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Voorwoord 
 
 
 
Het in dit rapport beschreven onderzoek is de laatste fase van het project “Haalbaarheids-
onderzoek Basisset Indicatoren Huisartsenzorg en Etalage+-informatie”. De Basisset 
Indicatoren Huisartsenzorg is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) door de Inspectie voor de Gezondheidszorg 
(IGZ), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Landelijke Huisartsen 
Vereniging (LHV) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). De indicatoren zijn gebaseerd 
op bestaande instrumenten voor informatie over de kwaliteit van de huisartsenzorg voor 
interne kwaliteitsverbetering en externe transparantie. De Etalage+-informatie, 
ontwikkeld door de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en de 
Consumentenbond, kan als bron dienen voor objectieve keuze-informatie over 
huisarts(praktijk)en voor patiënten/consumenten.  
 
Het rapport geeft een eerste indruk van het oordeel van 20 huisartsen over de zinvolheid, 
de begrijpelijkheid, de haalbaarheid van het leveren van gegevens en de houding ten 
aanzien van het openbaar maken van de Basisset Indicatoren Huisartsenzorg en Etalage+-
informatie.  
 
De onderzoekers danken medewerkers van het NHG, IQ Healthcare, de Consumenten-
bond, de NCPF, de NHG-praktijkaccreditering (NPA) en de huisartsen die aan het 
onderzoek deelnamen voor hun bijdrage. 
 
Utrecht, februari 2010  
 
 
P.S. Groen-van Dorsten 
M. Triemstra 
F. Schellevis 
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Samenvatting 
 
 
 
Informatie over de verleende zorg speelt in het nieuwe zorgstelsel een centrale rol. 
Verschillende partijen waaronder zorgverleners, zorgverzekeraars, Inspectie voor de 
Gezondheidszorg (IGZ), het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) en 
patiënten hebben behoefte aan informatie over de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg. 
Binnen de medische sector loopt de huisartsengeneeskunde voorop in het kwaliteitsbeleid 
en zijn er wel al gegevens beschikbaar op geaggregeerd niveau, maar nog niet op het 
niveau van individuele huisarts(praktijk)en. Naast transparantie over de kwaliteit van de 
huisartsenzorg, is de beschikbaarheid van feitelijke praktische informatie over een 
huisartsenpraktijk – zogeheten etalage-informatie – ook van belang, met name voor 
patiënten. Tot op heden bestond er geen overeenstemming over de aard van de gewenste 
kwaliteitsinformatie en etalage-informatie en worden huisartsen door eerder genoemde 
partijen afzonderlijk benaderd met de vraag om informatie die voor hen relevant is. Het is 
efficiënter en voor huisartsen administratief minder belastend wanneer deze verschillende 
partijen samen zouden werken bij het aanvragen van informatie over de huisartsenzorg. 
 
Om die reden zijn de “Basisset Indicatoren Huisartsenzorg” en “Etalage+-informatie” 
ontwikkeld. De Basisset Indicatoren Huisartsenzorg is ontwikkeld in opdracht van het 
Ministerie van VWS door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), het Nederlands 
Huisartsen Genootschap (NHG), de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en 
Zorgverzekeraars Nederland (ZN). De indicatoren zijn gebaseerd op bestaande 
instrumenten voor informatie over de kwaliteit van de huisartsenzorg voor interne 
kwaliteitsverbetering en externe transparantie. De Etalage+-informatie, ontwikkeld door 
de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en de Consumentenbond, dient 
als bron voor objectieve keuze-informatie over huisarts(praktijk)en voor patiënten/ 
consumenten. Als laatste stap in de ontwikkeling van deze twee sets is aan het NIVEL de 
opdracht gegeven om de Basisset Indicatoren Huisartsenzorg en Etalage+-informatie in 
een verkennende praktijktoets door 20 aselect geselecteerde huisartsen (uit 10 
geaccrediteerde - en 10 niet-geaccrediteerde praktijken) te laten beoordelen op de 
zinvolheid, de begrijpelijkheid en de haalbaarheid, en om hun houding ten aanzien van 
het openbaar maken van de gegevens te inventariseren. Dit is gebeurd door middel van 
een schriftelijke vragenlijst en een persoonlijk interview. Aangezien het aantal 
deelnemende huisartsen beperkt was, geven de resultaten slechts een eerste indruk van de 
ideeën die onder huisartsen in Nederland leven. De resultaten moeten daarom met 
voorzichtigheid geïnterpreteerd worden.  
 
In dit onderzoek kwam naar voren dat de meeste huisartsen de Basisset Indicatoren 
Huisartsenzorg voornamelijk als zinvol beoordeelden wanneer de set gebruikt zou 
worden voor interne spiegelinformatie en intercollegiale vergelijking, maar niet voor 
externe kwaliteitsbeoordeling. Huisartsen vonden met name dat de indicatoren voor het 
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medisch handelen maar in beperkte mate kwaliteit weerspiegelden en een aantal 
huisartsen gaf aan zorgen te hebben over de gevolgen van implementatie. De indicatoren 
voor het medisch handelen zouden de kwaliteit niet meten omdat in de cijfers ook 
kenmerken van de patiëntenpopulatie en het gedrag van patiënten verwerkt zijn, omdat de 
indicatoren laten zien hoe een huisartsenpraktijk georganiseerd is, maar weinig zeggen 
over de kwaliteit van de handelende huisarts in bijvoorbeeld de huisarts-patiënt relatie en 
omdat de indicatoren slechts een beperkt deel van de huisartsenzorg bestrijken. De 
huisartsen waren bezorgd over de gevolgen van implementatie van de indicatorenset, 
omdat ze verwachtten dat huisartsen mogelijk sociaal wenselijk gaan handelen en dat er 
aan patiënten minder tijd besteed wordt en zorg-op-maat verleend wordt. Het meeste 
gehoorde punt van kritiek op de indicatoren voor de praktijkorganisatie was dat 
huisartsen het niet nodig vonden zoveel in protocollen en procedures te moeten 
vastleggen, maar dat goede afspraken voldoende zijn. De huisartsen vonden de 
indicatoren voor het overgrote deel goed te begrijpen. Ten aanzien van de haalbaarheid 
om de gegevens voor de indicatoren te leveren hadden de meeste huisartsen een neutraal-
negatieve houding. Het leveren van de indicatoren voor de praktijkorganisatie leverde 
geen problemen op, maar de indicatoren voor het medisch handelen konden huisartsen 
niet gemakkelijk leveren. Meer dan de helft van de indicatoren was door de helft van de 
huisartsen niet snel te leveren. Het probleem lag meestal niet in dat ze de gegevens niet 
hadden; de informatie voor de meeste indicatoren stond wel in het Huisartsen Informatie 
Systeem (HIS), maar was er niet gemakkelijk uit te extraheren. De scores op de 
indicatoren zouden alleen per individuele huisarts te leveren zijn als de patiënten op naam 
ingeschreven staan bij één huisarts. De houding van de meeste huisartsen ten aanzien van 
het openbaar maken van de indicatoren leek verband te houden met hun mening over de 
zinvolheid van de indicatoren. De huisartsen bleken huiverig over het idee dat cijfers 
openbaar gemaakt zouden worden buiten collega’s en de beroepsgroep om. Huisartsen 
meenden dat de kwaliteit van zorg niet (voldoende) weerspiegeld zou worden in de cijfers 
en waren bang dat externe partijen te snel (verkeerde) conclusies zouden trekken. 
 
Huisartsen stonden over het algemeen positief tegenover de Etalage+informatie. De enige 
geplaatste kanttekening was dat huisartsen de Etalage+-informatie minder zinvol zouden 
vinden in plattelandsgebieden met een lagere bevolkingsdichtheid waar minder te kiezen 
valt en mond-tot-mond reclame beter werkt. De huisartsen vonden de Etalage+-
informatie goed te begrijpen. Bijna alle huisartsen achtten het goed haalbaar om de 
gegevens voor de Etalage+-informatie te leveren. Van het overgrote gedeelte van de 
Etalage+-informatie zouden huisartsen bereid zijn deze openbaar te maken. De onder-
delen die huisartsen minder graag openbaar zouden willen maken, beoordeelden zij in 
twee van de drie gevallen ook als minder zinvol. 
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1 Inleiding 
 
 
 

1.1 Achtergrond 
 
Informatie over de zorgverlening speelt in het nieuwe zorgstelsel een centrale rol. Stond 
het verzamelen van gegevens en het geven en krijgen van individuele feedback tot nu toe 
alleen in het kader van het verbeteren van de zorg, nu zijn er verschillende partijen die 
vanuit verschillende achtergronden informatie willen hebben over o.a. de kwaliteit en 
doelmatigheid van de zorg. Deze belanghebbende partijen zijn de zorgverleners, de 
zorgverzekeraars, de toezichthouders (Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), de 
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(VWS)), en patiënten/consumenten. Deze partijen hebben verschillende belangen bij het 
krijgen van inzicht in het zorgaanbod en de kwaliteit van zorg en hebben alle een 
verschillende informatiebehoefte en ander doel voor ogen. Zo hebben de zorgverleners 
behoefte aan informatie over het zorgaanbod voor het eigen kwaliteitsbeleid. Reflecteren 
op - en vergelijken van geleverde zorg door verschillende zorgverleners kan leiden tot 
kwaliteitsverbetering. De zorgverzekeraars hebben behoefte aan informatie voor de 
zorginkoop. Ze willen weten wat de kwaliteit van de gecontracteerde zorg is om op die 
manier ook beter te kunnen differentiëren tussen zorgverleners. IGZ heeft behoefte aan 
gegevens om haar rol als toezichthouder uit te kunnen oefenen en toe te zien op de 
kwaliteit van de geleverde zorg. De NZa heeft behoefte aan informatie om toe te kunnen 
zien op de marktwerking, waarbij transparantie moet komen over zorgaanbod, geleverde 
prestaties en kosten. Het ministerie van VWS zoekt informatie waar het beleid op kan 
worden afgestemd en dient verantwoording af te leggen aan het parlement over de 
toegankelijkheid, kwaliteit en doelmatigheid van de verleende zorg. Tot slot zijn er de 
patiënten/consumenten die behoefte hebben aan informatie over het zorgaanbod, maar 
ook aan informatie over de prestaties die geleverd worden door de aanbieders van de 
zorg. De patiënten/consumenten zijn gebaat bij doelmatige zorgprestaties van hoge 
kwaliteit en bovendien kan de informatie bijdragen aan het maken van een weloverwogen 
keuze voor een zorgverlener. 
 
Binnen de medische sector loopt de huisartsengeneeskunde voorop in het kwaliteits-
beleid, getuige bijvoorbeeld de ontwikkelingen van evidence-based richtlijnen sinds 1989 
door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG; de zogeheten NHG-standaarden), de 
eisen tot herregistratie van huisartsen en de accreditatie van huisartsenpraktijken. Op 
geaggregeerd niveau zijn in 2004 voor het eerst landelijk representatieve gegevens 
gepubliceerd over de kwaliteit van de verleende zorg in huisartsenpraktijken, in het kader 
van de Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartsenpraktijk 
(Braspenning, Schellevis en Grol, 2004). In het kader van het Landelijk Informatie 
Netwerk Huisartsenzorg (LINH) wordt inmiddels over een aantal kwaliteitsindicatoren 
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jaarlijks gerapporteerd op geaggregeerd niveau via www.linh.nl (Verheij et al). Op het 
niveau van individuele huisarts(praktijk)en zijn er echter op dit moment nog geen 
openbare gegevens.  
Naast transparantie over de kwaliteit van de verleende huisartsenzorg, is inzicht in 
feitelijke praktische informatie over een huisartsenpraktijk – zogeheten etalage-informatie 
– ook van belang, met name voor patiënten. Op dit moment is er op www.kiesbeter.nl 
beperkte etalage-informatie over huisartsen te vinden, die het mogelijk maakt om ze met 
elkaar te kunnen vergelijken. Deze etalage-informatie is in 2006 door het NIVEL in het 
kader van het project benchmarking huisartsenzorg (Hingstman & Kenens, 2006) 
uitgebreid in samenwerking met de Stichting Gezondheidscentra Zoetermeer. Voor de 
Zoetermeerse huisartsen zijn de uitgebreidere etalage-gegevens inmiddels beschikbaar op 
www.kiesbeter.nl. Deze uitgebreide informatie wordt momenteel verzameld voor alle 
huisartsenpraktijken in Nederland met het doel ze te publiceren op www.kiesbeter.nl. 
 
Tot op heden bestond er geen overeenstemming over de aard van de gewenste 
kwaliteitsinformatie en etalage-informatie en worden huisartsen steeds vaker door de 
eerder genoemde partijen afzonderlijk benaderd met de vraag om informatie die voor hen 
relevant is. Het is de verwachting dat deze vraag om informatie in de toekomst zal 
toenemen. Het is efficiënter en voor huisartsen administratief minder belastend wanneer 
deze verschillende partijen zouden samenwerken bij het aanvragen van informatie over de 
huisartsenzorg. Vanuit deze gedachte hebben de verschillende partijen de handen ineen 
geslagen. De IGZ heeft in opdracht van het ministerie van VWS het bureau ‘Zorgbrede 
Transparantie van Kwaliteit’ (later hernoemd als ‘Zichtbare Zorg’) opgericht. Het doel 
van het bureau is om zorgsectoren te ondersteunen bij het vaststellen van een breed 
gedragen set openbaar te publiceren informatie over kwaliteit van de geleverde zorg. 
Voor de sector huisartsenzorg is de ‘Stuurgroep Transparantie Huisartsenzorg’ in het 
leven geroepen. Deze stuurgroep, waaraan de IGZ, het ministerie van VWS, de 
Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), de Consumentenbond, 
Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en het 
NHG deelnemen, heeft aan het NHG en de LHV de opdracht gegeven om een set 
basisindicatoren te ontwikkelen en deze op zijn haalbaarheid te toetsen. De ontwikkelde 
Basisset Indicatoren Huisartsenzorg (Van Doorn et al, 2009) is ingedeeld in indicatoren 
over het medisch handelen en de praktijkorganisatie (Bijlage I). Indicatoren over het 
medisch handelen betreffen de zorg voor patiënten met diabetes mellitus, COPD, astma, 
hart- en vaatziekten, preventieve activiteiten (influenzavaccinatie en cervix screening) en 
het voorschrijven van antibiotica. Deze indicatoren gaan over de structuur, het proces en 
de uitkomsten van zorg. Binnen de indicatoren over de praktijkorganisatie vallen de 
volgende aandachtsgebieden: toegankelijkheid, veiligheid, professionele samenwerking, 
vertrouwelijkheid, kwaliteit van het Elektronisch Medisch Dossier (EMD) en 
kwaliteitsbeleid in de praktijk. Indicatoren zijn gedefinieerd als ‘meetbare elementen van 
het handelen in de praktijk waarvoor bewijs of consensus bestaat dat het meten van deze 
elementen iets zeggen over kwaliteit van zorg; veranderingen in de metingen kunnen 
geëvalueerd worden’ (Lawrence & Olesen, 1997). 
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Parallel aan de ontwikkeling van de Basisset Indicatoren Huisartsenzorg hebben de 
Consumentenbond en de NPCF de opdracht gekregen om een vragenlijst te ontwikkelen 
voor huisartsen die als bron kan dienen voor objectieve keuze-informatie over 
huisarts(praktijk)en voor patiënten/consumenten, de zogeheten Etalage+-informatie 
(Sekhuis & Smit, 2009). De Etalage+-informatie bestaat uit een lijst met items, verdeeld 
over zes onderdelen (standaard praktijkinformatie, bereikbaarheid, soorten spreekuur, 
informatie over de huisarts(en), over het zorgaanbod en over kwaliteitsverbetering; zie 
bijlage I). Huisartsen kunnen de lijst met vragen beantwoorden en de informatie zou in de 
toekomst op het internet openbaar gemaakt kunnen worden (www.kiesbeter.nl) , zodat 
patiënten meer inzicht kunnen krijgen in de aangeboden zorg van huisartsen en een 
overwogen keuze kunnen maken voor een huisarts of huisartsenpraktijk. 
 
