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Managementsamenvatting 
 

In dit onderzoek is gekeken naar de vraag of huisartsen die in 2014 of 2015 zijn uitgeschre-

ven als huisarts door de RGS en waarvan tevens gegevens bekend zijn over een vestiging als 

zelfstandig gevestigd huisarts of HIDHA bij het NIVEL, hun werkzaamheden abrupt hebben 

gestopt, of langzaam hebben afgebouwd. Daarbij is tevens gekeken hoe het moment van 

stoppen en het eventueel gaan afbouwen zich verhoudt tot het moment van het einde van de 

registratie als huisarts bij de RGS en het moment van stoppen met de vestiging volgens het 

NIVEL. 

 

In het voorjaar van 2016 is aan een groep van 487 huisartsen een enquête gestuurd met enke-

le vragen over het moment van stoppen met patiëntgebonden werkzaamheden, de functie 

waarin ze toen actief waren, het aantal dagen per week dat ze direct voorafgaand aan het 

stoppen werkten en het aantal dagen per week per functie dat ze 6 maanden, 1 jaar, 2,5 jaar 

en 5 jaar voor het stoppen werkten. 

Daarmee kan een beeld worden verkregen over of de betreffende huisarts bijvoorbeeld in de 

laatste 5 jaar voor het stoppen steeds op een zelfde wijze en een zelfde hoeveelheid dagen 

gewerkt heeft, of dat er sprake is geweest van het meer of minder langzaam afbouwen van 

het aantal werkdagen en het eventueel wisselen van functie. 

 

Van de 487 aangeschreven huisartsen hebben er 304 (62,4%) gereageerd. Daarbij viel op dat 

van degenen die al jong gestopt zijn, er verhoudingsgewijs minder hebben gereageerd dan 

van de oudere huisartsen. De gegevens zijn daarom vooral representatief voor de (grote) 

groep van huisartsen die geboren zijn voor 1960 (huidige leeftijd: minstens 56 jaar), die voor 

het eerst erkend zijn als huisarts voor het jaar 2000 (erkenningstijd: minstens 15 jaar) en 

zelfstandig gevestigd zijn geweest. 

 

Van de 304 respondenten hebben er een groot aantal aangegeven dat zij in de laatste 5 jaar 

voor het stoppen steeds in dezelfde functie werkzaam zijn geweest (meestal als zelfstandige) 

en voor een zelfde aantal dagen per week (gemiddeld 3,9 dagen per week). Dat geldt voor 

38% van de respondenten. Deze respondenten zijn aan te merken als “abrupte stoppers”. 

Een slechts iets kleinere groep (36%), werkte in de laatste 5 jaar voor het stoppen steeds in 

dezelfde functie (meestal als zelfstandige), maar ging daarbij wel minder werken: van 4,4 

dagen per week 5 jaar eerder naar 2,7 dagen per week vlak voor het stoppen. Deze respon-

denten zijn aan te merken als “werktijdafbouwers”. 

Iets meer dan een vijfde van de huisartsen (22%), was eerst zelfstandig gevestigd, maar 

werkte uiteindelijk als HIDHA. Daarbij gingen ze ook minder werken: van 4,3 dagen 5 jaar 

eerder naar 1,6 dagen per week vlak voor het stoppen. Deze respondenten zijn aan te merken 

als “functie- en werktijdafbouwers”. 

Samen omvatten de bovenstaande groepen reeds 96% van alle respondenten. De overige 

respondenten hebben patronen die niet goed onder één noemer te vatten zijn.  

 

Verder is gebleken dat een deel van de huisartsen volgens eigen zeggen daadwerkelijk ge-

stopt is met het werk als huisarts op het moment dat bekend is bij het NIVEL. Maar een aan-

zienlijk deel is toch ook nog meer of minder actief als huisarts na dat moment. 

Ook is gebleken dat een deel van de huisartsen volgens eigen zeggen pas stopt met het werk 

als huisarts op het moment dat de registratie bij de RGS beëindigd wordt. Maar een aanzien-

lijk stopt één of meer jaar daarvoor al met het werk als huisarts. 

 

Voor de raming van de huisartsen wordt aangenomen dat de helft van de mensen die volgens 

de NIVEL-registratie gestopt zijn, maar wel nog een registratie als huisarts hebben bij de 

RGS, toch nog actief is in de patiëntzorg als waarnemer. De uitkomsten van dit onderzoek 
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bevestigen dit min of meer. De werkwijze voor de raming hoeft daarom niet aangepast te 

worden. 

 

In dit onderzoek is overigens alleen gekeken naar de laatste 5 jaar voor het stoppen. Als over 

bijvoorbeeld 10 jaar gekeken zou zijn, dan zou blijken dat een groter deel van de huisartsen 

van functie wisselt.  
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1. Inleiding 
 

 

1.1. Aanleiding 
 

In het najaar van 2016 zal door het Capaciteitsorgaan een nieuw advies uitgebracht worden 

over het aantal op te leiden huisartsen. Bij zo’n raming moet onder andere rekening gehou-

den worden met de uitstroom van huisartsen. De vraag is dan: hoeveel huisartsen zullen in 

de komende 10-20 jaar gaan stoppen met werken?  

 

In twee andere rapporten is uitgebreid gekeken naar trends in het aantal huisartsen dat wordt 

uitgeschreven en hoeveel tijd verstreken is tussen het stoppen met een vestiging als zelfstan-

dig gevestigd huisarts of HIDHA en het beëindigen van de registratie. Dit werd gedaan op 

basis van reeds beschikbare gegevens over alle huisartsen bij de RGS en het NIVEL. In dit 

rapport wordt juist meer in detail nagegaan hoeveel tijd er verstreken is tussen het stoppen 

met een vestiging als zelfstandig gevestigd huisarts of als HIDHA of waarnemer en het be-

eindigen van de registratie. Tevens zijn gegevens verkregen over het aantal dagen dat men 

gedurende deze tijd werkte. Daarmee is voor het eerst goed zicht gekregen op de vraag of 

men de werkzaamheden abrupt stopt of langzaam afbouwt.  

 

 

1.2. Doelstelling 
 

Het doel van dit onderzoek is om na te gaan of huisartsen abrupt stoppen met werken of dat 

ze de werkzaamheden meer of minder langzaam afbouwen. 

