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Voorwoord

Eind 1999 werd aan het nivel subsidie verleend om de Tweede Nationale Studie naar ziekten en

verrichtingen in de huisartspraktijk te gaan uitvoeren. Het projectplan hiervoor werd in samenwer-

king met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (rivm) ontwikkeld en in december

1998  aangeboden aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vws). Het grootste

deel van de financiering van de Tweede Nationale Studie is direct of indirect afkomstig van het

Ministerie van vws. Daarnaast droeg de Stichting Centraal Fonds Reserves Voormalige Vrijwillige

Ziektekostenverzekering financieel bij.

Bij de uitvoering van deze omvangrijke studie is de inzet van velen cruciaal geweest. Allereerst noe-

men we de huisartsen, de praktijkmedewerkers en patiënten uit de 104 deelnemende praktijken

door het hele land. In totaal waren meer dan 400.000 Nederlanders op enigerlei wijze bij de studie

betrokken. In de tweede plaats bedanken we de medewerkers van het Landelijk Informatie Netwerk

Huisartsenzorg (linh) in Utrecht en Nijmegen, met wie tijdens de gegevensverzameling is sa-

mengewerkt en die daarmee meer dan alleen de infrastructuur voor de studie boden. Ook dienen

hier andere partijen genoemd te worden: intomart gfk, Survey Data, iva Tilburg en de firma’s

die de verschillende Huisarts Informatie Systemen beheren.

Het voorliggende rapport is één van de eindrapporten van de Tweede Nationale Studie naar ziekten

en verrichtingen in de huisartspraktijk. Ook dit rapport is tot stand gekomen dankzij de bijdrage

van velen; wij willen hen op deze plaats danken voor hun medewerking. Speciale dank gaat uit naar

de leden van de externe klankbordgroep. Deze klankbordgroep werd ten tijde van de totstandko-

ming van het rapport ingesteld en bestond uit experts uit verschillende maatschappelijke geledin-

gen die beroepshalve bij het thema van het onderhavige rapport betrokken zijn. De leden van de

klankbordgroep van dit rapport waren:   

dr. P. van den Hombergh, Landelijke Huisartsen Vereniging

dr. W.A. Meyboom, huisarts te Dedemsvaart

dr. A. Nijland, huisarts te Hardenberg

drs. A. Vermaas, Landelijke Huisartsen Vereniging



Tevens danken wij de leden van de interne redactie, bestaande uit senior onderzoekers:

dr. J. Braspenning, Werkgroep Onderzoek Kwaliteit, Universitair Medisch Centrum Nijmegen

prof. dr. P.P. Groenewegen, nivel

dr. L. Hingstman, nivel

dr. J.B.F. Hutten, nivel (thans werkzaam op Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

te Den Haag)

dr. F.G. Schellevis, nivel

Tot slot bedanken we dr. M.P.M. Steultjens, nivel (thans werkzaam bij vu medisch centrum te

Amsterdam) voor zijn bijdrage aan de voorbereidingen van dit rapport.

Utrecht, december 2003

De auteurs,

drs. M.J. van den Berg, onderzoeker nivel

drs. E.D. Kolthof, onderzoeker nivel

dr. D.H. de Bakker, afdelingshoofd nivel

prof. dr. J. van der Zee, directie nivel
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Samenvatting en beschouwing

Dit rapport bevat gegevens over de werkbelasting van huisartsen, de veranderingen daarin sinds

het eind van de jaren tachtig en factoren die daarop van invloed zijn. Het materiaal kan worden

gebruikt bij het ontwikkelen van beleid ten aanzien van de eerstelijnsgezondheidszorg in het alge-

meen en de huisartsenzorg in het bijzonder. Daarbij gaat het primair om beleid van de beroepsor-

ganisaties, verzekeraars, patiëntenorganisaties, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en

Sport en het Staatstoezicht op de Volksgezondheid. Mede door het huisartsentekort tonen ook

GGD’s, provinciale en gemeentelijke overheden en adviesorganen zich in toenemende mate geïn-

teresseerd in de ontwikkeling van de huisartsenzorg. Het rapport beoogt de discussie met objectie-

ve gegevens te onderbouwen. 

Kernboodschappen

Huisartsen zijn in de periode 1987-2001 meer medische problemen gaan verwerken in minder tijd.

Dit komt voornamelijk door de toegenomen zorgvraag in combinatie met een kortere gemiddelde

werkweek van huisartsen. De groei van de bevolking liep in deze periode ongeveer gelijk op met

de groei van het aantal huisartsen.

Door de toename van het aantal deeltijders in deze periode nam echter het aantal mensen per full-

time equivalent (fte) huisarts wel toe. In 1987 waren er ongeveer 2297 ingeschreven patiënten per

fte huisarts, in 2001 ongeveer 2529. Behalve dat er per fte huisarts meer patiënten zijn, doen pati-

ënten ook vaker een beroep op de huisarts. In veertien jaar nam de gemiddelde contactfrequentie

toe met circa 10%. Voor een voltijd werkende huisarts betekent dit een substantiële toename van

patiëntcontacten, namelijk gemiddeld ruim dertig per huisarts per week extra.

Huisartsen werken in 2001 gemiddeld negen uur per week minder dan in 1987 (van 53 naar 44 uur

per week). Voor een deel komt dit doordat huisartsen parttime zijn gaan werken. Daarmee reke-

ning houdend is er nog altijd een afname van vijf uur per week. 

De afname van het aantal uren is bij zowel vol- als bij deeltijders opgetreden. Het deel van de tijd dat

huisartsen aan patiënten besteden bleef met 70% gelijk. Huisartsen hebben echter nog altijd een

lange werkweek. Een voltijd werkende huisarts werkt gemiddeld 47 uur per week. Deeltijders wer-

ken relatief gezien nog meer over. Een 0,6 fte werkende huisarts werkte in 2001 gemiddeld 37 uur

per week.
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Ongeveer driekwart van de huisartsen was in 2001 tevreden of zeer tevreden over het werk. In ver-

gelijking met veertien jaar daarvoor is dat een duidelijke afname. 

Ondanks een flinke toename van de zorgvraag in absolute zin, zijn huisartsen aanzienlijk minder

uren per week gaan werken. Door deze verkorting van de arbeidsduur neemt de relatieve druk, dat

wil zeggen per fte, nog eens extra toe. Deze afname van tevredenheid zit niet zozeer in het werk op

zich als wel in een afgenomen tevredenheid over ‘materiële’ aspecten van het werk, zoals praktijk-

kosten en inkomen. Daar staat tegenover dat huisartsen in 2001 minder symptomen van burn-out

vertonen dan tien jaar geleden.

De tijd die huisartsen aan patiënten besteden, is in 2001 minder afhankelijk van de individuele

praktijkgrootte dan in 1987; al geldt nog steeds: hoe groter de praktijk, hoe meer uren men werkt.

Ten tijde van de Eerste Nationale Studie in 1987 bleek al dat met name de hoeveelheid patiëntgerela-

teerde tijd toeneemt met de praktijkgrootte, maar dat de hoeveelheid tijd die aan andere activiteiten

besteed wordt hier los van staat. Hoewel de positieve relatie tussen praktijkgrootte en patiëntgerela-

teerde uren in 2001 nog steeds bleek te bestaan was deze aanzienlijk zwakker geworden. Hetzelfde

geldt voor de op het spreekuur gereserveerde tijd per patiënt (boekingsinterval). Huisartsen met

omvangrijke individuele praktijken hebben kortere boekingsintervallen maar dit verband is in 2001

veel zwakker. Met andere woorden: de wijze waarop huisartsen hun tijd verdelen en de tijd die ze aan

hun patiënten besteden is minder gevoelig geworden voor het aantal patiënten in de praktijk.

De praktijksamenstelling is veranderd…

Behalve dat de praktijkgrootte per fte huisarts ruim 10% is toegenomen, is ook de samenstelling

van de praktijken veranderd onder invloed van demografische en maatschappelijke ontwikkelin-

gen. Zo zien wij een verdubbeling van het percentage niet-westerse allochtonen naar gemiddeld

9% en het percentage hoger opgeleiden is met bijna 50% toegenomen. De sociaal-economische en

etnische segregatie op wijkniveau vinden we ook terug in de huisartspraktijk: het percentage niet-

westerse allochtonen varieert tussen praktijken van 0% tot 84% en het percentage hoog opgeleiden

van 4% tot 57%. De correlatie tussen beiden is negatief. In praktijken met veel allochtonen is het

percentage hoog opgeleiden laag.

… maar dit heeft weinig invloed op de contactfrequentie en subjectieve werklast.

Hoewel op het individuele niveau kenmerken als geslacht, leeftijd en verzekeringsvorm van invloed

zijn gebleken op de contactfrequentie, blijken praktijken met een hoge contactfrequentie maar

weinig van samenstelling te verschillen van praktijken met een lage contactfrequentie. Alleen het

percentage personen van 75 jaar en ouder blijkt van invloed. Ook de invloed van de praktijksamen-

stelling op de subjectieve werkbelasting blijkt niet groot. Wel zijn huisartsen met kleine praktijken

en een gezonde populatie meer tevreden over de beschikbare tijd die zij hebben. Verder zijn de

onderzochte kenmerken weinig van invloed. 

Hoe is dit te verklaren?

De discrepantie tussen de stijgende zorgvraag en kortere werkweken vraagt om verklaringen. Hoe

is het mogelijk dat huisartsen meer doen in minder tijd? Datzelfde geldt voor de afwezigheid van

het verband tussen een bewerkelijke praktijkpopulatie en de verschillende maten voor werkbe-

lasting. Het ligt voor de hand verklaringen te zoeken in de wijze waarop huisartsen hun praktijken

organiseren en in hun taakopvatting. Hieronder gaan wij in op mogelijke verklaringen. 
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Minder visites, meer telefonische contacten

Een eerste, in het oog springende verklaring is gelegen in de aard van patiëntcontacten. Er is name-

lijk sprake van een duidelijke verschuiving van meer naar minder arbeids- of tijdsintensieve con-

tacten. In 1987 bestond ruim 16,1% van alle contacten uit visites, in 2001 was dat nog slechts 8,5 %.

Tegelijkertijd nam het aantal telefonische contacten toe van 4,4% naar 10,8%. Hiermee winnen

huisartsen veel tijd. Een andere manier om meer patiënten in minder tijd te kunnen helpen, is het

verkorten van de consultduur. Hiervan blijkt echter geen sprake. De gemiddelde duur van een

spreekuurcontact is nog altijd bijna tien minuten.

De toegang tot de huisarts is meer dan voorheen gereguleerd. Inloopspreekuren worden meer en

meer vervangen door afspraakspreekuren, de helft van de huisartsen heeft in 2001 een telefonisch

terugbelspreekuur en ruim de helft van de assistenten geeft veelal zelfstandig telefonische advie-

zen bij een aantal klachten.

Een terugbelspreekuur en het door assistenten geven van adviezen zorgen voor een reductie van het

dagelijks aantal telefoongesprekken tussen huisartsen en hun patiënten. Assistenten vragen bijna

altijd naar de reden voor het aanvragen van een visite. Bij het aanvragen van spreekuurbezoeken

doen ze dat in minder dan de helft van de gevallen. Ook kunnen patiënten minder vaak op de dag

dat zij contact opnemen met de praktijk voor het maken van een afspraak bij de huisarts terecht.

Overigens zijn de wachttijden bij de Nederlandse huisarts vergeleken met andere landen nog steeds

zeer kort te noemen (Boerma, 2003). Huisartsen hebben niet beknibbeld op de tijd die zij reserve-

ren voor patiënten op het afspraakspreekuur.

Huisartsen zijn meer medische taken gaan delegeren.

Veel werd en wordt verwacht van taakdelegatie als middel om de werklast van huisartsen in de hand

te houden en mogelijk in de toekomst gevolgen van een huisartsentekort op te vangen. Ondanks de

opkomst van nieuwe disciplines als praktijkondersteuners op HBO-niveau en Voorlichters Eigen

Taal en Cultuur, neemt de praktijkassistent nog altijd de meest prominente positie in. Bovendien

zijn praktijkassistenten in de loop der jaren een steeds belangrijkere rol gaan spelen in de huisarts-

praktijk. 

De inzet van dokters- of praktijkassistenten nam de afgelopen veertien jaar vooral in kwalitatieve

zin toe. Kwantitatief is er een geringe toename van 0,84 fte assistentie per fte huisarts in 1987,

naar 0,90 fte assistentie per fte huisarts in 2001. Kwalitatief zijn er meer verschuivingen. Het

beroep van assistent is geprofessionaliseerd.

De vrouw van de dokter die haar man bijstaat, heeft in toenemende mate plaats gemaakt voor een

gediplomeerde assistent met een schriftelijke arbeidsovereenkomst, een eigen werkruimte en een

duidelijk omschreven takenpakket. Assistenten zijn nog altijd allrounders: hun takenpakket

bestaat uit een scala aan administratieve taken, regelwerk en medisch-technische handelingen.

Vooral de delegatie van medisch-technische taken, zoals het maken van uitstrijkjes, verrichten van

hypertensiecontroles en het aanstippen van wratten is sterk toegenomen. De professionalisering

van assistenten wordt ook door huisartsen onderkend. Zij beschouwen assistenten als deskundig

en zouden meer willen delegeren. Acht op de tien huisartsen zien in taakdelegatie een mogelijk-

heid om de werkbelasting te reduceren. Zeven op de tien huisartsen vinden daarnaast dat taakdele-

gatie de voldoening in het werk doet toenemen. Wat betreft taakdelegatie valt er echter nog winst te
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behalen: de huisarts wil het, de assistent wil het en is deskundig genoeg en voor patiënten is het

volgens huisartsen aanvaardbaar. Gebrek aan tijd (van de assistent), ruimte en geld worden door

huisartsen echter als belemmerende factoren voor taakdelegatie gezien. Dit blijkt een oud pro-

bleem, onderzoek uit 1990 bracht dezelfde knelpunten aan het licht. Dat in grote praktijken min-

der tijd per patiënt beschikbaar is, geldt niet alleen voor huisartsen, maar ook voor assistenten. Er

werd geen verband gevonden tussen het absolute aantal uren dat huisartsen werken en de hoeveel-

heid assistentie. 

Ook over praktijkondersteuners op HBO-niveau zijn huisartsen doorgaans erg positief. Driekwart

van de huisartsen is ervan overtuigd dat ook zij de werkbelasting kunnen doen afnemen.

Vooralsnog is dit niet duidelijk gebleken. Overigens moet worden opgemerkt dat de bijdrage van de

ondersteuners op HBO-niveau, in ieder geval in kwantitatieve zin, veel kleiner is dan die van

assistenten. Opmerkelijk is ook dat geen relatie werd gevonden tussen de aanwezigheid van een

ondersteuner op HBO-niveau en de hoeveelheid assistentie. Kennelijk voegen ondersteuners eer-

der iets toe dan dat ze daadwerkelijk werk uit handen nemen.

Huisartsenposten reduceren de werkbelasting buiten kantoortijden flink.

De opkomst van centrale huisartsenposten voor zorg buiten kantooruren kan worden beschouwd

als de meest spectaculaire organisatorische verandering in de huisartsenzorg in de afgelopen veer-

tien jaar. Vanuit het oogpunt van werkbelasting is de huisartsenpost  een succesnummer. Het aan-

tal diensten wordt er sterk door gereduceerd. Huisartsen die bij een huisartsenpost zijn aangeslo-

ten besteden ongeveer 70% minder tijd aan avond-, nacht- en weekenddiensten (ANW-diensten)

dan huisartsen die in een waarneemgroep meedraaien (respectievelijk 5 uur en 19 uur per week).

Huisartsen zijn ook erg content met de huisartsenposten: zij ervaren hun diensten als veel minder

belastend en zijn veel vaker tevreden over de organisatie van deze diensten. Opmerkelijk is wel dat

het effect blijkbaar niet voldoende gewicht in de schaal legt om positiever te oordelen over het werk

in het algemeen.

Huisartsen rekenen psychosociale zorg in 2001 minder tot hun takenpakket dan veertien jaar

daarvoor.

Een andere manier voor huisartsen om te reageren op een toenemende werklast is beperking van

wat men tot de eigen taak rekent. Een dergelijke verschuiving vond plaats op het terrein van de

psychosociale zorg, die huisartsen minder dan in 1987 tot hun taken rekenen. Dat betekent niet dat

patiënten met psychosociale problemen niet meer bij de huisarts terechtkunnen, maar wel dat de

huisarts minder dan voorheen patiënten met bijvoorbeeld relatieproblemen of problemen op het

werk zelf behandelt. In feite is hier sprake van taakdelegatie naar vooral eerstelijnspsychologen en

maatschappelijk werkers. Dit scheelt in de werklast, want patiënten met psychische problemen

hebben vaker contact met de huisarts en consulten waarbij psychosociale problematiek een rol

speelt duren gemiddeld langer. 

De patiëntgerichtheid van huisartsen is toegenomen.

Tot dusver bespraken we ontwikkelingen waardoor huisartsen hun werklast hebben kunnen beper-

ken. Er zijn echter ook ontwikkelingen die tot meer werklast zouden kunnen leiden. De afgelopen

jaren is veel aandacht besteed aan de arts-patiëntrelatie in de zin dat huisartsen geacht worden pati-
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ënten te informeren over alternatieve behandelmogelijkheden. Meer dan in het verleden zou spra-

ke moeten zijn van ‘gezamenlijke besluitvorming’. Deze verandering wordt weerspiegeld in de Wet

op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) die in 1995 van kracht werd. Huisartsen

hechten in 2001 meer belang aan een democratische houding in de omgang met patiënten. Tevens

blijkt tijdens consulten in 2001 vaker sprake van gezamenlijke besluitvorming dan veertien jaar

daarvoor. Dit brengt een hogere werklast met zich mee. Huisartsen met een patiëntgerichte hou-

ding hebben gemiddeld langere consulten.

Beschouwing

Verbeterde efficiëntie of verminderde kwaliteit?

In een redactionele column in British Medical Journal vergeleken Morrison en Smith (2001) artsen

met hamsters in een tredmolen: “Across the globe doctors are miserable because they feel like hamsters on a tre-

admill. They must run faster just to stand still”. In veel landen zouden gezondheidszorgsystemen ineffi-

ciënt zijn en vooral onrechtvaardig voor artsen: steeds harder werken zonder vooruit te komen. In

datzelfde jaar bereikte de onvrede onder Nederlandse huisartsen een hoogtepunt, tot uiting

komend in landelijke acties en zelfs een staking. De bevindingen in dit rapport ondersteunen de

observatie van Morrison en Smith niet. Huisartsen in Nederland hebben in een periode van toene-

mende zorgvraag hun werkweken tot meer normale proporties weten terug te brengen. Het verzet-

ten van meer werk per tijdseenheid lijkt wel de prijs te zijn die hiervoor moet worden betaald.

Een logisch gevolg van een stijgende zorgvraag enerzijds en een afnemende arbeidsduur anderzijds

is een vermindering van de door de huisarts aan de patiënt bestede tijd. Deze nam inderdaad met

ongeveer twaalf minuten per patiënt per jaar af. Een dergelijke ontwikkeling is voor tweeërlei uitleg

vatbaar. Een negatieve uitleg is dat de toegankelijkheid en de kwaliteit van de zorg in het gedrang

komen. Een positieve verklaring luidt dat er sprake is van een efficiëntere manier van werken. Op

beide mogelijkheden wordt in deze beschouwing nader ingegaan.

Duidelijke aanwijzingen voor meer efficiëntie

Huisartsen hebben allerlei maatregelen getroffen die kunnen worden geschaard onder de noemer

‘efficiëntieverhoging’. Scherper dan voorheen wordt gekeken of een huisvisite noodzakelijk is of

dat kan worden volstaan met een spreekuurcontact of telefonisch consult. Er vindt meer consult-

management plaats in de zin van afspraakspreekuren, het geven van zelfzorgadviezen en derge-

lijke. Er wordt meer gedelegeerd naar praktijkassistenten en ook praktijkondersteuners op HBO-

niveau hebben hun intrede gedaan in de huisartspraktijk. Deze ondersteuners hebben een deel van

de controles van chronisch zieken van huisartsen overgenomen. Bij psychosociale zorg wordt

scherper gelet op wat nu eigenlijk tot de taak van de huisarts behoort en wat kan worden verwezen

naar maatschappelijk werkenden en eerstelijnspsychologen. De huisartsenposten hebben de werk-

last buiten kantooruren aanmerkelijk verminderd.

Deze trends sluiten aan bij de adviezen die bijvoorbeeld de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg

in 2002 ter oplossing van het voorziene huisartsentekort in de toekomst heeft geformuleerd. De

Raad adviseerde met name taakherschikking en taakdelegatie. Dit rapport laat zien dat deze ont-

wikkeling zich voor een deel al betrekkelijk autonoom ingezet heeft in de afgelopen veertien jaar.
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Tegelijk roept het de vraag op hoeveel verder dit nog kan gaan. Uit de bevindingen blijkt dat er bij-

voorbeeld nog ruimte is op het terrein van triage door assistenten, door patiënten bijvoorbeeld

standaard te vragen naar de reden voor het aanvragen van een spreekuurconsult. In 2001 vroeg nog

minder dan de helft van de assistenten daarnaar.

Weinig aanwijzingen voor vermindering kwaliteit

Vervolgens dringt de vraag zich op in hoeverre de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg te lijden

hebben gehad onder ontwikkelingen zoals toenemende taakdelegatie, de opkomst van huisartsen-

posten en de verschuiving van visites naar spreekuurcontacten en van spreekuurcontacten naar

telefonische contacten. Is de eis om zelf naar de praktijk te komen steeds vaker onredelijk of onver-

antwoord of houden huisartsen door te besparen op overbodige visites juist meer tijd over voor

andere patiënten? Leveren assistenten die steeds meer medische taken voor hun rekening nemen

wel dezelfde kwaliteit of moeten patiënten met minder genoegen nemen?

Alhoewel de ontwikkelingen, gericht op het binnen aanvaardbare proporties krijgen en houden van

de werkbelasting, aanbodgestuurd zijn, dienen ze mogelijk ook het belang van patiënten. Het is

voor patiënten immers van belang dat, mede gezien de voorziene huisartsentekorten,  het aanbod

van huisartsenzorg zodanig georganiseerd is dat deze zorg in de toekomst gegarandeerd is. Aan de

andere kant kan men zich afvragen in hoeverre patiënten de genoemde veranderingen appreciëren.

Daarbij moet worden aangetekend dat niet overal op is beknibbeld. Dat geldt met name niet voor

de tijd die voor patiënten wordt uitgetrokken. De bevindingen dat het aandeel patiëntgerelateerde

tijd en de lengte van het boekingsinterval minder afhankelijk zijn geworden van de praktijkgrootte

zijn duidelijke aanwijzingen dat het patiëntbelang bij huisartsen nog altijd centraal staat. Ook de

aandacht voor het informeren van patiënten en het gezamenlijk tot besluiten komen, zijn toegeno-

men. Niettemin blijken sommige patiënten verontrust over de bereikbaarheid van huisartsen tij-

dens ANW-diensten, vooral bij patiënten die op grote afstand van de huisartsenposten wonen. Ook

bestaat discussie over al te stringente triage aan de telefoon door assistenten. In het vierde rapport

uit de Tweede Nationale Studie reeks is het patiëntoordeel over de huisarts in 1987 en 2001 vergele-

ken (Braspenning et al., 2004). Hieruit blijkt dat – voor zover de gegevens van beide meetmomen-

ten vergelijkbaar zijn –  de patiënttevredenheid met betrekking tot de inhoud van de zorg licht is

toegenomen, terwijl men zich wat meer zorgen maakt over de bereikbaarheid buiten kantoortijden

en over de bereidheid van de huisarts een huisvisite af te leggen. In dit vierde rapport uit de reeks

wordt tevens een toename gerapporteerd in tevredenheid over de uitleg die huisartsen geven bij een

klacht en de mate waarin patiënten zich serieus genomen voelen. 

Ook het verwijsgedrag van huisartsen zegt iets over de kwaliteit van de zorg die zij leveren. Als

poortwachters van het Nederlandse gezondheidszorg systeem is het hun taak alleen dan te verwij-

zen wanneer dit nodig is. Een hoge (ervaren) werkbelasting zou kunnen leiden tot relatief hoge ver-

wijscijfers. Hiervan lijkt echter geen sprake. Het percentage consulten waarin wordt verwezen is in

vergelijking met de Eerste Nationale Studie zelfs gedaald (Cardol et al., 2004). Een nieuwe verwij-

zing vindt in minder dan 3% van de contacten plaats. Overigens is deze daling mogelijk deels te ver-

klaren door administratieve veranderingen in de registratie. Ook de mate waarin huisartsen

geneesmiddelen voorschrijven kan worden gezien als een maat voor kwaliteit en doelmatigheid.

Het uitschrijven van een door de patiënt gevraagd recept is immers ook een manier om de patiënt
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snel de spreekkamer uit te krijgen, sneller dan de patiënt ervan te overtuigen dat het betreffende

middel niet werkt. Het voorschrijven van geneesmiddelen is weliswaar toegenomen. Dit wordt ech-

ter mede veroorzaakt door de kortere periodes waarvoor geneesmiddelen tegenwoordig (mogen)

worden voorgeschreven.

Tenslotte kan kwaliteit worden bezien in het licht van de NHG-standaarden. Het vierde Nationale

Studie rapport laat hier een gemêleerd beeld zien (Braspenning et al., 2004). In vergelijking met de

Eerste Nationale Studie (toen de NHG-standaarden er overigens nog niet waren) is duidelijke voor-

uitgang geboekt op het terrein van preventie en controles. Aan de andere kant wordt aanzienlijk

vaker antibiotica voorgeschreven, ook bij aandoeningen waar de standaard die niet adviseert. De

Nederlandse huisarts is internationaal gezien echter nog steeds veruit het meest terughoudend wat

dit betreft. Ook wordt bij voorschrijven van antidepressiva vaker afgeweken van de standaard. Het

is echter niet waarschijnlijk dat dit te maken heeft met werkbelasting. De toegenomen populariteit

van antibiotica en de introductie van nieuwe geneesmiddelen gekoppeld aan farmacotherapeuti-

sche marketing, lijken hiervoor eerder verantwoordelijk (Van dijk et al, 2003). Het gegeven dat

NHG-standaarden op grote schaal worden nageleefd, wijst op het belang dat door de beroepsgroep

wordt gehecht aan het waarborgen van kwaliteit. Al met al zijn er maar weinig aanwijzingen dat de

efficiëntere werkwijze van huisartsen ten koste zou zijn gegaan van de kwaliteit.
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Achtergrond en vraagstellingen

1.1 Inleiding

Dit rapport maakt deel uit van een reeks van zes rapporten waarin verslag gedaan wordt van de

Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk. De werkbelasting van

huisartsen staat in dit rapport centraal. In dit eerste hoofdstuk zullen de doelstelling en de vraag-

stellingen worden beschreven. Daarnaast zal worden ingegaan op de maatschappelijke achter-

grond waartegen dit rapport tot stand kwam. Verder wordt de plaats van deze publicatie binnen de

Tweede Nationale Studie toegelicht. Tot slot wordt de indeling van het rapport en de wijze waarop

dit kan worden gelezen beschreven. 

1.2 Waarom een kernrapport over werkbelasting ?

Onderzoek naar werkbelasting van huisartsen is niet nieuw. Zowel nationaal als internationaal be-

staat er inmiddels een behoorlijke onderzoekstraditie op dit gebied. De behoefte aan onderzoek

naar dit onderwerp wordt gevoed door belangen van zowel huisartsen, patiënten als zorgverzeke-

raars. Er zijn drie redenen aan te voeren om aandacht te besteden en in dit geval onderzoek te doen

naar werkbelasting. 

In de eerste plaats nemen huisartsen een centrale rol in binnen de Nederlandse gezondheidszorg,

huisartsen hebben een zogenaamde poortwachtersfunctie. Dit betekent dat het overgrote deel van

de medische problemen in eerste instantie bij de huisarts terecht komt. Hiervan wordt 96% door de

huisarts en de assistente zelf afgehandeld, de rest wordt doorverwezen naar andere specialistische,

paramedische of psychosociale zorg (Cardol et al., 2004). Wanneer nu de werkbelasting van huis-

artsen te hoog wordt en zij onder zware druk werken, gaat dit ten koste van de kwaliteit van de zorg

en kunnen in sommige gevallen zelfs huisartsen geheel uit het vak verdwijnen. Kwaliteitsverlies

van huisartsgeneeskundige zorg kan, gezien de centrale positie, een probleem vormen voor de

gezondheidszorg in zijn geheel. 

Een tweede reden houdt verband met de wijze waarop huisartsen worden gehonoreerd. Nederland

kent een gemengd honoreringssysteem. Voor particulier verzekerden ontvangen huisartsen een

bedrag per consult of verrichting, voor ziekenfondsverzekerden bestaat een abonnementshonore-
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ring: een vast bedrag per jaar, per ingeschreven patiënt. In het laatste geval betekent dit voor huis-

artsen dus dat hun inkomsten niet direct gerelateerd zijn aan de hoeveelheid werk. De ene patiënt

doet immers vaker een beroep op de huisarts dan de andere. Dit systeem kan leiden tot oneerlijke

verschillen tussen huisartsen waarbij de ene huisarts harder moet werken dan de andere voor het

zelfde inkomen. Overigens wordt er in het honoreringsysteem wel enigszins gedifferentieerd naar

leeftijd (voor 65+ers krijgen huisartsen iets meer) en ook huisartsen in ‘erkende achterstandsge-

bieden’ krijgen iets meer per patiënt. Desondanks vormt deze differentiatie slechts in beperkte

mate een afspiegeling van de verschillen in werkbelasting (Commissie modernisering curatieve

zorg, 1994; Jabaaij, 2002). De Commissie Toekomstige Financieringsstructuur Huisartsenzorg

onder voorzitterschap van dhr. Tabaksblat pleitte in haar rapport ‘Een gezonde spil in de zorg’ dan

ook voor een sterkere koppeling tussen werklast en inkomen, met andere woorden: loon naar wer-

ken en loon naar prestatie (Commissie Toekomstige Financieringsstructuur Huisartsenzorg, 2001).

De commissie bepleitte tevens een scheiding van praktijkkosten en inkomsten en een meer flexibel

stelsel dat toegespitst is op de betreffende praktijk en de specifieke lokale situatie. De voorstellen

van de commissie staan nog steeds ter discussie.      

In de derde plaats valt te verwachten dat de werkbelasting van huisartsen onder invloed van een

aantal recente ontwikkelingen in de loop der jaren is veranderd en de komende tijd zal blijven ver-

anderen. Misschien wel de belangrijkste ontwikkeling in relatie tot de werkbelasting van huisart-

sen is het reeds bestaande en nog steeds oplopende huisartsentekort. De oorzaken voor dit tekort

moeten worden gezocht in de in- en uitstroom binnen de beroepsgroep enerzijds en de ontwikke-

ling van de zorgvraag anderzijds. Het nivel becijferde voor het Capaciteitsorgaan dat in de perio-

de 2000 tot 2010 gemiddeld ongeveer 275 huisartsen per jaar zullen uitstromen, dat zijn 2750 huis-

artsen ofwel ruim een derde van de gehele Nederlandse huisartsenpopulatie (Van der Velden en

Hingstman, 2001). Inmiddels is het aantal opleidingsplaatsen flink uitgebreid maar het is niet aan-

nemelijk dat het tekort op korte termijn zal worden opgelost (Leliefeld en Holland, 2003). Andere

relevante ontwikkelingen die van belang zijn, zijn de snelle opkomst van huisartsenposten, de

‘feminisering’ van het beroep en daaraan gerelateerd de toename van huisartsen die in deeltijd wer-

ken. De opkomst van andere disciplines in de praktijk zoals hbo-ondersteuners, past in de ont-

wikkeling van taakherschikking en functiedifferentiatie waarvoor de Raad voor de Volksgezond-

heid en Zorg pleit in haar rapport ‘taakherschikking in de gezondheidszorg’(rvz, 2002). De be-

roepsgroep heeft zich uitgesproken voor een ontwikkeling richting een ‘huisartsgeneeskundige

voorziening’ (Stalenhoef, 2002) waarbinnen huisartsen en ondersteunend personeel samenwer-

ken en taken gedelegeerd en gedifferentieerd worden zonder dat daarbij de huisarts de eindverant-

woordelijkheid uit handen geeft. Kortom, de huisartsenzorg verandert en het is aannemelijk dat

deze veranderingen (waarop in het volgende hoofdstuk uitgebreider zal worden ingegaan) niet

zonder gevolgen zullen zijn voor de werkbelasting, hetzij in positieve, hetzij in negatieve zin.   

De bovenstaande argumenten in ogenschouw nemend wordt duidelijk dat het ontwikkelen van

beleid om de werkbelasting van huisartsen binnen aanvaarbare proporties te houden van groot

belang is. Dit kernrapport verschaft inzicht in de ‘state of the art’ op het gebied van werkbelasting

en de vaak complexe processen die daaraan gerelateerd zijn. Daarmee kan dit rapport voor zowel de

huisartsen, beleidsmakers als andere geïnteresseerden een nuttige bron van informatie zijn. 
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1.3 Doelstelling

Zoals gezegd beogen we met dit rapport informatie te leveren over werkbelasting van huisartsen

voor de beroepsgroep, beleidsmakers en andere geïnteresseerden. De opzet hierbij is om vooral

een ‘breed’ beeld te geven. Dit rapport is dus geen uitputtende wetenschappelijke analyse van het

werkbelastingsvraagstuk. Hoewel er wel degelijk gezocht wordt naar verklaringen kunnen de

hoofdstukken juist ook een aanleiding vormen tot vervolgonderzoek.

1.4 Vraagstelling

De vraagstelling in dit rapport is drieledig en kent een beschrijvend en een verklarend deel. De

vraagstelling luidt als volgt:

Hoe is het gesteld met de werkbelasting van Nederlandse huisartsen?

Is de werkbelasting van Nederlandse huisartsen in de periode 1987-2001 veranderd, en zo ja, wat is

er veranderd? 

Waardoor kunnen veranderingen in de werkbelasting van Nederlandse huisartsen en verschillen tus-

sen huisartsen worden verklaard? 

Binnen het begrip werkbelasting maken we een onderscheid tussen objectieve werkbelasting en

subjectieve werkbelasting. Onder objectieve werkbelasting verstaan we de hoeveelheid tijd die acti-

viteiten in beslag nemen of de frequentie waarmee deze plaats vinden (Groenewegen en Hutten,

1991). Objectieve werkbelasting kan daarmee relatief eenvoudig worden gekwantificeerd in de

vorm van werkzame uren, aantallen contacten, duur van contacten enz. 

Subjectieve werkbelasting heeft betrekking op de mate waarin huisartsen hun werk als belastend erva-

ren. In dit rapport wordt subjectieve werkbelasting opgevat als enerzijds de tevredenheid over het

werk en anderzijds de mate waarin men zich uitgeput voelt door het werk. Extreme uitputting door

het werk wordt ook wel burn-out genoemd (‘opgebrand’ zijn). 

De eerste twee deelvragen worden in een beschrijvend hoofdstuk beantwoord, de derde deelvraag

zal in de overige hoofdstukken steeds worden geconcretiseerd aan de hand van onderzoeksvragen

die zijn toegespitst op het onderwerp dat in het betreffende hoofdstuk wordt behandeld.

1.5 Aanpak

De eerste stap in dit onderzoek is het in kaart brengen van zowel de objectieve als de subjectieve

werkbelasting van huisartsen. Hiervoor is een aantal gegevens met betrekking tot werkbelasting

van 1987 (Eerste Nationale Studie) en 2001 (Tweede Nationale Studie) op een rijtje gezet.

Vervolgens is in de verschillende hoofdstukken steeds één aspect onder de loep genomen waarvan

verondersteld wordt dat het een relatie heeft met werkbelasting. Er zijn veel factoren denkbaar die

de werkbelasting op enigerlei wijze beïnvloeden, omdat het onmogelijk is om aan al deze zaken
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aandacht te besteden binnen het bestek van één rapport is een selectie gemaakt van een aantal

aspecten. Deze keuzes zijn gemaakt in overleg met een klankbordgroep bestaande uit vertegen-

woordigers van de beroepsgroep. 

We gaan er vanuit dat werkbelasting wordt beïnvloed door zowel vraag- als aanbodgerelateerde facto-

ren. Met andere woorden; de werkbelasting wordt beïnvloed door wat er zoal aan patiënten en proble-

men de praktijk binnen komt. Hierop hebben huisartsen zelf in beperkte mate invloed. Anderzijds

kunnen huisartsen trachten hun werkbelasting enigszins in de hand te houden door de zaken goed en

efficiënt te organiseren, bijvoorbeeld door werk te delegeren, goede waarneemregelingen te treffen

enz. Tenslotte spelen meer persoonsgebonden zaken zoals karakter en opvattingen over het werk een

rol, wat voor de één aanvaardbaar is, kan voor de ander stressgevend zijn. Samenvattend kan worden

gesteld dat de factoren die de werkbelasting beïnvloeden, worden gezocht op drie terreinen: de pati-

ënten, de huisarts en de organisatie van de praktijk. Dit is schematisch weergegeven in figuur 1.1. Tussen

haakjes staan de nummers van de hoofdstukken die op het betreffende gebied betrekking hebben.

Figuur 1.1

Patiënten, huisarts en organisatie beïnvloeden de werkbelasting; hoofdstukken waarin de verschillende

gebieden aan de orde komen tussen haakjes.

Het spreekt voor zich dat dit een sterk vereenvoudigde weergave van een veel weerbarstiger werke-

lijkheid is. De factoren organisatie, patiënten en huisarts staan immers niet los van elkaar maar zijn

op velerlei wijzen met elkaar vervlochten. Dit figuur is echter niet bedoeld als analytisch model

maar schetst in grote lijnen de denkwijze die gehanteerd is bij dit rapport: het zijn de gebieden waar

verklaringen zijn gezocht. 

Hoewel alle drie de aspecten aan bod komen, ligt de nadruk in dit rapport op de organisatie. Niet

per se omdat hier de grootste invloed vanuit zal gaan, maar wel omdat dit aspect waarschijnlijk van

deze drie zaken het meest beïnvloedbaar en daarom vanuit beleidsoogpunt het meest relevant is. 

1.6 Relatie tot andere publicaties

Dit rapport maakt deel uit van de Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huis-

artspraktijk. Naast dit rapport verschijnen vijf andere rapporten over verschillende onderwerpen op

het terrein van de huisartsenzorg en een rapport over de methoden en vraagstellingen van de

Tweede Nationale Studie. De rapporten zijn:
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patiënten (5)

huisarts (9,10)     werkbelasting (4)

organisatie (6,7,8)



• Rapport ‘Vraagstellingen en methoden’ (Schellevis et al. 2004)

• Rapport 1: Klachten en aandoeningen in de bevolking en in de huisartspraktijk 

(Van der Linden et al., 2004)

• Rapport 2: Huisartsenzorg: wat doet de poortwachter? (Cardol et al., 2004) 

• Rapport 3: Een kwestie van verschil (Van Lindert et al., 2004)

• Rapport 4: Kwaliteit huisartsenzorg belicht (Braspenning et al., 2004)

• Rapport 5: Oog voor communicatie (Van den Brink-Muinen et al., 2004)

• Rapport 6: De werkbelasting van huisartsen (onderhavig rapport)

Hoewel de rapporten afzonderlijk goed leesbaar zijn, bestaan er vele dwarsverbanden. Ook in dit

rapport wordt op sommige plekken verwezen naar andere rapporten. Enkele voorbeelden: de ge-

bruikte databronnen en methoden worden in dit rapport globaal beschreven, het rapport ‘Vraag-

stellingen en methoden’ levert echter meer gedetailleerde informatie met betrekking tot dataver-

zameling, representativiteit enz. Ook verschillen in zorggebruik zijn voor dit rapport relevant

maar worden slechts oppervlakkig beschreven voor meer gedetailleerde informatie wordt verwe-

zen naar rapport 2. 

1.7 Opbouw van het rapport

Dit rapport is als volgt opgebouwd: 

• Voor in het rapport is een samenvatting en beschouwing opgenomen van het gehele rapport.

Dit kan worden beschouwd als ‘het rapport in een notendop’. De meest opvallende en belang-

rijke bevindingen staan hierin beschreven. 

• In hoofdstuk 2 wordt een aantal belangrijke ontwikkelingen beschreven die gevolgen hebben

voor de werkbelasting van huisartsen. Het gaat hierbij om ontwikkelingen binnen de beroeps-

groep maar ook binnen de samenleving.

• In hoofdstuk 3 worden de gegevensbronnen, de wijze van dataverzameling, de respons en de

representativiteit beschreven. Voor een meer uitgebreide beschrijving van deze zaken en voor

methodische informatie over de Tweede Nationale Studie in zijn geheel wordt verwezen naar

het rapport ‘Vraagstellingen en methoden’.

• In hoofdstuk 4 wordt een aantal vooral beschrijvende analyses gepresenteerd. Hierin wordt

beschreven hoe het is gesteld met de werkbelasting van huisartsen en hoe deze in de loop der

jaren veranderd is. 

• De hoofdstukken 6 tot en met 10 vormen deelstudies waarin steeds een ander aspect in verband

wordt gebracht met werkbelasting. Hoofdstuk 5 gaat over de patiëntenpopulatie, hoofdstuk 6

over de organisatie van consulten en visites, in hoofdstuk 7 wordt ingegaan op taakdelegatie

binnen de huisartspraktijk, hoofdstuk 8 behandelt de avond-, nacht-, en weekenddiensten, in

hoofdstuk 9 komt de psychosociale zorg binnen de huisartspraktijk aan bod en in hoofdstuk 10

staat de ‘gezamenlijke besluitvorming’ tussen huisarts en patiënt centraal.

De structuur van het rapport maakt verschillende manieren van lezen mogelijk al naar gelang de

gewenste informatie. In de eerste plaats kan het rapport van het begin tot het einde worden gele-

zen ‘als een boek’. Wanneer alleen behoefte bestaat aan een overzicht, kan volstaan worden met
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het lezen van de samenvatting. Tenslotte kunnen, indien slechts interesse bestaat voor een spe-

cifiek onderwerp (bijv. taakdelegatie of anw-diensten) de betreffende hoofdstukken afzonder-

lijk worden gelezen.
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Ontwikkelingen in de 
huisartsenzorg
Berg MJ van den, Kolthof ED, Bakker DH de, Zee J van der

2.1 Inleiding

De werkbelasting van huisartsen moet worden beschouwd binnen een breder kader van  ontwikke-

lingen die binnen de samenleving en binnen de beroepsgroep spelen. De zorgvraag neemt toe, te-

gelijkertijd neemt de capaciteit door ontwikkelingen binnen de beroepsgroep relatief af. Bovendien

hebben huisartsen er de laatste jaren taken bij gekregen die voorheen niet tot hun werkterrein

behoorden. Deze toenemende spanning tussen vraag en aanbod vraagt om oplossingen. Op deze

wijze kunnen capaciteitsproblemen de aanzet vormen tot nieuwe ontwikkelingen in de organisatie

of in de zorgverlening. In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens een aantal belangrijke ontwik-

kelingen in vraag en aanbod binnen de huisartsenzorg, de toenemende spanning hiertussen en een

aantal recente ontwikkelingen binnen het werkveld beschreven. 

2.2 Een toenemende zorgvraag

In de nota ‘Zorg met toekomst’ (vws, 2001) wordt de verwachting uitgesproken dat de zorgbe-

hoefte in Nederland de komende jaren zal toenemen. De vergrijzing van de bevolking zal hierbij

een belangrijke rol spelen. Daarnaast worden in de nota enkele andere demografische, sociaal cul-

turele en medisch-technische ontwikkelingen genoemd die de zorgvraag in de toekomst zullen

doen toenemen. Voorbeelden hiervan zijn de eerste generatie allochtonen die op een leeftijd komt

waarmee een intensiever beroep op zorg zal worden gedaan, de hoger wordende leeftijd waarop

Nederlandse vrouwen een eerste kind krijgen en de omslag van aanbod- naar vraaggestuurde zorg.

Het rivm becijferde in 2002 dat het totale volume van de gezondheidszorg jaarlijks met 2,4 zal

moeten toenemen om de zorg op het huidige niveau te kunnen handhaven (Van Oers, 2002).

De toenemende vraag naar huisartsenzorg komt de laatste jaren vooral tot uitdrukking in de contactfre-

quentie van personen in leeftijd van 75 jaar en ouder met de huisartspraktijk. Tussen 1996 en 2000 was

de gemiddelde jaarlijkse toename in de totale contactfrequentie 2,2%, terwijl de gemiddelde jaarlijkse

groei onder personen van 75 jaar en ouder in die periode 4,8% was (De Bakker et al., 2001). Deze trend

heeft zich voortgezet. Tussen 2000 en 2001 steeg de contactfrequentie van deze leeftijdsgroep met 2,3%

en tussen 2001 en 2002 met nog eens 6,3% (Verheij et al., 2003). De verwachting (op basis van de pro-

centuele toename van verschillende leeftijds- en geslachtsgroepen) is dat het aantal contacten met
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(alleen) huisartsen in 2010 ten opzichte van 2000 met 7,4% zal toenemen (Van der Velden en Hingstman,

2001). Een belangrijke oorzaak hiervan is de vergrijzing van de omvangrijke babyboomgeneratie.

Hand in hand met een ouder wordende bevolking gaat de toename in het voorkomen van het aan-

tal met name chronische aandoeningen. Chronische aandoeningen zijn verantwoordelijk voor een

belangrijk deel van het zorggebruik. Onder personen van 65 jaar en ouder zijn de prevalenties van

veel chronische ziekten, zoals reumatoïde artritis, dementie, diabetes mellitus en hart- en vaat-

ziekten, aanzienlijk hoger dan onder het jongere deel van de bevolking. Ten gevolge van de groei en

vergrijzing van de bevolking zal het aantal bestaande en nieuwe gevallen van verschillende aandoe-

ningen die juist bij ouderen voorkomen, in de komende 20 jaar een stijgingspercentage van 25% tot

60% kennen (Van Oers, 2002). Nederland staat hiermee aan het begin van een periode waarin

zowel lichamelijk als psychische chronische aandoeningen de zorgvraag zullen domineren (vws,

2001). Alhoewel het percentage ouderen in Nederland de laatste decennia is toegenomen, is

Nederland minder vergrijsd dan anderen landen van de Europese Unie (Van Oers, 2002).

Tot slot zullen ook maatschappelijke veranderingen een rol spelen bij een toenemende vraag naar

huisartsenzorg. Voorbeelden hiervan zijn de toename in het aantal alleenstaanden en een minder

gezonde leefstijl onder jongeren waardoor bijvoorbeeld overgewicht steeds vaker en op steeds jon-

gere leeftijd voorkomt (Van Oers, 2002). 

Naast een stijgende zorgvraag, zorgt ook de extramuralisering binnen de gezondheidszorg voor

een toenemende vraag naar huisartsenzorg. Hierop wordt in de volgende paragraaf ingegaan.

2.3 Extramuralisatie

Een belangrijke ontwikkeling die van invloed is op het werk van de huisarts is de extramuralisering.

Onder de druk van kostenbeheersing en mogelijk gemaakt door medisch-technische ontwikkelin-

gen op het gebied van diagnostiek en behandeling heeft de trend naar extramuralisering die al in de

jaren tachtig was ingezet zich in de jaren negentig voortgezet. Figuur 2.1 brengt de trends in beeld.

In de jaren negentig is sprake van een afname van het aantal opnames per hoofd van de bevolking

van ruim 10%. Het aantal verpleegdagen per hoofd is zelfs 30% afgenomen. Tegelijkertijd is het aan-

tal opnames voor dagverpleging/-behandeling verdubbeld. Voor de huisarts betekent het dat patiën-

ten in een vroeger stadium uit het ziekenhuis worden ontslagen, waarbij soms sprake is van voort-

gezette behandeling thuis met behulp van medische technologie. Het kan hier gaan om complexe

problematiek die zowel kwalitatief als kwantitatief nieuwe eisen stelt aan het werk van de huisarts.

De afname van het aantal opnames en het aantal ligdagen betekent niet dat het gebruik van

medisch specialistische hulp is verminderd. Cijfers van het cbs en de Tweede Nationale Studie

(Cardol et al., 2004) laten zien dat het aantal contacten van patiënten met medisch specialisten is

veranderd. Logische gevolgtrekking is dat de specialist zich intensiever bezighoudt  met buiten het

ziekenhuis verblijvende personen. De aandacht voor transmurale samenwerking op de medische

as is in de jaren negentig dan ook toegenomen. Zo heeft het Nederlands Huisartsen Genootschap

samen met enkele specialistische verenigingen transmurale standaarden uitgebracht, bijvoorbeeld
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voor astma bij kinderen. Extramuralisatie lijkt dus behalve meer en complexere zorg ook meer

samenwerking/afstemming met specialisten met zich te hebben meegebracht.

Figuur 2.1

Klinische productie per hoofd van de bevolking, 1990-2001 (index, 1990=100) 

Bron: Landelijke Medische Registratie

Overigens komen ook verschuivingen van de eerste naar tweede lijn voor. Een voorbeeld hiervan is

verloskundige zorg. Het percentage kraamvrouwen dat door de huisarts wordt begeleid is in de

periode 1987-2001 gehalveerd terwijl gynaecologen juist steeds meer bevallingen zijn gaan bege-

leiden (Coffie et al., 2003). 

2.4 Veranderingen binnen de beroepsgroep1

Het klassieke beeld van de mannelijke huisarts met een solopraktijk die, bijgestaan door zijn echt-

genote/assistente, dag en nacht bezig is met zijn werk behoort meer en meer tot het verleden. De

beroepsgroep verandert van samenstelling, huisartsen zijn bijvoorbeeld steeds vaker vrouw en wer-

ken steeds vaker in deeltijd. Ook is de huisartsenpopulatie aan vergrijzing onderhevig. Deze veran-

deringen binnen de huisartsenpopulatie hebben gevolgen voor de huidige en de toekomstige capa-

citeit. In deze paragraaf worden deze ontwikkelingen toegelicht.

2.4.1 Feminisering, deeltijd-werken en vergrijzing van de beroepsgroep

Het vak van huisarts is al lang geen typisch mannenberoep meer, vrouwen zijn aan een snelle opmars

begonnen en lijken op termijn zelfs in de meerderheid te raken. Zoals te zien is in figuur 2.2 was in 2001

bijna 23% van de huisartsen vrouw, tien jaar daarvoor was dat ongeveer 10% minder en in 1980 waren

vrouwelijke huisartsen nog tamelijk zeldzaam: slechts 4% van de huisartsen was toen vrouw. Dat deze

trend zal doorzetten blijkt uit het gegeven dat op de huisartsenopleiding de vrouwen inmiddels in de

meerderheid zijn. In 2001 was maar liefst 63% van de studenten huisartsgeneeskunde vrouw.

Steeds meer huisartsen werken tegenwoordig in deeltijd, in 2001 werkte 34,6% van de zelfstandig

gevestigde huisartsen minder dan 1 fte. In 1997 was dat nog bijna 29%. Deze ontwikkeling hangt

grotendeels samen met de hierboven beschreven instroom van vrouwen in het beroep. Het zijn met
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name vrouwen die kiezen voor een deeltijdbaan. Zoals in figuur 2.3 is te zien, werkte in 2001 ruim

77% van de mannelijke huisartsen voltijd tegen 23% van de vrouwelijke huisartsen. Iets meer dan

de helft van de vrouwen werkt minder dan 60% tegen minder dan één op de tien mannen.

Overigens kiezen in de jonge cohorten ook steeds meer mannen voor een deeltijdbaan. 

Figuur 2.2

Verdeling naar geslacht van de Nederlandse huisartsenpopulatie, 1980-2001

Bron: Huisartsenregistratie nivel

Figuur 2.3

Voltijders en deeltijders in 2001 naar geslacht

Bron: Huisartsenregistratie nivel

2.4.2 De huisartsenpopulatie vergrijst

In de loop der jaren is de leeftijdsopbouw van de Nederlandse huisartsenpopulatie sterk veranderd;

er is sprake van ‘vergrijzing’ van de beroepsgroep. In 1991 was bijna 36% van de huisartsen jonger

dan 40 jaar, in 1995 was dat nog een kwart en momenteel is dat nog ruim een vijfde. Het percenta-

ge huisartsen dat 50 jaar of ouder is, is in tien jaar tijd met 13,4% toegenomen en bedraagt thans

ruim een derde (zie figuur 2.4). 

34

de werkbelasting van huisartsen

Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk

1980   1990  1985 1995  2000 2001

mannen

vrouwen

100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %

mannen   vrouwen

,60 fte of minder

,61 t/m ,99 fte

1 fte

100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %



35

ontwikkelingen in de huisartsenzorg

Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk

2.5 Een groeiend huisartsentekort

Er zijn te weinig huisartsen en het  huisartsentekort neemt toe. Dit tekort staat niet op zich maar

hangt nauw samen met de hierboven beschreven ontwikkelingen. Overigens is dit probleem niet

alleen te wijten aan ontwikkelingen die plaats vinden binnen de beroepsgroep maar ook aan veran-

deringen in de gezondheidszorg in bredere zin en de samenleving in zijn geheel. 

Figuur 2.4 

Leeftijdsopbouw van de Nederlandse huisartsenpopulatie in 1991, 1995 en in 2001

Bron: Huisartsenregistratie nivel

De hierboven geschetste verschuivingen binnen de huisartsenpopulatie hebben belangrijke gevol-

gen voor de beschikbare capaciteit. Door het steeds grotere aandeel ‘oudere huisartsen’ is er in de

periode 2000-2010 sprake van een pensioengolf. Naar verwachting zal in deze periode ruim een

derde van de huisartsen uitstromen uit het beroep (Van der Velden en Hingstman, 2001). Overigens

is leeftijd niet de enige reden om uit het vak te stappen: een kwart van de in 2000 uitgestroomde

huisartsen (ca. 75 huisartsen) gaf aan een andere functie uit te gaan oefenen (Kenens en Hingst-

man, 2001). De ‘nieuwe aanwas’ kan dit ontstane tekort voorlopig niet geheel opvullen, deze be-

staat immers voor het merendeel uit huisartsen die kiezen voor deeltijdbanen. Wel is, om dit pro-

bleem zoveel mogelijk op te lossen, het aantal opleidingsplaatsen voor huisartsen in de afgelopen

jaren diverse malen verhoogd. Volgens recente schattingen zal in de periode 2000-2010 het aantal

beschikbare huisartsen gegroeid zijn met 7% terwijl het aantal arbeidsuren slechts met 1,6% toe-

neemt (Van der Velden en Hingstman, 2001). 

Naast de hierboven beschreven min of meer ‘natuurlijke’ ontwikkelingen in vraag en aanbod wij-

zen diverse publicaties uit dat werkdrukgerelateerde factoren het probleem van het huisartsente-

kort nog eens kunnen verergeren. Vervroegde uitstroom wordt regelmatig in verband gebracht met

een hoge werkbelasting en onvrede over het werk. 
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2.6 Richting de huisartsgeneeskundige voorziening: van solo naar 
samenwerking

De hierboven beschreven capaciteitsproblemen vragen om oplossingen. Oplossingen die er toe lei-

den dat kwaliteit en toegankelijkheid worden gewaarborgd en de werkbelasting van huisartsen

binnen aanvaarbare proporties blijft. De beroepsgroep heeft gekozen voor een koers richting de

zogenaamde ‘voorziening huisartsenzorg’. Binnen deze voorziening werken huisartsen en andere

goed opgeleide professionals samen. Delegatie, differentiatie, effectieve uitwisseling van (elektro-

nische) gegevens en een breed zorgaanbod zijn hierbij sleutelbegrippen. 

