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Samenvatting

Sinds 2010 geeft Achmea huisartsen inzicht in het zorggebruik van hun patiënten via de Achmea
PraktijkStatus (Achmea PraktijkStatus). Het NIVEL heeft de Achmea PraktijkStatus in opdracht van
Achmea geëvalueerd. De resultaten van deze evaluatie zijn in verschillende deelrapporten
beschreven. In dit deelrapport wordt de in- en uitvoering van de APS besproken. Als de in- en
uitvoering van de APS afwijkt van de intenties van Achmea en van wat er in de wetenschappelijke
literatuur bekend is over de werking van feedback, dan kan dit ertoe leiden dat verwachte effecten
niet optreden.
Resultaten
Het onderzoek naar de in- en uitvoering is gestructureerd op basis van verwachtingen van Achmea
ten aanzien van de werking van de APS, zogenaamde proposities. In tabel S.1 is per propositie
aangegeven in welke mate de APS wordt uitgevoerd volgens deze propositie. 1
Tabel S.1

Wetenschappelijke evidentie voor verwachtingen van Achmea en de mate waarin de
APS wordt uitgevoerd volgens de verwachtingen

Onderdeel beleidstheorie

Evidentie

In-en uitvoering

Als een huisarts zich bewust is van afwijkingen in zijn eigen gedrag, dan zal hij
zijn gedrag aanpassen

±

±

Als een huisarts begrijpt waarom hij afwijkt, dan zal hij zijn gedrag aanpassen

?

±

Als een huisarts gedragsalternatieven (keuzes) heeft, dan zal hij zijn gedrag
aanpassen

++

±

Als er concrete verbeterafspraken gemaakt worden, dan zal er een effect
gerealiseerd worden.

+

±

Als een huisarts weet wat de resultaten van zijn gedragsverandering zijn, dan
zal hij zijn gedrag aanpassen

+

-

Als Achmea in staat is om vragen die een huisarts tijdens APS-gesprekken stelt
te beantwoorden, dan staat die huisarts meer open staan voor feedback van
Achmea

++

+

Als de informatie niet-beoordelend gebracht wordt dan verbetert de relatie
tussen Achmea en een huisarts

?

+

Als een huisarts telkens door eenzelfde relatiemanager bezocht wordt, dan
verbetert de relatie tussen die huisarts en Achmea

+

±

Uit tabel S.1 blijkt dat de in- en uitvoering van de APS op een aantal punten afwijkt van proposities
in de beleidstheorie en de wetenschappelijke evidentie over die proposities. Zo maakt de APS
huisartsen niet altijd bewust van afwijkingen in hun gedrag.

1

Niet alle proposities uit het rapport Beleidstheorie en Wetenschappelijke Evidentie zijn in dit deel
van het onderzoek meegenomen. Sommige proposities hadden namelijk geen betrekking op de inen uitvoering van de APS.
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De APS laat afwijkingen zien in het zorggebruik van de patiëntenpopulatie van een huisarts in
vergelijking met het verwachte zorggebruik. 2 Huisartsen verklaren deze afwijkingen niet altijd door
hun eigen gedrag. Hoewel zij positief reageren op het vergelijkende element in de APS, verklaren zij
gevonden afwijkingen vaak door gedrag of voorkeuren van patiënten, gedrag of aanwezigheid van
andere zorgverleners en beleid van de overheid. Hierdoor is het de vraag in welke mate de APS tot
gedragsverandering zal leiden.
Daarnaast zijn er relatief veel gesprekken tussen huisartsen en relatiemanagers waarin geen
afspraken gemaakt worden, geen alternatieve gedragsopties besproken worden en geen
terugkoppeling komt op eerder gemaakte afspraken. Dit kan het effect van de APS op
gedragsverandering beperken: de wetenschappelijke literatuur wijst namelijk uit dat feedback
effectiever is als het gepaard gaat met duidelijke doelen, informatie over hoe deze doelen te
bereiken en monitoring van de mate waarin er vooruitgang geboekt wordt.
Achmea wil ook de relatie met huisartsen verbeteren met de APS. Om dit te realiseren denkt
Achmea dat het belangrijk is dat huisartsen zoveel mogelijk door dezelfde relatiemanager bezocht
worden en dat zij de informatie in de APS waardevrij en niet-beoordelend brengen. Dit onderzoek
laat zien dat er beperkt wisselingen in relatiemanagers zijn. Huisartsen geven aan het op prijs te
stellen dat ze steeds bezocht worden door dezelfde relatiemanager, dat is volgens hen de kracht
van de APS. Ze geven ook aan dat hun beeld van relatiemanagers in beperkte mate beïnvloedt hoe
ze over Achmea denken.
Tabel S.2 geeft een overzicht van omstandigheden die de effectiviteit van feedback beïnvloeden,
maar die niet in de beleidstheorie van Achmea genoemd worden. Ook van deze omstandigheden is
onderzocht of de in- en uitvoering van de APS ervan afwijkt.
Tabel S.2

