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Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk

Methoden

In dit hoofdstuk worden de methoden beschreven van de onderhavige studie. 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. Een uitgebreide

beschrijving van de opzet en gegevensverzameling is te vinden in het rapport ‘Vraagstellingen en

methoden’.1

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.2 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.1 In Tabel 3.1 vindt u een overzicht van de gegevens-

verzameling voorzover hiervan gebruik is gemaakt voor de onderhavige studie.

Tabel 3.1 

Overzicht van de gegevensverzameling van de Tweede Nationale Studie 

(104 praktijken, 195 huisartsen tenzij anders vermeld)

Aard gegevens Wijze van gegevensverzameling N 

Patiëntenpopulatie

Populatie Eénmalig bij de start van de studie 399.068 personen

Sociaal-demografische gegevens Schriftelijke patiëntregistratie bij 385.461 personen

de start van de studie

In de huisartspraktijk

Aan de huisarts gepresenteerde Contactregistratie gedurende 949.220 ziekte-episoden

klachten en aandoeningen 12 maanden (96 praktijken)

Huisarts-patiënt communicatie Eenmalige video-opname 2784 opgenomen spreekuurcon-

sulten

(142 huisartsen)
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Aard gegevens Wijze van gegevensverzameling N 

Over de huisartspraktijk

Enquêtes huisartsen Eenmalige schriftelijke enquêtes 195 huisartsen

3.1 Onderzoeksopzet

De in dit rapport beschreven studie is cross-sectioneel en obervationeel van opzet. Aan de huisart-

sen die deelnamen aan  NS2 is gevraagd of ze - op facultatieve basis – wilden meewerken aan de

video-observatiestudie. Indien ze hierin toestemden zijn er op een tot twee willekeurige dagen

video-opnamen van spreekuurconsulten gemaakt. De patiënten kregen eerst informatie over het

onderzoek van een veldwerker. Indien ze toestemden in het maken van een video-opname van hun

consult tekenden ze een toestemmingsformulier. Door huisartsen en patiënten zijn vragenlijsten

ingevuld (zie Bijlage 3-6). Alle gegevens zijn koppelbaar met de andere gegevens die zijn verzameld

in NS2, door het gebruik van identieke, geanonimiseerde identificatiecodes voor patiënten, huis-

artsen en praktijken. 

3.2 Onderzoekspopulatie, respons en representativiteit

Huisartsen

Bij de huisartsen die deelnamen aan de video-observatiestudie van NS2 zijn gemiddeld 20 spreek-

uurcontacten op video opgenomen, waarvan 15 consulten zijn geobserveerd (zie 3.3). In totaal heb-

ben 142 van de 195 deelnemende huisartsen deelgenomen. Dit komt neer op een respons van

72,8%. De populatie voor dit onderzoek wordt gevormd door de 142 huisartsen bij wie video-opna-

men zijn gemaakt (en hun patiënten).

Patiënten

In totaal hebben 2784 patiënten deelgenomen aan het video-onderzoek. De non-respons was –

voor onderzoek met behulp van video-opnamen - laag, namelijk 11,9% (N=377). Vergelijkbare stu-

dies lieten een non-respons van 16-20% zien.3-5 De respons op de vragenlijsten die deels direct

voor en deels direct na het op video opgenomen consult door de patiënten werden ingevuld was

94,6%. 

Bij de vragenlijsten die de patiënten na twee weken kregen toegestuurd was de respons lager,

namelijk 69,2% (zie Tabel 3.6).

Representativiteit huisartsen

Vergelijking van de groep huisartsen die deelnamen aan de NS2-observatiestudie met de totale

groep huisartsen in Nederland laat zien dat de huisartsen een representatieve groep vormen wat

betreft sekse en leeftijd (Tabel 3.2). Dit geldt ook voor het gevolgd hebben van de huisartsopleiding

en de vestigingsduur, hoewel relatief iets minder deelnemende huisartsen korter dan 6 jaar zijn

gevestigd als huisarts. Wat betreft het aantal dagdelen dat de deelnemende huisartsen werkzaam

zijn vormen zij een vrij goede afspiegeling van de Nederlandse huisartsen: de deelnemers werken



wat vaker 3 tot 4 dagdelen en iets minder vaak minder dan zes dagdelen. De stedelijkheid van de

plaats van vestiging is dezelfde, maar de praktijkvorm is wel (significant) verschillend tussen de

twee groepen. Vergeleken met de Nederlandse huisartsen werken de deelnemende huisartsen min-

der vaak in een solopraktijk en vaker in een groepspraktijk of in een gezondheidscentrum. De

invloed hiervan op de arts-patiënt communicatie is geanalyseerd en blijkt gering te zijn. Bijna alle

solo-artsen werken full-time, tegenover driekwart van de andere huisartsen. Indien relevant zal in

de analyses hiervoor worden gecontroleerd.