Hoewel de huisartsgeneeskundige voorziening vooralsnog een toekomstbeeld is, lijken de eerste

contouren daarvan zich al af te tekenen. In toenemende mate kiezen huisartsen ervoor hun werk-

zaamheden grootschaliger te organiseren. Het aandeel solopraktijken neemt al jaren af ten faveure

van duo- en groepspraktijken en gezondheidscentra, waarneemgroepen voor de avond-, nacht-, en

weekenddiensten (ANW-diensten) maken plaats voor grootschalige huisartsenposten en nieuwe

disciplines doen hun intrede in de praktijk. 

2.6.1 Praktijkvorm

In figuur 2.5 staan de percentages huisartsen weergegeven naar de praktijkvorm waarin zij werken

in drie verschillende jaren: 1991, 1995 en 2001. Er heeft duidelijk een verschuiving plaats gevonden:

het aandeel solisten is in tien jaar tijd afgenomen van 54% naar 42%. 

Figuur 2.5

Percentages huisartsen naar praktijkvorm in 1991, 1995 en 2001

Bron: Huisartsenregistratie nivel

Dat de solopraktijk als praktijkvorm aan populariteit heeft ingeboet blijkt ook uit de voorkeuren

van praktijkzoekende huisartsen. In 2001 gaf 62% van de praktijkzoekende huisartsen aan voor-

keur te hebben voor een groepspraktijk, 30% prefereerde een duopraktijk en slechts 2% wilde het

liefst een solopraktijk (de overigen hadden geen voorkeur). In 1995 gaf nog 10% de voorkeur aan

een solopraktijk (Hingstman en Kenens, 2001).

36

de werkbelasting van huisartsen

Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk

100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %

1991 1995  2001

groeppraktijk

duopraktijk

solopraktijk



2.6.2 Huisartsenposten

Zoals al werd aangegeven kan de opkomst van huisartsenposten beschouwd worden als één van de

eerste concrete stappen richting de huisartsgeneeskundige voorziening. 

De verandering heeft voor huisartsen belangrijke gevolgen. In het ‘oude systeem’ met waarneem-

groepen namen groepjes van vier tot zes huisartsen om beurten voor elkaar waar tijdens de avon-

den, nachten en /of weekenden. De dienstdoende huisarts moest dan beschikbaar zijn en kon uit

zijn bed worden gebeld om een patiënt te helpen. Bij een huisartsenpost zijn gemiddeld 54 huis-

artsen aangesloten. Tijdens de anw-diensten nemen enkele huisartsen de gehele patiëntenpopu-

latie van deze grote groep huisartsen waar op een post waar de huisartsen worden bijgestaan door

extra personeel zoals een assistente die de telefoontjes ‘filtert’ en vaak door een speciaal opgeleide

chauffeur die de huisarts vergezelt bij de huisvisites.  

De snelheid en omvang van deze ontwikkeling zijn ongekend, ondanks dat er aanvankelijk geen

sprake was van een centrale (landelijke) aansturing van dit proces. Hoewel er op enkele plaatsen in

het land zoals Den Haag en Den Bosch al sprake was van huisartsenposten avant la lettre, is deze

ontwikkeling pas halverwege de jaren ’90 echt op gang gekomen. Momenteel is 80 à 90% van de

Nederlandse huisartsen bij een huisartsenpost aangesloten.

2.6.3 Nieuwe disciplines in de praktijk

Al sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw worden huisartsen in hun praktijk bijgestaan door een dok-

tersassistente / praktijkassistente. Een toegenomen druk op de huisartsenzorg en een veranderen-

de zorgvraag/zorggebruiker leiden echter in toenemende mate tot een herschikking van taken en

de komst van nieuwe disciplines in de praktijk. 

De meest voorkomende van deze disciplines is de praktijkondersteuner op hbo-niveau, in veel

gevallen is dit een praktijkverpleegkundige. Deze ondersteuners houden zich met name bezig met

de zorg voor chronisch zieken en /of ouderen (Van den Berg en De Bakker 2003). Inmiddels is in

ongeveer 40% van de huisartspraktijken een dergelijke ondersteuner actief .  

Andere voorbeelden zijn de zogenaamde allochtone zorgconsulenten die voorlichting kunnen

geven in de eigen taal, nurse-practitioners (zeer ervaren verpleegkundigen die taken van de huis-

arts overnemen) en pysician-assistants (medisch opgeleide professionals op masterniveau die on-

der supervisie van de arts medische taken verrichten). 

In haar rapport ‘Taakherschikking in de gezondheidszorg’ bracht de rvz een advies uit aan de overheid

over het te volgen beleid ten aanzien van taakherschikking. Overigens is deze ontwikkeling gaande in de

gezondheidszorg in zijn geheel. Dit advies heeft tevens de poortwachtersfunctie van de huisarts en taak-

afbakening van verschillende beroepen ter discussie gesteld: kan een patiënt, zonder tussenkomst van de

huisarts, direct naar een fysiotherapeut? Wat kan en mag een doktersassistente of een verpleegkundige?

Is de traditionele eindverantwoordelijkheid van de huisarts juridisch en praktisch wel te handhaven? Dit

soort kwesties zijn van groot belang voor hoe de toekomst van de huisartsenzorg er uit zal gaan zien. 
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Noten

1 Cijfers zijn gebaseerd op nivel-cijfers uit de registratie van beroepen in de eerstelijnsgezondheidszorg/-
huisartsen van de betreffende jaren
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3



Onderzoeksgegevens en 
meetinstrumenten

3.1 Inleiding

Opzet gegevensverzameling

De gegevens die gebruikt worden om de onderzoeksvragen te beantwoorden zijn verzameld in het

kader van de Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk (ns2).

Een uitgebreide beschrijving van opzet, gegevensverzameling en representativiteit is te vinden in het

rapport ‘Vraagstellingen en methoden’ van de Tweede Nationale Studie (Schellevis et al., 2004). In

dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op algemene aspecten van de opzet en uitgebreider op aspecten

die specifiek van belang zijn bij het lezen van dit rapport. 

De gegevensverzameling van de ns2 vond plaats tussen mei 2000 en april 2002; de meeste gege-

vens hebben betrekking op het kalenderjaar 2001. Voor de gegevensverzameling werd medewer-

king gevraagd aan de deelnemers van het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg ( linh),

een samenwerkingsverband van nhg, lhv, wok en nivel (Verheij, 2002). Van de 89 praktijken

die in 1999 aan LINH deelnamen, waren er 61 bereid om aan de ns2 deel te nemen. Daarna werden

43 nieuwe praktijken geworven voor deelname aan linh en de ns2, waarmee het totale aantal

deelnemende praktijken aan de ns2 op 104 kwam. 

In de gegevensverzameling van de ns2 zijn drie niveaus te onderscheiden: verzameling van gege-

vens in de huisartspraktijk (contacten, deelcontacten en ziekte episoden van patiënten), over de

huisartspraktijk en over de patiëntenpopulatie (Schellevis et al., 2004). Een overzicht van de gege-

vensverzameling wordt gegeven in tabel 3.1. 

In dit hoofdstuk wordt nu een beschrijving gegeven van de gegevens en meetinstrumenten die in de

verschillende hoofdstukken van dit rapport worden gebruikt. Van alle gegevensbronnen zal een

korte inhoudelijke beschrijving worden gegeven. In de overige hoofdstukken zal steeds in de

methodenparagraaf worden vermeld van welke databronnen binnen het betreffende hoofdstuk

gebruik gemaakt is. Verdere informatie over de dataverzameling, respons enz. wordt daarbij

achterwege gelaten. 
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Tabel 3.1 

Overzicht van de gegevensverzameling van de Tweede Nationale Studie 

(104 praktijken, 195 huisartsen tenzij anders vermeld)

Aard van de gegevens Wijze van gegevensverzameling n

Over de patiëntenpopulatie

Uitgangspopulatie Eenmalig bij de start van de studie 399.068 personen

Eindpopulatie Eenmalig aan het einde 402.755 personen

van de studie

Midtimepopulatie Rekenkundig gemiddelde van uit- 400.912 personen

gangspopulatie en eindpopulatie

Sociaal-demografische gegevens Schriftelijke patiëntregistratie bij 385.461 personen 

de start van de studie

Interview over gezondheid en Mondelinge patiëntenquête 12.699 personen

zorggebruik gespreid over 12 maanden

In de huisartspraktijk

Aan de huisarts gepresenteerde Contactregistratie gedurende 949.220 ziekte-episoden

klachten en aandoeningen 12 maanden (96 praktijken)

Contactkenmerken Contactregistratie gedurende 180.751 contacten 

6 weken (90 praktijken)

Voorgeschreven geneesmiddelen Contactregistratie gedurende 2.143.558 voorschriften 

12 maanden (100 praktijken)

Verwijzingen Contactregistratie gedurende 116.080 verwijzingen 

12 maanden (101 praktijken)

Diagnostische en therapeutische Contactregistratie gedurende 109.916 deelcontacten

verrichtingen 6 weken 22.963 verrichtingen

Huisarts-patiënt communicatie Video-opnames 2784 opgenomen 

spreekuurconsulten 

(142 huisartsen)

Over de huisartspraktijk

Visitatie Instrument Visitatie 181 huisartsen

Praktijkvoering (98 praktijken)

Praktijkenquête Schriftelijke enquêtes 104 praktijken

Huisartsenquête (2 delen) 195 huisartsen

Praktijkondersteunend 271 praktijkassistenten/ 

personeelenquête praktijkondersteuners

3.2 De onderzoekspopulatie

De data in dit rapport (en in de gehele Tweede Nationale Studie) hebben betrekking op huisartsen en

praktijkondersteunend personeel in 104 huisartspraktijken in Nederland. Binnen deze 104 praktijken

zijn 195 huisartsen (zelfstandig gevestigden en “huisartsen in dienst van een huisarts” [hidha’s]) en
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271 assistenten en ondersteuners werkzaam. Huisartsen in opleiding (haio’s en co-assistenten zijn

niet bij de Tweede Nationale Studie betrokken). Er is gestreefd naar een landelijk representatieve

onderzoekspopulatie met betrekking tot een aantal relevante achtergrondkenmerken (deze worden

uitvoeriger beschreven in paragraaf 3.4). Een vereiste voor deelname aan de Tweede Nationale Studie

was dat binnen de praktijk gebruik werd gemaakt van een Huisarts Informatie Systeem (his). Uit eer-

der onderzoek is gebleken dat er nauwelijks een relatie bestaat tussen de mate van automatisering van

huisartsen en hun huisartsgeneeskundig handelen (De Bakker et al., 2000). 

3.3 Gegevensbronnen; inhoud en respons

In 2001 zijn op drie momenten vragenlijsten naar de deelnemers verstuurd. Deze zullen hieronder

kort worden beschreven. Alle vragenlijsten zijn over de post verstuurd. Respondenten die niet rea-

geerden, kregen één of meerdere herinneringen met het verzoek de lijst alsnog in te vullen. 

De praktijkenquête

De praktijkenquête bevatte vragen die betrekking hebben op kenmerken van de praktijk zoals de

automatisering en ict, de aanwezigheid van instrumenten, de praktijkondersteuning en gestruc-

tureerde overlegvormen. De praktijkenquête is op 1 maart 2001 verstuurd naar alle 104 ns2-con-

tactpersonen binnen de deelnemende praktijken (dit was er in iedere praktijk één). Er zijn data over

100 praktijken, waarin in totaal 187 huisartsen werkzaam zijn. De netto repons is hiermee 96%.

Huisartsenquête deel 1 

Het eerste deel van de huisartsenquête bevatte vragen op zowel organisatorisch als vakinhoudelijk

gebied. Voorbeelden van onderwerpen die aan de orde kwamen, zijn de regeling van de spreekuren,

overlegvormen binnen en buiten de praktijk, samenwerking met de bedrijfsarts, lidmaatschappen,

nevenfuncties, zorg voor specifieke groepen en vragen over de privésfeer zoals samenstelling van

het huishouden en zorgtaken. Huisartsenquête deel 1 is op 1 maart 2001 verstuurd naar 195 huis-

artsen. 191 vragenlijsten werden geretourneerd waarvan drie anoniem. 188 vragenlijsten zijn bruik-

baar. De netto repons is 96%. 

Huisartsenquête deel 2 

Het tweede deel van de huisartsenquête bevatte vragen die betrekking hadden op zowel objectieve

als subjectieve werkbelasting van huisartsen. Voorbeelden hiervan zijn een serie vragen over het

aantal diensten dat men draait, arbeidssatisfactie, symptomen van burnout en belastende situaties

tijdens het werk. Huisartsenquête deel 2 is verstuurd op 6 september 2001. Zeven van de oorspron-

kelijke 195 huisartsen waren in de tussentijd vertrokken of hadden te kennen gegeven niet mee te

willen doen. Voor één van deze vertrokken huisartsen is een nieuwe huisarts in de plaats gekomen.

Er zijn 189 exemplaren verstuurd. In totaal kwamen 164 bruikbare lijsten retour. De netto respons

bedraagt hiermee 87%. 

Tijdsbestedingsonderzoek huisartsen

Als instrument voor het tijdsbestedingsonderzoek werd een formulier gebruikt waarop artsen

gedurende 7 dagen 24 uur lang noteerden wat per kwartier hun belangrijkste activiteit was geweest,
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startende met maandag van 00.00 uur tot 00.15 uur en eindigend op zondag, van 23.45 uur tot

00.00 uur. Hierbij konden artsen gebruik maken van acht verschillende codes:

c Consult (incl. telefonisch consult)

v Visite

a Overige patiëntgebonden activiteiten: overleg over individuele patiënten, uitschrijven van

recepten, bijwerken van het medisch dossier, consultatiebureau, keuringen

o Overleg, niet-patiëntgebonden (mono- of multi-disciplinair, binnen of buiten de praktijk,

werkoverleg met assistentes)

f Financiële administratie

s Na- en bijscholing, congresbezoek, lezen vakliteratuur, deelname aan wetenschappelijk onderzoek

b Overige beroepsactiviteiten: preventieprojecten, protocolontwikkeling, voorlichting of cursus

geven, activiteiten binnen rhv of dhv

p Pauze / privé; alle tijd waarin niet gewerkt wordt

De artsen werden geïnstrueerd per kwartier de code toe te kennen die het meest van toepassing

was, dus de code te geven van het soort activiteit waaraan dat kwartier de meeste tijd besteed was.

Er diende op zeven achtereenvolgende dagen geregistreerd te worden en aan de artsen werd

gevraagd hiervoor een week te kiezen die representatief was voor een normale werkweek (bijvoor-

beeld geen langdurige afwezigheid door vakantie of uitgebreid congresbezoek). 

De tijdschrijfformulieren werden op 6 september 2001 verzonden, tegelijk met huisartsenquête

deel 2. Van de 189 verzonden tijdschrijfformulieren werden er 164 geretourneerd waarvan drie

blanco en twee anoniem. Er bleven 159 bruikbare formulieren over; een netto respons van 84%. 

Enquête Praktijkondersteunend Personeel

De enquête voor het praktijkondersteunend personeel bevatte vragen over onder andere de oplei-

ding, werkervaring en nascholing, omvang van de werkweek en het uitvoeren van bepaalde werk-

zaamheden. Op 12 juni 2001 werd de enquête Praktijkondersteunend Personeel verzonden naar 271

assistenten en ondersteuners. 247 van deze vragenlijsten zijn geretourneerd waarvan één anoniem.

246 vragenlijsten waren bruikbaar. De netto respons is 91%. 

Tijdsbestedingsonderzoek Praktijk Ondersteunend Personeel

Op dezelfde wijze als bij de huisartsen is een tijdsbestedingsonderzoek gehouden onder het Prak-

tijkondersteunend Personeel. De codes die op het tijdschrijfformulier ingevuld konden worden

waren als volgt:

c Consult

t Telefonisch contact of contact “aan de balie”

l Labwerkzaamheden

m Medische administratie

f Financiële administratie

o Werkoverleg

b Overige beroepsactiviteiten

p Pauze/privé
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De tijdschrijfformulieren voor het Praktijk Ondersteunend Personeel zijn samen met de enquête

voor praktijkondersteunend personeel verstuurd op 12 juni 2001. Van de 271 werden er 229 gere-

tourneerd waarvan vier blanco in verband met ziekte of verlof. Veertien lijsten waren onbruikbaar

omdat deze niet volgens de instructie, onleesbaar of onvolledig waren ingevuld. De netto respons

bedraagt 78%.

Patiëntenquête 

Voor enkele analyses is gebruik gemaakt van de Patiëntenquête. Het doel van de patiëntenquête was

het verzamelen van gegevens over het thema ‘gezondheid en zorggebruik’ bij een aselecte steek-

proef van personen die bij de aan de Tweede Nationale Studie deelnemende huisartspraktijken

staan ingeschreven. Er zijn ca. 80 patiënten per fte huisarts geïnterviewd. Wanneer kinderen jonger

dan twaalf jaar in de steekproef zaten, werd een proxy-interview bij één van de ouders/ verzorgers

afgenomen. Om te corrigeren voor seizoenseffecten werd de uitgezette steekproef aselect over vier

kwartalen verdeeld. De totale respons bedraagt 64,5% (12.699 interviews uit 19.685 benaderde per-

sonen). De interviews zijn mondeling afgenomen met behulp van een notebook-computer bij de

respondenten thuis in de periode van 15-12-2000 t/m 15-12-2001. In het rapport van Van Lindert et

al. (2004) wordt uitgebreid verslag gedaan van de Patiëntenquête. 

Gegevens uit de NIVEL huisartsenregistratie

Sinds 1974 wordt op het nivel een registratie bijgehouden van gevestigde huisartsen en hidha’s.

De gegevens voor deze registratie worden verkregen via diverse bronnen (Huisarts en Verpleeg-

huisarts Registratie Commissie, nhg e.d.) en via eigen gegevensverzameling. Gegevens die in de

registratie worden bijgehouden zijn onder andere leeftijd, geslacht, sekse, aantal uren werkzaam

per week, vestigingsjaar, universiteit van afstuderen, regio en urbanisatiegraad. 

Naast de databronnen die in dit hoofdstuk worden beschreven is een enkele keer gebruik gemaakt

van registratiegegevens uit huisartspraktijken. Voor een beschrijving van deze gegevens verwijzen

we naar de overige rapporten van de Tweede Nationale Studie.

Responsoverzicht

In tabel 3.2 zijn de responsgegevens per enquête op en rijtje gezet. 

In de bijlage is een extra tabel (tabel 3.3) opgenomen waaruit is af te lezen hoeveel huisartsen een

bepaalde combinatie van vragenlijsten hebben ingevuld.

Tabel 3.2

Aantallen verzonden en geretourneerde vragenlijsten, brutorespons en nettorespons

Enquête Huisarts- Huisarts- Tijdbeste- Praktijk- Enquête POP1-tijd

enquête enquête dings- enquête POP1 schrijven

deel 1 deel 2 onderzoek 

huisartsen

Datum 1-03-01 6-09-01 6-09-01 1-03-01 12-06-01 12-06-01

Verzonden 195 189 189 104 271 271

Bruikbare data 188 164 159 100 246 211

Netto respons 96% 87% 84% 96% 91% 78%

1
pop= praktijkondersteunend personeel (assistenten en ondersteuners op hbo-niveau)
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3.4 Vergelijking met Eerste Nationale Studie

In veel hoofdstukken zijn vergelijkingen gemaakt met data van de Eerste en de Tweede Nationale

Studie. De Eerste Nationale Studie vond plaats in 1987/1988. De wijze van dataverzameling komt

voor een groot gedeelte overeen. In het rapport ‘Vraagstellingen en methoden’ wordt uitgebreider

ingegaan op de vergelijkbaarheid van de beide Nationale Studies. De wijze van data verzameling,

de respons en de respresentativiteit van de gegevens van de Eerste en Tweede Nationale Studie zijn

uitgebreid beschreven in eerdere publicaties (De Bakker et al., 2000; Foets et al., 1991; Schellevis

et al., 2003).

3.5 Representativiteit

De 195 huisartsen die deelnemen aan de Tweede Nationale Studie zijn op een aantal kenmerken

vergeleken met alle huisartsen in Nederland. Hieronder volgt een korte beschrijving van de repre-

sentativiteit

In tabel 3.4 is een aantal kenmerken van de ns2-huisartsen en van de gehele huisartsenpopulatie

in Nederland op een rijtje gezet. De mate waarin de onderzoekspopulatie overeenkomt met de

gehele Nederlandse huisartsenpopulatie is getoetst met een Chi-kwadraattoets1. Wat betreft verde-

ling naar geslacht, leeftijd, voltijd/deeltijd, al dan niet werkzaam in een achterstandsgebied, al dan

niet apotheekhoudend en mate van stedelijkheid wijken de ns2-huisartsen niet statistisch signifi-

cant af van de Nederlandse huisartsenpopulatie. Wel zijn er onder de ns2-huisartsen relatief meer

huisartsen die werkzaam zijn in groepspraktijken of gezondheidscentra en relatief weinig solisten.

Tabel 3.4 

Kenmerken van huisartsen en praktijken die deelnemen aan de Tweede Nationale Studie ver-

geleken met alle huisartsen in Nederland in 2001 (percentages)

Huisartsen Huisartsen χ2
p

Tweede Natio- populatie

nale Studie Nederland

(n=195) (n=7676)

Vrouwen 26,6 26,3 ,001 ,975

Leeftijd 8,250 ,409

≤ 29 jaar - 0,2

30-34 jaar 3,6 5,7

35-39 jaar 14,6 15,1

40-44 jaar 17,7 20,1

45-49 jaar 30,2 24,7

50-54 jaar 25,0 22,3

55-59 jaar 8,3 9,8

60-64 jaar 0,5 2,1

≥ 65 jaar - <0,1

Vervolg tabel 3.4 op de volgende pagina



Vervolg tabel 3.4

Huisartsen Huisartsen χ2
p

Tweede Natio- populatie

nale Studie Nederland

(n=195) (n=7676)

Voltijd werkzaam 53,6 57,0 ,646 ,421

Werkzaam in achterstandsgebied 8,9 5,8 2,431 ,119

Praktijkvorm 29,87 <,001

Solo 30,7 43,0

Duo 27,6 32,5

Groepspraktijk/    

gezondheidscentrum 41,7 24,6

Apotheekhoudende praktijk 9,4 10,0 ,050 ,722

Stedelijkheid 8,499 ,075

Zeer sterk verstedelijkt 17,2 18,6

Sterk verstedelijkt 23,4 24,8

Matig verstedelijkt 18,2 20,0

Weinig verstedelijkt 29,2 21,0

Niet verstedelijkt 12,0 15,6

Bron: Huisartsenregistratie nivel

Noten 

1 Met continuïteitscorrectie bij dichotome variabelen
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Bijlage hoofdstuk 3 

Toelichting:

In tabel 3.3 zijn de aantallen bruikbare (ingevulde) vragenlijsten weergegeven per enquête. De ver-

schillende enquêtes staan in de kolommen. In de rijen worden de aantallen respondenten weerge-

geven die een bepaalde combinatie van bruikbare vragenlijsten hebben ingevuld. De eerste rij geeft

bijvoorbeeld aan dat er 152 respondenten zijn die alle enquêtes hebben ingevuld, de derde rij geeft

aan dat er zeven respondenten zijn die alle enquêtes hebben ingevuld met uitzondering van het tijd-

schrijfformulier. De een na onderste rij geeft het aantal bruikbare vragenlijsten weer per enquête.

In laatste kolom staan alle aantallen per combinatie. In totaal zijn er 191 respondenten die tenmin-

ste één bruikbaar enquêteformulier hebben geretourneerd. Het betreft hier alleen de enquêtes die

zijn afgenomen onder huisartsen.      

Tabel 3.3

Aantallen bruikbare vragenlijsten per enquête en per combinatie van geretourneerde

vragenlijsten

Enquête Huisarts- Huisarts- Tijdbestedings- Praktijk-

enquête deel 1 enquête deel 2 onderzoek enquête*

huisartsen

Bruikbare respons 152 152 152 152 152

Bruikbare respons 1 1 1 1

Bruikbare respons 7 7 7 7

Bruikbare respons 1 1 1 1

Bruikbare respons 1 1 1 1

Bruikbare respons 2 2 2 2

Bruikbare respons 23 23 23

Bruikbare respons 1 1

Bruikbare respons 1 1 1 1

Bruikbare respons 2 2 2

Aantal per enq 188 164 159 187

Totaal 191

*Het aantal praktijken waarvan een bruikbare vragenlijst is ontvangen is 100, waarbinnen 187 huisartsen. 
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De werkbelasting van 
Nederlandse huisartsen
Berg MJ van den, Kolthof ED, Bakker DH de, Zee J van der

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een algemeen beeld geschetst van de werkbelasting van huisartsen. Hierbij

wordt een onderscheid gemaakt tussen objectieve werkbelasting (de hoeveelheid tijd die activitei-

ten in beslag nemen of de frequentie waarmee deze activiteiten plaats vinden) en subjectieve werk-

belasting, de mate waarin huisartsen hun werk als belastend ervaren. De vragen die we daarmee

trachten te beantwoorden luiden;

Hoe is het gesteld met de werkbelasting van de Nederlandse huisartsen?

Is de werkbelasting van de Nederlandse huisartsen in de periode 1987-2001 veranderd en zo ja, wat is er 

veranderd?

Dit hoofdstuk heeft een beschrijvend karakter, er wordt een aantal onderzoeksresultaten

beschreven, met als doel algemene uitspraken te kunnen doen op macroniveau. Deze beschrij-

ving kan als basis dienen voor volgende hoofdstukken waarin verklaringen voor verschillen in

werkbelasting tussen huisartsen, veranderingen in werkbelasting die zich in de loop der jaren

hebben voorgedaan en verbanden tussen verschillende aspecten van werkbelasting worden

beschreven. 

Eerst zal wat dieper op het onderwerp worden ingegaan, vervolgens wordt een aantal analyses

beschreven en de bevindingen die hieruit naar voren zijn gekomen om uiteindelijk tot een conclu-

sie te komen over hoe het er voor staat met de werkbelasting van huisartsen  en hoe deze zich in de

loop der tijd heeft ontwikkeld. 

4.2 Wat verstaan we onder werkbelasting?

Binnen het begrip werkbelasting maken we onderscheid tussen objectieve werkbelasting en sub-

jectieve werkbelasting. Onder objectieve werkbelasting verstaan we de hoeveelheid tijd die activiteiten

in beslag nemen of de frequentie waarmee deze plaats vinden (Groenewegen en Hutten, 1991).

Objectieve werkbelasting kan daarmee relatief eenvoudig worden gekwantificeerd in de vorm van

werkzame uren, aantallen contacten, duur van contacten enz. 
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Subjectieve werkbelasting heeft betrekking op de mate waarin huisartsen hun werk als belastend erva-

ren. In dit rapport wordt subjectieve werkbelasting opgevat als enerzijds de tevredenheid over het

werk en anderzijds de mate waarin men zich uitgeput voelt door het werk. Extreme uitputting door

het werk wordt ook wel burn-out genoemd (‘opgebrand’ zijn). 

4.3 Achtergrond   

De werkbelasting van huisartsen is een belangrijk thema in de huisartsenzorg. Dit onderwerp krijgt

met  name veel aandacht in landen die een gedeeltelijke abonnementshonorering kennen zoals

Nederland, Engeland en Denemarken. Dit is niet verwonderlijk omdat binnen een dergelijk sys-

teem de vraag relevant is in hoeverre het inkomen van huisartsen een reële afspiegeling vormt van

hun werkbelasting (Groenewegen en Hutten, 1994; Jabaaij, 2002). Een tweede reden om aandacht

te besteden aan werkbelasting is een mogelijk verlies aan kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg

wanneer huisartsen zwaar belast zijn (Hutten, 1998). In de loop der jaren hebben de beroepsgroep,

verzekeraars en onderzoekers zich bezig gehouden met dit onderwerp. 

Het algemene beeld dat naar voren komt uit de media, vakliteratuur voor huisartsen en onderzoek

dat naar dit onderwerp wordt gedaan, is dat de werkbelasting van huisartsen in zowel objectieve als

subjectieve zin toeneemt. 

In een recent onderzoek van Post et al. (2002) onder 425 huisartsen in de regio’s Drente, Zwol-

le/Flevoland, en Zaanstreek/Waterland gaf 38% aan de praktijk voor 2010 te willen verlaten en 19%

zei dit zelfs binnen drie jaar te doen. De hoge werkdruk bleek de belangrijkste reden voor deze

(voorgenomen) vroegere verlating. Deze werkdruk werd voor een belangrijk deel toegeschreven

aan administratieve en organisatorische ‘rompslomp’. Meer dan de helft gaf aan dat het vak van

huisarts veel minder aantrekkelijk is geworden. In een onderzoek van Visser (2002) bleek dat een

hoge werkbelasting de belangrijkste reden was voor huisartsen om vóór de leeftijd van 60 te stop-

pen met werken. Andere redenen die hoog scoorden hingen samen met werkbelasting, zoals de

grote hoeveelheid papierwerk en het te belastend zijn van avond-, nacht-, en weekenddiensten.

Harmsen et al. (2001) constateerden in hun onderzoek onder negen Rotterdamse praktijken dat er

tussen 1992 en 1997 een sterke toename was van de objectieve werklast. Zij extrapoleerden hun

gegevens naar 2005 en voorspelden dat de trend zich zou voortzetten. Overigens wordt in dit

onderzoek uitgegaan van een normpraktijk van 2350 patiënten en wordt geen rekening gehouden

met de mogelijkheid dat de praktijkgrootte afneemt. Ook is gebleken dat tijdsgebrek en hoge werk-

druk door huisartsen vaak worden genoemd als de belangrijkste obstakels voor een goede prak-

tijkvoering (Van den Hombergh et al., 1997). 

Sinds de jaren ’90 is veel aandacht gekomen voor burn-out onder huisartsen (Van Dierendonck et al.,

1992). In het begin van de jaren ’90 betaalden huisartsen van alle vrije beroepsbeoefenaars de laagste

premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. De reden hiervoor was dat het ziekteverzuim

binnen deze beroepsgroep relatief laag was. In de loop van de jaren ’90 was er een zorgelijke toename

van ziekteverzuim. Tussen 1995 en 2000 nam het aantal huisartsen dat arbeidsongeschikt raakte met

tien procent toe. De kans om weer aan het werk te gaan is in deze periode met de helft afgenomen.
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Vooral de psychische klachten namen toe. Naar schatting is in de tweede helft van de jaren ’90 het aan-

tal gevallen van burn-out onder huisartsen bijna verdubbeld (Ankoné, 1999) terwijl de gemiddelde

leeftijd waarop dat gebeurde daalde van 49,5 naar 45 jaar (Van Thiel, 2001). In het algemeen blijken

medici gemiddeld meer stress te ervaren in hun werk dan uitvoerders van veel andere professies, maar

zelfs binnen de categorie medici nemen de huisartsen een koppositie in (De Brauw, 1998).

Dat veel huisartsen zich belast voelen bleek ook duidelijk in 2001. In dat jaar waren er meerdere

protestacties en in mei van dat jaar was er zelfs een landelijke staking waarbij circa 90% van de

Nederlandse huisartsen het werk drie dagen neerlegde. Maatregelen om de werkbelasting terug te

dringen waren bij deze acties een belangrijke inzet. 

Overigens klagen niet alleen in Nederland huisartsen over een hoge werkbelasting, er lijkt sprake

te zijn van een internationale tendens. Morrison en Smith (2001) verwoordden dit in hun redactio-

nele column in British Medical Journal met een inmiddels bekend geworden metafoor: “Across the

globe doctors are miserable because they feel like hamsters on a treadmill. They must run faster just to stand still”.

Morrison en Smith stellen dat gezondheidszorgsystemen over de gehele wereld zo in elkaar zitten

dat artsen steeds harder moeten werken om er niet op achter uit te gaan: “hamster health care” noe-

men zij dat. Canada en Duitsland worden als typische voorbeelden hiervan genoemd.

Het beeld dat door Morrison en Smith wordt geschetst is dramatisch: door de steeds sneller draai-

ende tredmolen waar de arts zich in bevindt, neemt de kwaliteit van de zorg af, zijn artsen steeds

minder tevreden met hun werk en hebben zij steeds vaker te kampen met burn-out. Hoewel de

Nederlandse situatie door Morrison en Smith niet expliciet wordt genoemd zullen, afgaande op de

geluiden vanuit de beroepsgroep, wellicht ook Nederlandse huisartsen zich in dit beeld herkennen.

Overigens bestaan er verschillen van inzicht over de vraag of de werkdruk van huisartsen in ver-

schillende landen daadwerkelijk onaanvaardbaar hoog is. In een reactie op Morrison en Smith pre-

senteerde Mechanic (2001) cijfers die althans voor de v.s. en Engeland een ander beeld laten zien.

Volgens Mechanics onderzoek hebben Amerikaanse artsen geen langere werkweken dan voor-

heen, zien zij niet meer patiënten en is de hoeveelheid administratief werk niet toegenomen.

Engelse huisartsen zijn door de jaren heen korter gaan werken, hun praktijkgrootte is sinds 1985

ieder jaar afgenomen, ze verrichten minder consulten, leggen (absoluut en relatief ) minder visites

af en draaien minder avond-, nacht- en weekenddiensten. Hoewel het gezien deze cijfers, moeilijk

is vol te houden dat Engelse en Amerikaanse huisartsen het drukker hebben gekregen, ervaren zij

dat zelf wel zo. Dit roept de vraag op of er voor de Nederlandse situatie ook sprake is van een der-

gelijke discrepantie tussen wat huisartsen ervaren en wat de cijfers laten zien. 

De vraag of de werkbelasting van huisartsen daadwerkelijk is toegenomen en hoe dit dan is

gebeurd, is niet eenvoudig te beantwoorden. Een zorgvuldige onderzoeksstrategie is dan ook

geboden. In de volgende paragraaf zal uiteen worden gezet hoe objectieve en subjectieve werkbe-

lasting in dit rapport worden gemeten en onderzocht.  
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4.4. Methode

Om een zo compleet mogelijk beeld te verkrijgen van de objectieve en subjectieve werkbelasting van

huisartsen en de ontwikkeling hierin zal een aantal zaken waarin de werkbelasting tot uiting komt

worden gemeten. Hierbij zal steeds een vergelijking worden gemaakt tussen 1987 en 2001. Een eendi-

mensionale opvatting van objectieve werkbelasting (bijvoorbeeld alleen het aantal gewerkte uren of

het aantal consulten) zou geen recht doen aan de complexiteit van het begrip. Daarom zullen verschil-

lende maten in onderlinge samenhang worden beschouwd om op grond hiervan zo informatief moge-

lijke uitspraken te doen. Dat wil zeggen dat niet alleen wordt onderzocht of de werkbelasting is toe- of

afgenomen maar ook hoe dit is gebeurd. Ook subjectieve werkbelasting kan zich op verschillende

manieren manifesteren en kan op vele manieren gemeten worden. Hieronder zal kort worden toege-

licht hoe de begrippen objectieve werkbelasting en subjectieve werkbelasting zijn geoperationaliseerd. 

4.4.1 De operationalisering van objectieve werkbelasting 

De wijze waarop objectieve werkbelasting moet worden gemeten ligt allerminst voor de hand. In de

literatuur over dit onderwerp worden veel verschillende manieren van meten gebruikt (zie voor een

overzicht Groenewegen en Hutten, 1991). Om een keuze te maken uit verschillende maten voor

objectieve werkbelasting zijn drie uitgangspunten gehanteerd: de gegevens moeten elkaar aanvul-

len, de gegevens moeten samen een compleet beeld van de werkbelasting geven en de gegevens van

de twee meetmomenten moeten goed vergelijkbaar zijn.  

Op grond van deze criteria is gekozen voor de volgende maten voor objectieve werkbelasting:

• het aantal ingeschreven patiënten per huisarts;

• het aantal uren dat huisartsen wekelijks besteden aan hun werk (exclusief beschikbaarheid voor

diensten);

• aantal uren anw-diensten per week1;

• het aantal contacten van patiënten met hun huisarts;  

• verdeling tussen de typen contacten (visite, spreekuur, telefoon);  

• de gemiddelde consultduur. 

De objectieve werkbelasting kan groter worden verondersteld naarmate het aantal patiënten, het

aantal werkzame uren en aantal contacten groter is, naarmate er relatief meer visites en minder

telefonische consulten zijn en de consulten langer duren.

Met beschikbaarheid voor diensten wordt de tijd bedoeld dat een huisarts wel beschikbaar is maar

niet daadwerkelijk aan het werk is. 

4.4.2 De operationalisering van subjectieve werkbelasting 

Ook subjectieve werkbelasting kan op vele manieren worden gemeten, in dit rapport is gekozen

voor twee elkaar aanvullende benaderingen. Een eerste manier is door  te bepalen in welke mate

men tevreden is over het werk (arbeidssatisfactie) een tweede manier is door na te gaan in welke

mate huisartsen symptomen van burn-out vertonen. 
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De arbeidssatisfactie is bepaald door de huisartsen een serie aspecten voor te leggen die betrekking

hebben op hun werk met de vraag hieraan een score toe te kennen op een schaal van 1 (zeer onte-

vreden) tot en met 5 (zeer tevreden). Het meest algemene aspect luidde “Mijn werk in het alge-

meen”. Deze vragen zijn ontleend aan de satisfactieschaal van Mc Cranie (1982). Met behulp van

een factoranalyse zijn drie subschalen onderscheiden: tevredenheid over beschikbare tijd, tevre-

denheid over materiële aspecten van het werk (inkomen, praktijkkosten, uitrusting en faciliteiten)

en tevredenheid over samenwerking met andere (huis)artsen. Een verantwoording van de factor-

analyse is opgenomen in tabel 4.7 in de bijlage.  

De meest gehanteerde definitie van burn-out is die van Maslach en Jackson (1986) : “burn-out is a

syndrome of emotional exhaustion, depersonalisation and reduced personal accomplishment that can occur among

individuals who do ‘people work’ of some kind”. Emotionele uitputting betekent ‘leeg” of “op”zijn.

Depersonalisatie uit zich in een kille, cynische, afstandelijke en onpersoonlijke houding ten op-

zichte van anderen. De derde factor verwijst naar een verminderd vertrouwen in eigen bekwaam-

heid, men heeft het gevoel minder te presteren en onbelangrijk te zijn.

Voor het meten van burn-out (Maslach, 1986) is gebruik gemaakt van de Utrechtse Burn-out Schaal

(ubos) (Schaufeli en Van Dierendonck, 2000). Er bestaan drie varianten van de ubos, de schaal die wij

hanteren is de ubos-c, deze is speciaal ontwikkeld voor de welzijns- en gezondheidszorg. Elk van de

twintig items is een stelling waarvan de respondenten kunnen aangeven hoe vaak dit voor hen geldt.

De antwoordcategorieën zijn als volgt: nooit (1), sporadisch (2), af en toe (3), regelmatig (4), dikwijls

(5), zeer dikwijls (6), altijd (7). De items zijn zo geformuleerd dat een hoge score op de dimensies een

hoge mate van bezit van een bepaalde eigenschap aangeeft, in het geval van emotionele uitputting en

depersonalisatie wijst dat op een hoge en in het geval van persoonlijk bekwaamheid op een lage mate

van burn-out symptomen. Acht van de twintig items verwijzen naar emotionele uitputting, vijf naar

depersonalisatie en zeven naar persoonlijke bekwaamheid. Deze schalen zijn veelvuldig in onderzoek

toegepast en zijn vaak en grondig gevalideerd (Schaufeli en Van Dierendonck, 2000).

Ten aanzien van burn-out kunnen geen vergelijkingen worden gemaakt met de Eerste Nationale Studie

omdat deze vragen destijds niet in de huisartsenquête waren opgenomen. Binnen het nivel worden

echter sinds 1991 symptomen van burn-out gemeten onder huisartsen. Dit gebeurt om de vijf jaar (Van

Dierendonck et al., 1992). Deze cijfers zullen worden gebruikt om een vergelijking in de tijd te maken.

Voor de analyses in dit hoofdstuk is gebruik gemaakt van verschillende databronnen. Deze zijn,

samen met de operationalisaties van objectieve werkbelasting en subjectieve werkbelasting, weer-

gegeven in tabel 4.1. 

Tot slot is er een aantal items die verwijzen naar werkbelasting en die specifiek gerelateerd zijn aan

een bepaald onderwerp zoals taakdelegatie of anw-diensten, deze zullen in de betreffende hoofd-

stukken worden beschreven.

De verschillen in werkbelasting tussen de twee tijdstippen zijn bivariaat getoetst, de gemiddelden

van de beide jaren zijn steeds vergeleken en de verschillen zijn getoetst op statistische significantie.

Hierbij is gebruik gemaakt van (ongepaarde) t-toetsen en Chikwadraattoetsen. 
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Tabel 4.1

Binnen dit hoofdstuk gebruikte gegevens: operationalisaties, bronnen en aantallen

Thema Operationalisatie Bron n

Objectieve Aantal uren dat wekelijks wordt Tijdsbestedingsonderzoek 157

werkbelasting besteed aan verschillende be- huisartsen ns1

zigheden Tijdsbestedingsonderzoek 157

huisartsen ns2

Aantal patiëntcontacten Patiëntenquête  ns1 13014

Patiëntenquête  ns2 12699

Verdeling spreekuur/visite/ Contactregistratie ns1 418.219

telefoon Contactregistratie ns2 387.033

Duur van consulten Videoregistraties  ns1 442

Videoregistraties  ns2 2111

Aantal patiënten per fte huisarts Praktijkgegevens ns1 154

Praktijkgegevens ns2 189

Subjectieve Tevredenheid met diverse aspec- Huisartsenquête ns1 161

werkbelasting ten van het werk Huisartsenquête ns2 164

Symptomen van emotionele Huisartsenquête (ns2) 161

belasting Data van Dierendonck, Groene- 562

wegen en Sixma (nivel)

4.5 Resultaten

4.5.1 Objectieve werkbelasting toen en nu

Het aantal ingeschreven patiënten per huisarts is sinds 1987 wat toegenomen. Gemiddeld waren er

2297 patiënten per fte huisarts in 1987, in 2001 waren dat er 2529 (figuur 4.1). Deze toename is sig-

nificant. Deze cijfers komen redelijk goed overeen met de gegevens uit de nivel-registratie van

huisartsen2 (Van Dam en Hingstman, 1987; Kenens en Hingstman, 2001). De gegevens van de

Nationale Studie huisartsen wijzen op een toename van ongeveer 10%, die van de nivel-registra-

tie op een toename van ongeveer 5%. 

Ook zijn mensen vaker een beroep gaan doen op hun huisarts (figuur 4.2). In 1987 hadden Neder-

landers gemiddeld 3,59 contacten met hun huisarts per jaar, in 2001 was dat toegenomen tot 3,94

contacten. Deze toename is statistisch significant. Wanneer we dit vermenigvuldigen met het

gemiddelde aantal patiënten per huisarts komt dat neer op een toename van 159 contacten naar 192

contacten per week. De contactfrequentie van patiënten hangt sterk samen met hun leeftijd en hun

verzekeringsvorm. Ziekenfondspatiënten gaan vaker naar de huisarts dan particulier verzekerden.

Vanaf de leeftijd van vijf jaar geldt: hoe ouder, hoe vaker men contact heeft met de huisarts. Alleen

kinderen tussen de 0 en de 4 jaar hebben wat vaker contact met de huisarts dan oudere kinderen.

Met uitzondering van de 0 t/m 4 jarigen hebben alle leeftijdscategorieën in 2001 iets vaker contact

met de huisarts dan in 1987. Bij personen van 65 jaar en ouder is de toename het grootst: van 4,8
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contacten in 1987 naar 5,5 in 2001. Deze cijfers komen sterk overeen met die van het cbs (1987;

2002). cbs-cijfers lieten overigens zien dat de toename in contactfrequentie vooral heeft plaats

gevonden in de periode 1970-1993, na 1993 is dit vrij stabiel (cbs, 2002). De groei in het aantal con-

tacten gaat gepaard met een verschuiving van meer naar minder belastende consulten (figuur 4.3).

In 1987 bestond ruim 16% van alle contacten uit visites, in 2001 was dat nog maar 8,5%. Ook is er

een toename in het aantal telefonische consulten van 4,4% naar 10,8%. De groei in het aantal con-

tacten wordt hierdoor enigszins gecompenseerd.  

Figuur 4.1

Gemiddeld aantal patiënten per fte huisarts volgens Tweede Nationale Studie-gegevens en nivel-huisartsen-

registratie

Bron: Eerste en Tweede Nationale Studie, nivel

Figuur 4.2

Gemiddelde contactfrequentie per jaar in 1987 en in 2001, uitgesplitst naar verzekeringsvorm en leeftijd

zf = ziekenfonds part = particulier

Bron: Eerste en Tweede Nationale Studie, nivel

De gemiddelde duur van spreekuurconsulten is in de loop der tijd niet statistisch significant veran-

derd. In beide jaren was dit net iets minder dan 10 minuten (resp. 9,93 in 1987 en 9,81 in 2001). 

Opmerkelijk is dat huisartsen ondanks deze toename in contacten beduidend minder uren per

week zijn gaan werken (figuur 4.4): in 1987 was dit nog bijna 53 uur, in 2001 was dit ongeveer een 

57

de werkbelasting van nederlandse huisartsen

Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk

3000

2500

2000

1500

1000

500
1988 2001

Nationale Studie

nivel registratie

6

4

2

0
totaal

1987

2001
zf part 0-4 jr 5-14 jr 15-24 jr 25-44 jr45-64 jr 65+ jr



werkdag minder: 44 uur. Het percentage patiëntgerelateerde tijd bleef gelijk, in beide jaren 70%.

Voor een deel is deze afname in de gemiddelde werkweek toe te schrijven aan de toename van het

aandeel huisartsen dat in deeltijd werkt. In 1987 werkte minder dan één op de tien huisartsen 40

uur of minder, in 2001 was dat maar liefs 44%3. Zes op de tien huisartsen werkten in 1987  tussen

de 40 en de 60 uur, in 2001 was dit nog maar 45%. In 1987 werkte bijna een kwart zelfs meer dan 60

uur, in 2001 was dit nog ruim één op de tien. Desondanks kan dit niet de enige verklaring zijn voor

de afname in het aantal werkzame uren. In figuur 4.4 wordt tevens het aantal werkzame uren weer-

gegeven maar nu uitgesplitst naar voltijders en deeltijders (achtereenvolgens t/m ,60 fte; ,70 t/m

,90 fte en 1 fte). Hier is te zien dat huisartsen die uitgedrukt in fte evenveel werkten, in 2001 de facto

minder uren werkten. Een voltijder (1 fte) werkte in 1987 gemiddeld bijna 54 uur en in 2001 bijna 47

uur. Deeltijders werken overigens relatief meer per fte dan voltijders. Voor uitsplitsingen naar ver-

schillende activiteiten: zie tabel 4.5 in de bijlage. 

Wanneer de aantallen werkzame uren binnen en buiten kantoortijden apart worden bekeken, (zie

figuren 4.4a en 4.4b) blijkt dat ongeveer 70% van de gewerkte tijd binnen kantoortijden is (door-

deweeks tussen 8.00 uur en 17.00 uur). Bij de huisartsen die in voltijd werken (1 fte) heeft de afna-

me in gewerkte uren met name binnen kantoortijden plaats gevonden. Bij de deeltijders, vooral de

huisartsen die t/m ,60 fte werken, heeft zowel binnen als buiten kantoortijden een daling plaatsge-

vonden. (De exacte getallen zijn opgenomen in tabel 4.6 in de bijlage). 

Gemiddeld werkten huisartsen in 2001 vijf uur minder per fte, dit verschil is statistisch significant.

Samengevat blijkt dus dat hoewel er een tendens is naar deeltijd werken en deeltijders meer uren

per fte werken dan voltijders er zowel in absolute als in relatieve zin sprake is van een afname in het

aantal werkzame uren. 

Figuur 4.3

Verdeling van soorten contacten met de huisarts in percentages 1987-2001

Bron: contactregistratie Eerste en Tweede Nationale Studie, nivel
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Figuur 4.4

Gemiddeld aantal werkzame uren per week in 1987 en in 2001; voltijders en deeltijders

Bron: Eerste en Tweede Nationale Studie, nivel

Figuur 4.4a

Gemiddeld aantal werkzame uren per week tijdens kantoortijden (doordeweeks tussen 8.00 uur en 17.00

uur) in 1987 en in 2001; voltijders en deeltijders

Bron: Eerste en Tweede Nationale Studie, nivel

Figuur 4.4b 

Gemiddeld aantal werkzame uren per week buiten kantoortijden (doordeweeks voor 8.00 uur en na 17.00

uur en in het weekend) in 1987 en in 2001; voltijders en deeltijders

Bron: Eerste en Tweede Nationale Studie, nivel
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Wanneer de werkweek korter wordt en de hoeveelheid werk niet minder is een logisch gevolg dat de

hoeveelheid gewerkte tijd per patiënt, per jaar afneemt. In 1987 besteedden huisartsen gemiddeld

één uur en een kwartier per patiënt per jaar, in 2001 was dit twaalf minuten minder. Het is van belang

er op te wijzen dat het hier gaat om de totaal gewerkte tijd per patiënt, hetgeen niet hetzelfde is als

de tijd dat een patiënt een huisarts ziet. Een huisvisite kost bijvoorbeeld de huisarts meer tijd, terwijl

deze niet noodzakelijkerwijs meer tijd daadwerkelijk met de patiënt bezig is. Geconcludeerd kan

worden dat huisartsen in 2001 meer patiënten helpen in minder tijd. Een manier waarop dat wordt

gedaan is door minder vaak op visite te gaan en consulten vaker telefonisch af te handelen. 

In tabel 4.4 in de bijlage is een overzicht opgenomen van alle maten voor objectieve werkbelasting,

inclusief standaardfouten, verschillen en significantie.

4.5.2 Subjectieve werkbelasting toen en nu

Arbeidssatisfactie

De meest eenvoudige manier om te meten hoe tevreden huisartsen zijn met hun werk is door er recht-

streeks naar te vragen. De antwoorden op deze vraag geven een eerste indruk van hoe het met de

arbeidssatisfactie is gesteld. In figuur 4.5 worden de percentages van 1987 en 2001 naar antwoordca-

tegorie weergegeven.

Ongeveer drie kwart van de huisartsen was in 2001 tevreden of zelfs zeer tevreden over het werk in

het algemeen. Een kwart is niet geheel tevreden en 4% van de huisartsen is ontevreden. Wanneer

we deze percentages  vergelijken met die van 1987 dan is er een duidelijke afname van de tevreden-

heid waarneembaar. In 1987 was nog bijna negen van de tien huisartsen (88%) (zeer) tevreden over

het werk. In 1987 waren er geen artsen die zeiden ontevreden te zijn, in 2001 was dit 4%. In 2001

waren er significant meer huisartsen die (zeer) ontevreden waren dan in 1987. 

Het werk van de huisarts kent echter vele facetten zoals de omgang met patiënten, de organisatie

van de praktijk, het inkomen enz. Wanneer huisartsen nu moeten aangeven in hoeverre zij tevreden

zijn over “het werk in het algemeen” moeten zij al deze zaken tegen elkaar afwegen en tot een soort

Figuur 4.5

Tevredenheid van huisartsen over ‘het werk in het algemeen’.   (1987 n=152, 2001 n=161) Chi kwadraat on-

tevreden vs deels t/m (zeer)tevreden = 6,00 (df=1) (p=,004)

Bron: Eerste en Tweede Nationale Studie, nivel
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totaal oordeel komen. Om een  genuanceerder beeld te krijgen van de arbeidssatisfactie moeten de

drie schalen voor arbeidssatisfactie en de afzonderlijke items nader worden bekeken. 

In figuur 4.6 is per aspect het percentage huisartsen weergegeven dat hierover (zeer) ontevreden is.

De bovenste drie items hebben betrekking op materiële kanten van het werk. Van alle items bestaat

in 2001 de meeste ontevredenheid over de kosten om de praktijk draaiende te houden. Bijna de helft

(47,5%) is hier ontevreden over, één op de tien geeft zelfs aan hierover zeer ontevreden te zijn. Ook

zijn bijna vier op de tien huisartsen ontevreden over het eigen inkomen, slechts 28,6% is hierover

wel tevreden. Over de uitrusting en de faciliteiten in de praktijk bestaat meer tevredenheid: bijna

twee derde is hierover tevreden en slechts 15% is hier ontevreden over. Wanneer we deze cijfers ver-

gelijken met die van 1987 dan zien we dat de onvrede over het inkomen  en de praktijkkosten flink

is toegenomen, deze percentages zijn bijna verdubbeld.    

De middelste drie items hebben betrekking op samenwerking met collega’s en andere artsen.

Hierover bestaat relatief weinig ontevredenheid en bovendien is de ontevredenheid bij alle items iets

afgenomen. Over professionele contacten met specialisten is toch nog bijna twee op de tien artsen

ontevreden. 

Over de beschikbare tijd (de laatste vier items) bestaat nog al wat ontevredenheid; minder dan een

derde is tevreden over de hoeveelheid tijd die besteed kan worden aan het gezin, zo’n vier op de tien

zijn hier zelfs uitgesproken ontevreden over. Over de hoeveelheid vrije tijd en de hoeveelheid tijd die

de praktijk kost, bestaat nog meer ontevredenheid. Iets meer dan de helft is tevreden over de hoe-
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Percentage (zeer) ontevreden op satisfactieschaal per item in 1987 en in 2001

Bron: Eerste en Tweede Nationale Studie, nivel



veelheid tijd die besteed kan worden aan nascholing. De ontevredenheid over beschikbare tijd was

overigens in 1987 al hoog. Alleen over de hoeveelheid tijd die de praktijk kost is de onvrede behoor-

lijk toegenomen, bij de andere drie items is de onvrede juist afgenomen.  

Is de arbeidssatisfactie onder huisartsen in de afgelopen vijftien jaar nu toegenomen, afgenomen

of gelijk gebleven? Hiervoor moeten de scores van de twee metingen met elkaar worden vergeleken.

Het verschil in tevredenheid over het werk in het algemeen is op significantie getoetst met een

chikwadraattoets. De andere items vormen echter subschalen en hiervan zijn de gemiddelde

schaalscores van 1987 en 2001 vergeleken met een t-toets voor onafhankelijke waarnemingen.

Alleen de items voor samenwerking met collega’s blijken in 1987 geen goede betrouwbare schaal te

vormen (Cronbach’s alpha = ,35) hierbij is een vergelijking van gemiddelde schaalscores dus pro-

blematisch en zijn de verschillen daarom per item vastgesteld.

De gemiddelde score op de tijdschaal was in 1987 en in 2001 vrijwel gelijk, geen statistisch signifi-

cant verschil dus, hoewel binnen de schaal wel sprake is van een verschuiving. De gemiddelde score

op de materiële schaal is in 2001 ,35  lager, dit verschil is statistisch significant wat betekent dat de

tevredenheid over materiële zaken is afgenomen. Bij de drie items van de samenwerkingsschaal

zijn de percentages ontevreden huisartsen iets lager, maar deze verschillen zijn niet significant.  

In  tabel 4.2 zijn de resultaten op een rijtje gezet. Geconcludeerd kan worden dat de arbeidssatis-

factie in het algemeen en ten aanzien van materiële zaken in het bijzonder is afgenomen en op de

overige punten ongeveer gelijk is gebleven. In zijn algemeenheid is er dus eerder sprake van een

afname dan een toename van de arbeidssatisfactie. 