 

 

1.3. Vraagstellingen 
 

Dit onderzoek geeft antwoord op de volgende hoofdvragen: 

1. Welk deel van de huisartsen stopt “abrupt”, welk deel bouwt de werkzaamheden af, 

maar wel in dezelfde functie en welk deel bouwt de werkzaamheden af en doet dat in 

een andere functie? 

2. In wat voor functies werkten deze huisartsen vlak voor het stoppen en 5 jaar eerder en 

voor hoeveel dagen per week? 

3. Hoe verhoudt het moment van stoppen volgens de respondenten zich tot het einde van 

de registratie bij de RGS en het einde van de vestiging bij het NIVEL? 

4. Wat betekent dit voor de raming van de huisartsen? 
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2. Methoden en dataverzameling 
 

 

2.1. Bronnen 
 

Eerst is een selectie gemaakt in de RGS-huisartsenregistratie van iedereen die in 2014 of 

2015 uitgeschreven is door de RGS.  

Vervolgens is van al deze mensen nagegaan in de NIVEL huisartsenregistratie wat de laatst 

bekende vestiging is als zelfstandig gevestigd huisarts of als HIDHA, en wat daarbij de 

einddatum van die vestiging was. Daarbij geldt dat niet voor iedereen een dergelijke vesti-

ging bekend is.  

Vervolgens is alleen voor degenen die gevestigd waren geweest een verzoek gedaan aan de 

RGS om hun aan te schrijven. Daarbij zijn mensen waarvan de registratie inmiddels weer 

actueel was, en mensen die inmiddels waren overleden, op verzoek van het NIVEL door de 

RGS uit de selectie gehaald. 

 

2.2. Vragenlijst 
 

Er is een vragenlijst ontwikkeld die in de bijlage is opgenomen. Voor elke aangeschreven 

huisarts is een “gepersonaliseerde” versie van de vragenlijst gemaakt. Daarin werd eerst 

aangegeven op welke datum zij uitgeschreven zijn als huisarts bij de RGS. Daarna werd 

aangegeven wat de datum en functie was van de laatste bekende vestiging bij het NIVEL. 

Vervolgens werden vragen gesteld over de het jaar en de maand waarin men voor het laatst 

actief was in de patiëntenzorg als huisarts en hoeveel dagen men in wat voor soort functie 

werkte bij het stoppen en 0,5 jaar, 1 jaar, 2,5 jaar en 5 jaar daarvoor.  

 

2.3. Respons en representativiteit 
 

Het totaal aantal aangeschreven huisartsen was 487, waarvan er 304 gerespondeerd hebben. 

Dat kom neer op een responspercentage van 62,4%. De groep van 304 responderende huis-

artsen kan op een aantal kenmerken vergeleken worden met de groep van 487 aangeschreven 

huisartsen. Hieronder staan tabellen met de verdeling van de aangeschreven en responderen-

de groepen over respectievelijk het uitschrijvingsjaar volgens de RGS, het geboortejaar, het 

inschrijvingsjaar volgens de RGS, het eindjaar van de vestiging volgens het NIVEL en de 

eindfunctie volgens het NIVEL. 

 

Van de aangeschreven huisartsen waren er 234 die in 2014 door de RGS zijn uitgeschreven 

en 253 die in 2015 zijn uitgeschreven. Het aantal respondenten per uitschrijvingsjaar be-

droeg respectievelijk 140 en 164. Het responspercentage was daarmee iets kleiner voor de-

genen die in 2014 zijn uitgeschreven dan voor degenen die in 2015 zijn uitgeschreven: 

59,8% versus 64,8%. 

 

Tabel 2.1: Respons naar Jaar laatste registratie als huisarts 

  Aangeschreven   Respons   Respons-% 

 
abs. rel. 

 
abs. rel. 

  
Registratiejaar 2014 234 48,0% 

 
140 46,1% 

 
59,8% 

Registratiejaar 2015 253 52,0% 
 

164 53,9% 
 

64,8% 

Totaal 487 100,0%   304 100,0%   62,4% 
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De respons blijkt verder nogal te verschillen naar de periode van eerste registratie als huis-

arts. Van de relatief grote groep van 268 huisartsen die voor 1980 voor het eerst zijn geregi-

streerd en in 2014 of 2015 zijn uitgeschreven, heeft 73,9% gerespondeerd. Van de weliswaar 

wat kleinere, maar toch nog altijd substantiële groep van 149 huisartsen die tussen 1980 en 

1989 voor het eerst zijn geregistreerd en in 2014 of 2015 zijn uitgeschreven, heeft 56,4% 

gerespondeerd. Een vergelijkbaar responspercentage is te zien bij de duidelijk wat kleinere 

groep van 30 huisartsen die tussen 1990 en 1999 voor het eerst zijn geregistreerd en in 2014 

of 2015 zijn uitgeschreven: daarvan heeft 53,3% gerespondeerd. Bij de eveneens kleinere 

groep van 40 huisartsen die tussen 2000 en 2010 voor het eerst zijn geregistreerd en in 2014 

of 2015 zijn uitgeschreven, heeft daarentegen maar 15,0% gerespondeerd. 

 

Tabel 2.2: Respons naar Periode van eerste registratie als huisarts 

  Aangeschreven   Respons   Respons-% 

 
abs. rel. 

 
abs. rel. 

  
Registratiejaren voor 1980 268 55,0% 

 
198 65,1% 

 
73,9% 

Registratiejaren 1980-1989 149 30,6% 
 

84 27,6% 
 

56,4% 
Registratiejaren 1990-1999 30 6,2% 

 
16 5,3% 

 
53,3% 

Registratiejaren 2000-2010 40 8,2% 
 

6 2,0% 
 

15,0% 
Totaal 487 100,0%   304 100,0%   62,4% 

 

 

Een enigszins vergelijkbaar resultaat is te zien bij de uitsplitsing naar geboorteperiode. Van 

degenen die voor 1950 zijn geboren en in 2014 of 2015 zijn uitgeschreven, heeft 69,1% ge-

respondeerd. Ook voor de groep van 161 huisartsen die tussen 1950 en 1959 zijn geboren en 

in 2014 of 2015 zijn uitgeschreven heeft een groot deel gerespondeerd: 62,7%. Van de 28 

personen die tussen 1960 en 1969 zijn geboren en in 2014 of 2015 zijn uitgeschreven, heeft 

daarentegen maar 31,1% gerespondeerd. Bij de nog iets jongere groep van 20 personen die 

tussen 1970 en 1980 zijn geboren en in 2014 of 2015 zijn uitgeschreven, heeft zelfs slechts 

10% gerespondeerd. 

