7 

April 1.591 46,9 3,7 

Mei 2.636 51,5 3,0 

Juni 3.165 52,2 2,7 

Juli 3.428 50,0 2,6 

Augustus 3.341 47,4 2,6 

September 3.434 48,8 2,6 

Oktober 2.359 50,6 3,1 

November 2.507 50,3 3,0 

December 2.229 48,7 3,2 

BI=betrouwbaarheidsinterval 
1
 Betreft alleen onzekerheid als gevolg van steekproef van huisartsen uit de populatie (steekproeffluctuatie). Er is geen 

rekening gehouden met onzekerheid als gevolg van de steekproef van de meetmomenten voor iedere huisarts 

(meetmomentfluctuatie). 

 

 