Tabel 4.2

Arbeidssatisfactie in 1987 en 2001, uitkomsten en verschillen

Tevredenheid over… 1987 2001 Toename/afname/

gelijk gebleven  

Werk in het algemeen 0% ontevreden 3,7% ontevreden Afgenomen (p =,004) 

Materiële zaken Mean 3,39 Mean 3,04 Afgenomen (p =,000)

Beschikbare tijd Mean 2,80 Mean 2,90 Geen significant verschil

Samenwerking Collegiale verhou- Collegiale verhou- Geen significante

dingen: 9,1% dingen: 5,0% verschillen

Specialisten: 22,8% Specialisten: 19,4%

Andere huisartsen: 10,8% Andere huisartsen: 7,5 %    

ontevreden  ontevreden

Bron: Eerste en Tweede Nationale Studie, nivel

Symptomen van burn-out

In tabel 4.3 worden de gemiddelde scores weergegeven op de drie dimensies van burn-out. Op de

dimensies emotionele uitputting en depersonalisatie wordt significant lager gescoord dan in 1991,

wat wil zeggen dat deze verschijnselen in mindere mate aanwezig zijn. In 1991 werd er gemiddeld

3,29 op een schaal van 1 tot en met 7 gescoord, in 2001 was dit nog maar 1,57. De gemiddelde score
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op depersonalisatie was in 1987 nog 2,92 en in 2001 1,3. Daarnaast is het vertrouwen in persoon-

lijke bekwaamheid toegenomen: van gemiddeld 3,81 naar 4,29. Deze bevindingen wijzen sterk op

een vermindering van symptomen van burn-out onder huisartsen.   

Terwijl de arbeidssatisfactie afnam, geldt voor burn-out juist het omgekeerde. Deze twee bevindin-

gen lijken op gespannen voet met elkaar te staan. Het ligt immers voor de hand dat een afname in

burn-out een toename van de arbeidssatisfactie met zich mee zal brengen. Op de vraag of de sub-

jectieve werkbelasting in zijn algemeenheid nu is toe- of afgenomen valt dan ook nog geen eendui-

dig antwoord te geven.  

Tabel 4.3

Symptomen van burn-out onder Nederlandse huisartsen, in 1991, 1996 en 2001 uitkomsten

en verschillen (schaal 1 t/m 7) (gemiddelden; standaardfouten tussen haakjes)

dgs
1

ns22 Toename / afname

1991 2001 / gelijkgebleven

Emotionele n 562 161

uitputting Gemiddeld 3,29 (,04) 1,57  (,79) Afgenomen**

Depersonalisatie  n 562 161    

Gemiddeld 2,92 (,03) 1,30  (,69) Afgenomen **  

Persoonlijke n 562 161 

bekwaamheid    Gemiddeld 3,81 (,02) 4,29  (,78) Toegenomen**   

1 Bron: Data Van Dierendock, Groenewegen en Sixma, 1991 (eigen bewerking)

2 Bron: Tweede Nationale Studie, nivel

**: p<,005

Emotionele uitputting wordt in de literatuur als de centrale en meest belangrijke dimensie van burn-

out gezien. In dit rapport zal dan ook verder alleen de factor emotionele uitputting worden gebruikt

voor verdere analyses. Een uitgebreide analyse van oorzaken en gevolgen van het gehele burn-out syn-

droom zou binnen het kader van dit rapport te ver voeren, hiervoor verwijzen we naar andere publica-

ties (Maslach en Jackson, 1986; Van Dierendonck et al., 1992; Schaufeli, 2000; Bakker et al., 2000).

4.6 Samenvatting en beschouwing

In dit hoofdstuk is een aantal resultaten weergegeven met als doel een beeld te vormen van de werk-

belasting van huisartsen en hoe deze zich in dertien jaar heeft ontwikkeld. Ten aanzien van de

objectieve werkbelasting stellen we vast dat huisartsen minder uren zijn gaan werken, terwijl tege-

lijkertijd de hoeveelheid werk relatief, dat wil zeggen per uur, behoorlijk is toegenomen. Ten aan-

zien van subjectieve werkbelasting stuiten we op tegenstrijdige bevindingen, huisartsen zijn in het

algemeen minder tevreden geworden maar symptomen van burn-out namen ook af. 

In aanmerking genomen dat de werkweek korter is geworden terwijl de hoeveelheid werk niet

navenant is afgenomen, is het begrijpelijk dat huisartsen hun werk als drukker ervaren. In zekere
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zin lijkt harder werken dus de prijs te zijn die moet worden betaald voor meer ‘vrije tijd’. Het ligt

voor de hand om de toegenomen druk binnen de gewerkte tijd te beschouwen als een consequen-

tie van de keuzes die huisartsen maken en waarvoor zij dan ook zelf verantwoordelijk zijn. Hoewel

een dergelijke redenering wellicht deels terecht is, behoeft dit enige nuancering. 

In de eerste plaats past de ontwikkeling richting een kortere werkweek in een algemene, landelijke

trend (SCP, 2000). In de jaren ’90 is de gemiddelde arbeidsduur van werkenden in Nederland flink

korter geworden. In 1998 was de gemiddelde arbeidsduur in Nederland 31,1 uur per week. In ver-

gelijking met andere Europese landen was daarmee de werkweek in Nederland het kortst en de

daling van de gemiddelde werkweek in de jaren ’90 het grootst. Voor een belangrijk deel is dit te

verklaren doordat parttime werken in Nederland in de jaren ‘90 een grote vlucht heeft genomen,

ons land is dan ook ‘Europees kampioen’ deeltijd werken. Het is begrijpelijk dat deze maatschap-

pelijke ontwikkelingen en daarmee de veranderende ideeën over arbeidstijden, niet aan huisartsen

voorbij zijn gegaan. Daarbij maakt de toegenomen verdeling van arbeid en zorg binnen het huis-

houden dat veel huisartsen mogelijk meer verplichtingen hebben naast hun werk; tijd waarin men

niet werkt is dan ook niet altijd daadwerkelijk ‘vrije’ tijd. In de tweede plaats is, ondanks een forse

afname, de gemiddelde werkweek van een huisarts nog altijd langer dan die van de meeste wer-

kende Nederlanders. Een gemiddelde voltijd werkende Nederlander werkte in 1998 39 uur. Zelfs de

huisartsen die 0,7 tot 0,9 fte werken zitten hier zo’n drie uur boven terwijl de voltijd-huisartsen hier

ongeveer een hele werkdag boven zitten. Overigens geldt dit niet alleen voor huisartsen maar ook

voor specialisten. Wanneer we de huisartsen vergelijken met andere artsen dan zien we dat het aan-

tal werkzame uren per fte ongeveer overeen komt met het gemiddelde van de specialisten en dat het

absolute aantal uren iets lager ligt. Ter vergelijking: een chirurg (de specialist met de meeste uren)

werkt ruim zeven uur per fte meer (60,5 uur) terwijl een kinderarts (de specialist met de minste

uren) zo’n vier uur per fte minder werkt dan een huisarts (49,4 uur) (Van der Velden et al., 2001).    

Het verrichten van meer werk in dezelfde tijd kan overigens ook duiden op winst in efficiëntie die

mogelijk het gevolg is van ontwikkelingen als automatisering en een toename in het aantal duo- en

groepspraktijken waardoor huisartsen meer samenwerken. Ook het delegeren van taken naar

assistenten en praktijkondersteuners kan bijdragen aan een efficiëntere verdeling van het werk. 

Hoewel winst in efficiëntie kan worden beschouwd als een positieve verandering, roepen de bevin-

dingen ook vragen op over de toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg. Betekent de verschuiving

van visites naar telefonische contacten dat huisartsen minder vaak ‘overbodige’ visites afleggen,

zodat zij meer tijd over houden voor ‘patiënten die het harder nodig hebben’? Of moet hieruit wor-

den afgeleid dat men er wel ‘heel erg aan toe moet zijn’, wil de huisarts nog een visite afleggen en

wordt de grens tussen wat wel en niet verantwoord is soms overschreden? Aannemelijk is dat de

waarheid hier ergens in het midden ligt en per huisarts zal verschillen.

De ogenschijnlijk tegenstrijdige bevindingen van enerzijds een afgenomen arbeidssatisfactie en

anderzijds een vermindering van symptomen van burn-out wijzen er op dat deze twee zaken niet

vanzelfsprekend aan elkaar zijn gerelateerd. Het is evident dat huisartsen die zich opgebrand voe-

len niet tevreden zullen zijn met hun werk maar andersom hoeft ontevredenheid nog niet met

stress en symptomen van burn-out gepaard te gaan. Overigens blijkt de afname in tevredenheid
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over het werk voor een belangrijk deel te wijten aan materiële omstandigheden: het inkomen en de

praktijkkosten. Opgemerkt moet worden dat juist deze zaken in 2001 een belangrijk issue waren

binnen de beroepsgroep, zoals bleek uit de landelijke acties die in dat jaar plaats vonden. Het is niet

ondenkbaar dat de onvrede op deze terreinen op dat moment wat meer ‘leefde’ door de discussie

die er over gaande was.   

Tot slot moet nog een kanttekening worden geplaatst bij de in dit hoofdstuk gepresenteerde gege-

vens. Hoewel avond-, nacht-, en weekenddiensten algemeen worden beschouwd als een belangrijk

deel van de werkbelasting is daar slechts in beperkte mate op in gegaan. De gewerkte uren betrof-

fen uren binnen en buiten kantoortijden dat men daadwerkelijk werkte en dus niet alleen beschik-

baar was. Het is echter van belang er op te wijzen dat ook de uren dat men tijdens anw-diensten

beschikbaar is, maar waarin men niet daadwerkelijk werkt, wel degelijk een belasting vormen. Men

kan immers ieder moment worden gebeld en dit legt een wezenlijk beperking op aan de bewe-

gingsvrijheid en de nachtrust. In 2001 was er juist een landelijke ontwikkeling gaande op het

gebied van anw-diensten waarbij kleinschalige waarneemgroepen in toenemende mate plaats

maakten voor huisartsenposten. Omdat men in huisartsenposten minder maar wel intensievere

diensten draait, heeft dit gevolgen voor de werkbelasting. In hoofdstuk 8 wordt uitgebreid op de

anw-diensten ingegaan. Vooralsnog kan worden volstaan met de opmerking dat de komst van

huisartsenposten door de meeste huisartsen als een gunstige ontwikkeling wordt beschouwd die

het werk prettiger heeft gemaakt.    

Noten 

1 anw-diensten komen in hoofdstuk 8 aan bod
2 Bij de berekening op grond van gegevens uit de nivel-registratie was wat betreft de situatie in 1987 het aan-

tal fte huisartsen niet bekend maar wel het totaal aantal huisartsen. Om een schatting te maken van het aan-
tal patiënten is het aantal gecorrigeerd voor het gemiddeld aantal fte dat we in 1987 onder Nationale Studie
huisartsen vonden: 0,94. 

3 Volgens cijfers uit de nivel-huisartsenregistratie werkte in 2001 39% in deeltijd (Kenens en Hingstman, 2001)

65

de werkbelasting van nederlandse huisartsen

Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk



Literatuur 

Ankoné, A. Burn-out bij artsen bijna verdubbeld. Medisch contact, 1999; 54(14): 494-497
Bakker, AB, Schaufeli WB, Sixma HJ, Bosveld W, Dierendonck D van. Patient demands, lack of reciprocity an

burn-out: A five-year longitudinal study among general practitioners. J. Organiz. Behav, 2000; 21, 425-441   
Brauw, M. de Medici hebben een stressvol bestaan. Medisch Contact 1998; 53 (29/30) 965-968
Centraal Bureau voor de Statistiek. Statistisch zakboek 1987.  Voorburg;Heerlen: cbs, 1987
Centraal Bureau voor de Statistiek. Statistisch jaarboek 2002. Voorburg;Heerlen: cbs, 2002
Dam, F. van, en Hingstman L. Cijfers uit de registratie van beroepen in de eerstelijnsgezondheidszorg 1998.

Utrecht: nivel, 1998
Dierendonck, D. van, Groenewegen PP, Sixma H. Opgebrand, Een inventariserend onderzoek naar gevoelens

van motivatie en demotivatie bij huisartsen. Utrecht: nivel, 1992
Groenewegen, P en Hutten JBF, Workload and job satisfaction among general practitioners: a review of the lite-

rature. Social Science en Medicine, 1991; 32: 1111-1119
Harmsen JAM, Bernsen RMD, Bruynzeels MA en Bohnen AM. Werkbelasting van huisartsen: objectieve toena-

me in 9 praktijken in Rotterdam en omgeving, 1992-1997 en een extrapolatie naar 2005. Ned Tijdschr
Geneeskd, 2001; 145 (23): 1114-1118

Hutten JBF. Workload and provision of care in general practice. Utrecht: nivel, 1998
Jabaaij L. linh-cijfers: loon naar werken? Huisarts Wet, 2002; 45 (5): 229
Kenens R. en Hingstman L. Cijfers uit de registratie van huisartsen peiling 2001. Utrecht: nivel, 2001 
Maslach, C en  Jackson SE. Maslach burn-out Inventory, Manual Palo Alto: Consulting Psychologist Press 1986.  
McCranie EW, Hornsby JL, Calvert JC. Practice and career satisfaction among residency trained family 

physicians; a national survey. Journal of Family Practice, 1982; (14): 1107-14 
Mechanic, D. How should hamsters run? Some observations about sufficient patient time in primary care.

British Medical journal, 2001; 323:266-8.
Morrison I, en Smith R. Hamster health care. British Medical Journal, 2000; 321: 1541-1542
Post, D, Kalkhoven JE, Krol B, Dijkstra M, Groothoff JW. Groeiend ongenoegen, een onderzoek onder huisartsen.

Medisch contact, 2002; 57 (2): 63-65
Schaufeli, W. en Dierendonck D van. Utrechtse Burn-out Schaal, handleiding Lisse: Swets en Zeitlinger, 2000
Sociaal en Cultureel Planbureau. Sociaal en cultureel rapport 2000. Rijswijk: scp, 2000
Thiel, E. van. Meer, jonger en langduriger, arbeidsongeschiktheid onder huisartsen. De huisarts in Nederland

2001; (11) 34-37
Van den Hombergh P, Grol R, Hoogen HJM van den, Bosch WJHM van den. Werkbelasting en ervaren werkdruk

van de huisarts. Huisarts Wet 1997; 40 (8): 376-81.
Velden LFJ van der, Hingstman L, Nienoord-Buré CD, Berg MM van den. Vraag en aanbod medisch specialisten:

bronnenoverzicht en raming 2000-2010. Utrecht: nivel; Prismant, 2001
Visser J. De handdoek in de ring. Medisch contact 2002; 57 (36) 1260-1266

66

de werkbelasting van huisartsen

Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk



Bijlage hoofdstuk 4 

Tabel 4.4

Maten van objectieve werkbelasting, 1987 en 2001

(gemiddelden, standaardfouten, verschillen, en significantiematen)

1987                          2001

Mean s.e Mean s.e verschil p

Aantal werkzame uren per week 52,9 ,86 44,1 1,01 - 8,8 ,000  

Aantal uren patiëntgerelateerd per week 37,0 ,80 31,0 ,82 - 6,0 ,000  

Aantal uren niet-patiëntgerelateerd per week 15,9 ,71 13,1 ,78 - 2,8 ,007  

Aantal fte werkzaam 0,94 ,013 ,84 ,017 - 0,10 ,000  

Aantal werkzame uren per week per fte 58,6 1,39 53,4 1,52 - 5,2 ,013  

Aantal uren patiëntgerelateerd per week per fte 39,9 ,72 37,0 ,98 - 2,9 ,019  

Aantal uren niet-patiëntgerelateerd per fte 18,6 1,21 16,3 1,11 - 2,3 ns

Uren werk per patiënt per jaar 1,25 ,04 1,05 ,03 - ,20 ,001  

Algemene praktijkgrootte 3073 118 5150 212 +2077 ,000  

Aantal patiënten per fte huisarts 2297 46 2529 41 +232 ,000  

Aantal contacten per patiënt per jaar 3,59 ,08 3,94 ,08 +,35 ,02  

Aantal contacten per week 159 * 192 * +33   

Consultduur 9,93 ,25 9,81 ,17 -,12    ns

* Standaardfout kan niet worden berekend omdat de getallen zijn geschat door het aantal patiënten per fte huisarts te

vermenigvuldigen met het aantal contacten per patiënt per jaar

ns = Niet statistisch significant

Bron: Eerste en Tweede Nationale Studie, nivel
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Tabel 4.5

Tijd die huisartsen besteden aan diverse activiteiten gedurende een week, uitgedrukt in uren,

uitgesplitst naar aantal werkzame fte in de praktijk 2001

(gemiddelden en standaarddeviaties)

Aantal fte werkzaam   

Alle huisartsen t/m ,60 fte ,70 t/m ,90 fte 1 fte

(n=156) (n=29) (n=36) (n=91)

gem sd gem sd gem sd gem sd  

Consult (inclusief telefonisch consult) 17,8 6,9 13,1 3,9 19,6 7,4 18,5 6,9  

Visite 6,8 4,4 5,4 4,0 5,3 3,4 7,8 4,5  

Overige patiëntgebonden activiteiten1 6,5 5,7 5,0 2,5 4,8 4,2 7,6 6,7  

Overleg (niet patiëntgebonden)2 2,6 2,5 3,0 2,8 2,7 2,2 2,4 2,4  

Financiële administratie 1,0 1,9 1,3 3,1 0,8 1,6 0,9 1,4  

Na- en bijscholing3 3,5 4,0 3,8 4,2 2,7 3,4 3,7 4,2  

Overige beroepsactiviteiten4 6,1 8,5 5,6 7,4 7,0 8,0 5,8 9,1  

Totale werkweek in uren 44,1 12,6 37,1 12,1 42,8 10,9 46,8 12,6         

Pauze/privé5 123,9 12,6 130,9 12,1 125,2 10,9 121,2 12,6  

Bron: Tweede Nationale Studie, nivel

1 Bijv. overleg over individuele patiënten, uitschrijven recepten, bijwerken medisch dossier, consultatiebureau, keuringen.

2 mono of multidisciplinair, binnen of buiten de praktijk, inclusief werkoverleg met assistentes.

3 Ook: congresbezoek, literatuur bijhouden, deelname aan wetenschappelijk onderzoek.

4 Zoals: preventieprojecten, protocolontwikkeling, voorlichting/cursus geven, activiteiten binnen rhv/dhv.

5 Alle tijd waarin niet gewerkt wordt.

Tabel 4.6

Werkzame uren besteed aan patiëntgerelateerde activiteiten en overige activiteiten binnen

en buiten kantoortijden uitgesplitst naar voltijders en deeltijders in 1987 en in 2001

1987 2001   

totaal t/m ,70 t/m 1 fte totaal t/m ,70 t/m  1 fte  

,60 fte ,90 fte ,60 fte ,90 fte

Patientgerelateerde uren binnen 30,1 18,2 25,8 31,9 24,0 19,1 24,0 25,5  

kantoortijden 

Uren andere activiteiten binnen 7,3 12,5 10,1 6,4 5,5 6,3 6,0 5,0

kantoortijden   

Patiëntgerelateerde uren buiten 7,0 2,8 5,8 7,6 7,1 4,3 5,7 8,4

kantoortijden   

Uren andere activiteiten buiten 8,5 12,6 9,4 8,0 7,6 7,4 7,2 7,8 

kantoortijden   

Totaal werkzame uren hele week 52,9 46,2 51,1 53,8 44,1 37,1 42,8 46,8  

Bron: Eerste en Tweede Nationale Studie, nivel
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Tabel 4.7

Relatieve frequentieverdelingen en resultaten van factoranalyse arbeidssatisfactie

Bron: Tweede Nationale Studie, nivel

f1: r2 = 33,8%   Eigen = 3,38 

f2: r2=  13,3%   Eigen = 1,33

f3: r2=  12,7%   Eigen = 1,27

n=  158  (listwise)

Rotatie oblimin

Factorladingen >,20
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Hoe tevreden bent u over… %(zeer) %Deels %(zeer) h2
f1 f2 f3

ontevreden wel, deels tevreden

niet 

De hoeveelheid tijd die ik aan mijn gezin kan 39,8 30,4 29,9 ,74 ,87 

besteden     

De hoeveelheid vrije tijd waarover ik beschik     44,1 36,0 19,8 ,65 ,83 

De hoeveelheid tijd die mijn praktijk kost 43,5 31,1 25,5 ,40 ,44  ,22  

De hoeveelheid tijd die ik aan nascholing kan 23,6 23,0 53,4 ,23 ,40 

besteden    

De mogelijkheid voor professionele contacten 7,5 27,3 55,2 ,82  ,93 

met andere huisartsen    

De collegiale verhoudingen 6,2 16,1 83,8 ,19  ,42   

De mogelijkheid voor professionele contacten met 19,4 37,5 43,2 ,21  ,38 

specialisten   

Mijn inkomen 39,8 31,7 28,6 ,74   ,88  

De kosten om mijn praktijk draaiende te houden 47,5 29,7 22,8 ,38   ,60  

De uitrusting van mijn praktijk en de faciliteiten 15,0 21,3 63,7 ,27   ,51  

waarover ik beschik 
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De bewerkelijkheid van de 
patiëntenpopulatie
Berg MJ van den, Kolthof ED, Bakker DH de, Zee J van der

5.1 Inleiding

In de literatuur over werkbelasting van huisartsen wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen

vraag- en aanbodgerelateerde factoren (Groenewegen en Hutten, 1991;1995). In dit hoofdstuk staat

de vraagkant oftewel de patiëntenpopulatie centraal. 

De wijze waarop de patiëntenpopulatie van invloed is op de werkbelasting houdt verband met twee

zaken: de omvang en de samenstelling. Wanneer we het hebben over de omvang is de achterliggen-

de gedachte eenvoudig: meer patiënten betekent meer werk en dus een hogere werkbelasting.

Omdat sociale categorieën echter sterk kunnen verschillen in hun zorgvraag en zorggebruik, is niet

alleen het aantal maar ook de aard van de patiënten van belang, met name de mate waarin ‘bewerke-

lijke categorieën’ binnen de populatie zijn vertegenwoordigd. Verschillen in bewerkelijkheid van

populaties spelen een rol in discussies over het honoreringssysteem. Omdat in het honorerings-

systeem slechts in beperkte mate gedifferentieerd wordt naar populatiekenmerken is gebleken dat

dit systeem geen nauwkeurige afspiegeling van de zorgzwaarte vormt (Jabaaij, 2002; Biesheuvel,

1994). Het besef dat bewerkelijkheid sterk kan verschillen tussen praktijken is één van de redenen

dat de beroepsgroep al jaren pleit voor het opnemen van een zogenaamde lokale kostencomponent.

De volgende vraagstellingen staan in dit hoofdstuk centraal:   

Zijn de omvang en samenstelling van de patiëntenpopulaties van Nederlandse huisartsen veranderd?

Zo ja, in welk opzicht zijn deze zaken veranderd?

Welke invloed hebben deze veranderingen op de werkbelasting van huisartsen? 

Allereerst zal in paragraaf 5.2 tot en met 5.4 worden ingegaan op bevindingen die uit de literatuur

naar voren komen over de invloed van praktijkgrootte en -samenstelling. In paragraaf 5.5 worden

de data en methoden beschreven. Vervolgens zullen de resultaten worden gepresenteerd in 5.6.

Tenslotte volgen in 5.7 de conclusie en discussie.
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5.2 Hoe meer zielen, hoe meer werk

De patiëntenpopulatie van een huisarts vormt de basis waaruit het leeuwendeel van het werk voort-

komt. Bij de analyse van werkbelasting vormt dit gegeven dan ook een soort van beginpunt. ‘Hoe

meer patiënten (‘zielen’), hoe meer werk’ zo luidt de assumptie die aan de meeste analyses ten

grondslag ligt. Verschillende onderzoeken hebben deze redenering bevestigd. 

Een belangrijke publicatie in dit verband is ‘The economy of time in general practice: an assess-

ment of the influence of list size’ van Calnan en Butler (1988). In deze studie onder 1419 Engelse en

Welse huisartsen bleek dat een grotere individuele praktijkomvang sterk samenhing met een gro-

ter aantal werkzame uren per week (met name aan spreekuurcontacten werd meer tijd besteed),

minder visites en spreekuurcontacten per patiënt en kortere consulten. Uit gegevens van de Eerste

Nationale Studie bleek dat soortgelijke verbanden ook bestaan in Nederland (Groenewegen en

Hutten, 1994). Een grotere praktijkomvang was ook hier gerelateerd aan langere werkweken, min-

der contacten per patiënt en kortere consulten. In een studie waarin deze verbanden voor

Engeland/ Wales en Nederland met elkaar werden vergeleken, bleek dat met name de relatie tussen

praktijkgrootte en aantal uren patiëntgerelateerde tijd per week in Nederland sterker aanwezig was

dan in Engeland en Wales (correlaties bedroegen respectievelijk ,57 en ,24) (Calnan et al., 1992).

Dit verschil wordt door de onderzoekers verklaard door de verschillende honoreringssystemen,

waarbij in Nederland een groter deel per consult gehonoreerd wordt (bij particuliere patiënten).

Boerma (2003) stelde op basis van een internationale vergelijking vast dat de negatieve relatie tus-

sen praktijkgrootte en tijd die per patiënt beschikbaar is ook bestaat in landen met een verrichtin-

genhonorering. De financiële prikkel die hier van uit gaat, gaat dit kennelijk niet tegen.   

Opmerkelijk is dat uit zowel de Nederlandse als internationale studies bleek dat praktijkgrootte wel

een sterk effect heeft op de patiëntgerelateerde tijd maar niet zozeer op de tijd die besteed wordt aan

overige werkzaamheden. Groenewegen en Hutten (1994) geven hiervoor twee mogelijke verklaringen:

de eerste verklaring luidt dat niet-patiëntgerelateerde activiteiten een soort van ‘vaste lasten’ zijn die

een bepaald aantal uren vergen los van de praktijkgrootte. Een tweede verklaring luidt dat huisartsen

met veel werk eerder de neiging hebben te beknibbelen op niet-patiëntgerelateerde zaken. Een andere

verklaring zou wellicht kunnen zijn dat huisartsen die het erg druk hebben, dit werk vaker delegeren.

De negatieve relatie tussen praktijkgrootte en aantal contacten per patiënt, die zowel in Nederland

als in Engeland en Wales is gevonden, kan eveneens op meerdere manieren worden geïnterpre-

teerd. Mogelijk zijn drukke huisartsen meer geneigd te verwijzen of minder geneigd patiënten

terug te laten komen voor contoles en dergelijke. Anderzijds stelt Butler (1980) dat de verklaring

eerder aan de patiëntenkant gezocht moet worden. Wanneer relatief veel patiënten een lage con-

tactfrequentie hebben, kunnen huisartsen gemakkelijker met de bestaande mankracht de praktijk

blijven runnen en nieuwe patiënten aannemen. In dat geval speelt de praktijksamenstelling een rol,

er is dan immers sprake van relatief veel minder bewerkelijke patiënten.  

De bovenstaande inzichten in ogenschouw nemend, lijken de vastgestelde veranderingen (zie

hoofdstuk 4) met betrekking tot praktijkomvang en werkzame uren in strijd met de verwachtingen.

Terwijl per fte huisarts het aantal ingeschreven patiënten significant toenam, nam het aantal werk-

zame uren juist af. Bovendien nam de contactfrequentie toe en bleef de consultduur gelijk. 
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Vooralsnog is weinig bekend over de relatie tussen praktijkgrootte en subjectieve werkbelasting. In

dit hoofdstuk zal ook deze relatie worden onderzocht.

5.3 Samenstelling van de patiëntenpopulatie

Bij het onderzoeken van de relatie tussen praktijksamenstelling en werkbelasting is het van belang

een onderscheid te maken tussen twee niveaus. Het eerste niveau is dat van de individuele patiën-

ten. Patiënten kunnen daarbij op grond van leeftijd, geslacht, etniciteit enz. worden ingedeeld in

categorieën die onderling sterk kunnen verschillen in bewerkelijkheid. Het tweede niveau is dat van

de praktijkpopulatie in zijn geheel. Hierbij is van belang in welke mate verschillende groepen in de

praktijk zijn vertegenwoordigd en hoe deze categorieën zich tot elkaar verhouden.

Een voorbeeld: vrouwen bezoeken de huisarts vaker dan mannen. Het is echter onwaarschijnlijk

dat  grote verschillen bestaan tussen praktijken in de verdeling naar geslacht. Ook nul tot vier jari-

gen brengen een hogere werkbelasting met zich mee maar meestal wordt dit gecompenseerd door

de veel minder bewerkelijke kinderen tussen de vijf en de veertien (Fleming, 1988). 

Daarnaast is van belang in hoeverre de samenstelling van de populatie aan verandering onderhevig

is. Dit wordt met name bepaald door de verhuismobiliteit van patiënten.  

Hieronder zal eerst worden ingegaan op een aantal categorieën waarvan uit voorgaand onderzoek

is gebleken dat ze bovengemiddeld bewerkelijk zijn, vervolgens zal het belang van verhuismobi-

liteit worden toegelicht.

5.3.1 Bewerkelijke categorieën

De belangrijkste factor die bepalend is voor de contactfrequentie met de huisarts en voor medische

consumptie in het algemeen is leeftijd. Dit verband is dan ook veelvuldig aangetoond. In hoofdstuk

4 bleek al dat 0 tot 4 jarigen een iets hogere contactfrequentie hebben dan de oudere kinderen van

5 t/m 14 jaar. Daarna neemt de contactfrequentie toe met de leeftijd. Cijfers van linh (Verheij et al.,

2003) waarbij alle contacten, dus ook die met de assistente zijn bijgehouden laten eenzelfde soort

patroon zien. In 2001 bedroeg het gemiddelde aantal contacten per jaar met de huisartspraktijk van

personen van 75 jaar en ouder 19,6. Dat was meer dan drie maal de gemiddelde contactfrequentie

(6,3). De 5 t/m 14 jarigen hadden een gemiddelde contactfrequentie van 2,7. Ook blijkt uit de

linh-cijfers dat huisvisites met name plaats vinden bij ouderen. Verhaak (1986) vond bovendien

een relatie tussen leeftijd en de duur van een consult. Aan de hand van een analyse van videoregi-

straties stelde hij vast dat de consultduur toenam met de leeftijd. Deze langere consultduur werd

verklaard door het grotere aantal klachten dat per consult aan de orde kwam. Samenvattend kan

dus worden gesteld dat naarmate patiënten ouder zijn, zij in velerlei opzichten bewerkelijker zijn:

zij hebben niet alleen vaker contact met de huisarts maar de afzonderlijke contacten zijn ook nog

eens arbeidsintensiever. De uitdrukking ‘de ouderdom komt met gebreken’ vormt de meest voor de

hand liggende verklaring voor dit verband. Alledaagse klachten maar ook chronische ziekten en

co-morbiditeit blijken bij ouderen aanzienlijk meer voor te komen (Meyboom-De Jong, 1991).

Een andere belangrijke factor waarvan uitputtend is aangetoond dat er een invloed van uit gaat op

de werkbelasting is de verzekeringsvorm. In hoofdstuk 4 bleek dat ziekenfondspatiënten gemid-
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deld ongeveer 20% meer contacten met hun huisarts hebben dan particulier verzekerden. Uit

linh-cijfers (Verheij et al., 2003) bleek dat het verschil tussen particulier verzekerden en zieken-

fondspatiënten oploopt met de leeftijd en weer iets kleiner wordt boven de 65 jaar.

Ook het geslacht van de patiënt is van belang. Vrouwen komen vaker bij de huisarts. Daarnaast is

gebleken dat contacten met vrouwen gemiddeld iets langer duren doordat zijn meer klachten per

consult presenteren. In 2001 lag de gemiddelde contactfrequentie van particulier verzekerde vrou-

wen ongeveer op het niveau van dat van ziekenfondsverzekerde mannen. Bovendien bleken de ver-

schillen tussen mannen en vrouwen het grootst te zijn bij de ziekenfondspatiënten. 

Uit een aantal studies is gebleken dat migranten qua zorggebruik verschillen van Nederlanders.

Daarnaast blijken ook verschillende etnische categorieën van elkaar te verschillen. Over het alge-

meen blijken niet-westerse allochtonen de huisarts meer te bezoeken dan Nederlanders. Niet

alleen beoordelen zij hun gezondheid als slechter maar zij stappen ook eerder naar de huisarts bij

alledaagse klachten als verkoudheid, griep of hoofdpijn (Weide en Foets, 1997a). De verschillen in

zorggebruik tussen etnische groepen blijken niet verklaard te worden door achtergrondkenmerken

als arbeidssituatie, opleiding, verzekeringsvorm en urbanisatiegraad (Weide en Foets, 1997b). In

een onderzoek naar de werklast van huisarts in achterstandswijken van grote steden (Luijten en

Tjadens, 1995) gaven huisartsen een aantal redenen waarom allochtonen een hogere werklast met

zich meebrengen: met meerdere personen op één afspraak komen, taalproblemen, meervoudige

problematiek, cultuurverschillen (andere verwachtingen/opvattingen omtrent gezondheid en ziek-

te en de wijze waarop artsen werken), een sterke neiging te willen worden doorverwezen naar de

tweede lijn en vaker eisend of agressief gedrag. Met name in grote steden bestaat een vrij grote etni-

sche segregatie op wijkniveau waardoor het percentage allochtonen sterk kan verschillen tussen

praktijken. Luijten en Tjadens (1995) vonden zowel praktijken met minder dan 10% als praktijken

met tussen de 70% tot 80% allochtonen in drie grote steden. Verheij (1999) stelde vast dat de ver-

schillen in werkbelasting tussen huisartsen in urbane en rurale gebieden grotendeels te verklaren

zijn door het hogere percentage allochtonen in de steden.  

Sociale verschillen kunnen een belangrijke rol spelen in de (ervaren) gezondheidstoestand, zorg-

consumptie in het algemeen en huisartsbezoek in het bijzonder. Vooral opleidingsniveau heeft een

grote invloed. In verschillende onderzoeken is gebleken dat lager opgeleiden een slechtere gezond-

heid hebben en vaker een beroep doen op de huisarts dan hoger opgeleiden (Van der Velden, 1998;

De Prins et al., 1998; cbs/vws, 2002; Joung et al., 2001). Zowel alledaagse klachten als chronische

aandoeningen komen meer voor naarmate het opleidingsniveau lager is. Bovendien blijken hoger

opgeleiden er over het algemeen een gezondere levensstijl op na te houden (minder roken en drin-

ken). Naast opleiding is inkomen van belang: medische klachten en medische consumptie nemen

af naarmate het inkomen hoger is. Voor een deel zijn deze verschillen te verklaren door andere

achtergrondkenmerken als opleiding, leeftijd en geslacht (cbs, 2002).       

Een laatste ‘bijzondere’ categorie die van groot belang is voor de werkbelasting van huisartsen is

die van de ‘grootverbruikers’ (of ‘frequent attenders’ zoals ze in de Angelsaksische literatuur wor-

den genoemd). Dit is een bijzondere categorie omdat het gezamenlijk kenmerk juist betrekking

heeft op hun huisartsenbezoek en niet op een ander, onafhankelijk kenmerk. De grootverbruikers

74

de werkbelasting van huisartsen

Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk



zijn een kleine groep patiënten die een relatief groot deel van de werkbelasting veroorzaken.

Volgens Engelse schattingen genereren ca. 10% van de patiënten ongeveer 30% van het werk

(Westhead, 1985). In enkele Engelse studies (Westhead, 1985; Steward en O’Dowd, 2002; Carney

en Jeffrey, 2001) is gebleken dat deze groep behoorlijk heterogeen is. Bovendien zijn uit deze stu-

dies een drietal factoren naar voren gekomen die bij frequent huisartsbezoek een rol spelen. De

meest voor de hand liggende verklaring vormt de aanwezigheid van lichamelijke (chronische) ziek-

ten. Een tweede verklaring wordt gevormd door sociale- en met name familiefactoren. Er blijkt een

sterke samenhang te zijn tussen het huisartsbezoek van gezinsleden. Voorbeelden van sociale pro-

blemen die zowel op individueel als gezinsniveau een rol kunnen spelen zijn alcoholisme, werk-

loosheid en eenzaamheid. Een derde verklaring wordt gezocht op het psychologische vlak: behal-

ve psychische ziektebeelden valt daarbij te denken aan kenmerken van de persoonlijkheidsstruc-

tuur en attitudes die bepalend zijn voor de wijze waarop gereageerd wordt op bepaalde situaties of

symptomen (bijv. een sterke neiging tot somatiseren).

De studies waarnaar hierboven verwezen werd onderzochten met name kenmerken van grootver-

bruikers op patiëntniveau. In het kader van het werkbelastingsvraagstuk is het interessant na te

gaan in hoeverre er verschillen bestaan tussen praktijken in het voorkomen van grootverbruikers.

Wanneer immers een relatief grote groep grootverbruikers in de praktijk aanwezig is kan een klei-

ne praktijkomvang toch een grote werklast met zich meebrengen.   

5.3.2 Verhuismobiliteit binnen de populatie

In enkele studies is een verband aangetoond tussen verhuismobiliteit en huisartsbezoek. Thomas-

sen (1978) stelde vast dat patiënten die recent verhuisd waren gemiddeld 35% meer contacten had-

den dan ‘normaal’. Deze recent verhuisden kwamen niet alleen vaker dan voorheen maar ook vaker

dan andere patiënten met een langere vestigingsduur (ca. 40% meer). De verschillen konden niet

worden verklaard door achtergrondkenmerken en werden dan ook toegeschreven aan de ingrij-

pende verandering die men doormaakt bij een verandering van woonomgeving. Met name voor

huisartsen in grote steden kan deze factor van belang zijn omdat daar de verhuismobiliteit in som-

mige wijken relatief hoog is. Van der Wal en Smeenk (1984) stelden vast dat de grote doorstroom

van patiënten extra belasting met zich meebracht in hun Amsterdamse praktijk. De verhuismobi-

liteit bedroeg hier 30% tegen een landelijk gemiddelde van 4%. De bevindingen van Van der Wal en

Smeenk lagen in de lijn van eerdere bevindingen van Thomassen. Bovendien stelden zij vast dat

patiënten ongeveer 18 maanden na hun verhuizing weer op hun ‘normale’ contactfrequentie zaten.

5.4 Stad en platteland

Een aparte factor die binnen dit hoofdstuk aandacht verdient is de mate van stedelijkheid van het

gebied waarin een huisarts werkzaam is. Dit heeft niet zozeer direct betrekking op een vraag- of aan-

bodgegeven maar eerder op de context. Steden verschillen op belangrijke punten van het platteland

(Verheij, 1999; Van Dierendonck et al., 1992). In de eerste plaats is de samenstelling van de bevolking

anders in steden. Er wonen relatief veel ouderen, allochtonen en sociaal-economisch zwakkere

groepen. Daarnaast zijn er verschillen in gezondheidsproblemen, bijvoorbeeld geslachtsziektes en
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drugsverslaving komen er meer voor. De leefomstandigheden zijn er vaak ongezonder door een gro-

tere vervuiling, verkeersoverlast en een dichtere bevolking. Tenslotte is de verhuismobiliteit in de

stad groter (Querido, 1988). Kortom, in grote steden bestaat een cumulatie van demografische, soci-

ale en omgevingsfactoren waardoor hier een hogere werkbelasting valt te verwachten.

5.5 Methode

Er is gebruik gemaakt van de patiëntenregistraties en huisartsenquêtes van de Eerste en de Tweede

Nationale Studie. Daarnaast is gebruik gemaakt van de contactregistratie en het tijdsbestedings-

onderzoek van de Tweede Nationale Studie. De gebruikte databronnen, operationaliseringen en

aantallen onderzoekseenheden zijn weergegeven in tabel 5.1.

Om de eerste twee deelvragen te beantwoorden zijn van beide Nationale Studies per praktijk de per-

centages vrouwen, ouderen, ziekenfondsverzekerden, niet-westerse allochtonen, laag/middel-

baar/hoog opgeleiden en het percentage nieuwe patiënten in de praktijk geïnventariseerd. De

gegevens leeftijd, geslacht en verzekeringsvorm zijn van vrijwel alle ingeschreven patiënten bekend

en zijn afkomstig uit de administratie van de praktijken. Etniciteit en opleiding zijn vastgesteld aan

de hand van door de patiënten ingevulde vragenlijsten (dit verklaart waarom deze variabelen wat

minder geldige waarden hebben). Bij de variabele opleiding zijn de patiënten die jonger waren dan

25 jaar buiten beschouwing gelaten, omdat deze respondenten nog niet hun uiteindelijke oplei-

dingsniveau hebben bereikt. Alle gegevens zijn geaggregeerd naar praktijkniveau. Ook de praktijk-

omvang is afgeleid uit de administratie van de huisartspraktijken. De totale praktijkgrootte is over

de huisartsen binnen de praktijk verdeeld naar rato van het aantal fte dat zij werken. De verhuis-

mobiliteit is gemeten door het percentage nieuwe patiënten te berekenen, dat wil zeggen patiënten

die aan het begin van de NS2-observatieperiode nog niet waren geregistreerd in de praktijk maar

aan het einde wel. Kinderen die in dat jaar geboren zijn, zijn hierbij buiten beschouwing gelaten. 

Omdat de derde deelvraag niet zozeer een longitudinale vraag is, beperken we ons voor de beant-

woording daarvan tot data van 2001. Als maat voor objectieve werkbelasting is het aantal werkza-

me uren per week gebruikt (afgeleid uit het tijdsbestedingsonderzoek) en de gemiddelde contact-

frequentie binnen de praktijk. Dit laatste gegeven is afgeleid uit de contactregistratie van de Tweede

Nationale Studie. Zeven praktijken waar een sterke onderregistratie of bijzonder afwijkende aan-

tallen zijn vastgesteld, zijn buiten de analyses gelaten. Als maten voor subjectieve werkbelasting

zijn de tevredenheid over het werk in het algemeen, tevredenheid over beschikbare tijd en tevre-

denheid over materiële zaken gebruikt. Deze zijn alle afkomstig uit de huisartsenquête.    

Verbanden en verschillen tussen 1987 en 2001 zijn bivariaat (correlaties) en multivariaat (met mul-

tipele regressie) getoetst.
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Tabel 5.1 

Binnen dit hoofdstuk gebruikte gegevens: operationalisaties, bronnen en aantallen

Thema Operationalisatie Bron N

Aandeel bewerkelijke % allochtonen Patiëntregistratie ns1 Allocht: 276.577

categorieën in de praktijk % naar leeftijdscategorie Leeftijd: 333.933

% ziekenfondsverzekerden Ziekenf: 310.843

% naar opleidingsniveau Opleid: 333.933

% naar geslacht Geslacht: 333.516

Patiëntregistratie ns2 Allocht: 290.165

Leeftijd: 426364

Ziekenf: 426.223

Opleid: 201.314

Geslacht: 426.348

Individuele Totale praktijkgrootte Patiëntregistratie ns1 355.201

praktijkgrootte naar rato verdeeld over Patiëntregistratie ns2 426.502

huisartsen in praktijk Huisartsenquête  ns1 159

Huisartsenquête  ns2 188

Boekingsintervallen Gereserveerde tijd per Huisartsenquête ns1 159

patiënt op het spreekuur Huisartsenquête ns2 188

Verhuismobiliteit % nieuwe patiënten in de Patiëntregistratie ns1 355.201 

praktijk exclusief pas Patiëntregistratie ns2 426.502

geborenen

Ervaren gezondheid % mensen dat de eigen Patiëntregistratie ns2 23.611

binnen de populatie gezondheid minder dan 

‘goed’ noemt. 

Objectieve werkbelasting Aantal werkzame uren Tijdsbestedingsonder- 159

per week zoek ns2

Contactfrequentie in Contactregistratie ns2 Praktijken: 96

praktijk (praktijkniveau) Patiënten: 399.649

Subjectieve Tevredenheid over werk Huisartsenquête ns2 159

werkbelasting in het algemeen 

Tevredenheid over be-

schikbare tijd

Tevredenheid over mate-

riële zaken

5.6 Resultaten

5.6.1 Omvang en samenstelling toen en nu

In hoofdstuk 4 werden de veranderingen in de individuele praktijkgrootte beschreven. Per huisarts

bleef het aantal ingeschreven patiënten ongeveer gelijk, per fte huisarts is het aantal ingeschreven
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patiënten echter met zo’n 11% toegenomen in deze periode. Deze relatieve toename is met name te

wijten aan het toenemend aantal huisartsen dat in deeltijd werkt. 

Maatschappelijke en demografische ontwikkelingen die in de periode 1987-2001 plaatsvonden ver-

talen zich in een veranderde samenstelling van de patiëntenpopulatie. Zo nam het aandeel oude-

ren, niet-westerse allochtonen en hoger opgeleiden iets toe (zie tabel 5.2). 

Tabel 5.2

Praktijksamenstelling in 1987 en 2001 (percentages)

1987 2001

Verschil Min Max Gemid sd Min Max Gemid sd

65+ers 0,2 3,7 29,3 12,8 5,5 2,9 25,2 13,0 5,0

75+ers 0,3 1,0 17,0 5,7 3,1 0,7 14,9 6,0 3,0

Vrouwen **-1,9 48,7 60,5 52,4 2,6 47,0 58,0 50,5 1,7

Ziekenfonds 0,9 32,8 87,9 63,8 11,8 40,9 90,7 64,7 10,4

verz

Niet-westerse *4,4 0,0 23,4 4,2 4,7 0,0 83,5 8,6 15,8 

allochtonen

Opleiding1

Laag **-10,1 9,4 54,5 30,3 10,1 5,9 52,9 20,2 8,2

Midden 2,1 35,5 73,3 55,3 7,2 31,3 68,9 57,4 8,1

Hoog **7,9 0,8 55,1 14,5 10,3 3,7 57,2 22,4 11,2

% nieuwe 0,6 1,0 21,6 4,8 4,1 0,0 30,0 5,4 4,2 

patiënten

Bron: Eerste en Tweede Nationale Studie, nivel

1: laag = geen opleiding afgerond, lo; midden= middelbaar/voortgezet onderwijs; hoog: hbo, wo, alleen respondenten

van 25 jaar en ouder  

*: p<,05; **: p<,005

5.6.2 De relatie tussen individuele praktijkgrootte en aantal werkzame uren

In figuur 5.1 wordt de gemiddelde werkweek in 1987 en in 2001 weergegeven, afgezet tegen de indi-

viduele praktijkgrootte. Tevens is een uitsplitsing gemaakt tussen patiëntgerelateerde activiteiten en

overige werkzaamheden. Huisartsen met een grotere individuele praktijkomvang werken meer uren

per week. Dit verband werd zowel in 1987 als in 2001 gevonden . Ook geldt voor beide tijdstippen dat

de langere werkweek bij een grotere individuele praktijkomvang met name toegeschreven moet

worden aan een toename van de patiëntgerelateerde tijd. In figuur 5.2 is te zien dat huisartsen met

de grootste praktijken minder tijd per patiënt reserveren op het spreekuur (boekingsintervallen).

De individuele praktijkgrootte was op beide meetmomenten van invloed op zowel het aantal werk-

zame uren per week als de tijd die op het spreekuur voor een patiënt wordt gereserveerd. 
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Wel blijkt dat deze verbanden minder sterk zijn geworden in de loop der jaren. De correlatie tussen

werkzame uren en individuele praktijkgrootte bedroeg in 1987 en 2001 respectievelijk ,48 en ,26.

Wanneer alleen de patiëntgerelateerde tijd wordt geteld, bedragen de correlaties ,60 en ,35. In

figuur 5.1 is te zien dat er vooral tot en met een praktijkomvang van ca. 2000 patiënten  een sterke

toename is in werkzame uren. Daarboven is dit cijfer redelijk stabiel. De lijn liep in 1987 echter veel

steiler; vrijwel alle huisartsen met een praktijkgrootte van 2000 of meer werkten toen minimaal 50

uur terwijl dit in 2001 tussen de 40 en de 50 uur was. Ook het gemiddelde boekingsinterval (figuur

5.2) nam in 1987 sterk af bij een praktijkomvang van 2000 patiënten of meer. Hoewel er in 2001 nog

altijd een licht dalende lijn waarneembaar is, blijkt deze aanzienlijk minder sterk te zijn. Terwijl in

1987 het gemiddelde boekingsinterval in de hoogste categorie minder dan 7,5 minuten was, was

deze in 2001 aanzienlijk langer: negen minuten. Over het algemeen kan worden gesteld dat boe-

kingsintervallen in 2001 veel minder varieren tussen huisartsen en minder afhankelijk zijn van de

praktijkgrootte. De correlatie tussen individuele praktijkgrootte en boekingsinterval nam dan ook

af van -,39 in 1987 tot -,18 in 2001 (zie tabel 5.3 en 5.4). 

Figuur 5.1

Werkzame uren, uitgesplitst in patiëntgerelateerd tijd en andere activiteiten in 1987 en 2001
Bron: Eerste en Tweede Nationale Studie, nivel

Figuur 5.2

Gemiddelde boekingsinterval naar individuele praktijkgrootte
Bron: Eerste en Tweede Nationale Studie, nivel
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Tabel 5.3

Correlaties tussen individuele praktijkgrootte, werkzame uren (uitgesplitst), uren per patiënt

per jaar en boekingsinterval in 1987

1 2 3 4  

1 Individuele praktijkgrootte      

2 werkzame uren per week (totaal)  ,48**     

3 Patiëntgerelateerde uren per week  ,60**  ,73**    

4 Uren overige activiteiten -,05  ,52** -,21*   

5 Boekingsinterval -,39**  ,05  ,01  ,08  

Bron: Eerste Nationale Studie, nivel

*: p<,05; **: p<,005

Tabel 5.4

Correlaties tussen individuele praktijkgrootte, werkzame uren (uitgesplitst), uren per patiënt

per jaar en boekingsinterval in 2001

1 2 3 4  

1 Individuele praktijkgrootte      

2 werkzame uren per week (totaal)  ,26**     

3 Patiëntgerelateerde uren per week  ,35**  ,65**    

4 Uren overige activiteiten -,04  ,61** -,21*   

5 Boekingsinterval -,18* -,04 -,05 ,00  

Bron: Eerste Nationale Studie, nivel

*: p<,05; **: p<,005

5.6.3 Contactfrequentie en praktijksamenstelling

De gemiddelde contactfrequentie varieert niet alleen sterk tussen patiënten maar ook tussen prak-

tijken. In figuur 5.3 is het aandeel patiënten binnen de praktijk weergegeven naar contactfrequen-

tie in de vorm van cumulatieve percentages (alleen 2001). Hierbij is naast een lijn die het gemiddel-

de aangeeft het gemiddelde van de tien praktijken met de hoogste en de laagste gemiddelde con-

tactfrequentie weergegeven. Wanneer we deze lijnen met elkaar vergelijken zien we grote verschil-

len. Zo heeft gemiddeld ongeveer 70% van de patiënten maximaal zes keer per jaar contact met de

huisarts. Bij de praktijken met de hoogste contactfrequentie is dit echter slechts 60% (d.w.z  40%

komt vaker) terwijl bij de praktijken met de laagste contactfrequentie maar liefst ruim 80% niet

vaker dan zes keer contact heeft. Kijken we naar het percentiel patiënten dat het meeste contact

heeft (de bovenste 10%) dan blijkt dat in de praktijken met een lage contactfrequentie deze patiën-

ten tien keer of vaker contact  hebben, terwijl in de praktijken met een hoge contactfrequentie deze

‘grootverbruikers’ minimaal twintig keer contact hebben.     
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Figuur 5.3

Contactfrequentie naar aandeel patiënten in de praktijkpopulatie (cumulatieve percentages, n=96 praktijken)
Bron: Eerste en Tweede Nationale Studie, nivel

Waarin verschillen praktijken met een hoge en een lage gemiddelde contactfrequentie per patiënt? In

tabel 5.5 zijn verschillen in praktijksamenstelling aangegeven tussen de tien praktijken met de hoog-

ste contactfrequentie per persoon en de tien praktijken met de laagste contactfrequentie. Wat opvalt is,

dat de meeste van de gevonden verschillen tussen deze twee uiterste categorieën in de verwachte rich-

ting zijn. De praktijken met een hoge contactfrequentie hebben iets meer ouderen, vrouwen, zieken-

fondspatiënten en laag opgeleiden. Deze verschillen zijn echter geen van alle statistisch significant.

Er bestaan sterke verbanden tussen de aanwezigheid van verschillende categorieën in de praktijk

(correlatiematrix is opgenomen in tabel 5.8 in de bijlage). Zo blijkt een hogere concentratie ouderen

(65+) samen te gaan met relatief meer vrouwen, minder allochtonen, meer lager opgeleiden en

minder mensen die hun gezondheid als goed kwalificeren. Een groter aandeel mensen in de popu-

latie die hun gezondheid als goed ervaren gaat samen met minder ouderen, minder ziekenfondsver-

zekerden, minder allochtonen weinig lager opgeleiden en lage mate van stedelijkheid. Uiteraard zijn

deze samenhangen grotendeels te verklaren doordat vaak meerdere kenmerken verenigd zijn in één

persoon. Zo zijn ouderen gemiddeld lager opgeleid dan jongeren, zijn allochtonen gemiddeld lager

opgeleid dan autochtonen en zijn lager opgeleiden vaker ziekenfondsverzekerd enz. 

De samenhang tussen de aanwezigheid van verschillende categorieën en contextkenmerken kan

maken dat op praktijkniveau de aanwezigheid van de ene bewerkelijke categorie wordt gecompen-

seerd door een andere minder bewerkelijke categorie. Het is daarom zinvol om de effecten van prak-

tijk- en populatiekenmerken ook op een multivariate wijze te toetsen. In tabel 5.6 zijn de resultaten

van de regressieanalyse van praktijk- en populatiekenmerken op de gemiddelde contactfrequentie

weergegeven. In de bijlage (tabel 5.9) is een uitgebreidere weergave opgenomen van deze analyse.