 

Tabel 2.3: Respons naar Geboorteperiode 

  Aangeschreven   Respons   Respons-% 

 
abs. rel. 

 
abs. rel. 

  
Geboortejaren voor 1950 278 57,1% 

 
192 63,2% 

 
69,1% 

Geboortejaren 1950-1959 161 33,1% 
 

101 33,2% 
 

62,7% 
Geboortejaren 1960-1969 28 5,7% 

 
9 3,0% 

 
32,1% 

Geboortejaren 1970-1980 20 4,1% 
 

2 0,7% 
 

10,0% 
Totaal 487 100,0%   304 100,0%   62,4% 

 

 

Van de op zich kleine groep van 20 personen die in 2014 of 2015 zijn uitgeschreven en die 

volgens het NIVEL al voor 2006 zijn gestopt met een vestiging als zelfstandig gevestigd 

huisarts of als HIDHA, heeft slechts 30% gerespondeerd. Voor de groep van 183 personen 

die volgens de NIVEL-database tussen 2006-2010 zijn gestopt, is de respons 66,7%. Voor de 

284 personen die tussen 2010 en 2015 zouden zijn gestopt, was de respons 62%. 

 

Tabel 2.4: Respons naar Periode van einde vestiging als huisarts volgens NIVEL 

  Aangeschreven   Respons   Respons-% 

 
abs. rel. 

 
abs. rel. 

  
Einde vestiging voor 2006 20 4,1% 

 
6 2,0% 

 
30,0% 

Einde vestiging 2006-2010 183 37,6% 
 

122 40,1% 
 

66,7% 
Einde vestiging 2011-2015 284 58,3% 

 
176 57,9% 

 
62,0% 

Totaal 487 100,0%   304 100,0%   62,4% 
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Tenslotte blijkt er ook een verband tussen de respons en de laatst bekende functie in de NI-

VEL-database. Van de 43 personen die HIDHA waren, heeft slechts 37% gerespondeerd, 

terwijl van de 444 personen die zelfstandig gevestigd waren 65% heeft gerespondeerd. 

 

Tabel 2.5: Respons naar Laatste functie als huisarts volgens NIVEL 

  Aangeschreven   Respons   Respons-% 

 
abs. rel. 

 
abs. rel. 

  
HIDHA 43 8,8% 

 
16 5,3% 

 
37,2% 

Zelfstandig gevestigd 444 91,2% 
 

288 94,7% 
 

64,9% 
Totaal 487 100,0%   304 100,0%   62,4% 

 

 

Kortom: de respons is vooral representatief voor de wat oudere huisartsen, die al wat langer 

geleden voor het eerst erkend zijn als huisarts en zelfstandig gevestigd zijn geweest. Dit be-

treft ook de grootste groep van in 2014 of 2015 uitgeschreven huisartsen. De respons is 

daarentegen niet representatief voor de kleine groep van huisartsen die op het moment van 

uitschreven nog jong waren, die pas kort daarvoor voor het eerst erkend zijn als huisarts en 

nooit zelfstandig gevestigd zijn geweest. 
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3. Resultaten 
 

 

3.1. “Abrupte stoppers”: functie én werktijd gelijk in laatste 5 jaar 
 

Van de 304 respondenten, zijn er 115 aan te merken als huisartsen die abrupt zijn gestopt 

met hun werkzaamheden. Dat komt neer op 38% van de gehele groep. 

Bij hen zijn de eindfunctie gelijk aan de functie die 5 jaar daarvoor werd bekleed. Ook is bij 

hen het aantal gewerkte dagen per week op het laatst gelijk aan het aantal gewerkte dagen 5 

jaar daarvoor. 

 

Functie bij stoppen en 5 jaar eerder 

Wat betreft de functie gaat het meestal om personen die als zelfstandig gevestigd huisarts 

hebben gewerkt (92 personen), maar toch ook nog een substantieel aantal van 23 personen 

die volgens eigen zeggen de laatste 5 jaar als HIDHA of waarnemer hebben gewerkt.
1
 

 

Tabel 3.1: functie als huisarts van “abrupte stoppers” 

  Functie 5 jaar geleden   Functie bij stoppen 

 
abs. rel. 

 
abs. rel. 

Zelfstandig gevestigd 92 80,0% Zelfstandig gevestigd 92 80,0% 
HIDHA/waarnemer 23 20,0% HIDHA/waarnemer 23 20,0% 

Totaal 115 100,0% Totaal 115 100,0% 

 

 

Functie tussen stoppen en 5 jaar eerder 

Vrijwel iedereen werkte dus 2,5 jaar, 1 jaar en een 0,5 jaar voor het stoppen in de zelfde 

functie als 5 jaar voor het stoppen én in de laatste maand. Eén huisarts (1 van de 115) werkte 

echter in de tussenliggende periode op één moment in een andere functie dan aan het begin 

of eind.  

 

 

Werktijd bij stoppen en 5 jaar eerder 

Bijna de helft van de “abrupte stoppers” werkte gedurende de gehele periode van 5 jaar voor 

het stoppen 5 dagen per week (53 van de 115). Ongeveer een kwart werkte 4 dagen per 

week. Maar er zijn dus ook huisartsen die voor de laatste 5 jaar een vaste hoeveelheid van 

bijvoorbeeld 1 dag per week hebben opgegeven. Gemiddeld werkte de groep van “abrupte 

stoppers” 3,9 dagen per week, zowel bij het stoppen als 5 jaar eerder. 

 

Tabel 3.2: werktijd als huisarts van “abrupte stoppers” 

  Werktijd 5 jaar geleden   Werktijd bij stoppen 

 
abs. rel. 

 
abs. rel. 