De conclusie luidt dat de NS2-huisartsen die deelnamen aan de observatiestudie representatief zijn

voor ‘de populatie van Nederlandse huisartsen’.

Tabel  3.2 

Huisarts- en praktijkkenmerken van de deelnemende huisartsen in vergelijking met de

Nederlandse huisartsen; percentages

deelnemers (N=142) Nederland (N=7676)

% %

huisartskenmerken:

leeftijd (in jaren):

- < 30 - 0,2

- 30-34 3,5 5,7

- 35-39 14,1 15,1

- 40-44 16,9 20,1

- 45-49 31,7 24,6

- 50-54 27,5 22,3

- 55-59 5,6 9,8

- 60-64 0,7 2,1

- > 64 - 0,1

sekse:

- man 76,1 73,7

- vrouw 23,9 26,3

huisartsopleiding gevolgd 81,0 80,6

vestigingsduur (in jaren):

- < 6 14,1 21,0 *

- 6-10 21,1 16,6

- 11-15 9,9 13,9

- 16-20 21,1 17,4

- 21-25 23,2 17,0

- 26-30 9,2 11,8

- > 30 1,4 2,3

dagdelen werkzaam (per week):

- < 2 - 3,8

- 2 0,7 1,4

- 3 2,1 1,2
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deelnemers (N=142) Nederland (N=7676)

% %

- 4 0,7 3,2

- 5 4,9 8,8

- 6 10,6 8,7

- 7 9,9 4,4 **

- 8 13,4 9,0

- 9 5,6 2,3 *

- 10 52,1 57,2

praktijkkenmerken:

stedelijkheid vestigingsplaats:

- zeer sterk 16,9 18,6

- sterk 25,4 24,8

- matig 16,2 20,0

- weinig 26,8 21,0

- niet 14,8 15,6

praktijkvorm:

- solo-praktijk 32,4 43,0 *

- duo-praktijk 28,9 32,5

- groepspraktijk/gez.centrum 38,7 24,6 **

* P ≤ 0.05 ** P ≤ 0.01

Representativiteit patiënten

Vergelijking van de patiënten die hebben deelgenomen aan de observatiestudie (N=2784) met de

totale Nederlandse bevolking laat zien dat er relatief minder mannen en dus meer vrouwen deelna-

men, minder kinderen en meer mensen van 45 jaar en ouder (Tabel 3.3). 

Tabel 3.3 

Kenmerken van de nonresponsgroep en de deelnemende patiënten in vergelijking met de

Nederlandse bevolking op 1-1-2001; percentages

non-responsgroep deelnemers Nederland 

(N=377) (N=2784) (N=15.468.679)

% % %

sekse:

- man 37,6 41,2 49,5

- vrouw 62,4 58,8 50,5

leeftijd (in jaren):

- < 5 2,7 * 5,1 6,3

- 5-14 1,3 * 7,1 12,4

- 15-24 10,7 9,7 11,8

- 25-44 33,3 29,5 31,3

- 45-64 32,0 30,2 24,6

- 65-74 9,3 11,2 7,5
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non-responsgroep deelnemers Nederland 

(N=377) (N=2784) (N=15.468.679)

% % %

-  > 74 7,7 7,2 6,1

verzekering:

- ziekenfonds onbekend 70,0 66,5

- particulier onbekend 30,0 33,5

* P ≤ 0.05 significant verschil tussen non-responsgroep en deelnemende groep patiënten

Uit de non-respons analyse van patiënten die niet wilden deelnemen aan de observatiestudie (N=377)

komt naar voren dat er geen significante verschillen zijn met de deelnemende patiënten wat betreft

sekse en leeftijd, uitgezonderd het percentage kinderen tot 14 jaar dat hoger was in de responsgroep.