Alleen het aandeel ouderen (75+) en de stedelijkheidsgraad leveren een significante bijdrage aan het

model. Bij een toename van 10% ouderen (75+) is de gemiddelde contactfrequentie 1,19 contacten per

patiënt per jaar hoger. Daarnaast ligt de contactfrequentie in de (zeer) sterk stedelijke gebieden

gemiddeld maar liefst 1,6 contacten per jaar lager dan in niet of matig stedelijke gebieden. Hoewel

slechts twee variabelen een effect hebben, verklaren deze toch 27% van de variantie.
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Tabel 5.5

Praktijk- en populatiekenmerken van praktijken met de hoogste resp. laagste contact-

frequentie 

Bron: Tweede Nationale Studie, nivel

* laag = geen opleiding afgerond, lo; midden= middelbaar/voortgezet onderwijs; hoog: hbo, wo

**exclusief pasgeborenen

*** 1=zeer sterk stedelijk; 5=platteland

Tabel 5.6

De effecten van praktijk- en populatiekenmerken op de gemiddelde contactfrequentie per

patiënt per jaar binnen de praktijk 

(multipele regressie volgens stepwise-methode; ongestandaardiseerde effecten, standaard-

fouten, verklaarde variantie; N=96 praktijken)

B SE  

% 75+ers (/10) 1,19 ,42  

Stedelijkheid    

Niet/matig stedelijk (ref )    

Gemiddeld stedelijk  **-,92 ,36  

(zeer) sterk stedelijk -1,60 *,28      

Verklaarde variantie (adj. r2) ,27  

Bron: Tweede Nationale Studie, nivel

*: p<,05; **:p<,005

Gecontroleerd voor de invloed van % vrouwen, opleidingsniveau van patiënten, % ziekenfondsverzekerden,% niet-wes-

terse allochtonen, % nieuwe patiënten, % ervaren gezondheid ‘minder dan goed’, achterstandsgebied en praktijkgrootte 

Er zijn geen verbanden gevonden tussen de samenstelling van de praktijk en het aantal werkzame

uren. Ook zijn geen effecten op het aantal patiëntgerelateerde uren gevonden. Het reeds bekende

effect van individuele praktijkgrootte bleek als enige een statistisch significant effect te hebben.
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Praktijken met hoge contactfrequentie (n=10) Praktijken met lage contactfrequentie (n=10) 

Min Max Gemiddeld SE Min Max Gemiddeld SE  

% Ouderen ( 65+) 10,6 27,6 17,8 1,88 6,8 21,2 14,3 1,26  

% Ouderen (75+) 4,3 15,8 8,47 1,40 2,0 12,3 6,8 1,02  

% Vrouwen 48,4 55,5 51,3 0,72 48,5 53,4 50,4 0,60  

% Ziekenfondsverzekerden 55,4 74,1 65,5 2,17 52,6 72,2 62,8 2,01  

% Niet-westerse allochtonen 1,2 6,8 2,7 0,53 0,2 13,9 5,0 1,63 

Opleiding*          

% Laag  14,5 26,5 19,9 1,15 11,6 34,1 19,6 2,01  

% Midden  49,4 65,0 58,8 1,55 46,0 66,8 56,8 2,14  

% Hoog  13,2 33,8 21,3 2,28 6,9 37,4 23,6 3,28  

% Nieuwe patiënten ** 0,5 7,8 3,9 0,62 0,4 8,3 4,5 0,86  

Stedelijkheid (1-5)*** 2 5 2,5 0,29 1 5 3,2 0,45



5.6.4 De invloed van de patiëntenpopulatie op de subjectieve werkbelasting 

Er zijn weinig verbanden gevonden tussen enerzijds de omvang en samenstelling van de patiënten-

populatie en anderzijds de subjectieve werkbelasting van huisartsen. Met symptomen van emotio-

nele uitputting werd geen enkele significante samenhang gevonden. Wel werd er enige samenhang

gevonden op twee dimensies van arbeidssatisfactie: tevredenheid over beschikbare tijd en tevre-

denheid over materiële zaken (tabel 5.7). 

Naarmate huisartsen een grotere individuele patiëntenpopulatie hebben, zijn zij iets minder tevre-

den met hun beschikbare tijd. Het effect is weliswaar statistisch significant maar zeer klein: een

verschil van 0,21 op een schaal van 1 t/m 5 bij een toename van 1000 patiënten. Het percentage men-

sen dat de eigen gezondheid als goed betitelt, heeft een positieve invloed op de tevredenheid: een

toename van 0,59 bij  10% meer mensen dat de gezondheid als goed betitelt. Verrassend is dat het

aandeel niet-westerse allochtonen en het aandeel ouderen (75+) eveneens een positieve invloed

hebben. Het effect van de niet-westerse allochtonen is zeer klein maar het effect van de 75+ers is

aanzienlijk: ,96. De proportie verklaarde variantie van het model is niet erg hoog: 9%.

De tevredenheid over materiële zaken neemt toe met het aandeel personen dat de eigen gezondheid

als goed beschouwt. Daarnaast gaat er een klein negatief effect uit van het aandeel hoger opgelei-

den. Dit effect is statistisch significant maar klein. Ook van dit model is de verklaarde variantie vrij

laag: 8%.

Een poging de tevredenheid over ‘het werk in het algemeen’ te verklaren aan de hand van dezelfde

variabelen leverde geen duidelijke verklaring op. Geen enkele variabele bleek statistisch significant

samen te hangen met tevredenheid in het algemeen.
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Tabel 5.7: De invloed van praktijkomvang en praktijksamenstelling op tevredenheid over

beschikbare tijd en materiële zaken

(multipele regressie; ongestandaardiseerde effecten, standaardfouten en verklaarde variantie)

Tevredenheid over Tevredenheid over 

beschikbare tijd Materiële zaken

B  SE B SE  

% Ouderen (75+)  **,96  ,26 ,18 ,29  

% Vrouwen -,33    ,44 ,46 ,49  

% Ziekenfondsverz. -,07    ,09 ,02 ,11  

% Niet-westerse allochtonen  *,16    ,08 ,06 ,09  

% Hoger opgeleiden 1 -,08    ,08 *-,22 ,09  

% Nieuwe patiënten 2 ,21    ,19 ,34 ,21

Stedelijkheid (1-5)3 -,00   ,01 ,05 ,07  

% Ervaren Gezondheid goed *,59 ,23 *,55 ,26  

Individuele praktijkgrootte *-,21   ,08 -,08 ,09

(/1000)  

Adj. R2 ,09 ,08  

Bron: Tweede Nationale Studie, nivel

*: p<,05; **: p<,005

1: laag = geen opleiding afgerond, lo; midden= middelbaar/voortgezet onderwijs; hoog: hbo, wo

2: exclusief pasgeborenen

3: 1=zeer sterk stedelijk; 5=platteland

(percentages zijn gedeeld door 10)

5.7 Conclusie en discussie

De omvang van de patiëntenpopulatie heeft een duidelijke invloed op de werkbelasting van huis-

artsen. Naarmate deze populatie groter is, werken huisartsen meer uren. Dit grotere aantal uren zit

hem vooral in de patiëntgerelateerde tijd. Het aantal uren dat besteed wordt aan overige activiteiten

blijkt weinig te verschillen tussen huisartsen met grote en kleine patiëntenpopulaties. Bovendien

blijkt, dat wanneer de patiëntenpopulatie groter is, minder tijd per patiënt beschikbaar is. Door

kortere consulten kunnen  meer patiënten in dezelfde tijd worden geholpen. Deze bevinding is niet

nieuw, ten tijde van de Eerste Nationale Studie kwam men tot de zelfde conclusies. Wat opvalt is

echter dat de sterkte van de verbanden tussen praktijkomvang enerzijds en gewerkte uren en boe-

kingsintervallen anderzijds in de loop van veertien jaar sterk zijn afgenomen. Blijkbaar zijn de leng-

te van de werkweek en de tijd die voor een patiënt wordt uitgetrokken minder afhankelijk geworden

van de praktijkgrootte. 

Hoe de afname van deze verbanden moet worden verklaard, is uit deze analyses niet rechtstreeks af

te leiden en vraagt dan ook om verder onderzoek. Aannemelijk is echter wel dat door de jaren heen

sprake is geweest van een vooruitgang in organisatie en efficiëntie. Huisartsen laten hun werkweek

minder bepalen door de patiënten, maar ook de patiënt hoeft minder ‘in te schikken’.

84

de werkbelasting van huisartsen

Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk



Hoewel op het individuele niveau achtergrondkenmerken van patiënten als leeftijd, verzekerings-

vorm, etniciteit enz. van invloed zijn gebleken op de contactfrequentie, blijken praktijken met een

gemiddeld relatief hoge en een relatief lage contactfrequentie in beperkte mate van elkaar te ver-

schillen wat betreft samenstelling. Dit is op zijn minst verrassend te noemen aangezien bekend is

dat relatief minder gezonde groepen in de samenleving in bepaalde gebieden aanzienlijk meer ver-

tegenwoordigd zijn dan in andere. Zaken die wel van invloed zijn, zijn het aandeel ouderen (met

name 75+) in de praktijk en de stedelijkheidsgraad. 

Vooral  de gemiddeld hogere contactfrequentie bij praktijken in de minder stedelijke gebieden is

verrassend te noemen. Het aandeel ouderen (75+) en de stedelijkheidsgraad verklaren tezamen

ruim een kwart van de variantie in contactfrequentie. 

Wat betreft de subjectieve werkbelasting zijn er enkele (geringe) verbanden met praktijkomvang en

samenstelling gevonden. Zo blijken huisartsen meer tevreden te zijn over hun beschikbare tijd

naarmate zij een kleinere individuele praktijkomvang hebben. Ook blijkt de mate waarin bepaalde

groepen zijn vertegenwoordigd samen te hangen met tevredenheid over tijd en materiële zaken. De

aanwezigheid van personen die hun gezondheid als goed ervaren laat een positief verband zien met

ervaren werkbelasting. Soms zijn de verbanden echter moeilijk te begrijpen: de positieve verbanden

met het percentage ouderen (75+) en niet-westerse allochtonen staan haaks op de verwachting.

Wel geeft dit aan dat objectieve en subjectieve werkbelasting niet vanzelfsprekend in elkaars ver-

lengde liggen. 

Tot slot moet gewezen worden op enkele beperkingen van de in dit hoofdstuk gebruikte gegevens.

In de eerste plaats betreft dit de schatting van het percentage niet-westerse allochtonen in de prak-

tijk. Dit gegeven is gebaseerd op vragenlijstgegevens die door patiënten zijn ingevuld. Ten aanzien

van de etniciteit van de respondenten zal ongetwijfeld een zekere mate van selectieve respons zijn

opgetreden, in die zin dat niet-westerse allochtonen bijvoorbeeld door taalproblemen vaker niet

responderen. Daarnaast werd de vraag over etniciteit niet door 1,6 % van de respondenten niet

ingevuld. Ook wat betreft de variabele opleiding is het waarschijnlijk dat een dergelijke selectieve

respons is opgetreden, in die zin dat hoger opgeleiden vaker responderen. Deze vraag werd door

2,9% niet beantwoord. Deze twee gegevens zijn minder betrouwbaar dan bijvoorbeeld leeftijd en

geslacht omdat percentages systematisch worden onderschat. Omdat er echter vanuit is gegaan dat

een eventuele selectieve uitval in verschillende praktijken relatief even sterk zal optreden en even-

min veel zal verschillen tussen de twee meetmomenten, mag er vanuit worden gegaan dat het

onderscheid tussen praktijken met veel en weinig niet-westerse allochtonen of veel en weinig laag

opgeleiden in ieder geval wel kunnen worden gemaakt.  

Het percentage nieuwe patiënten is gebruikt als indicator voor de verhuismobiliteit. Ook hierin zal

enige vervuiling zijn opgetreden, mensen kunnen immers ook verhuizen en dezelfde huisarts hou-

den of juist wisselen van huisarts zonder te verhuizen. Er is echter vanuit gegaan dat het merendeel

van de wisselingen van huisarts zich met name voordoet bij verhuizingen. 
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Bijlage hoofdstuk 5

Tabel 5.8

Correlaties tussen het aandeel ouderen, vrouwen, ziekenfondsverzekerden, allochtonen,

lager-, middelbaar-, en hoger opgeleiden, nieuwe patiënten, personen die hun gezondheid

als goed ervaren in de praktijk en stedelijkheid

(pearson correlaties) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

1 % 65 Jaar en ouder            

2 % 75 Jaar en ouder , 93**           

3 % Vrouwen  ,20* ,35**          

4 % Ziekenfonds verzekerden -,05 -,10 -,32**         

5 % Niet-westerse allochtonen -,28** -,19* -,02 ,51**        

6 % Hoger opgeleiden1 -,21* -,03 ,50** -,63** -,12       

7 % Middelbaar opgeleiden1 ,08 -,11 -,44** -,68** -,35** -,68**      

8 % Lager opgeleiden1 ,21* ,15 -,25* ,82** ,51** -,69** -,05     

9 % Nieuwe patiënten 2 -,07 ,05 ,19 -,09 ,22* ,33** -,45** -,02    

10 Stedelijkheid (1-5)3 ,04 -,12 -,34**  ,09 -,49** -,43**  ,60**  ,00 -,30**   

11 % Ervaren Gezondheid goed -,31** -,35** -,16 -,49** -,64**  ,15  ,39** -,59* -,19  ,51*  

Bron: Tweede Nationale Studie, nivel

*: p<,05; **: p<,005

1: laag = geen opleiding afgerond, lo; midden= middelbaar/voortgezet onderwijs; hoog: hbo, wo

2: exclusief pasgeborenen

3: 1=zeer sterk stedelijk; 5=platte land
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Tabel 5.9

Het effect van kenmerken van de samenstelling van de patiëntpopulatie, aandeel personen

met een minder dan ‘goed’ ervaren gezondheid, stedelijkheid, al dan niet achterstandsge-

bied en praktijkgrootte op de gemiddelde contactfrequentie in de praktijk.

Multipele regressie volgens enter-methode (modellen 1 en 2) en stepwise-methode (model 3).

Model 1 Model 2 Model 3

(enter) (enter) (stepwise)   

b se b se b se

% 75+ ,36 ,62 ,54 ,63 *1,19 ,42  

% Vrouwen 1,13 ,92 1,17 ,89    

% Lager opgeleiden (ref )        

% Middelbaar opgeleiden ,34 ,37 ,62 ,41    

% Hoger opgeleiden -,27 ,33 ,03 ,33    

% Ziekenfondsverzekerden ,39 ,25 ,23 ,25    

% Niet-westerse allochtonen *-,38 ,15 -,25 ,16    

% Nieuwe patiënten ,03 ,47 -,14 ,46  

Ervaren gezondheid niet goed ,19 ,46 ,86 ,47

Niet/matig stedelijk (ref )        

Redelijk stedelijk   *-,98 ,39 **-,92 ,36  

(Zeer) sterk stedelijk   *-1,18 ,41 *-1,60 ,28  

Achterstandsgebied (ref=niet)  ,67 ,68    

Praktijkgrootte   ,00 ,00           

Verklaarde variantie (adj.R2) ,24 ,31 ,27  

Bron: Tweede Nationale Studie, nivel

*p<,05; **p<,005 

Percentages zijn gedeeld door 10

88

de werkbelasting van huisartsen

Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk





6



Het reguleren van toegang
tot de huisarts
Kolthof ED, Berg MJ van den, Bakker DH de, Zee J van der

6.1 Inleiding

Efficiënt werken vraagt om een goede organisatie. Huisartsen kunnen proberen hun werkbelasting

te beperken door patiëntcontacten op een efficiënte wijze te organiseren. Verschillende maatrege-

len kunnen daaraan bijdragen. In de eerste plaats kan het afleggen van visites tot het hoogst nood-

zakelijke beperkt worden. Daarnaast kunnen hulpvragen van patiënten in banen geleid worden aan

de hand van ‘instroommanagement’. Hierbij zorgen de praktijkassistenten dat de juiste vraag op

het juiste moment bij de juiste persoon terechtkomt. Hulpvragen worden op deze wijze gefilterd en

indien mogelijk door de assistenten zelf afgehandeld. Een goede organisatie van het spreekuur en

het afleggen van visites beperkt mogelijk niet alleen de objectieve werkbelasting van huisartsen.

Het is aannemelijk dat het gevoel ‘het werk in de hand te hebben’ ook een positieve invloed op de

subjectieve werkbelasting heeft. De volgende vraagstellingen staan in dit hoofdstuk centraal:

Wat is in 2001 binnen praktijken het beleid ten aanzien van spreekuren en het afleggen van visites?

Wat is hierin veranderd ten opzichte van veertien jaar geleden?

Wat is de invloed van het beleid binnen praktijken ten aanzien van spreekuren en het afleggen van visites op

de objectieve en subjectieve werkbelasting van huisartsen?

In paragraaf 6.2 wordt ingegaan op de toegankelijkheid van de huisarts. In paragraaf 6.3 zijn

onderzoeksvragen uitgewerkt, die op basis van de verzamelde gegevens beantwoord zullen wor-

den. De methoden worden beschreven in paragraaf 6.4 en de resultaten in paragraaf 6.5. In para-

graaf 6.6 volgen de antwoorden op de centrale vraagstellingen uit dit hoofdstuk en de discussie.

6.2 Contact met de huisarts: thuis, in de spreekkamer of via de telefoon

Uit hoofdstuk 4 van dit rapport blijkt dat tussen 1987 en 2001 sprake is geweest van een verschui-

ving van visites naar spreekuurcontacten en van spreekuurcontacten naar telefonische contacten,

oftewel van meer naar minder tijdsintensieve contacten. Het aandeel contacten in de spreekkamer

van de huisarts bleef weliswaar gelijk (72% in 1987 en 73% in 2001), maar het aandeel visites daal-

de van 16% naar 9% terwijl het aandeel telefonische contacten toenam van 4% naar 11%.

Met het oog op werkbelasting is het van belang dat een goede afweging wordt gemaakt over de
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noodzaak van het afleggen van een aangevraagde visite. De in hoofdstuk 4 gepresenteerde resulta-

ten laten zien dat huisartsen vaker dan voorheen besluiten dat het afleggen van een visite (nog) niet

geïndiceerd is. Wanneer een patiënt een visite aanvraagt, heeft de huisarts (nadat naar de reden

voor het verzoek gevraagd is) ruimte om te overwegen of aan het verzoek van de patiënt voldaan

moet worden. Zitten patiënten reeds in de wachtkamer of heeft de huisarts de patiënt al ‘aan de

lijn’, dan is deze ruimte er niet meer. Op de organisatie rond (telefonische) contacten met de huis-

arts wordt nu dieper ingegaan.

6.2.1 Toegang tot de spreekkamer van de huisarts

Er bestaan verschillen tussen praktijken wat betreft de organisatie van het spreekuur. Sommige

praktijken werken alleen op afspraak, in andere praktijken zijn er naast de afspraakspreekuren ook

momenten waarop patiënten hun arts kunnen consulteren zonder eerst een afspraak gemaakt te

hebben (‘inloopspreekuren’). Huisartsen met patiënten uit achterstandgebieden hebben vaker een

inloopspreekuur dan huisartsen zonder patiënten uit achterstandsgebieden (Devillé et al., 2003;

Verheij et al., 1998). Huisartsen uit achterstandswijken kiezen vaak bewust voor een inloopspree-

kuur, omdat zij problemen ervaren rond het door patiënten nakomen van afspraken tijdens het

afspraakspreekuur (Verheij et al., 1998). In 1997/1998 had bijna de helft van de huisartsen met pati-

ënten uit achterstandswijken een inloopspreekuur, versus ongeveer 30% van de huisartsen zonder

patiënten uit achterstandswijken (Devillé et al., 2003; Verheij et al., 1998). Het aantal huisartsen

met een inloopspreekuur is tussen 1997 en 2002 flink gedaald. Alhoewel deze reductie het sterkst

was onder huisartsen met patiënten uit achterstandswijken, hadden ook in 2002 huisartsen met

patiënten uit achterstandswijken nog altijd vaker inloopspreekuren dan hun collega’s zonder pati-

ënten uit achterstandswijken (25% versus 19%) (Devillé et al., 2003).

Naast de door de patiënt ingeschatte urgentie van een artsbezoek, hangt het ‘onhandig vinden eerst

een afspraak te moeten maken’ samen met het bezoeken van een inloopspreekuur (Virji, 1990). Bij

een inloopspreekuur is de drempel om de huisarts in de praktijk te consulteren dus lager dan wan-

neer eerst een afspraak gemaakt moet worden. Boerma (2003) beschrijft dat werken aan de hand

van een afspraaksysteem leidt tot een reductie van de objectieve werkbelasting. Daarnaast stelt het

werken op afspraak de praktijkassistenten in de gelegenheid de hulpvragen van patiënten te filte-

ren, waarmee ze invloed uit kunnen oefenen op het aantal patiënten dat het spreekuur bezoekt

(Gallagher et al., 2001). Wanneer patiënten bellen voor het maken van een afspraak, is de assisten-

te in de gelegenheid te vragen naar de reden van het voorgenomen bezoek aan de huisarts.

Bepaalde hulpvragen kunnen dan afgehandeld kunnen worden zonder dat contact tussen huisarts

en patiënt nodig was. Praktijkassistenten kunnen de nhg-telefoonwijzer hierbij gebruiken als lei-

draad (Drijver en Bouma, 2002). In 1987 hadden huisartsen met een inloopspreekuur een hogere

spreekuur-contactfrequentie, werkten zij meer uren per week en besteedden zij meer tijd aan pati-

ëntgebonden activiteiten (Groenewegen en Hutten, 1995). 

Huisartsen met een afspraakspreekuur kunnen binnen dit spreekuur een bepaald aantal patiënten

van dienst zijn. In de dagelijkse praktijk komt het echter ook voor dat patiënten de praktijk bellen

en nog diezelfde dag een afspraak met de huisarts willen. Of huisartsen hieraan zullen voldoen zal

naast de urgentie en de tijd die nog beschikbaar is (al dan niet bewust vrijgehouden), ook afhan-
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gen van de bereidheid om uit te lopen of over te werken. Praktijken waarbij patiënten er op het

spreekuur meestal ‘nog wel even bij kunnen’, creëren hiermee mogelijk een hogere werklast voor

de huisarts dan wanneer de agenda strikter gehanteerd wordt. Zeker wanneer het ook de ervaring

van patiënten is dat ze er altijd ‘nog wel bij kunnen’, zal dit het tijdig bellen om een afspraak te

maken niet bevorderen. Luthra en Marshall (2001) beschrijven dat huisartsen deze ‘extra consul-

ten’ als stressvol kunnen ervaren. Een nadeel van ‘dezelfde dag terechtkunnen’ is bovendien dat

huisartsen mogelijk patiënten zien die niet op het spreekuur waren gekomen als zij enkele dagen

hadden moeten wachten, omdat de klachten vanzelf over waren gegaan. Murray en Berwick

(2003) beschrijven dat daar waar sprake is van lange wachttijden, artsen er juist goed aan zouden

doen deze wachtlijsten in te lopen. Het werk direct afhandelen zou de rust in de praktijk ten goede

komen, mede doordat er geen afspraken meer gemaakt hoeven te worden. De auteurs geven daar-

bij aan dat dit uiteraard alleen werkt wanneer de wachttijd constant is in plaats van dat deze steeds

verder oploopt. Patiënten van Nederlandse huisartsen hebben echter over het algemeen binnen

twee dagen een afspraak met hun huisarts. In 6% van de gevallen kunnen zij pas na twee of meer

dagen terecht, terwijl dit percentage in bijvoorbeeld Engeland of Denemarken veel hoger ligt (res-

pectievelijk 31% en 45%) (Boerma, 2003). 

6.2.2 De toegankelijkheid van de huisarts via de telefoon

Naast het spreekuur speelt ook de telefoon een belangrijke rol bij het afhandelen van hulpvragen

van patiënten. Een goede organisatie van het telefoongebruik in de praktijk blijkt onontbeerlijk.

Patiënten nemen om diverse redenen telefonisch contact op met de praktijk (onder andere De

Groot, 2001a; De Haan et al., 2002). Men belt met het verzoek een afspraak te maken voor het

spreekuur of een visite, met vragen over gezondheidsproblemen, voor testuitslagen en (herhaal)-

receptuur, maar ook met vragen over de openingstijden en speciale spreekuren van de praktijk. De

telefoon gaat de hele dag door. Een nadeel van de telefoon is dat je er direct iets mee moet wanneer

hij rinkelt. In 64% van de praktijken neemt de assistente altijd de telefoon aan, in de andere prak-

tijken neemt de huisarts (of diens partner) de telefoon aan tijdens pauzes van de assistente (De

Groot, 2001a). De Groot (2001a) deed literatuuronderzoek naar het aantal telefoongesprekken dat

huisartsen per dag met patiënten hadden. Dit bleek in verschillende studies te variëren van 4 tot 27,

maar de studies waren niet goed vergelijkbaar en waren vaak in slechts één of enkele praktijken uit-

gevoerd. Zelf vond De Groot dat huisartsen gemiddeld 11 telefonische consulten per dag hebben.

Van den Hombergh et al. (1997) beschrijven dat in 93% van de praktijken de assistenten telefoni-

sche adviezen geven bij ‘eenvoudige klachten’.

Om te voorkomen dat ze onnodig vaak gestoord worden tijdens andere werkzaamheden houdt

85% van de huisartsen telefonische spreekuren (De Groot, 2001a). Een tweede voordeel van het

telefonisch spreekuur is dat patiënten niet ‘onnodig’ op het spreekuur hoeven te komen, doordat

ze problemen die zich daarvoor lenen telefonisch kunnen voorleggen en de huisarts (op diens ver-

zoek) ook telefonisch kunnen informeren over het beloop van klachten (Starreveld, 1983). On-

danks deze voordelen wordt het telefonisch spreekuur door sommige huisartsen echter wel als

belastend ervaren (en het ‘stressgevend half uurtje’ genoemd) (De Groot et al., 2001b;Starreveld,

1983). Huisartsen krijgen tijdens dit spreekuur namelijk in korte tijd veel verschillende hulpvragen

te verwerken (Starreveld 1983). 
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Het terugbelspreekuur lijkt een goed alternatief te zijn voor het ‘vrije telefonische spreekuur’. Bij

het terugbelspreekuur zorgt de assistente dat de huisarts contact opneemt met die patiënten waar-

bij dit nodig is. Een belangrijk voordeel hiervan is dat een deel van de vragen dan al door de

assistente afgehandeld kan worden wat voor een aanzienlijke reductie van de werklast van huisart-

sen zorgt (De Groot 2001a; De Groot et al., 2001b; Starreveld 1983). De werkbelasting van de

assistente neemt dan echter wel toe (De Groot, 2001a). Een ander voordeel van het terugbelspree-

kuur is dat het huisartsen in de gelegenheid stelt hun patiënten voorbereid te woord te staan.

Ondanks deze voordelen had in 1999 nog slechts een vijfde van de huisartsen een terugbel spreek-

uur (De Groot, 2001a). Uit het onderzoek van De Groot et al. (2001a) in een groepspraktijk waar

huisartsen het gevoel hadden overspoeld te worden door telefoontjes, bleek dat door het overstap-

pen van een ‘vrij telefonisch spreekuur’ naar een ‘terugbelspreekuur’ tenminste 48% van de inko-

mende gesprekken, en daarmee 40% van de tijd die de inkomende telefoontjes kostten, door de

assistenten afgehandeld had kunnen worden of voor niets was geweest. Om een terugbelspreekuur

goed tot zijn recht te laten komen, is het van belang dat er duidelijke afspraken zijn met de assisten-

ten over welke situaties zij zelf kunnen afhandelen. Ook hier kan de nhg-telefoonwijzer voor

assistenten een bijdrage leveren aan het op een verantwoorde manier te woord staan en helpen van

patiënten. Kortom, ‘instroommanagement’ kan bijdragen aan efficiënter werken en meer rust in

de praktijk, doordat het juiste telefoontje op het juiste moment bij de juiste praktijkmedewerker

terechtkomt.

6.3 Onderzoeksvragen

Om de vraagstellingen uit de inleiding van dit hoofdstuk te kunnen beantwoorden, is een aantal

onderzoeksvragen geformuleerd. 

Op de eerste plaats zal worden nagegaan of huisartspraktijken in 2001 en 1987 verschillen voor wat

betreft de organisatie van het spreekuur in de praktijk (onderzoeksvraag 1). De verwachting is dat het

beleid van huisartspraktijken in 2001 meer dan in 1987 gericht is op het reguleren van de toegang

tot de huisarts. Daarnaast is het de verwachting dat, gezien de toegenomen contactfrequentie en de

kortere werkweken van huisartsen, de tijd die huisartsen per patiënt op het afspraakspreekuur

reserveren (oftewel de ‘boekingsintervallen’) korter geworden zijn. Tevens is het de verwachting

dat assistenten, in het kader van instroommanagement,  in 2001 veelal vragen naar de reden van het

voorgenomen spreekuurcontact of het aanvragen van een visite (een vergelijking met de situatie in

1987 is hier niet mogelijk).

De tweede onderzoeksvraag is hoe het telefonisch afhandelen van hulpvragen in 2001 georgani-

seerd is (onderzoeksvraag 2). De verwachting is dat een groot deel van de huisartsen werkt aan de

hand van een ‘terugbelspreekuur’ en dat assistenten, indien mogelijk, veelal zelfstandig medische

adviezen geven. (Een vergelijking met de situatie in 1987 is hier niet mogelijk). 

Nadat de verschillen tussen huisartspraktijken voor wat betreft de organisatie van spreekuren in

kaart gebracht zijn, is de volgende vraag of deze verschillen ook tot uitdrukking komen in de objec-

tieve werkbelasting van huisartsen (onderzoeksvraag 3). Op de eerste plaats is het de verwachting dat
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huisartsen met een terugbelspreekuur en huisartsen waarvan de assistenten zelfstandig telefoni-

sche adviezen geven, relatief weinig telefonische contacten hebben en hierdoor wekelijks minder

tijd besteden aan consulten (waaronder telefonische consulten). Tevens is het de verwachting dat

huisartsen waarbij de toegankelijkheid tijdens het spreekuur gereguleerd wordt, een relatief lage

face-to-face- spreekuurcontactfrequentie hebben, waardoor ze per week ook minder tijd besteden

aan consulten. 

Tevens zal onderzocht worden of huisartsen die relatief veel visites afleggen, hierdoor ook een

hogere objectieve werklast hebben (onderzoeksvraag 4). De verwachting is dat huisartsen die veel visi-

tes afleggen hieraan wekelijks veel tijd besteden en dat dit leidt tot langere werkweken. 

Tot slot zal een mogelijk verband met de subjectieve werkbelasting onderzocht worden (onderzoeks-

vraag 5). De verwachting is dat het reguleren van de (telefonische) toegankelijkheid positieve gevol-

gen heeft voor de tevredenheid over het werk in het algemeen en voor de tevredenheid ten aanzien

van de beschikbare tijd in het bijzonder. Daarnaast is het de verwachting dat huisartsen met een

telefonisch terugbelspreekuur een positiever gevoel hebben ten aanzien van de telefoon in de prak-

tijk dan huisartsen zonder terugbelspreekuur. Tot slot is het de verwachting dat huisartsen met een

laag aandeel visites meer tevreden zijn over de beschikbare tijd.

6.4 Methode

Om de in paragraaf 6.3 geformuleerde onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, is gebruik

gemaakt van gegevens uit de Eerste en de Tweede Nationale Studie. In de analyses op basis van de

enquête voor praktijk ondersteunend personeel zijn antwoorden gegeven door anderen dan

assistenten(-plus), buiten beschouwing gelaten, omdat in dit hoofdstuk specifiek naar de rol van

assistenten gekeken wordt (en niet naar bijvoorbeeld praktijkverpleegkundigen). 

Om de mate waarin de (telefonische) toegankelijkheid van huisartsen gereguleerd wordt te bepa-

len, werden zowel huisartsen als assistenten vragen voorgelegd. In 2001 werd huisartsen direct

gevraagd of zij een inloopspreekuur hielden terwijl in 1987 werd gevraagd in een weekoverzicht aan

te kruisen welke spreekuren men wanneer hield. Daarnaast werd gevraagd naar de tijd (in minuten)

die huisartsen per patiënt op het afspraakspreekuur reserveren (‘boekingsintervallen’). Tevens is,

middels een gesloten vraag, gevraagd hoe snel patiënten doorgaans bij de huisarts een afspraak

kunnen krijgen (waarbij in 2001 onderscheid werd gemaakt tussen ‘wanneer de patiënt ’s morgens

belt’ en ‘wanneer de patiënt ’s middags belt’). Tot slot is huisartsen in 2001 de gesloten vraag ge-

steld, hoe zij telefonische hulpvragen van patiënten afhandelen (bijvoorbeeld ‘direct beantwoor-

den’ of ‘terugbelspreekuur’).

Praktijkassistenten werd gevraagd op een schaal van 1 (‘altijd) tot 5 (‘nooit’) aan te geven hoe vaak

zij vragen naar de reden van het spreekuurbezoek en naar de reden voor het aanvragen van een visi-

te. Daarnaast is assistenten gevraagd op dezelfde vijfpuntsschaal aan te geven of zij zelfstandig

telefonische adviezen geven bij een elftal klachten (voor de afzonderlijke items zie tabel 6.3 in de

bijlage). De items vormen een goede schaal (cronbach’s alpha=0,95) zodat per assistente een
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gemiddelde score berekend is. De antwoordmogelijkheden zijn zo verwerkt dat een hoge score

duidt op het vaak zelfstandig telefonisch adviseren. Om de antwoorden van praktijkassistenten te

kunnen gebruiken bij het verklaren van de objectieve en subjectieve werkbelasting van huisartsen

zijn eerst gemiddelde scores op praktijkniveau berekend. Deze gemiddelde praktijkscores zijn ver-

volgens toegekend aan de huisarts(en) uit de betreffende praktijken. Dit was nodig omdat assisten-

ten niet ‘één-op-één’ aan een huisarts gekoppeld konden worden. Deze vragen aan assistenten

werden alleen in 2001 gesteld.

Het aantal face-to-face contacten per patiënt per jaar, het aantal visites per patiënt per jaar en het

aandeel visites (binnen het totaal aantal visites en face-to-face spreekuurcontacten) is berekend op

basis van de door huisartsen zes weken lang geregistreerde contactsoort per patiëntcontact. Per

type contact werd het totaal aantal contacten in een jaar berekend en gedeeld door de individuele

praktijkgrootte. 

Binnen dit hoofdstuk is gebruik gemaakt van twee ‘extra’ maten voor werkbelasting, aangezien

deze goed passen binnen de centrale vraagstellingen van dit hoofdstuk. Huisartsen is gevraagd

hoeveel telefoongesprekken met patiënten ze dagelijks hebben (‘0-3’, ‘4-6’ ‘7-10’ of ‘meer dan 10’).

Daarnaast is huisartsen een serie van zes items over de tevredenheid met het (gebruik van) de tele-

foon in de praktijk voorgelegd (zie voor de verschillende items tabel 6.11). Per item kon men op een

vijfpuntsschaal aangeven in hoeverre men het ermee eens was (van ‘helemaal eens’ tot ‘helemaal

oneens’). Enkele items werden omgecodeerd zodat geldt ‘hoe hoger de score hoe meer tevreden’.

De items vormen een goede schaal (Cronbach’s alpha=0,75) zodat per huisarts een gemiddelde

score berekend kon worden. De andere binnen dit hoofdstuk gebruikte maten voor objectieve en

subjectieve werkbelasting (zie ook tabel 6.1) zijn besproken in hoofdstuk 4 van dit rapport.

In tabel 6.1 worden de meetinstrumenten en gegevensbronnen die gebruikt zijn om de onder-

zoeksvragen uit dit hoofdstuk te beantwoorden, weergegeven.

Tabel 6.1

Binnen dit hoofdstuk gebruikte gegevens: operationalisaties, bronnen en aantallen

Thema Operationalisatie Bron N

Organisatie spreekuren Heeft praktijk inloopspreekuur? Huisartsenquête ns2 187 

Huisartsenquête ns1 155

Snelheid waarmee patiënten op Huisartsenquête ns2 186

spreekuur terechtkunnen Huisartsenquête ns1 160

Gereserveerde tijd per patiënt op Huisartsenquête ns2 185

het afspraakspreekuur Huisartsenquête ns1 160

Organisatie inkomend Heeft praktijk telefonisch  Huisartsenquête ns2 153

telefoonverkeer (terugbel) spreekuur? 

Vervolg tabel 6.1 op de volgende pagina
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Vervolg tabel 6.1

Thema Operationalisatie Bron N

Rol van de assistente bij Vraagt assistente naar reden Praktijk ondersteunend 208

het reguleren van toegang spreekuurbezoek? personeel enquête ns2

tot  de huisarts

Vraagt de assistente naar reden 

voor aanvragen visite?

Geeft assistente zelfstandig (me-

dische) adviezen?

Mate waarin huisarts Gemiddeld aantal visites dat de Contactsoortregistratie 98 (huisartsen)

visites aflegt huisarts per patiënt per jaar aflegt ns2 

Aandeel visites (verhouding visites 

en face-to-face spreekuurcontacten)

Objectieve werkbelasting Aantal face-to-face spreekuurcon- Contactsoortregistratie 98 (huisartsen)

tacten per patiënt per jaar ns2

Totaal aantal gewerkte uren per Tijdsbestedingsonder- 156

week zoek huisartsen ns2

Aantal uren besteed aan consulten

Aantal uren besteed aan visites

Totaal aantal telefonische contac- Huisartsenquête ns2 187

ten met patiënten per dag

Subjectieve werkbelasting Tevredenheid over het gebruik van Huisartsenquête ns2 187

de telefoon in de praktijk 

Tevredenheid over het werk in het Huisartsenquête ns2 164

algemeen

Tevredenheid over de beschikbare 

tijd

Om de situatie in 1987 en 2001 te vergelijken, is gebruik gemaakt van kruistabellen en chi-kwadraat

toetsen. Om de relatie met de objectieve en subjectieve werkbelasting te onderzoeken is daarnaast ook

gebruik gemaakt van correlaties en lineaire- en logistische regressie-analyses. Omdat huisartsen met

een inloopspreekuur vaker in een erkend achterstandsgebied werkzaam zijn, is voor dit praktijkken-

merk gecorrigeerd wanneer naar de invloed van een inloop spreekuur op de werkbelasting gekeken

werd. Daar waar een effect te verwachten was van het aantal fte dat een huisarts werkzaam is, het per-

centage ouderen (65+) in de praktijk en urbanisatiegraad, is voor deze kenmerken gecorrigeerd.

6.5 Resultaten

6.5.1 Organisatie

Het face to face spreekuur

Huisartsen hebben in 2001 minder vaak een ‘inloopspreekuur’ dan in 1987. In 1987 had bijna de

helft van de huisartsen nog een inloopspreekuur (48,3%), in 2001 was dit nog ongeveer 1 op de 10
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huisartsen (13%). Dit verschil is statistisch significant (chi-kwadraat=53,7; p<,001). Huisartsen in

de erkende achterstandsgebieden hebben in 2001 relatief vaak een inloopspreekuur; 31% versus

11% van de huisartsen uit de niet-achterstandsgebieden (chi-kwadraat=5,2; p=0,02). 

Uit tabel 6.2 is af te lezen hoe snel patiënten in 1987 en 2001 doorgaans bij hun huisarts terecht-

kunnen. 

Tabel 6.2

Snelheid waarmee patiënten doorgaans bij hun huisarts terechtkunnen; 

n(ns1)= 161; n(ns2)= 186

Vandaag terecht Dag later terecht Later  

1987 Vandaag gebeld 87,8% 11,7% 0,2%  

2001 ’s Morgens gebeld 72,6%*  24,2%*  3,2%        

2001 ’s Middags gebeld 8,7% 75,5% 15,8%  

*: wijkt significant af van situatie in 1987 (p<,05)

Bron: Eerste en Tweede Nationale Studie, nivel

In 1987 gaven bijna 9 op de 10 huisartsen (88%) aan dat patiënten doorgaans ‘dezelfde dag’ bij hen

terecht konden en anders wel de dag erna (12%). Alhoewel patiënten die de praktijk ’s morgens bel-

len in 2001 ook veelal dezelfde dag terecht kunnen, is er toch sprake van een significante verschui-

ving (p<,05). In 2001 zegt bijna driekwart (73%) van de huisartsen dat patiënten, indien ‘s morgens

gebeld, diezelfde dag nog terechtkunnen terwijl een kwart aangeeft een afspraak voor een dag later

te maken. Dit is de meest ‘veilige’ vergelijking met de situatie in 1987, waar nog geen onderscheid

gemaakt werd tussen ’s morgens en ’s middags bellen door patiënten. Wanneer patiënten de prak-

tijk ’s middags bellen, kan in 2001 meestal nog slechts 9% dezelfde dag terecht, terwijl 16% van de

huisartsen aangeeft dat wanneer ’s middags gebeld wordt, doorgaans een afspraak gemaakt wordt

voor tenminste twee dagen later. 

Figuur 6.1

Duur boekingsintervallen van spreekuurconsulten 1987 en 2001

Bron: Eerste en Tweede Nationale Studie, nivel

Wanneer naar de boekingsintervallen wordt gekeken, blijken huisartsen in 2001 significant meer

tijd per patiënt te reserveren op het afspraakspreekuur dan in 1987 (p<,01). In 2001 was het
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gemiddelde boekingsinterval 10,1 minuten, in 1987 was dit 9,5 minuten. Uit figuur 6.1 blijkt dat dit

verschil vooral te wijten is aan de verschuiving van de korte boekingsintervallen (<10 minuten) naar

boekingsintervallen van 10 minuten. 

Tot slot is bekeken in welke mate assistenten in 2001 patiënten vragen naar de reden van het voor-

genomen spreekuurbezoek. Ongeveer 4 op de 10 assistenten (39%) stellen deze vraag ‘altijd’ of

‘vaak’. Bijna de helft van de assistenten geeft aan dit ‘soms’ te doen. Ruim 94% van de assistenten

vraagt ‘altijd’ of ‘vaak’ naar de reden voor het aanvragen van een visite.  

De verwachtingen ten aanzien van de eerste onderzoeksvraag zijn hiermee gedeeltelijk bevestigd.

Huisartsen hebben in 2001 minder vaak een vrij spreekuur en met patiënten wordt minder vaak

direct dezelfde dag een afspraak gemaakt. Huisartsen reserveren in 2001 echter gemiddeld juist

meer tijd per patiënt op het afspraakspreekuur dan in 1987. Alhoewel bijna 95% van de assistenten

meestal vraagt naar de reden voor het aanvragen van een visite, vraagt slechts 40% van de assisten-

ten meestal naar de reden van het voorgenomen spreekuurcontact.

Telefonisch afhandelen van hulpvragen

In 2001 hebben 8 van de 10 huisartsen een telefonisch spreekuur (80,2%). Hierbij neemt 40% van

deze huisartsen zelf direct de telefoon op, terwijl in de overige 60% sprake is van een ‘terugbel-

spreekuur’. Dit betekent dat bijna de helft van alle huisartsen een terugbelspreekuur heeft (Figuur

6.2). Huisartsen zonder telefonisch spreekuur beantwoorden de telefoon direct of geven bijvoor-

beeld aan weinig telefonisch contact met patiënten te hebben. 

Ook assistenten spelen een rol bij het afhandelen van hulpvragen van patiënten via de telefoon. Ruim

de helft van de assistenten (51,9%) geeft ‘altijd of vaak’ zelfstandig telefonische adviezen bij bepaalde

klachten (schaalscore 4 over hoger). De resultaten per hulpvraag worden gepresenteerd in tabel 6.3 in

de bijlage. Slechts een klein deel van de assistenten (5%) geeft zelden of nooit telefonische adviezen.

‘Doktersassistenten/praktijkassistenten’ en ‘doktersassistenten-plus’ verschillen niet voor wat betreft

de gemiddelde schaalscores. Assistenten die vaak zelfstandig telefonische adviezen geven, vragen ook

vaak naar de reden van het spreekuurbezoek (Spearman’s correlatie bedraagt 0,28; p<,001).

Figuur 6.2 

Percentage huisartsen met een telefonisch (terugbel)spreekuur in 2001
Bron: Tweede Nationale Studie, nivel
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De verwachting ten aanzien van de tweede onderzoeksvraag, dat een groot deel van de huisartsen

werkt met een terugbelspreekuur, is bevestigd. De helft van de huisartsen heeft in 2001 een terug-

belspreekuur. Daarnaast blijken assistenten regelmatig telefonische adviezen te geven bij bepaalde

klachten, terwijl slechts 5% van de assistenten dit zelden of nooit doet.

6.5.2 Objectieve werkbelasting

Het telefonisch afhandelen van hulpvragen

Huisartsen met een terugbelspreekuur hebben statistisch significant minder telefonische contac-

ten met patiënten dan huisartsen zonder terugbelspreekuur (chi-kwadraat=39,6, p<,001). Dit ver-

schil blijkt ook duidelijk uit figuur 6.3 waarin het dagelijks aantal telefonische contacten dat huis-

artsen met patiënten hebben, is weergegeven voor huisartsen met en huisartsen zonder een terug-

belspreekuur.

Figuur 6.3 

Aantal telefonische contacten dat huisartsen dagelijks met patiënten hebben; N(geen terugbelspree-

kuur)=94, N(wel terugbelspreekuur)=92

Bron: Tweede Nationale Studie, nivel

Assistenten van huisartsen met een terugbelspreekuur, geven vaker zelfstandig telefonische

adviezen dan assistenten van huisartsen zonder terugbelspreekuur. Alhoewel het verschil klein

is (verschil tussen de gemiddelden is 0,1 op de schaal van 1 tot 5), is het wel statistisch significant

(p<,05). 

In tabel 6.4 zijn de resultaten van een multipele regressie-analyse opgenomen waarbij gekeken is

naar de invloed van het al dan niet hebben van een telefonisch spreekuur en het door assistenten

zelfstandig geven van telefonische adviezen op het aantal telefonische contacten dat huisartsen

dagelijks met patiënten hebben. Omdat het aantal telefonische contacten mogelijk mede bepaald

wordt door enkele huisarts- en praktijkkenmerken zijn deze meegenomen in de regressievergelij-

king (het aantal fte dat huisartsen werkzaam zijn, het percentage ouderen (65+) en urbanisatie-

graad van de praktijk).
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Tabel 6.4

Invloed van een terugbelspreekuur, het door assistenten zelfstandig geven van telefonische

adviezen en enkele achtergrondkenmerken op het aantal telefonische contacten tussen huis-

artsen en patiënten; N=180

Aantal telefonische contacten   

Beta  

Terugbelspreekuur -,38**  

Assistenten geven zelfstandig telefonische adviezen -,16*  

Aantal fte werkzaam in de praktijk ,17*  

% Ouderen (65+) in de praktijk -,21**  

Urbanisatiegraad  ,04     

Totaal verklaarde variantie (adjusted r2) ,21  

*: p<,05; **: p<,005

Bron: Tweede Nationale Studie, nivel

Uit tabel 6.4 blijkt de invloed van een terugbelspreekuur op het aantal telefonische huisarts-patiënt

contacten: bij een terugbelspreekuur heeft de huisarts minder frequent telefonisch contact met

patiënten. Daarnaast hebben huisartsen waarvan de assistenten relatief vaak telefonische adviezen

geven minder telefonisch contact met patiënten. Uit de tabel blijkt bovendien dat het aantal fte dat

de huisarts werkzaam is, van invloed is op het aantal telefonische contacten. Meer werken leidt tot

meer telefonische contacten. Wat opvalt is dat wanneer huisartsen een groter aandeel ouderen

(65+) in de praktijk hebben, zij minder telefonische contacten hebben. De voorspellende waarde

van het model is redelijk goed. Het model verklaart 21% van de variantie.

Alhoewel een terugbelspreekuur en het door assistenten zelfstandig geven van telefonische advie-

zen bijdraagt aan het reduceren van het aantal telefoongesprekken dat huisartsen met patiënten

hebben, wordt geen effect gevonden op de tijd die huisartsen wekelijks besteden aan consulten

(waaronder telefonische consulten). In tabel 6.5 in de bijlage zijn de resultaten van de regressie-

vergelijking opgenomen. De controlevariabelen ‘het aantal fte dat huisartsen werken’ en ‘het aan-

deel ouderen (65+) in de praktijk’ blijken wel van invloed op de tijd die wekelijks aan consulten

gespendeerd wordt. Voor ‘het aantal fte’ is dit conform de verwachting. 

Organisatie van het spreekuur

Er werd geen statistisch significant verschil gevonden in het aantal face-to-face spreekuurcontacten

(per patiënt per jaar) bij huisartsen waarbij patiënten doorgaans ‘dezelfde dag’ terechtkunnen en

huisartsen waarbij dit niet het geval is. Dit is ook het geval wanneer in een multipele regressie-analy-

se het percentages ouderen (65+) in de praktijk en de stedelijkheidsgraad als controlevariabelen wor-

den meegenomen. Huisartsen waarbij patiënten doorgaans dezelfde dag terechtkunnen, besteden

(bij controle voor het aantal fte dat ze werkzaam zijn), minder uren per week aan consulten (Adjusted

R2=7%; Beta= -0,19; p<,05). Ook wanneer gecorrigeerd wordt voor het percentage ouderen (65+) in

de praktijk en de mate van stedelijkheid, is het verband tussen het al dan niet dezelfde dag terecht-

kunnen en het aantal uren dat men bezig is met consulten statistisch significant. In tabel 6.6 in de bij-

lage zijn de resultaten van de regressie-analyse weergegeven.
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Huisartsen met een inloopspreekuur hebben niet significant meer face to face spreekuurcontacten

(per patiënt per jaar) dan collega’s zonder inloopspreekuur. Ook wanneer in een multipele regres-

sie-analyse het al dan niet werkzaam zijn in een achterstandsgebied wordt opgenomen als contro-

levariabele, wordt geen effect gevonden. Het al dan niet hebben van een inloopspreekuur blijkt

(gecorrigeerd voor achterstandsgebied en het aantal fte dat de huisarts werkzaam) ook geen effect

te hebben op het aantal uren dat de huisarts wekelijks besteedt aan consulten.

Ook is geen verschil gevonden in het aantal face to face spreekuurcontacten en de tijd die men

wekelijks aan consulten besteedt enerzijds en het veelal wel door de assistenten vragen naar de

reden van het voorgenomen spreekuurbezoek anderzijds. 

Het aandeel visites

In tabel 6.7 worden de correlaties weergegeven tussen het aantal visites dat huisartsen afleggen

(per patiënt per jaar), het aandeel visites, de tijd die ze wekelijks besteden aan het afleggen van

visites en de lengte van de totale werkweek. Tevens is de correlatie met het aandeel ouderen

(75+) in de praktijk opgenomen, omdat uit hoofdstuk 5 over ‘De praktijkpopulatie’ is gebleken

dat het aandeel ouderen in de praktijk van invloed is op het aantal visites dat huisartsen 

afleggen.

Tabel 6.7 

Pearson correlaties tussen aantal visites (per patiënt per jaar), aandeel visites, uren weke-

lijks besteed aan visites, aandeel direct patiëntgebonden tijd, totale werkweek en percenta-

ge ouderen (75+) in de praktijk; N=98

1 2 3 4  

1 % Ouderen in de praktijk (75+)      

2 Aantal visites (per patiënt per jaar) ,38**     

3 Aandeel visites (binnen het aantal visites en face ,55** ,61**  

to face spreekuurcontacten)    

4 Aantal uren per week besteed aan visites ,39** ,24* ,39**   

5 Totale werkweek in uren -,02 -,15 -,01 ,30**  

*: p<,05; **: p<,005

Bron: Tweede Nationale Studie, nivel

Uit tabel 6.7 blijkt onder andere dat hoe groter het aandeel personen van 75 jaar of ouder in de praktijk,

hoe meer visites de huisarts jaarlijks gemiddeld per patiënt aflegt (R=0,38; p<,005), hoe hoger het aan-

deel visites ten opzichte van het aantal face to face spreekuurcontacten (R=0,55; p<,005) en hoe meer

tijd de huisarts wekelijks besteedt aan het afleggen van visites (R=0,39; p<,005). Tabel 6.8 in de bijla-

ge laat de resultaten zien van een multipele regressie-analyse waarbij het aantal uren dat wekelijks

besteed wordt aan visites, verklaard wordt door het percentage ouderen en het aandeel visites van huis-

artsen. Hierbij is gecontroleerd voor het aantal fte dat de huisarts werkzaam is, het percentage zieken-

fondsverzekerden en de urbanisatiegraad van de praktijk. Het model verklaart 21% van de variantie, dit

is redelijk goed te noemen. Het percentage ouderen blijkt geen direct effect te hebben op het aantal

uren besteed aan het afleggen van visites. Dit effect blijkt te lopen via het aandeel visites van huisartsen. 
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Uit tabel 6.6 blijkt tevens dat huisartsen die wekelijks meer tijd besteden aan visites langere werk-

weken hebben (r=0,30; p<,005). In tabel 6.9 in de bijlage zijn de resultaten van een multipele

regressie-analyse opgenomen, waarbij is gekeken naar de invloed van de tijd die wekelijks aan visi-

tes besteed wordt op de lengte van de totale werkweek van huisartsen. Hierbij is gecorrigeerd voor

het aantal fte dat huisartsen werkzaam zijn, het percentage ouderen (75+) en ziekenfondsverze-

kerden in de praktijk en urbanisatiegraad. De voorspellende waarde van het model is 19%.

Ongecontroleerd wordt 9% van de variantie van de lengte van de totale werkweek verklaard door de

tijd die wekelijks aan visites besteed wordt. 

Huisartsen die per patiënt per jaar meer visites afleggen, hebben ook meer consulten (Pearson’s

correlatie bedraagt 0,28; p=0,005). De tijd die huisartsen wekelijks besteden aan consulten hangt

overigens niet samen met de tijd die huisartsen wekelijks besteden aan het afleggen van visites.

6.5.3 Subjectieve werkbelasting

Tevredenheid over het werk en de beschikbare tijd

Tabel 6.10 in de bijlage geeft het logistische regressiemodel weer aan de hand waarvan de invloed

van een inloopspreekuur, het doorgaans dezelfde dag terechtkunnen (indien ’s morgens

gebeld), een terugbelspreekuur, het door de assistenten vragen naar de reden van het spreekuur-

bezoek en door de assistente zelfstandig geven van telefonische adviezen op de tevredenheid

over het werk in het algemeen onderzocht is. Het al dan niet werkzaam zijn in een erkend achter-

standsgebied is in het model opgenomen als controlevariabele. Uit het model blijkt dat er een

verband is tussen het hebben van een inloopspreekuur en de tevredenheid met het werk in het

algemeen, ook bij controle voor het werkzaam zijn in een achterstandsgebied. De kans dat een

huisarts met een inloopspreekuur tevreden is over het werk in het algemeen is kleiner dan bij een

huisarts zonder inloopspreekuur (or=0,29, p=0,02). Het model verklaart 6% van de variantie

(Nagelkerke r2=0,06). 

Voorts is aan de hand van een multipele regressieanalyse gekeken naar een mogelijk verband tus-

sen de zojuist genoemde onafhankelijke variabelen en de tevredenheid met de beschikbare tijd.

Geen van de onafhankelijke variabelen bleek de tevredenheid over de beschikbare tijd te verklaren.

Ook werd geen verband gevonden tussen het aandeel visites en de tevredenheid over de beschik-

bare tijd.

Tevredenheid over het gebruik van de telefoon in de praktijk

Tot slot is aan de hand van multipele regressie-analyse dieper ingegaan op de tevredenheid over het

gebruik van de telefoon. De gegeven antwoorden per item staan in tabel 6.11 in de bijlage. Er werd

geen verband gevonden tussen het al dan niet hebben van een terugbelspreekuur enerzijds en de

tevredenheid over het gebruik van de telefoon anderzijds.

De verwachting ten aanzien van de laatste onderzoeksvraag, is hiermee slechts in zeer beperkte mate

bevestigd. Huisartsen zonder inloopspreekuur hebben wel een grotere kans tevreden te zijn met het

werk in het algemeen dan huisartsen met een inloopspreekuur. Andere verbanden tussen het regu-

leren van de toegang tot de huisarts en de subjectieve werkbelasting werden echter niet gevonden.
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6.6 Conclusie en discussie

In dit hoofdstuk stond het beleid ten aanzien van spreekuren en het afleggen van visites centraal. In

2001 blijkt de toegang tot de huisarts meer gereguleerd dan in 1987. Zo hebben huisartsen in 2001

minder vaak een inloopspreekuur. Dit betekent dat patiënten  dus vaker eerst een afspraak moeten

maken alvorens ze bij hun huisarts terechtkunnen (spoedeisende gevallen uiteraard buiten

beschouwing gelaten). De tijd die huisartsen per patiënt op het spreekuur reserveren is licht toege-

nomen naar gemiddeld 10 minuten. Dat huisartsen per uur meer hulpvragen afhandelen, leidt er

dus niet toe dat ze op voorhand ‘bezuinigen’ op de tijd voor patiënten. Patiënten moeten in 2001

doorgaans wel iets langer wachten voordat ze op het spreekuur kunnen komen dan veertien jaar

eerder. Ondanks een iets toegenomen wachttijd, is Nederland binnen Europa koploper wat betreft

de snelheid waarmee patiënten bij hun huisarts terechtkunnen (Boerma, 2003). Dat patiënten in

2001 minder vaak op de dag dat ze een consult aanvragen direct ook terechtkunnen, zou enerzijds

verklaard kunnen worden doordat praktijken nu meer dan voorheen de toegang tot de huisarts

‘doseren’. Wanneer een patiënt belt om een afspraak te maken terwijl het spreekuur volgeboekt is,

wordt deze patiënt (indien mogelijk) bewust een dag later ingepland. Een andere mogelijke verkla-

ring is echter dat ‘het later terechtkunnen’ juist een gevolg is van de toegenomen werkbelasting van

huisartsen. In hoofdstuk vier van dit rapport is beschreven dat huisartsen in 2001 minder uren wer-

ken, maar per uur dat ze werken meer hulpvragen afhandelen. Het zou dus ook zo kunnen zijn dat

de grens van wat op een werkdag gedaan kan worden in deze gevallen is bereikt. 