Vergelijking tussen aanvullend wetenschappelijke evidentie en in- en uitvoering
van de APS

Onderdeel wetenschappelijke literatuur

Evidentie

In-en uitvoering

Tijdigheid

+

-

Frequentie

+

±

Baseline prestatie

+

-

Instemming

+

+

Uit de wetenschappelijke literatuur blijkt dat feedback tijdig en frequent gegeven dient te worden
aan huisartsen die meer kosten maken dan verwacht om zo effectief mogelijk te zijn. Daarnaast
dienen huisartsen in te stemmen met het gebruik van feedback om de effectiviteit te vergroten.
De feedback die in de APS gepresenteerd wordt is niet recent. Een APS die in het eerste half jaar
van 2013 besproken wordt, bijvoorbeeld, bevat data uit 2011 en 2010. Huisartsen bespreken
gemiddeld één tot twee keer per jaar een APS met een relatiemanager. Elke huisarts met meer dan
1000 Achmea-verzekerden komt in aanmerking voor deelname, ongeacht de afwijking in kosten die
2

4

Het verwachte zorggebruik wordt berekend aan de hand van kenmerken van de patiëntenpopulatie
van een huisartsenpraktijk. De gebruikte kenmerken zijn dezelfde als de kenmerken die gebruikt
worden voor de risicoverevening tussen zorgverzekeraars.
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hij heeft. Doordat deelname vrijwillig is, is de kans dat huisartsen die deelnemen positief staan
tegenover het instrument feedback groter. Doordat huisartsen ongeacht hun afwijking mee mogen
doen wordt het gemiddelde effect van de APS beperkt: huisartsen die geen verschil tussen
verwachte kosten en werkelijke kosten hebben mogen namelijk ook meedoen en van hen kan geen
gedragsverandering verwacht worden.
Gevolgen voor effectiviteit APS
Uit dit onderzoek blijkt dat de in- en uitvoering van de APS op een aantal punten afwijkt van de
beleidstheorie en wetenschappelijke evidentie. Vanwege het beperkte aantal afspraken en de
kleine rol die alternatieve gedragsopties spelen, verwachten we dat het effect van de APS op
zorgkosten beperkt zal zijn. Dat huisartsen gevonden afwijkingen vaak verklaren door gedrag van
anderen draagt ook bij aan deze verwachting.
Huisartsen stellen het op prijs dat ze zoveel mogelijk bezocht worden door dezelfde
relatiemanager. Ook roemen ze de relatiemanagers om hun kennis en de mate waarin ze hun
vragen kunnen beantwoorden. Het is echter de vraag in welke mate dit vertaald wordt in een hoger
vertrouwen in Achmea. Voor huisartsen is Achmea een grote organisatie, waarvan relatiemanagers
een klein onderdeel zijn.
Methoden
De resultaten van dit rapport zijn gebaseerd op drie gegevensverzamelingen: observaties,
interviews en gespreksverslagen. Tussen eind 2012 en begin 2014 zijn negen observaties
uitgevoerd bij gesprekken tussen huisartsen en relatiemanagers waarin de APS werd besproken. Er
zijn geluidsopnames gemaakt van de observaties. De gesprekken zijn gestructureerd, aan de hand
van een observatieprotocol, geanalyseerd. Er is onder meer gekeken naar welke onderwerpen
besproken werden, hoe de data gebracht werd door relatiemanagers en hoe huisartsen op de data
reageerde.
Daarnaast zijn zes huisartsen en zes relatiemanagers bij wie ook geobserveerd is, geïnterviewd. De
interviews vonden zo direct mogelijk na het geobserveerde gesprek plaats. De interviews waren
semi-gestructureerd en gingen over de verwachtingen die beide partijen van het gesprek hadden,
de manier waarop ze het gesprek ervaren hadden en de effecten die ze van het gesprek
verwachtten.
Ook zijn gespreksverslagen geanalyseerd. Relatiemanagers vullen na een gesprek met een huisarts
een gespreksverslag in, waarin bijgehouden wordt over welke onderwerpen gesproken is, welke
afspraken gemaakt zijn en over welke onderwerpen terugkoppeling is gekomen.
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1