5 dagen per week 53 46,1% 5 dagen per week 53 46,1% 
4 dagen per week 27 23,5% 4 dagen per week 27 23,5% 
3 dagen per week 18 15,7% 3 dagen per week 18 15,7% 
2 dagen per week 7 6,1% 2 dagen per week 7 6,1% 

1 dag per week 10 8,7% 1 dag per week 10 8,7% 
Totaal 115 100,0% Totaal 115 100,0% 

 

                                                
1 Overigens was van 14 van deze 23 HIDHA’s/waarnemers alleen een vestiging als zelfstandige bekend bij het 

NIVEL. Deze 14 hebben dus waarschijnlijk al meer dan 5 jaar eerder een overgang gemaakt van functie. Als de 

tijdspanne waarover in de vragenlijst gekeken werd, langer dan 5 jaar zou zijn geweest, dan zouden deze dus 

niet als “abrupte stoppers” zijn aangemerkt, maar als “functieafbouwers” of als “functie- en werktijdafbou-

wers”. 
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Werktijd tussen stoppen en 5 jaar eerder 

Incidenteel (4 van de 115) werkt men in de tussenliggende periode op een of meer momenten 

1 dag meer of minder per week dan aan he begin of eind. Maar meestal werkt men zowel 2,5 

jaar, 1 jaar en een 0,5 jaar voor het stoppen even veel dagen als 5 jaar voor het stoppen én in 

de laatste maand. 

 

 

Stoppen met werken versus einde registratie bij RGS 

Een enkeling (5 van de 115, of 4%) geeft aan ook na het einde van de registratie nog actief te 

zijn geweest. Ongeveer 15% is tot 6 maanden voor het einde van de registratie actief geble-

ven als huisarts. De grootste groep (68%) is tussen een 0,5 jaar en 5 jaar voor het einde van 

de registratie gestopt als huisarts. Ook is er nog een groep van 13% die al meer dan 5 jaar 

voor het einde van de registratie gestopt is als huisarts. 

 

 

Stoppen met werken versus einde vestiging bij NIVEL 

Een groep van 6% is volgens eigen zeggen pas meer dan 5 jaar na het einde van de bij het 

NIVEL bekende vestiging feitelijk gestopt. Een groep van 8% is volgens eigen zeggen pas 

2,5 jaar tot 5 jaar na het einde van de bij het NIVEL bekende vestiging feitelijk gestopt. Ook 

is er een groep van 15% die volgens eigen zeggen pas 0,1 tot 2,5 jaar na het einde van de bij 

het NIVEL bekende vestiging feitelijk is gestopt. Bij elkaar zo’n 29% heeft dus langer ge-

werkt dan bij het NIVEL bekend was en gemiddeld was dit grofweg 2,5 jaar langer. 

Het merendeel van de “abrupte stoppers” (69%) is volgens eigen zeggen gestopt op (vrijwel) 

precies het moment dat ook in de NIVEL-database stond. 

Tenslotte blijkt 12% al eerder te zijn gestopt dan bekend was bij het NIVEL. 

 

 

3.2. “Werktijdafbouwers”: functie gelijk, maar dagen minder 
 

Van de 304 respondenten, zijn er 109 aan te merken als huisartsen die hun werktijd hebben 

afgebouwd. Dat komt neer op 36% van de gehele groep. 

Bij hen zijn de eindfunctie gelijk aan de functie die 5 jaar daarvoor werd bekleed. Maar bij 

hen is het aantal gewerkte dagen per week op het laatst kleiner dan het aantal gewerkte da-

gen 5 jaar daarvoor. 

 

Functie bij stoppen en 5 jaar eerder 

Wat betreft de functie gaat het meestal om personen die als zelfstandig gevestigd huisarts 

hebben gewerkt (88 personen), maar toch ook nog een substantieel aantal van 21 personen 

die volgens eigen zeggen de laatste 5 jaar als HIDHA of waarnemer hebben gewerkt.
2
 

 

Tabel 3.3: functie als huisarts van “werktijdafbouwers” 

  Functie 5 jaar geleden   Functie bij stoppen 

 
abs. rel. 

 
abs. rel. 

Zelfstandig gevestigd 88 80,7% Zelfstandig gevestigd 88 80,7% 
HIDHA/waarnemer 21 19,3% HIDHA/waarnemer 21 19,3% 

Totaal 109 100,0% Totaal 109 100,0% 

 

                                                
2 Overigens was van 18 van deze 21 HIDHA’s/waarnemers alleen een vestiging als zelfstandige bekend bij het 

NIVEL. Deze 18 hebben dus al meer dan 5 jaar eerder een overgang gemaakt van functie. Als de tijdspanne 

waarover in de vragenlijst gekeken werd, langer dan 5 jaar zou zijn geweest, dan zouden deze dus niet als 

“werktijdafbouwers” zijn aangemerkt, maar als “functie- en werktijdafbouwers”. 
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Functie tussen stoppen en 5 jaar eerder 

Heel incidenteel (2 van de 109) werkt men in de tussenliggende periode op een of meer mo-

menten in een andere functie dan aan het begin of eind. Maar meestal werkt men zowel 2,5 

jaar, 1 jaar en een 0,5 jaar voor het stoppen in de zelfde functie als 5 jaar voor het stoppen én 

in de laatste maand. 

 

 

Werktijd bij stoppen en 5 jaar eerder 

Iets meer dan de helft van de “werktijdafbouwers” werkte 5 jaar voor het stoppen 5 dagen 

per week (65 van de 109). Bijna een kwart werkte toen 4 dagen per week. Iets meer dan 10% 

werkte toen 3 dagen per week en een enkeling werkte 2 dagen. Niemand werkte toen maar 1 

dag per week.  

Op het moment van stoppen was er juist niemand die nog 5 dagen per week werkte. Wel was 

er een groep van 24 huisartsen die 4 dagen per week werkten. Een groot aantal “werktijdaf-

bouwers” blijken op het laatst 3 dagen per week te hebben gewerkt. Maar er zijn dus ook 

huisartsen die vlak voor het stoppen een hoeveelheid van bijvoorbeeld 1 dag per week heb-

ben opgegeven. Gemiddeld werkte de groep van “werktijdafbouwers” 2,7 dagen per week bij 

het stoppen en 4,4 dagen per week 5 jaar eerder. 

 

Tabel 3.4: werktijd als huisarts van “werktijdafbouwers” 

  Werktijd 5 jaar geleden   Werktijd bij stoppen 

 
abs. rel. 

 
abs. rel. 