Alhoewel in ander onderzoek wel een verband gevonden werd tussen een inloopspreekuur en de

objectieve werkbelasting (Groenewegen en Hutten, 1995; Boerma 2003), werden hier geen ver-

banden gevonden tussen het reguleren van de toegang tot het face-to-face spreekuur van de huis-

arts en de objectieve werkbelasting. Een uitzondering hierop vormt de bevinding dat huisartsen

waarbij men doorgaans niet dezelfde dag terecht kan, wekelijks relatief veel tijd besteden aan

consulten. Deze bevinding komt niet overeen met de verwachting en is ook enigszins opmerke-

lijk aangezien deze huisartsen geen hogere spreekuur contactfrequentie hebben. Wanneer huis-

artsen niet meer spreekuurcontacten hebben, maar wel meer tijd besteden aan spreekuren, bete-

kent dit ofwel dat ze minder efficiënt werken ofwel dat ze bijvoorbeeld een langere consultduur

hebben of meer tijd besteden aan verslaglegging etc. De bevinding sluit echter wel aan bij de in

de vorige alinea geformuleerde causaliteitsvraag. Mogelijk kunnen patiënten juist dezelfde dag

terecht, omdat de huisarts wekelijks minder tijd besteedt aan consulten en hiermee wat ruimer in

de tijd zit.

De helft van de huisartsen heeft een telefonisch terugbelspreekuur. Dit blijkt een zeer efficiënte

werkwijze want deze huisartsen hebben dagelijks aanzienlijk minder telefonische contacten met

patiënten dan collega’s zonder terugbelspreekuur. Assistenten die regelmatig telefonisch advies

aan patiënten geven, zorgen voor een verdere reductie van het aantal telefoongesprekken met de

huisarts. Er werd geen verband gevonden tussen het door assistenten geven van telefonische advie-

zen en een terugbelspreekuur en de tijd die huisartsen aan (telefonische) consulten besteden.

Mogelijk wordt eventuele tijdswinst gecompenseerd door tijd die huisartsen aan het face-to-face

spreekuur besteden.
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De rol van de assistente bij het reguleren van het face to face spreekuur van de huisarts blijkt echter

nog beperkt. Minder dan de helft van de assistenten vraagt meestal naar de reden van het voorge-

nomen spreekuurbezoek. Dit is opmerkelijk aangezien (hiervoor opgeleide) assistenten in huisart-

senposten, onder de verantwoordelijkheid van huisartsen, de verantwoordelijke taak hebben een

eerste onderscheid tussen spoedeisende en niet-spoedeisende hulpvragen te maken. Het lijkt daar-

om voor de hand te liggen dat assistenten in de dagelijkse praktijk een belangrijkere rol kunnen

spelen bij het filteren van hulpvragen. Niet iedere vraag hoeft immers behandeld te worden in de

spreekkamer van de huisarts. Uit dit onderzoek is gebleken dat assistenten die vaker vragen naar de

reden voor het spreekuurbezoek ook vaker telefonisch medische adviezen geven. In het volgende

hoofdstuk van dit rapport  (Hoofdstuk 7 ‘Taakdelegatie binnen de huisartspraktijk’) wordt dieper

ingegaan op de medische taken die assistenten uitvoeren in de praktijk. 

In dit hoofdstuk is tevens dieper ingegaan op het afleggen van visites en de relatie met werkbe-

lasting. In hoofdstuk vier van dit rapport werd reeds duidelijk dat huisartsen in 2001 minder vaak

op visite gaan dan in 1987. Huisartsen die per patiënt relatief veel visites afleggen, hebben ook een

hoger aandeel visites. Zij hebben echter ook meer face-to-face spreekuurcontacten met patiënten.

De extra visites komen hier dus nog bovenop. Uit de analyses komt naar voren dat ‘meer visites’ in

ieder geval voor een deel bepaald wordt door het aantal ouderen in de praktijk. Hoe meer patiënten

van 75 jaar of ouder, des te meer visites. De tijd die huisartsen wekelijks aan het afleggen van visi-

tes besteden hangt samen met de lengte van de totale werkweek van huisartsen. Dat er geen samen-

hang gevonden werd tussen het aandeel visites en de lengte van de totale werkweek vraagt om

nader onderzoek. Duidelijk is wel dat het beperken van visites tot het noodzakelijke, voor huisart-

sen een goede methode is om de werkbelasting te beteugelen. 

Er werden geen verbanden gevonden tussen het reguleren van de toegang tot de huisarts en de sub-

jectieve werkbelasting van huisartsen. Uitzondering hierop vormt het al dan niet hebben van een

inloopspreekuur. Ook wanneer gecontroleerd wordt voor het werken in een achterstandsgebied

(waar huisartsen vaker een inloop spreekuur hebben) zijn huisartsen zonder inloop spreekuur

vaker tevreden over hun werk dan collega’s met een inloopspreekuur. Aangezien er geen verband

werd gevonden met de objectieve werkbelasting van huisartsen moet een verklaring mogelijk

elders gezocht worden. Ook dit kan reden zijn voor vervolgonderzoek.

In dit hoofdstuk is geen aandacht besteed aan de relatief nieuwe manier van contact tussen de huis-

arts(praktijk) en patiënten, namelijk via e-mail en Internet. In het licht van deze discussie is het wel

zinvol hier bij stil te staan. Sommigen verwachten dat deze communicatiemiddelen een positieve

bijdrage kunnen leveren aan effectieve zorg van goede kwaliteit (Mechanic, 2001; Van Rijen et al.,

2002a). Internetgebruikers zouden in toenemende mate behoefte hebben aan de mogelijkheid om

via Internet zorgverleners te kunnen consulteren (70%) en onderzoeksgegevens op te vragen

(75%). Een derde van de Internetgebruikers verwacht minder naar de huisarts te gaan wanneer ze

deze via Internet kunnen raadplegen (Van Rijen et al., 2002a). Slechts 1% van de Internetgebruikers

had naar eigen zeggen tot dan toe elektronisch met de huisarts gecommuniceerd (Van Rijen,

2002b). Een voordeel voor huisartsen en praktijkassistenten is mogelijk gelegen in het per e-mail

afhandelen van eenvoudige hulpvragen, het informeren van patiënten, het doorgeven van bepaalde

testuitslagen en het plannen van afspraken op een moment dat het hen schikt (vergelijkbaar aan
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een terugbelspreekuur). Volgens de RVZ is echter het voordeel ten aanzien van tijdsbesparing voor

veel artsen nog onduidelijk. Vanaf 1999 stelt een zorgverzekeraar verzekerden in de gelegenheid

per e-mail vragen te stellen aan een arts. Van deze mogelijkheid maakten in 2002 slechts zeer wei-

nig verzekerden gebruik (Coumou et al., 2003). Alhoewel het niet ongewoon meer is wanneer

praktijken een eigen website met bijvoorbeeld algemene informatie over de praktijkorganisatie

openen, lijken e-mail en Internet op dit moment nog slechts een zeer beperkte rol te spelen bij het

consulteren van huisartsen. Het is goed denkbaar dat dit in de toekomst zal veranderen. Welke con-

sequenties dit heeft voor de werkbelasting van huisartsen en praktijkmedewerkers zal afhangen

van de manier waarop deze communicatiemiddelen ingezet zullen worden.  
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Bijlage hoofdstuk 6 

Tabel 6.3

Hoe vaak geven praktijkassistenten zelfstandig telefonische adviezen (percentages); n= 208

Ik geef zelfstandig telefonisch adviezen over… Altijd Vaak Soms wel/ Zelden/

soms niet nooit  

Acute diarree 30,1 54,4 13,1 2,4  

Acute keelpijn 28,0 55,1 13,5 3,4  

Hoest 26,9 58,2 13,9 1,0  

Oorpijn 27,5 48,0 21,6 3,0  

Bloedneus 32,5 42,7 19,9 4,9  

Kinderen met koorts 29,5 54,6 14,5 1,5  

Sinusitis 21,0 44,4 22,9 11,7  

Reizigersdiarree 19,5 34,6 22,4 23,4  

Urineweginfecties 41,8 47,6 7,2 3,4  

Worm in de ontlasting 39,6 34,8 17,4 8,2  

Luieruitslag 22,4 33,2 26,3 18,0  

Bron: Tweede Nationale Studie, nivel

Tabel 6.5

Invloed van een terugbelspreekuur, het door assistenten zelfstandig geven van telefonische

adviezen en enkele achtergrondkenmerken op tijd die huisartsen wekelijks aan consulten

besteden; n=156

Tijd wekelijks besteed aan consulten   

Beta  

Terugbelspreekuur ,10  

Assistenten geven zelfstandig telefonische adviezen -,05  

Aantal fte werkzaam in de praktijk ,27*  

% 65 plussers in de praktijk -,23*  

Urbanisatiegraad -,08     

Totaal verklaarde variantie (adjusted R2) ,10  

*:p <= ,005

Bron: Tweede Nationale Studie, nivel
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Tabel 6.6 

Invloed van het doorgaans dezelfde dag bij de huisarts terecht kunnen en enkele achter-

grondkenmerken op de tijd die huisartsen wekelijks aan consulten besteden; n=156

Tijd wekelijks besteed aan consulten   

Beta  

’s Morgens gebeld, doorgaans zelfde dag -,16*

een afspraak  

Aantal fte werkzaam in de praktijk ,31**  

Percentage ouderen (65+) in de praktijk -,24**  

Urbanisatiegraad  -,08     

Totaal verklaarde variantie (adjusted r2) ,13  

*: p <,05; **: p< ,005

Bron: Tweede Nationale Studie, nivel

Tabel 6.8

Invloed van het aandeel visites en het percentage ouderen op de tijd wekelijks besteed aan

visites, gecontroleerd het aantal fte dat huisartsen werkzaam zijn het percentage zieken-

fonds verzekerden in de praktijk en urbanisatiegraad. 

Uren per week besteed aan visites   

Beta  

Aandeel visites ,27*

Percentage ouderen in de praktijk (75+) ,19

Aantal fte werkzaam ,25*

Percentage ziekenfondsverzekerden in de praktijk ,04

Urbanisatiegraad praktijk ,01

Totaal verklaarde variantie (adjusted r2) ,21

*: p<,05; **: p<,005

Bron: Tweede Nationale Studie, nivel
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Tabel 6.9 

Invloed van tijd die wekelijks aan visites wordt besteed en verschillende achtergrondken-

merken op de lengte van de totale werkweek van huisartsen. 

Lengte totale werkweek   

Beta  

Aantal fte werkzaam in de praktijk ,29**

Aantal uren visites per week ,28**

Percentage ouderen in de praktijk (75+) -,21*

Percentage ziekenfondsverzekerden in de praktijk ,11

Urbanisatiegraad praktijk -,15*

Totaal verklaarde variantie (adjusted r2) ,19

*: p<,05; **: p<,005

Bron: Tweede Nationale Studie, nivel

Tabel 6.10

Logistische regressieanalyse: invloed van organisatie van spreekuren op tevredenheid over

het werk in het algemeen, gecorrigeerd voor het werkzaam zijn in een achterstandsgebied;

oddsratio’s, betrouwbaarheidsintervallen, Nagelkerke r2; n=151

Tevredenheid over het werk in het algemeen   

or 95% bi

Inloop spreekuur ,29* ,10 – ,84  

Doorgaans dezelfde dag terechtkunnen ,87 ,37 – 2,07  

Terugbelspreekuur ,99 ,44 – 2,21  

Assistente vraagt naar reden spreekuurbezoek ,91 ,41 – 2,00   

Assistente geeft zelfstandig telefonische adviezen 1,25 ,62 – 2,55   

Achterstandsgebied 1,40 ,31 – 6,28  

Nagelkerke pseudo r2 ,059   

*: p=0,022 

Bron: Tweede Nationale Studie, nivel
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Tabel 6.11

Tevredenheid over (het gebruik van) de telefoon in de praktijk (percenctages); n(item a t/m d,

f )=187 n(item e)= 179

Ik ben het hiermee …  Helemaal Eens Deels  Oneens Helemaal

eens (on)eens oneens

a. Ik heb ruim voldoende tijd voor het afhandelen 16,0 34,8 23,5 24,6 1,1  

van telefonische consulten 

b. De telefoon is het ergste wat ik in mijn praktijk 2,1 11,8 23,5 35,8 26,7 

heb 

c. Dankzij de telefoon kan ik veel zaken snel en 20,3 55,1 18,7 4,8 1,1

efficiënt afhandelen 

d. De telefoon is een zeer handig hulpmiddel in de 27,3 54 12,8 5,9 _   

praktijkvoering 

e. Ik ben tevreden over het gebruik van de telefoon 15,1 48,0 24,0 12,3 0,6  

in mijn praktijk  

f. Het gebruik van de telefoon stemt me voortdu- 1,1 11,2 18,7 38,0 31,0

rend tot piekeren; ik ben niet tevreden en denk  

dat het beter kan   

Bron: Tweede Nationale Studie, nivel
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Taakdelegatie binnen de 
huisartspraktijk
Berg MJ van den, Kolthof ED, Bakker DH de, Zee J van der

7.1 Inleiding

Op het gebied van taakdelegatie in de huisartspraktijk zijn tussen 1988 en 2001 grote veranderingen

opgetreden. De toenemende werkbelasting van huisartsen en het verder professionaliseren van

praktijkassistenten zorgden ervoor dat huisartsen meer taken naar hun assistenten delegeerden.

Daarnaast maakten het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( vws), de Landelijke

Huisartsen Vereniging (lhv) en Zorgverzekeraars Nederland (zn) in 1999 afspraken over de

implementatie van extra praktijkondersteunend personeel op hbo -niveau. Doelstellingen waren

kwaliteitsverbetering, werkdruk vermindering en betere onderlinge samenwerking (lhv, zn, vws

1999). De vraag of huisartsen het minder druk hebben wanneer er sprake is van meer praktijkas-

sistentie en ondersteuning staat in dit hoofdstuk centraal. De volgende vraagstellingen zullen

beantwoord worden:

Welke rol spelen de praktijkassistente en de praktijkondersteuner op HBO-niveau in de hedendaagse

Nederlandse huisartspraktijk en wat zijn de verschillen hierin t.o.v veertien jaar geleden?

Verminderen praktijkassistenten en praktijkondersteuners op hbo-niveau de werkbelasting van huisartsen?

In de paragrafen 7.2 tot en met 7.4 zal ingegaan worden op taakdelegatie naar assistenten en

ondersteuners in de huisartspraktijk en de relatie hiervan met werkbelasting. Hierin wordt een

aantal bevindingen beschreven die uit de literatuur naar voren zijn gekomen en een aantal recen-

te ontwikkelingen op het gebied van delegatie. In 7.5 worden de data en de methode beschreven.

Vanaf 7.6 worden de resultaten beschreven die uit de analyses naar voren zijn gekomen. De para-

grafen  7.8 en 7.9 omvatten de conclusie en discussie. Een deel van de tabellen is opgenomen als

bijlage 1. 

7.2 Taken en functies binnen de praktijk

Welke taken aan wie gedelegeerd worden in de huisartspraktijk is sterk afhankelijk van de aard en

complexiteit van deze taken en van de achtergrond van de betreffende medewerker. De doktersas-

sistente of praktijkassistente is al sinds lange tijd niet meer weg te denken uit de praktijk. Naast de

vertrouwde assistente verschenen echter de laatste jaren steeds meer (voor Nederland) nieuwe as-
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sisterende en ondersteunende disciplines in de praktijk. Het bekendste voorbeeld is de zogenaam-

de ondersteuner op hbo-niveau of praktijkverpleegkundige. Andere functies die voorkomen zijn

nurse-practitioners, physician-assistants, en migrantenvoorlichters. In dit hoofdstuk wordt met

name ingegaan op de praktijkassistente en de hbo-ondersteuner. Hier onder volgt een korte

beschrijving van deze functies en hun rol in de huisartspraktijk.    

7.2.1 De assistente in de praktijk 

Op basis van gegevens uit de Eerste Nationale Studie bracht Nijland (1991) de werkzaamheden van

praktijkassistenten in kaart. De meeste taken van assistenten lagen op het terrein van intake (zoals

baliewerkzaamheden) en administratie (zoals herhalingsrecepten schrijven). Maar ook het geven

van adviezen bij veel voorkomende klachten, het geven van instructies bij het verzamelen van urine

en faecesmonsters, het uitvoeren van zwangerschapstests en urineonderzoek met behulp van test-

strips behoorden veelal tot haar taken. 

Nijland (1991) onderzocht tevens de wensen van huisartsen en assistenten ten aanzien van het dele-

geren van taken door de huisarts. Assistenten bleken hun takenpakket vooral met medisch-techni-

sche handelingen (zoals uitstrijkjes maken), het houden van een eigen spreekuur en computer-

werkzaamheden uitgebreid te willen zien. ‘Tijdgebrek’ bleek de voornaamste belemmerende fac-

tor. Ook huisartsen noemden ‘tijdgebrek’ van de assistente als voornaamste belemmerende factor

bij taakdelegatie. Daarnaast werden gebrek aan ruimte en financiën belemmerend genoemd. De

belangrijkste factoren die samenhingen met delegeren naar assistenten waren het gediplomeerd

zijn van de assistente, het hebben van een schriftelijke arbeidsovereenkomst, het door de assisten-

te kunnen beschikken over een eigen werkruimte en het werkzaam zijn in een groepspraktijk.

Opvallend hierbij was dat huisartsen in solo- en duopraktijken voor wat betreft hun opvatting over

taakdelegatie niet afweken van de huisartsen in groepspraktijken. 

Uit meer recente studies blijkt dat huisartsen nog altijd minder delegeren dan ze zouden willen

(Koert et al. 2000; De Haan 1998). Koert et al. (2000) geven aan dat 62% van de huisartsen meer

assistentie (in de vorm van assistenten of praktijkverpleegkundigen) wenst. Het verminderen van

werkdruk is daarvoor de meest genoemde reden (77%). De meeste huisartsen  (77%) willen

medisch-technische zaken meer delegeren, maar ook bij administratieve taken (52%) en automati-

seringstaken (50%) worden veel genoemd. Koert onderzocht van 17 werkzaamheden of deze meer

gedelegeerd zouden worden wanneer hiervoor geen belemmerende factoren zouden zijn. Maar

liefst 15 van de 17 genoemde taken zouden huisartsen vaker willen delegeren. Enkele in het oog

springende voorbeelden: geprotocolleerde controle van diabetes mellitus zou toenemen van 25%

naar 85% en het verbinden van ulcus cruris van 38% naar 82%. Maar er zou ook nog een toename

zijn bij die activiteiten die nu vaak al door assistenten en ondersteuners uitgevoerd worden. Het uit-

spuiten van oren zou bijvoorbeeld toenemen van 65% naar 84% en het aanstippen van wratten van

68% naar 84%. Catheteriseren wordt nu slechts in 2% van de gevallen gedelegeerd, terwijl 58% van

de huisartsen deze taak wel zou willen delegeren.
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7.2.2 De praktijkondersteuner op hbo-niveau

In 1999 maakten de poh, het ministerie van vws en zn afspraken over de introductie van praktijk-

ondersteuners op hbo-niveau (poh). De voornaamste doelstelling van de introductie van poh

was het opvangen van de (verwachte) toename in werk en taken. ‘Meer handen in de praktijk’ zou

tevens moeten leiden tot meer doelmatigheid en kwaliteit in de geleverde zorg. Vanaf 1999 is een

start gemaakt met het aantrekken van deze praktijkondersteuners. De poh moet huisartsen

ondersteunen bij het verlenen van reguliere huisartsenzorg, in het bijzonder bij zorg aan specifie-

ke patiëntcategorieën zoals chronische patiënten. Het is dus uitdrukkelijk niet de bedoeling dat de

poh (verpleegkundige-) thuiszorg binnen de huisartspraktijk gaat vervullen. Ook mbo-verpleeg-

kundigen en praktijkassistenten met een aanvullende opleiding worden verondersteld werkzaam-

heden op hbo-niveau uit te kunnen voeren (poh, zn, vws 1999). In literatuur komt men ook de

term ‘praktijkverpleegkundige’ tegen. Praktijkverpleegkundigen behoren tot (‘vallen onder’) de

poh. Aangezien assistenten met een aanvullende opleiding ook tot de praktijkondersteuning op

hbo-niveau gerekend kunnen worden, wordt in dit rapport bij voorkeur de term praktijkverpleeg-

kundige niet gebruikt, tenzij deze term gebruikt is in een enquêtevraag of in een artikel waarnaar

verwezen wordt.

Uit cijfers van het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg (linh) blijkt de opkomst van de prak-

tijkondersteuner op hbo-niveau. Vooruitlopend op de afspraken tussen VWS, de LHV en ZN maakte in

1999 één van de vijf praktijken uit dit netwerk gebruik van deze vorm van praktijkondersteuning. In 2001

was dit één op de drie. Deze praktijkondersteuners waren meestal hbo-verpleegkundigen (68%) of

doktersassistenten (25%). Stadspraktijken maakten evenveel gebruik van praktijkondersteuners op

hbo-niveau als andere praktijken. Praktijken met veel astma en copd-patiënten hadden een relatief

grote formatie praktijkondersteuning op hbo-niveau. Er werd geen verband gevonden tussen de for-

matie hbo-praktijkondersteuning en het aantal ouderen in de praktijk (Braspenning, 2002). 

Het takenpakket van de op hbo-niveau geschoolde praktijkondersteuners blijkt nogal te variëren.

Veelal worden poh ingezet bij de spreekuren voor astma/copd en diabetes mellitus, maar er zijn

ook huisartsen die kiezen voor een breder takenpakket waaronder bijvoorbeeld ook huisbezoeken

of management taken vallen. Hoewel zowel huisartsen als patiënten doorgaans positief zijn over

de inzet van praktijkondersteuners is een relatie met werkbelasting nog nauwelijks gevonden (Van

den Berg en De Bakker 2003; Konings, 2003) .  

7.2.3 Overlap werkzaamheden assistente en hbo-ondersteuner? 

Er is discussie over de vraag hoe meer ondersteuning in de praktijk het best vorm gegeven kan wor-

den: ligt hier een taak voor assistenten of juist voor praktijkverpleegkundigen (Timmers et al. 2002;

Weide et al. 1999). Sommigen vinden dat assistenten hun takenpakket zouden moeten kunnen uit-

breiden zodat ze huisartsen naar tevredenheid kunnen ondersteunen. Anderen vinden het meer

verantwoord als een praktijkondersteuner op hbo-niveau taken van de huisarts overneemt. Assi-

stenten zouden niet hoeven te vrezen voor het overnemen van taken door de verpleegkundige, aan-

gezien zij er is om taken van de huisarts over te nemen. De schoen zal met name daar wringen, waar

de assistente te weinig tijd heeft voor bepaalde taken maar zich wel verder zou kunnen en willen
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ontwikkelen. Wanneer de praktijkverpleegkundige bepaalde taken eenmaal op zich heeft geno-

men, vormt dit mogelijk een nieuwe belemmering voor het delegeren naar en oppakken door de

assistente. Het ligt buiten de doelstellingen van dit rapport om te bepalen wie (delen van) de prak-

tijkondersteuning het best op zich kan nemen.

7.3 Meer nieuwe beroepen binnen de huisartsenzorg?

Begin 2003 heeft de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg een advies uitgebracht om tot een her-

schikking van taken in de gezondheidszorg te komen. Niet iedere hulpvraag zou door een arts

beoordeeld hoeven te worden en verschillende geprotocolleerde (medische) handelingen zouden

door paramedici uitgevoerd kunnen worden (rvz, 2002). Voor Nederland nieuwe disciplines in de

huisartspraktijk kunnen een uitkomst bieden. Over het algemeen gaat het om beroepen waarmee

in het buitenland reeds ervaring op is gedaan. 

Een voorbeeld van dergelijke ‘nieuwkomers’ zijn de ‘nurse practitioners’ (niet te verwarren met  ‘prac-

tice nurses’). Nurse practitioners werken vanuit een verpleegkundig model, het zijn tot academisch

niveau opgeleide verpleegkundigen die zich begeven op het snijvlak tussen ‘cure’en ‘care’. Zij heb-

ben een grote mate van zelfstandigheid en zijn meestal rechtstreeks te consulteren. Dit beroep is

ontstaan in de v.s. in de jaren ’60. Nurse practitioners werkten in de v.s. aanvankelijk vooral in

gebieden met een tekort aan huisartsen (Welling et al. 1997). Inmiddels is dit beroep daar een

bekend verschijnsel. In alle medische sectoren samen zijn er in de v.s. ongeveer 103.000 np’s

werkzaam. In Engeland deed de np halverwege de jaren ’90 zijn intrede, inmiddels werken er daar

ongeveer 3000 waarvan het merendeel in de eerste lijn (rvz, 2002). Patiënten kunnen deze zeer

zelfstandig werkende nurses rechtstreeks consulteren en hun werksetting lijkt meer op die van de

huisarts dan van de practice nurse (Nijland, 1991).Uit Engels onderzoek is gebleken dat np’s min-

stens dezelfde kwaliteit van zorg leveren als huisartsen, de patiënttevredenheid is bij door np’s 

verleende zorg zelfs iets hoger dan bij huisartsen (rvz, 2002).   

Ook in Nederland zijn inmiddels enkele np’s werkzaam in huisartsenpraktijken. Momenteel zijn

er op vier plekken in Nederland tweejarige masteropleidingen voor np’s. De aanvangseis van deze

opleidingen is een verpleegkundige opleiding met enige jaren werkervaring. Over de effecten van

np’s is de Nederlandse huisartspraktijk is nog weinig tot niets bekend.  

Een ander nieuwkomer is de physician assistant Dit beroep is eveneens in de v.s. is ontstaan in de

jaren ’60 als antwoord op een artsenschaarste en toegankelijkheidsproblemen in de zorg  In de v.s.

zijn ongeveer 45.000 pa’s werkzaam. De pa is geen verpleegkundige maar werkt volgens een

medisch model onder supervisie van een arts. In 2002 werd in Utrecht, in een praktijk waar het niet

mogelijk bleek een vaste bezetting aan huisartsen te krijgen, gestart met een in de v.s. opgeleide

physician-assistant (pa) die naast en onder toezicht van een huisarts in de praktijk werkzaam was.

In  de Utrechtse huisartspraktijk ‘Jaarbeursplein’, die speciaal diende voor de opvang voor patiën-

ten die niet op naam konden worden ingeschreven bleek 60% van de klachten door een PA te wor-

den afgehandeld, in de v.s. zou dat zelfs 80% zijn (Crommentuyn 2002). In november 2003 is de

eerste Nederlandse opleiding voor physician-assistants (pa) gestart.    

116

de werkbelasting van huisartsen

Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk



7.4 Delegatie en werkbelasting

Zowel huisartsen als beleidsmakers beschouwen taakdelegatie vaak als een middel om de werkbe-

lasting van huisartsen te verminderen. De invoering van meer en nieuwe vormen van assistentie en

ondersteuning in welke vorm dan ook komen over het algemeen voort uit de behoefte aan werk-

lastverlichting voor huisartsen en het willen garanderen van eerstelijns zorg voor iedereen. Nieuwe

initiatieven worden vrijwel altijd gepresenteerd als een oplossing voor het groeiend huisartsente-

kort. De onderliggende redenering ligt voor de hand: door taken te delegeren naar andere discipli-

nes kunnen meer patiënten worden geholpen en houdt de huisarts meer tijd over. Uit onderzoek

blijkt echter dat de relatie tussen delegatie en werkbelasting vaak complexer is.

Verschillende auteurs melden dat de kwaliteit van zorg toeneemt wanneer praktijkondersteuners

op hbo-niveau in worden gezet (Duiverman et al. 2003; De Weert-Oene 1999; Sloesterwij 1999;

Sorgdrager 2003). Op de vraag of het ook een bijdrage levert aan de vermindering van de werkbe-

lasting van huisartsen is nog geen eenduidig antwoord te geven. Zo beschrijven Duiverman en van

der Molen (2003) dat sommige huisartsen een werkdrukverlichting ervoeren door de inzet van een

praktijkondersteuner terwijl anderen aangaven dat de werkdruk gelijk bleef, maar dat de productie

of het plezier in het werk wel was toegenomen. Sorgdrager (2003) concludeert dat er sprake is van

tijdsbesparing door het inzetten van een verpleegkundige bij de zorgverlening aan astma/copd

patiënten. Daarentegen vond Sloeserwij (1999) geen verminderde werkdruk door het inzetten van

praktijkverpleegkundigen bij m.n. de begeleiding van patiënten met astma/copd en diabetes mel-

litus (dm). Enerzijds werden wel routinematige controles uit handen genomen, anderzijds bleven

meer mensen met moeilijkere problematiek langer onder controle. Bovendien verhoogde dit weer

de druk ten aanzien van nascholing. Timmers et al. (1999) beschrijven dat het inzetten van prak-

tijkondersteuners bij de genoemde chronische aandoeningen slechts voor geringe reductie van de

dagelijkse werkbelasting van huisartsen kan zorgen, maar dat juist bij cardiovasculaire zorg en

‘kortdurende zorg’ meer winst te behalen zou zijn. De Weert-van Oene et al. (1999) beschrijven pro-

jecten waarbij praktijkverpleegkundigen in Utrechtse achterstandswijken werden ingezet. De huis-

artsen uit vijf van de zes projecten gaven allen aan dat er sprake was van werkdruk verlichting en

toegenomen plezier in het werk omdat gezondheidswinst werd geboekt door het beïnvloeden van

leefstijl en omgeving van patiënten. In twee projecten kregen de huisartsen eerst meer patiënten op

het spreekuur vanwege het door de praktijkverpleegkundige opmerken van gezondheidsproble-

men bij bepaalde doelgroepen. Later zorgen het minder hoeven uitvoeren van controles of minder

spoed- en gewone controles toch voor taakverlichting van deze huisartsen. 

Alhoewel praktijkondersteuners werk uit handen van huisartsen kunnen nemen, wil dit dus niet

altijd zeggen dat huisartsen het hierdoor rustiger krijgen. De praktijkondersteuner kan juist werk

aantrekken door nog verborgen klachten op te merken en huisartsen zijn beter in de gelegenheid

om complexe problemen langer zelf te behandelen. Weide et al. (1999) geven aan dat huisartsen

nog niet alle systematische controles bij diabetes en astma/ copd patiënten volgens de nhg-richt-

lijnen uitvoeren, mede door de extra werklast die dit oplevert. Zoals ook blijkt uit het convenant van

vws, de lhv en zn is een van de redenen om praktijkondersteuners in te zetten juist ook om ervoor

te zorgen dat deze richtlijnen wel gevolgd worden. De praktijkondersteuner zal dus extra consulten

uitvoeren, die bovendien langer zullen duren dan de huisartsconsulten omdat er meer aandacht
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aan voorlichting besteed zal worden. Bovendien kan het zo zijn dat huisartsen die minder tijd kwijt

zijn aan directe patiënten zorg, deze ‘gewonnen’ tijd opvullen met zaken die eerder bleven liggen,

zoals bijvoorbeeld het bijhouden van literatuur. Een verbetering van de kwaliteit van de geleverde

zorg is uiteraard ook belangrijke ‘winst’. Daarnaast blijkt uit de ervaringen van verschillende huis-

artsen dat het plezier in het werk vergroot wordt, wanneer er sprake is van goede praktijkonder-

steuning.  

7.5 Methode

In de pop-enquête (zie voor een toelichting hoofdstuk 3) is gevraagd naar een aantal achtergrond-

kenmerken zoals leeftijd, opleiding, ervaringsjaren en aantal fte dat de assistente werkt. Daarnaast

is een lijst van werkzaamheden voorgelegd aan de assistenten waarbij werd gevraagd per activiteit

aan te geven of zij deze altijd, vaak, soms wel/soms niet, zelden of nooit verricht. In 1987 is een

bijna identieke lijst gebruikt, de antwoordcategorieën waren toen echter anders geformuleerd,

namelijk dagelijks/wekelijks/maandelijks/zelden/nooit. Om tussen de twee meetmomenten een zo

zuiver mogelijke vergelijking te maken zijn de percentages in de categorie ‘nooit’ met elkaar verge-

leken omdat dit het meest ‘harde’ gegeven en het best vergelijkbaar is. Verder is een aantal vragen

opgenomen over de werksituatie van de assistente. Voorbeelden hiervan zijn het al dan niet hebben

van een eigen werkruimte, het afleggen van visites en de soort arbeidsovereenkomst. 

Om de relatie tussen taakdelegatie en werkbelasting te onderzoeken is nagegaan in hoeverre de hoe-

veelheid assistentie en ondersteuning in de praktijk (d.w.z. de hoeveelheid in fte maar ook in mate van

delegatie) invloed heeft op de werkweek van de huisarts en de tijd die per 1000 patiënten, per week

wordt gewerkt. Bij deze analyses zijn praktijken waarbinnen gegevens van één of meer assistenten

ontbrak buiten de analyses gehouden. De hoeveelheid assistentie per 1000 patiënten en per huisarts

is op praktijkniveau vastgesteld en moeten dan ook worden beschouwd als praktijkkenmerk. Tevens

is aan huisartsen gevraagd in hoeverre zij een effect van assistentie en ondersteuning op de werkbe-

lasting ervaren. Er werden twee series stellingen over het delegeren van taken aan de praktijkas-

sistente en aan de praktijkondersteuner. De eerste serie betreft de (ervaren) effecten van taakdelegatie

de tweede serie betreft factoren die mogelijk belemmerend zijn bij het delegeren van taken. 

Daarnaast is gebruik gemaakt van een aangepaste delegatie-index van Nijland et al. (1991). De oor-

spronkelijke index bestaat uit vijf items waaraan er hier twee toegevoegd zijn. De items zijn acti-

viteiten waarvan huisartsen kunnen aangeven of en in welke mate zij deze taken delegeren aan de

assistente. In de oorspronkelijke index zijn dit 6-puntsschalen terwijl in onze index de items dicht-

itoom zijn (wel of niet). Van de vijf oorspronkelijke items is aangetoond dat ze sterk met elkaar

samenhangen wat betekent dat de gemiddelde score op deze schaal als een goede maat voor de

mate waarin huisartsen taken delegeren kan worden opgevat. De twee items die zijn toegevoegd

vertonen ook een sterke samenhang met de overige items. De Cronbach’s alpha van deze index

bedraagt ,64.

De zeven activiteiten waarnaar de items verwijzen zijn: venapuncties verrichten, oren uitspuiten,

hechtingen verwijderen hypertensie controles uitvoeren, wratten aanstippen, urinesediment be-

oordelen en cervixuitstrijkjes maken.
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In tabel 7.1 is een overzicht opgenomen van de gebruikte data.

Tabel 7.1

Binnen dit hoofdstuk gebruikte gegevens: operationalisaties, bronnen en aantallen 

Thema Operationalisatie Bron N

Profiel assistente Leeftijd, ervaringsjaren, pop-enquête ns1 158

fte, opleiding, enz. pop-enquête ns2 246

Werksituatie assistente Eigen werkruimte, pop-enquête ns1 158

arbeidsovereenkomst, pop-enquête ns2 246

afleggen van visites, enz.

Werkzaamheden Verrichten van medisch pop-enquête ns1 158

assistente technische taken, admi-

nistratieve taken, lab-ta- pop-enquête ns2 246

ken, managementtaken

Opvattingen en ervaren Stellingen over taakde- Huisartsenquête ns2 185

knelpunten m.b.t taak- legatie

delegatie

Mate van delegatie door Delegatie-index

huisarts 

Objectieve werkbelasting Aantal werkzame uren Tijdsbestedingsonder- 157

zoek ns2

Subjectieve werkbelasting Tevredenheid met werk in Huisartsenquête ns2 164

het algemeen, met mate-

riële zaken, collegiale ver-

houdingen en beschik-

bare tijd

Symptonen van emotio-

nele uitputting

7.6 Resultaten

7.6.1 Het profiel van de assistente in 2001 

Het merendeel van de respondenten noemt zich doktersassistente/praktijkassistente, 17 responden-

ten vallen niet onder deze noemer. Van deze 17 zijn er acht apothekersassistente en zes zijn er cen-

trumassistente. Verder is er een assistente die zich officemanager noemt en één respondent is mee-

werkend echtgenote, de taken van deze assistenten komen echter overeen met de taken die praktijk-

assistenten  verrichten. Omwille van de leesbaarheid worden alle respondenten ‘assistente’ genoemd. 

Alle respondenten zijn vrouw. De leeftijd van de assistenten varieert van 19 tot en met 63 jaar, de

gemiddelde leeftijd is 37. Dat is ongeveer vier jaar ouder dan in 1987. Ook zijn zij gemiddeld langer

werkzaam als assistente, elf jaar waarvan acht jaar bij de huidige werkgever. Gemiddeld werken zij
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23 uur per week (range 4-41 uur). De helft van de assistenten werkt 20 uur of minder in de praktijk

en ongeveer drie op de tien tussen de 20 en de 32 uur. Voltijdbanen komen dus vrij weinig voor. 

Tabel 7.2

Het profiel van de assistente in 1987 en in 2001

1987 2001  

Gemiddelde leeftijd 33 37  

Gemiddeld aantal jaren in huidige functie 8,2 11  

Gemiddeld aantal jaren bij huidige werkgever 6,7 8  

% gediplomeerde dokters/apothekersassistente 56% 79%  

In de loop der jaren is het aantal gediplomeerde doktersassistenten sterk toegenomen. Dat is te

zien wanneer we de assistenten van 1987 en 2001 vergelijken, maar vooral ook wanneer we naar de

opvolgende cohorten kijken. (zie figuur 7.1) In 1987 was bijna zes op de tien (56%) assistenten

gediplomeerd doktersassistente, in 2001 was dit acht op de tien. Van het oudste cohort in 1987 was

nog maar een derde gediplomeerd, ongeveer een derde van dit cohort bestond uit echtgenotes van

de huisarts die op één na allemaal ongediplomeerd waren. In het jongste cohort van 2001 zijn vrij-

wel alle assistenten gediplomeerd. 

Figuur 7.1 

Percentage wel/niet gediplomeerde praktijkassistenten naar leeftijdscohort (leeftijd is ingedeeld in

kwartielen)

7.6.2 De werksituatie

Er bestaan veel verschillen tussen assistenten en de omstandigheden waarin zij werken. Zo houdt

ongeveer de helft (53%) zelfstandig een spreekuur en legt eveneens de helft wel eens een bezoek af

bij een patiënt thuis, deze twee zaken blijken overigens niet met elkaar samen te hangen. De fre-

quentie van bezoeken door de assistente is zeer laag, de assistenten die wel eens een bezoek afleg-

gen doen dat gemiddeld 1,9 keer per maand. Meestal vinden deze visites plaats om kleine medische

handelingen uit te voeren zoals griepvaccinaties, bloedprikken of andere injecties. Acht op de tien
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assistenten beschikken over een eigen werkruimte waarin zelfstandig patiënten kunnen worden

behandeld tijdens het spreekuur van de huisarts, in 1987 beschikte twee derde over een dergelijke

werkruimte.  

Met betrekking tot de arbeidsovereenkomst zijn er duidelijke verschuivingen waarneembaar ten

opzichte van 1987. Destijds had twee derde een schriftelijke arbeidsovereenkomst, in 2001 was dat

toegenomen tot 86%. Het aandeel assistenten dat werd betaald volgens de richtlijnen van de

knmg nam toe van 65% in 1987 tot 93% in 2001. Ook is de meewerkende partner van de huisarts

grotendeels uit beeld verdwenen terwijl dat in 1987 nog regelmatig voorkwam. In zijn algemeen-

heid kan worden gesteld dat het beroep van praktijkassistente in de loop der jaren een sterkere

positie binnen de praktijk heeft gekregen. 

7.6.3 Taken van assistenten

Medisch-technische taken

In het algemeen gaven assistenten in 2001 aan meer medisch-technische taken te verrichten dan in

1987. Van de 23 medisch-technische taken die werden voorgelegd bleken er 15 significant meer uit-

geoefend te worden door de assistente dan veertien jaar geleden (zie bijlage 1, tabel 7.3). De groot-

ste verschuiving heeft zich voorgedaan in het aantal assistenten dat cervixuitstrijkjes maakt: in 1987

deed 97% dat nooit terwijl in 2001 meer dan de helft dit wel eens doet. Deze toename komt vooral

doordat het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker in 1987 nog niet standaard in de

huisartspraktijk werd verricht. Ook hypertensie controles worden aanzienlijk vaker door assisten-

ten gedaan: in 1987 deed 59% dit nooit, in 2001 nog maar 12%. Andere handelingen die assisten-

ten veel vaker zijn gaan verrichten zijn onder andere wratten aanstippen met vloeibare stikstof,

oren uitspuiten en longfunctieonderzoek met de peak-flowmeter. In figuur 7.2 worden de tien

handelingen weergegeven waarin zich de grootste verschuivingen hebben voorgedaan. 

Er zijn ook handelingen die nauwelijks of niet vaker worden uitgevoerd door assistenten zoals

venapuncties verrichten, vuiltjes uit het oog verwijderen, wonden hechten en lijmen en oogboldruk

meten. Tenslotte zijn er twee activiteiten waarnaar alleen in 2001 gevraagd is, namelijk diabetes- en

copd-controles. In 1987 waren dit soort controles nog veel minder gebruikelijk. De helft van de

assistenten deed in 2001 altijd of vaak diabetescontroles, drie op de tien voeren deze controles

nooit uit. Astma en copd-controles worden aanzienlijk minder gedaan door assistenten: drie

kwart voert deze controles nooit uit.

Laboratoriumtaken

Ook op het gebied van de laboratoriumtaken is er het een ander veranderd. De verschuiving is hier

echter minder eenduidig. Sommige taken worden vaker uitgevoerd, zoals het bepalen van het glu-

cosegehalte of hemoglobinegehalte in het bloed. Andere taken worden juist minder uitgevoerd,

zoals faecesonderzoek op occult bloed of het inzetten en aflezen van een bse (zie bijlage 1, tabel 7.4)

Administratieve taken

De computer is in loop der jaren steeds belangrijker geworden in de huisartspraktijk. Dit komt dui-

delijk tot uiting in de wijze waarop de assistenten administratieve taken verrichten (zie bijlage 1,

tabel 7.5). Typen van verwijsbrieven en het bijhouden van een kas/bank/giroboek zijn taken die
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steeds minder worden uitgevoerd. De patiëntenadministratie wordt door ruim acht van de tien

assistenten op de computer bijgehouden, in 1987 was dat nog maar een derde. Ook het bijhouden

van de financiële administratie via de computer gebeurt nu meer dan vroeger. Vrijwel alle assisten-

ten verzorgen de patiëntenadministratie, schrijven verwijskaarten uit en maken herhaalrecepten en

dat deden ze ook al in 1987.  

Figuur 7.2

Tien medisch-technische handelingen en het percentage assistenten dat deze handeling wel eens verrich-

te in 1987 en in 2001 (tien grootste verschuivingen)  

Bron: Eerste en Tweede Nationale Studie, nivel

Managementtaken

Assistenten verrichten ook veel regelwerk (managementtaken). Veel voorkomende taken (zowel in

1987 als in 2001) zijn vervolgafspraken maken, visitelijsten opstellen, spreekuren plannen en

bedienen van de doorschakel/beantwoordingsapparatuur (zie tabel 7.6). Activiteiten die assisten-

ten iets minder zijn gaan verrichten zijn voorraden beheren, en de verlostas verzorgen/controleren.

Dit laatste is mogelijk vooral te wijten aan de vermindering van het aantal bevallingen dat door

huisartsen wordt begeleidt. Het oproepen van patiënten voor het bevolkingsonderzoek baarmoe-

derhalskanker en het organiseren van de influenzavaccinatie zijn activiteiten die in 2001 door onge-

veer vier op de tien assistenten worden verricht, in 1987 waren deze zaken nog niet aan de orde. Een

kwart van de assistenten organiseert in 2001 de praktijkbesprekingen (werkoverleg) hiernaar is in

1987 niet gevraagd. 

In 2001 is gevraagd naar de mate waarin assistenten telefonisch (medische) adviezen geven over elf

medische problemen (bijlage 1: tabel 7.8). Zeven van de tien assistenten geeft aan altijd of vaak dit
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soort adviezen te geven. Bij alle genoemde klachten gaf een ruime meerderheid aan hierover te

adviseren. Negen van de tien assistenten adviseert altijd of vaak bij urineweginfecties, meer dan

acht van de tien bij acute diarree, hoest, acute keelpijn en kinderen met koorts, (ruim) driekwart

adviseert altijd of vaak bij oorpijn, bloedneus of worm in de ontlasting en meer dan de helft bij rei-

zigersdiarree, sinusitis en luieruitslag. 

Intake-  en voorlichtende taken

Intakewerkzaamheden zoals aan de balie werken en de telefoon aannemen zijn veel voorkomende

taken, vrijwel alle assistenten verrichten deze taken ( bijlage 1: tabel 7.7).

Ook nemen assistenten veel voorlichtende taken voor hun rekening. Zowel in 1987 als in 2001 lich-

ten veel assistenten patiënten voor over bijvoorbeeld medicijngebruik of een te volgen dieet of over

het verzamelen van urine- en faecesmonsters. Er lijken geen grote veranderingen te zijn opgetreden

in de intake- en voorlichtende functie van assistenten.  

Overige taken

Tot slot is van een viertal overige taken gevraagd naar de mate waarin assistenten deze verrichten

(bijlage 1: tabel 7.9). Assisteren tijdens avond- en weekenddiensten kwam in 1987 al vrij weinig

voor en dat is in 2001 nog minder. Slechts 5% assisteert wel eens bij een avonddienst, in 1987 was

dat nog een kwart. In 1987 assisteerde ongeveer een derde wel eens bij een weekenddienst, dat was

in 2001 nog iets meer dan een kwart. Wel onderhouden en steriliseren verreweg de meeste assisten-

ten het instrumentarium en ook maken de meesten de praktijkruimte schoon.   

7.7 Praktijkondersteuning, assistentie en werkbelasting 

7.7.1 Hoeveelheid assistentie en ondersteuning

De hoeveelheid beschikbare assistentie is ten opzichte van 1987 iets toegenomen (zie tabel 7.10).

Gemiddeld was er in 2001 15,3 uur assistentie beschikbaar per 1000 ingeschreven patiënten per

week. In een normpraktijk komt dat op gemiddeld op 36 uur of ,90 fte assistentie. In 1987 was er

gemiddeld 14,3 uur assistentie per 1000 patiënten; dat is 33,6 uur of 0,84 fte in een normpraktijk.

Overigens is er in apotheekhoudende praktijken aanzienlijk meer assistentie dan in praktijken zon-

der apotheek: respectievelijk 19,8 (±4,32) uur en 14,7 (±1,02) uur1 per 1000 patiënten in 2001. In

1987 was dat 17,7 uur per 1000 patiënten in een apotheekhoudende praktijk en 13,4 uur in een niet-

apotheekhoudende praktijk. Het spreekt voor zich dat de extra assistentie in apotheekhoudende

praktijken vooral ten goede komt van de apotheek. 
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Tabel 7.10

Hoeveelheid assistentie in een normpraktijk en per 1000 patiënten in 1988 en in 2001.

1987 2001   

Fte assistentie Uren assistentie/ Fte assistentie Uren assistentie/ 

in normpraktijk 1000 patiënten in normpraktijk 1000 patiënten   

Totaal ,84 14,3  ,90 15,3

Apotheekhou- 1,04 17,7 1,16 19,8

dende praktijk   

Niet-apotheek- 0,79 13,4 0,86 14,7 

houdende praktijk 

Bron: Eerste en Tweede Nationale Studie, nivel

In 25 van de 100 praktijken is er naast een assistente tevens een praktijkondersteuner op hbo-

niveau aanwezig. Het gemiddelde aantal uren ondersteuning op hbo-niveau bedraagt in deze

praktijken 3,3( ± 2,6) per 1000 patiënten.

7.7.2 Delegatie en objectieve werkbelasting 

Uit het bovenstaande blijkt dat de hoeveelheid assistentie in huisartspraktijken is toegenomen,

bovendien heeft in een deel van de praktijken tevens een ondersteuner op hbo-niveau zijn intrede

gedaan. Het is aannemelijk dat deze ontwikkelingen een effect zal hebben gehad op de objectieve

werkbelasting van huisartsen. Daarnaast roept de komst van hbo-ondersteuners de vraag op welk

effect dit heeft op de functie van de assistente. 

In tabel 7.11 zijn de hoeveelheden fte huisarts, assistente en hbo-ondersteuner per 1000 inge-

schreven patiënten weergegeven, uitgesplitst naar praktijken met en zonder hbo-ondersteuner.

Uit deze cijfers blijkt dat praktijken met een hbo-ondersteuner niet minder fte huisarts hebben en

assistente hebben, deze aantallen zijn (hoewel niet significant) zelfs iets hoger in de praktijken met

een hbo-ondersteuner. 

Tabel 7.11

Fte’s huisarts, assistentie en ondersteuning op hbo-niveau per 1000 patiënten in 2001, uitge-

splitst naar praktijken met en zonder ondersteuner (praktijken)

(gemiddelden )

Totaal ppoohh in praktijk Geen ppoohh in praktijk

Fte huisarts per 1000 patiënten ,39 ,40  ,39 

Fte assistente per 1000 patiënten ,38 ,41 ,37 

Fte poh per 1000 patiënten ,02 ,08 

Bron: Tweede Nationale Studie, nivel
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De relatie tussen  assistentie en het aantal werkzame uren van huisartsen

Het aantal uren dat huisartsen werken per 1000 patiënten hangt samen met de hoeveelheid assi-

stentie per 1000 patiënten (figuur 7.4). Opvallend is, dat dit verband positief is. Met ander woor-

den: naarmate er meer assistentie beschikbaar is per patiënt, besteden huisartsen ook meer tijd per

patiënt. De ongestandaardiseerde regressiecoëfficiënt is ,36, wat neer komt op ruim 21 minuten

huisarts extra per uur assistentie. Wanneer echter gecontroleerd wordt voor individuele praktijk-

grootte, dan blijkt dit de achterliggende variabele te zijn die dit verband verklaard, dit wordt sche-

matisch weergegeven in figuur 7.5. De gestippelde lijn geeft aan dat de directe relatie verdwijnt na

controle voor individuele praktijkgrootte. In grote (individuele) praktijken hebben niet alleen de

huisartsen maar ook de assistenten minder tijd per patiënt. Overigens bleek er tussen uren die aan

overige activiteiten worden besteed en uren assistentie in het geheel geen verband te bestaan. In

tabel 7.14 in de bijlage zijn de resultaten van de regressie-analyses weergegeven. Bij deze analyses

is rekening gehouden met relevante achtergrondkenmerken op huisarts- en praktijkniveau.      

Het aantal uren assistentie blijkt geen invloed te hebben op het absolute aantal werkzame uren van

huisartsen. (Zie figuren 7.5 en 7.6 in de bijlage2). Soortgelijke analyses zijn uitgevoerd met de dele-

gatie-index en de hoeveelheid hbo-ondersteuning als onafhankelijke variabelen, ook deze lever-

den geen significante resultaten op. Tot dusver kan worden gesteld dat een eventuele reductie van

werkbelasting door taakdelegatie zich niet vertaalt in kortere werkweken.   

Figuur 7.4

Gemiddeld aantal uren werk van de huisarts per 1000 patiënten, per week naar aantal uren assistentie per

1000 patiënten

Bron: Tweede Nationale Studie, nivel
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Figuur 7.5

Relatie tussen uren assistentie per 1000 patiënten, huisarts-uren per 1000 patiënten en individuele prak-

tijkgrootte

Bron: Tweede Nationale Studie, nivel

7.7.3 Ervaren effecten van taakdelegatie en knelpunten

Onder huisartsen bestaat een vrij grote consensus over de effecten van taakdelegatie (tabel 7.12).

Acht van de tien huisartsen is het (helemaal) eens met de stelling dat taakdelegatie aan de assisten-

te de werkbelasting doet afnemen, minder dan 6% is het hier mee oneens. Bovendien is een ruime

meerderheid van mening dat taakdelegatie de huisarts tijd bespaart (77%), de voldoening van

zowel huisarts als assistente doet toenemen (resp 70% en 95%) en dat het leidt tot een betere ver-

deling van taken tussen huisarts en assistente. Een minderheid (15%) onderschrijft de stelling dat

taakdelegatie juist tijd kost door gebrek aan kennis en opleiding van de assistente. De stellingen

over de assistente werden in 1990 ook door Nijland (1991) voorgelegd aan 436 huisartsen, dit lever-

de grotendeels vergelijkbare percentages op. Twee items verschilden significant; meer huisartsen

waren in 2001 van mening dat de voldoening in het werk van de huisarts toeneemt door delegeren

naar de assistente en een groter percentage vindt dat de verdeling van taken er beter op wordt. De

overwegend positieve attitude van deze meeste huisartsen ten aanzien van taakdelegatie geeft aan

dat assistenten een belangrijke rol vervullen in de dagelijkse praktijk. Dezelfde vragen, maar dan

betrekking hebbende op de praktijkondersteuner leveren vergelijkbare percentages op als die over

de assistente.

Hoewel taakdelegatie dus als nuttig wordt ervaren, kunnen huisartsen lang niet altijd zoveel dele-

geren als zij zouden willen. Op de vraag of men tevreden is met de hoeveelheid assistentie in de

praktijk antwoordde 52% van de huisartsen ‘nee, dit is te weinig’. Elf jaar eerder gaf ook ruim de

helft van de huisartsen aan meer assistentie in de praktijk te willen hebben als er een ander (gunsti-

ger) betalingssysteem was (Nijland, 1991). 

Bij het delegeren van taken kunnen allerlei zaken belemmerend werken. In figuur 7.7 is van zeven

factoren weergegeven in welke mate deze als belemmerend worden ervaren bij het delegeren naar

de assistente en naar de praktijkondersteuner. Vijf van deze items over assistenten konden worden

vergeleken met gegevens van Nijland (1991) die deze ook voorlegde aan huisartsen (n=436).
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Tabel 7.12

Opvattingen van huisartsen over delegeren van taken aan de praktijkassistente/praktijk-

ondersteuner (percentages huisartsen die het (helemaal) eens zijn met de stelling)

Delegeren van taken aan de … Praktijkassistente Praktijkverpleeg-

kundige

19901 20012 20012

n=436 n= 185 n=41

Doet de werkbelasting van de huisarts 78 81 73

afnemen

Bespaart de huisarts tijd 80 77 73

Kost de huisarts veel tijd (door gebrek 10 15 10

aan kennis en opleiding van de assi-

stente/praktijkondersteuner)

Doet de voldoening in het werk van de 54 70 78 

huisarts toenemen

Doet de voldoening in het werk van de 91 95 68

assistente / verpleegkundige toenemen

Leidt tot een betere verdeling van taken 74 86 85

tussen huisarts en assistente/praktijk-

ondersteuner

1 bron: Nijland 1991
2 bron: Tweede Nationale Studie, nivel

Wat opvalt is dat met name praktische beperkingen een rol blijken te spelen: een tekort aan tijd,

ruimte en geld. Van deze drie wordt tijdgebrek aan de kant van de assistente het meest als belem-

merend ervaren, (ruim 46%). Ten opzichte van 1990 is er wat deze praktische bezwaren weinig ver-

anderd, ook toen scoorde tijdgebrek van de assistente het hoogst (50%). Ook het ruimte probleem

was er al in 1990, toen noemde 31% dat als (erg) belemmerend, één procent meer dan in 2001.