Inleiding

1.1

Achtergrond

Het NIVEL heeft een evaluatie onderzoek gedaan naar de Achmea PraktijkStatus (APS). De
resultaten van dit onderzoek worden gepresenteerd in vijf deelrapporten en één eindrapport. Elk
van de rapporten is zelfstandig leesbaar. Aangezien de achtergrond en aanleiding van het
onderzoek gelijk is voor alle rapporten is het eerste deel van de inleiding ook voor alle rapporten
gelijk. Dit rapport betreft deel 3: het onderzoek naar de in- en uitvoering van de APS.

1.1.1 De implementatie van de Achmea PraktijkStatus
Sinds 2010 geeft Achmea huisartsen feedback via de Achmea PraktijkStatus. De APS geeft inzicht in
het zorggebruik van de patiëntenpopulatie van een huisarts in vergelijking met een benchmark.
Achmea wil samen met huisartsen de rol van huisartsen in de integrale zorgketen vergroten. De
Achmea PraktijkStatus ondersteunt Achmea en huisartsen hierbij, doordat het inzicht geeft in het
zorggebruik van patiënten. Achmea verwacht dat dit mogelijk bijdraagt aan een hoger vertrouwen
van huisartsen in Achmea en aan kostenbeheersing zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit
van zorg.

1.1.2 Zorgverzekeraars in de Zorgverzekeringswet
In 2006 is de Zorgverzekeringswet (Zvw) van kracht geworden. Het doel van de Zvw is om het
zorgstelsel efficiënter te maken en tegelijkertijd de kwaliteit van zorg te vergroten en de
toegankelijkheid te garanderen (Ministerie VWS, 2004).
Eén van de instrumenten in de Zvw om deze doelen te bereiken is het versterken van de positie van
zorgverzekeraars (Bartholomée en Maarse, 2006). Van zorgverzekeraars wordt verwacht dat zij zich
gedragen als actieve inkopers die de kosten van zorg proberen te beheersen en de kwaliteit ervan
te verbeteren (Schut en Van de Ven, 2011). Doordat zorgverzekeraars met elkaar concurreren om
verzekerden worden zij gestimuleerd om verzekerden zorg van goede kwaliteit tegen een scherpe
prijs aan te bieden (Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, 2004). De verwachting is dat
zorgverzekeraars invloed zullen uitoefenen op zorgaanbieders om doelmatiger te werken en zorg
van hogere kwaliteit te leveren (Ministerie VWS, 2004). Hierdoor kunnen zij namelijk goede zorg
tegen een goede prijs aanbieden aan hun verzekerden. Feedback over de geleverde zorg past hier
bij.