5 dagen per week 65 59,6% 5 dagen per week - - 
4 dagen per week 25 22,9% 4 dagen per week 24 22,0% 
3 dagen per week 15 13,8% 3 dagen per week 48 44,0% 
2 dagen per week 4 3,7% 2 dagen per week 19 17,4% 

1 dag per week - - 1 dag per week 18 16,5% 
Totaal 109 100,0% Totaal 109 100,0% 

 

 

Werktijd tussen stoppen en 5 jaar eerder 

Veel huisartsen werkten 2,5 jaar voor het stoppen al minder dan per week dan 5 jaar daar-

voor (50 van de 109). Een wat kleiner aantal (32) is tussen 2,5 en 1 jaar voor het stoppen 

minder gaan werken, 18 zijn dat tussen 1 en 0,5 jaar voor het stoppen gaan doen en 9 pas in 

de laatste 6 maanden.  

 

 

Stoppen met werken versus einde registratie bij RGS 

Een enkeling (4 van de 109, of 4%) geeft aan ook na het einde van de registratie nog actief te 

zijn geweest. Ongeveer 21% is tot 6 maanden voor het einde van de registratie actief geble-

ven als huisarts. De grootste groep (69%) is tussen een 0,5 jaar en 5 jaar voor het einde van 

de registratie gestopt als huisarts. Ook is er nog een groep van 6% die al meer dan 5 jaar 

voor het einde van de registratie gestopt is als huisarts. 

 

 

Stoppen met werken versus einde vestiging bij NIVEL 

Een groep van 7% is volgens eigen zeggen pas meer dan 5 jaar na het einde van de bij het 

NIVEL bekende vestiging feitelijk gestopt. Een groep van 12% is volgens eigen zeggen pas 

2,5 jaar tot 5 jaar na het einde van de bij het NIVEL bekende vestiging feitelijk gestopt. Ook 

is er een groep van 8% die volgens eigen zeggen pas 0,1 tot 2,5 jaar na het einde van de bij 

het NIVEL bekende vestiging feitelijk is gestopt. Bij elkaar zo’n 28% heeft dus langer ge-

werkt dan bij het NIVEL bekend was en gemiddeld was dit grofweg 2,5 jaar langer. 
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Het merendeel van de “werktijdafbouwers” (62%) is volgens eigen zeggen gestopt op (vrij-

wel) precies het moment dat ook in de NIVEL-database stond. 

Tenslotte blijkt 10% al eerder te zijn gestopt dan bekend was bij het NIVEL. 

 

 

3.3. “Functie en werktijdafbouwers”: functie én dagen minder 
 

Van de 304 respondenten, zijn er 68 aan te merken als huisartsen die hun functie én hun 

werktijd hebben afgebouwd. Dat komt neer op 22% van de gehele groep. 

Bij hen is de eindfunctie HIDHA of waarnemer, terwijl ze 5 jaar daarvoor zelfstandig geves-

tigd waren. Bij hen is ook het aantal gewerkte dagen per week op het laatst kleiner dan het 

aantal gewerkt dagen 5 jaar daarvoor. 

 

Functie bij stoppen en 5 jaar eerder 

Wat betreft de functie gaat het dus altijd om personen die 5 jaar voor het stoppen als zelf-

standig gevestigd huisarts hebben gewerkt en vlak voor het stoppen HIDHA of waarnemer 

waren.
3
  

 

Tabel 3.5: functie als huisarts van “functie- en werktijdafbouwers” 

  Functie 5 jaar geleden   Functie bij stoppen 

 
abs. rel. 

 
abs. rel. 

Zelfstandig gevestigd 68 100,0% Zelfstandig gevestigd - - 
HIDHA/waarnemer - - HIDHA/waarnemer 68 100,0% 

Totaal 68 100,0% Totaal 68 100,0% 

 

 

Functie tussen stoppen en 5 jaar eerder 

Een groot deel van deze huisartsen (29 van de 68), waren 2,5 jaar voor het stoppen al HID-

HA of waarnemer. Zij zijn dus ergens tussen 2,5 en 5 jaar voor het stoppen gewisseld van 

functie. De meeste anderen (24 van de 68) zijn HIDHA of waarnemer geworden in de perio-

de tussen 2,5 en 1 jaar voor het stoppen. Een klein deel is pas in het laatste jaar HIDHA of 

waarnemer geworden. 

 

 

Werktijd bij stoppen en 5 jaar eerder 

Ongeveer de helft van de “functie- en werktijdafbouwers” werkte 5 jaar voor het stoppen 5 

dagen per week (33 van de 68). Iets meer dan een-derde (25 van de 68) werkte toen 4 dagen 

per week. Iets meer dan 10% (9 van de 68) werkte toen 3 dagen per week en één persoon 

werkte 2 dagen. Niemand werkte toen maar 1 dag per week.  

Op het moment van stoppen was er juist niemand die nog 5 dagen per week werkte. Wel ren 

er 2 huisartsen die 4 dagen per week werkten en 9 die 3 dagen werkten. Een iets grotere 

groep van 20 huisartsen werkte 2 dagen. De meeste “functie- en werktijdafbouwers” blijken 

op het laatst 1 dag per week te hebben gewerkt. Gemiddeld werkte de groep van “functie- en 

werktijdafbouwers” 1,6 dagen per week bij het stoppen en 4,3 dagen per week 5 jaar eerder. 

 

  

                                                
3
 Het zijn overigens vaak personen waarvan bij het NIVEL alleen een vestiging als zelfstandig gevestigd huis-

arts bekend was (66 van de 68). Slechts van twee personen was bij het NIVEL bekend dat zij de overstap had-

den gemaakt naar een functie als HIDHA. 
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Tabel 3.6: werktijd als huisarts van “functie- en werktijdafbouwers” 

  Werktijd 5 jaar geleden   Werktijd bij stoppen 

 
abs. rel. 

 
abs. rel. 