Financiële mogelijkheden scoort het hoogst bij de praktijkondersteuner: ruim 35%, bij de assisten-

te wordt dit door bijna 30% belemmerend gevonden. Met de professionalisering van de assistentes

is ook het vertrouwen van de huisartsen in hun kunnen toegenomen. Zaken die veel minder een rol

lijken te spelen zijn (gebrek aan) deskundigheid van de assistente/ondersteuner, de taakopvatting

van huisartsen en de aanvaardbaarheid voor patiënten. In 1990 noemden veel meer huisartsen deze

zaken belemmerend (respectievelijk 28%, 32% en 19%).  De cijfers die betrekking hebben op de

ondersteuner moeten overigens met enige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd omdat het een

kleine n (30) betreft. 
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Figuur 7.6

Mate waarin factoren, door huisartsen als (erg) belemmerend worden ervaren bij het delegeren van taken

naar assistenten en praktijkondersteuners
1 bron: Nijland 1991
2 bron : Tweede Nationale Studie nivel

*alleen meermanspraktijken, n=145

(De vragen onder praktijkondersteuners zijn alleen beantwoord door de huisartsen die een praktijkondersteuner in dienst

hadden, n=30)

7.7.4 Delegatie en subjectieve werkbelasting 

In tabel 7.13 zijn de correlaties weergegeven tussen de mate van delegatie, de hoeveelheid assisten-

tie per 1000 patiënten en per fte huisarts, tevredenheid over tijd, materiële zaken en samenwerking

met collega’s, algemene tevredenheid met het werk en symptomen van emotionele uitputting. 

Hoewel de meeste huisartsen te kennen geven dat de assistente de voldoening in het werk doet toe-

nemen zijn er geen verbanden gevonden tussen het aantal uren assistentie en de mate van taakde-

legatie enerzijds en de maten voor subjectieve werkbelasting anderzijds. Wel blijkt de mate waarin

taken worden gedelegeerd samen te hangen met de hoeveelheid assistentie in de praktijk.  
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Tabel 7.13

Correlaties tussen hoeveelheid assistentie, mate van delegatie (delegatie-index), tevreden-

heid over verschillende aspecten van het werk en emotionele uitputting 

1 2 3 4 5 6 7  

1 Delegatie         

2 # uren assistentie per 1000 patiënten ,16*        

3 # uren assistentie per fte huisarts  ,06 ,73**       

4 Tevr. Beschikbare tijd ,06 ,03 -,04      

5 Tevr. Materiële zaken ,12 -,02 -,03 ,36**     

6 Tevr. Collega’s ,12 ,03 -,02 ,31** ,25**    

7 Tevr. werk in het algemeen ,11 -,03 -,06 ,41** ,33** ,31**   

8 Sympt. van emotionele uitputting ,03 -,02 -,06 -,42** -,24** -,22** -,33  

*: p<,05; **p: <,005

1 hoge score = hoge mate van delegatie

4-7 hoge score = hoge mate van tevredenheid

8 hoge score = meer symptomen van emotionele uitputting

Bron: Tweede Nationale Studie, nivel

7.8 Conclusie en discussie

Praktijkassistenten zijn in de loop der jaren een steeds belangrijkere rol gaan spelen in de huisarts-

praktijk. De hoeveelheid assistentie in uren is toegenomen. Daarnaast is het beroep van assistente

geprofessionaliseerd, de vrouw van de dokter die haar man bijstaat heeft in toenemende mate plaats

gemaakt voor een gediplomeerde assistente met een schriftelijke arbeidsovereenkomst, een eigen

werkruimte en een duidelijk omschreven takenpakket. Zij is nog altijd een all-rounder: haar takenpak-

ket bestaat uit een scala aan administratieve taken, regelwerk en medisch-technische handelingen.

Vooral de delegatie van medisch-technische taken naar de assistente is sterk toegenomen. De profes-

sionalisering van assistentes wordt blijkbaar ook door de huisartsen onderkend, zij ervaren gebrek aan

deskundigheid minder vaak als belemmerend en geven minder vaak aan zaken liever zelf te doen. 

De praktijkondersteuner is relatief nieuw in de huisartspraktijk en wordt door huisartsen als nuttig

ervaren. Huisartsen zijn er over het algemeen van overtuigd dat delegatie de werkbelasting vermin-

dert, desondanks draaien huisartsen geen kortere werkweken als er meer assistentie is. De relatie

tussen de tijd die de huisarts en die de assistente besteed per patiënt wordt vooral verklaard door de

individuele praktijkgrootte. In de ‘drukke’ praktijken heeft zowel de huisarts als de assistente min-

der tijd per patiënt beschikbaar. 

Evenmin lijdt de komst van een praktijkondersteuner tot een vermindering van het aantal uren

huisarts en assistente in de praktijk. Kennelijk voegen ondersteuners eerder iets toe dan dat ze werk

overnemen van huisartsen en assistenten.      

Uitgaande van het oordeel van de huisartsen biedt taakdelegatie naar de assistente veel mogelijk-

heden om de werkbelasting te verminderen en is hier nog veel in te winnen: De huisarts wil het, de
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assistente wil het en is deskundig genoeg, voor patiënten is het aanvaardbaar alleen de praktische

middelen zoals tijd, ruimte en geld ontbreken. Dit blijkt een oud probleem, onderzoek uit 1990

bracht dezelfde knelpunten aan het licht en leverde vergelijkbare resultaten op. 

Grote praktijken zijn drukke praktijken, dat geldt niet alleen voor de huisarts (zoals ook bleek in

hoofdstuk 5) maar ook voor de assistente. De hoeveelheid tijd die huisartsen hebben per patiënt

hangt positief samen met de tijd die assistentes hebben per patiënt, hetgeen verklaard wordt door

de praktijkgrootte. 

Hoewel huisartsen aangeven dat delegeren het werk prettiger maakt en de werkbelasting verlicht,

zijn geen verbanden gevonden tussen de hoeveelheid assistentie, emotionele uitputting en tevre-

denheid over allerlei zaken die met werk te maken hebben. Evenmin blijk de mate van delegatie

door de huisarts samen te hangen met de maten voor objectieve werkbelasting. 

Uit de vragen die aan huisartsen zijn voorgelegd blijkt dat de mogelijkheid om taken te delegeren

naar assistenten nog lang niet ten volle wordt benut. Men zou meer willen delegeren maar ondanks

dat er een toename is geweest van de hoeveelheid assistentie in huisartspraktijken is dit volgens

veel huisartsen nog niet genoeg. De belemmeringen zijn vooral praktisch van aard. Daarnaast  heb-

ben kennelijk niet alleen huisartsen te kampen met een hoge werkbelasting maar ook assistenten,

haar tekort aan tijd wordt immers als grootste belemmering ervaren bij delegatie van taken en dat

is al zeker elf jaar zo.

Deze bevindingen roepen vragen op over de recente en toekomstige komst van allerlei nieuwe

ondersteunende disciplines in de huisartspraktijk. Voor zover met delegeren een reductie van de

werkbelasting wordt beoogd, kan wellicht door de inzet van meer assistentes nog veel bereikt wor-

den. Daarvoor zou wel een ruimere vergoeding moeten worden geboden.   

Om praktische redenen zijn de ondersteuner op hbo-niveau en zeker de nieuwere functies in dit

wat hoofdstuk onderbelicht gebleven. In de eerste plaats houdt dit verband met de beperkte hoe-

veelheid data die hier over voor handen zijn. In de tweede plaats is de assistente nog altijd de meest

voorkomende functie in de huisartspraktijk naast de huisarts. Wel verdient het aanbeveling de

introductie van nieuwe disciplines nauwgezet te volgen.  
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Bijlage hoofdstuk 7

Tabel 7.3

Uitoefening van medisch-technische taken door doktersassistenten in 1987 en in 2001 

(percentages, verschillen in percentages assistenten dat een taak nooit uitvoert)

Bron: Eerste en Tweede Nationale Studie, nivel

* : p<,05; **:  p<,005
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1987 2001   

Dagelijks/ Maande- Nooit Altijd/vaak Soms wel/ Zelden Nooit Verschil %

wekelijks lijks/zelden Niet nooit1

Cervixuitstrijkjes maken 1 2 97 43 6 4 47 -50**  

Hypertensie controles 25 16 59 64 16 9 12 -47**  

Wratten aanstippen met 7 31 62 66 11 6 17 -45**

vloeibare stikstof 

Oren uitspuiten 38 8 54 76 5 2 18 -36**  

Longfunctie onderzoek met 2 1 97 18 9 8 65 -32**  

peak-flow meter 

Begeleiden pilgebruiksters 11 12 77 13 19 22 47 -30**  

Hechtingen verwijderen 35 30 35 80 9 4 7 -28**  

Lengte of gewicht meten 20 33 47 41 19 21 19 -28**  

Gehoortest uitvoeren met 20 14 66 45 8 4 44 -22** 

audiometer 

Aantal vragen stellen voordat 19  26  56 18 32 13 37 -19**  

dokter anamnese komt opnemen

E.C.G’s maken 22 9 69 38 6 2 53 -16**  

Testen gezichtsvermogen 2 5 94 7 8 8 77 -17** 

Injecties geven 62 16 22 90 3 0 7 -15**  

Zwachtelen been bij patiënt met 15 36 49 34 14 15 36 -13*

ulcus cruris   

Aanleggen of verwisselen verband 57 25 18 62 19 13 6 -12**  

Allergietest utvoeren 7 15 78 9 4 3 84 +6  

Venapuncties verrichten 41 11 49 38 9 8 46 -3  

Vuiltje uit oog verwijderen 3 24 73 4 9 10 76 +3  

Wonden lijmen met wondlijm 12 29 59 14 14 9 62 +3  

Wonden hechten 1 7 92 3 4 4 89 -3  

Oogboldruk meten  3 97 3  2 95 -2  

Diabetes contoles    49 14 8 29   

Astma en copd controles    8 7 11 74   



Tabel 7.4

Uitoefening van laboratoriumtaken door doktersassistenten in 1987 en in 2001

(percentages, verschillen in percentages assistenten dat een taak nooit uitvoert)

Bron: Eerste en Tweede Nationale Studie, nivel

Tabel 7.5

Uitoefening van administratieve taken door doktersassistenten in 1987 en in 2001

(percentages, verschillen in percentages assistenten dat een taak nooit uitvoert)

Bron: Eerste en Tweede Nationale Studie, nivel
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1987 2001    

Dagelijks/ Maande- Nooit Altijd/vaak Soms wel/ Zelden nooit Verschil %

wekelijks lijks/zelden Niet nooit1

Urine onderzoeken m.b.v. teststrips 90 4 6 92 4 1 2 -4*  

Urine sediment beoordelen 76 8 17 66 9 5 20 +3**  

Uricult zetten + aflezen 38 11 50 46 10 4 40 -10  

Zwangerschapstest uitvoeren 71 19 10 83 10 4 3 -7*  

Faeces onderzoek op occult bloed 20 26 54 9 6 9 76 +22**  

Faeces onderzoek op womeieren 3 8 88 1 0 6 93 +5**  

Bepalen hemoglobinegehalte in bloed 57 8 35 69 5 3 22 -13*  

Bepalen glucosegehalte in bloed 57 9 34 85 3 6 6 -28**  

BSE inzetten + aflezen 52 14 34 40 7 5 48 +14*  

Microscopisch onderzoek fluor vagi- 6 11 83 5 3 6 86 +3  

nalis preparaat b.v. koh preparaat 

1987 2001    

Dagelijks/ Maande- Nooit Altijd/vaak Soms wel/ Zelden Nooit Verschil %

wekelijks lijks/zelden Niet nooit1

Verzorging van patiëntenadministratie 96 3 1 86 7 3 4 +3  

Verwijskaarten uitschrijven 99 1 0 87 8 3 1 +1  

Typen verwijsbrieven 41 17 43 13 9 18 61 +19**  

Bijhouden kas/bank/giroboek  46 20 35 34 10 8 49 +14*  

Patiëntenadministratie via computer 33 3 64 84 4 2 10 -54**  

Financiële administratie via computer 24 7 69 37 14 8 41 -28**  

Herhalingsrecepten schrijven/aan- 95 1 5 98 1 1 -4

maken  



Tabel 7.6

Uitoefening van managementtaken door doktersassistenten in 1987 en in 2001

(percentages, verschillen in percentages assistenten dat een taak nooit uitvoert)

Bron: Eerste en Tweede Nationale Studie, nivel

Tabel 7.7

Uitoefening van intake- en voorlichtende taken door doktersassistenten in 1987 en in 2001

Bron: Eerste en Tweede Nationale Studie, nivel
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1987 2001    

Regelmatig Zelden Nooit Altijd/Vaak Soms wel/ Zelden Nooit Verschil %

Niet nooit1

Patiënten oproepen voor bevolkings- 37 10 13 40

onderzoek baarmoederhalskanker       

Organisatie influenza-vaccinatie    40 19 7 34   

Organisatie praktijkbesprekingen 25 26 19 30

(werkoverleg)       

Beheren van voorraden (verband- 72 23 6 55 18 10 17 +11**

middelen e.d.)  

Verlostas verzorgen/controleren 7 21 73 6 3 4 88 +15**  

Bediening doorschakel/Beantwoor- 71 14 15 79 11 6 4 -11** 

dingsapparatuur  

Vervolgafspraken maken 96 4 1 93 5 2 +1  

Patiënten uit risicogroepen (diabetes, 11 46 43 27 21 20 32 -11**

hypetensie) oproepen voor controle   

Visitelijst opstellen 85 6 9 85 6 3 6 -3  

Planning van de spreekuren 95 2 3 92 3 2 3 0  

1987 2001    

Dagelijks/ Maande- Nooit Altijd/Vaak Soms wel/ Zelden Nooit Verschil %

wekelijks lijks/zelden Niet nooit1

Werken aan de balie 98  2 95 4  1 -1  

Telefoon aannemen 100   98 2   0  

Inschrijven nieuwe patiënt  76 23 2       

Bijhouden mededelingenbord/ 40 52 7 44 23 16 17 +10**

foldermateriaal    

Voorlichting aan patiënten met 33 44 23 27 37 27 9 -14**

specifieke aandoeningen (diabetes, 

hypertensie, astma en copd)   

Dieetadviezen geven 47 37 17 21 41 27 11 -6  

Voorlichting geven over medicijn 76 18 6 25 52 19 4 -2  

gebruik 

Instructies geven bij verzamelen van 79 19 2 76 15 8 1 -1

urine- en faecesmonsters 



Tabel 7.8

Advisering door assistenten bij medische problemen in 2001

Altijd Vaak Soms wel/ Zelden Nooit

niet

Geeft u zelfstandig telefonisch 11 59 29 1

(medische) adviezen?

Geeft u zelfstandig telefonisch

(medische) adviezen over:

• Acute diarree 30 54 13 2 1  

• Reizigersdiarree 20 35 22 19 5  

• Sinusitis 21 44 23 9 2  

• Luieruitslag 22 33 26 14 4  

• Hoest 27 58 14 1   

• Acute keelpijn 28 55 14 2 1  

• Oorpijn 28 48 22 2 1  

• Kinderen met koorts 30 55 15 1 1  

• Bloedneus 33 43 20 4 1  

• Worm in de ontlasting 40 35 17 8 1  

• Urineweginfecties 42 48 7 3 1  

Bron: Tweede Nationale Studie, nivel

Tabel 7.9

Uitoefening van overige taken door assistenten in 1987 en in 2001

Bron: Eerste en Tweede Nationale Studie, nivel
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1987 2001    

Dagelijks/ Maande- Nooit Altijd/Vaak Soms wel/ Zelden Nooit Verschil %

wekelijks lijks/zelden Niet nooit1

Huisarts assisteren tijdens 16 9 75 3 1 1 95 +20**

avonddienst 

Huisarts assisteren tijdens weekend- 8 27 65 14 8 4 73 +8 

dienst 

Onderhoud (incl.steriliseren) in- 88 9 3 85 8 2 5 +2

strumentarium 

Praktijkruimte schoonmaken 52 26 23 34 25 18 23 0  



Tabel 7.14 

Het effect van uren assistentie per 1000 patiënten per week op het aantal huisarts-uren per

1000 patiënten, per week gecontroleerd voor huisarts- en praktijkkenmerken. Totaal en uit-

gesplitst naar patiëntgerelateerde en overige activiteiten.

(lineaire regressie analyse volgens stepwisemethode, ongestandaardiseerde effecten, stan-

daardfouten) (huisartsen, n=116)

Huisarts-uren per 1000 Huisarts-uren per 1000 Huisarts-uren per 1000 

patiënten, per week patiënten, per week patiënten, per week 

(patiëntgerelateerd)  (overige activiteiten)

1 2 3 4 5 6   

b b b b b b  

Asspppw *,36  *,25     

Aantal fte werkzaam 1 **-31,28  **-12,10  **-21,41   

Solopraktijk (ref )        

Duopraktijk 1,58    -,62 -1,43  

Groepspraktijk *-4,05    **-3,72 **-4,00  

Geslacht (vrouw)     *-3,34 **-3,60  

% vrouwen **,88  *,63   *,74  

% laag opgeleiden   *,14     

% 75+ers      **-,69  

Achterstandsgebied     *3,40   

Individuele praktijkgrootte/1000 **-9,86  **-5,03  **-6,70  

Adj. r2 ,40 ,43 ,29 ,33 ,31 ,34  

Bron: Tweede Nationale Studie, nivel

* : p<,05 **: p<,005 

asspppw = uren assistentie per 1000 patiënten, per week 

ref = referentiecategorie

alle modellen gecontroleerd voor achterstandsgebied praktijkvorm fte werkzaam geslacht urbanisatiegraad %vrouwe-

lijke patiënten, % ouderen (75+), % laag opgeleiden (basisschool of minder), % ziekenfondspatiënten , % niet-westerse

allochtonen en mate van delegatie. 

1 De variabele fte werkzaam is niet opgenomen in de modellen 2, 4 en 6 omdat ernstige collineariteit ontstond met indi-

viduele praktijkgrootte; deze twee variabelen hangen ,86 met elkaar samen.

Figuur 7.15

Gemiddelde werkweek naar aantal uren assistentie per 1000 ingeschreven patiënten
Bron: Eerste en Tweede Nationale Studie, nivel
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Figuur 7.16

Gemiddelde werkweek naar aantal uren assistentie per 10 dagdelen huisarts 
Bron: Tweede Nationale Studie, nivel

Figuur 7.17
Uren huisarts en assistente afgezet tegen individuele praktijkgrootte
Bron: Tweede Nationale Studie, nivel

Noten

1 Toets voor verschil tussen twee proporties van onafhankelijke samples (door afronding tellen sommige per-
centages niet exact op tot 100)
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Avond-, nacht- en 
weekenddiensten
Berg MJ van den, Kolthof ED, Bakker DH de, Zee J van der

8.1 Inleiding

Binnen het takenpakket van huisartsen neemt het verlenen van zorg buiten kantoortijden een

belangrijke plaats in. Ook ’s avonds, ’s nachts en in het weekend zijn huisartsen doorgaans het eer-

ste aanspreekpunt bij medische klachten. Het garant staan voor 24-uurs zorg voor ziekenfondspa-

tiënten is bovendien een verplichting die voortvloeit uit het contract tussen huisartsen en de ziekte-

kostenverzekeraars. Deze avond-, nacht- en weekenddiensten (anw-diensten) vergen veel van de

huisartsen zelf maar ook van hun gezin. Men wordt gestoord in de nachtrust, krijgt vaker te maken

met bedreigende situaties en oneigenlijke hulpvragen. Daarnaast vormen deze diensten een flinke

beperking van de bewegingsvrijheid.        

De afgelopen jaren hebben zich in korte tijd grote veranderingen voorgedaan in de wijze waarop

anw-diensten worden georganiseerd. Er is een duidelijke ontwikkeling geweest van kleinere waar-

neemgroepen naar grootschaligere dienstenstructuren. Hiermee beoogden huisartsen een reduc-

tie van de werkbelasting te bereiken. 

In dit hoofdstuk zal worden onderzocht wat de rol van anw-diensten is in de objectieve en subjec-

tieve werkbelasting van huisartsen. Daarnaast zal worden nagegaan in hoeverre de ontwikkeling

naar grootschalige dienstenstructuren een bijdrage levert aan het verlichten van de werkbelasting.

Hierbij zal onderscheid worden gemaakt tussen de mate waarin de diensten zelf als belastend wor-

den ervaren en de mate waarin dit de algehele subjectieve werkbelasting beïnvloedt. De vraagstel-

ling van dit hoofdstuk is drieledig en luidt als volgt: 

In hoeverre worden de objectieve en subjectieve werkbelasting van huisartsen beïnvloed door ANW-diensten?

In hoeverre draagt de ontwikkeling van waarneemgroepen naar huisartsenposten bij aan een reductie van de

objectieve en subjectieve werkbelasting van huisartsen?

Hoe verhoudt de werkbelasting door ANW-diensten zich tot de totale werkbelasting? 

Begonnen wordt met een overzicht van bevindingen die uit de literatuur naar voren zijn gekomen

en die het belang van deze vraag illustreren (paragraaf 8.2). In paragraaf 8.3 Wordt een beschrijving

gegeven van de data en de methode. In paragraaf 8.4 worden de bevindingen weergegeven en ten-

slotte zal in paragraaf 8.5 worden afgesloten met een conclusie en discussie. 
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8.2 De organisatie van waarneemdiensten, achtergrond

Het draaien van avond-, nacht-, en weekenddiensten wordt door veel artsen als erg belastend erva-

ren. In een onderzoek van Van Dierendonck et al. (1992) naar burn-out onder huisartsen noemde

dertig procent het draaien van diensten als een punt dat hun dwars zit bij de uitoefening van het

vak. Vooral oneigenlijke hulpvragen bleken er voor te zorgen dat diensten als belastend worden

ervaren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om vragen of problemen die best hadden kunnen wachten tot

het volgende gewone spreekuur overdag. In dit onderzoek werd tevens een verband gevonden tus-

sen het draaien van diensten en burn-out. Ook Schuller en de Bakker (1996) vonden in een onder-

zoek onder Rotterdamse huisartsen dat diensten als erg belastend worden ervaren: tachtig procent

ervoer de diensten als belastend waaronder vijfendertig procent zelfs als zeer belastend. Vooral

eisend gedrag en oneigenlijke hulpvragen van patiënten en het beslag dat wordt gelegd op het

gezinsleven werden hierin genoemd als aspecten die de diensten belastend maken. In een recent

onderzoek (Visser, 2002) naar redenen om voor de leeftijd van zestig jaar te stoppen met werken,

konden artsen een zogenaamde ‘belangscore’ geven aan allerlei aspecten die van invloed zouden

kunnen zijn op het al dan niet voor de zestigste verjaardag stoppen met werken. De belasting van

anw-diensten bleek voor huisartsen een belangrijke reden te zijn: gemiddeld 3,7 op een schaal van

1 tot 5 (waarbij hoge score duidt op veel belang). Ook werden in dit onderzoek een aantal condities

genoemd waaronder de artsen bereid zouden zijn toch langer door te werken. Bij de huisartsen

scoorde het minder of geen anw-diensten meer hoeven draaien van twintig mogelijkheden het

hoogst: 4,3 op de schaal van 1 tot 5.  

De grote belasting die anw-diensten met zich meebrengen heeft er toe bijgedragen dat overal in

het land grootschalige dienstenstructuren zijn opgezet, meestal in de vorm van centrale huisart-

senposten. 

Centrale huisartsenposten

Op centrale huisartsenposten nemen artsen waar voor een veel grotere populatie dan voorheen. Hoe

groot deze populatie is, verschilt sterk per regio en per post. Volgens recente cijfers omvat de

gemiddelde populatie van een huisartsenpost 123.224 patiënten (range 28.000 – 286.000) en zijn er

gemiddeld 54 huisartsen bij aangesloten (lhv, 2003). Hoewel er al sinds lange tijd een aantal groot-

schalige dienstenstructuren in Nederland zijn, zoals in Den Haag (sinds 1942) en ’s-Hertogenbosch

(sinds 1979), is de ontwikkeling van kleinschalige naar grootschalige dienstenstructuren pas sinds

halverwege de jaren negentig in een stroomversnelling gekomen. Volgens een schatting van de lhv

was in 2002 80 à 90% van de huisartsen verbonden aan een huisartsenpost (Giesen et al., 2002).

Deze ontwikkeling vindt niet alleen plaats in Nederland. Groot-Brittannië en Denemarken gingen

Nederland hierin voor. In Denemarken is in 1992 landelijk een grootscheepse verandering doorge-

voerd in de waarneemregelingen van huisartsen. Er werden regionale coördinatiecentra opgezet.

Vanuit een coördinatiecentrum nemen 1 tot 8 huisartsen waar voor een populatie van 45.000 tot

600.000 patiënten. Huisartsen in Denemarken hebben maximaal één keer per 35 nachten een

dienst en maximaal eens per 15 avonden. De invoering van dit systeem bleek een succes, de werk-

druk werd aanzienlijk teruggedrongen. Huisartsen die liever helemaal geen diensten willen draai-

en, kunnen deze meestal laten overnemen door andere artsen die graag hun inkomen wat aanvul-
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len. Meer dan een derde van de Deense huisartsen draait helemaal geen anw-diensten meer

(Christensen en Olesen, 1998). Vijf jaar na de invoering van dit systeem bleek dat het aantal visites

tijdens anw-diensten flink was afgenomen: van 46% naar 18% van het totale aantal consulten. Het

aantal telefonische consulten was tegelijkertijd ongeveer verdubbeld tot 48% en het aantal gewone

consulten (waarbij de patiënt langs kwam) bleef ongeveer gelijk. In zijn algemeenheid lijkt er dus

een verschuiving te zijn opgetreden van meer belastende naar minder belastende en minder tijdro-

vende typen consulten buiten kantoortijden.             

In Groot-Brittannië is er al sinds lange tijd de ‘deputising service’. Dit is een commerciële organisa-

tie die avond-, nacht- en weekenddiensten tegen betaling van huisartsen overneemt. In 1988 werd al

45% van de nachtdiensten gedaan door de deputising service (Hallam, 1994), patiënten zijn over het

algemeen tevreden over de deputising service (Dixon en Williams, 1988). Maar ook het aantal niet-

commerciële grootschalige samenwerkingsvormen voor het draaien van diensten is sterk toegeno-

men:  tussen 1995 en 1996 was er in Groot-Brittannië bijna een verdrievoudiging van dit soort 

samenwerkingsvormen. In oktober 1996 waren er 124 van dit soort coöperaties geregistreerd bij de

National Association of General Practice, in 1990 waren dat er nog maar zes. De meeste Engelse coö-

peraties hebben tussen de 65 en de 85 aangesloten huisartsen (Jessop et al., 1997).

Huisartsenposten en objectieve werkbelasting 

Het regelen van diensten door middel van huisartsenposten kan op een aantal manieren de objec-

tieve werkdruk van artsen verlichten. Globaal zijn er drie belangrijke verbeteringen in efficiëntie

ten opzichte van ‘traditionele’ waarneemregelingen. In de eerste plaats neemt een waarnemende

huisarts in een huisartsenpost voor een veel grotere populatie waar. Grielen et al. (1999) geven een

treffend voorbeeld van de oude situatie: voorheen waren in Rotterdam elke nacht 33 huisartsen min

of meer wakker ten behoeve van 100 patiëntcontacten waarvan de helft telefonisch. Na invoering

van een systeem met drie huisartsenposten werd het aantal nachtdiensten per huisarts van 49 per

jaar teruggebracht naar 8. Het aantal avond- en weekenddiensten werd teruggebracht van 108 naar

33 per jaar. In de praktijk is gebleken dat het waarnemen voor een grote populatie door een huisarts

en een assistente goed mogelijk is (Van der Plas en Höppener, 2001). Ook Giesen et al. (2002) rap-

porteren een reductie van 80% in het aantal diensturen onder Nijmeegse huisartsen. 

In de tweede plaats wordt de werkdruk aanzienlijk verlicht door een telefonisch triage. Op de huis-

artsenpost is meestal één telefoniste/assistente en soms een huisarts aanwezig die een eerste schif-

ting maakt van klachten. Volgens een protocol worden een aantal vragen gesteld op grond waarvan

de noodzaak van contact met de huisarts kan worden bepaald. De triage functioneert als een eerste

filter voor niet urgente klachten en kan het aantal oneigenlijke hulpvragen sterk terugdringen. In

Heerlen bleek dat veertig procent van de telefonische contacten kon worden afgehandeld door de

assistente (Van der Plas en Höppener, 2001). In een pilot study naar telefonische triage bij twee

Engelse huisartspraktijken werd een vergelijkbaar percentage gevonden: 38% van de problemen

kon telefonisch door de assistente worden afgehandeld (George, 1997). Overigens worden bij de

telefonische triage door een assistente kanttekeningen geplaatst (Giesen et al., 2002a). Omdat de

assistente het eerste aanspreekpunt en daarmee het begin van de beslisketen is, heeft zij een grote

verantwoordelijkheid. In Nijmegen is besloten een speciale telefoonarts in te schakelen die de

assistentes superviseert, complexe telefoontjes overneemt en telefonische consulten doet (Busser
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en Giesen, 2002). In Denemarken mogen alleen volledig opgeleide huisartsen de telefonische tria-

ge doen (Christensen en Olesen, 1998).

In de derde plaats is uit Deens onderzoek gebleken dat er in vergelijking met de oude situatie een

verschuiving optreedt van visites naar consulten en van visites en consulten naar telefonische con-

tacten (Christensen en Olesen, 1998). Overigens bleek uit de evaluatie van de grootschalige Deense

dienstenstructuur dat alle typen contacten iets waren toegenomen. Deze toename wordt echter

gecompenseerd door de efficiëntie van de dienstenstructuur.    

Huisartsenposten en subjectieve werkbelasting 

Huisartsenposten kunnen de werkbelasting van huisartsen niet alleen in objectieve- maar ook in

subjectieve zin verlichten. Met andere woorden: niet alleen de hoeveelheid werk neemt af, de dien-

sten worden ook als minder zwaar ervaren. Giesen et al. (2000) vroegen deelnemers en niet-deel-

nemers aan de centrale huisartsenpost in Nijmegen van dertien  zaken, die samenhangen met het

draaien van anw-diensten, aan te geven of zij deze als belastend ervaren. Deze zaken werden voor-

gelegd voor en na de start van de huisartsenpost. De drie zaken die het meest als belastend werden

ervaren, waren gestoorde nachtrust (96%), beslag op gezinsleven (86%) en oneigenlijke hulpvra-

gen (79%). Na invoering van de huisartsenpost waren deze percentages afgenomen naar respectie-

velijk 63%, 18% en 21%. Het percentage dat agressie als belastende factor aangaf, nam af van 57%

naar 4%. Opvallend was overigens dat de deelnemers aan de huisartsenpost voor de invoering hier-

van de diensten juist meer belastend vonden en meer knelpunten ervoeren dan de niet-deelnemers.

Ook Grielen et al. (1999) vonden een vergelijkbare afname in subjectieve werkbelasting na invoe-

ring van huisartsenposten in Rotterdam. Het percentage huisartsen in Rotterdam dat doordeweek-

se en weekendnachtdiensten als belastend ervoer was voor invoering van de huisartsenpost respec-

tievelijk 63% en 81%. Na invoering waren deze beide percentages afgenomen naar ongeveer 26%.

Ook oneigenlijke hulpvragen, agressie en het beslag op het gezinsleven werden als veel minder

belastend ervaren. Factoren die juist bijdroegen aan het prettiger ervaren van de diensten waren de

aanwezigheid van de assistente en de chauffeur die de huisarts naar de visites rijdt. 

Uitgaande van wat in voorgaand onderzoek naar voren is gekomen, kan er dus vanuit worden

gegaan dat anw-diensten een belangrijke invloed hebben op de werkbelasting. Door het geringe-

re aantal diensten en de andere voordelen die huisartsenposten voor huisartsen met zich meebren-

gen, zullen deze diensten als minder belastend worden ervaren en uiteindelijk de totale werkbe-

lasting doen afnemen. We verwachten dan ook dat:

• huisartsen die waarnemen via een huisartsenpost anw-diensten als minder belastend ervaren

dan de huisartsen die binnen een waarneemgroep diensten draaien;

• huisartsen in het algemeen meer werkbelasting ervaren naarmate zij meer uren anw-diensten

draaien; 

• huisartsen die waarnemen via een huisartsenpost in het algemeen minder werkbelasting erva-

ren dan huisartsen die in een waarneemgroep diensten draaien. 
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8.3 Methode

Er is gebruik gemaakt van gegevens van de huisartsenquête van de ns2. Naast de huisartsenquête

is gebruik gemaakt van data die verzameld zijn met een survey onder alle huisartspraktijken in

Nederland die werd gehouden in 2001. Er zijn in totaal enquêtes gestuurd naar huisartsen in 4723

praktijken. Van 4551 praktijken hebben één of meer huisartsen gerespondeerd. Dit betekent dat de

beschikbare data betrekking hebben op 96% van de Nederlandse huisartspraktijken. In de enquête

werd gevraagd of de praktijk aangesloten was bij een centrale huisartsenpost. Er is vanuit gegaan

dat binnen een praktijk altijd of alle huisartsen wel of alle huisartsen niet waren aangesloten bij een

huisartsenpost. Wanneer er binnen een praktijk tegenstrijdige antwoorden werden gegeven, is uit-

gegaan van wat de meerderheid antwoordde. 

In de huisartsenquête is een serie vragen opgenomen over het draaien van diensten. In de eerste

plaats is gevraagd hoe vaak men anw-diensten draait. Dit kon worden aangegeven in een aantal

diensten per (zelf in te vullen) aantal weken. Bijvoorbeeld 10 keer per 52 weken of 2 keer per week.

Ook is gevraagd hoeveel uur een bepaalde dienst duurt en of deze bij een centrale huisartsenpost of

bij een waarneemgroep wordt gedraaid. Bij deze vragen werd een onderscheid gemaakt tussen

avonddiensten op werkdagen, nachtdiensten op werkdagen, dagdiensten in het weekend, avond-

diensten in het weekend en nachtdiensten in het weekend. Alle vragen zijn dus vijf keer gesteld.

Vervolgens is gevraagd hoe men de diensten in het algemeen ervaart. Dit kon worden aangegeven

op een schaal van 1 (niet belastend) tot en met 5 (zeer belastend). 

Het aantal diensten dat men gemiddeld per week draait is berekend door het aantal diensten te

delen door het aantal weken. Daarnaast is het aantal uren dat men wekelijks anw-diensten draait,

berekend door het gemiddelde aantal diensten per week te vermenigvuldigen met het aantal uren

dat een dienst duurt. Door deze scores van de vijf typen diensten bij elkaar op te tellen is het totaal

aantal uren berekend dat men wekelijks bezig is met het draaien van diensten. Om dit te berekenen

konden uiteraard alleen de respondenten worden meegenomen die alle vragen correct invulden.

Respondenten die bijvoorbeeld wel aangaven hoeveel diensten ze draaien maar niet hoe lang deze

duren, zijn buiten beschouwing gelaten bij deze berekening. 

Over het algemeen draait men ofwel alle diensten in een waarneemgroep óf in een centrale huis-

artsenpost. Enkele respondenten die aangaven sommige diensten in een huisartsenpost en

andere in een waarneemgroep te draaien zijn bij de vergelijking tussen huisartsenposten en

waarneemgroepen buiten beschouwing gelaten. Enkele respondenten gaven wel aan hoeveel

diensten zij wekelijks draaien en hoelang deze duren maar vulden niet in of dit bij een huisart-

senpost of een waarneemgroep was. Bij deze respondenten is er vanuit gegaan dat zij diensten op

dezelfde wijze draaien als hun collega’s in dezelfde praktijk, zij zijn bij de huisartsenposten of

waarneemgroepen ingedeeld afhankelijk van wat hun collega’s aangaven. Vijf respondenten

konden op deze wijze worden ingedeeld bij ofwel de huisartsenposten of de waarneemgroepen.

Er bleven uiteindelijk 135  respondenten van de 164 over die in de analyse konden worden opge-

nomen. Drie respondenten hadden wel ingevuld of ze bij een huisartsenpost of een waarneem-

groep waren aangesloten en in welke mate zij de diensten als belastend ervoeren, maar hadden

de precieze aantallen diensten niet volledig ingevuld. Deze respondenten zijn wel meegenomen
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in een aantal tabellen maar zijn bij de berekeningen van aantallen diensten en uren buiten

beschouwing gelaten. 

De verbanden met de subjectieve werkbelasting zijn onderzocht aan de hand van de vraag naar de

tevredenheid over het werk in het algemeen en de schalen die hiervoor zijn geconstrueerd in hoofd-

stuk 4. Bovendien is gevraagd naar de tevredenheid over de organisatie van diensten. 

In tabel 8.1 zijn de variabelen, databronnen en aantallen geldige waarnemingen weergegeven. 

Tabel 8.1

Binnen dit hoofdstuk gebruikte gegevens: operationalisaties, bronnen en aantallen 

Thema Operationalisatie Bron n

Objectieve werkbelasting Gemiddeld aantal dien- Huisartsenquête ns2 134-139

door diensten sten per week 

Gemiddelde duur van

diensten  

Subjectieve werkbelas- Mate waarin huisartsen

ting door diensten zelf hun diensten als 

belastend ervaren  

Subjectieve Tevredenheid over diverse

werkbelasting aspecten van het werk.     

Symptomen van emotio-

nele uitputting    

Achtergrondgegevens Urbanisatiegraad Landelijke nivel enquête 4551 praktijken

praktijken in huisartsen- Praktijkvorm onder alle huisartsprak-

posten en waarneem- tijken 2001

groepen 

8.4 Resultaten 

8.4.1 Huisartsen in huisartsenposten en waarneemgroepen; achtergrondgegevens1

De huisartsenposten zijn aanvankelijk vooral in de grote steden van de grond gekomen. Dit is

begrijpelijk omdat het in urbane gebieden door de grotere bevolkingsdichtheid gemakkelijker is

een grote groep patiënten in relatief korte tijd te bereiken. Andersom is het ook voor een grotere

groep patiënten gemakkelijker om de huisartsenpost te bereiken. In figuur 8.1 zijn de percentages

praktijken weergegeven die in 2001 verbonden waren aan een huisartsenpost. Hierbij is een uit-

splitsing gemaakt naar vijf categorieën van mate van stedelijkheid: zeer sterk,sterk, matig, weinig

en niet stedelijk. Het percentage aangesloten praktijken is groter naar mate het gebied meer stede-

lijk is. In de meest stedelijke gebieden is 45,5% van de praktijken verbonden aan een huisartsen-

post. In de middencategorie is dit nog maar 14% en op het platteland slechts 3,5%. 
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Figuur 8.1

Percentage huisartspraktijken aangesloten bij een centrale huisartsenpost naar mate van stedelijkheid in 2001
Bron: Enquête alle huisartspraktijken, nivel (2001)

Ook de praktijkvorm bleek duidelijk van invloed: 60% van de solopraktijken was aangesloten bij

een huisartsenpost, van de duopraktijken was dit een kwart en van de groepspraktijken 15%.

Figuur 8.2

Percentage huisartspraktijken aangesloten bij een centrale huisartsenpost naar praktijkvorm
Bron: Enquête alle huisartspraktijken, nivel (2001)

8.4.2 ANW-diensten; aantallen, duur en beleving

In tabel 8.2 worden de gemiddelde aantallen diensten per week, het aantal uren dat de diensten

gemiddeld duren en het gemiddelde aantal uren dat men wekelijks bezig is met deze diensten

weergegeven. Er is een onderscheid gemaakt naar huisartsenposten en waarneemgroepen en naar

vijf soorten diensten.   

Gemiddeld draaien huisartsen zo’n 1,7 diensten per week. Het gemiddelde aantal uren dat dit

wekelijks kost is 13,5. Er bestaan grote verschillen tussen de artsen die in een waarneemgroep

diensten draaien en degenen die zijn aangesloten bij een centrale huisartsenpost. De artsen die in
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een waarneemgroep meedraaien hebben ruim twee anw-diensten per week (2,3) en gemiddeld

zijn ze ongeveer 19 uur per week bezig met deze diensten. Bij de huisartsenposten liggen deze aan-

tallen aanzienlijk lager: deze artsen komen op nog niet één dienst per week (,7) en besteden hier-

aan ruim vijf uur (5,1) per week. Bij de huisartsen die zijn aangesloten bij een centrale huisartsen-

post is de totale tijd die aan diensten wordt besteed hiermee ruim 70% minder dan bij de huisart-

sen in waarneemgroepen; een overtuigende reductie van objectieve werkbelasting. 

Huisartsen in waarneemgroepen draaien niet alleen vaker diensten, vaak duren de diensten ook

nog eens langer. Bij de overdag- en avonddiensten in het weekend zijn deze verschillen statistisch

significant. Een aantal artsen gaf aan 24-uursdiensten te draaien, dit waren allemaal artsen in

waarneemgroepen.    

Tabel 8.2 

Aantal anw-diensten, uren per dienst en aantal uren anw-diensten per week, uitgesplitst

naar huisartsenposten en waarneemgroepen en verschillende soorten diensten 

(standaardfouten tussen haakjes weergegeven; n=134)

Bron: Tweede Nationale Studie, nivel

ns= wijkt niet significant af van huisartsenposten (p<,05)

De ervaren belasting van de diensten

De belasting in de vorm van anw-diensten verschilt niet alleen in objectieve zin tussen huisartsen

bij waarneemgroepen en bij huisartsenposten (tabel 8.3).

Meer dan de helft (54,7%) van alle huisartsen gaf de score 4 of 5 op de vraag hoe belastend zij hun

diensten ervaren, wat geïnterpreteerd kan worden als belastend of zeer belastend. Slechts 16,1%

gaf een 1 of een 2. Er waren maar twee huisartsen die de diensten niet belastend vonden. Er zijn

aanzienlijke verschillen waarneembaar tussen de scores van de huisartsen in waarneemgroepen en
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Alle huisartsen Huisartsenpost Waarneemgroep

Aantal dien- Uren per Uren per Aantal dien- Uren per Uren per Aantal dien- Uren per Uren per 

sten p.w dienst week sten p.w dienst week sten p.w dienst week 

Avonddiensten ,52 7,37 3,55 ,22 6,89 1,53 ,67 7,67 4,74

werkdagen  (,04) (,24)  (3,09) (,03) (,16)  (,22)  (,04)  (,37) ns  (,37)  

Nachtdiensten ,56 8,70 4,60 ,12 8,79 1,04 ,79 8,64 6,74

werkdagen (,07) (1,57)  (,70)  (,01)  (,11)  (,09)  (,10)  (,24) ns  (1,05)  

Overdag dienst ,21 11,60 2,31 ,13 8,63 1,06 ,26 13,56 3,14

weekend (,01)  (,77)  (,18)  (,01)  (,24) (,11)  (,01)  (1,20)   (,25)  

Avonddienst ,21 8,42 1,62 ,12 7,22 ,83 ,26 9,37 2,16

weekend  (,18)  (,41)  (,18)  (,01)  (,20) (,10)  (,02)  (,69)  (,28)  

Nachtdienst ,21 9,77 1,75 ,07 8,88 ,60 ,27 10,40 2,53

weekend (,20)  (,41)  (,21)  (,01)  (,14)  (,07)  (,02) (,68) ns  (,31)  

Totaal 1,66   13,52  ,69   5,12 2,29  19,03 

(,11) (1,19) (,07) (,50) (,15) (1,62)



in huisartsenposten. Ruim drie op de tien (31,3%) huisartsen in huisartsenposten vinden de dien-

sten niet zo belastend: zij gaven de score 1 of  (meestal) 2. Bij de waarneemgroepen was dit slechts

7,8%. Bij de huisartsenposten vindt 37,6% de diensten belastend (score 4 of 5). Bij de waarneem-

groepen is dit echter veel meer: maar liefst 64,1%. De verschillen zijn getoetst met een nonparame-

trische test voor twee onafhankelijke samples (Mann-Whitneytest) en blijken sterk significant

(Z=3,45; p=,001). 

Tabel 8.3

Hoe ervaren huisartsen diensten in het algemeen? Uitgesplitst naar huisartsenposten en

waarneemgroepen (aantallen en percentages; n=137)

Alle huisartsen Huisartsenpost Waarneemgroep   

n % n % n %  

1 Niet belastend 2 1,5 1 2,1 1 1,1  

2 20 14,6 14 29,2 6 6,7  

3 40 29,2 15 31,3 25 28,1  

4 60 43,8 15 31,3 45 50,6  

5 Zeer belastend 15 10,9   3 6,3 12 13,5  

Totaal 137 100 48 100 89 100  

Bron: Tweede Nationale Studie, nivel

Het is duidelijk dat huisartsen voor zover het de diensten betreft in zowel objectieve- als subjectie-

ve zin aanmerkelijk minder belast worden wanneer zij aangesloten zijn bij een huisartsenpost. 

8.4.3 Verbanden tussen anw-diensten en subjectieve werkbelasting

De volgende vraag is of de lagere subjectieve werkbelasting door diensten bij huisartsenposten kan

worden verklaard door de vermindering van het aantal uren dat men diensten draait. Daarnaast zal

worden nagegaan hoe de belasting door anw-diensten zich verhoudt tot de subjectieve werkbe-

lasting. 

In tabel 8.4 worden de correlaties weergegeven tussen het al dan niet aangesloten zijn bij een huis-

artsenpost, het aantal uren anw-diensten per week, de ervaren belasting door deze diensten, de

tevredenheid over de organisatie hiervan en de maten voor subjectieve werkbelasting. De mate

waarin diensten als belastend worden ervaren, hangt statistisch significant samen met een aantal

maten van subjectieve werkbelasting: ‘symptomen van emotionele uitputting’ correleert hoog met

‘de ervaring van diensten’ maar ook blijkt er een negatieve samenhang te bestaan met ‘tevreden-

heid over tijd’ en ‘het werk in het algemeen’. Dit is weinig verrassend, het is immers onwaarschijn-

lijk dat huisartsen die hun werk in het algemeen als belastend ervaren de diensten niet belastend

zouden vinden. Naarmate het aantal uren dat men wekelijks besteedt aan ANW-diensten hoger is,

ervaart men deze als meer belastend (,23). Bovendien neemt de tevredenheid over de organisatie

van diensten toe naarmate het aantal uren dienst afneemt. De grote verschillen tussen huisartsen

die wel en die niet aangesloten zijn bij een huisartsenpost zien we ook hier terug. Opmerkelijk is
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dat de huisartsen bij de huisartsenposten wat minder tevreden zijn over hun materiële situatie (de

correlatie is overigens niet bijzonder sterk: -,21).

Tabel 8.4

Bivariate verbanden tussen uren dienst per week, ervaren belasting door diensten, tevreden-

heid over verschillende aspecten van het werk, symptomen van emotionele uitputting en

huisartsenposten

1 2 3 4 5 6 7 8  

1 Uren dienst per week          

2 Ervaren belasting diensten *,23         

3 Tevredenheid organisatie diensten  **-,54 **-,38        

4 Tevredenheid werk algemeen -,07 *-,22 *,19       

5 Tevredenheid beschikbare tijd -,16 *-,17 ,13 **,43      

6 Tevredenheid materiële zaken ,08 -,12 ,02 **,33 **,34     

7 Tevredenheid samenwerking collega’s ,00 ,02 ,07 **,26 ,27 ,15    

8 Symptomen van emotionele uitputting -,03 **,37 -,51 *-,30 **-,40 *-,21 *-,18   

9 Aangesloten bij huisartsenpost **-,73 **-,30 **,61 ,01 ,01 *-,21 ,00 -,05  

Bron: Tweede Nationale Studie, nivel

* : p<,05 **: p<,005

2 hoge score = hoge belasting (1-5)

1 t/m 7 hoge score = hoge mate van tevredenheid

8 hoge score = hoge mate van emotionele belasting (1-7)

9 0=niet; 1=wel

In figuur 8.3 zijn de belangrijkste verbanden weergegeven maar nu multivariaat getoetst, dat wil

zeggen gecontroleerd voor elkaar en voor de achtergrondkenmerken leeftijd, geslacht, fte stede-

lijkheid en praktijkvorm (een uitgebreidere weergave van de multivariate analyses is opgenomen

tabel 8.5 in de bijlage). De gewone pijlen geven de significante verbanden weer, de onderbroken

pijlen geven de effecten weer die wel bivariaat bestaan maar die verdwijnen wanneer multivariaat

getoetst wordt. 

Opvallend is dat het aantal uren diensten geen enkel effect meer heeft. De invloed hiervan op tevre-

denheid over de organisatie van diensten en de ervaren belasting door diensten wordt verklaard

door het al dan niet aangesloten zijn bij een huisartsenpost. Het negatieve effect van huisartsen-

posten op de tevredenheid over materiële zaken blijft bestaan. De algemene tevredenheid wordt

alleen beïnvloed door de tevredenheid over materiële zaken. 
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Figuur 8.3

Verbanden tussen aangesloten zijn bij een huisartsenpost, aantal uren anw-diensten, tevredenheid over

organisatie diensten, ervaren belasting door diensten, tevredenheid over materiële zaken en tevredenheid

met het werk in het algemeen

(onderbroken lijn= bivariate samenhang; doorlopende lijn = samenhang blijft bestaan wanneer gecontroleerd wordt voor

de andere variabelen)

Bron: Tweede Nationale Studie, nivel

8.5 Conclusie en discussie

Vooral voor huisartsen die diensten draaien in waarneemgroepen vormen de diensten een substan-

tieel deel van hun werkbelasting. Huisartsenposten dragen in sterke mate bij aan een reductie van

het aantal anw-diensten en de tijd die hieraan wordt besteed. Bovendien worden de diensten als

minder belastend ervaren en zijn huisartsen er aanzienlijk vaker tevreden over. Op de vraag of huis-

artsenposten kunnen bijdragen aan vermindering van de werkbelasting kan dan ook met een vol-

mondig ‘ja’ worden geantwoord. 

Hoewel een bivariaat verband werd gevonden tussen de hoeveelheid ‘diensturen’ enerzijds en de

mate waarin huisartsen hun diensten als belastend ervaren en de tevredenheid over de organisatie

van de diensten anderzijds, verdwenen deze effecten wanneer rekening werd gehouden met het al

dan niet aangesloten zijn bij een huisartsenpost. Met andere woorden: de positieve uitwerking van

de huisartsenposten is niet zozeer te wijten aan de reductie van het aantal diensturen maar vooral

ook aan de wijze waarop de diensten worden gedraaid. Hierbij kan men denken aan de betere faci-

liteiten en het extra personeel dat huisartsen tot hun beschikking hebben, zoals een triage-

assistente en een speciaal uitgeruste auto met een speciaal opgeleide chauffeur. Daarnaast werden

huisartsen in de ‘oude’ situatie niet zelden uit hun bed gebeld terwijl men in een huisartsenpost

gewoon eens in de zoveel tijd een nacht werkt, het werk is meer geconcentreerd. De scheiding tus-

sen privé-tijd en werktijd is hierdoor duidelijker geworden. Bovendien gaan de huisartsen in waar-

neemgroepen vaak de dag na een nachtdienst weer aan het werk terwijl huisartsen die bij een huis-

artsenpost zijn aangesloten na een nachtdienst vrij hebben. 

Ook kunnen huisartsen zelf enige invloed kunnen uitoefenen op de mate waarin zij diensten draai-

en. De diensten kunnen worden “verkocht”, wat inhoudt dat men een waarnemer betaalt om de
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diensten over te nemen. Op deze wijze kunnen huisartsen hun eigen werkbelasting reduceren.

Aannemelijk is, dat huisartsen die zich sterk belast voelen door hun werk eerder geneigd zijn hun

diensten te verkopen. Hierdoor kan het effect (hoe meer uren diensten, hoe meer belasting) wor-

den onderdrukt. Giesen (2002) meldde in dit verband al dat huisartsen in een Nijmeegse huisart-

senpost in de nieuwe situatie veel minder geneigd waren hun diensten te verkopen. 

Opmerkelijk is dat ondanks de grotere tevredenheid over de organisatie van diensten en de minde-

re belasting door diensten bij huisartsen die zijn aangesloten bij een huisartsenpost, geen verschil-

len werden gevonden in algemene tevredenheid over het werk. Mogelijk zijn de eerste huisartsen-

posten juist op die plaatsen van de grond gekomen waar de werkdruk onder artsen het hoogst was.

Dit is niet onwaarschijnlijk omdat daar waar de huisartsen het water aan de lippen stond de roep

om huisartsenposten en de bereidheid om hierin te investeren het grootst zal zijn geweest. 

De mate van stedelijkheid had geen effect. De vastgestelde reductie van werkbelasting door dien-

sten ligt in de lijn van bevindingen uit eerdere lokale studies in  steden.

Er gaat echter ook een negatief effect uit van de huisartsenposten: de huisartsen die er bij zijn aan-

gesloten zijn minder tevreden over hun materiële situatie. Bij deze bevinding moet echter een

kanttekening worden geplaatst. Ten tijde van de dataverzameling in 2001 was er nog geen lande-

lijke regeling voor de vergoeding van diensten in een huisartsenpost. Bovendien zijn de meeste

huisartsenposten door huisartsen zelf opgezet en aanvankelijk uit eigen zak betaald. Financieel

gingen huisartsen er dus alleen maar op achteruit. In 2002 is de honorering van anw-diensten

drastisch herzien en is landelijk het tarief van €45,38 per uur afgesproken voor diensturen in een

huisartsenpost. Deze verandering zal ongetwijfeld een effect hebben op de tevredenheid over

materiële zaken. 

Er is momenteel veel discussie over de werkwijze van huisartsenposten, met name het grootschali-

ge karakter en de telefonische triage zijn kritiekpunten. Bron van zorgen is hierbij steeds of de

nieuwe, grootschalige wijze van waarnemen niet leidt tot achteruitgang van kwaliteit en toeganke-

lijkheid. In ons onderzoek stond niet de patiënt maar de huisarts centraal. Hoewel dit soort kwali-

teitsvragen hiermee buiten de context van deze studie liggen, kan op grond van deze bevindingen

worden verondersteld dat huisartsenposten door een flinke reductie van objectieve- en subjectieve

werkbelasting door diensten ook een positieve bijdrage kunnen leveren aan de zorgverlening door

huisartsen. Huisartsenwerk is immers mensenwerk en het is zeer aannemelijk dat de zorgverle-

ning baat heeft bij een werksituatie waarin de zorgverlener zich prettig voelt. 