1.1.3 Beïnvloeding door zorgverzekeraars
In theorie kunnen zorgverzekeraars op drie manieren invloed uitoefenen op het gedrag van
zorgaanbieders: via contracten, via eigenaarschap en via de informele relatie met zorgaanbieders
(Williamson, 1979). In contracten kunnen zorgverzekeraars en zorgaanbieders afspraken maken
over wat er van de zorgaanbieder verwacht wordt en welke vergoeding daar tegenover staat. Op
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die manier kan de zorgverzekeraar invloed uitoefenen op de prijs, het volume en de kwaliteit van
zorg.
Daarnaast kan een zorgverzekeraar ervoor kiezen zorgaanbieders in eigendom te nemen of zelf
zorg te leveren. Op die manier kan hij ook invloed uitoefenen op de prijs, het volume en de
kwaliteit van zorg. In Nederland wordt dit instrument, in tegenstelling tot contracten, niet veel
gebruikt.
Als laatste kan een zorgverzekeraar invloed uitoefenen op het gedrag van zorgaanbieders door de
informele relatie met de zorgaanbieder te verbeteren. Als gevolg van het verbeteren van de relatie
verbetert namelijk de informatiestroom tussen inkoper en aanbieder (Dyer en Chu, 2000; Lee en
Whang, 2000). Hierdoor vermindert de onzekerheid over het gedrag van de aanbieder voor de
inkoper (Laing en Lian, 2005). Daarnaast kan zich een gevoel van empathie ontwikkelen tussen de
zorgverzekeraar en zorgaanbieder, waardoor beide partijen minder geneigd zijn opportunistisch te
handelen (Klein Woolthuis et al., 2005). Onderzoek heeft veelvuldig aangetoond dat vertrouwen
tussen partijen in een economische interactie het succes van de interactie positief beïnvloedt (Klein
Woolthuis et al., 2005; Monczka et al., 1998; Zaheer et al., 1998).
Het geven van feedback kan gezien worden als instrument om via de informele relatie invloed uit
te oefenen op het gedrag van zorgaanbieders. Feedback past in een informele benadering om
beïnvloeding vorm te geven, omdat het gebaseerd is op de assumptie dat zorgverzekeraar en
zorgaanbieder (deels) dezelfde doelen hebben. Een andere assumptie van feedback is dat de
zorgaanbieder niet de informatie heeft om te bepalen in hoeverre hij handelt in overeenstemming
met deze doelen. Door deze informatie via feedback te verschaffen kan de zorginkoper de
zorgaanbieder helpen te handelen in overeenkomst met doelen die zij beiden onderschrijven.