Als laatste stap in de ontwikkeling van deze twee sets is aan het NIVEL de opdracht 
gegeven om de Basisset Indicatoren Huisartsenzorg en Etalage+-informatie in een 
verkennende praktijktoets te laten beoordelen door de belangrijkste groep die er mee 
moet gaan werken, de huisartsen. Dit rapport beschrijft de door 20 huisartsen ervaren 
zinvolheid, begrijpelijkheid, haalbaarheid om de gegevens te leveren en hun houding ten 
aanzien van het openbaar maken van de Basisset Indicatoren Huisartsenzorg en de 
Etalage+-informatie.  
 
 

1.2 Doel van het onderzoek 
 
Doel van deze praktijktoets is om een eerste indruk te krijgen van de mening van 
huisartsen aangaande de zinvolheid, begrijpelijkheid en van de bereidheid om gegevens 
openbaar te maken van de Basisset Indicatoren Huisartsenzorg en Etalage+-informatie. 
Daarnaast is het een belangrijk doel te onderzoeken hoe haalbaar het is om gegevens voor 
de Basisset Indicatoren Huisartsenzorg en Etalage+-informatie te kunnen leveren. De 
verkennende resultaten van dit rapport zijn bruikbaar voor de Stuurgroep Transparantie 
Huisartsenzorg voor de verdere implementatie van de indicatoren en Etalage+-informatie. 
 
 

1.3 Vraagstellingen 
 
De vraagstellingen die in dit rapport centraal staan, luiden: 
  
In welke mate worden de indicatoren die zijn opgenomen in de Basisset Indicatoren 
Huisartsenzorg en Etalage+-informatie door huisartsen als zinvol, begrijpelijk en 
haalbaar ervaren en wat is hun houding ten aanzien van het openbaar maken van deze 
gegevens? 
 
Deze algemene vraagstelling is nader onderverdeeld in de volgende deelvragen. 
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Basisset Indicatoren: 
1. In hoeverre ervaren huisartsen de Basisset Indicatoren Huisartsenzorg als zinvol voor 

het meten van de kwaliteit van de zorg? 
2. In hoeverre zijn de indicatoren begrijpelijk geformuleerd? 
3. In hoeverre ervaren huisartsen het haalbaar om de gegevens voor de Basisset 

Indicatoren Huisartsenzorg aan te leveren? Welke stappen moeten genomen worden 
en hoeveel tijd is hiermee gemoeid? 

4. Voor welke indicatoren betreffende het medisch handelen zijn de benodigde gegevens 
ook beschikbaar per individuele zorgverlener? 

5. Hoe staan huisartsen tegenover het openbaar maken van de gegevens van de Basisset 
Indicatoren Huisartsenzorg?  

 
Etalage+- informatie: 
1. In hoeverre ervaren huisartsen de Etalage+- informatie als zinvolle keuze-informatie 

voor patiënten? 
2. In hoeverre is de Etalage+-informatie begrijpelijk geformuleerd? 
3. In hoeverre ervaren huisartsen het haalbaar om de Etalage+-informatie te 

verstrekken?  
4. Welke Etalage+- informatie zouden huisartsen openbaar willen maken op het 

internet? 
 
 

1.4 Leeswijzer 
 
Het rapport is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 wordt de methode van dit onderzoek 
beschreven. Vervolgens worden in hoofdstuk 3 de resultaten van de onderzoeksvragen 
over de Basisset Indicatoren Huisartsenzorg weergegeven. Hoofdstuk 4 presenteert de 
resultaten van de onderzoeksvragen over de Etalage+-informatie. Ten slotte volgen in 
hoofdstuk 5 de conclusies en discussie, de sterke en zwakke punten van het onderzoek en 
worden aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek en het verdere beleid aangaande de 
Basisset Indicatoren Huisartsenzorg en Etalage+-informatie.  
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2 Methode 
 
 
 

2.1 Onderzoeksopzet 
 
Voor dit onderzoek werden 20 huisartsen geworven voor deelname; tien huisartsen uit 
praktijken die geaccrediteerd zijn volgens de NHG Praktijkaccreditering (NPA) en tien 
huisartsen uit niet-geaccrediteerde praktijken. Dit onderscheid is tevoren bewust 
aangebracht, omdat huisartsen in geaccrediteerde praktijken om hun accreditatie te 
verkrijgen gegevens voor indicatoren moeten aanleveren en het voor hen daardoor 
mogelijk meer haalbaar is om deze gegevens te leveren dan voor een niet-geaccrediteerde 
praktijk. Daarnaast vraagt een praktijk zelf accreditatie aan, wat mogelijk impliceert dat 
deze praktijken de indicatoren ook a priori zinvoller vinden.  
 
Om een brede vertegenwoordiging van verschillende huisarts(praktijken)en te werven, is 
rekening gehouden met de volgende selectiecriteria: een representatieve spreiding qua 
praktijkvorm (35% solo- en 65% duo- of groepspraktijk), spreiding in het type Huisarts 
Informatie Systeem (HIS) en in het aantal jaren werkervaring als huisarts. De 
praktijkvorm is relevant, omdat een huisarts in een solopraktijk meer moeite zou kunnen 
hebben om gegevens te leveren, omdat er minder ondersteunend personeel is. Daarnaast 
zorgt een spreiding van de praktijkvorm voor een spreiding tussen plattelands - en 
stedelijk gebied. Een solopraktijk is vaker gevestigd in een plattelandsomgeving 
(Hingstman et al, 2008). Vertegenwoordiging van verschillende typen HIS was wenselijk, 
omdat het type HIS mede bepalend is voor het gemak waarmee gegevens geregistreerd en 
geëxtraheerd kunnen worden. Tot slot vonden wij het aantal jaren werkervaring van de 
huisarts relevant omdat dit verband zou kunnen houden met de ervaring met het HIS en 
mogelijk met de houding ten aanzien van de zinvolheid van het transparant zijn over de 
kwaliteit van de geleverde zorg.  
 
De gegevens ter beantwoording van de onderzoeksvragen werden verzameld door middel 
van een schriftelijke vragenlijst en een interview. In iedere deelnemende praktijk werd 
één huisarts gevraagd een schriftelijke vragenlijst in te vullen waarin de indicatoren en 
Etalage+-informatie beoordeeld konden worden op de zinvolheid, begrijpelijkheid, 
haalbaarheid van het leveren van de gegevens en de bereidheid tot openbaar maken van 
de gegevens. Daarna volgde een mondeling interview, waarin verder werd ingegaan op de 
algemene mening van de huisartsen ten aanzien van de twee sets en waarin de ingevulde 
vragenlijst uitvoerig met de huisartsen werd doorgenomen.  
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2.2 Onderzoeksprocedure & gegevensverzameling 
 
De werving van de 20 huisartsen is voor de tien huisartsen uit geaccrediteerde praktijken 
verricht vanuit de NPA en voor de tien huisartsen uit de niet-geaccrediteerde praktijken 
vanuit het NIVEL. 
 
Steekproef van huisartsen 
Geaccrediteerde praktijken 
Uit het bestand van geaccrediteerde praktijken heeft de NPA een aselecte steekproef van 
200 huisartsenpraktijken getrokken. In deze steekproef hield de NPA rekening met een 
representatieve verdeling van solo- (35%) versus duo- of groepspraktijken (65%) en een 
spreiding van het type HIS dat de huisartsenpraktijk gebruikt. Onder de 200 praktijken in 
de steekproef waren 62 solopraktijken (31%) en 138 duo- of groepspraktijken (69%).  
 
Niet-geaccrediteerde praktijken 
Uit de huisartsenregistratie van het NIVEL is een aselecte steekproef van 100 huisartsen 
uit niet-geaccrediteerde huisartsenpraktijken getrokken. In deze steekproef hielden we 
rekening met een gewenste verdeling van solo- (35%) versus duo- of groepspraktijken 
(65%) en een spreiding in het aantal jaren werkervaring van de huisartsen. Na een 
controle van de getrokken steekproef bleek dat tien huisartsen werkzaam waren in 
geaccrediteerde praktijken. Deze werden uit de steekproef verwijderd. Van de 
overgebleven 90 huisartsen behoorden 35 huisartsen tot een solopraktijk (39%) en 55 tot 
een groeps- of duopraktijk (61%). Het gemiddelde aantal jaren werkervaring van de 
huisartsen uit de steekproef was 22,4 jaar met een range van 0 tot 40 jaar 
(standaarddeviatie 8,7).  
 
Uitnodiging voor het onderzoek 
De 200 geaccrediteerde praktijken zijn door de NPA per e-mail benaderd en de 90 
huisartsen uit niet-geaccrediteerde praktijken zijn per post door het NIVEL benaderd. 
Aan hen werd een uitnodigingsbrief verzonden - waarin onder meer een vergoeding werd 
aangekondigd van €500 voor deelname aan het onderzoek – vergezeld van een 
aanbevelingsbrief namens het NHG en de LHV. Huisartsen konden zich voor deelname 
aanmelden bij de onderzoeker van het NIVEL.  
 
Bereidheid tot deelname 
Van de 200 benaderde geaccrediteerde huisartsenpraktijken hadden na anderhalve week 
20 huisartsen (10%) zich spontaan aangemeld voor deelname. Na de samenstelling van de 
definitieve groep deelnemers meldden zich nog eens vijf huisartsen aan.  
Van de 90 benaderde niet-geaccrediteerde huisartsenpraktijken hadden na twee weken 
vijf huisartsen (5,6%) zichzelf aangemeld voor deelname aan het onderzoek. Na actieve 
telefonische werving zijn nog vijf huisartsen bereid gevonden om deel te nemen. 
Hiervoor zijn 66 praktijken gebeld. Na de samenstelling van de definitieve 
onderzoeksgroep, meldden zich nog twee huisartsen aan. De meest genoemde reden voor 
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weigering van deelname was dat huisartsen geen tijd hadden en te druk waren (n=14). Elf 
praktijken gaven aan nooit deel te nemen aan onderzoeken. Een aantal huisartsen was op 
vakantie en kon om die reden niet deelnemen (n=7). Drie praktijken gaven aan geen 
interesse te hebben. Twee huisartsen waren inmiddels met pensioen, één huisarts was 
gestopt met de praktijk en een andere huisarts was zijn werk aan het afbouwen. Tot slot is 
van twee huisartsen de reden om niet deel te nemen onbekend.  
 
Selectie van huisartsenpraktijken 
De definitieve selectie van huisartsen die deelnamen aan het onderzoek is afzonderlijk 
voor de geaccrediteerde en niet-geaccrediteerde praktijken uitgevoerd. Bij de selectie is 
gelet op de vooraf gestelde selectiecriteria (praktijkvorm, jaren werkervaring en type 
HIS) en de volgorde van aanmelding van de huisartsen. 
 
Versturen vragenlijst en planning interviews 
De deelnemende huisartsen ontvingen per post 1) een vragenlijst; 2) een instructie tot 
invullen van de vragenlijst; 3) korte achtergrond informatie over beide sets en 4) een 
toelichting op de indicatoren. Per e-mail of telefoon zijn de huisartsen benaderd met een 
voorstel voor een datum om het interview op de praktijk plaats te laten vinden. Er werd 
naar gestreefd twee weken tussen de verzending van de vragenlijst en de afname van het 
interview te hebben, zodat de huisartsen de tijd hadden de vragenlijsten voorafgaand aan 
het interview in te vullen. De vragenlijst werd niet teruggezonden, maar tijdens het 
interview besproken en in ontvangst genomen.  
 
Interview 
De interviews vonden plaats op de huisartsenpraktijk of op een andere praktische locatie. 
De interviews werden afgenomen met behulp van een interviewschema (zie Bijlage II) 
door een ervaren onderzoeker van het NIVEL, geassisteerd door een assistent-
onderzoeker. De onderzoekers arriveerden een half uur voor aanvang van het interview, 
om de ingevulde vragenlijst vooraf door te nemen en het interview voor te bereiden. Het 
interview duurde maximaal twee uur en werd met een digitale recorder opgenomen met 
toestemming van de geïnterviewde. De opname vormde, samen met de vragenlijst en de 
schriftelijke aantekeningen, de basis voor de rapportage. Indien nodig kon de opname 
nageluisterd worden ter ondersteuning van de aantekeningen. Een verslag van het 
interview werd ter autorisatie voorgelegd aan de geïnterviewde. 
 
In de 20 praktijken traden 19 huisartsen en een kwaliteitsfunctionaris op als informant. 
Ter wille van de leesbaarheid wordt steeds gesproken over “huisartsen” als respondenten. 
Van alle 20 deelnemende huisartsen is een ingevulde vragenlijst ontvangen en bij allen 
heeft het interview plaatsgevonden.  
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2.3 Onderzoeksgroep 
 
Informatie over de 20 deelnemende huisartsen aangaande hun praktijkvorm, aantal jaren 
werkervaring en het door hen gebruikte type Huisartsen Informatie Systeem (HIS) is 
weergegeven in Tabel 2.3. 
 
 
Tabel 2.3: Praktijkvorm, aantal jaren werkervaring van de huisarts (mediaan en 
 kwartielscores) en het type HIS van alle praktijken en de geaccrediteerde en 
 niet-geaccrediteerde praktijken; absolute aantallen 
 
 Totale groep Geaccrediteerde 

praktijken 
Niet-geaccrediteerde 
praktijken 

Praktijkvorm    
Solo 7 3 4 
Duo 5 2 3 
Groep 8 5 3 
    
Jaren werkervaring van de 
huisarts(en) 

   

2 – 15 
16 – 25 
26 – 34 

5 
7 
8 

2 
5 
3 

3 
2 
5 

Mediaan (25-75%) 22 (16 – 28) 21 (16 – 27)  24 (15 – 29) 
    
Type HIS    
Medicom grafisch 1 1 0 
Medicom 4 1 3 
Microhis 1 1 0 
Promedico-ASP 4 3 1 
Promedico-VDF 2 0 2 
Omnihis 1 0 1 
Omnihis-scipio 1 1 0 
MIRA 5 2 3 
HetHis 1 1 0 

 
 
Van de 20 deelnemende huisartsen waren zeven huisartsen werkzaam in een solopraktijk 
(35%), vijf in een duopraktijk (25%) en acht in een groepspraktijk (40%). Het aantal jaren 
werkervaring is gedefinieerd conform die in de huisartsenregistratie van het NIVEL: het 
aantal jaren tussen het jaar van de eerste vestiging en 1 september 2009. De mediane 
werkervaring van de deelnemers bedroeg 22 jaar. In de 20 huisartsenpraktijken werden 
negen verschillende HIS-en gebruikt. Het meest gebruikte type HIS was MIRA (n=5), 
daarna Medicom (n=4) en Promedico-ASP (n=4). Twee huisartsenpraktijken gebruikten 
Promedico-VDF. De overige HIS-en (Medicom grafic, Microhis, Omnihis, Omnihis 
scipio en HetHis) werden maar door één van de twintig huisartsen gebruikt.  
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2.4 Meetinstrumenten 
 

2.4.1 Schriftelijke vragenlijst 
De vragenlijst bestond uit twee delen; het eerste deel betrof vragen over de Basisset 
Indicatoren Huisartsenzorg en het tweede gedeelte betrof vragen over de Etalage+-
informatie. Aan de huisartsen werd in de begeleidende brief en in de instructie voor het 
invullen van de vragenlijst verzocht om de tijd bij te houden die het invullen van de 
vragenlijst kostte. 
 
Basisset Indicatoren Huisartsenzorg 
De Basisset Indicatoren Huisartsenzorg bestaat uit indicatoren over het medisch handelen 
en over de praktijkorganisatie. De vragenlijst bevatte de volgende vragen. 
 
1: Antwoord op de indicator  
Huisartsen vulden in de vragenlijst een antwoord in voor de indicator wanneer het leveren 
daarvan hen maximaal 2 minuten tijd kostte. Het antwoord kon voortkomen uit parate 
kennis, uit het HIS, uit een snel te raadplegen jaarverslag, visitatierapport etc. De 
antwoorden bij het onderdeel medisch handelen betroffen een ‘JA’ of ‘NEE’ 
(structuurindicatoren) of een percentage of score (proces- en uitkomstindicatoren) en 
moesten beantwoord worden op het niveau van de praktijk. De indicatoren voor de 
praktijkorganisatie konden veelal met ‘JA’ of ‘NEE’ beantwoord worden. Vier 
indicatoren waren niet te beantwoorden met ‘JA’ of ‘NEE’ en vroegen om een ander 
antwoord, bijvoorbeeld: ‘Binnen hoeveel werkdagen is de informatie over de zorg 
geleverd op de centrale huisartsenpost (ANW diensten) beschikbaar voor de eigen 
huisarts?’.  
 