Noten
1 Met dank aan R. van den Broek (nivel) voor analyse achtergrondgegevens
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Bijlage hoofdstuk 8

Tabel 8.5

Model 1: Effect van huisartsenposten (hap), aantal uren dienst per week en stedelijkheid op ervaren

belasting door diensten (logistische regressie) 

model 2: Effect van hap, aantal uren dienst per week en stedelijkheid op tevredenheid over organisatie

van diensten (logistische regressie), 

model 3: Effect van hap, aantal uren dienst per week, ervaren belasting door diensten, tevredenheid over

organisatie van diensten en stedelijkheid op tevredenheid over materiële zaken (lineaire regressie), 

model 4: Effect van hap, aantal uren dienst per week, ervaren belasting door diensten, tevredenheid over

organisatie van diensten, tevredenheid over materiële zaken en stedelijkheid op tevredenheid over werk

in het algemeen (logistische regressie).

(odds ratio’s, ongestandaardiseerde effecten, 95% betrouwbaarheidsintervallen en (pseudo) verklaarde

variantie)

* : p<,05 **: p<,005; ref. = referentiecategorie

1: 1= (zeer) belastend

2: 1= (zeer) tevreden

3: hoge score = hoge mate van tevredenheid (1-5)

4: 1= (zeer) tevreden

alle modellen gecontroleerd voor leeftijd, geslacht, aantal werkzame fte en praktijkvorm

Bron: Tweede Nationale Studie, nivel
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1 2 3 4   

Ervaren belasting Tevredenheid over Tevredenheid over Tevredenheid met

door diensten organisatiediensten materiële zaken het werk

in het algemeen   

or 95% bi or 95% bi b 95% bi or 95% bi 

Aangesloten bij hap ,21** ,07 - ,61 8,33** 2,25 – 30,8 -,40* -,88 -  -,01 1,10 ,26 - 4,62  

Uren diensten per week ,99 ,95 - 1,04 ,98 ,91 – 1,06 -,01 -,02 - ,01 1,01 ,95 - 1,07  

Ervaren belasting diensten     -,11 -,27 - ,05 ,65 ,37 - 1,15  

Tevredenheid over organisatie ,10 - ,25 1,11 ,63 – 1,93

diensten       

Tevredenheid over materiële zaken       2,72* 1,21 – 6,09  

Stedelijkheid          

Weinig/niet (ref.)          

Matig ,74 ,23 - 2,40 ,25 ,05 – 1,37 -,11 -,50 - ,29 ,98 ,22 – 4,33  

Zeer sterk ,63 ,22 - 1,77  ,49 – 4,92 -,53** -,87 - -,19 ,71 ,20 – 2,55      

Verklaarde variantie ,21 ,46 ,12 ,24 





9



Psychosociale zorg in de huisarts-
praktijk en werkbelasting
Kolthof ED, Zantinge EM, Berg MJ van den, Bakker DH de, Zee J van der

9.1 Inleiding

Psychische en sociale aspecten van gezondheid maken onderdeel uit van het werkterrein van huis-

artsen. Huisartsen verschillen onderling in de mate waarin zij psychische en sociale diagnoses stel-

len (Verhaak, 1986; Marinus, 1993; Van der Meer, 1994). Ook wanneer rekening wordt gehouden

met het aanbod van psychische problemen door patiënten, speelt de huisarts als persoon een rol in

het al dan niet diagnosticeren van psychische of sociale problematiek. De invloed die huisartsen toe-

kennen aan psychosociale factoren op ziekte en gezondheid en de mate waarin huisartsen psycho-

sociale hulpverlening tot hun taak rekenen, zullen van invloed zijn op de zorg die zij verlenen aan

patiënten met psychische of sociale problemen. Alhoewel er sprake is van inter-doktervariatie, heeft

een aantal ontwikkelingen binnen de (huisartsen)zorg er mogelijk toe geleid dat huisartsen ‘in het

algemeen’ veranderd zijn in hun taakopvatting ten aanzien van het verlenen van psychosociale zorg.

De verwachting is dat huisartsen tussen 1987 en 2001 hun taakopvatting versmald hebben op dit ter-

rein. Uit literatuur is bekend dat psychosociale zorgverlening door veel artsen als belastend wordt

ervaren. Psychische en sociale problematiek zou meer tijd van huisartsen vragen dan andersoortige

problemen die in de spreekkamer aan de orde worden gesteld. Daarnaast zou het behandelen van

psychische en sociale problemen emotioneel belastend zijn en meer energie van huisartsen vragen

dan het behandelen van somatische problemen. Om veranderingen in de werkbelasting van huisart-

sen in kaart te brengen, wordt in dit hoofdstuk in de eerste plaats de taakopvatting van huisartsen

ten aanzien van psychosociale problematiek onder de loep genomen. Vervolgens wordt ingegaan op

de vraag of huisartsen met een brede taakopvatting ten aanzien van psychosociale zorg ook meer

psychosociale zorg verlenen en hiermee een hogere objectieve en subjectieve werkbelasting hebben

dan collega’s die dergelijke problematiek meer ‘buiten de deur houden’. De centrale vraagstellingen

in dit hoofdstuk zijn:

Verschillen huisartsen in 1987 en 2001 voor wat betreft (hun taakopvatting over en) het verlenen van psycho-

sociale zorg en zo ja, wat is veranderd?

Heeft de taakopvatting van huisartsen ten aanzien van het verlenen van psychosociale zorg invloed op de

mate waarin ze deze zorg verlenen in de praktijk?

Is er een verband tussen de objectieve en subjectieve werkbelasting van huisartsen en het verlenen van psycho-

sociale zorg?
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Paragraaf 9.2 gaat in op enkele ontwikkelingen die mogelijk van invloed zijn geweest op de mate

waarin huisartsen psychosociale zorg in 2001 tot hun taak rekenen. In paragraaf 9.3 wordt inge-

gaan op de relatie tussen psychosociale zorgverlening en werkbelasting. In paragraaf 9.4 worden

onderzoeksvragen uitgewerkt die op basis van de verzamelde gegevens beantwoord zullen worden.

Paragraaf 9.5 beschrijft de hiervoor gebruikte gegevensbronnen, meetinstrumenten en uitgevoer-

de analyses. Paragraaf 9.6 geeft een beschrijving van de resultaten. Ten slotte volgen in paragraaf

9.7 de conclusies en discussie.

9.2 Verschuiving van aandacht binnen het takenpakket van huisartsen? 

In deze paragraaf wordt een aantal ontwikkelingen beschreven die er mogelijk toe hebben geleid

dat huisartsen in 2001 verschillen van huisartsen in 1987 voor wat betreft de mate waarin ze psycho-

sociale zorg tot hun taak rekenen.

Met de huisarts in het Verenigd Koninkrijk en in Denemarken deelt de Nederlandse huisarts de top-

positie in Europa als het gaat om het vormen van het eerste aanspreekpunt voor patiënten bij

psychosociale problemen (Boerma, 2003). Niettemin lijkt zich de afgelopen 30/40 jaar een golfbe-

weging te hebben afgetekend in de aandacht voor psychosociale problematiek onder huisartsen. In

de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw groeide de  aandacht voor het opsporen en behande-

len van psychische problematiek door huisartsen. Behalve met de tijdgeest had een en ander te

maken met de behoefte van huisartsen een eigen identiteit te verwerven en zich te profileren ten

opzichte van de zich snel ontwikkelende specialistische geneeskunde (Sluijs, 1985). Zowel in oplei-

ding als in de nascholing (in zogenoemde Balint-groepen) werd daarom veel aandacht besteed aan

herkennen, opsporen en behandelen van psychosociale problemen (zie bijv. Van Lidth de Jeude,

1971 en Van Es, 1980). Samenwerking met het Algemeen Maatschappelijk Werk in gezondheids-

centra en in home teams nam sterk toe (Kersten, 1985). In onderzoek was, met name in het toen-

malige Nijmeegs Universitair Huisartsen Instituut, veel aandacht voor ‘preventie van somatische

fixatie’ (zie bijv. Grol, 1983).

In de tweede helft van de jaren tachtig lijkt hier een kentering in te zijn opgetreden. De positie van

de huisarts wordt meer vastomlijnd. De verschijning van de nhg-standaarden verschaft het vak

een ‘evidence based’ aanzien. In 1991 waren er ongeveer 15 standaarden, in 2000 was dit aantal

opgelopen tot ruim 70 (Bennema-Broos et al., 2000). De samenwerking binnen de eerste lijn stag-

neert onder meer door decentralisatie van het maatschappelijk werk naar gemeentes, gevolgd door

bezuinigingen en meer nadruk op de ‘welzijnspoot’ van het maatschappelijk werk (Ros et al.,

1996). Daarvoor in de plaats kwam een toenemende aandacht voor samenwerking met de tweede

lijn en wel op de medische as tussen huisarts en specialist. Dit kan hebben geleid tot een toene-

mende concentratie van huisartsen op medisch somatisch terrein en daarmee tot een verminderde

aandacht voor het herkennen en behandelen van psychosociale problemen.

Daarnaast heeft de ggz zich in de afgelopen periode ook ontwikkeld. Verhaak et al. (2000) geven

aan dat het aantal verwijzingen naar de geestelijke gezondheidszorg tussen 1971 en 1996 verdub-

beld is; van 6 naar 12 verwijzingen per 1000 ingeschreven patiënten per jaar. Het aantal verwijzin-
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gen naar het maatschappelijk werk nam in diezelfde periode nog sterker toe: van 2,2 naar 4,8 ver-

wijzingen per 1000 ingeschreven patiënten per jaar. Verhaak et al. schrijven deze ontwikkeling voor

een belangrijk deel toe aan de toegenomen beschikbaarheid van ambulante geestelijke gezond-

heidszorg. Alhoewel het voorkomen van psychiatrische stoornissen toeneemt met de stedelijk-

heidsgraad (Peen et al., 2002), zou het relatief hoge gebruik van geestelijke gezondheidszorg onder

stedelingen ook deels toe te schrijven zijn aan het grotere aanbod van voorzieningen op dit gebied

in de stad (Verheij, 1999). Mogelijk hebben huisartsen hun takenpakket ten aanzien van het verle-

nen van psychosociale zorg dus ook aangepast aan de toegenomen verwijsmogelijkheden.

Overigens is het beleid van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport er vanaf 2000 juist

expliciet op gericht patiënten met psychosociale problemen indien mogelijk zorg te bieden binnen

de eerste lijn. In dit beleid is voor huisartsen, eerstelijnspsychologen en maatschappelijk werkers

een belangrijke rol weggelegd, waarbij huisartsen ook fungeren als poortwachters (Meijer et al.,

2002). Gevolgen van dit beleid zullen nog niet tot uitdrukking komen in de in 2001 verzamelde

gegevens van de Tweede Nationale Studie.

In 2001 en 2002 verschenen in het medisch tijdschrift ‘Huisarts en Wetenschap’ verschillende arti-

kelen waarin de auteurs zich bezonnen op de kern van de huisartsgeneeskunde (deze artikelen wer-

den ook gebundeld, zie Zaat en Kramer, 2002). Hierbij was ook specifieke aandacht voor ‘integra-

le zorg’, oftewel zorg waarbij naast aandacht voor somatische problematiek ook aandacht is voor

psychische en sociale problemen. De meningen ten aanzien van het verlenen van psychosociale

zorg door huisartsen verschilden. Van der Horst en De Vries (2001) beschrijven dat huisartsen wel-

iswaar een taak hebben bij de probleemverheldering van psychosociale problemen zoals werk-,

gezins- en relatieproblemen, maar dat diagnostiek, behandeling en begeleiding van deze zaken

niet tot het takenpakket van huisartsen behoren. Huisartsen zouden zich meer moeten richten op

problemen en vragen rond lichamelijke klachten en het diagnosticeren en behandelen van psycho-

sociale problemen zou tot de primaire verantwoordelijkheid van maatschappelijk werkers en eer-

stelijnspsychologen behoren. Meulenberg (2001) daarentegen beschrijft dat het juist belangrijk is

dat het (levens)verhaal van patiënten door huisartsen gehoord wordt en dat de kloof tussen het aan-

bod van huisartsenzorg wat dit betreft en de vraag van patiënten groter geworden lijkt te zijn. 

9.3 Psychosociale zorgverlening en werkbelasting

9.3.1 Objectieve werkbelasting

Ongeveer 8% van het totale aantal diagnoses dat wordt gesteld in de huisartspraktijk betreft een

psychische of sociale diagnose (Meijer et al., 2003). Daarnaast komt het regelmatig voor dat soma-

tische klachten een psychosociale achtergrond hebben. Huisartsen geven zelf aan dat gemiddeld

bij 20% van de consulten psychische of sociale problematiek een rol speelt (Verhaak 1995, Visscher

et al., 2002). Psychische en sociale problematiek zou van huisartsen meer tijd vragen dan ander-

soortige problemen (Bruijnzeels et al., 1999; Visscher, 2002).

Bensing en Beerendonk (1990) beschrijven dat patiënten met psychische of sociale problemen

huisartsen vaker consulteren en ook meer problemen aan de orde stellen. Uit onderzoek van Carr-
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Hill et al. (1998) blijkt dat de consultduur telkens met ongeveer een minuut toeneemt, wanneer een

volgend onderwerp aan de orde wordt gesteld. Bensing (1991) toont daarnaast een verband aan tus-

sen aandacht voor psychosociale klachten in de huisartspraktijk en consultduur. Ook Deveugele et

al. (2002) vinden in een internationaal vergelijkend onderzoek naar determinanten van consult-

duur een positief verband tussen consultduur en het al dan niet belangrijk achten van psychosocia-

le problemen door zowel de huisarts als de patiënt. De invloed van de huisarts blijkt hierbij groter

dan die van de patiënt. Verhaak (1986) toont aan dat een meer patiëntgerichte communicatiestijl

meer tijd kost. Een patiëntgerichte communicatiestijl speelt een belangrijke rol bij het aan de orde

komen van psychosociale problematiek in de spreekkamer van de huisarts. Howie et al. (1991)

tonen aan dat binnen relatief lange consulten, meer aandacht wordt besteed aan psychosociale

problematiek van patiënten. Weide en de Bakker (1996) vinden op basis van gegevens uit de Eerste

Nationale Studie echter geen verschil in het aantal contacten dat langer dan 10 minuten duurt bij

‘moderne artsen’ (die zich onder andere kenmerken door een brede taakopvatting op psychosoci-

aal terrein) en ‘traditionele artsen’.

9.3.2 Subjectieve werkbelasting

Bakker et al. (2000) beschrijven dat langdurige huisarts-patiënt relaties waarbij de patiënt veel van de

huisarts vraagt maar slechts weinig ‘teruggeeft’ uiteindelijk als erg belastend worden ervaren door

de huisarts. Alhoewel het inherent is aan het beroep dat de huisarts ‘zorg geeft’ en de patiënt ‘zorg

krijgt’, kunnen de contacten waarbij huisartsen weinig terug krijgen van patiënten (bijvoorbeeld

wanneer patiënten niet mee werken aan een behandeling) uiteindelijk leiden tot emotionele uitput-

ting. Zoals beschreven in hoofdstuk 4 is emotionele uitputting (het eerste stadium van burn-out) een

maat voor subjectieve werkbelasting. De auteurs gaan niet in op de categorie patiënten waarbij

psychosociale problematiek een rol speelt. Het is echter wel voor te stellen dat huisartsen die ingaan

op problemen van patiënten en patiënten met psychosociale problemen zelf behandelen juist ook te

maken krijgen met contacten waarbij sprake is van langdurig ‘eenrichtingsverkeer’. Dit zijn emotio-

neel belastende contacten. Schers et al. (2002) vonden juist een positief verband tussen een bredere

taakopvatting met betrekking tot het leveren van continue zorg en arbeidssatisfactie. Persoonlijke

continuïteit en betrokkenheid worden door de auteurs genoemd als belangrijke aspecten van conti-

nue zorg. Huisartsen zouden het met name belangrijk vinden om zelf contact te hebben met hun

patiënten wanneer psychosociale factoren een rol spelen. Alhoewel het voor de hand lijkt te liggen

dat een hoger aandeel psychische problematiek samengaat met een hogere subjectieve werkbe-

lasting, behoeft dit idee mogelijk dus enige nuancering. Sommige huisartsen zullen meer affiniteit

hebben met psychosociale problematiek dan andere huisartsen. Waar psychosociale problematiek

van patiënten door sommige huisartsen als emotioneel belastend wordt ervaren, halen anderen mo-

gelijk juist voldoening uit de begeleiding van patiënten met psychosociale problemen.

9.4 Onderzoeksvragen

De eerste vraag is, naar aanleiding van de in paragraaf 9.3 beschreven ontwikkelingen, of de taa-

kopvatting van  huisartsen ten aanzien van psychosociale zorgverlening inderdaad veranderd is. Op

basis van de verzamelde gegevens zal getoetst worden of huisartsen in 2001 voor wat betreft hun
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taakopvatting ten aanzien van psychosociale zorgverlening verschillen van huisartsen in 1987 (on-

derzoeksvraag 1). De verwachting is dat huisartsen in 2001 een ‘smallere’ taakopvatting ten aanzien

van psychosociale problematiek hebben dan huisartsen in 1987. Wanneer de taakopvatting van

huisartsen ten aanzien van psychosociale problematiek veranderd is, is de volgende vraag of ze hier

ook naar handelen. Bekeken zal worden of huisartsen in 2001 naar eigen zeggen minder psychoso-

ciale activiteiten uitvoeren dan in 1987  en of de taakopvatting ten aanzien van psychosociale acti-

viteiten samenhangt met het naar eigen zeggen uitvoeren van deze activiteiten (onderzoeksvraag 2).

De verwachting is dat huisartsen in 2001 aangeven minder activiteiten op psychosociaal terrein uit

te voeren en dat een samenhang met de taakopvatting bestaat.

Wanneer sprake is van samenhang tussen de taakopvatting en het naar eigen zeggen uitvoeren van

activiteiten op psychosociaal terrein is de volgende vraag of dit verband ook daadwerkelijk is terug

te zien in de mate waarin huisartsen psychosociale zorg verlenen (onderzoeksvraag 3). De verwach-

ting is dat huisartsen met een bredere psychosociale taakopvatting een hoger percentage consulten

met een psychische of sociale diagnose hebben. 

Voordat de invloed op de gehele werkbelasting van huisartsen onderzocht wordt, zal eerst op de

werkbelasting op patiënt- en consultniveau ingegaan worden. Eerst zal de vraag beantwoord wor-

den of patiënten met psychische en sociale problemen inderdaad vaker bij de huisarts komen en

meer problemen aan de orde stellen dan patiënten met somatische problemen (onderzoeksvraag 4).

Vervolgens zal de vraag beantwoord worden of consulten waarin psychische en sociale problemen

gediagnosticeerd worden langer duren dan consulten waarin alleen somatische problemen gedi-

agnosticeerd worden en of tijdens de eerste genoemde consulten ook meer diagnoses gesteld wor-

den (onderzoeksvraag 5). Dit zegt nog niets over de totale werkbelasting van de huisarts; dit komt bij

de volgende onderzoeksvraag aan bod. De verwachting is dat patiënten met psychische en sociale

problemen hun huisarts vaker consulteren en ook meer problemen aan de orde stellen dan andere

patiënten. Daarnaast is het de verwachting dat consulten waarin psychische of sociale diagnoses

worden gesteld langer duren dan consulten waarin andere diagnoses worden gesteld en dat binnen

de eerst genoemde consulten ook meer diagnoses gesteld worden.

Indien voorgaande verwachtingen inderdaad waar blijken te zijn (dus psychosociale problematiek

kost zowel op patiënt- als consultniveau ‘extra’ tijd) roept dit de vraag op of huisartsen die meer

psychische en sociale problemen diagnosticeren een hogere objectieve werkbelasting hebben (on-

derzoeksvraag 6). De verwachting is dat huisartsen met een groter aandeel patiënten met psychoso-

ciale problematiek, een hogere gemiddelde consultduur hebben, meer uren per week werken, meer

tijd aan direct patiëntgebonden activiteiten besteden en meer tijd per patiënt besteden.

Ook op het gebied van de subjectieve werkbelasting zijn er verwachtingen. In paragraaf 9.3.2. is de

verwachting dat psychosociale problematiek van patiënten emotioneel meer belastend is voor huis-

artsen dan andersoortige problematiek, genuanceerd. We veronderstellen dat de attitude van huis-

artsen ten aanzien van het verlenen van psychosociale zorg weerspiegeld wordt in hun taakopvat-

ting. Onderzocht zal worden of huisartsen met een smalle psychosociale taakopvatting en een

hoog aandeel psychosociale problemen minder tevreden zijn over hun werk in het algemeen en

emotioneel zwaarder belast zijn dan huisartsen met brede psychosociale taakopvatting en een
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hoog aandeel psychosociale problematiek (onderzoeksvraag 7). De verwachting is dat huisartsen met

een smalle psychosociale taakopvatting meer belasting ervaren bij psychosociale hulpverlening

dan huisartsen met een bredere taakopvatting.

9.5 Methode

In deze paragraaf wordt beschreven welke gegevensbronnen en meetinstrumenten gebruikt zijn

om de onderzoeksvragen uit dit hoofdstuk te kunnen beantwoorden en welke analyses werden uit-

gevoerd. 

In de huisartsenquêtes van 1987 en 2001 zijn aan Grol (1983) ontleende vragenlijsten over de taak-

opvatting en het naar eigen zeggen uitvoeren van psychosociale problemen opgenomen. Beide vra-

genlijsten bestaan uit tien items (zie voor de items de tabellen 9.1 en 9.2 in de bijlage). De items van

beide vragenlijsten vormen een goede schaal (zie tabel 9.3 in de bijlage). Huisartsen is gevraagd op

een vijf-puntsschaal (van ‘volledig’ tot ‘helemaal niet’) aan te geven in hoeverre ze bepaalde psycho-

sociale activiteiten (zoals het bespreken van relatieproblemen) tot hun taak rekenen en vervolgens

op een vijf-puntsschaal (van ‘altijd’ tot ‘nooit’) in hoeverre ze deze taken ook uitvoeren in de prak-

tijk. Beide series items zijn voor het gebruik in 1987 enigszins aangepast (zie Foets et al., 1991). Om

te bepalen of de gemiddelde somscores op beide schalen in 2001 afwijken van die in 1987 worden

t-testen voor onafhankelijke steekproeven uitgevoerd; om per item te bepalen of de scores ver-

schillen wordt (op ongewogen gegevens) de Mann-Whitney toets gebruikt (onderzoeksvraag 1 en 2).

Pearson’s correlatie wordt gebruikt om te bepalen of de schalen samenhang vertonen en vervol-

gens wordt met lineaire regressie de relatie tussen de taakopvatting en het naar eigen zeggen uit-

voeren van psychosociale activiteiten bepaald (onderzoeksvraag 2).

Als maat voor het aandeel psychosociale zorg dat huisartsen verlenen, wordt per huisarts het per-

centage diagnoses uit de icpc hoofdstukken p (psychische problematiek) en Z (sociale problema-

tiek) berekend. Dit percentage is het aandeel psychische en sociale diagnoses dat de huisarts heeft

gesteld ten opzichte van het totaal aantal door de huisarts gestelede diagnoses. Hiervoor worden

gegevens uit de contactregistratie van de Tweede Nationale Studie gebruikt. Door middel van

regressie-analyse wordt berekend in hoeverre de taakopvatting van huisartsen ten aanzien van

psychosociale activiteiten (ingedeeld van smal tot breed) bepalend is voor de mate waarin ze

psychosociale zorg verlenen (onderzoeksvraag 3). Om de onderzoeksvraag goed te kunnen beant-

woorden wordt rekening gehouden met de verschillen in vóórkomen van psychische en sociale

problematiek in de patiëntenpopulatie. Uit literatuur is bekend dat een hogere stedelijkheidsgraad,

een groter aandeel vrouwen en een oudere populatie samengaan met meer psychische problemen

(Verhaak, 1995). Er wordt niet gecorrigeerd op huisartskenmerken, omdat we ervan uitgaan dat

deze verschillen tot uitdrukking komen in de taakopvatting. 

Ook voor onderzoeksvraag 4 worden gegevens uit de contactregistratie van de Tweede Nationale

Studie gebruikt. Patiënten worden hier als patiënten met psychische of sociale problemen gedefin-

ieerd wanneer zijn gedurende een jaar tenminste één keer een contact met de huisarts of assistent

hebben gehad waarbij een p of z diagnose is gesteld. De onderzoekspopulatie is dus de patiënten-
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populatie die gedurende dat jaar contact heeft gehad met de huisartspraktijk. Alleen volwassenen

(vanaf 18 jaar) worden geïncludeerd. Gekeken wordt of de groep patiënten met een p of z diagnose

een hogere contactfrequentie heeft dan de groep patiënten zonder p of z diagnose en of deze groe-

pen verschillen voor wat betreft het aantal diagnoses dat gesteld wordt. Hierbij wordt rekening

gehouden met andere patiëntkenmerken die mogelijke verschillen in werkbelasting kunnen ver-

klaren (zie onder andere Groenewegen et al., 1992; Whynes en Daines, 1996). 

Om de werkbelasting op het niveau van consulten waarin een p of z diagnose is gesteld te vergelij-

ken met andere consulten wordt gebruik gemaakt van de video- en de contactregistratie (onder-

zoeksvraag 5). Aan de hand van de videoregistratie wordt de consultduur bepaald, en aan de hand

van de contactregistratie het aantal gestelde diagnoses. Door middel van variantie-analyse worden

verschillen in werkbelasting bij de verschillende patiëntengroepen en consulten berekend en ge-

toetst, met indien nodig correcties voor patiëntkenmerken. Consulten zijn hierbij, behalve op basis

van de door de huisarts gestelde diagnose(s), ook ingedeeld aan de hand van een vijf-puntsschaal

waarop huisartsen na elk op video opgenomen consult hebben aangegeven in hoeverre zij inschat-

ten dat psychosociale factoren een rol spelen bij de klachten van de patiënt (variërend van 1 ‘psy-

chologische factoren spelen geen rol’ tot 5 ‘psychologische achtergrond’). Dit leidt tot de volgende

drie categoriëen consulten:

• consulten waarin een p of z diagnose is gesteld;

• consulten waarin geen p of z diagnose is gesteld, maar waarbij de klachten volgens de huisarts

wel een psychosociale achtergrond hebben (score 4 of 5 op de schaal);

• consulten waarin geen p of z diagnose is gesteld en waarbij de huisarts ook niet het vermoeden

heeft dat psychosociale factoren een rol spelen (score 1, 2 of 3 op de schaal).

Om een antwoord te vinden op de onderzoeksvragen 6 en 7, worden correlaties berekend. Als maat

voor het aandeel psychosociale zorg dat huisartsen verlenen wordt wederom het percentage dia-

gnoses uit de hoofdstukken p of z genomen. In eerste instantie worden correlaties berekend tus-

sen de mate van psychosociale zorgverlening en de relevante maten voor objectieve werkbelasting

en subjectieve werkbelasting (zie ook tabel 9.4). Vervolgens worden de huisartsen ingedeeld in

groepen van smalle en brede taakopvatting en worden correlaties opnieuw berekend. De operatio-

nalisatie van objectieve en subjectieve werkbelasting en de hiervoor gebruikte gegevensbronnen

zijn besproken in hoofdstuk 4 van dit rapport. 

In tabel 9.4 worden de operationalisaties, gebruikte gegevensbronnen en aantallen geldige waar-

nemingen weergegeven. 
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Tabel 9.4 

Binnen dit hoofdstuk gebruikte gegevens: operationalisaties, bronnen en aantallen

Thema Operationalisatie Bron n

Psychosociale zorg- Taakopvatting psycho- Huisartsenquête ns2 187

verlening sociale activiteiten Huisartsenquête ns1 153   

Zelfrapportage uitvoeren Huisartsenquête ns2 188

psychosociale activiteiten Huisartsenquête ns1 151   

Percentage psychische en Contactregistratie ns2 181 huisartsen 

sociale diagnoses dat de 

huisarts stelt 

Objectieve werkbelasting Aantal contacten per Contactregistratie ns2 150.590 patiënten 

patiëntniveau patiënt per jaar

Aantal diagnoses per jaar 

Objectieve werkbelasting Consultduur contact Videoregistratie ns2 1399 consulten;

consultniveau  (142 huisartsen)

Aantal diagnoses  Contactregistratie ns2 153.590 patiënten

Objectieve werkbelasting Gemiddelde consultduur Videoregistratie ns2 1399 consulten

(142 huisartsen)   

Aantal uren dat wekelijks Tijdsbestedingsonder- 157 

wordt besteed aan ver- zoek huisartsen ns2

schillende bezigheden 

Aantal ingeschreven Praktijkgegevens ns2 190 

patiënten 

Subjectieve Tevredenheid over het Huisartsenquête ns2 164 

werkbelasting werk in het algemeen

Tevredenheid over be-

schikbare tijd 

Symptomen van emotio-

nele uitputting 

9.6 Resultaten

9.6.1 Samenhang tussen taakopvatting en het verlenen van psychosociale zorg 

Om de eerste onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden (is de taakopvatting van huisartsen veran-

derd tussen 1987 en 2001?) is de gemiddelde score op de taakopvattingsschaal in 1987 vergeleken

met de gemiddelde score op deze schaal in 2001 (tabel 9.5). Huisartsen blijken psychosociale acti-

viteiten in 2001 minder tot hun takenpakket te rekenen dan in 1987. In 1987 bedroeg de gemiddel-

de score op de taakopvattingsschaal 3,35; in 2001 was dit 3,07 was. Deze afname van 0,28 is sta-

tistisch significant (p<,01). In 2001 rekenen huisartsen psychosociale activiteiten dus minder tot

hun taak dan 14 jaar daarvoor. Dit was ook de verwachting.

162

de werkbelasting van huisartsen

Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk



Tabel 9.5 Gemiddelde scores op de schalen, ‘taakopvatting psychosociale activiteiten’ en

‘uitvoeren psychosociale activiteiten’ (1987 en 2001); n(1987) = 160, n(2001) =187

1987 2001 Verschil  

Schaal ‘Taakopvatting psychosociale activiteiten’ 3,35 3,07 - 0,28*  

Schaal ‘Uitvoeren psychosociale activiteiten’ 3,15 2,96 - 0,20*  

*: p<,05

Bron: Eerste en Tweede Nationale Studie, nivel

De verandering in taakopvatting is ook goed zichtbaar wanneer de afzonderlijke items worden

bekeken (tabel 9.1 in de bijlage). De verschillen rond de ‘sociale problemen’ (zoals relatieproble-

men en opvoedingsmoeilijkheden) zijn het grootst. Zo vond in 1987 57% van de huisartsen ‘het

adviseren bij opvoedingsmoeilijkheden’ grotendeels of volledig tot het takenpakket van huisartsen

behoren. In 2001 rekent nog slechts 21% van de huisartsen deze activiteit grotendeels of volledig tot

het takenpakket. Bovendien geeft 18% van de huisartsen in 2001 aan dat het nauwelijks of niet tot

het takenpakket behoort, terwijl dit veertien jaar daarvoor 3% was. Figuur 9.1 geeft per activiteit het

percentage huisartsen weer dat deze activiteit in 1987 en 2001 ‘volledig’ of ‘grotendeels’ tot het

takenpakket van huisartsen rekent.

Figuur 9.1

Tien psychosociale activiteiten en het percentage huisartsen dat deze activiteiten ‘volledig’ of ‘groten-

deels’ tot het takenpakket van huisartsen rekent in 1987 en 2001

Bron: Eerste en Tweede Nationale Studie, nivel
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Nu is gebleken dat huisartsen in 2001 activiteiten op psychosociaal terrein minder tot hun taken-

pakket  rekenen dan in 1987, is de volgende vraag of huisartsen in psychosociale activiteiten naar

eigen zeggen dan ook minder vaak uitvoeren. Dit blijkt het geval te zijn. De gemiddelde score op de

‘uitvoeringsschaal’ bedroeg 2,96 in 2001, terwijl dit in 1987 3,15 was (tabel 9.5). Het verschil van

0,20 is significant (p=0,01). 

Ook de verandering in het naar eigen zeggen uitvoeren van activiteiten op psychosociaal terrein wordt

goed zichtbaar wanneer de afzonderlijke items bekeken worden (tabel 9.2 in de bijlage). In figuur 9.2 is

per activiteit het percentage huisartsen weergegeven dat aangeeft deze activiteit ‘altijd’ of ‘meestal’ zelf

uit te voeren in de praktijk. Uit figuur 9.2 blijkt dat huisartsen in 2001 aangeven de verschillende acti-

viteiten minder vaak uit te voeren in de praktijk. De enige uitzondering hierop vormt het bieden van hulp

aan patiënten met suïcidale neigingen. Figuur 9.1 en 9.2 vertonen dan ook vergelijkbaar patroon. 

Figuur 9.2 

Tien psychosociale activiteiten en het percentage huisartsen dat deze activiteiten ‘altijd’ of ‘meestal’ zelf

uitvoert in de praktijk in 1987 en 2001

Bron: Eerste en Tweede Nationale Studie, nivel

Om de tweede onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden is vervolgens gekeken naar de samenhang

tussen de ‘taakopvattings-’ en ‘uitvoeringsschaal’. De schalen vertonen een zeer sterke samenhang.

Pearson’s correlatie bedraagt 0,80 in 1987 (p<,01) en 0,76 in 2001 (p<,01). Huisartsen die psychoso-

ciale activiteiten meer tot hun taak rekenen, geven dus aan deze taken ook vaker uit te voeren. Dit is

conform de verwachting. Het verband tussen beide schalen blijkt lineair. De voorspellende waarde

van de taakopvattingsschaal op de uitvoeringsschaal is hoog. De verklaarde variantie bedroeg 64% in

1987 en 58% in 2001. De regressiecoëfficiënten van de vergelijkingen zijn voor 1987 en 2001 vrijwel

gelijk (respectievelijk 0,80 en 0,77).
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De vervolgvraag is of dit verband ook zijn weerslag heeft op het aandeel psychische en sociale

diagnoses dat door huisartsen gesteld wordt. Met andere woorden: hebben huisartsen met een

bredere psychosociale taakopvatting meer de neiging om psychische en sociale diagnoses te

stellen dan huisartsen met een smallere taakopvatting (onderzoeksvraag 3)? In tabel 9.6 zijn de

resultaten van een regressie-analyse opgenomen, waarbij aan de hand van de in 2001 verzamelde

gegevens is gekeken naar de invloed van de psychosociale taakopvatting van huisartsen op het

aandeel psychische en sociale diagnoses dat zij stellen ten opzichte van het totale aantal diagno-

ses. Omdat het aandeel psychische en sociale problematiek mede bepaald wordt door het aan-

bod van problematiek van patiënten, zijn enkele praktijkkenmerken die de mate van psychische

problematiek kunnen beïnvloeden meegenomen in de analyse (percentage vrouwen, percentage

ouderen, urbanisatiegraad van de praktijk).

Tabel 9.6

Invloed van psychosociale taakopvatting en enkele praktijkkenmerken op het percentage

psychische of sociale diagnoses dat de huisarts stelt

Percentage psychische of sociale diagnoses   

Beta  

Psychosociale taakopvatting ,16*

Stedelijkheidsgraad van de praktijk ,19*

Percentage vrouwen in de praktijk ,17*

Percentage ouderen (65+) in de praktijk -,15*

Totaal verklaarde variantie (Adjusted r
2) ,14  

*: p<,05

Bron: Tweede Nationale Studie, nivel

Uit tabel 9.6 blijkt dat de psychosociale taakopvatting van huisartsen inderdaad van invloed is op

het aandeel psychische en sociale diagnoses dat zij stellen: bij een bredere psychosociale taakop-

vatting is het aandeel psychische en sociale problematiek groter. De tabel laat ook zien dat (zoals

verwacht) andere praktijkkenmerken van invloed zijn op het aandeel psychische en sociale diagno-

ses dat huisartsen stellen. Gezien de lage voorspellende waarde van het model (14% verklaarde

variantie) is het te verwachten dat er meer factoren zijn die het aandeel door huisartsen gestelde

psychische en sociale diagnoses voorspellen.

9.6.2 Objectieve werkbelasting

Om na te gaan of er een relatie is tussen psychosociale zorgverlening en de objectieve werkbe-

lasting van huisartsen, is allereerst onderzocht of patiënten met psychische of sociale problemen

relatief veel tijd van huisartsen vragen (onderzoeksvraag 4). Patiënten waarbij gedurende het

registratiejaar tenminste één psychische of sociale diagnose werd gesteld, bleken gedurende dat

jaar meer contacten  met de huisartspraktijk te hebben dan patiënten waarbij alleen somatische

diagnoses werden gesteld (zie tabel 9.7). Bovendien blijkt uit tabel 9.7 dat bij patiënten met ten-
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minste één psychische of sociale diagnose in totaal ook meer diagnoses worden gesteld. Door

middel van variantie-analyse zijn de verschillen tussen beide groepen patiënten berekend. In de

tabel zijn de gemiddelde jaarlijkse contactfrequentie en het gemiddeld aantal gestelde diagnoses

opgenomen. Daarbij is gecorrigeerd voor de invloed van leeftijd, geslacht, verzekeringsvorm,

opleidingsniveau en werkloosheid van de patiënten (omdat deze patiëntkenmerken van invloed

kunnen zijn op de werkbelasting van huisartsen en de groepen patiënten (psychische/sociale of

somatische groep) voor wat betreft deze kenmerken statistisch significant van elkaar verschillen).

Tabel 9.7

Gemiddelde contactfrequentie en gemiddeld aantal diagnoses (gedurende een jaar) bij pati-

enten (>= 18 jaar) met psychische of sociale diagnose(s) en patiënten met alleen somatische

diagnoses 

Maten voor objectieve werk- Patiënten met psychische of Patiënten met alleen somatische

belasting sociale  diagnose(s) diagnoses

(n=25.505) (n=128.085)  

Gemiddelde contact frequentie, 

waarvan: 7,45 4,06*

- psychische/sociale contacten 2,25 -

- somatische contacten 4,80 3,83*

Gemiddeld aantal diagnoses, 

waarvan: 9,03 4,70*

- psychische/sociale diagnoses 2,32 -

- somatische diagnoses 6,26 4,45*  

*: p<,01 

Bron: Tweede Nationale Studie, nivel

Patiënten met ten minste een psychische of sociale diagnose blijken in een jaar bijna twee keer zo-

veel contacten met de huisartspraktijk te hebben als patiënten waarbij alleen somatische diagnoses

gesteld werden (7,45 versus 4,06 contacten). Dit verschil blijkt niet alleen toe te schrijven aan de

extra contacten die patiënten zouden hebben vanwege hun psychische of  sociale problemen (ruim

twee contacten per jaar). Patiënten met psychische en sociale problemen hebben namelijk ook meer

contacten waarbij een somatische diagnose gesteld wordt dan de patiënten uit de groep waar alleen

somatische diagnoses gesteld worden. Het verschil is ongeveer één contact per jaar (p<,01). Daar-

naast blijkt uit de tabel dat er bij patiënten met psychische of sociale diagnoses in totaal meer dia-

gnoses gesteld worden dan bij patiënten met alleen somatische problemen; negen tegenover bijna

vijf diagnoses per jaar (waarbij eenzelfde diagnose die meerdere keren is gesteld, ook meerdere

keren meetelt). Ook dit verschil is niet alleen toe te schrijven aan de extra diagnoses die gesteld zou-

den worden vanwege de psychische en sociale problemen (2,3 diagnoses per jaar). Er blijken name-

lijk ook bijna anderhalf keer zoveel somatische diagnoses gesteld te worden bij de patiënten met

psychische of sociale problemen (p<,01). Dit ondersteunt de verwachting dat patiënten met psychi-

sche en sociale problemen vaker bij de huisarts komen en ook meer problemen aan de orde stellen.
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Het aantal diagnoses dat per contact gesteld wordt, verschilt overigens nauwelijks tussen beide

groepen patiënten; bij beide groepen worden gemiddeld ongeveer 1,2 diagnoses per contact gesteld.

Nu de objectieve werkbelasting op patiëntniveau onderzocht is, wordt ingegaan op de objectieve

werkbelasting op consultniveau (onderzoeksvraag 5). Door middel van variantie-analyse is beke-

ken of consulten waarin psychische of sociale diagnoses gesteld worden zich onderscheiden van

andere consulten, voor wat betreft consultduur en het totaal aantal gestelde diagnoses. Bij de ana-

lyses is gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht van patiënten (omdat deze patiëntkenmerken van

invloed kunnen zijn op de werkbelasting huisartsen en de groepen consulten voor wat betreft deze

kenmerken statistisch significant van elkaar verschillen). Tabel 9.8 laat per type consult de gemid-

delde consultduur en het gemiddeld aantal gestelde diagnoses per type consult zien.

Tabel 9.8

Gemiddelde consultduur en aantal diagnoses in drie categorieën consulten

Consulten met psychi- Consulten met soma- Consulten met somati-

sche of sociale diagnose tische diagnose en psy- sche diagnose en soma-

Maten voor objectieve chosociale achtergrond tische achtergrond

werkbelasting (n=142) (n=311) (n=946)  

Gemiddelde consultduur 12,73 11,57 9,08*

Gemiddeld aantal diag- 1,61* 1,35 1,29

noses, waarvan:

- psychische/sociale 1,05 - -

diagnoses

- somatische diagnoses 0,56* 1,35 1,29 

*: significant afwijkend van de andere twee soorten consulten (p<,01)

Bron: Tweede Nationale Studie, nivel

Uit tabel 9.8 blijkt dat consulten met patiënten met een psychische of sociale diagnose gemiddeld 3,7

minuten langer duren dan consulten waarbij de problemen van de patiënt als somatisch worden gedi-

agnosticeerd en beoordeeld. De consultduur is eveneens langer als de achtergrond van de klachten van

de patiënt psychosociaal is, terwijl wel een somatische diagnose wordt gesteld (gemiddeld 2,5 minu-

ten langer vergeleken bij ‘somatische’ consulten). Tevens blijkt dat in consulten waarin een psychische

of sociale diagnose gesteld wordt, gemiddeld meer diagnoses gesteld worden dan bij andere consul-

ten. Deze bevindingen ondersteunen de verwachting dat consulten waarin psychische en sociale dia-

gnoses gesteld worden langer duren en dat binnen deze consulten meer diagnoses gesteld worden.

Bij voorgaande onderzoeksvragen stond centraal of patiënten en consulten waarbij psychische of

sociale diagnoses gesteld zijn, huisartsen in objectieve zin meer belasten. Dit bleek het geval te zijn.

De vraag is nu of huisartsen met een groter aandeel patiënten met psychische en sociale diagnoses,

over het geheel genomen een hogere objectieve werkbelasting hebben (onderzoeksvraag 6). In

tabel 9.9 zijn Pearson’s correlaties tussen verschillende maten voor objectieve werkbelasting en het

aandeel psychische of sociale diagnoses (ten opzichte van het totaal aantal diagnoses dat de huis-

arts stelt) opgenomen.
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Tabel 9.9

Correlaties tussen maten voor objectieve werkbelasting en het aandeel psychische of socia-

le diagnoses

Percentage p of z n

diagnoses 

Gemiddelde consultduur ,36** 134

Uren werk per week/fte ,19* 147

Uren patiëntgebonden werk per week/fte ,029 147

Uren niet-patiëntgebonden werk per week/fte ,22** 147

Gewerkte tijd per week per ingeschreven patiënt ,11 147

Patiëntgebonden tijd per week per ingeschreven patiënt ,017 147

Niet-patiëntgebonden tijd per week per ingeschreven patiënt ,14 147

Aantal ingeschreven patiënten -,14 177

*: p<,05; **: p<,01

Bron: Tweede Nationale Studie, nivel

Uit tabel 9.9 blijkt dat er een relatie bestaat tussen de gemiddelde consultduur van huisartsen en het

aandeel psychische en sociale diagnoses dat zij stellen. Conform de verwachting duren de consul-

ten van huisartsen die meer te maken hebben met psychische en sociale problematiek van patiën-

ten gemiddeld langer dan van huisartsen met een lager aandeel gediagnosticeerde psychische en

sociale problematiek. Ook is er sprake van samenhang - zij het minder sterk - tussen het aantal

uren dat huisartsen per week werken (per fte dat zij werkzaam zijn) en het aandeel psychische en

sociale problematiek. Huisartsen hebben langere werkweken wanneer het aandeel psychische en

sociale problemen van patiënten hoger is. Opvallend is echter dat dit niet toegeschreven kan wor-

den aan de tijd die huisartsen direct aan hun patiënten besteden; er is immers geen samenhang tus-

sen het aandeel psychische en sociale diagnoses en het aantal uren dat huisartsen wekelijks bezig

zijn met direct patiëntgebonden activiteiten. Ook wanneer de gewerkte tijd per ingeschreven pati-

ënt wordt berekend, blijken huisartsen niet meer uren te werken wanneer zij een hoger aandeel

psychische en sociale diagnoses stellen. Ook is er geen verband tussen het aantal patiënten dat bij

de huisarts staat ingeschreven en het percentage psychosociale diagnoses dat wordt gesteld. Al-

hoewel huisartsen met een hoger aandeel gediagnosticeerde psychosociale problematiek in de

praktijk wekelijks per fte wel meer uren werken, wordt de verwachting dat deze huisartsen weke-

lijks ook meer tijd besteden aan direct patiëntgebonden activiteiten dus niet ondersteund.

9.6.3 Subjectieve werkbelasting

Tenslotte bekijken we in deze paragraaf in hoeverre psychosociale zorgverlening door huisartsen

hun subjectieve werkbelasting beïnvloedt (onderzoeksvraag 7). De vraag is of huisartsen die in ver-

houding meer psychische of sociale diagnoses stellen ook een hogere subjectieve werkbelasting

ervaren. Daarbij wordt ook apart gekeken naar de rol van de taakopvatting van huisartsen ten aan-

zien van psychosociale activiteiten. In tabel 9.10 zijn de correlaties opgenomen tussen het aandeel

psychische en sociale diagnoses en de maten voor subjectieve werkbelasting.
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Tabel 9.10

Correlaties tussen aandeel psychische en sociale diagnoses en maten voor subjectieve werk-

belasting; n=145 

Maten voor subjectieve werkbelasting Percentages p of z diagnoses  

Tevredenheid werk algemeen -,076

Tevredenheid beschikbare tijd ,058

Symptomen van emotionele uitputting ,032

Bron: Tweede Nationale Studie, nivel

Uit tabel 9.10 blijkt dat er geen statistisch significante relaties zijn gevonden tussen de verschillen-

de maten voor subjectieve werkbelasting en het aandeel psychische en sociale diagnoses. Vervol-

gens is gekeken of er wel sprake is van samenhang wanneer de huisartsen worden ingedeeld aan de

hand van hun taakopvatting ten aanzien van psychosociale zorgverlening. Huisartsen met een

smallere taakopvatting zijn vergeleken met huisartsen met een bredere taakopvatting. In tabel 9.11

worden de resultaten gepresenteerd.   

Tabel 9.11

Correlaties tussen aandeel psychische en sociale diagnoses en maten voor subjectieve werk-

belasting, verdeeld over vier categorieën van taakopvatting

Percentages p of z diagnoses

Huisartsen ingedeeld op taakopvatting van 1 ‘smal’ tot 4 ‘breed’

1 (n=38) 2 (n=41) 3 (n=41) 4 (n=32)

Tevredenheid werk algemeen ,008 ,031 -,13 -,16

Tevredenheid beschikbare tijd ,040 ,063 ,086 -,019

Symptomen van emotionele ,31 -,045 -,19 ,098

uitputting 

Bron: Tweede Nationale Studie, nivel

Ook wanneer huisartsen worden ingedeeld aan de hand van de mate waarin ze psychosociale acti-

viteiten tot hun takenpakket rekenen, worden er geen significante correlaties gevonden tussen het

aandeel psychosociale diagnoses en de maten voor subjectieve werkbelasting. Huisartsen met een

smalle psychosociale taakopvatting die veel te maken hebben met psychosociale problematiek zijn

niet ontevredener of meer uitgeput dan andere huisartsen. De verwachting dat een groter aandeel

psychosociale diagnoses bij huisartsen met een smalle psychosociale taakopvatting leidt tot een

hogere ervaren werkbelasting, wordt dus niet ondersteund.
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9.7 Conclusies en discussie

De taakopvatting van huisartsen ten aanzien van het uitvoeren van activiteiten op psychosociaal ter-

rein is tussen 1987 en 2001 versmald. Gezien de ontwikkelingen binnen de (huisartsen)zorg waar-

bij er meer aandacht kwam voor ‘evidence-based’ geneeskunde, het werken aan de hand van richt-

lijnen en protocollen en de toegenomen verwijsmogelijkheden naar andere hulpverleners binnen

de geestelijke gezondheidszorg was dit ook de verwachting. De directe relatie tussen deze ontwik-

kelingen en de versmalde taakopvatting van huisartsen werd hier echter niet onderzocht.

De psychosociale taakopvatting van huisartsen blijkt hand in hand te gaan met de mate waarin

huisartsen activiteiten op dit terrein uitvoeren. Deze relatie komt sterk tot uitdrukking wanneer

huisartsen gevraagd wordt of ze regelmatig activiteiten op psychosociale terrein uitvoeren. Tevens

is gebleken dat huisartsen met een bredere psychosociale taakopvatting in verhouding ook meer

psychische en sociale diagnoses stellen dan hun collega’s met een smallere taakopvatting. We

gaan er vanuit dat verschillen in het aandeel psychosociale diagnoses, bij een zelfde probleem-

aanbod van patiënten, aan verschillen tussen huisartsen toe te schrijven zijn. Dat de relatie tussen

taakopvatting en het aandeel psychische en sociale diagnoses minder sterk is dan de relatie tussen

taakopvatting en het naar eigen zeggen uitvoeren van activiteiten op psychosociaal terrein, is

mogelijk te verklaren doordat in het eerste geval de feitelijke taakuitvoering gemeten werd terwijl

het in het tweede geval zelfrapportage betrof. Duidelijk is echter dat samenhang bestaat tussen de

taakopvatting ten aanzien van het verlenen van psychosociale zorg en het uitvoeren van activitei-

ten op dit terrein.

Wanneer de relatie tussen psychosociale zorgverlening en objectieve werkbelasting wordt bestu-

deerd, blijkt zowel op patiënt- als op consultniveau duidelijk dat het verlenen van psychosociale

zorg in objectieve zin relatief belastend is voor huisartsen. Patiënten waarbij psychische of sociale

diagnoses gesteld worden, doen bijna tweemaal zo vaak een beroep op de huisartspraktijk en bij

deze patiënten worden ook bijna tweemaal zoveel diagnoses gesteld als bij andere patiënten.

Opvallend is dat de patiënten met psychische of sociale problemen niet alleen vaker contact hebben

met de huisartspraktijk voor hun psychische of sociale problemen, maar ook meer contacten heb-

ben vanwege somatische problemen. Consulten waarin psychische en sociale diagnoses gesteld

worden duren relatief lang en binnen deze consulten worden ook meer diagnoses gesteld dan in

andere consulten. Ook wanneer de huisarts een somatische diagnose stelt, maar het idee heeft dat

psychosociale problematiek een rol speelt bij de klachten van de patiënt, is de consultduur

gemiddeld langer en worden meer diagnoses gesteld. 

In de vorige alinea is beschreven dat klachten van patiënten op het psychische of sociale vlak in

objectieve zin meer van huisartsen vragen dan puur somatische klachten. Opvallend is echter dat

wanneer vervolgens naar de objectieve werkbelasting op het niveau van huisartsen wordt gekeken,

deze extra belasting door psychosociale problematiek niet tot uitdrukking komt. Alhoewel huisart-

sen die relatief veel psychische en sociale diagnoses stellen - in de lijn der verwachting - wel een lan-

gere gemiddelde consultduur hebben, blijkt niet dat deze huisartsen gemiddeld meer tijd aan direct

patiëntgebonden activiteiten besteden. Hiervoor zijn verschillende mogelijke verklaringen. De eer-

ste verklaring hangt samen met de maat die gebruikt is om te bepalen hoeveel psychosociale zorg

huisartsen verlenen (‘het aandeel psychische en sociale diagnoses, gerelateerd aan het totaal aan-

170

de werkbelasting van huisartsen

Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk



tal diagnoses’). Dit is een relatieve maat en heeft dus de beperking alleen de verhouding tussen psy-

chische en sociale diagnoses enerzijds en somatische diagnoses anderzijds uit te drukken en niet

het absolute aantal psychische of sociale diagnoses. Een tweede verklaring zou kunnen zijn dat het

effect van de extra tijd die psychosociale zorgverlening kost ‘verdwijnt’ vanwege het hoge niveau

waarop de objectieve werkbelasting van huisartsen gemeten wordt; de totale tijdsbesteding en

afgeleiden hiervan. Hierop zijn immers ook vele andere factoren van invloed. Zeker wanneer de ver-

schillen tussen huisartsen niet heel groot zijn, bestaat de kans dat de effecten ondersneeuwen. Een

derde verklaring voor het ‘verdwijnen’ van een eventueel effect van psychosociale zorg op de objec-

tieve werkbelasting ten slotte, is dat het juist ook kan zijn dat huisartsen die het erg druk hebben

hun takenpakket hierop aanpassen. We komen hier aan het eind van de discussie op terug.

Een relatie tussen het verlenen van psychosociale zorg en de subjectieve werkbelasting van huisartsen

werd niet gevonden. Hierbij moet met twee mogelijke verklaringen rekening worden gehouden. De

eerste verklaring is dat een eventueel effect (net als bij de objectieve werkbelasting) niet tot uitdrukking

komt vanwege het niveau waarop de subjectieve werkbelasting gemeten is. Op ‘tevredenheid in het

algemeen’ en ‘emotionele uitputting’ zijn immers vele factoren van invloed. Mogelijk blijkt het behan-

delen van patiënten met psychosociale klachten in subjectieve zin wel relatief belastend wanneer op

patiënt- of consultniveau gemeten wordt. Daarnaast is gebleken dat huisartsen met een brede psycho-

sociale taakopvatting ook aangeven activiteiten op dit terrein vaker uit te voeren dan hun collega’s met

een smallere psychosociale taakopvatting. Huisartsen lijken hun takenpakket dus aan te passen aan

hun taakopvatting, waardoor mogelijk voorkomen wordt dat een discrepantie ontstaat met het verle-

nen van psychosociale zorg die zich vervolgens uit in minder tevredenheid of vermoeidheid.