1.2

De Achmea PraktijkStatus

Met de Achmea PraktijkStatus geeft Achmea huisartsen inzicht in het zorggebruik van hun
patiënten. Dit inzicht dient volgens Achmea zonder waardeoordeel gegeven te worden. Achmea
streeft met de Achmea PraktijkStatus een aantal doelen na. Ten eerste dient de APS bij te dragen
aan het beheersen van de zorgkosten. Kostenbeheersing is voor Achmea belangrijk omdat het de
kosten per verzekerde verlaagt en omdat het bijdraagt aan de toegankelijkheid van de zorg. Ten
tweede moet de APS eraan bijdragen dat kostenbeheersing niet ten koste gaat van kwaliteit, en
waar mogelijk moet het bijdragen aan betere kwaliteit. Ten derde verwacht Achmea dat de APS
bijdraagt aan een hoger vertrouwen van huisartsen in Achmea. Achmea vindt het belangrijk dat
huisartsen haar vertrouwen, omdat zij zowel de positie van huisartsen als de positie van
zorgverzekeraars in het Nederlandse zorgstelsel belangrijk vindt. Om goede zorg voor verzekerden
te organiseren moeten zorgverzekeraars en huisartsen samenwerken en daarvoor is onderling
vertrouwen noodzakelijk.
Achmea verwacht dat de APS bijdraagt aan kostenbeheersing en gelijkblijvende of verbeterde
kwaliteit, omdat het huisartsen inzicht geeft in het zorggebruik van hun patiënten. Achmea ziet
huisartsen als de spil in de integrale zorgketen. Volgens Achmea kunnen huisartsen als
beoordelaar, behandelaar en gids invloed uitoefenen op de kosten en kwaliteit van zorg die hun
patiënten gebruiken. Zo kunnen ze patiënten bijvoorbeeld doorverwijzen naar zorgverleners die
doelmatige zorg van hoge kwaliteit bieden (Achmea, 2011). Ook kunnen ze ‘patiënten opvoeden’
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zodat zij niet voor alles naar een (dure) zorgverlener gaan (Achmea, 2012), bijvoorbeeld.
Om invloed uit te kunnen oefenen op de kosten en kwaliteit van zorg die hun patiënten gebruiken,
moeten huisartsen wel inzicht hebben in dat zorggebruik, zo veronderstelt Achmea. De APS biedt
hen dat inzicht. Hierdoor kan de APS de huisarts ondersteunen in zijn rollen als beoordelaar,
behandelaar en gids. De kosten die een patiënt van een huisartsenpraktijk maakt worden
vergeleken met een benchmark. Achmea verwacht dat wanneer een huisarts ziet dat zijn gedrag
afwijkt van de benchmark, hij zijn gedrag aan zal passen. Achmea veronderstelt dat dit vervolgens
bij zal dragen aan kostenbeheersing en kwaliteit van zorg. In dit proces wil Achmea samen
optrekken met huisartsen en hun waar nodig en mogelijk ondersteunen bij het doorvoeren van
(gedrags)veranderingen.
De Achmea PraktijkStatus kan volgens Achmea ook bijdragen aan een hoger vertrouwen van
huisartsen in Achmea. Dat de APS huisartsen inzicht geeft in het zorggebruik van hun patiënten,
maakt de relatie met Achmea voor huisartsen waardevoller, zo veronderstelt Achmea. Als gevolg
daarvan zal het vertrouwen van huisartsen volgens Achmea toenemen. Daarnaast verwacht
Achmea dat de APS bijdraagt aan vertrouwen, omdat het met huisartsen besproken wordt in
gesprekken met relatiemanagers. Als gevolg hiervan heeft Achmea via haar relatiemanagers vaker
contact met individuele huisartsen. Dit zal volgens Achmea bijdragen aan het vertrouwen van
huisartsen. In het deelrapport over de zogenaamde beleidstheorie achter de APS staat uitgebreid
beschreven waarom Achmea verwacht dat de APS bijdraagt aan haar doelen (Bouwhuis en De Jong,
2014a).
De APS is een document van ongeveer 25 pagina’s en behandelt kenmerken van de
huisartsenpraktijk, van de patiëntenpopulatie van de praktijk en van het zorggebruik van deze
patiëntenpopulatie. De informatie over het zorggebruik wordt vergeleken met een benchmark, in
de vorm van verwacht zorggebruik. De verwachte kosten worden retrospectief berekend. Om de
verwachte zorgkosten te berekenen worden de totale werkelijk gemaakte zorgkosten in een jaar
herverdeeld over de huisartsen. De totale werkelijke zorgkosten zijn dus even hoog als de totale
verwachte zorgkosten. Het effect hiervan is dat wanneer er iets verandert in de werkelijke
zorgkosten, die noodzakelijkerwijs ook invloed uitoefent op de verwachte kosten. Een ander effect
is dat de verwachte kosten van alle huisartsen veranderen, als ze bij één huisarts veranderen,
omdat de totale verwachte kosten vastgesteld zijn op de hoogte van de totale werkelijke kosten. Er
is dus sprake van communicerende vaten: verandert er bij één (groep) huisartsen iets in de
verwachte kosten, dan heeft dit automatisch een effect op de verwachte kosten in de andere
groep.
De herverdeling van de werkelijke zorgkosten vindt plaats op basis van kenmerken van de
patiëntenpopulatie van de praktijken. Een praktijk met een relatief oude populatie, bijvoorbeeld,
heeft hogere verwachte kosten per patiënt dan een praktijk met een relatief jonge populatie.
De spiegelinformatie in de Achmea PraktijkStatus is gebaseerd op declaratiegegevens van Achmeaverzekerden, die op het niveau van de huisartsenpraktijk geaggregeerd worden. Over elke praktijk
met minimaal één Achmea-verzekerde zijn dus APS-gegevens beschikbaar. De zorgkosten zijn
onderverdeeld in acht segmenten: 1) huisartsenzorg; 2) diagnostiek; 3) hulpmiddelen; 4) farmacie;
5) fysiotherapie; 6) GGZ; 7) medisch specialistische zorg; en 8) geboortezorg.
Huisartsen bepalen zelf of zij deel willen nemen aan de Achmea PraktijkStatus. Het idee is dat
alleen huisartsen met meer dan 1000 Achmea-verzekerden deelnemen. Deze grens is nodig om de
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representativiteit van de data te waarborgen, zo stelt Achmea. De Achmea PraktijkStatus bevat
namelijk alleen informatie over de Achmea-verzekerden in de praktijk. Voor een praktijk met maar
een kleine Achmea populatie wijkt het zorggebruik in de totale praktijk mogelijk te veel af van het
zorggebruik van de Achmea-verzekerden om er conclusies aan te verbinden. In dat geval is de
declaratiedata van Achmea–verzekerden mogelijk niet representatief.
Figuur 1.1 Conceptueel model
Kosten
Kwaliteit