3.3 Gegevensverzameling

Het veldwerk

De huisartsen die hadden toegestemd in het laten maken van video-opnamen van spreekuurcon-

sulten en hun praktijkassistenten kregen een informatiepakket opgestuurd over het doel van het

onderzoek en de gang van zaken op de dag(en) dat de opnamen gemaakt zouden worden. Er zijn

alleen opnamen gemaakt tijdens afspraakspreekuren. Alleen patiënten die de Nederlandse taal

machtig waren of die werden vergezeld door iemand die de Nederlandse taal machtig was zijn

opgenomen in het onderzoek. 

Op een willekeurig gekozen dag werden patiënten die achtereenvolgens op het spreekuur kwamen

geïnformeerd over het onderzoek door een veldwerker. De veldwerker vroeg ook of ze wilden  mee-

werken. De patiënten waren van te voren er niet van op de hoogte dat er die dag video-opnamen

werden gemaakt. De reden hiervoor is dat er zo geen vertekening in de gegevensverzameling kan

optreden doordat patiënten vanwege de video-opnamen niet naar het spreekuur willen komen.

Alle patiënten ondertekenden voor deelname een instemmingsformulier (zie Bijlage 7). Voor kin-

deren tot 18 jaar diende een aanwezige ouder/verzorger/ begeleider zo’n formulier teondertekenen

of moest een ouder/verzorger, indien de jongere alleen naar de huisarts was gekomen, dit formu-

lier later ondertekenen en opsturen naar het NIVEL. Als het formulier niet werd opgestuurd, het-

geen zes keer is voorgekomen, werden de video-opname en andere verzamelde gegevens van de

patiënt vernietigd. Alle patiënten kregen ook een informatieformulier mee naar huis waarin het

doel van het onderzoek kort werd beschreven en waarin de mogelijkheid stond aangegeven om

achteraf alsnog de toestemming tot deelname aan het onderzoek in te trekken. Indien een patiënt

dat verzocht, zouden alle gegevens die waren verzameld van de bewuste patiënt worden vernietigd.

Dit is echter niet voorgekomen.

De consulten van 142 huisartsen en 2784 patiënten werden op video opgenomen, waarvan onge-

veer 15 patiënten per huisarts werden beoordeeld. Gemiddeld werden er vijf extra consulten opge-

nomen om verschillende redenen, zoals: de arts moest nog aan de camera wennen zodat de eerste

consulten werden overgeslagen om vertekening te voorkomen, intrekking van de toestemming

achteraf en onvoorziene beschadiging van opnamen.

53

methoden

Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk



3.4 Variabelen, meetinstrumenten en meetmethoden

Observatiesysteem

Voor de observatie van het videomateriaal werd onder meer gebruik gemaakt worden van het Roter

Interaction Process Analysis System (RIAS)6, een observatie-instrument dat scores oplevert voor

een groot aantal dimensies betreffende de communicatie, zowel van de arts als de patiënt (zie Tabel

3.4 en voor een uitgebreide beschrijving Bijlage 1). Het RIAS is een veel gebruikt internationaal

observatiesysteem met bewezen validiteit en betrouwbaarheid. 6-9

Het RIAS onderscheidt affectief (socio-emotioneel) en instrumenteel (taakgericht) gedrag, dat de

“care”- respectievelijk “cure”-dimensie weergeeft. De eenheid van analyse is de uiting of kleinste

betekenisvolle keten van woorden. Dit interactie analysesysteem biedt de mogelijkheid tot metho-

dische identificatie, categorisering en kwantificering van communicatie. Het voor het NS2 onder-

zoek gebruikte RIAS omvat 8 affectieve en 18 instrumentale verbale categorieën (zie Tabel 3.4).

Tabel 3.4 

Roter Method of Interaction Process Analysis: dimensies van verbaal gedrag van huisartsen

en patiënten  

Korte omschrijving

Affectief gedrag

sociaal gedrag begroetingen, sociale babbel, grapjes, lachen

goedkeuring complimenten, tonen van dankbaarheid

instemming uitingen die aangeven dat de ander gehoord/begrepen wordt

parafrase/check herhaling, interpretatie, checken  of je de ander hebt begrepen

empathie medeleven tonen, parafraseren van gevoelens van de ander, legitimeren,

steunen

bezorgdheid uitingen die bezorgdheid en ernst van een omstandigheid aangeven

geruststelling uitingen van geruststelling, opluchting, optimisme en aanmoediging

oneens zijn uitingen van onenigheid, verwerping of ongeloof, tegenspreken, kritiek