2: Stappen tot antwoord indicator  
Deze vraag werd alleen beantwoord voor de indicatoren voor het medisch handelen. 
Wanneer er geen antwoord kon worden gegeven op de indicatoren (zie hierboven), moest 
de huisarts aangeven welke stap nodig zou zijn om het antwoord wel te kunnen leveren. 
Uit de volgende antwoordcategorieën kon een keuze gemaakt worden: 
1 = te berekenen op basis van beschikbare HIS-gegevens; 
2 = te berekenen na bewerking van beschikbare HIS-gegevens; 
3 = te berekenen na nieuwe gegevensverzameling en registratie (gegevens niet in het HIS 
beschikbaar); 
4 = scores zijn beschikbaar door op te vragen bij derden (gegevens niet in het HIS 
beschikbaar); 
5 = anders (gegevens niet in het HIS beschikbaar); 
6 = niet leverbaar. 
 
3: Antwoord indicator mogelijk per zorgverlener?  
Deze vraag werd alleen gesteld bij de indicatoren voor het medisch handelen. Per 
indicator kon de huisarts met ‘JA’ of ‘NEE’ aangeven of het antwoord op de indicator 

Haalbaarheidsonderzoek Basisset Indicatoren Huisartsenzorg en Etalage+-informatie, NIVEL 2010 17 



ook te berekenen zou zijn per individuele zorgverlener in de praktijk. 
 
4: Zinvolheid van de indicator 
Deze vraag werd zowel gesteld bij de indicatoren voor het medisch handelen als voor de 
praktijkorganisatie. De vraag luidde in hoeverre huisartsen de geformuleerde indicator als 
een zinvolle indicator ervaren voor het meten van de kwaliteit van zorg die de huisarts 
verleent. Op een vijf-punts schaal kon een keuze gemaakt worden uit de volgende 
antwoordmogelijkheden: 
1 = helemaal niet zinvol; 
2 = niet zinvol; 
3 = niet zinvol / niet zinloos; 
4 = zinvol; 
5 = zeer zinvol. 
Het antwoord moest ingevuld worden voor in totaal 110 indicatoren. Bij een aantal 
indicatoren voor de praktijkorganisatie zijn meerdere zinvolheidscores gevraagd, omdat 
de indicator uit meerdere onderdelen bestond. In totaal moesten er 120 scores worden 
gegeven. 
 
5: Opmerkingen over de indicatoren  
Voor zowel de indicatoren voor het medisch handelen als voor de praktijkorganisatie 
bood de vragenlijst ruimte voor opmerkingen over de afzonderlijke indicatoren, 
bijvoorbeeld over de begrijpelijkheid en relevantie. 
 
6: Gemoeide tijd en inschatting van totaal benodigde tijd  
Aan het eind van deel I van de vragenlijst stonden de volgende vragen geformuleerd: 

 Hoeveel tijd heeft het invullen van dit deel van de vragenlijst u gekost?  
 Hoeveel tijd schat u in dat het u kost wanneer u voor alle indicatoren een score zou 

moeten geven op het niveau van de praktijk? 
 
Etalage+-informatie 
De huisartsen is gevraagd de vragenlijst over de Etalage+-informatie in ‘twee rondes’ in 
te vullen. In de eerste ‘ronde’ beantwoordden de huisartsen daadwerkelijk de vragen van 
de Etalage+-informatie. In de tweede ‘ronde’ kon de Etalage+-informatie door de 
huisartsen beoordeeld worden op zinvolheid, begrijpelijkheid en bereidheid tot het 
openbaar maken van de informatie. 
 
7: Verstrekken van de Etalage+-informatie  
Om een beeld te krijgen hoeveel tijd het kost en hoe haalbaar het is om alle Etalage+-
informatie te verstrekken, is aan de huisartsen gevraagd om alle informatie zo volledig 
mogelijk aan te leveren. Aan het eind van de vragenlijst konden ze aangeven hoeveel tijd 
het invullen kostte.  
 
8: Zinvolheid van de Etalage+-informatie 
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De huisartsen konden op een vijf-punts schaal aangeven hoe zinvol ze de Etalage+-
informatie vinden als keuze-informatie voor patiënten. Het betrof de volgende antwoord-
mogelijkheden: 
1 = helemaal niet zinvol; 
2 = niet zinvol; 
3 = niet zinvol / niet zinloos; 
4 = zinvol; 
5 = zeer zinvol. 
Dit moest ingevuld worden voor in totaal 52 Etalage+-informatie vragen. Bij een aantal 
vragen zijn meerdere zinvolheidscores gevraagd, omdat de vraag uit meerdere onderdelen 
bestond. In totaal moesten er 59 scores worden gegeven. 
 
9: Opmerkingen over de Etalage+-informatie  
De vragenlijst bood ruimte voor opmerkingen over de afzonderlijke items van de 
Etalage+-informatie, bijvoorbeeld over de begrijpelijkheid en relevantie. 
 
10: Bereidheid tot openbaar te maken  
Per onderdeel van de Etalage+-informatie werd gevraagd of de huisarts bereid zou zijn 
deze in de toekomst openbaar te maken op www.kiesbeter.nl. Deze vraag kon beantwoord 
worden met ‘JA’ of ‘NEE’. Bij ‘NEE’ werd een om toelichting gevraagd. 
 

2.4.2 Interview 
Het interview bestond uit twee gedeelten. In eerste deel van het interview werden vragen 
gesteld aan de huisartsen (Bijlage II) die tot doel hadden om de algemene houding van de 
huisartsen ten aanzien van de twee sets te achterhalen. Bij een aantal vragen konden 
huisartsen hun houding weergeven in een cijfer op een 5-punts schaal: 1) zeer negatief, 2) 
negatief, 3) neutraal, 4) positief en 5) zeer positief. Dit werd gevraagd ten aanzien 
zinvolheid, haalbaarheid en het openbaar maken van de Basisset Indicatoren 
Huisartsenzorg en ten aanzien van de zinvolheid en haalbaarheid van de Etalage+-
informatie. In het tweede deel van het interview werd de vragenlijst stapsgewijs 
doorgenomen op opvallende zaken. Hierin was er ruimte voor toelichtingen van de 
huisarts op de ingevulde vragenlijst; konden ingevulde antwoorden geverifieerd worden 
en was er de mogelijkheid om ontbrekende antwoorden alsnog in te vullen. Het interview 
is vooral gebruikt als kwalitatieve aanvulling voor het beantwoorden van de 
onderzoeksvragen. 
 
 

2.5 Analyse 
 
De gegevens uit de vragenlijst en het interview vormden de basis voor de beantwoording 
van de onderzoeksvragen. Deze beantwoording heeft plaatsgevonden op basis van 
inhoudsanalyses van de interviews en beschrijvende analyses op basis van de 
kwantitatieve data uit de vragenlijst en interviews (frequenties, percentages en medianen). 
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Wanneer uitspraken zijn gedaan over gegroepeerde indicatoren of Etalage+-informatie is 
het gemiddelde van de medianen gerapporteerd. Er is gekozen voor medianen omdat het 
in dit verkennende onderzoek belangrijk is dat de rangorde van de data inzichtelijk blijft 
en eventuele uitschieters geen invloed hebben, zoals bij het gemiddelde wel het geval is. 
Indien mogelijk zijn non-parametrische toetsen uitgevoerd om te toetsen of er verschillen 
zijn tussen de groepen wat betreft praktijkkenmerken: het wel of niet geaccrediteerd zijn, 
de praktijkvorm, het aantal jaren werkervaring. Alleen significante verschillen (p<0.05) 
tussen deze praktijkkenmerken zijn gerapporteerd. Hierbij moet worden opgemerkt dat 
het aantal respondenten klein was, waardoor statistische toetsen niet erg zinvol zijn. De 
resultaten moeten om die reden met voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. Eventueel 
opvallende verschillen tussen gebruikers van verschillende typen HIS-en zijn 
beschrijvend van aard. Alleen opmerkingen van huisartsen die twee keer of vaker 
genoemd werden zijn gerapporteerd. Tot slot zijn in de hoofdstukken 3 en 4 alleen de 
uitkomsten per onderwerp van de Basisset Indicatoren Huisartsenzorg, resp. Etalage+-
informatie weergegeven. Uitkomsten op het niveau van de afzonderlijke indicatoren en 
Etalage+-informatie zijn te vinden in Bijlage I (Tabel Ia en Ib).  
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3 Basisset Indicatoren Huisartsen zorg 
 
 
 

3.1 Zinvolheid 
 

3.1.1 Algemene mening van de huisartsen ( interviews) 
De algemene houding van huisartsen ten aanzien van de zinvolheid van de Basisset 
Indicatoren huisartsenzorg is weergegeven in Tabel 3.1a. 
 
 
Tabel 3.1a: Algemene houding ten aanzien van de zinvolheid van de Basisset 
 Indicatoren Huisartsenzorg; in absolute aantallen en de mediaan (en 
 kwartielscores) voor de totale groep en uitgesplitst naar wel/niet 
 geaccrediteerd (N=20) 
 
Algemene houding 
zinvolheid 

Alle huisartsen (N=20) Huisartsen uit 
geaccrediteerde 
praktijken (n=10) 

Huisartsen uit niet-
geaccrediteerde  
praktijken (n=10) 

1 Zeer negatief 1 0 1 
2 Negatief 2 1 1 
3 Neutraal 5 2 3 
4 Positief 10 6 4 
5 Zeer positief 2 1 1 
Mediaan (25-75%) 4,0 (3,0 - 4,0) 4,0 (3,0 - 4,0) 3,5 (2,8 - 4,0) 

 
Minstens de helft van de huisartsen (n=12) had een positieve tot zeer positieve houding 
ten aanzien van de zinvolheid van de Basisset Indicatoren Huisartsenzorg. Vijf huisartsen 
hadden een neutrale houding en drie huisartsen een negatieve tot zeer negatieve houding. 
De scores geven een globale indruk van de algemene houding van huisartsen ten aanzien 
van de basisset. Op basis van het interview bleek deze overwegend positieve houding 
genuanceerd te moeten worden. Gevraagd naar hun mening over de twee onderdelen van 
de indicatoren, medisch handelen en praktijkorganisatie, bleken huisartsen over het 
algemeen meer moeite te hebben met de indicatoren voor het medisch handelen. 
Hieronder worden de toelichtingen van de huisartsen weergegeven.  
 
Positieve houding 
De positieve houding van bijna tweederde van de huisartsen lijkt voort te komen uit het 
feit dat huisartsen de Basisset Indicatoren Huisartsenzorg met name nuttig vonden om te 
gebruiken als spiegelinformatie voor henzelf (n=12). Door de indicatoren te gebruiken als 
spiegelinformatie krijgen ze inzicht in hun eigen handelen en kunnen ze op basis daarvan 
verbeteracties ondernemen. 

‘Het geeft richting aan je verbeterinspanningen’. 
‘Voor mezelf vind ik het zinvol ‘ja’ en voor de buitenwereld een stuk minder’.  
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Zeven huisartsen vonden de indicatorenset daarnaast ook zinvol om te gebruiken voor 
intercollegiale toetsing. Drie huisartsen gaven aan transparantie belangrijk te vinden en 
van mening te zijn dat huisartsen afgerekend zouden moeten worden op kwaliteit.  

‘Ik vind best dat je zo transparant mag zijn, dat je zegt ‘als je dat goed 
aanlevert’, dat je daar ook goed voor beloond mag worden’. 

 
Twee huisartsen vonden het een goede set om mee te beginnen, als basis. Drie 
geaccrediteerde huisartsen vonden dat de indicatorenset een goede afspiegeling van het 
handelen van de huisarts is. Twee huisartsen vonden de zinvolheid van de indicatorenset 
toenemen, naarmate de gegevens gemakkelijker uit het HIS te extraheren zijn.  

‘Als dat heel veel tijd en moeite is, dan neemt het rendement af’ 
Tot slot gaven vier huisartsen expliciet aan een positieve houding te hebben ten aanzien 
van de indicatoren voor de praktijkorganisatie.  
 
Negatieve houding 

Alhoewel slechts drie huisartsen aangaven een (zeer) negatieve houding te hebben ten 
aanzien van de set, blijkt uit de opmerkingen dat ook andere huisartsen wel degelijk 
negatieve kanttekeningen plaatsten. De meeste kritiek werd geuit op de indicatoren voor 
het medisch handelen en betroffen de volgende twee punten: 

 Huisartsen vinden dat de indicatorenset geen kwaliteit meet (n=13); 
 Huisartsen zijn bezorgd over de gevolgen van implementatie van de indicatorenset 

(n=10); 
 
Als redenen voor de veelgehoorde kritiek dat de indicatoren de kwaliteit van de 
huisartsenzorg niet of maar deels zouden meten, noemden de huisartsen:  

 Het gedrag van patiënten en de kenmerken van de patiëntenpopulatie zie je terug in 
de cijfers. Daar heeft een huisarts weinig tot geen invloed op (n=8). 
‘Voor je het weet meet je patiëntkenmerken in plaats van dokterskenmerken met die 
indicatoren’. 

 De indicatoren maken voornamelijk inzichtelijk hoe de huisartsenpraktijk 
georganiseerd is en wát er gedaan wordt, maar het zegt weinig over de kwaliteit van 
de handelende huisarts wat betreft de kwaliteit van bv. de huisarts-patiënt relatie 
(n=10). Zes huisartsen merkten hierbij op dat ze zich ervan bewust zijn dat dit minder 
goed meetbaar is en dat er nu met name gefocused is op de meetbare zaken (n=6).  
‘Qua type indicatoren gaat het alleen maar om wát je doet en niet om hóe je het 
doet’. 

 De onderwerpen in de indicatoren voor het medisch handelen bestrijken maar een 
beperkt deel van de algehele huisartsenzorg en de feitelijke patiëntenpopulatie (n=9). 
De keuze van onderwerpen werkt versnippering van de zorg in de hand en doet geen 
recht aan de – zeker bij ouderen – vaak hoge co-morbiditeit (n=3). 
‘Ik vond het erg in vakjes opgedeeld….ik denk dat ik heel wat meer doe dan dat’. 

 
Daarnaast waren er twee zorgen te bemerken onder de huisartsen over mogelijke 
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gevolgen van implementatie van de indicatorenset. 
 Huisartsen denken dat er minder tijd wordt besteed en minder zorg-op-maat aan 

patiënten wordt verleend als er gewerkt zou moeten worden volgens de inhoud van de 
indicatoren (n=8). 
‘Ik vind dat medische zorg maatwerk hoort te zijn….en dat aspect van maatwerk dat 
komt niet aan de orde wanneer je focust op het halen van benchmarks’.  

 Huisartsen verwachtten een mogelijk effect op de praktijkvoering door sociaal 
wenselijk handelen van huisartsen. Wanneer er financiële prikkels tegenover de 
scores op de basisset komen te staan, zijn huisartsen bang dat huisartsen hun zorg 
teveel toespitsen op de bevraagde onderwerpen en indicatoren en sociaal wenselijk 
gedrag gaan vertonen, om maar aan goede cijfers te komen. De zorg voor patiënten 
met andersoortige klachten zou dan mogelijk minder aandacht krijgen (n=6). 
‘Als we hier uiteindelijk op zouden worden afgerekend, dan gaat iedereen zijn zorg 
hier rondom organiseren’. 

Tot slot vonden twaalf huisartsen het niet nodig dat in het onderdeel praktijkorganisatie 
zoveel naar het hebben van protocollen gevraagd wordt. De huisartsen waren van mening 
dat het wel belangrijk is dat er goede afspraken zijn, maar dat dit niet in een protocol 
vastgelegd hoeft te zijn. 
 