In deze discussie werd de ‘oorzaak & gevolg vraag’ al even aangestipt. Tot nu toe hebben we steeds

gekeken naar de invloed van de taakopvatting en taakuitvoering ten aanzien van psychosociale zorg-

verlening (‘oorzaak’) op de werkbelasting van huisartsen (‘gevolg’). Maar mogelijk is de werkbe-

lasting zelf van invloed op de taakopvatting en taakuitoefening van huisartsen. Met andere worden,

misschien oefenen huisartsen juist invloed uit op hun werkbelasting door het in meer of mindere

mate behandelen van patiënten met psychosociale problematiek. Wanneer huisartsen door een

grote hoeveelheid werk aan bepaalde aspecten van de zorgverlening minder toekomen, zullen acti-

viteiten op psychosociaal terrein eerder in het gedrang komen dan de meer medisch-technische han-

delingen. Naast de in paragraaf 9.3 beschreven ontwikkelingen kan de toegenomen (ervaren) werk-

belasting van huisartsen dus ook van invloed zijn geweest op het versmallen van de taakopvatting en

taakuitvoering van huisartsen op psychosociaal terrein. Dit kan mede verklaren waarom geen (dui-

delijke) effecten op de objectieve en subjectieve werkbelasting van huisartsen gevonden werden. 
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Bijlage hoofdstuk 9

Tabel 9.1

Taakopvatting psychosociale activiteiten, vergelijking 1987 en 2001 (percentages)

n(1987) = 153, n(2001) = 187

Deze taak behoort… volledig groten- enigszins nauwelijks totaal 

Tot de taak van de huisarts  deels niet 

Adviseren bij opvoedings- 1987 9,5 47,9 39,3 3,2 ,1

moeilijkheden 2001* 3,2 17,6 61 17,6 ,5

Begeleiden van ex-psychiatrische 1987 11,5 39,3 39,3 9,4 ,5

patiënten 2001* 3,8 29,6 53,2 12,4 1,1

Bespreken relatieproblemen 1987 15,0 44,3 37,7 3,0 -

2001* 4,8 32,1 54 8 1,1

Hulp bieden bij suïcidale 1987 8,9 38,4 36,5 14,5 1,7

neigingen 2001 11,3 44,1 33,3 10,8 ,5

Behandeling van lichte vorm van 1987 18,6 34,6 23,0 22,2 1,6

straatvrees 2001 7,5 44,4 26,7 18,2 3,2  

Bespreken van langdurige pro- 1987 28,1 42,9 25,8 3,2 -

blemen op het werk 2001* 4,8 41,2 41,7 10,7 1,6  

Ontspanningstherapie bij span- 1987 5,1 17,4 29,6 38,0 9,8

ningsklachten 2001 ,5 12,9 32,3 38,7 15,6  

Hulp bieden bij seksuele 1987 14,7 48,2 31,0 6,1 -

moeilijkheden 2001* 3,7 37,4 47,6 9,6 1,6  

Hulp bieden bij verslavingspro- 1987 ,8 23,9 42,3 23,9 9,1

blematiek 2001* 1,1 14 42,5 31,7 10,8  

Behandelen van wanen 1987 ,6 13,4 30,3 37,6 18,1

2001 1,6 10,2 34,8 38 15,5  

*: 2001 wijkt significant af van 1987 (p<,01)

Bron: Eerste en Tweede Nationale Studie, nivel
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Tabel 9.2  

Uitvoeren psychosociale activiteiten, vergelijking 1987 en 2001 (percentages) 

n(1987) = 151, n(2001) = 188

Ik voer deze activiteit… zelf uit. altijd meestal soms zelden nooit  

Adviseren bij opvoedings- 1987 5,4 45,1 43,7 5,4 ,4

moeilijkheden 2001* 1,1 26,6 58,5 13,8 -  

Begeleiden van ex-psychia- 1987 8,9 34,8 41,2 14,1 1,0

trische patiënten 2001* 2,1 21,8 59 16 1,1  

Bespreken relatieproblemen 1987 12,2 37,3 38,9 9,8 1,7

2001 3,8 39,8 50 6,5 -  

Hulp bieden bij suïcidale 1987 2,7 30 39,7 24,4 3,3

neigingen 2001 9,0 33,5 38,8 16,0 2,7  

Behandeling van lichte vorm 1987 14 30,4 26,1 18,2 11,3

van straatvrees 2001 5,9 33 27,7 23,4 10,1  

Bespreken van langdurige 1987 26,1 42,0 30,0 1,9 -

problemen op het werk 2001* 4,8 47,9 37,2 9 1,1  

Ontspanningstherapie bij 1987 ,4 15,4 28,9 27,8 27,5

spanningsklachten 2001 1,1 9 23,4 38,3 28,2  

Hulp bieden bij seksuele 1987 7,2 34,9 47,4 10,1 ,4

moeilijkheden 2001* 2,1 27,7 47,9 19,1 3,2  

Hulp bieden bij verslavings- 1987 ,1 19,6 41,3 24 15,1

problematiek 2001 1,1 11,7 42,6 34,6 10,1  

Behandelen van wanen 1987 - 16,5 33,2 30,9 19,4

2001 ,5 11,2 30,5 35,3 22,5  

*: 2001 wijkt significant af van 1987 (p<,01)

Bron: Eerste en Tweede Nationale Studie, nivel

Tabel 9.3 

Cronbach’s alpha behorende bij de aan Grol (1983) ontleende schalen die zijn gebruikt in

hoofdstuk 9

Meetinstrument Dataverzameling Cronbach’s alpha

Taakopvatting psychosociale activiteiten (tien items, ontleend 1987 0,78

aan Grol, 1983) 2001 0,80  

Uitvoeren psychosociale activiteiten (tien items, ontleend aan 1987 0,75

Grol, 1983) 2001 0,79

Bron: Eerste en Tweede Nationale Studie, nivel
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Patiëntgerichte attitude en 
werkbelasting
Kolthof ED, Berg MJ van den, Bakker DH de, Zee J van der

10.1 Inleiding

De huisarts-patiënt relatie is de afgelopen decennia veranderd. Deze verandering wordt sinds 1995

weerspiegeld in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (wgbo) die onder andere

tot doel heeft de relatie tussen hulpverlener en patiënt meer tot een samenwerkingsovereenkomst te

maken. Het paternalistische model, waarin voor de patiënt slechts een passieve rol was weggelegd,

heeft plaatsgemaakt voor een manier van werken waarbij de patiënt centraal staat en actief deelneemt

aan het proces van zorgverlening. Binnen dit concept past een democratische houding van de huisarts

en het door huisarts en patiënt gezamenlijk beslissen over de in te zetten behandeling. Dat patiënten

tegenwoordig goed geïnformeerd zijn – door de verbeterde toegankelijkheid en toegenomen

beschikbaarheid van informatie over ziekte en gezondheid  –  maakt ook dat binnen de spreekkamer

van de huisarts vaker over mogelijke behandelingen gesproken zal worden. Het is goed denkbaar dat

dit gevolgen heeft voor de werkbelasting van huisartsen. Huisartsen die zich op de hoogte stellen van

‘wat de patiënt wil’ en samen met de patiënt de best passende behandeling kiezen, zullen meer tijd

kwijt zijn met deze patiënt dan huisartsen die op basis van de medische diagnose direct de in te zetten

behandeling kiezen. Tevens roept dit de vraag op of huisartsen juist meer voldoening halen uit hun

werkzaamheden wanneer ze een open, democratische houding aannemen en verantwoordelijkheden

met patiënten delen of dat dit juist een extra belasting voor hen vormt.

De volgende vraagstellingen staan in dit hoofdstuk centraal:

Verschillen huisartsen in 1987 en 2001 in hun opvattingen over het aannemen van een democratische hou-

ding ten opzichte van patiënten? 

Maakt gezamenlijke besluitvorming in 2001 vaker deel uit van spreekuurcontacten dan in 1987?

Bestaat er een relatie tussen een democratische houding en gezamenlijke besluitvorming enerzijds en de objec-

tieve en subjectieve werkbelasting van huisartsen anderzijds?

In paragraaf 10.2 wordt ingegaan op de toegenomen aandacht voor gezamenlijke besluitvorming

en de mogelijke relatie met de werkbelasting van huisartsen. In paragraaf 10.3 zijn onderzoeks-

vragen uitgewerkt aan de hand waarvan getracht wordt een antwoord te vinden op de centrale

vraagstellingen uit dit hoofdstuk. Paragraaf 10.4 geeft een beschrijving van de gebruikte data en

methoden. De resultaten worden besproken in paragraaf 10.5. In paragraaf 10.6 volgen de con-

clusies en discussie.
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10.2 Toenemende aandacht voor gezamenlijke besluitvorming

Als gevolg van de vraag vanuit patiënten(organisaties) om patiënten meer bij de vorm en inhoud

van behandelingen te betrekken, was de houding van huisartsen ten opzichte van hun patiënten in

de jaren 70 een actueel onderwerp. Artsen droegen bij aan het verkleinen van de afstand tussen arts

en patiënt door bijvoorbeeld geen witte jas meer te dragen en zich door patiënten te laten tutoyeren

(Groenewegen en Delnoij, 1997). Artsen werden zich ook meer bewust van hun bijdrage aan thera-

pietrouw en hun taak patiënten te informeren. Bensing (1991) beschrijft dat huisartsconsulten

waarin huisartsen zich affectief en patiëntgericht opstelden en waarbij patiënten bij het hulpverle-

ningsproces betrokken werden, positief door andere huisartsen beoordeeld werden (NB. deze con-

sulten werden ook positief beoordeeld voor wat betreft het medisch technische aspect; het een

sloot het ander dus niet uit). Batenburg (1995) beschrijft dat medisch studenten ‘de ideale arts’ de

volgende kenmerken toeschrijven: een democratische houding, betrokkenheid, openheid en aan-

dacht voor de ‘zieke’ in plaats van de ziekte. Alhoewel patiënten en huisartsen dus meer belang

hechtten aan een op samenwerking gerichte relatie, ontbrak het nog aan duidelijke regelgeving op

dit gebied.

De emancipatie van patiënten had wel tot gevolg dat er ook in de politiek een toenemende aandacht

voor de rechten van patiënten kwam. In 1995 werd de Wet op de Geneeskundige Behandelings-

overeenkomst (wgbo) van kracht. Deze wet is ook van toepassing op de huisartsenzorg. Het doel

van de wet is om de rechtspositie van patiënten te verduidelijken en te versterken en de relatie tus-

sen hulpverlener en patiënt meer tot een samenwerkingsovereenkomst te maken (Legemaate,

1995). In de wgbo staat: ‘de hulpverlener licht de patiënt op duidelijke wijze en desgevraagd

schriftelijk in over het voorgenomen onderzoek en de voorgestelde behandeling en de gezond-

heidstoestand van de patiënt’ en ‘voor verrichtingen ter uitvoering van een behandelingsovereen-

komst is de toestemming van de patiënt vereist’. Voordat een patiënt toestemming kan geven voor

een behandeling moet er sprake zijn van ‘informed consent’. Huisartsen moeten patiënten in-

formeren over de behandeling, eventuele alternatieve behandelingen en de mogelijke gevolgen van

deze behandelingen. Het is dus een belangrijke taak van artsen in het algemeen, maar zeker ook

van huisartsen, om patiënten goed te informeren. Ook in de ‘toekomstvisie huisartsenzorg tot

2012’ van het nhg en de lhv (Stalenhoef, 2002) is aangekaart dat huisartsen er bij het verlenen

van zorg rekening mee moeten houden dat het uiteindelijk de patiënt zelf is die, geïnformeerd en

geadviseerd door de huisarts, keuzes maakt. In 1999 is de implementatie van de wgbo geëvalueerd

(Dute et al., 2000). Op basis van de evaluatie kwam een overwegend positief beeld naar voren ten

aanzien van het informeren van en toestemming vragen aan patiënten. De kennis onder artsen en

patiënten over de inhoud en de strekking van de wettelijke bepalingen was redelijk. Wel bleek dat

artsen patiënten niet altijd informeerden over risico’s en alternatieven en dat ze toestemming van

patiënten nogal eens afleidden uit gedragingen van patiënten, in plaats van dat ze er expliciet om

vroegen.

10.2.1 Het gezamenlijke besluitvormingsmodel

Elwyn  (2001) beschrijft verschillende besluitvormingsmodellen die toepasbaar zijn op de huisarts-

patiënt relatie. De meest extreme modellen zijn enerzijds het paternalistisch model en anderzijds
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het ‘informed choice’ model. Binnen het paternalistisch model wordt de patiënt geacht de door de

arts voorgestelde behandeling te volgen. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de arts weet wat goed is

voor de patiënt, zonder dat het nodig is aandacht te besteden aan diens persoonlijke voorkeuren.

Bij het ‘informed choice’ model daarentegen wordt de patiënt ‘volledig’ geïnformeerd, maar ver-

volgens wordt ook het nemen van een beslissing volledig bij de patiënt gelegd. Bij dit model wordt

dus weliswaar zowel het belang van ‘technische kennis’ als van ‘persoonlijke voorkeuren’ erkend,

maar worden patiënten bij het nemen van vaak moeilijke beslissingen aan hun lot overgelaten. Het

‘gezamenlijke besluitvormingsmodel’ neemt een plaats in tussen de twee extremen. Het uitwisse-

len van informatie is zeer belangrijk binnen dit model. Van gezamenlijke besluitvorming kan zelfs

geen sprake zijn, wanneer niet eerst op een open manier informatie tussen huisarts en patiënt uit-

gewisseld wordt. Daarnaast impliceert het model dat er sprake is van tenminste twee partijen (hier

huisarts en patiënt) die ieder stappen nemen in het besluitvormingsproces. Wanneer een besluit

eenmaal genomen is, moeten beide partijen zich hierin kunnen vinden. Gezamenlijke besluitvor-

ming is dus meer dan alleen het uitwisselen van informatie en vereist een democratische, patiënt-

gerichte houding van de huisarts.

Gezamenlijke besluitvorming doet recht aan het erkennen van de autonomie van patiënten.

Daarnaast is bekend dat een patiëntgerichte houding (Huygen et al., 1992) en goede arts-patiënt

communicatie (Stewart, 1995) een rol spelen bij goede zorgverlening. Goede arts-patiënt commu-

nicatie speelt bovendien een rol bij het bespreekbaar maken van psychosociale problemen

(Verhaak, 1986). 

10.2.2 Gevolgen voor de werkbelasting?

In de vorige paragraaf is beschreven dat het uitwisselen van informatie en een patiëntgerichte

houding onmisbaar zijn voor gezamenlijke besluitvorming in de spreekkamer van de huisarts. In

een onderzoek van Post (2002) noemt 51% van de huisartsen een toenemende vraag naar infor-

matie als factor die van invloed is op de toegenomen werkdruk. Edwards et al. (2001) beschrijven

dat patiënten ‘voldoende tijd’ als een belangrijke factor zien voor de manier waarop besluiten

genomen worden. Verhaak (1986) toont aan dat een meer patiëntgerichte communicatiestijl

meer tijd kost.

Howie et al. (1997) beschrijven een positieve relatie tussen consultduur en het door artsen in staat

stellen van patiënten om met gezondheidsproblemen om te gaan. Alhoewel het wederzijds infor-

meren en het gezamenlijk kiezen van een behandeling mogelijk ‘extra’ tijd kost, levert het mogelijk

op de lange termijn juist winst op. De huisarts leert de patiënten om met de eigen klachten om te

gaan. Huisartsen die patiënten de ruimte bieden hun verhaal te doen, achterhalen mogelijk ook

beter ‘de vraag achter de vraag’. Mogelijk komen patiënten hierdoor (voor dezelfde klacht) minder

snel terug bij de huisarts. Wanneer patiënten beter met gezondheidsklachten om kunnen gaan,

leidt dit er mogelijk ook toe dat huisartsen minder oneigenlijke hulpvragen krijgen (Coulter en

Elwyn, 2002). 

Onderzoek naar de effecten van gezamenlijke besluitvorming op de subjectieve werkbelasting van

huisartsen is vooralsnog niet uitgevoerd.
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10.2.3 Juridisering van de zorg?

Huisartsen hebben zelf actief bijgedragen aan het verkleinen van de afstand tussen huisarts en pati-

ënt. Dit betekent dat de thema’s uit de wgbo voor huisartsen niet ‘uit de lucht komen vallen’. Toch

hebben sommigen het idee dat er ook een gevaar schuilt in de wgbo in de vorm van ‘juridisering

van de arts-patiënt relatie (Legemaate, 1995; Van Dantzig en Verhoeff, 1999). Door de wgbo is de

rechtspositie van patiënten versterkt waardoor patiënten gemakkelijker dan vroeger kunnen con-

stateren wanneer zij in hun recht geschonden zijn. Alhoewel dit tot een toename van procedures

zou kunnen leiden, lijkt ‘de Nederlandse patiënt’ er niet op uit om de relatie met zijn hulpverlener

te juridiseren (Legemaate, 1994). Mogelijk ervaren huisartsen dreigende aansprakelijkheidsproble-

men echter toch als een extra druk. Bovendien kan het voor huisartsen moeilijk in te schatten zijn

wat hun patiënten al weten, aan welke informatie patiënten nog behoefte hebben en wanneer ze

aan hun informatieplicht hebben voldaan (Coulter en Elwyn, 2002). 

10.3 Onderzoeksvragen

Om de centrale vraagstellingen zoals geformuleerd in de inleiding van dit hoofdstuk te kunnen

beantwoorden, is een aantal onderzoeksvragen geformuleerd. Op de eerste plaats zal onderzocht

worden of huisartsen in 1987 en 2001 verschillen in hun opvattingen over het aannemen van een

democratische houding ten opzichte van patiënten (onderzoeksvraag 1). De verwachting is dat huisart-

sen in 2001 meer belang hechten aan een democratische houding. Wanneer inderdaad sprake is van

een verschil in opvattingen, zal bekeken worden of dit verschil toe te schrijven is aan veranderde

opvattingen binnen de hele beroepsgroep of dat vooral jongere huisartsen (die meer in de heden-

daagse tijdgeest zijn opgeleid) hiervoor verantwoordelijk zijn (onderzoeksvraag 2). De verwachting is

dat onder invloed van maatschappelijke veranderingen de totale huisartsenpopulatie meer belang

hecht aan een democratische houding. In hoofdstuk 2 is beschreven dat de samenstelling van de

Nederlandse beroepsgroep van huisartsen veranderd is. Aangezien van de huisartskenmerken

‘geslacht’, ‘leeftijd’ en ‘het aantal fte dat de huisarts werkzaam is’ bekend is dat ze van invloed kun-

nen zijn op de geleverde zorg (Bensing et al., 1993; Weide en De Bakker, 1996), zal tevens bekeken

worden of verschil in opvattingen hierdoor verklaard worden (onderzoeksvraag 3). De verwachting is

dat vrouwen, part-time werkende huisartsen en jongere huisartsen democratischer scoren. 

Vervolgens zal onderzocht worden of gezamenlijke besluitvorming in 2001 vaker plaatsvindt

binnen de huisarts-patiënt relatie dan in 1987 (onderzoeksvraag 4). Indien dit het geval is zal tevens

onderzocht worden of huisartsen met een positieve attitude ten aanzien van een democratische

houding meer werken volgens principes uit het gezamenlijke besluitvormingsmodel (onderzoeks-

vraag 5). De verwachting is dat dit het geval is.

De volgende vraag is nu of huisartsen met een meer democratische houding en huisartsen die rela-

tief veel aan gezamenlijke besluitvorming doen, relatief lange consulten hebben. De verwachting is

dat een democratische houding en gezamenlijke besluitvorming leidt tot langere consulten. Indien

deze verwachting bevestigd wordt, zal onderzocht worden of dit ook leidt tot meer patiëntgebon-

den tijd en langere werkweken (onderzoeksvraag 7). 
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Tot slot zal bekeken worden of er een verband is tussen een democratische houding bij huisartsen

en de mate waarin ze aan gezamenlijke besluitvorming doen enerzijds en de subjectieve werkbe-

lasting van huisartsen anderzijds (onderzoeksvraag 8).

10.4 Methode

Om de onderzoeksvragen uit dit hoofdstuk te beantwoorden is gebruikt gemaakt van gegevens uit de

huisartsenquêtes en videoregistraties van de Eerste en Tweede Nationale Studie. Daarnaast is gebruik

gemaakt van gegevens uit het Tweede Nationale Studie tijdsbestedingsonderzoek onder huisartsen.

Om de opvattingen van huisartsen over een democratische houding te meten, is huisartsen een

serie van zeven items over het delen van verantwoordelijkheden met patiënten voorgelegd (ont-

leend aan Grol, 1983). De verschillende items zijn weergegeven in tabel 10.2. Per item kon op een

vijfpuntsschaal aan worden gegeven in hoeverre men het met de stelling eens was (‘helemaal eens’,

‘eens’, ‘deels wel/deel niet mee eens’, ‘oneens’ en ‘helemaal oneens’). Op basis van analyses met

data uit 1987 (door Foets et al., 1991) is besloten twee van de in totaal negen items, vanwege een

slechte spreiding niet meer op te nemen in de huisartsenquête van 2001. Waar nodig zijn de ant-

woordcategorieën zo omgescoord dat geldt ‘hoe hoger de score, hoe democratischer’. Aangezien

de items geen schaal vormen, is per item de Mann-Whitney test gebruikt om te bepalen of huisart-

sen in 1987 en 2001 van elkaar verschillen. De Mann-Whitney test is uitgevoerd op ongewogen

gegevens, de frequentieverdeling is uitgevoerd op gewogen gegevens (voor de gegevens uit 1987

werd een weegfactor berekend aangezien een gestratificeerde steekproef werd getrokken). Met

kruistabellen (op gewogen gegevens) en chikwadraat-toets (op ongewogen gegevens) is naar een

verband met huisartskenmerken gezocht.

Of binnen consulten sprake was van gezamenlijke besluitvorming, is bepaald aan de hand van de

videoregistratie. In 2001 werden in totaal 2094 consulten geobserveerd. De consulten werden bij

142 huisartsen opgenomen. In 1987 werden video-opnamen gemaakt bij 16 huisartsen. In totaal

242 consulten zo gescoord dat ze bruikbaar zijn voor de analyses binnen dit hoofdstuk. Om de

mate van gezamenlijke besluitvorming te bepalen is gekeken naar de patiëntgerichtheid van huis-

artsen binnen consulten en de mate waarin wgbo items aan de orde waren. 

Wat betreft de patiëntgerichtheid werd op vijfpuntsschalen (van ‘in het geheel niet’ tot ‘in zeer

grote mate’) aangegeven in hoeverre patiënten de ruimte kregen en aangemoedigd werden om te

vertellen waarom ze waren gekomen, in hoeverre ze (mee) konden beslissen over het behandelplan

en voorkeuren en zorgen konden bespreken en in hoeverre de huisartsen zich ontvankelijk opstel-

den (goed luisterden en de juiste in de context passende antwoorden gaven). Wat betreft het aan de

orde komen van wgbo items werd gescoord of: 

1. de patiënt informatie kreeg over alternatieve behandelingen (of verrichtingen);

2. de patiënt informatie kreeg over eventuele bijwerkingen, nevenklachten of risico’s;

3. de patiënt toestemming voor behandeling (of verrichting) gevraagd werd.

Op basis van de gescoorde consulten werd de gemiddelde score per huisarts berekend, teneinde de

relatie met de werkbelasting op huisartsniveau te onderzoeken.
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De maten voor objectieve en subjectieve werkbelasting zijn beschreven in hoofdstuk 4 van dit rap-

port. Aan de hand van correlaties en multipele regressie-anlyses is de samenhang bepaald tussen

de maten voor objectieve en subjectieve werkbelasting enerzijds en democratische houding en

gezamenlijke besluitvorming anderzijds.

In tabel 10.1 zijn de in dit hoofdstuk gebruikte gegevensbronnen, operationalisaties en meetinstru-

menten weergegeven. 

Tabel 10.1 

Binnen dit hoofdstuk gebruikte gegevens: operationalisaties, bronnen en aantallen

Thema Operationalisatie Bron n

Democratische houding Opvattingen van huis Huisartsenquête ns1 156

artsen over het delen van Huisartsenquête ns2 180

verantwoordelijkheden 

met de patiënt 

Gezamenlijke besluit- Patiëntgerichtheid van Videoregistratie ns1 16 huisartsen

vorming de huisarts (242 consulten)

Videoregistratie ns2 142 huisartsen

(2094 consulten)

Bespreken van wgbo

items tijdens consult 

Objectieve werkbelasting Duur praktijkconsulten Videoregistratie ns2 2094 consulten 

(142 huisartsen)    

Aantal uren dat wekelijks Tijdsbestedings- 157

wordt besteed aan ver- onderzoek huisartsen

schillende bezigheden 

Subjectieve werk- Tevredenheid over het Huisartsenquête ns2 164

belasting werk in het algemeen 

Tevredenheid over de  

beschikbare tijd

10.5 Resultaten

10.5.1 Een meer democratische houding 

Tabel 10.2 in de bijlage presenteert op item niveau de door huisartsen gegeven antwoorden op de stellin-

gen over het aannemen een democratische houding jegens patiënten. Uit de tabel blijkt dat huisartsen in

2001 op vier van de zeven items statistisch significant ‘democratischer’ scoren dan hun collega’s in 1987.

Op de overige drie items scoorden huisartsen op beide meetmomenten niet significant verschillend. 

De verschuiving naar een meer democratische houding is goed zichtbaar wanneer naar de scores

per item gekeken wordt. Uit figuur 10.1 blijkt bijvoorbeeld dat acht op de tien huisartsen in 2001
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vindt dat een patiënt met kanker, die vraagt wat er aan de hand is, direct open en eerlijk geantwoord

moet worden. In 1987 was de helft van de huisartsen het hiermee eens. Het percentage huisartsen

dat het met deze stelling niet eens was, nam af van 12% naar 1%. 

Figuur 10.1

Het percentage huisartsen in 1987 en 2001 dat het eens is met de stelling dat een patiënt met kanker die

vraagt wat er aan de hand is, direct open en eerlijk beantwoord moet worden.

Bron: Eerste en Tweede Nationale Studie, nivel

De verwachting ten aanzien van de eerste onderzoeksvraag is terecht gebleken. In 2001 zijn er meer

huisartsen die openheid en het informeren van patiënten erg belangrijk vinden. 

De vervolgvraag is nu of dit verschil verklaard wordt een veranderde opvatting onder ‘alle huisart-

sen’ of alleen door het aandeel jongere huisartsen. Huisartsen zijn hiertoe ingedeeld op basis van

hun geboortejaar. In tabel 10.3 in de bijlage is het percentage huisartsen dat het eens is met de stel-

lingen waarop in 2001 statistisch significant democratischer gescoord werd, weergegeven. Wan-

neer deze uitkomsten gepresenteerd worden in een figuur (figuur 10.2a tot en met 10.2d) is voor

iedere stelling goed zichtbaar dat de opvatting van huisartsen binnen vrijwel elke groep in 2001

democratischer is dan in 1987. In figuur 10.2a is bijvoorbeeld te zien dat 37% van de oudste huis-

artsen het in 1987 eens is met ‘stelling A’. De jongste huisartsen zijn het hier in 2001 meer dan 2x

zo vaak mee eens (79%). Maar ook binnen de twee middelste groepen zijn de percentages huisart-

sen die het met de stelling eens zijn  toegenomen (met respectievelijk 24% en 23%). 

Alhoewel er verschillen bestaan tussen de groepen, kan geconcludeerd worden dat de opvatting over

een democratische houding jegens patiënten veranderd is onder alle huisartsen en dat de verande-

ring niet slechts toe te schrijven is aan de jongere huisartsen. Dit ondersteunt de verwachting.
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Figuur 10.2a tot en met 10.2d

Percentage huisartsen dat het (helemaal) eens is met verschillende stellingen over democratische hou-

ding, naar geboortecohort in 1987 en 2001

Bron: Eerste en Tweede Nationale Studie, nivel

In tabel 10.4 (in de bijlage) is voor alle zeven items een uitsplitsing gemaakt naar de huisartsken-

merken leeftijd, geslacht en part-time of full-time werken. Er zijn geen duidelijke verbanden

gevonden tussen de verschillende huisartskenmerken en de opvattingen van huisartsen over een

democratische houding. Mogelijk speelt hierbij een rol dat de aantallen in de verschillende sub-

groepen soms klein waren.

10.5.2 Er is vaker sprake van gezamenlijke besluitvorming

In tabel 10.5 zijn de gemiddelde scores van huisartsen op de verschillende items over patiëntge-

richtheid tijdens consulten opgenomen. Patiënten kregen in 2001 vaker de ruimte om voorkeuren

en zorgen met de huisarts te bespreken en mee te beslissen over de in te zetten behandeling

(p<,005).
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Figuur 10.2a
Stelling a: Als een patiënt met kanker 
vraagt wat er aan de hand is, moet de 
huisarts meteen zo open en eerlijk mo-
gelijk antwoord geven 

Figuur 10.2b
Stelling b: Een huisarts dient zijn patiën-
ten steeds op de hoogte te stellen wat 
hij in een verwijsbrief schrijft 

Figuur 10.2c: 
Stelling c: Er komen steeds meer mensen 
op het spreekuur met klachten of proble-
men die je moeilijk serieus kunt nemen

Figuur 10.2d
Stelling d: Bij een aantal patiënten heeft 
het weinig zin om uitleg te geven, omdat ze 
deze toch niet begrijpen  



Tabel 10.5 

Gemiddelde scores (en sd) van huisartsen op de items over patiëntgerichtheid binnen con-

sulten in 1987 en 2001 (n[1987]=16, n[2001]=142)

1987 2001  

Patiënt kreeg de ruimte om (mee) te beslissen over het behandelplan 2,9 (0,3) 3,4** (0,4) 

en voorkeuren/zorgen te bespreken

Patiënt kreeg de ruimte en werd aangemoedigd om in eigen woorden 4,0 (0,2) 3,9 (0,3) 

te vertellen waarom hij/zij was gekomen 

Huisarts stelde zich ontvankelijk op 4,0 (0,1) 4,1 (0,3)  

**: p<,001

Bron: Eerste en Tweede Nationale Studie, nivel 

In tabel 10.6 wordt op huisartsniveau het percentage consulten gepresenteerd, waarbinnen in 1987

en 2001 verschillende wgbo-items aan de orde waren. In 2001 blijkt vaker dan veertien jaar daar-

voor sprake van ‘informed consent’. In 1987 werd nog nauwelijks toestemming aan patiënten

gevraagd om een bepaalde behandeling te starten of verrichting uit te voeren terwijl huisartsen in

2001 gemiddeld in ruim 20% van de consulten toestemming vragen.

Tabel 10.6 

Gemiddeld percentage consulten (en sd) in 1987 en 2001 waarbinnen huisartsen aandacht

besteden aan wgbo-items (n[1987]=16, n[2001]=142)

1987 2001  

Informed consent 1,6% (3,8) 20,4%** (13,9)

Informatie over alternatieven  19,3% (10,1) 16,5% (13,4)

Informatie over bijwerkingen en risico’s 12,8% (15,6) 16,6% (12,5)

**: p<,001

Bron: Eerste en Tweede Nationale Studie, nivel

Huisartsen geven dus niet alleen aan meer belang te hechten aan een democratische houding in de

omgang met patiënten. Patiënten krijgen in 2001 ook vaker de ruimte om mee te beslissen over de

in te zetten behandeling en huisartsen vragen vaker toestemming voor het starten van een behan-

deling of het uitvoeren van een verrichting dan in 1987. 

De volgende onderzoeksvraag is nu of huisartsen met een positieve attitude ten aanzien van een

democratische houding, meer patiëntgericht zijn en vaker wgbo-items aan de orde stellen dan col-

lega’s met een minder democratische houding. Op basis van de gegevens uit 2001 zijn geen ver-

banden gevonden tussen de items over een democratische houding enerzijds en de items over geza-

menlijke besluitvorming anderzijds. De situatie in 1987 was enigszins anders. Op basis van de

gegevens uit 1987 worden positieve correlaties gevonden tussen drie van de zeven items over een

democratische houding (namelijk item c, d en f uit tabel 10.2 in de bijlage) enerzijds en de mate

waarin huisartsen patiënten de ruimte geven om voorkeuren en zorgen te bespreken en mee te

beslissen anderzijds (spearman’s correlaties bedragen respectievelijk 0,56; 0,64 en 0,55; p<,05).
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Alhoewel huisartsen in 2001 dus een meer democratische houding hebben en meer aan gezamen-

lijke besluitvorming doen dan hun collega’s in 1987, leveren de resultaten geen overtuigend bewijs

dat deze factoren direct verband met elkaar houden.  

10.5.3 Invloed van democratische houding op objectieve werkbelasting

Er werden geen verbanden gevonden tussen een democratische houding en de gemiddelde con-

sultduur van huisartsen. De verwachting dat een democratische houding tot langere consulten leidt

wordt dus niet bevestigd. 

Uit tabel 10.8 blijkt echter wel dat huisartsen die relatief veel aandacht besteden aan gezamenlijke

besluitvorming, gemiddeld langere consulten hebben dan collega’s waarbij binnen consulten min-

der aandacht is voor gezamenlijke besluitvorming. Er wordt alleen geen verband gevonden met het

informeren van patiënten over bijwerkingen en risico’s van behandelingen.

Tabel 10.8 

Correlaties tussen consultduur en mate waarin gezamenlijke besluitvorming en wgbo-items

door huisartsen aan de orde worden gesteld in 2001 (n=142) 

Gemiddelde Consultduur  

Ruimte om te vertellen waarom gekomen ,36**  

Ruimte om mee te beslissen en voorkeuren/zorgen te bespreken ,38**  

Huisarts stelde zich ontvankelijk op ,33**  

Informatie over alternatieve behandelingen ,20*  

Informatie over bijwerkingen en risico’s ,13 

Informed consent ,21*  

*: p<,05; **: p<,005

Bron: Tweede Nationale Studie, nivel

De in tabel 10.8 gepresenteerde bivariate verbanden zijn vervolgens ook multivariaat onderzocht.

Aangezien zowel de drie items over patiëntgerichtheid een schaal vormen (Cronbach’s alpha =

0,87) als ook de drie wgbo-items (Cronbach’s alpha = 0,74), is per huisarts de gemiddelde score

op beide schalen berekend. De correlatie tussen de gemiddelde wgbo-score en de consultduur

bedraagt 0,22 (p=0,01) en tussen de gemiddelde patiëntgerichtheid en de consultduur 0,40

(p<,01). Wanneer echter zowel de gemiddelde wgbo-score als ook de gemiddelde score op de

patiëntgerichtheid in een lineair regressiemodel worden opgenomen, blijkt het effect van het

bespreken van wgbo-items op de consultduur te verdwijnen. De relatie tussen het bespreken van

wgbo-items en consultduur loopt dus via de patiëntgerichtheid van huisartsen. Met andere woor-

den, het aan de orde stellen van wgbo-items door huisartsen vraagt om een patiëntgerichte hou-

ding. In tabel 10.9 worden de resultaten van de regressievergelijking gepresenteerd. Het aantal fte

dat de huisarts werkt, de leeftijd van de huisarts, de urbanisatie graad van de praktijk en het per-

centage ouderen in de praktijk (65+) zijn meegenomen als controlevariabelen. Deze controlevaria-

belen bleken geen invloed te hebben op de consultduur.   



Tabel 10.9 

Invloed van een patiëntgerichte houding van de huisarts en het door huisartsen bespreken

van wgbo-items op de gemiddelde consultduur van huisartsen (n=140).

Gemiddelde consultduur   

Beta  

Patiëntgerichtheid van de huisarts ,39**  

Mate waarin huisarts wgbo-items aan de orde stelt ,01  

Fte’s werkzaam in de praktijk -,04  

Leeftijd van de huisarts ,13  

Urbanisatiegraad van de praktijk -,11  

% Ouderen (65+) in de praktijk -,16     

Totaal verklaarde variantie (adjusted r2) ,18  

**: p<,005

Bron: Tweede Nationale Studie, nivel

Aangezien de patiëntgerichtheid van huisartsen van invloed is op de gemiddelde consultduur, is

vervolgens gekeken of dit ook leidt tot meer patiëntgebonden tijd en langere werkweken. Er wer-

den geen correlaties gevonden tussen de mate van patiëntgerichtheid van huisartsen en deze maten

van objectieve werkbelasting.

10.5.4 Invloed van democratische houding op subjectieve werkbelasting

Wat betreft de subjectieve werkbelasting is bekeken of er een verband is tussen de opvattingen van

huisartsen over het aannemen van een democratische houding jegens patiënten, hun patiëntge-

richtheid en de mate waarin ze wgbo-items aan de orde stellen enerzijds en de mate waarin ze

tevreden zijn met hun werk in het algemeen en de beschikbare tijd in het bijzonder anderzijds.

Deze verbanden werden niet gevonden. De verwachting dat er een verband bestaat tussen een

democratische houding van huisartsen en gezamenlijke besluitvorming tijdens consulten en de

subjectieve werkbelasting wordt hiermee niet bevestigd.

10.6 Conclusies en discussie

In dit hoofdstuk stond het door huisartsen en patiënten gezamenlijk nemen van beslissingen tij-

dens consulten centraal. Huisartsen hebben in veertien jaar tijd een ontwikkeling op dit gebied

doorgemaakt. Huisartsen hebben in 2001 een positievere attitude ten aanzien van een democrati-

sche houding in de omgang met patiënten. Ze hechten met name meer belang aan het informeren

van patiënten. Deze verandering wordt veroorzaakt door een verandering binnen de totale huisart-

senpopulatie en dus niet alleen door modernere opvattingen onder jongere huisartsen. Ook wat

betreft het met patiënten delen van verantwoordelijkheden blijken huisartsen te zijn veranderd.

Vaker dan in 1987 wordt patiënten de mogelijkheid geboden zorgen en voorkeuren te bespreken en

mee te beslissen over het behandelplan. In 2001 wordt de patiënt in een vijfde van de consulten
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bovendien om toestemming gevraagd alvorens de behandeling gestart wordt. Alhoewel dit een in

het oog springende verandering ten opzichte van de situatie in 1987 is (toen nauwelijks om toe-

stemming werd gevraagd), is dit minder dan verwacht gezien de huidige wetgeving op dit gebied.

Uit de resultaten blijkt niet dat patiënten meer dan veertien jaar geleden worden geïnformeerd over

alternatieve behandelingen en behandelrisico’s. Huisartsen doen dit nog steeds slechts in minder

dan een kwart van de gevallen. Ook uit de evaluatiestudie naar de implementatie van de wgbo

(Dute et al., 2000) bleek dat verplichtingen ten aanzien van het besrpeken van risico’s en alterna-

tieven vaker werden veronachtzaamd dan andere onderdelen van de informatieplicht. Dat geen ver-

andering werd gevonden in de mate waarin patiënten aangemoedigd worden te vertellen waarom

ze zijn gekomen en de mate waarin de huisartsen zich ontvankelijk opstellen, is minder opvallend,

aangezien huisartsen dit in 1987 al veelvuldig deden. Er werd geen duidelijk verband gevonden tus-

sen het hebben van een democratische houding en gezamenlijke besluitvorming. Wel kan gecon-

cludeerd worden dat de wensen van patiënten, de werkwijze van huisartsen en wetgeving op dit ter-

rein in 2001 meer met elkaar in overeenstemming zijn dan in 1987.

Gezamenlijke besluitvorming heeft een duidelijke relatie met de consultduur van huisartsen. Hoe

meer patiëntgericht de huisarts, hoe langer de gemiddelde consultduur van deze huisarts. Huis-

artsen die binnen consulten vaker ‘informed consent’ vragen en patiënten vaker informeren over

alternatieve behandelingen en behandelrisico’s, zoals voorgeschreven in de Wet op de Geneeskun-

dige Behandelingsovereenkomst (wgbo, 1995), hebben ook een hogere gemiddelde consultduur.

Dit verband tussen het door huisartsen aandacht besteden aan wgbo items enerzijds en hun ge-

middelde consultduur anderzijds is echter geen direct verband gebleken. De relatie met de con-

sultduur loopt via een patiëntgerichte houding van de huisarts. Het aan de orde stellen van wgbo

items vraagt dus om een patiëntgerichte houding en deze houding is verantwoordelijk voor de

hogere gemiddelde consultduur. 

Ondanks de langere gemiddelde consultduur, zijn geen effecten gevonden van een meer patiëntge-

richte houding op het aantal uren dat huisartsen wekelijks aan direct patiëntgebonden activiteiten

besteden en de lengte van hun totale werkweek. Zoals ook beschreven in hoofdstuk 9 van dit rap-

port (over Psychosociale zorgverlening en werkbelasting) is een mogelijke verklaring voor het uit-

blijven van effecten op deze maten, dat velerlei factoren hierop van invloed zijn. De kans bestaat dat

hierdoor een eventueel effect van een meer patiëntgerichte houding niet tot uitdrukking komt.

Hetzelfde geldt voor een relatie met de subjectieve werkbelasting van huisartsen. Huisartsen die

relatief veel aan gezamenlijke besluitvorming doen, wijken wat betreft hun tevredenheid over het

werk in het algemeen en de beschikbare tijd in het bijzonder niet af van collega’s die hieraan nog

minder aandacht besteden.

Een vraag die nog onbeantwoord is gebleven, is of de relatie tussen consultduur en gezamenlijke

besluitvorming mogelijk (ook) andersom gezien moet worden. Alhoewel het aannemelijk is dat

gezamenlijke besluitvorming leidt tot langere consulten, kan het ook zo zijn dat daar waar huisart-

sen meer tijd hebben voor hun patiënten, ze hiermee ook meer ruimte hebben voor gezamenlijke

besluitvorming. Het al dan niet uitgebreid informeren van de patiënt over de verschillende behan-

delingen en het samen met de patiënt zoeken naar de meest passende behandeling, is dan ‘een

middel’ om de werkbelasting te reguleren. Dit zou dan ook een mogelijke verklaring zijn voor het
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feit dat geen effect gevonden wordt op de direct patiëntgebonden tijd en de totale werkweek van

huisartsen. Huisartsen die al veel uren werken, zouden dan minder toekomen aan gezamenlijke

besluitvorming tijdens consulten. Deze causaliteitsvraag is reden voor vervolgonderzoek.

In hoofdstuk 9 van dit rapport over psychosociale zorgverlening en werkbelasting, is gebleken dat

er een duidelijke relatie bestaat tussen psychosociale zorgverlening door huisartsen en de consult-

duur. Het is goed voor te stellen dat een patiëntgerichte houding van de huisarts hand in hand gaat

met aandacht voor psychosociale problemen binnen consulten. Een mogelijk verband tussen beide

factoren en de relatie met consultduur is niet onderzocht. Mogelijk versterken beide factoren

elkaar, maar mogelijk betekent meer ruimte voor gezamenlijke besluitvorming juist minder tijd

voor het bespreken van psychosociale problemen of vice versa. Ook dit vraagt om nader onderzoek.
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Bijlage hoofdstuk 10

Tabel 10.2 

Opvattingen van huisartsen over het aannemen van een democratische houding in de om-

gang met patiënten (n[1987] = 156, n[2001] = 180)

*:  wijkt significant af van ns1 (p<,05)

**: wijkt significant af van ns1 (p<,01) 

Bron: Eerste en Tweede Nationale Studie, nivel
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Ik ben het hiermee …  % helemaal % eens % deels % oneens % helemaal

eens (on)eens oneens 

(a) Als een patiënt met kanker vraagt wat 1987 14,6 37,0 36,3 9,4 2,8

er aan de hand is, moet de huisarts meteen 2001** 20,4 59,7 18,8 1,1 -

zo open en eerlijk mogelijk antwoord geven 

(b) Een huisarts dient zijn patiënten steeds 1987 31,1 41,4 21,7 5,8 - 

op de hoogte te stellen wat hij in een 2001** 37,6 51,9 9,9 ,6 -  

verwijsbrief schrijft 

(c) Er komen steeds mensen op het 1987 9,6 25,5 19,4 36,8 8,7

spreekuur met klachten of problemen 2001** 1,1 12,2 27,2 44,4 15

die je moeilijk  au serieux kunt nemen 

(d) Bij een aantal patiënten heeft het wei- 1987 2,5 24 27,1 29,8 16,5

nig zin om uitleg te geven, omdat ze deze 2001* 1,7 12,2 25 47,8 13,3 

toch niet begrijpen 

(e) Als een huisarts medicijnen voorschrijft, 1987 16,1 32,8 38,9 11,4 0,9

dient hij altijd nauwkeurig en uitvoerig de 2001 3,9 45 40 11,1 -  

werking ervan uit te leggen 

(f) Er is niets op tegen als patiënten een 1987 10,9 26,9 31,7 27,7 2,8

beetje opzien tegen hun huisarts 2001 9,9 27,1 39,2 22,1 1,7  

(g) Een succesvolle behandeling hangt 1987 8,3 31,1 44,2 13,2 3,1

vaak meer af van het vertrouwen van de 2001 8,3 40,6 33,3 16,7 1,1  

patiënt in de huisarts dan van een 

uitgebreide uitleg 



Tabel 10.3 

Verschillen tussen huisartsen in democratische houding naar geboortecohort in percentages

(n[1987] = 156, n[2001] = 180)

Ik ben het hiermee (helemaal) eens  Cohort 1 Cohort 2 Cohort 3 Cohort 4

1924 tot 1939 tot 1950 tot 1959 tot

1939 1950 1959 1973

Als een patiënt met kanker vraagt wat er 1987 37,1 54,3 58,5 -

aan de hand is, moet de huisarts meteen zo 2001 - 78,4 81,7 79,2

open en eerlijk mogelijk antwoord geven 

Een huisarts dient zijn patiënten steeds op 1987 83,3 69,1 68,3 -

de hoogte te stellen wat hij in een verwijs- 2001** - 94,1 96,3 72,9  

brief schrijft

Er komen steeds mensen op het spreekuur 1987 33,3 40,7 26,8 -

met klachten of problemen die je moeilijk 2001* - 17,6 17,3 2,1   

au serieux kunt nemen 

Bij een aantal patiënten heeft het weinig zin 1987* 37,1 26,3 17,5 -

om uitleg te geven, omdat ze deze toch niet 2001 - 19,6 11 12,8 

begrijpen 

*: cohorten verschillen significant op 1 meetmoment (p<,05)

**: cohorten verschillen significant op 1 meetmoment (p<,01)

Bron: Eerste en Tweede Nationale Studie, nivel

Tabel 10.4

Democratische houding naar huisartskenmerk, vergelijking 1987 en 2001, percentage (hele-

maal) eens (N[1987]=156, N[2001]=180)

Vervolg tabel 10.4 op de volgende pagina
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Als een patiënt met kanker vraagt wat er aan de hand is, moet de Een huisarts dient zijn patiënten steeds op de hoogte te stellen

huisarts meteen zo open en eerlijk mogelijk antwoord geven wat hij in een verwijsbrief schrijft 

1987 2001  1987 2001  

Man 52,2 80,5 Man 72,7 94,7**

Vrouw 47,1 79,2 Vrouw  72,2 75,0

Fulltime (1fte) 50,0 82,5 Fulltime (1fte) 69,5 93,0

Parttime (< 1fte) 67,9 79,5 Parttime (< 1fte) 78,6 88,5 

28 t/m 40 jaar 52,8 80,5 28 t/m 40 jaar 65,3 75,6**

41 t/m 49 jaar 56,1 80,0 41 t/m 49 jaar 78,9 92,5

50 t/m 62 jaar 37,0 80,0 50 t/m 62 jaar 78,6 95,0



Vervolg tabel 10.4

*: significant verschil tussen de subgroepen 

op 1 meetmoment (p<,05)

**: significant verschil tussen de subgroepen 

op 1 meetmoment (p<,01)

Bron: Eerste en Tweede Nationale Studie, nivel
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Er komen steeds mensen op het spreekuur met klachten of proble- Bij een aantal patiënten heeft het weinig zin om uitleg te geven,

men die je moeilijk  au serieux kunt nemen omdat ze deze toch niet begrijpen  

1987 2001  1987 2001  

Man 36,7 15,9 Man 27,3 17,4* 

Vrouw 23,5 6,3 Vrouw 17,6 4,2

Fulltime (1fte) 32,5 21,1 Fulltime (1fte) 22,2 19,3

Parttime (< 1fte) 29,6 9,9* Parttime (< 1fte) 28,6 11,6

28 t/m 40 jaar 41,7 2,4 28 t/m 40 jaar 25 12,5

41 t/m 49 jaar 31,6 16,5 41 t/m 49 jaar 26,3 11,3

50 t/m 62 jaar 25,9 16,7 50 t/m 62 jaar 33,3 18,3

Als een huisarts medicijnen voorschrijft, dient hij altijd nauwkeurig Er is niets op tegen als patiënten een beetje opzien tegen 

en uitvoerig de werking ervan uit te leggen hun huisarts  

1987 2001  1987 2001  

Man 50,7 47,7 Man 39,6 40,6

Vrouw 35,3 52,1 Vrouw 23,5 27,1

Fulltime (1fte) 51,3 49,1 Fulltime (1fte) 39,3* 43,9

Parttime (< 1fte) 42,9 49,6 Parttime (< 1fte) 14,3 33,6

28 t/m 40 jaar 47,2* 37,5 28 t/m 40 jaar 33,3 17,1**

41 t/m 49 jaar 59,6 53,8 41 t/m 49 jaar 42,1 45,0

50 t/m 62 jaar 29,6 50,0 50 t/m 62 jaar 40,7 40,0

Een succesvolle behandeling hangt vaak meer af van het vertrou-

wen van de patiënt in de huisarts dan van een uitgebreide uitleg   

1987 2001  

Man 41,6 53,0

Vrouw 22,2 37,5 

Fulltime (1fte) 37,9 47,4

Parttime (< 1fte) 35,7 48,8

28 t/m 40 jaar 30,6** 40,0

41 t/m 49 jaar 38,6 47,5

50 t/m 62 jaar 66,7 56,7 
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Lijst en verklaring van de gebruikte afkortingen en begrippen in de Kernrap-
porten 

Afkorting/begrip Omschrijving

Assistent(e) Zie bij Praktijkassistent

Assistent(e)-plus Praktijkassistent met aanvullende opleiding op hbo-niveau

Boekingsinterval Tijd die huisartsen per patiënt op het afspraakspreekuur reserveren

cbs Centraal Bureau voor de Statistiek (Voorburg/Heerlen)

Contactduur Duur van een consult met de huisarts van de eerste tot de laatste verbale uiting 

Contactfrequentie Het totaal aantal contacten met de deelnemende huisarts(praktijk)en in een

registratiejaar gedeeld door alle ingeschreven patiënten in die huisartspraktij-

ken, dus ook degenen die geen contact hadden met de huisartspraktijk.

Contactsoort De volgende contactsoorten werden geregistreerd: visite, consult, telefonische

en overige contacten. Onder overige contacten vallen bijvoorbeeld administra-

tieve contacten, zoals het  inschrijven van testuitslagen in het patiëntendossier

copd Chronic obstructive pulmonary disease

Culturele achtergrond In de Tweede Nationale Studie wordt, in navolging van het Centraal Bureau voor

de Statistiek (cbs), culturele achtergrond grofweg uitgesplitst naar westers en

niet-westers. Een westerse achtergrond verwijst naar de groep autochtonen en

westers allochtonen, een niet-westerse achtergrond refereert naar de 6% alloch-

tonen waarbij minimaal één van de ouders is geboren in Turkije, Azië (excl.

Japan, Israël en Indonesië), Midden- of Zuid Amerika, of Afrika

Elektronisch Medisch Informatie die door de huisarts of praktijkassistente is vastgelegd met betrek-

king tot het contact met de patiënt. De vastlegging geschiedt volgens het zoge-

heten SOEP-systeem, zie SOEP-systeem. Het elektronisch medisch dossier func-

tioneert in de vorm van een computerprogramma op de computer(s) van de

huisartspraktijk, het Huisarts Informatie Systeem (HIS). Zie ook HIS.

Enter-methode (regressie- Analysemethode waarbij alle verklarende variabelen tegelijk in het model wor-

den opgenomen, ongeacht hun verklaringskracht.

Etniciteit Zie Culturele achtergrond

ggz Geestelijke Gezondheidszorg

haio Huisarts in opleiding

hbo Hogere Beroepsopleiding

hidha Huisarts in dienst van een huisarts

his Huisarts Informatie Systeem, het registratie systeem waarmee de huisarts infor-

matie van het Elektronisch Medisch Dossier in de computer vastlegt. Zie

Elektronisch Medisch Dossier.

icpc International Classification of Primary Care-1 (Lamberts H et al. 1987), versie

2000. Dit is een opvolger van de International Classification of Health Problems

in Primary Care-2- Defined (icppc-2-Defined) (Lamberts H et al. 1983). 

De icpc is een zogeheten twee-assig classificatiesysteem, met een indeling naar

orgaansysteem (de 17 icpc-hoofdstukken; a= Algemeen e.a., b=Bloed e.a., 

Dossier (emd)

analyse volgens…)
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begrippenlijst

Afkorting/begrip Omschrijving

d=Maagdarmkanaal e.a. enz. ) en daarbinnen naar component (component 1

t/m 7). De icpc-code bestaat aldus uit één lettercode gevolgd door 2 cijfers (de

hoofdcode), facultatief gevolgd door een punt met twee cijfers (de subcode). Uit

de hoofdcodes kan worden afgeleid om welke component het gaat:

Component hoofdcode

1 symptomen/klachten 01-29

2 diagnostische/preventieve verrichtingen 30-49

3 therapeutische verrichtingen\ 50-59

4 uitslagen 60-61

5 administratieve verrichtingen 62

6 verwijzingen 63-69

7 diagnosen en ziekten 70-99

In de diagnostische module van de contactregistratie van de Tweede Nationale

Studie zijn alleen de componenten 1 (symptomen en klachten) en 7 (diagnosen

en ziekten) van de icpc gebruikt. Dat wat gecodeerd kan worden met standaard-

verrichtingencomponenten 2 t/m 6 is in de Tweede Nationale Studie op andere

wijze vastgelegd. Naast gebruik van hoofdcodes (lettercode voor het orgaan-

systeem en twee cijfers) is voor de huisartsen facultatief het gebruik mogelijk

van de subcodes met Nederlandstalige subtitels (de cijfers achter de punt).

Hiermee kan in groter detail worden gecodeerd dan met de hoofdcodes. In ver-

band met dit facultatieve karakter van de subtitels beperkt de tweede Nationale

Studie zich tot de hoofdcodes.

Voorbeeld:

De icpc-code k90.02 staat voor intracerebrale bloeding. Hierin betekent:

k het Hartvaatstelsel

90 de hoofdcode, in dit geval cerebrovasculair accident (cva) 

.02 de subcode, in dit geval intracerebrale bloeding

Omdat de tweede Nationale Studie zich beperkt tot de hoofdcodes wordt K90.02

geregistreerd als cerebrovasculair accident (cva).

lhv Landelijke Huisartsen Vereniging

linh Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg

mbo Middelbare Beroepsopleiding

Midtime-populatie Rekenkundig gemiddelde van de p0- en de p1-populatie. Benadering van de

populatie “at risk” gedurende het observatiejaar. Noemerpopulatie voor bereke-

ning van incidentie en prevalentie.

nhg Nederlands Huisartsen Genootschap

nivel Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg

ns1 Eerste Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk

(1987)
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Afkorting/begrip Omschrijving

ns2 Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk

(2001)

Praktijkondersteuner Praktijkverpleegkundige of assistent(e) met aanvullende opleiding op hbo-

op hbo-niveau niveau

Praktijkondersteu- Assistent(e), assistent(e)-plus, praktijkondersteuner op hbo-niveau. Zie aldaar

nend personeel

p0 Het aantal ingeschreven patiënten in de deelnemende huisartsenpraktijken bij

aanvang van de studie

p1 Het aantal ingeschreven patiënten in de deelnemende huisartspraktijken najaar

2001

Praktijkassistent Doktersassistente, praktijkassistente of assistente-plus (zie ook assistente-

plus)

riagg Regionale Instelling voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg

rivm Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

rvz Raad voor de Volksgezondheid en Zorg

scp Sociaal en Cultureel Planbureau

Stepwise-methode Analysemethode waarbij eerst de meest verklarende variabele als predictor

(regressie-analyse wordt opgenomen in het model, vervolgens wordt steeds de variabele die daar

volgens..) na de meeste verklaringskracht heeft toegevoegd. Bij iedere stap wordt van alle

variabelen in het model nagegaan of ze verwijderd kunnen worden zonder signi-

ficant verlies aan verklaarde variantie. Is dat het geval, dan worden deze verwij-

derd. Uiteindelijk leidt deze procedure tot het meest ‘zuinige’ model waarbij

zoveel mogelijk wordt verklaard met zo min mogelijk predictoren.     

ubos Utrechtse Burn-out Schaal

vip Visitatie Instrument Praktijkvoering

vtv Volksgezondheid Toekomst Verkenning

vws Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

wok Centre for Quality of Care Research (Werkgroep Onderzoek Kwaliteit)