Instrumenteel gedrag

structurering aanwijzingen; uitingen die overgang naar een ander onderwerp aangeven

herhalingsverzoek vragen om uitleg of herhaling omdat iets niet begrepen is

vraag om begrip verduidelijkingsvraag, vragen of je de ander goed hebt begrepen

mening vragen (arts) vragen naar de opinie van de patiënt

een dienst vragen (patiënt) vragen om een dienst aan de arts

vraag/informatie/advies:

- medisch/therapeutisch medische en therapeutische onderwerpen

- psychosociaal gevoelens, stress, onzekerheden

- sociale context omstandigheden thuis en op het werk, sociale omgeving

- leefstijl roken, dieet, slapen, alcohol, sporten

overig administratieve en onverstaanbare uitingen, praten over video-onderzoek

Tenslotte werden de duur van het consult, het lichamelijk onderzoek (bijvoorbeeld bloeddrukme-

ting, specifiek diagnostisch onderzoek) en interrupties (bijvoorbeeld telefoongesprek, huisarts
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wordt even weggeroepen) gemeten. Er werd gebruik gemaakt van het computerprogramma

‘Observer-Video-pro’ van Noldus 10  om de video-opnamen te observeren. De ‘Observer-Video-pro’

is een systeem om observaties te verzamelen, te beheren en te analyseren. Het programma heeft

een modulaire structuur: het bestaat uit een aantal subprogramma’s met verschillende functies. 

Observatievragenlijsten 

Aanvullend op het RIAS werden door de observatoren vragenlijsten ingevuld na afloop van de

observatie van het consult (zie Bijlage 2):

Non-verbale gedragingen:

• oogcontact: kijken van de huisarts in de richting van de patiënt; 

• affectmaten (van huisarts en patiënt):

- dominantie/assertiviteit; 

- vriendelijkheid;

- bezorgdheid;

- betrokkenheid;

• patiëntgerichtheid van de huisarts: 5-puntschaal (1=in het geheel niet, 5=in zeer grote mate): 

- mate waarin de arts de patiënt de ruimte geeft en aanmoedigt om in diens eigen woorden te

vettellen waarom hij/zij is gekomen (klacht, probleem, ongerustheid, bezorgdheid);

- mate waarin de arts de patiënt de ruimte geeft en aanmoedigt om (mee) te beslissen over

het behandelplan, voorkeuren en zorgen te bespreken enz.;

- mate waarin de arts zich in het algemeen ontvankelijk opstelt naar de patiënt toe, d.w.z.

luistert en de juiste, in de context passende, antwoorden geeft.

- Op basis van deze drie items werd een totaalscore van de patiëntgerichtheid berekend

(Crohnbach’s alpha 0,75)

Verbale gedragingen:

WGBO-aspecten (Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst):

- informatie over alternatieven voor behandeling/verrichting geven;

- informatie over bijwerkingen/nevenklachten/risico’s aangeven;

- patiënt laten meebeslissen inzake behandeling/verrichting;

- toestemming voor behandeling/verrichting aan patiënt vragen;

- informatieverstrekking over bijwerkingen van voorgeschreven geneesmiddelen;

Overige gedragingen:

- soort behandeling: bijvoorbeeld oren uitspuiten, verbinden, injectie geven; diagnostische

procedures, zoals bloeddruk opnemen, uitstrijkje (nee/ja);

- schriftelijke informatie (brochure) gegeven door de huisarts.

Patiëntenvragenlijsten

De patiënten van wie het spreekuurcontact op video werd opgenomen vulden een enquête in, deels

direct voorafgaand aan en deels direct na het consult. Na 2 weken ontvingen ze thuis een tweede vra-

genlijst met het verzoek deze lijst ingevuld te retourneren (zie Bijlage 3 en 4). De vragen betroffen:

• sociaal-demografische gegevens: sekse, leeftijd, opleiding: laag, midden, hoog (proxy voor

sociaal-economische status);

• gezondheidsklachten van de patiënt, later gecodeerd volgens de International Classification of

Primary Care (ICPC code 11);
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• eerste bezoek aan de huisarts voor deze klacht;

• gezondheidstoestand: 7 vragen over welbevinden: 5-puntschaal: 1=heel goed/geen probleem,