Gemiste en overbodige onderwerpen 
Twaalf huisartsen gaven aan dat zij algemene (proces)indicatoren over de relatie tussen 
huisarts en patiënt (bejegening, vertrouwen, communicatie en tevredenheid) misten in de 
basisset. Drie huisartsen gaven daarbij suggesties voor andere manieren om de kwaliteit 
van de huisartsenzorg te meten. Zo werd verwezen naar de indicatorenontwikkeling van 
het CBO Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidzorg (www.cbo.nl), waarin wordt 
aangegeven dat de kwaliteit van zorg kan worden onderverdeeld in zes domeinen: 
veiligheid, effectiviteit, patiëntgerichtheid, tijdigheid, doelmatigheid en gelijkheid. Ook 
de test van KEMA om een keurmerk te krijgen (www.KEMA.com) werd genoemd, 
waarbij huisartsenpraktijken onder meer getoetst worden op patiëntvriendelijkheid, 
bereikbaarheid en kwaliteit. Tot slot is gewezen op Peter Toon (1994), die verschillende 
modellen heeft beschreven over ‘goede kwaliteit van huisartsenzorg’; o.a. over hoe een 
huisarts een patiënt kan helpen door proberen te begrijpen en aan te sluiten op hoe de 
patiënt zijn/haar ziekte ervaart.  
Andere onderwerpen die volgens huisartsen aan bod zouden kunnen komen bij de 
indicatoren voor het medisch handelen zijn: 
- ouderenzorg (n=7) 
- diagnostiek (n=5)  
- de ‘gewone’, alledaagse problemen en klachten waar patiënten mee komen (n=5) 
- psychosociale zorg (n=4) 
- GGZ (n=3). 
Naast gemiste onderwerpen, noemden huisartsen ook bepaalde onderwerpen ‘overbodig’. 
Vijf huisartsen hadden hun twijfels over de zinvolheid van de indicatorgroep ‘Antibiotica 
en voorschrijfgedrag’. Ze vonden dat deze categorie niet ‘hard’ te meten is, omdat het 
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voorschrijven van antibiotica te subjectief zou zijn. Twee huisartsen vonden de categorie 
‘Cervixscreening’ overbodig, omdat dit niets over de huisartsenzorg zou zeggen. 
 

3.1.2 Zinvolheidscores (vragenlijst) 
In de vragenlijst konden de huisartsen per indicator een score voor de zinvolheid geven 
van 1 (helemaal niet zinvol) tot 5 (zeer zinvol). In deze paragraaf wordt eerst de 
zinvolheid van de totale Basisset Indicatoren Huisartsenzorg besproken, en vervolgens 
voor de indicatoren voor het medisch handelen en de praktijkorganisatie. Bij de 
indicatoren voor het medisch handelen is – voor zover mogelijk - onderscheid gemaakt 
tussen proces-, structuur- en uitkomstindicatoren. De scores en opmerkingen over de 
zinvolheid voor alle afzonderlijke indicatoren zijn te vinden in Tabel Ia in Bijlage I.  
 
Totale Basisset Indicatoren Huisartsenzorg 
Driekwart van de huisartsen beoordeelde de totale Basisset Indicatoren Huisartsenzorg als 
zinvol tot zeer zinvol. Vijf huisartsen beoordeelden de gehele set als neutraal. Voor 101 
van de 120 scores (84,2%) lag de mediaan op ‘zinvol’. Voor de overige negentien scores 
lag de mediaan op ‘niet zinvol/niet zinloos’. Bij 40 van de 110 indicatoren (36,4%) 
hadden tenminste twee huisartsen kritische opmerkingen gemaakt over de zinvolheid. 
 
Indicatoren medisch handelen 
Dertien huisartsen beoordeelden het gehele onderdeel voor het medisch handelen als 
zinvol tot zeer zinvol. De overige zeven beoordeelden dit onderdeel als neutraal. Op het 
niveau van de afzonderlijke indicatoren lag voor 55 van de 70 indicatoren  (78,6%) de 
mediaan op ‘zinvol’. Voor de overige vijftien indicatoren lag de mediaan op ‘niet zinvol-
niet zinloos’; hierbij ging het om zeven uitkomst- , zeven procesindicatoren en één 
structuurindicator. In totaal zijn over 28 indicatoren (40%) voor medisch handelen door 
tenminste twee huisartsen kritische opmerkingen geplaatst over de zinvolheid. 
 
In Tabel 3.1b zijn de medianen en kwartielscores voor de zinvolheid van de indicatoren 
voor medisch handelen per afzonderlijk onderwerp weergegeven.  
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Tabel  3.1b: Zinvolheid (1=helemaal niet zinvol; 5=zeer zinvol) van de indicatoren  
 voor het Medisch handelen (mediaan en kwartielscores) voor de   
 afzonderlijke onderwerpen en per type indicator (N=20) 
 
Indicatoren Medisch handelen  
(aantal) 

Zinvolheidscore (N=20) 
Mediaan (25-75%) 

Diabetes (18)  3,8 (3,4 - 4,2) 
Structuur (2) 4,8 (3,6 - 5,0) 
Proces (12) 3,8 (3,5 - 4,4) 

Uitkomst (4) 3,3 (2,3 - 4,4) 

  

COPD (12) 3,7 (3,4 - 4,4) 

Structuur (2) 4,5 (3,5 - 5,0) 

Proces (9) 3,7 (3,1 - 4,5) 
Uitkomst (1) 4,5 (2,3 - 5,0) 
  
Astma (13) 3,6 (3,3 - 4,3) 
Structuur (2) 4,0 (3,0 - 5,0) 
Proces (10) 3,8 (3,3 - 4,2) 

Uitkomst (1) 3,0 (2,3 - 4,8) 

  

Hart-&Vaatziekten (21) 4,0 (3,5 - 4,8) 

Structuur (3) 4,0 (3,5 - 4,8) 

Proces (14) 3,9 (2,9 - 4,2) 

Uitkomst (4) 3,6 (3,1 - 4,3) 

  

Influenza vaccinatie (3) 3,8 (3,3 - 4,6) 

Structuur (1) 5,0 (4,0 - 5,0) 

Proces (2) 3,5 (3,0 - 4,4) 

  

Cervix-screening (1) 4,0 (3,0 - 5,0) 

  

Antibiotica en voorschrijfgedrag (2) 3,0 (2,6 - 3,5) 

Structuur (1) 3,0 (3,0 - 3,0) 

Proces (1) 3,0 (3,0 - 4,0) 

 
De meeste onderwerpen van de Basisset Indicatoren Huisartsenzorg werden door zeker de 
helft van huisartsen beoordeeld als zinvol. De indicatoren voor Antibiotica en 
Voorschrijfgedrag werden als minder zinvol beoordeeld. Kijkend naar het ‘type’ indicator 
valt op dat de uitkomstindicatoren voor Diabetes en Astma door zeker de helft van de 
huisartsen als minder zinvol werden ervaren. De proces – en structuurindicatoren – met 
uitzondering van Antibiotica en Voorschrijfgedrag – werden doorgaans als zinvol of zeer 
zinvol beoordeeld. 
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Indicatoren praktijkorganisatie 
Zestien huisartsen beoordeelden het gehele onderdeel voor de praktijkorganisatie als 
zinvol tot zeer zinvol. De overige vier huisartsen beoordeelden dit onderdeel als ‘niet 
zinvol/niet zinloos’. Op het niveau van de afzonderlijke indicatoren, werden de meeste 
doorgaans als zinvol beschouwd (30 van de 50, oftewel 60%), bij 16 scores (32%) lag de 
mediaan op ‘zeer zinvol’ en de overige vier scores werden eerder als neutraal (niet 
zinvol/niet zinloos) beoordeeld. Bij 12 van de 40 indicatoren (30%) is door minimaal 
twee huisartsen een kritische opmerking gemaakt over de zinvolheid. 
 
In Tabel 3.1c zijn de medianen en kwartielscores voor de zinvolheid van de indicatoren 
voor Praktijkorganisatie weergegeven. 
 
 
Tabel 3.1c: Zinvolheid (1=helemaal niet zinvol; 5=zeer zinvol) van de indicatoren voor 
 Praktijkorganisatie (mediaan en kwartielscores) voor de afzonderlijke 
 onderwerpen (N=20) 
 
Indicatoren Praktijkorganisatie 
(n scores) 

Zinvolheidscore 
Mediaan (25-75%) 

1. Toegankelijkheid (1) 4,0 (3,0 - 5,0) 
  
2. Veiligheid (24) 
2.1 Spoedeisende hulp (14) 

4,1 (3,5 - 4,5) 
4,2 (3,7 - 4,9) 

2.2 Materiaal (3) 4,0 (3,3 - 4,9) 
2.3 Hygiëne (3) 4,2 (3,2 - 4,9) 
2.4 Hardwaresysteem (4) 5,0 (4,1 - 5,0) 
  
3. Professionele samenwerking (16) 
3.1 Taken binnen de praktijk (7) 

3,7 (3,5 – 4,5) 
3,8 (3,2 - 4,6) 

3.2 Informatieoverdracht (9) 4,0 (3,4 - 4,4) 
  
4. Privacy, vertrouwelijkheid (3) 4,3 (3,7 - 4,7) 
  
5. Kwaliteit van het EMD (3) 4,7 (3,8 - 5,0) 
  
6. Kwaliteitsbeleid (4) 
6.1 Klachtenprocedure (1) 

3,5 (3,0 – 4,4) 
4,0 (3,0 - 5,0) 

6.2 (bijna) Incidenten registratie (1) 4,0 (3,0 - 5,0) 
6.3 Verantwoording afleggen (1) 3,0 (3,0 - 5,0) 
6.4 Patiëntenraadpleging (1) 3,0 (2,3 - 4,0) 

 
Bijna alle onderdelen van de indicatoren voor praktijkorganisatie werden door minstens 
de helft van de huisartsen als zinvol beoordeeld. De meningen liepen vooral uiteen als het 
ging om het onderdeel Kwaliteitsbeleid. Hierbij werden twee indicatoren, namelijk die 
voor Patiëntenraadpleging (6.3) en Verantwoording afleggen (6.4), doorgaans als minder 
zinvol (neutraal) beoordeeld.  
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3.1.3 Verschillen tussen de huisartsen 
Op basis van statistische toetsing leek er een trend te bestaan dat huisartsen uit 
geaccrediteerde praktijken de praktijkorganisatie-indicator ‘Is de praktijk geaccrediteerd 
door het NHG?’ zinvoller vonden dan huisartsen uit niet-geaccrediteerde praktijken. 
Daarnaast leken huisartsen werkzaam in groepspraktijken de praktijkorganisatie-indicator 
‘Is er een procedure voor patiëntenraadpleging, welke in ieder geval omvat: het 
registreren, analyseren en actie ondernemen naar aanleiding van de 
patiëntenraadpleging?’ als zinvoller te beoordelen dan huisartsen werkzaam in 
duopraktijken. Tot slot leek de groep huisartsen met een werkervaring tussen de 16-25 
jaar de indicator‘Heeft de praktijk een procedure voor klachtenopvang en 
klachtenafhandeling binnen de eigen praktijk (interne klachtenbemiddeling), welke in 
ieder geval omvat: het melden, analyseren en actie ondernemen naar aanleiding van de 
klacht?’ als zinvoller te beoordelen dan de groep met 26 – 34 jaar werkervaring. 
 
 
Samenvatting zinvolheid van de Basisset Indicatoren Huisartsenzorg 
Zowel de resultaten uit de interviews als de zinvolheidscores uit de vragenlijst laten over 
het algemeen een positieve houding van de huisartsen zien ten aanzien van de Basisset 
Indicatoren Huisartsenzorg.  
Bijna driekwart van de huisartsen beoordeelde de totale Basisset Indicatoren 
Huisartsenzorg als zinvol tot zeer zinvol. Het onderdeel praktijkorganisatie werd 
positiever beoordeeld dan het onderdeel medisch handelen. Met name de 
‘uitkomstindicatoren’ werden als minder zinvol (neutraal) beoordeeld. De overwegend 
zinvolle beoordeling van de indicatoren lijkt wel genuanceerd te moeten worden. 
Huisartsen vonden met name de indicatoren voor het medisch handelen geen kwaliteit 
weerspiegelen omdat de cijfers teveel de kenmerken van de patientenpopulatie en het 
gedrag van patiënten weerspiegelen, er te weinig aandacht word besteed aan andere 
belangrijke kwaliteiten van de huisarts, en omdat de onderwerpen niet alle onderwerpen 
van de huisartsenzorg bestrijken. Daarnaast gaf een aantal huisartsen aan huiverig te zijn 
voor de gevolgen van implementatie van de indicatoren; huisartsen zouden sociaal 
wenselijk kunnen gaan handelen en minder tijd en zorg-op-maat kunnen geven aan de 
individuele patiënt. Bij de indicatoren voor de praktijkorganisatie merkte minstens de 
helft van de huisartsen op het niet nodig te vinden dat zoveel in protocollen en 
procedures vastgelegd moet worden. 
De algemene houding ten aanzien van de zinvolheid van de Basisset Indicatoren 
Huisartsenzorg lijkt op basis van statistische toetsing niet te verschillen tussen huisartsen 
uit wel of niet geaccrediteerde praktijken, tussen de praktijkvormen en groepen van jaren 
werkervaring. Op basis van statistische toetsing leek er een trend te zijn dat huisartsen 
uit geaccrediteerde praktijken, huisartsen uit groepspraktijken en huisartsen met minder 
jaren werkervaring bepaalde praktijkorganisatie-indicatoren zinvoller vonden.  
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3.2 Begrijpelijkheid 
 
In de vragenlijst noteerden huisartsen opmerkingen wanneer ze vonden dat de 
begrijpelijkheid van de indicatoren te wensen overliet (zie Bijlage I, Tabel Ia). Over 17 
van de 110 indicatoren (15,5%) werden door tenminste twee huisartsen kritische 
opmerkingen over de begrijpelijkheid gemaakt. Deze zeventien indicatoren betroffen acht 
indicatoren van het onderdeel medisch handelen en negen indicatoren van het onderdeel 
Praktijkorganisatie. Over de acht indicatoren van het medisch handelen werden in totaal 
34 opmerkingen gemaakt, waarvan 10 (29,4%) afkomstig van huisartsen van 
geaccrediteerde praktijken. Over de negen indicatoren van de Praktijkorganisatie werden 
in totaal ook 34 opmerkingen gemaakt, waarvan de helft afkomstig van huisartsen van 
geaccrediteerde praktijken.  
 
De indicatoren die huisartsen moeilijker te begrijpen vonden, waren te scharen onder drie 
categorieën: 1) de indicatoren hadden een moeilijke of onduidelijke formulering; 2) er zat 
een definitieprobleem in de indicator; of 3) huisartsen waren niet bekend met de inhoud 
van de indicator. Het probleem van onbegrijpelijkheid lag voor zeven indicatoren (vier 
medisch handelen- en drie praktijkorganisatie-indicatoren) in een moeilijke/onduidelijke 
formulering en bij zeven indicatoren (twee medisch handelen- en vijf praktijkorganisatie-
indicatoren) speelde een definitieprobleem. Tot slot waren er drie indicatoren (twee 
medisch handelen- en één praktijkorganisatie indicator) waar enkele huisartsen niet 
bekend mee waren.  
 
Naast de opmerkingen over specifieke indicatoren was er nog één algemene opmerking 
over de begrijpelijkheid geplaatst. Van de gehele groep indicatoren voor Hart- en 
Vaatziekten (HVZ) benoemden vier huisartsen dat ze het onduidelijk vonden om welke 
groep HVZ-patiënten het gaat. 
 
 
Samenvatting begrijpelijkheid van de Basisset Indicatoren Huisartsenzorg 
Het overgrote deel van de indicatoren vonden huisartsen goed te begrijpen. Als 
indicatoren minder goed begrepen werden had dit te maken met een 
onduidelijke/moeilijke formulering (7 indicatoren), een definitieprobleem (7 indicatoren) 
of onbekendheid met de indicator (3 indicatoren).  
Huisartsen van niet-geaccrediteerde praktijken maakten meer opmerkingen over de 
begrijpelijkheid van de indicatoren voor medisch handelen dan de huisartsen van 
geaccrediteerde praktijken. 
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3.3 Haalbaarheid 
 

3.3.1 Algemene mening van de huisartsen (interviews) 
De algemene houding van huisartsen ten aanzien van de haalbaarheid van de Basisset 
Indicatoren Huisartsenzorg, uitgedrukt in een score van 1 (zeer negatief) tot 5 (zeer 
positief), wordt weergegeven in Tabel 3.3a.  
 