5 dagen per week 33 48,5% 5 dagen per week - - 
4 dagen per week 25 36,8% 4 dagen per week 2 2,9% 
3 dagen per week 9 13,2% 3 dagen per week 9 13,2% 
2 dagen per week 1 1,5% 2 dagen per week 20 29,4% 

1 dag per week - - 1 dag per week 37 54,4% 
Totaal 68 100,0% Totaal 68 100,0% 

 

 

Werktijd tussen stoppen en 5 jaar eerder 

Veel huisartsen zijn tussen 5 en 2,5 jaar voor het stoppen minder gaan werken (42 van de 

68). Een wat kleiner aantal (18) is tussen 2,5 en 1 jaar voor het stoppen minder gaan werken, 

4 zijn dat tussen 1 en 0,5 jaar voor het stoppen gaan doen en 4 pas in de laatste 6 maanden.  

 

 

Stoppen met werken versus einde registratie bij RGS 

Relatief veel huisartsen (24%) geven aan ook na het einde van de registratie nog actief te zijn 

geweest, zij het vaak maar een half jaar. Ongeveer 31% is tot 6 maanden voor het einde van 

de registratie actief gebleven als huisarts. De grootste groep (46%) is tussen een 0,5 jaar en 5 

jaar voor het einde van de registratie gestopt als huisarts. 

 

 

Stoppen met werken versus einde vestiging bij NIVEL 

Een groep van 6% is volgens eigen zeggen pas meer dan 5 jaar na het einde van de bij het 

NIVEL bekende vestiging feitelijk gestopt. Een groep van 46% is volgens eigen zeggen pas 

2,5 jaar tot 5 jaar na het einde van de bij het NIVEL bekende vestiging feitelijk gestopt. Ook 

is er een groep van 41% die volgens eigen zeggen pas 0,1 tot 2,5 jaar na het einde van de bij 

het NIVEL bekende vestiging feitelijk is gestopt. Bij elkaar zo’n 93% heeft dus langer ge-

werkt dan bij het NIVEL bekend was en gemiddeld was dit grofweg 2,5 jaar langer. 

Een klein deel van de “functie- en werktijdafbouwers” (4%) is volgens eigen zeggen gestopt 

op (vrijwel) precies het moment dat ook in de NIVEL-database stond. 

Tenslotte blijkt 3% al eerder te zijn gestopt dan bekend was bij het NIVEL. 

 

 

3.4. Overige patronen 
 

Samen omvatten de bovenstaande groepen reeds 96% van alle respondenten. De overige 

respondenten hebben patronen die niet goed onder één noemer te vatten zijn. Zo is een enke-

ling iets meer gaan werken, al dan niet in combinatie met het wisselen van functie. Bij het 

wisselen van functie is ook nog gebleken dat een enkeling eerst HIDHA was en uiteindelijk 

zelfstandige. 
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3.5. Tijdstip einde werkzaamheden, RGS-registratie en NIVEL-vestiging 
 

Voor de gehele groep van 304 respondenten staat in de volgende figuur hoe het tijdstip van 

het einde van de werkzaamheden als huisarts volgens de respondent, zich verhoudt tot het 

tijdstip van het einde van de RGS-registratie.  

 

Voor ongeveer 15% van de respondenten is het moment van stoppen als huisarts (vrijwel) 

gelijk aan het moment van uitschrijving bij de RGS (zie de blauwe balk). Daarbij is een 

marge van plus of min een kwart jaar aangehouden.  

Een beperkt aantal respondenten heeft aangegeven ook nog na het einde van de registratie als 

huisarts actief te zijn geweest in de patiëntenzorg: 4% stopte daarmee na ongeveer een half 

jaar na het einde van de RGS-registratie en voor 2,6% was dit meer dan een half jaar later.
4
  

Het grootste deel van de respondenten (bijna 80%) stopt feitelijk minstens een kwart jaar 

voor het einde van de RGS-registratie met de werkzaamheden als huisarts. In onderstaande 

figuur is daarbij bijvoorbeeld te zien dat 9,5% ongeveer een half jaar eerder stopt. Een enigs-

zins opvallend hoog aandeel van 11,8% is ongeveer 2,5 jaar voor het einde van de registratie 

gestopt. Maar er zijn er ook die al ongeveer 5 jaar voor het einde van de RGS-registratie fei-

telijk gestopt zijn met patiëntenzorg. Dat is dus eigenlijk op het moment van hun laatste 

“herregistratie”. Dat geldt voor 8,9% van de respondenten. Een klein aandeel van 2,6% is 

zelfs meer dan 5 jaar eerder al gestopt. 

 

Figuur 3.1: Tijdstip einde werkzaamheden volgens de respondenten versus het einde van de RGS-registratie 

 
 

  

                                                
4 Alhoewel men formeel niet meer als “huisarts” actief zou kunnen zijn, mag men wel degelijk als “arts” actief 

zijn in de patiëntenzorg. Dat kan dan al dan niet onder formele verantwoordelijkheid van een andere huisarts. 

Ook gebeurd het dat iemand weliswaar door de RGS is uitgeschreven als huisarts, maar dat zo’n persoon later 

alsnog weer her-ingeschreven wordt. 
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Voor de gehele groep van 304 respondenten staat in de volgende figuur hoe het tijdstip van 

het einde van de werkzaamheden als huisarts volgens de respondent, zich verhoudt tot het 

tijdstip van het einde van de laatste bij het NIVEL bekende vestiging, of kort gezegd, de 

NIVEL-vestiging.  

 

Voor ongeveer de helft van de respondenten is het moment van stoppen als huisarts (vrijwel) 

gelijk aan het einde van de NIVEL-vestiging (zie de blauwe balk). Daarbij is een marge van 

plus of min een kwart jaar aangehouden.  

Een beperkt aantal respondenten heeft aangegeven al voor het einde van de NIVEL- vesti-

ging als huisarts te zijn gestopt met het geven van patiëntenzorg: 3% stopte daarmee onge-

veer een half jaar voor het einde van de NIVEL-vestiging en voor 4,3% was dit meer dan een 

half jaar eerder. 

Bijna 40% van de respondenten stopt feitelijk minstens een kwart jaar na het einde van de 

NIVEL-vestiging met de werkzaamheden als huisarts. In onderstaande figuur is daarbij bij-

voorbeeld te zien dat 6,6% ongeveer een half jaar later stopt. Een enigszins opvallend laag 

aandeel van 1,3% is ongeveer 2 jaar na het einde van de NIVEL-vestiging gestopt. Voor de 

andere “halfsjaarstijdstippen” geldt dat meestal 3% tot 3,6% stopt. Maar 4,9% van de res-

pondenten stopte pas ongeveer 5 jaar na het einde van de NIVEL-vestiging en 6,3% zelfs pas 

na meer dan 5 jaar.  