5=heel slecht/groot probleem (COOP/WONCA charts 12, zie Bijlage 3): lichamelijke fitheid;

gemoedstoestand; dagelijkse bezigheden; sociale activiteiten; algemene gezondheid; pijn; ver-

moeidheid;

• de voorkeuren van de patiënt en het feitelijke optreden van de huisarts werden gemeten met het

begrippenkader van de QUOTE (kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van de patiënt)13 via

een 4-puntschaal (QUOTE-COMM 14, zie Bijlage 3):

- voorafgaand aan het consult: hoe belangrijk zijn onderstaande aspecten voor uw consult van

vandaag? (1=niet  belangrijk, 2=eigenlijk wel belangrijk, 3=belangrijk,4=van het aller-

grootste belang);

- na afloop van het consult: heeft de huisarts deze handelingen verricht? (1=nee, 2=eigenlijk

niet, 3=eigenlijk wel, 4=ja);

Om te bepalen welke communicatieaspecten relevant zijn voor de voorkeuren van patiënten werd

aan leden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg15 gevraagd aan te geven welke aspecten zij

belangrijk vonden bij een bezoek aan de huisarts. Op basis van die antwoorden werd een lijst van 13

communicatieaspecten opgesteld. 

Uit factoranalyses op de vragenlijsten over belangrijkheid en huisartsgedrag voor en na het bezoek

resulteerden twee subschalen: een affectgerichte schaal van 7 items en een taakgerichte schaal van

6 items. De items die door de patiënten op belangrijkheid werden beoordeeld, waren in de volgen-

de trant geformuleerd: ‘Ik vind het belangrijk dat de dokter voldoende aandacht aan mij besteedt’.

Een overzicht van de items die door de patiënten met een gedragsscore werden beoordeeld luidden

bijvoorbeeld: ‘De dokter heeft voldoende aandacht aan mij besteed’. De affectgerichte schaal omvat

items als vriendelijk en openhartig zijn, medeleven tonen en klachten serieus nemen. De taakge-

richte schaal bestaat uit items over informatie geven, uitleg geven over klachten, advies geven. De

betrouwbaarheid van de schalen was voldoende. Cronbachs alfa voor de affectgerichte schaal was

voor en na het bezoek respectievelijk 0,89 en 0,84, voor de taakgerichte schaal respectievelijk 0,83

en 0,74. 

Patiënten die jonger dan 18 jaar waren vulden zelf een korte vragenlijst in of dit gebeurde door de

ouder/verzorger van het kind (zie Bijlage 5). Deze vragen gingen over sekse, leeftijd, klacht en of

het een consult met de eigen huisarts was geweest.

Aanvullende patiëntgegevens

De diagnosen van de huisarts en de etniciteit van de patiënten zijn afkomstig van de contactre-

gistratie respectievelijk de patiëntregistratie.1 Gedurende een jaar registreerden de aan de Tweede

Nationale Studie deelnemende huisartsen de gegevens van alle patiëntcontacten. Alle in de deelne-

mende praktijken ingeschreven patiënten ontvingen een registratieformulier met vragen over soci-

aal-demografische kenmerken.

Huisartsenvragenlijsten

De huisartsen vulden na elk consult een korte vragenlijst in over de patiënt wiens consult zojuist

was opgenomen: sekse, leeftijd, bekendheid met de patiënt, de rol van psychosociale aspecten bij
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de klacht, de relatie tussen klacht en werk, en of er voldoende tijd was geweest voor het consult (zie

Bijlage 6). Ook registreerden ze dezelfde gegevens van de patiënten die deelname  hadden gewei-

gerd, met uitzondering van sekse en leeftijd. Dit gebeurde om een non-respons analyse mogelijk te

maken. 

De sociaal-demografische en praktijkgegevens van de huisartsen zijn afkomstig van de huisartsen-

quêtes die zijn gehouden in het kader van de Tweede Nationale Studie.1

De huisartsen vulden ook gegevens in over hun democratische attitude tegenover de patiënten.16

Deze vragenlijst met scores op een vijfpuntschaal (1 = helemaal oneens, 5 = volkomen mee eens)

bestond uit zeven onderwerpen: 

• ontzag voor de huisarts; 

• eerlijk antwoorden; 

• inhoud verwijsbrief vertellen; 

• patiënt serieus nemen; 

• zorgen dat uitleg wordt begrepen; 

• vertrouwen vragen of uitleg geven; 

• de werking van de medicatie uitleggen

De onderstaande tabel (3.5) geeft een overzicht van de in dit rapport gebruikte variabelen, meetin-

strumenten en meetmethoden.