 
Tabel 3.3a: Algemene houding ten aanzien van de haalbaarheid van het leveren van 
 gegevens voor de Basisset Indicatoren Huisartsenzorg; in absolute aantallen 
 en de mediaan (en kwartielscores) voor de totale groep en uitgesplitst naar 
 wel/niet geaccrediteerd (N=20) 
 
Algemene houding 
haalbaarheid  

Alle huisartsen (N=20) Huisartsen uit 
geaccrediteerde 
praktijken (n=10) 

Huisartsen uit niet-
geaccrediteerde  
praktijken (n=10) 

1 Zeer negatief 2 1  1 

2 Negatief 8  3  5 
3 Neutraal 4 2  2 
4 Positief 4 3  1 

5 Zeer positief 2  1 1 

Mediaan (25-75%) 2,5 (2,0 - 4,0) 3,0 (2,0 - 4,0) 2,0 (2,0 - 3,3) 

 
Over het algemeen was de houding ten aanzien van de haalbaarheid om de gegevens voor 
de basisset aan te leveren negatief tot neutraal (mediaan was 2,5 op schaal van 1 tot 5). 
De helft van de huisartsen stond (zeer) negatief tegenover de haalbaarheid, vier hadden 
een neutrale houding en zes huisartsen stonden er (zeer) positief tegenover. Hieronder 
volgen toelichtingen op de houdingen omtrent de haalbaarheid met enkele citaten. 
 
Positieve houding 
Drie huisartsen vertrouwden erop dat het aanleveren van de gegevens in de toekomst 
steeds gemakkelijker zal worden. Ze gaven aan dat als er een goed softwareprogramma 
beschikbaar komt, de haalbaarheid geen probleem zal zijn.  

‘Dat moet waarschijnlijk uiteindelijk een fluitje van een cent zijn als dat 
softwarematig ingebouwd wordt. De software is er nu niet geschikt voor, of er ten 
dele geschikt voor’. 

Door drie huisartsen werd opgemerkt dat de haalbaarheid voor geaccrediteerde praktijken 
waarschijnlijk groter zal zijn, dan voor niet-geaccrediteerde praktijken. Andere positieve 
geluiden kwamen van huisartsen die zelf makkelijk de gegevens uit het HIS kunnen halen 
met extractiefuncties (n=3) of die hiervoor een derde partij konden inschakelen (n=6).  
 
Negatieve geluiden 
De meeste negatieve geluiden gingen over de moeite die het kost om gegevens die in het 
HIS staan te extraheren (n=12). De volgende opmerkingen werden hierover gemaakt: 
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 Het staat in het HIS, maar het is moeilijk en tijdrovend het eruit te krijgen; de 
software van het HIS is niet toereikend (n=9).  

 Het staat in het HIS, maar ik weet niet hoe ik het er zelf uit kan halen (een derde 
partij kan het wel) (n=3). 

Vier niet-geaccrediteerde huisartsen gaven aan nog niet alles volledig in het HIS te 
hebben geregistreerd en zij vonden het om die reden ook niet haalbaar om gegevens 
gemakkelijk te kunnen leveren. Als de gegevens uit het HIS gehaald zouden moeten 
worden, benoemden vier huisartsen dat ze het niet haalbaar achten dat de huisarts dit zelf 
doet, maar dat daar iemand anders voor aangesteld zou moeten worden. Vier huisartsen 
gaven aan sterk te twijfelen aan de haalbaarheid voor ‘de gemiddelde huisarts’. 
 
Problemen en oplossingen  
Huisartsen gaven concreet aan welke problemen ze ervoeren bij het verzamelen van de 
gegevens voor de Basisset Indicatoren Huisartsenzorg: 
- het HIS is er nog niet op ingericht, gegevens kunnen er nu niet gemakkelijk uit 

geëxtraheerd worden (n=9); 
- gebrek aan tijd om de gegevens structureel in te voeren en aan te leveren (n=7); 
- gebrek aan uniformiteit aangaande protocollen en indicatoren in het HIS om 

gegevens gemakkelijk in te kunnen vullen (n=6); 
- de gegevens staan in het HIS (bijv. in het journaal), maar moeten nog naar de juiste 

plek worden verplaatst en/of gecodeerd worden om er mee te kunnen rekenen (n=5); 
- nog niet alles is gemeten, gecodeerd of vastgelegd (n=5); 
- gegevens van derden (specialist, apotheek) staan niet in het HIS (n=4). 
De meest genoemde oplossingen door huisartsen waren: 
- implementatie van uniforme indicatoren in het HIS door ICT leverancier en 

gemakkelijk in te vullen waarden (n=9); 
- software-applicaties in het HIS om gemakkelijk gegevens uit te kunnen draaien 

(n=9). 
‘Als die indicatoren er zijn en het programmaatje loopt en je kunt met één druk 
op de knop zien wat je nou precies doet, dat willen een heleboel mensen weten’. 

- vaker en beter registreren (n=8); 
- discipline van medewerkers in de praktijk om gegevens goed in te voeren (n=3); 
- beschikbaarheid van een derde partij die gegevens gemakkelijk uit het HIS kan halen 

(n=3); 
- meer kennis opdoen van de functies van het HIS (n=3); 
- ICPC coderen/registreren moet gemakkelijker worden gemaakt door het systeem en 

moet meer voordelen opleveren (n=3). 
 

3.3.2 Haalbaarheid toelevering scores indicatoren (vragenlijst) 
Tabel Ia in Bijlage I geeft per indicator weer hoeveel huisartsen de score direct - binnen 
twee minuten - konden leveren, wat de bron van de score was, en - wanneer de score niet 
binnen twee minuten geleverd kon worden - welke stappen genomen zouden moeten 
worden om de score wel te kunnen leveren. Uit deze resultaten bleek dat alle indicatoren 
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voor de praktijkorganisatie, op een indicator na, voor alle praktijken binnen twee minuten 
te leveren waren. Het leveren van de scores voor de indicatoren van het medisch handelen 
kostte huisartsen meer tijd en moeite. Daarom wordt in dit hoofdstuk alleen ingegaan op 
de haalbaarheid van de indicatoren van het Medisch handelen. 
 
In Tabel 3.3b zijn de resultaten voor de indicatoren van het onderdeel Medisch handelen 
per onderwerp samengevat. Deze tabel geeft inzicht in het percentage indicatoren dat 
binnen twee minuten leverbaar was en waaruit (‘bron’) de score afkomstig was. Voor de 
scores die niet binnen twee minuten geleverd konden worden is weergegeven hoeveel 
procent met welke stappen wel leverbaar zouden zijn. In de laatste kolom staan de 
resultaten voor alle indicatoren voor het medisch handelen. Omdat de 
structuurindicatoren door alle huisartsen direct te leveren waren, staan deze niet vermeld 
in het onderste gedeelte van de tabel.  
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Een voorbeeld ter illustratie hoe de tabel gelezen moet worden voor de 
diabetesindicatoren: Tweederde van de diabetesindicatoren kon door de helft van de 
huisartsen binnen twee minuten geleverd worden. De geleverde scores zijn met name 
afkomstig uit parate kennis (structuurindicatoren) en een enkele score was te leveren van 
papier of uit het HIS. De scores voor de diabetesindicatoren die niet binnen twee minuten 
te leveren waren zouden huisartsen vooral kunnen leveren door bewerking van 
beschikbare HIS-gegevens (stap 2). 
 

3.3.3 De haalbaarheid van de indicatoren voor Medisch handelen 
Wanneer de mediaan voor één van de uitkomsten op alle indicatoren voor het Medisch 
handelen op 0% lag, zijn resultaten uit frequentieanalyses vermeld om de uitkomst nader 
toe te kunnen lichten. 
 
Scores direct leverbaar (binnen twee minuten) 
De helft van de huisartsen kon minder dan 33 van de 70 indicatoren (47,8%) binnen twee 
minuten per indicator leveren. Alle elf structuurindicatoren werden binnen twee minuten 
geleverd, omdat deze beantwoord konden worden vanuit parate kennis over de praktijk. 
De helft van de huisartsen kon een derde van de procesindicatoren binnen twee minuten 
leveren. De uitkomstindicatoren konden het minst vaak binnen twee minuten geleverd 
worden; de helft van de huisartsen kon meer dan 2 van de 10 uitkomstindicatoren 
(18,8%) binnen twee minuten leveren. Het grootste percentage scores dat huisartsen 
binnen twee minuten konden leveren, waren de diabetesindicatoren. De minste scores 
konden geleverd worden voor de twee ‘cervixscreening’ indicatoren.  
 
De binnen twee minuten geleverde proces- en uitkomstindicatoren waren voornamelijk 
afkomstig van papier. Uit de frequentieanalyse bleek dat elf huisartsen voor de hele set 
nooit een score van papier konden overnemen; de overige negen konden dat wel in een 
mate van 10,5 tot 50,5%. De papieren bronnen waren jaarverslagen, rapportages van 
zorgverzekeraars, lijsten van de GGD, recente accreditatie-rapporten of terugkoppelingen 
door derden van monitoring- of benchmarkprojecten (in het kader van ketenzorg, 
zorgnetwerken of zorggroepen). Daarnaast was er een aantal huisartsen dat de scores op 
de indicatoren zelf kon uitdraaien uit hun HIS. Voor de helft van de huisartsen was dit 
voor geen enkele score mogelijk en voor de andere helft voor 1,1 tot 50,8% van de 
indicatoren. Een aantal keer kwam het voor dat huisartsen aangaven dat ze een bepaalde 
handeling nooit uitvoerden, de te geven score was dan 0% en was direct te leveren. Uit de 
frequentieanalyse bleek dat elf huisartsen nooit een score had ingevuld omdat ze de 
indicator nooit uitvoerden. Bij de overige negen huisartsen was dit voor 0,8 tot 7,3% van 
de indicatoren wel het geval. Het ging vooral COPD-indicatoren en HVZ-indicatoren.  
 
Scores niet leverbaar binnen twee minuten 
De meeste scores op de indicatoren zouden geleverd kunnen worden na bewerking van 
beschikbare HIS-gegevens (stap 2). Zeker de helft van de huisartsen zei minstens 40% 
van de scores met deze stap te kunnen leveren. Alleen voor de cervixscreening- 
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indicatoren zou dit minder vaak het geval zijn en zouden vaker derden moeten worden 
ingeschakeld (stap 4). Bij het analyseren van stap 2, bleken onder deze stap meerdere 
manieren van bewerking te vallen, variërend in moeilijkheidsgraad om de gegevens uit 
het HIS te krijgen: de gegevens staan in het HIS, maar… 
• … worden er door een derde partij uitgehaald 
• … kunnen met een nadere selectie eruit gehaald worden 
• … zijn er erg moeilijk uit te halen, omdat er geen goede extractiemogelijkheid is of 

omdat de gegevens nu nog (vooral) in het journaal staan. 
 
Na stap 2 zouden de meeste scores te leveren zijn door op te vragen bij derden (stap 4), 
zoals de apotheek en de GGD. Deze stap zou met name van toepassing zijn voor de 
Astma- en Antibiotica- en voorschrijfgedrag-indicatoren. Het kunnen leveren van scores 
omdat er nieuwe gegevens verzameld zouden moeten worden (stap 3) was maar voor een 
klein deel van de scores aan de orde. Uit de frequentie-analyse bleek dat dertien 
huisartsen voor geen enkele score nieuwe gegevens zouden hoeven te verzamelen; zeven 
huisartsen zouden dit moeten doen voor 2,8 tot 60,4% van de indicatoren. De meest 
simpele stap dat scores op de indicatoren geleverd zouden kunnen worden door een 
berekening op basis van beschikbare HIS-gegevens (stap 1) zou ook maar voor een klein 
gedeelte van de scores mogelijk zijn. Uit de frequentieanalyse bleek dat dertien huisartsen 
met deze stap nooit scores aan zouden kunnen aanleveren; zeven huisartsen zeiden deze 
stap wel te kunnen gebruiken voor 2,9 tot 60,4% van de indicatoren.  
 

3.3.4 Geschatte tijd voor het aanleveren van de gegevens voor de hele Basisset Indicatoren 
Huisartsenzorg 
Niet alle huisartsen konden de geschatte tijd in minuten/uren weergeven; dertien 
huisartsen konden dit wel. De mediaan van de ingeschatte tijd van deze dertien huisartsen 
lag op 9,0 uur (25-75e kwartiel: 5,0 – 12,3). De overige zeven huisartsen drukken zich uit 
in ‘vele uren’ (n=2), ‘weken’ (n=4) en ‘kan nu gewoon niet’(n=1). 
 

3.3.5 Verschillen tussen huisartsen  
Wat betreft het type HIS was het opvallend dat de algemene houding van drie van de vier 
Promedico-ASP gebruikers en drie van de vijf MIRA-gebruikers negatief tot zeer negatief 
was. De twee huisartsen die Promedico VDF als HIS gebruikten behoorden allebei tot de 
groep waarvan het totale percentage direct leverbare scores boven de 50% lag. Drie van 
de vier Medicom-gebruikers behoorden tot de groep met een ingeschatte tijd van minder 
dan 9 uur.  
Verder leek er op basis van statistische toetsing een trend te bestaan dat huisartsen met de 
meeste werkervaring een kleiner percentage diabetesindicatoren konden leveren dan 
huisartsen met minder jaren werkervaring. Er leek ook een trend te zijn dat de groep met 
het hoogst aantal jaren werkervaring vaker boven de 9 uur ingeschatte tijd lag dan de 
groep met minder jaren werkervaring. 
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Samenvatting haalbaarheid van de Basisset Indicatoren Huisartsenzorg  
Over het algemeen was de houding van huisartsen ten aanzien van de haalbaarheid van 
het leveren van de gegevens voor de Basisset Indicatoren Huisartsenzorg tussen negatief 
en neutraal in. De huisartsen hadden geen moeite met de haalbaarheid van 
gegevenslevering van de praktijkorganisatie-indicatoren, maar wel met de haalbaarheid 
van het leveren van de scores voor de indicatoren voor het medisch handelen. Meer dan 
de helft van de indicatoren was niet binnen twee minuten te leveren door zeker de helft 
van de huisartsen. De meeste gegevens waren beschikbaar voor diabeteszorg en het 
minst voor cervixscreening. De structuurindicatoren waren altijd direct te leveren, omdat 
deze voortkomen uit parate kennis. Ongeveer de helft van de huisartsen kon de geleverde 
scores in een mate van 1 tot 50% uit het HIS halen en voor 10 tot 50% van papier, de 
andere helft kon geen enkele score vanuit het HIS of van papier leveren. Het grootste 
deel van de scores, dat niet binnen twee minuten te leveren was, zou geleverd moeten 
kunnen worden na bewerking van beschikbare HIS-gegevens. De ingeschatte bewerking 
van deze gegevens liep sterk in moeilijkheidsgraad uiteen. Het probleem van de 
haalbaarheid is niet dat de gegevens niet in het HIS zouden staan, maar dat ze er moeilijk 
uit zijn te extraheren. De meest genoemde oplossing door huisartsen was dan ook dat de 
HIS-leveranciers het in de toekomst mogelijk moeten maken om gemakkelijk gegevens 
uit het HIS te extraheren. 
Op basis van statistische toetsing leek er geen verschil in algemene houding ten aanzien 
van de haalbaarheid van de Basisset Indicatoren Huisartsenzorg te zijn tussen huisartsen 
uit wel of niet geaccrediteerde praktijken, tussen praktijkvormen of tussen de groepen 
jaren werkervaring. De twee Promedico VDF gebruikers konden meer dan 50% van de 
scores op de indicatoren voor het Medisch handelen binnen twee minuten leveren en drie 
van de vier Medicom-gebruikers zeiden alle scores op de indicatoren in minder dan 9 uur 
te kunnen leveren. Huisartsen met de meeste werkervaring leken meer moeite te hebben 
met de haalbaarheid van het leveren van de gegevens van de indicatoren dan de 
huisartsen met minder werkervaring.  
 