 

Figuur 3.2: Tijdstip einde werkzaamheden volgens de respondenten versus het einde van de NIVEL-vestiging 
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Voor de gehele groep van 304 respondenten is hieronder tenslotte nog weergegeven hoe het 

einde van de NIVEL-vestiging zich verhoudt tot het einde van de RGS-registratie. 

 

Voor een beperkte groep van 4,6% van de respondenten geldt dat het tijdstop van het eind 

van de NIVEL-vestiging ongeveer gelijk is aan het einde van de RGS-registratie (zie de 

blauwe balk). 

Voor meer dan 95% van de respondenten geldt dat het einde van de NIVEL-vestiging min-

stens een kwart jaar voor het einde van de RGS-registratie valt. Een opvallende piek van 

16,8% ligt daarbij bij een verschil van ongeveer 5 jaar tussen het einde van de NIVEL-

vestiging en het einde van de RGS-registratie. Voor de andere “halfsjaarstijdstippen” zijn 

wisselende aandelen te zien van 3% tot 11,5%. 

 

Figuur 3.3: Tijdstip einde van de NIVEL-vestiging versus het einde van de RGS-registratie 

 
 

 

De gemiddelde tijd tussen het einde van de NIVEL-vestiging en het einde van de RGS-

registratie, is ongeveer 3,6 jaar. Het feitelijk einde van de werkzaamheden, zoals aangegeven 

door de respondenten, ligt daarbij gemiddeld 1,4 jaar na het einde van de NIVEL-vestiging 

en 2,2 jaar voor het einde van de RGS-registratie. 

 
Figuur 3.4: Gemiddelde verschil einde van de NIVEL-vestiging versus het einde van de werkzaamheden vol-
gens de respondenten en het einde van de RGS-registratie 
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3.6. Conclusies 
 

Er zijn drie patronen van uitstroom die het meest voorkomen: abrupt stoppen (de “abrupte 

stoppers”), afbouwen van de werktijd (de “werktijdafbouwers”) en afbouwen van werktijd in 

combinatie met het eerst werken als zelfstandige en daarna gaan werken als HIDHA of 

waarnemer (de “functie- en werktijdafbouwers”). 

 

Verder is gebleken dat een deel van de huisartsen volgens eigen zeggen daadwerkelijk ge-

stopt is met het werk als huisarts op het moment dat bekend is bij het NIVEL. Maar een aan-

zienlijk deel is toch ook nog meer of minder actief als huisarts na dat moment. Het betreft 

vooral voorheen zelfstandig gevestigde huisartsen, waarvan de einddatum van die specifieke 

vestiging correct bekend is bij het NIVEL. Zij blijven na het overdragen van de eigen prak-

tijk nog één of enkele jaren als HIDHA of waarnemer werkzaam. Die vaak incidentele werk-

zaamheden zijn meestal niet bekend bij het NIVEL. 

Ook is gebleken dat een deel van de huisartsen volgens eigen zeggen pas stopt met het werk 

als huisarts op het moment dat de registratie bij de RGS beëindigd wordt. Maar een aanzien-

lijk stopt één of meer jaar daarvoor al met het werk als huisarts. Daarbij geldt dat huisartsen 

om de vijf jaar opnieuw door de RGS beoordeeld worden om te kijken of ze in aanmerking 

komen voor een herregistratie, die daarna weer vijf jaar geldig is.  

 

Voor de raming van de huisartsen wordt aangenomen dat de helft van de mensen die volgens 

de NIVEL-registratie gestopt zijn, maar wel nog een registratie als huisarts hebben bij de 

RGS, toch nog actief is in de patiëntzorg als waarnemer. De uitkomsten van dit onderzoek 

bevestigen dit min of meer. De werkwijze voor de raming hoeft daarom niet aangepast te 

worden. 
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BIJLAGE: brief en vragenlijst 

  



Respondentnummer «RESPONDENT» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betreft de vraag of u op een gegeven moment in één keer geheel gestopt bent met het werken als 

huisarts of dat u uw werkzaamheden (langzaam) hebt afgebouwd. 

 

 

Geachte «AANSCHRIJFTITEL», 

 

Wij willen u vragen om mee te doen aan een onderzoek over hoe huisartsen stoppen met werken. Dit 

onderzoek wordt door het NIVEL uitgevoerd in samenwerking met het Capaciteitsorgaan en wordt 

door de LHV ondersteund. 

 

Waarom meedoen? 

Het Capaciteitsorgaan verzorgt ramingen voor de medische en tandheelkundige vervolgopleidingen 

om vraag en aanbod van zorg op elkaar af te stemmen, waaronder ook voor huisartsen. Bij zo’n 

raming gaat het onder andere om hoeveel er gewerkt wordt. Daar is op zich veel over bekend. Maar 

tot nu toe is er weinig bekend over de werkzaamheden van huisartsen in de laatste jaren dat zij als 

huisarts patiëntenzorg leveren. Een beter beeld daarvan, geeft extra informatie over het aantal 

werkdagen en de veranderingen daarin. Door het meewerken aan deze enquête helpt u ons – en uw 

jongere collega’s – om enerzijds tekorten in de toekomst zoveel mogelijk in te perken en anderzijds 

het aantal werkeloze huisartsen te minimaliseren. 

 

Waarom ontvangt u deze enquête? 

Deze vragenlijst wordt opgestuurd aan huisartsen die in 2014 of 2015 zijn uitgeschreven uit het 

huisartsenregister (RGS) en volgens gegevens van het NIVEL in dat zelfde jaar of eerder gestopt zijn 

met een vestiging als zelfstandig gevestigd huisarts of een functie als HIDHA.  

Deze brief is overigens door de RGS geadresseerd en verzonden. De adresgegevens zijn dus niet aan 

het NIVEL of derden verstrekt. 

 

Inhoud van de enquête 

Het onderzoek gaat over of huisartsen hun werkzaamheden abrupt staken, of deze juist langzaam 

afbouwen of wellicht in een andere functie als huisarts gaan werken. Wij stellen daarom vragen over 

hoe en hoeveel u werkte vlak voordat u stopte en 6 maanden en 1 en 2,5 en 5 jaar daarvoor. De 

enquête is zodanig opgesteld dat het voor u zo min mogelijk tijd kost om deze in te vullen. 