Tabel 3.5 

Overzicht van variabelen, meetinstrumenten en meetmethoden

Variabelen Meetinstrumenten/ Meetmethoden Vraag nr.

analysevariabelen

• Communicatiestijl

- verbale communicatie aangepast “RIAS” observatie

- non-verbale comm patiënt aankijken idem

- patiëntgerichtheid drie 5-puntsschalen idem

- globale affectmaten vier 6-puntssschalen idem

• Huisartsoordeel

- inschatting psychosociale 1-item vraag zelf-registratie

achtergrond van probleem (5-puntsschaal)

• Patiëntgegevens

- sociaal-dem. gegevens 5 items vragenlijst 1 2-6

3 items patiëntregistratie

- behoeften/verwachtingen Quote–Comm 14 vragenlijst 1 12

- zelf-gerapporteerde  ICPC code 11 vragenlijst 1 8,9

gezondheidsproblemen

- diagnose huisarts ICPC code 11 contactregistratie

- gezondheidstoestand COOP/WONCA charts12 vragenlijst 1 13
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Variabelen Meetinstrumenten Meetmethoden Vraag nr.

analysevariabelen

• Huisartsgegevens

- sociaal-demografische 5 items huisartsvragenlijst

gegevens NS2

- democratische houding 7 items idem

- praktijkgegevens 2 items idem

In Tabel 3.6 staan enige kerncijfers over het aantal huisartsen, consulten en vragenlijsten.

Tabel 3.6. 

Kerngetallen video-observatiestudie NS2

N huisartsen 142

N praktijken 86: 1-5 huisartsen per praktijk (gem.1,65)

N patiënten (=consulten) 2784

N geobserveerde consulten 2094

N patiënten < 18 jaar 307

N patiënten ≥ 18 jr 1787

N geobs consulten en K 1 of V1 2 is ingevuld 1982 (respons 94,6%)

N geobs consulten (< 18 jr) en K is ingevuld 260 (respons 84,4%)

N geobs consulten (≥ 18 jr) en V1 is ingevuld 1722 (respons 96,4%)

N geobserveerde consulten (≥ 18 jr) en V2 3 is ingevuld 1236 (respons 69,2%)

idem respons van patiënten die V1 invulden 1236 (respons 71.8%)

N geobserveerde consulten (≥ 18jr) met ingevulde 

V1 en V2 1223 (respons 68,4%)

1 Kindervragenlijst (zie Bijlage 5)

2 Patiëntvragenlijst 1 (zie Bijlage 3)

3 Patiëntvragenlijst 2 (zie Bijlage 4)

3.5 Kwaliteit van de gegevens

Observatie van communicatie tussen hulpverleners en hulpvragers in een medische setting aan de

hand van video-opnamen van medische consulten, onder andere met behulp van het RIAS, is een

betrouwbare en gevalideerde manier om communicatie te beoordelen.7-9

Alle negen observatoren zijn door dezelfde onderzoeker (AvdB-M) getraind in het gebruik van het

observatiesysteem. Daarna hebben ze gedurende twee tot vier weken geoefend met behulp van het

gecomputeriseerde observatiesysteem tot hun scores van reeds door andere observatoren gescoor-

de consulten voldoende waren. Verder was er elke week een overleg met de observatoren en de

onderzoeker, waarbij de problemen die tijdens het scoren naar voren kwamen werden besproken.

De uitkomsten hiervan werden schriftelijk vastgelegd. Tijdens het overleg werden ook de resulta-

ten van de interbetrouwbaarheidstesten besproken.
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De interobservator betrouwbaarheid van de RIAS scores is bepaald aan de hand van 20 consulten

(nier meer dan één per huisarts) die vooraf at random geselecteerd waren om de betrouwbaarheid

van de observaties vast te stellen. In totaal hebben negen observatoren de video-opnamen van de

consulten gescoord, met behulp van RIAS en de speciaal ontwikkelde observatievragenlijsten.