 
 

3.4 Mogelijkheid leveren gegevens per individuele zorgverlener 
 
Van de twintig deelnemende huisartsen waren zeven werkzaam in een solopraktijk; voor 
deze huisartsen was de onderzoeksvraag niet van toepassing. Bij negen van de dertien 
huisartsen zou het niet mogelijk zijn de gegevens voor de indicatoren per individuele 
zorgverlener aan te leveren. Voor de overige vier praktijken (drie groepspraktijken en één 
duopraktijk) zou dit wel mogelijk zijn, omdat de patiënten op naam stonden ingeschreven 
onder één huisarts.  
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Samenvatting leveren van gegevens Basisset Indicatoren Huisartsenzorg per 
individuele zorgverlener 
De scores op de indicatoren zouden alleen per zorgverlener geleverd kunnen worden als 
de huisartsenpraktijk geen gezamenlijke patiëntenpopulatie heeft, maar de patiënten op 
naam staan ingeschreven bij één huisarts. 
 
 

3.5 Openbaar maken 
 
De algemene houding van huisartsen ten aanzien van het openbaar maken van de 
gegevens van de Basisset Indicatoren Huisartsenzorg is weergegeven in een score van 1 
(zeer negatief) tot 5 (zeer positief), in Tabel 3.4a.  
 
 
Tabel 3.4a: Algemene houding ten aanzien van het openbaar maken van de gegevens van 
 de Basisset Indicatoren Huisartsenzorg; in absolute aantallen en de mediaan 
 (en kwartielscores) voor de totale groep en uitgesplitst naar wel/niet 
 geaccrediteerd (N=20) 
 
Algemene  
houding openbaar maken 

Alle huisartsen 
(N=20) 

Huisartsen uit 
geaccrediteerde 
praktijken (n=10) 

Huisartsen uit niet-
geaccrediteerde  
praktijken (n=10) 

1 Zeer negatief 4 1 3 
2 Negatief 6  3 3 
3 Neutraal 4 3 1 
4 Positief 5  3 2 
5 Zeer positief 1  0 1 
Mediaan (25-75%) 2,5 (2,0 - 4,0) 3,0 (1,0 - 4,0) 2,0 (1,0 - 4,0) 

 
Over het algemeen was de houding ten aanzien van het openbaar maken van de gegevens 
voor de basisset aan te leveren negatief tot neutraal (mediaan was 2,5 op schaal van 1 tot 
5). De helft van de huisartsen stond er (zeer) negatief tegenover, vier hadden een neutrale 
houding en zes huisartsen stonden er (zeer) positief tegenover. Hieronder volgen 
toelichtingen op de houdingen omtrent het openbaar maken met enkele citaten. 
 
Positieve houding 
Twee huisartsen vonden dat de kwaliteit van de zorg transparant en goed zichtbaar moet 
zijn. 

‘Als je het goed doet, heb je niks te verbergen’. 
Twee andere huisartsen gaven aan geen moeite te hebben met het openbaar maken, omdat 
anderen mogen zien hoe zaken in de praktijk georganiseerd zijn. Ze waren daarbij 
overigens van mening dat dat ook het enige is wat de indicatoren laten zien (‘ze 
weerspiegelen niet de kwaliteit’). Een aantal huisartsen gaf concreet aan voor welke 
partijen de informatie openbaar zou mogen worden gemaakt. Zeven huisartsen vonden 
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het openbaar maken voor de beroepsgroep geen probleem. Vijf huisartsen wilden de 
gegevens wel openbaar maken voor vergelijkingen met collega’s en benchmarking. Vier 
huisartsen zeiden dat de gegevens over de indicatoren ook beschikbaar mogen komen 
voor de IGZ.  
 
Negatieve houding 
De vraag of de indicatoren (met name die over het medisch handelen) de kwaliteit wel 
meten kwam bij het bespreken van het openbaar maken van de gegevens opnieuw naar 
voren. Drie huisartsen gaven aan geen waarde te hechten aan de gegevens als 
‘kwaliteitsinformatie’. Vijf andere huisartsen zeiden dat de cijfers niet het hele plaatje van 
de huisartsenzorg laten zien, zowel niet in alle onderdelen van de zorg, als in hoe de 
huisarts in andere aspecten kwaliteit levert. 

‘Ik zie voorbeelden van uitstekend bedrijfsmatig lopende 
praktijken/gezondheidscentra, waar ik absoluut geen patiënt zou willen zijn. 
Daar wringt ‘m de schoen……en omgekeerd’. 

Het meeste gehoorde negatieve geluid was dat huisartsen bang waren dat de cijfers niet 
op waarde geschat zouden kunnen worden en dat er te snel (verkeerde) conclusies zouden 
worden getrokken (n=9). 

‘Waar ik wel wat moeite mee heb is dat er kort door de bocht conclusies 
getrokken…op een droog cijfer wat ergens staat, zonder dat iemand de 
verantwoording van die cijfers weet…daar ben ik erg huiverig voor’. 

Daarom zei een deel van de huisartsen dat ze de gegevens niet zomaar openbaar zouden 
willen maken, maar alleen onder bepaalde voorwaarden (n=7). Ze zeiden dat de 
verschillende partijen de cijfers moeten kunnen interpreteren en er zorgvuldig mee om 
moeten kunnen gaan. De partijen zouden rekening moeten houden met de vraag of de 
cijfers wel kwaliteit weerspiegelen. Twee huisartsen noemden expliciet dat de gegevens 
alleen uit handen zouden mogen worden gegeven door het NHG en de LHV. 

‘Tegenover de openbaarheid sta ik heel positief, maar ik vind dat het helemaal 
valt of staat bij de voorwaarden en hoe het gewogen wordt ten opzichte van 
andere belangrijke aspecten’. 

Tot slot gaf een aantal huisartsen concreet aan voor welke partijen de informatie niet 
openbaar gemaakt zou mogen worden. Vijf huisartsen gaven aan de zorgverzekeraars 
liever geen toegang te willen geven tot de cijfers en twee huisartsen zagen het openbaar 
maken van de gegevens aan de overheid niet zitten. 

‘…..of zorgverzekeraars dit gaan gebruiken om kwaliteit van zorg in te kunnen 
kopen, dan schiet het ver aan zijn doel voorbij, daar is het niet voor te 
gebruiken’. 
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Samenvatting openbaar maken van de Basisset Indicatoren Huisartsenzorg 
De houding van huisartsen ten aanzien van het openbaar maken van de Basisset 
Indicatoren Huisartsenzorg is in het algemeen ‘negatief-neutraal’. Op basis van 
statistische toetsing lijken de meningen van de huisartsen uit geaccrediteerde en niet-
geaccrediteerde praktijken niet van elkaar te verschillen. De houding lijkt verband te 
houden met de mening over de zinvolheid van de indicatoren. Huisartsen zijn vooral 
huiverig voor het openbaar maken van cijfers buiten collega’s en de beroepsgroep om. 
Ze vinden dat de cijfers geen kwaliteit weerspiegelen en zijn bang dat externe partijen te 
snel (verkeerde) conclusies trekken. Het openbaar maken van de cijfers willen ze alleen 
onder bepaalde voorwaarden en in handen van een partij die de getallen goed kan 
interpreteren en communiceren. 
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4 Etalage+-informatie 
 
 
 

4.1 Zinvolheid 
 

4.1.1 Algemene mening van huisartsen (interviews) 
De algemene houding van huisartsen ten aanzien van de zinvolheid van de Etalage+-
informatie als keuze-informatie voor patiënten (voor publicatie op www.kiesbeter.nl) is in 
Tabel 4.1a weergegeven in een score van 1 (zeer negatief) tot 5 (zeer positief).  
 
 
Tabel 4.1a:  Algemene houding ten aanzien van de zinvolheid van de Etalage+-
 informatie;  in absolute aantallen en de mediaan (en kwartielscores) voor de 
 totale groep (N=20) 
 
Algemene houding zinvolheid  Alle huisartsen 

(N=20) 
Huisartsen uit 
geaccrediteerde 
praktijken (n=10) 

Huisartsen uit niet-
geaccrediteerde  
praktijken (n=10) 

1 Zeer negatief 1  1 0 

2 Negatief 1  0 1 

3 Neutraal 2  1 1 

4 Positief 10  5 5 

5 Zeer positief 6  3 3 
Mediaan (25-75%) 4,0 (4,0 - 5,0) 4,0 (3,75 - 5,0) 4,0 (3,75 - 5,0) 

 
 
Over het algemeen was de houding van huisartsen ten aanzien van de zinvolheid van de  
Etalage+-informatie als keuze-informatie voor patiënten positief. Twee huisartsen hebben 
een (zeer) negatieve houding, twee huisartsen een neutrale houding en zestien huisartsen 
staan (zeer) positief tegenover de Etalage+-informatie. Onderstaand wordt de houding 
van huisartsen ten aanzien van de zinvolheid toegelicht, ondersteund met citaten. 
 
Positieve houding 
In totaal vonden vijftien huisartsen het erg belangrijk dat patiënten goede informatie over 
de huisartsenzorg kunnen vinden. Vijf huisartsen gaven aan de set compleet te vinden. 

‘Mooi kader om aan een patiënt zichtbaar te maken wat voor vlees ze in de kuip 
hebben’.  

Drie huisartsen gaven aan met name de praktische informatie over bijvoorbeeld openings-
tijden en spreekuren belangrijk te vinden. Daarnaast noemden drie huisartsen dat de 
Etalage+-informatie op het internet past in de tijd waarin we leven. 
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Negatieve houding 
Zeven van de twintig huisartsen waren van mening dat de Etalage+-informatie niet in elk 
gebied van Nederland zinvol zal zijn. Ze noemden daarbij dat het voor een praktijk in 
plattelandsgebied met een lagere bevolkingsdichtheid minder zinvol zou zijn dan in een 
grotere stad. Vier van deze huisartsen (n=4) benoemden dat ‘mond-tot-mond’ reclame 
daar beter zal werken dan de informatie op www.kiesbeter.nl. Zes huisartsen twijfelden 
aan de zinvolheid van de Etalage+-informatie als keuze-informatie. Twee van deze 
huisartsen denken dat de informatie zinniger is voor patiënten die al een praktijk hebben 
gekozen. Tot slot hadden twee huisartsen bezwaar tegen een mogelijk gebruik van 
Etalage+-informatie als ‘reclame’ voor de huisartsenpraktijk. 

 ‘Zodra het in de reclamesfeer gaat komen, dan ben ik er op tegen’. 
 
Gemiste of overbodige onderwerpen 
De huisartsen benoemden als gemiste onderdelen: 

• plaatjes, bijvoorbeeld foto’s van het werknemend personeel (n=3); 
• informatie over speciale spreekuren konden huisartsen niet kwijt (n=3). 

Onderdelen die huisartsen overbodig vonden in de Etalage+-informatie hebben ze 
aangegeven door middel van lagere zinvolheidscores in de vragenlijst. 
 

4.1.2 Zinvolheidscores (vragenlijst) 
In de vragenlijst konden de huisartsen alle afzonderlijke Etalage+-informatie een 
zinvolheidscore geven van 1 (helemaal niet zinvol) tot 5 (zeer zinvol). In bijlage I in 
Tabel Ib zijn de afzonderlijke zinvolheidscores en bijgaande opmerkingen te vinden.  
 
Vijftien huisartsen beoordeelden de Etalage+-informatie in zijn geheel als zinvol tot zeer 
zinvol. De overige vijf beoordeelden de set als ‘niet zinvol/niet zinloos’. Van de 
afzonderlijke items van de Etalage+-informatie lag de mediaan voor 45 van de 59 scores 
(76,3) op ‘zinvol’ tot ‘zeer zinvol’ en voor de overige 14 scores (23,7%) op ‘niet 
zinvol/niet zinloos’. Over bijna de helft (n=24) van de in totaal 52 Etalage+-informatie 
items werden door tenminste twee huisartsen kritische opmerkingen geplaatst over de 
zinvolheid. In Tabel 4.1b zijn de gemiddelde scores per Etalage+-informatie-onderdeel 
weergegeven.  
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Tabel 4.1b: Zinvolheidscores (mediaan, 25 -75 %) per onderdeel van de Etalage+-
 informatie (N=20) 
 
Onderdeel Etalage+-informatie 
(n items) 

Mediaan 
(25 – 75 %) 

1. Standaard praktijkinfo (9) 4,1 (3,7 - 4,6) 

2. Bereikbaarheid en de praktijk (17) 
Openingstijden praktijk (3) 

4,2 (3,9 - 4,7) 
4,8 (3,8 - 5,0) 

Het maken van een afspraak (3) 4,2 (3,8 - 5,0) 
Diensten buiten kantoortijden (1) 5,0 (4,0 - 5,0) 
Specifieke telefoonlijnen (2) 5,0 (4,0 - 5,0) 
Bereikbaarheid en toegankelijkheid praktijk (8) 4,0 (3,5 - 4,5) 

3. Soorten spreekuur (1) 5,0 (4,0 - 5,0) 

4. Info over de huisartsen (13) 3,3 (3,1 - 4,2) 

5. Zorgaanbod (15) 
Diagnostische/chirurgische/ 
therapeutische verrichtingen (2) 

3,5 (3,0 - 4,3) 
 

4,0 (3,1 - 4,0) 
Samenwerkingsverbanden (3) 3,5 (3,3 - 4,0) 
Zorgaanbod vanuit praktijk (10) 3,4 (2,8 - 4,2) 

6. Kwaliteitsverbetering (4) 3,3 (2,6 - 3,9) 

 
De meeste onderdelen beoordeelden de huisartsen grotendeels als zinvol tot zeer zinvol. 
Voor de onderdelen ‘Informatie over huisartsen’, ‘Zorgaanbod vanuit de praktijk’ en 
‘Kwaliteitsverbetering’ gaven de huisartsen eerder een neutrale score. De informatie over 
‘Zorgaanbod vanuit de praktijk’ vonden huisartsen minder zinvol omdat ze van mening 
zijn dat goede zorg op alle fronten, voor alle doelgroepen gegarandeerd moet zijn. 
 
 
Samenvatting zinvolheid Etalage+-informatie  
Huisartsen stonden over het algemeen positief tegenover de Etalage+informatie en 
beoordeelden ruim tweederde van de Etalage+-informatie als ‘zinvol’ of ‘zeer zinvol’: 
huisartsen vonden het belangrijk dat patiënten goede informatie over de praktijk kunnen 
vinden. Geplaatste kanttekeningen waren dat huisartsen de Etalage+-informatie minder 
zinvol zouden vinden in plattelandsgebied, omdat ze denken dat mond-tot-mond reclame 
daar beter werkt. Als huisartsen de Etalage+-informatie minder zinvol vonden kwam dit 
doordat ze twijfelden aan de geschiktheid ervan als keuze-informatie. 

 

4.2 Begrijpelijkheid 
 
Over een van de 52 Etalage+-vragen waren tenminste twee opmerkingen gemaakt over de 
begrijpelijkheid. Het gaat om de vraag over de wijk (naam/nummer) waarin de praktijk 
gevestigd is; vier huisartsen gaven aan hier niet bekend mee te zijn of vonden dit niet van 
toepassing.  
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Samenvatting begrijpelijkheid Etalage+-informatie  
De Etalage+-informatie is over het algemeen goed te begrijpen.  
 

4.3 Haalbaarheid 

4.3.1 Algemene mening van huisartsen (interviews) 
De algemene houding van huisartsen ten aanzien van de haalbaarheid van het aanleveren 
van de Etalage+-informatie is weergegeven in een score van 1 (zeer negatief) tot 5 (zeer 
positief), in Tabel 4.3.  
 
 
Tabel 4.3: Algemene houding ten aanzien van de haalbaarheid van het leveren van de 
 Etalage+-informatie (N=20); in absolute aantallen en de mediaan (en 
 kwartielscores) per antwoordcategorie 

 
Algemene houding haalbaarheid Alle huisartsen 

(N=20) 
Huisartsen uit 
geaccrediteerde 
praktijken 
(n=10) 

Huisartsen uit 
niet-
geaccrediteerde  
praktijken 
(n=10) 

1 Zeer negatief 0 0 0 
2 Negatief 0 0 0 
3 Neutraal) 1 1 0 
4 Positief 6  3 3 
5 Zeer positief 13  6 7 
Mediaan (25-75%) 5,0 (4,0 - 5,0) 5,0 (4,0 - 5,0) 5,0 (4,0 - 5,0) 

 
Over het algemeen was de houding van huisartsen ten aanzien van de haalbaarheid van 
het leveren van de Etalage+-informatie (zeer) positief. Geen enkele huisarts had een 
(zeer) negatieve houding en één huisarts had een neutrale houding. Citaten uit het 
interview ondersteunen deze houding. 