 

Vragen? 

Heeft u nog vragen? Bel of mail dan gerust naar Lud van der Velden (onderzoeker/projectleider): 

030-2729767; l.vandervelden@nivel.nl.  

 

Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw medewerking! 

 

Met vriendelijke groet, Mede namens, 

 

 

 

 

dr. R. Batenburg drs. L Brongers, arts beleid en advies KNMG i.o. 

programmaleider NIVEL beleidsmedewerker Capaciteitsorgaan  

«NAAM» 

«ADRES» 

«POSTCODE_EN_PLAATS» 



Respondentnummer «RESPONDENT» 

Enquête uitstroom huisartsen 
 
U bent tot «einddat_reg_RGS» geregistreerd geweest als huisarts.  
Wellicht bent u tot dat moment werkzaam geweest in de patiëntenzorg als zelfstandig gevestigd huisarts en/of als HIDHA of 
waarnemer. Maar misschien bent u al wat langer of zelfs veel langer daarvoor gestopt met patiëntenzorg. 
 
Volgens gegevens van het NIVEL, bent u tot «einddat_vest_NIVEL» werkzaam geweest als «eindfunctie_vest_NIVEL». 
Maar wellicht bent u daarna toch nog actief geweest in de patiëntenzorg als zelfstandig gevestigd huisarts en/of als HIDHA of 
waarnemer. 
 
NB: Voor het soort functie onderscheiden we hier:  
- Zelfstandig gevestigd huisarts: huisarts actief in patiëntenzorg, met patiënten op eigen naam (al dan niet in loondienst) 
- HIDHA / Waarnemer: huisarts actief in patiëntenzorg, maar in die functie zonder patiënten op eigen naam 
 

1. In welk jaar en welke maand was u voor het laatst actief in de patiëntenzorg als huisarts, zij het als zelfstandig gevestigd 
huisarts of als HIDHA of waarnemer? 

Jaar 
 

………… 
(<2006?) 

 2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016 

 

Maand 
 
 ± Jan  ± Feb  ± Mrt  ± Apr  ± Mei  ± Jun  ± Jul  ± Aug  ± Sep  ± Okt  ± Nov  ± Dec 

 
 
 

2. Gemiddeld hoeveel dagen per week werkte u ongeveer in de laatste 4 weken als huisarts naar soort functie? 

Zelfstandig gevestigd huisarts   Niet (=0 dagen)  ± 1 dag  ± 2 dagen  ± 3 dagen  ± 4 dagen  >=5 dagen 

HIDHA of waarnemer   Niet (=0 dagen)  ± 1 dag  ± 2 dagen  ± 3 dagen  ± 4 dagen  >=5 dagen 

NB: Vul voor het aantal dagen per week het “gemiddelde” aantal werkdagen per functie in, inclusief niet-patiëntgebonden activiteiten! 
Kruis voor een functie “Niet (=0 dagen)” aan als u op dat moment niet werkzaam was in die functie. 

 
 
 

3a. Werkte u ± 6 maanden voor het stoppen precies zo als in de laatste 4 weken?  
 Ja GA NAAR VRAAG 4a  Nee 

 

3b. Gemiddeld hoeveel dagen per week werkte u ongeveer ± 6 maanden voor het stoppen als huisarts naar soort functie? 

Zelfstandig gevestigd huisarts   Niet (=0 dagen)  ± 1 dag  ± 2 dagen  ± 3 dagen  ± 4 dagen  >=5 dagen 

HIDHA of waarnemer   Niet (=0 dagen)  ± 1 dag  ± 2 dagen  ± 3 dagen  ± 4 dagen  >=5 dagen 

 
 
 

4a. Werkte u ± 1 jaar voor het stoppen precies zo als 6 maanden voor het stoppen?  
 Ja GA NAAR VRAAG 5a  Nee 

 

4b. Gemiddeld hoeveel dagen per week werkte u ongeveer ± 1 jaar voor het stoppen als huisarts naar soort functie? 

Zelfstandig gevestigd huisarts   Niet (=0 dagen)  ± 1 dag  ± 2 dagen  ± 3 dagen  ± 4 dagen  >=5 dagen 

HIDHA of waarnemer   Niet (=0 dagen)  ± 1 dag  ± 2 dagen  ± 3 dagen  ± 4 dagen  >=5 dagen 

 
 
 

5a. Werkte u ± 2,5 jaar voor het stoppen precies zo als 1 jaar voor het stoppen?  
 Ja GA NAAR VRAAG 6a  Nee 

 

5b. Gemiddeld hoeveel dagen per week werkte u ongeveer ± 2,5 jaar voor het stoppen als huisarts naar soort functie? 

Zelfstandig gevestigd huisarts   Niet (=0 dagen)  ± 1 dag  ± 2 dagen  ± 3 dagen  ± 4 dagen  >=5 dagen 

HIDHA of waarnemer   Niet (=0 dagen)  ± 1 dag  ± 2 dagen  ± 3 dagen  ± 4 dagen  >=5 dagen 

 
ZIE OMMEZIJDE  



Respondentnummer «RESPONDENT» 

 

6a. Werkte u ± 5 jaar voor het stoppen precies zo als 2,5 jaar voor het stoppen?  
 Ja EINDE VRAGENLIJST  Nee 

 

6b. Gemiddeld hoeveel dagen per week werkte u ongeveer ± 5 jaar voor het stoppen als huisarts naar soort functie? 

Zelfstandig gevestigd huisarts   Niet (=0 dagen)  ± 1 dag  ± 2 dagen  ± 3 dagen  ± 4 dagen  >=5 dagen 

HIDHA of waarnemer   Niet (=0 dagen)  ± 1 dag  ± 2 dagen  ± 3 dagen  ± 4 dagen  >=5 dagen 

 
 
Hieronder kunt u eventueel een toelichting geven op uw antwoorden. 

     

     

 
Einde vragenlijst 
Hartelijk bedankt voor het invullen van deze vragenlijst. U kunt de ingevulde vragenlijst retourneren met de bijgevoegde 
antwoordenveloppe, of zonder postzegel sturen naar: NIVEL, Code LvdV, Antwoordnummer 4026, 3500 VB  Utrecht. 