Afhankelijk van het totaal aantal consulten dat een observator heeft gescoord heeft zij of hij mini-

maal 10 en maximaal 20 consulten beoordeeld in het kader van de interobservatorbetrouwbaar-

heidstests. De interobservator betrouwbaarheid is berekend met de Pearson’s correlatie coëfficient

(Tabel 3.7). Deze berekening is alleen gedaan voor de categorieën die in totaal 2 % of vaker voor-

kwamen. 

Geconcludeerd kan worden dat de betrouwbaarheid goed tot uitstekend is voor het huisartsgedrag

tussen 0,72 en 0,95 en voor het patiëntgedrag tussen 0,74 en 0,96.

Tabel 3.7. 

Interobservator betrouwbaarheid van huisarts-patiënt communicatie; Pearson’s correlatie-

coëfficiënt

huisarts patiënt

sociaal gedrag .72 .74

instemming .95 .96

paraphrase/check .85 .77

structurering .87 -

medisch/therapeutische vraag .90 .77

medisch/therapeutische informatie .90 .93

medisch/therapeutisch advies .80 -

psychosociale informatie - .88

sociale context-informatie - .87

leefstijlinformatie - .75

3.6 Vergelijking met andere databestanden

Voor twee van de drie dieptestudies (hoofdstuk 6 en 7) is tevens gebruik gemaakt van gegevens van

onderzoeken uit de tachtiger jaren. Per dieptestudie vindt u hieronder een beschrijving van de

gebruikte gegevens en methoden.

Hoofdstuk 6. De betrokkenheid van patiënten bij het besluitvormingsproces

Voor de derde onderzoeksvraag van deze dieptestudie werden ook gegevens gebruikt uit de Eerste

Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartsenpraktijk (1987). Dit onderzoek was,

evenals de Tweede Nationale Studie, representatief voor de huisartspraktijk in Nederland.17

In 1987 werden consulten van 16 huisartsen en 442 patiënten opgenomen op video.3 Er deden

alleen patiënten van 18 jaar en ouder mee aan deze studie. In totaal zijn gegevens van 297 consul-

ten gebruikt.
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In beide studies was driekwart van de huisartsen man. De artsen en de patiënten uit de eerste stu-

die (1987) waren jonger dan de deelnemende artsen en patiënten uit de tweede studie (2001). In

beide studies was van de patiënten ongeveer 60% vrouw. 

Hoofdstuk 7. Historische veranderingen in kwaliteit van zorg en communicatie tussen huisarts en patiënten met

hoge bloeddruk

Dit onderzoek bestaat deels uit een secundaire analyse op een databestand van geobserveerde con-

sulten die in 1983 zijn opgenomen.Uit de grotere gegevensbestanden is een steekproef bestaande

uit ongeveer 100 consulten met patiënten met hoge bloeddruk genomen en onderworpen aan een

gedetailleerde analyse. De eerste groep (uit 1983) bestaat uit 102 consulten, bij 27 huisartsen opge-

nomen en geselecteerd uit een bestand van 1569 op video opgenomen opeenvolgende consulten

met patiënten die hun huisarts consulteerden vanwege hoge bloeddruk 9,18,19. De tweede groep

bestaat uit 108 consulten die aselect zijn geselecteerd uit alle consulten met patiënten met hoge

bloeddruk uit de Tweede Nationale Studie (max. één consult per huisarts).

Er waren geen statistisch significante verschillen tussen de patiënten van de twee gebruikte data-

bestanden in leeftijd, sekse of gezondheidsproblemen. Patiënten in de eerste groep waren

gemiddeld 57,7 jaar (SD: 14,95) en 66% van hen was vrouw; de gemiddelde leeftijd in de tweede

groep was 61,4 jaar (SD: 14,66) was en 63% van de patiënten was vrouw. 

In de eerste groep had het overgrote deel van hen (92%) meer dan vijf jaar ervaring. Alle artsen

waren mannen, 43% van hen had een solopraktijk, de rest werkte in een groepspraktijk of een mul-

tidisciplinair gezondheidscentrum. In de tweede groep had een vrijwel gelijk percentage van de art-

sen meer dan vijf jaar ervaring (94,4%). Drie van de vier artsen (74,1%) waren mannen en 34,6%

had een solopraktijk.