‘Als dat al te moeilijk is…. laat ze dan maar een ander vak zoeken’  
‘Dit moet iedereen uit zijn mouw kunnen schudden, zou ik zeggen’. 

 

4.3.2 Tijd voor het aanleveren van de Etalage+-informatie 
De mediaan voor de benodigde tijd voor het invullen van de Etalage+-informatie lag op 
40 minuten. 
 
Samenvatting haalbaarheid Etalage+-informatie  
Alle huisartsen, op één na, achtten het goed haalbaar om de gegevens voor de Etalage+-
informatie te leveren. Het invullen van de Etalage+-informatie duurde circa 40 minuten. 
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4.4 Openbaar maken 

Per onderdeel van de Etalage+-informatie is in Tabel 4.4a weergegeven hoeveel 
huisartsen de informatie wel of niet openbaar zouden willen maken op www.kiesbeter.nl. 
 
 
Tabel 4.4a: Bereidheid openbaar maken van verschillende onderdelen van Etalage+-
 informatie (N=20) 
 

Openbaar 
maken 

Niet openbaar willen maken Onderdelen Etalage+-informatie 

JA (n) NEE 
(n) 

 
Geaccrediteerd 

Niet-
geaccrediteerd 

1. Standaard praktijkinformatie  18  2  1 1 

     

2. Bereikbaarheid en de praktijk     

Openingstijden praktijk 18 2 1 1 

Het maken van een afspraak 18  2  1 1 

Diensten buiten kantooruren 17  3  1 2 

Specifieke telefoonlijnen 18  2  1 1 

Bereikbaarheid en toegankelijkheid van 
de praktijk 

17  3  2 1 

 
3. Soorten spreekuur  

 
17  

 
3  

 
1 

 
2 

 
4. Informatie over de huisartsen  

 
15  

 
5  

 
2 

 
3 

     

5. Zorgaanbod      

Diagnostische, chirurgische en 
therapeutische verrichtingen 

16 4 2 2 

Samenwerkingsverbanden 17  3  2 1 

Zorgaanbod vanuit de praktijk 17 3  2 1 

 
6. Kwaliteitsverbetering  

 
13  

 
7  

 
4 

 
3 

 
Van alle Etalage+-informatie zouden de huisartsen gemiddeld 84% van de informatie wel 
openbaar willen maken. Twee huisartsen wilden geen enkele informatie openbaar maken, 
omdat ze het niet zinvol vonden om het op www.kiesbeter.nl te zetten. Onderdelen van de 
Etalage+-informatie waarvan minimaal vier huisartsen aangaven de informatie niet 
openbaar te willen maken zijn informatie over ‘Kwaliteitsverbetering’ (n=7), ‘Informatie 
over de huisartsen’ (n=5) en ‘Informatie over diagnostische, chirurgische en 
therapeutische verrichtingen’ (n=4). De redenen van huisartsen om de informatie niet 
openbaar te willen maken staan in Tabel 4.4b. 
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Tabel 4.4b: Redenen van huisartsen om Etalage+-informatie niet openbaar te willen 
 maken 
 
 
Etalage+-onderwerp 

 
Nee, niet openbaar maken, omdat … 

Aantal huisartsen 

4. Informatie over huisartsen …het bepaalde patiënten kan afschrikken of juist 
eenzijdigheid in de hand werkt 

n=1 

 …de gegevens privé zijn n=1 
 … het geen zinvolle keuze-informatie is 

 
n=1 

5. Zorgaanbod 
Diagnostische, chirurgische en 
therapeutische verrichtingen 

… het bepaalde patiënten kan afschrikken of juist 
eenzijdigheid in de hand werkt 
…omdat het op reclame lijkt 

n=1 
 

n=1 
   
6. Kwaliteitsverbetering … het geen zinvolle keuze-informatie is n=2 
 … we daar niet structureel genoeg mee bezig zijn n=1 
 … NHG accreditatie betekent dat je aan deze 

voorwaarden voldoet 
n=1 

 
 
 
Samenvatting openbaar maken van de Etalage+-informatie  
Het overgrote deel van de Etalage+-informatie zouden huisartsen wel openbaar willen 
maken op www.kiesbeter.nl. De onderdelen ‘Kwaliteitsverbetering’, ‘Informatie over de 
huisartsen’ en een onderdeel onder ‘Zorgaanbod’ zouden huisartsen minder graag 
openbaar willen maken.  
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5 Conclusies, discussie & aanbevelingen 

 
 
 

5.1 Conclusies en discussie 
 
Basisset Indicatoren Huisartsenzorg 
 
Zinvolheid 
De overwegend zinvolle beoordeling van de indicatoren door de huisartsen lijkt vooral te 
zijn ontstaan doordat ze de set zinvol vonden om te gebruiken als interne 
spiegelinformatie en voor intercollegiale vergelijking. De meeste huisartsen stonden 
echter negatief tegenover de zinvolheid als de set gebruikt zou worden als 
kwaliteitsinformatie voor partijen buiten de huisartsenpraktijk. Ze vonden met name de 
indicatoren voor het medisch handelen geen kwaliteit weerspiegelen omdat in de cijfers 
teveel de kenmerken van de patiëntenpopulatie en het gedrag van patiënten 
weerspiegelen, er te weinig aandacht word besteed aan de kwaliteit van de relatie tussen 
huisarts en patiënt en omdat de onderwerpen van de indicatoren niet alle gebieden van de 
huisartsenzorg vertegenwoordigen. Daarnaast is een aantal huisartsen bang voor de 
gevolgen van implementatie van de indicatoren: huisartsen zouden sociaal wenselijk 
kunnen gaan handelen en minder tijd en zorg-op-maat geven aan de individuele patiënten. 
Deze kritiek wordt vooral geuit bij de indicatoren voor het medisch handelen. Qua ‘type’ 
indicator werden vooral de uitkomstindicatoren als minder zinvolle kwaliteitsinformatie 
beoordeeld. In deze indicatoren wordt specifiek naar een bepaalde uitkomst van zorg 
gevraagd, bijvoorbeeld de indicator ‘Percentage diabetespatiënten met HBA1c onder de 
7,0%’. Waarschijnlijk vinden huisartsen dat hierin teveel de kenmerken van de 
patiëntenpopulatie en het gedrag van patiënten wordt weerspiegeld en dat er te weinig 
rekening wordt gehouden met een zorg-op-maat aanpak. De indicatoren voor de 
praktijkorganisatie vinden huisartsen over het algemeen zinvoller, maar de huisartsen 
vinden het niet nodig om zoveel in protocollen en procedures vast te leggen.  
Op basis van statistische toetsing kwam er één mogelijke trend naar voren dat huisartsen 
uit geaccrediteerde praktijken de indicator die vraagt of de praktijk geaccrediteerd is door 
het NHG zinvoller vonden dan huisartsen uit niet-geaccrediteerde praktijken. Dit lijkt een 
logisch resultaat. Aanvankelijk werd verwacht dat deze trend vaker zichtbaar zou worden, 
maar dat was niet het geval. Dit zou kunnen zijn ontstaan door het op de zinvolheidschaal 
niet mogelijk was nuances aan te geven. 
 
Begrijpelijkheid 
Het overgrote deel van de Basisset Indicatoren Huisartsenzorg vonden huisartsen goed te 
begrijpen. Dat huisartsen indicatoren minder begrijpelijk vonden werd veroorzaakt door 
een onduidelijke/moeilijke formulering, een definitieprobleem of door onbekendheid van 
de huisartsen met de indicatoren. Het aantal gemaakte opmerkingen over de beide 
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onderdelen van de indicatoren – medisch handelen en praktijkorganisatie – was gelijk. 
Huisartsen uit niet-geaccrediteerde praktijken maakten meer opmerkingen over de 
begrijpelijkheid van de indicatoren voor het medisch handelen dan huisartsen uit  
geaccrediteerde praktijken. Dit zou verklaard kunnen worden doordat geaccrediteerde 
praktijken vanuit het accreditatieproces al bekend zijn met deels dezelfde indicatoren en 
ze daarom ook beter begrijpen. 
 
Haalbaarheid 
De houding van huisartsen ten aanzien van het leveren van de gegevens voor de Basisset 
Indicatoren Huisartsenzorg was over het algemeen negatief tot neutraal. Deze negatievere 
houding werd met name veroorzaakt doordat het niet goed haalbaar is de gegevens voor 
de indicatoren van het medisch handelen te leveren. Meer dan de helft van de huisartsen 
kan nog niet de helft van de indicatoren direct leveren. Het probleem lijkt gezocht te 
moeten worden in het HIS dat niet toereikend is om gegevens er snel uit te kunnen 
extraheren. Allereerst bleek dat maar een beperkt deel van de binnen twee minuten 
geleverde scores afkomstig was uit het HIS. Het is voor huisartsen vaak sneller om 
gegevens van papier over te nemen. Ten tweede bleek uit de te nemen stappen om de 
scores wel te kunnen leveren, dat de meeste gegevens wel in het HIS stonden, maar dat 
een bepaalde mate van bewerking nodig was om de score er uiteindelijk uit te laten 
rollen. Deze bewerking liep sterk uiteen in moeilijkheidsgraad en werd altijd als 
‘tijdrovend’ gezien. De verwachting vooraf dat het voor huisartsen uit geaccrediteerde 
praktijken gemakkelijker zou zijn de gegevens voor de indicatoren aan te leveren kwam 
in dit onderzoek niet uit. Voor een aantal huisartsen uit geaccrediteerde praktijken bleek 
een enkele keer dat ze gegevens konden overnemen uit een recent accreditatierapport. 
Wanneer de accreditatie niet recentelijk had plaatsgevonden, kon men dit niet en bleken 
de geaccrediteerde huisartsen de gegevens niet gemakkelijker uit het HIS te kunnen 
extraheren dan hun niet-geaccrediteerde collega’s. Uit de interviews bleek dat een aantal 
huisartsen om hun accreditatie te krijgen de gegevens daarvoor ook niet met een 
extractiefunctie vanuit het HIS hadden kunnen aanleveren, maar het HIS handmatig 
hadden doorgezocht en tellingen hadden uitgevoerd op steekproeven van patiënten. 
Aangezien twee Promedico-VDF gebruikers meer dan 50% van de scores konden 
leveren, lijkt het er op dat dit HIS over software beschikt waarmee scores op de 
indicatoren gemakkelijker te extraheren zijn. De Medicom-gebruikers zeiden over het 
algemeen minder tijd nodig te hebben om de gegevens te kunnen leveren vergeleken met 
andere HIS-gebruikers. Huisartsen met het grootst aantal jaren werkervaring leken meer 
moeite te hebben met de haalbaarheid van het leveren van de gegevens van de indicatoren 
voor het medisch handelen dan huisartsen met minder werkervaring. Huisartsen met 
minder jaren werkervaring zijn mogelijk meer ingewerkt met het werken met een HIS, 
dan huisartsen met meer jaren werkervaring, omdat zij langer gewerkt hebben met andere 
registratiemanieren. 
 
Score mogelijk per individuele zorgverlener 
In dit onderzoek is gevraagd naar de mogelijkheid om scores te kunnen leveren per 
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individuele zorgverlener. Een zorgverlener kan de huisarts zijn, maar ook bijvoorbeeld 
een praktijkondersteuner (POH-er). De vraag is echter geïnterpreteerd als per huisarts. Er 
zijn geen gegevens over of scores ook beschikbaar zouden kunnen zijn per POH-er. 
 
Openbaar maken 
De houding van huisartsen ten aanzien van het openbaar maken van de gegevens voor de 
Basisset Indicatoren Huisartsenzorg was over het algemeen negatief tot neutraal. Ook 
hierin verschillen huisartsen uit geaccrediteerde en niet-geaccrediteerde praktijken niet 
van elkaar. De houding leek verband te houden met de mening van de huisartsen over de 
zinvolheid van de indicatoren. Zodra cijfers openbaar gemaakt zouden worden buiten 
collega’s en de beroepsgroep om, gaven huisartsen aan huiverig te zijn. Ze vonden dat de 
cijfers geen kwaliteit weerspiegelden en zijn bang dat externe partijen te snel (verkeerde) 
conclusies zouden trekken. Het openbaar maken van de cijfers zouden ze alleen willen 
onder bepaalde voorwaarden en in handen van een partij die de getallen kan interpreteren 
en communiceren. 
 
Etalage+-informatie 
 
Zinvolheid, begrijpelijkheid, haalbaarheid en openbaar maken 
Huisartsen stonden over het algemeen positief tegenover de Etalage+-informatie en 
vonden het merendeel van de informatie zinvol als keuze-informatie voor patiënten. 
Huisartsen vonden het belangrijk dat patiënten goede informatie over de praktijk kunnen 
vinden. Geplaatste kanttekeningen waren dat huisartsen de Etalage+-informatie minder 
zinvol zouden vinden in een plattelandsomgeving en menen dat mond-tot-mond reclame 
in die context beter werkt. De huisartsen vonden de Etalage+-informatie over het 
algemeen goed te begrijpen. Bijna alle huisartsen achtten het ruim haalbaar om de 
gegevens voor de Etalage+-informatie te leveren. Van het overgrote deel van de 
Etalage+-informatie vinden huisartsen het geen probleem om het openbaar te maken op 
www.kiesbeter.nl. Net als bij de indicatoren komt naar voren dat de onderdelen die 
huisartsen minder zinvol vinden, ze ook minder graag openbaar zouden willen maken.  
 
 

5.2 Sterke en zwakke punten van het onderzoek 
 
Sterke punten 
Een sterk punt van dit onderzoek is dat er 100% deelname was van de 20 huisartsen. Als 
laatste stap in de ontwikkeling van de twee sets was het belangrijk dat in ieder geval deze 
huisartsen hun mening hebben kunnen geven over de Basisset Indicatoren Huisartsenzorg 
en de Etalage+-informatie. Al hoewel de N klein was, was er een brede 
vertegenwoordiging van verschillende huisarts(praktijken)en: wel/niet geaccrediteerd, een 
representatieve spreiding van praktijkvormen, spreiding in het aantal jaren werkervaring 
en in het type HIS. Daarnaast bleek tijdens het onderzoek dat de deelnemende huisartsen 
zowel positieve - als negatieve meningen vertegenwoordigden, waardoor beide 
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houdingen aan bod konden komen. Wat ook een sterk punt lijkt te zijn is dat bepaalde 
oordelen onafhankelijk door meerdere huisartsen genoemd werden en hierdoor voor 
sommige oordelen een mate van verzadiging is opgetreden. Daarnaast komen de 
resultaten die in dit rapport beschreven zijn overeen met de indrukken die de 
onderzoekers hebben gekregen van de oordelen van de huisartsen in de interviews. Wat 
dit onderzoek ook sterk maakt is dat er zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek 
verricht is; de interviews waren een rijke aanvulling op de kwantitatieve data uit 
vragenlijsten. Omdat de vragenlijsten in de interviews stap voor stap werden 
doorgenomen zijn er geen ‘missing values’. De antwoorden in de vragenlijst en de 
interpretatie van de verschillende schalen konden geverifieerd worden en huisartsen 
konden hun toelichtingen kwijt. De algemene mening van huisartsen ten aanzien van de 
Basisset Indicatoren Huisartsenzorg en Etalage+-informatie die ze niet kwijt konden in de 
vragenlijst, kwam uitgebreid aan bod in de interviews.  
 