Feedback

Vertrouwen
Verschuiving aandacht ontvanger naar
discrepantie tussen doel en gedrag

Acceptatie feedback door ontvanger

Kenmerken van
de zender
(Achmea en
relatiemanager)

1.3

Kenmerken van de
ontvanger (huisarts
en praktijk)

Kenmerken van de
feedback (Achmea
PraktijkStatus en
gesprek huisarts en
relatiemanager)

De werking van feedback

In figuur 1.1 zijn de doelen die Achmea met de APS nastreeft weergegeven. Feedback werkt alleen
als het de aandacht van mensen weet te verschuiven naar het onderwerp van de feedback (Kluger
en DeNisi, 1996). Als feedback vervolgens een verschil tussen een doel en gedrag laat zien, dan kan
er gedragsverandering optreden. Hierbij is het wel belangrijk dat het doel voor de ontvanger van
feedback ook belangrijk is. Als dit niet het geval is, namelijk, dan zal hij geen reden zien om het
verschil tussen doel en gedrag te verkleinen. Gedragsverandering is in dat geval onwaarschijnlijk.
De APS zal dus alleen bijdragen aan kostenbeheersing, kwaliteit en vertrouwen als het de aandacht
van huisartsen weet te vestigen op een verschil tussen het doel en hun gedrag. Bijvoorbeeld, als
kostenbeheersing een doel is voor een huisarts en de APS de aandacht vestigt op hoge kosten die
door de patiënten van die huisarts gemaakt worden, dan is de kans dat de APS bijdraagt aan
gedragsverandering groot.
De effectiviteit van feedback wordt vervolgens beïnvloed door de mate waarin de ontvanger de
feedback accepteert (Ilgen et al., 1979). Naarmate de discrepantie tussen de feedback en het
zelfbeeld groter wordt, is de kans op acceptatie kleiner (Anseel en Lievens, 2009; Anseel et al.,
2011; Ilgen et al., 1979).
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De kans dat de ontvanger de feedback accepteert hangt daarnaast af van drie variabelen:
1) kenmerken van de zender van de feedback; 2) kenmerken van de ontvanger van de feedback; en
3) kenmerken van de feedback zelf (Ilgen et al., 1979). Bij kenmerken van de zender van feedback
kan gedacht worden aan geloofwaardigheid. Naarmate de zender door de ontvanger als meer
geloofwaardig gezien wordt, zal feedback eerder geaccepteerd worden. In het geval van de APS
beïnvloedt de geloofwaardigheid van Achmea onder huisartsen dus de effectiviteit ervan.
Kenmerken van de ontvanger van feedback zijn onder meer de mate van zelfvertrouwen en de
doelen die hij nastreeft. Een ontvanger met veel zelfvertrouwen is minder geneigd om negatieve
feedback te accepteren dan een ontvanger met weinig zelfvertrouwen. In het geval van de APS zal
een huisarts met veel zelfvertrouwen dus minder snel accepteren dat hij meer kosten maakt dan
verwacht.
Kenmerken van feedback zelf zijn onder meer de manier waarop de feedback gebracht wordt
(schriftelijk, mondeling, grafisch, etc.) en de frequentie. Bij de APS is het gesprek tussen een
relatiemanager en huisartsen in dit verband belangrijk. Achmea verwacht bijvoorbeeld dat de APS
een groter effect zal hebben op zorgkosten als relatiemanagers en huisartsen afspraken maken
over die zorgkosten. Ook verwacht Achmea dat de APS niet het gewenste effect heeft op
vertrouwen als relatiemanager de feedback in de APS beoordelend brengen. De APS is bedoeld om
inzicht te geven en niet om oordelen te vellen. Als dat wel gebeurt zullen huisartsen dit volgens
Achmea als negatief ervaren en dit zal ten koste gaan van hun vertrouwen in Achmea.