In de eerste groep (1983) werd de kwaliteit van zorg beoordeeld door een panel van 12 ervaren vakge-

noten (> 5 jaar gewerkt in de huisartspraktijk), die alle consulten scoorden op drie tienpuntsscha-

len voor medisch-technische zorg, psychosociale zorg en kwaliteit van de arts-patiëntrelatie.20 De

gemiddelde uitkomsten zijn in de analyses gebruikt. Dezelfde beoordelingsprocedure voor kwa-

liteit werd toegepast bij de tweede groep consulten (2001) door een nieuw panel van ervaren huis-

artsen. De kwaliteit van de medisch-technische zorg in beide groepen is geoperationaliseerd aan de

hand van de algemeen aanvaarde richtlijnen voor de behandeling van hoge bloeddruk.21,22 Om

eventuele paneleffecten op te sporen, beoordeelden vier panelleden van de tweede groep een ase-

lecte steekproef van 15 consulten uit de eerste groep. Er waren geen verschillen tussen de panelbe-

oordelingen van deze 15 identieke consulten wat betreft medisch-technische zorg en kwaliteit van

de arts-patiëntrelatie, maar de kwaliteit van de psychosociale zorg in deze substeekproef werd door

het nieuwe panel hoger gewaardeerd dan door het oude panel.

3.7 Statistische analyse

Alle gegevens kunnen worden gekoppeld aan de andere gegevens die tijdens de NS2 zijn verza-

meld, doordat gebruik is gemaakt van identieke, anonieme identificatiecodes voor patiënten, huis-

artsen en praktijken. Huisarts- en patiëntkenmerken worden weergegeven en statistisch getoetst

op significantie met behulp van de difference of means and difference of proportions test 23 en de

t-test.
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De arts-patiënt communicatie wordt eerst beschrijvend geanalyseerd in het algemeen en naar de

verschillende patiëntkenmerken (4.1-4.5). Er worden basistabellen gepresenteerd met frequenties

van het aantal uitingen van de huisarts en de patiënt. Daarnaast worden de percentages van de

uitingen van huisarts en patiënt gegeven ten opzichte van het totaal aantal uitingen van de huisarts,

respectievelijk de patiënt. De verschillen tussen de percentages uitingen zijn via oneway-analyse

(optie Bonferroni) getoetst.

De in de analyses gebruikte patiëntkenmerken staan vermeld in Tabel 3.8.

Tabel 3.8 

Patiëntkenmerken die zijn gebruikt in de beschrijvende analyses van de huisarts-patiënt

communicatie

Sekse-dyaden mannelijke huisarts/mannelijke patiënt

mannelijke huisarts/vrouwelijke patiënt

vrouwelijke huisarts/mannelijke patiënt

vrouwelijke huisarts/ vrouwelijke patiënt

Leeftijd < 18 jaar

18-44 jaar

45-64 jaar

> 64 jaar

Etnische afkomst1 autochtonen

Westerse allochtonen

niet-Westerse allochtonen

Sociaal-economische status: opleiding laag

midden

hoog

1 Etniciteit is gedefinieerd volgens de CBS-definitie. Iemand wordt als allochtoon beschouwd indien zij/hij zelf of één of

beide ouders niet in Nederland is geboren. Dit gegeven is afkomstig uit de patiëntregistratie van NS2.

In de tabellen waarin de gegevens worden gepresenteerd over het affectieve en instrumentele com-

municatieve gedrag van huisartsen en patiënten zijn de percentages getoetst op significantie. Deze

percentages geven het aandeel van de verschillende uitingen aan ten opzichte van het totaal aantal

uitingen van de huisarts, respectievelijk de patiënt. Door de percentages van uitingen te vergelijken

wordt gecorrigeerd voor consultduur.

Voor de verschillende dieptestudies zijn beschrijvende en verklarende analyses gedaan, waaronder

multivariate multiniveau analyses, waarbij er rekening mee wordt gehouden dat huisartsen een

bepaalde communicatiestijl hebben, onafhankelijk van het type patiënt en diens gezondheidspro-

blemen. 

Voor het beschrijven van de communicatie tussen huisarts en patiënt werd onder andere gebruik

gemaakt van zogenoemde communicatiestijlen. Communicatiestijlen worden bepaald aan de hand

van de aparte RIAS categorieën. Affectief versus instrumenteel gedrag werd in totaal en per catego-

rie geanalyseerd. 
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Voor de vergelijking tussen de arts-patiënt communicatie in de tijd (hoofdstuk 6 en 7) werd gebruik

gemaakt van t-tests, Anova en regressieanalyses. 
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