Zwakke punten 
Het is belangrijk te realiseren dat het in dit onderzoek maar om 20 huisartsen gaat en om 
die reden de resultaten slechts een eerste indruk geven. Een kleine groep respondenten is 
minder geschikt om verschillen aan te tonen en is niet direct generaliseerbaar naar een 
grotere populatie van huisartsen. Vanwege relatief veel statistische toetsen op een kleine 
N zouden alleen op basis van toeval al 5% van de resultaten significant kunnen zijn. De 
resultaten moeten om die reden met voorzichtigheid geïnterpreteerd worden en geven 
slechts een eerste indruk van de mogelijke meningen van de gehele huisartsenpopulatie. 
Van een steekproef van 300 huisartsen was de bereidheid tot deelname aan dit onderzoek 
beperkt. Huisartsen uit geaccrediteerde praktijken hadden een grotere bereidheid tot 
deelname dan huisartsen uit niet-geaccrediteerde praktijken. De motivatie van huisartsen 
om deel te nemen is niet bekend en het kan zijn dat een bepaalde groep huisartsen is 
aangetrokken; dit zouden zowel voorstanders als tegenstanders van indicatoren geweest 
kunnen zijn. Daarnaast is niet bekend wat het effect is geweest van het aanbieden van een 
vergoeding van 500 euro op de bereidheid tot deelname en van het selecteren van 
huisartsen op volgorde van aanmelding. 
Er zijn nog een paar zwakke punten te noemen aangaande het onderdeel Basisset 
Indicatoren Huisartsenzorg. Aan de huisartsen was de opdracht gegeven om alleen een 
score voor de indicatoren in te vullen indien de score binnen twee minuten beschikbaar 
was. Tijdens de interviews bleek dat huisartsen zich daar niet altijd even strikt aan 
gehouden hadden. Wanneer de onderzoekers hier achter kwamen door de vragenlijst 
stapsgewijs door te nemen, is de score verwijderd en een bijpassende ‘stap’ – nodig voor 
het verkrijgen van de gegevens - ingevuld. Mogelijk zijn er toch nog een aantal 
indicatoren ten onrechte gescoord als ‘binnen twee minuten beschikbaar’. 
In dit onderzoek ging het o.a. om de haalbaarheid van het leveren van de gegevens van de 
indicatoren. Hierbij is niet gekeken of de geleverde cijfers betrouwbaar en valide waren. 
Met deze betrouwbaarheid hangt samen dat huisartsen soms aangaven dat ze bepaalde 
indicatoren wel uitvoeren, maar niet structureel uitvoeren en registreren. 
Tot slot bleek tijdens het onderzoek dat de schaal voor het meten van de zinvolheid niet 
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toereikend was. Huisartsen vonden een indicator soms bijvoorbeeld wel zinvol voor 
interne spiegelinformatie, maar niet als indicator voor het weerspiegelen van kwaliteit 
voor andere partijen. Deze nuancering was niet in de score aan te brengen. 
 
 

5.3 Aanbevelingen 
 
Verder onderzoek 
Op dit moment wordt er een grootschaliger haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de 
Basisset Indicatoren Huisartsenzorg en de Etalage+-informatie. Het is aan te bevelen om 
hiervoor genoeg huisartsen te werven, zodat meer generaliserende uitspraken gedaan 
zouden kunnen worden. Het is verder aan te bevelen om in dit onderzoek geen 
vergoeding aan te bieden, zodat dit de bereidheid tot deelname in ieder geval niet kan 
beïnvloeden. 
 
Basisset Indicatoren Huisartsenzorg 
Het is aan te raden om in het vervolgonderzoek duidelijker aan te geven dat huisartsen de 
score voor een indicator alleen invullen als het binnen een bepaalde tijd geleverd kan 
worden. Het zou goed zijn meer te benadrukken dat alleen op deze wijze betrouwbare 
resultaten over de haalbaarheid gegenereerd kunnen worden. 
Het is aan te bevelen om de schaal met de te nemen stappen om gegevens voor de 
indicatoren te kunnen leveren te herzien. Er moet onderscheid gemaakt worden tussen of 
de gegevens wel of niet in het HIS staan. Wanneer ze niet in het HIS staan, zou er 
gevraagd kunnen worden naar waar de getallen dan vandaan zouden moeten komen. 
Wanneer ze wél in het HIS staan, zou gevraagd kunnen worden wáár in het HIS 
(meetwaardentabel, journaal, medicatie etc). Op deze manier komt er meer inzicht in 
hoeverre huisartsen structureel en op de juiste plek registreren in het HIS en kan de 
moeite worden ingeschat om de gegevens uit het HIS te extraheren. 
Wat betreft de zinvolheidschaal is het aan te bevelen om de huisartsen een nuancering aan 
te kunnen laten geven. Er zou onderscheid gemaakt kunnen worden tussen 3 soorten 
zinvolheidscores: zinvol voor intern gebruik (ja/nee), zinvol voor vergelijking met 
collega’s (ja/nee) en zinvol als externe kwaliteitsinformatie (ja/nee).  
In het vervolg onderzoek zou het aan te bevelen zijn om de betrouwbaarheid en validiteit 
van de scores op de indicatoren te onderzoeken. Hiervoor is het van belang te achterhalen 
of de huisartsen de indicatoren structureel (of bijvoorbeeld voor 90%) uitvoeren en 
registreren. 
Tot slot is het aan te beleven om in verder onderzoek te kijken of scores niet alleen per 
individuele huisarts te leveren zijn, maar ook per individuele zorgverlener, zoals POH-ers 
die werkzaam zijn in een praktijk. 
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Beleid 
Basisset Indicatoren Huisartsenzorg 
Er zou naar een aantal problemen gekeken moeten worden voordat de Basisset 
Indicatoren Huisartsenzorg geïmplementeerd kan worden. Het eerste probleem is dat 
huisartsen de indicatoren maar tot op bepaalde hoogte zinvolle kwaliteitsinformatie 
vinden en de huiver voor de gevolgen van het openbaar maken van deze gegevens. Het 
tweede probleem heeft betrekking op de haalbaarheid om de gegevens voor de 
indicatoren te leveren. De laatste aanbeveling gaat over de begrijpelijkheid van de 
indicatoren. 
 
Een groot deel van de huisartsen vindt de indicatoren niet zinvol als externe 
kwaliteitsinformatie en om die reden willen ze het ook niet openbaar maken aan externe 
partijen. Er zal eerst een slag gemaakt moeten worden om huisartsen ervan te overtuigen 
dat de indicatoren ook voor extern gebruik zinvol kunnen zijn of ervoor te kiezen het doel 
van het gebruik van de indicatoren aan te passen. Er zal moeten worden ingegaan op de 
kanttekeningen die de huisartsen in dit onderzoek geplaatst hebben. Allereerst vinden ze 
dat de indicatoren de kwaliteit van zorg niet weerspiegelen. Huisartsen menen dat de 
kenmerken van de patiëntenpopulatie en het gedrag van patiënten teveel doorschemeren 
in de cijfers. Om rekening te houden met de kenmerken van de populatie zou een 
casemix-correctie kunnen worden uitgevoerd. Voor het gedrag van patiënten lijkt niet 
direct een oplossing beschikbaar. 
Het zou ook aan te bevelen zijn om naast de huidige indicatoren in de set, ook indicatoren 
op te nemen die andere, kwalitatieve aspecten van het handelen van huisartsen belichten. 
Er zijn drie suggesties gegeven door huisartsen om de kwaliteit van de huisartsenzorg op 
een andere manier te benaderen: de indicatorenontwikkeling van het CBO 
kwaliteitsinstituut voor de gezondheidzorg, de test van KEMA om een keurmerk te 
krijgen en de benadering van een goede kwaliteit van huisartsenzorg van Peter Toon 
(1994). Daarnaast zou het een idee kunnen zijn om naast de indicatorenset een 
meetinstrument te gebruiken die de ervaringen van patiënten met de huisartsenzorg meet 
en tevens in staat stelt om huisartsen met elkaar te vergelijken; bijvoorbeeld de CQ-index 
‘Huisartsenzorg’(Meuwissen en De Bakker, 2009). 
Een andere aanbeveling is om de indicatoren voor het medisch handelen met meer 
onderwerpen uit te breiden, omdat huisartsen vinden dat op dit moment de indicatoren 
maar een beperkt deel van de huisartsenzorg weergeven. Er moet wel op gelet worden dat 
de set niet té uitgebreid wordt; wellicht kunnen indicatoren die huisartsen als minder 
zinvol beoordelen eruit gehaald worden. Daarbij is het verstandig de indicatoren waarvan 
huisartsen aangeven moeite te hebben met de begrijpelijkheid te beoordelen en aan te 
passen. 
Wanneer het zo is dat huisartsen door de implementatie van de indicatoren met daaraan 
gekoppelde consequenties sociaal wenselijk gaan handelen en minder tijd en zorg-op-
maat leveren voor patiënten, is het aan te bevelen na te denken wat voor 
gevolgen/impulsen er aan de implementatie van de Basisset Indicatoren Huisartsenzorg 
gehangen zouden moeten worden. 
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De negatieve houding ten aanzien van het openbaar maken van de gegevens van de 
indicatoren hangt samen met de mening over de zinvolheid van de indicatoren. 
Huisartsen willen de gegevens waarschijnlijk eerder openbaar maken als er rekening 
gehouden wordt met de kanttekeningen geplaatst bij de zinvolheid van de indicatoren. 
Omdat huisartsen bezorgd zijn over de interpretatie van partijen van de gegevens van de 
indicatoren, zou het voor de huisartsen geruststellend zijn als kan worden gewaarborgd 
dat de cijfers niet zomaar openbaar worden gemaakt, maar via een partij die de cijfers kan 
interpreteren en communiceren.  
 
Een tweede probleem is dat het op dit moment voor een groot deel van de huisartsen 
lastig is om gegevens gemakkelijk uit het HIS te extraheren. HIS-leveranciers zouden er 
goed aan doen om de basisset indicatoren in het HIS te implementeren en daar eenvoudig 
in te vullen tabellen en extractiemogelijkheden voor te ontwikkelen. Hierbij is het een 
vereiste om het HIS zo flexibel te maken dat het geen probleem is als indicatoren in de 
toekomst zouden veranderen. In dit onderzoek kwam naar voren dat gebruikers van 
Promedico-VDF meer scores dan gemiddeld konden leveren en dat gebruikers van 
Medicom behoorden tot de groep die had aangegeven minder dan 9 uur tijd nodig te 
hebben voor het leveren van alle scores dan andere HIS-gebruikers. Wellicht is het een 
idee de software van deze twee HIS-en nader te bekijken. 
 
Etalage+-informatie 
Het valt te overwegen om de onderdelen die door huisartsen én als minder zinvol werden 
beoordeeld én waarvan ze aangeven ze niet openbaar te willen maken, te schrappen uit de 
Etalage+-informatie. Het gaat over bepaalde onderdelen van ‘Informatie over de 
huisartsen’ en over ‘Kwaliteitsverbetering’, die huisartsen minder geschikt vinden als 
keuze-informatie. Wellicht is het ook goed de informatie onder ‘Zorgaanbod’ te herzien 
en in te korten. Overige gedetailleerde informatie kan vaak ook op de website van de 
betreffende huisartsenpraktijk gevonden worden; op www.kiesbeter.nl zou hiervoor een 
link naar de praktijkwebsite geplaatst kunnen worden. 
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Bijlage I: Overzichtstabellen afzonderlijke indicatoren 
Basisset Indicatoren Huisartsenszorg (Tabel Ia) en items 
Etalage+-informatie (Tabel IIa) 
 
 
 
Tabel Ia: Overzichtstabel voor de afzonderlijke indicatoren: aantal scores te leveren  
 < 2 minuten, de bron van de score, stappen tot score wanneer > 2 minuten 
  (stap  1=te berekenen op basis van beschikbare HIS-gegevens; stap 2=te 
 berekenen na bewerking van beschikbare HIS-gegevens; stap 3=te berekenen 
 na nieuwe gegevensverzameling en registratie; stap 4=scores zijn beschikbaar 
 door op te vragen bij derden), mediaan zinvolheidscore (en kwartielscores) 
 (1=helemaal niet zinvol, 5=zeer zinvol), opmerkingen zinvolheid, opmerkingen 
 begrijpelijkheid en suggesties voor formulering. 
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Tabel Ib: Overzichtstabel voor de afzonderlijke Etalage+-informatie vragen: mediaan 
 (en kwartielscores) zinvolheidscore, opmerkingen zinvolheid, opmerkingen 
 begrijpelijkheid en suggesties voor formulering. 
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Bijlage II: Interviewschema 
 
 
 
DEEL I interview: ALGEMEEN (45 minuten) 
In dit interview willen we de algemene mening van huisartsen over de Basisset 
Indicatoren Huisartsenzorg en de Etalage+informatie achterhalen. Per ‘set’ worden er 
vragen gesteld over de ervaren zinvolheid, haalbaarheid en houding ten aanzien van het 
openbaar maken van de gegevens. 
 
I. Basisset Indicatoren Huisartsenzorg 
1. Wat is uw algemene indruk van de basisset indicatoren huisartsenzorg?........ 
 
2. Wat is uw mening over de zinvolheid van de basisset indicatoren huisartsenzorg 
 voor het meten van de kwaliteit van zorg? ........ 
 o En: geef uw mening weer in een score van 1 (zeer negatief) tot 5 (zeer 
positief). 
 
3. Wat is uw mening over de haalbaarheid van het tijdig, volledig en juist aanleveren 
 van de gegevens voor de basisset indicatoren huisartsenzorg? 
 o En: geef uw mening weer in een score van 1 (zeer negatief) tot 5 (zeer  
  positief). 
 
4. Heeft u problemen ondervonden bij het verzamelen van de gegevens voor de basisset 
 indicatoren huisartsenzorg? En welke oplossing kunt u hiervoor bedenken? 
 
5. Hoe staat u tegenover het openbaar maken van de gegevens van de Basisset 
 indicatoren Huisartsenzorg? 
 o En: geef uw mening weer in een score van 1 (zeer negatief) tot 5 (zeer  
  positief). 
 
6. Zijn er onderwerpen of indicatoren die u in de Basisset Indicatoren Huisartsenzorg 
 mist of overbodig vindt? 
 
We vervolgen met vragen over de Etalage+-informatie. 
 
II. Etalage+-informatie 
7. Wat is uw algemene indruk van de Etalage+-informatie? 
 
8. Wat is uw mening over de zinvolheid van de Etalage+-informatie als keuze-
 informatie voor patiënten?  
 o En: geef uw mening weer in een score van 1 (zeer negatief) tot 5 (zeer  
  positief). 
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9. Wat is uw mening over de haalbaarheid van het tijdig, volledig en juist aanleveren 
 van de Etalage+-informatie? 
 o En: geef uw mening weer in een score van 1 (zeer negatief) tot 5 (zeer  
  positief). 
 
10. Zijn er onderwerpen die u in de Etalage+-informatie mist of overbodig vindt? 
 
Laatste afrondende vraag: 
11. Zijn er nog andere zaken/factoren van belang – die u nog niet genoemd hebt – voor 
 de toepassing van de Basisset Indicatoren Huisartsenzorg en Etalage+-informatie? 
 
 
DEEL II interview: DOORNEMEN VAN DE LIJST (max. 1 uur en 15 minuten) 
Hier gaat het om het stap voor stap doornemen van de lijst. Wat zijn ontbrekende 
gegevens en waarom? Welke antwoorden vragen om een toelichting? En welke 
toelichtingen of opmerkingen vragen om een nadere uitleg? 
 
Basisset Indicatoren Huisartsenzorg 
• Welke indicatoren zijn ingevuld en uit welke bron is dat afkomstig? 
• Bespreken van de stappen en HOE de gegevens uit het HIS te halen zijn  
  o Als ze het aan derden vragen, aan WIE vragen ze het dan? 
• Antwoorden bij ‘score indicator mogelijk per zorgverlener’ langslopen voor 
 toelichtingen 
• Indicatoren met lage zinvolheidscores (1 t/m 3) bespreken en laten toelichten. 
• Gemaakte opmerkingen in de vragenlijst bespreken  
• Bespreken van benodigde tijd voor invullen en geschatte tijd om alle indicatoren 
 aan te leveren 
 
Etalage+-informatie 
• Letten op ontbrekende informatie 
• Informatie met lage zinvolheidscores (1 t/m 3) bespreken en laten toelichten. 
• Gemaakte opmerkingen in de vragenlijst bespreken  
• Als huisartsen hebben aangegeven informatie niet openbaar te willen maken, 
 bespreken waarom niet. 
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