1.4

Dit rapport

Achmea heeft het NIVEL gevraagd om de APS te evalueren. Deze evaluatie heeft de vorm van een
beleidsevaluatie. De resultaten van de evaluatie zijn in verschillende rapporten beschreven. In deze
paragraaf zetten we uiteen hoe de beleidsevaluatie is uitgevoerd en welk deel in dit rapport
beschreven wordt.

1.4.1 Opzet van de beleidsevaluatie
De evaluatie van de APS bestaat uit vier stappen:
1. Reconstructie van de beleidstheorie achter de APS.
2. Analyse van de wetenschappelijke evidentie voor de beleidstheorie.
3. Analyse van de in- en uitvoering van de APS.
4. Bepaling van de effecten van de APS.
Om de gevonden effecten in stap 4 te kunnen verklaren is het belangrijk om de eerste drie stappen
te zetten. Als gevonden wordt dat de verwachte effecten niet optreden, dan kan dat bijvoorbeeld
veroorzaakt zijn doordat de Achmea PraktijkStatus niet in- en uitgevoerd is in overeenstemming
met de beleidstheorie. Een andere mogelijkheid is dat er geen wetenschappelijke evidentie is voor
de beleidstheorie en dat daarom de verwachte effecten niet optreden. Het is belangrijk om de
gevonden effecten te verklaren, omdat we met dit onderzoek niet alleen inzicht willen geven in de
effecten, maar ook verbeterpunten aan willen dragen die kunnen bijdragen aan een grotere
effectiviteit van de APS.

12

De implementatie van een feedback instrument voor huisartsen, NIVEL 2015

1.4.2 De in- en uitvoering van de APS
In dit rapport wordt de derde stap van de beleidsevaluatie van de APS gezet: de analyse van de inen uitvoering van de APS. De beleidstheorie met betrekking tot de in- en uitvoering vormt de basis
voor de keuze van de beschreven onderdelen. De beleidstheorie is in een ander rapport
beschreven (Bouwhuis en De Jong, 2014a).
In tabel 1.1 geven we een overzicht van de verwachtingen van Achmea over het functioneren van
de APS en de wetenschappelijke evidentie voor deze verwachtingen.
Tabel 1.1

Verwachtingen in de beleidstheorie van Achmea en wetenschappelijke evidentie
hiervoor

Onderdeel beleidstheorie
Als een huisarts zich bewust is van afwijkingen in zijn eigen gedrag, dan zal hij zijn gedrag
aanpassen

Evidentie
±

Als een huisarts begrijpt waarom hij afwijkt, dan zal hij zijn gedrag aanpassen

?

Als een huisarts gedragsalternatieven (keuzes) heeft, dan zal hij zijn gedrag aanpassen

+

Als er concrete verbeterafspraken gemaakt worden, dan zal er een effect gerealiseerd worden.

+

Als een huisarts weet wat de resultaten van zijn gedragsverandering zijn, dan zal hij zijn gedrag
aanpassen

+

Als Achmea in staat is om vragen die een huisarts tijdens APS-gesprekken stelt te beantwoorden,
dan staat die huisarts meer open staan voor feedback van Achmea

+

Als de informatie niet-beoordelend gebracht wordt dan verbetert de relatie tussen Achmea en een
huisarts

+

Als een huisarts telkens door eenzelfde relatiemanager bezocht wordt, dan verbetert de relatie
tussen die huisarts en Achmea

±

Bron: Bouwhuis en De Jong, 2014a

In dit rapport zal per veronderstelling in bovenstaande tabel bepaald worden in hoeverre de in-en
uitvoering van de APS er mee in overeenstemming is.
In de literatuur is een aantal kenmerken van feedback gevonden die de effectiviteit ervan
beïnvloeden en die geen onderdeel vormen van de beleidstheorie achter de APS. In tabel 1.2.
wordt een overzicht gegeven van deze kenmerken.
Tabel 1.2

Aanvullende wetenschappelijke evidentie voor werking feedback

Onderdeel wetenschappelijke literatuur
Tijdigheid
Frequentie
Baseline prestatie
Instemming

Evidentie
+
+
+
+

Bron: Bouwhuis en De Jong, 2014a

Feedback is effectiever als het tijdig gegeven wordt. Daarnaast is feedback effectiever als het
gegeven wordt aan individuen met een grote afwijking tussen werkelijk en gewenst gedrag
(Jamtvedt et al., 2006). Ook wordt feedback effectiever naarmate het frequenter gegeven wordt
(zie onder andere Hysong, 2009). Het is ook belangrijk dat de doelen van de ontvanger van
feedback (in dit geval huisartsen) en de zender ervan (in dit geval Achmea) hetzelfde zijn (Archer,
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2010). Als dat niet het geval is ziet de ontvanger mogelijk niet hetzelfde verschil tussen het doel en
de feedback als de zender, waardoor de door de zender gewenste gedragsverandering niet op zal
treden. Daarnaast is feedback effectiever als huisartsen er mee instemmen en positief staan
tegenover feedback (Mugford et al., 1991; Smither et al., 2005).
In dit rapport zullen de veronderstellingen uit de bovenstaande beleidstheorie vergeleken worden
met de manier waarop de APS is in- en uitgevoerd. Uit deze vergelijking zal blijken of en welke
discrepanties er zijn tussen beleidstheorie en wetenschappelijke evidentie enerzijds en de in- en
uitvoering van de APS anderzijds. Het is belangrijk dat deze discrepanties in kaart gebracht worden,
omdat zij een verklaring kunnen bieden als verwachte effecten niet optreden.

1.5

Doel en onderzoeksvraag

Het doel van dit onderzoek is om in kaart te brengen hoe de APS is in- en gevoerd in vergelijking
met de beleidstheorie achter de APS. De volgende vraag staat in dit rapport centraal:
‘Hoe is de APS in- en uitgevoerd in vergelijking met de beleidstheorie achter de APS en
aanvullende omstandigheden die de effectiviteit van feedback beïnvloeden?’

1.6

Leeswijzer

De opbouw van de rest van het rapport is als volgt. In hoofdstuk 2 worden de gebruikte methoden
beschreven. In hoofdstuk 3 zullen de resultaten van de analyse van de in- en uitvoering van de APS
beschreven worden. In hoofdstuk 4 worden de conclusies van dit rapport gepresenteerd en de
resultaten van hoofdstuk 3 in een breder perspectief geplaatst.
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2

Methoden

In dit hoofdstuk worden de gebruikte methoden om de in-en uitvoering van de APS te analyseren
uiteengezet.

2.1

Observaties

Om een beeld te krijgen van hoe de gesprekken tussen huisartsen en relatiemanagers van Achmea
verlopen, zijn negen observaties uitgevoerd door twee onderzoekers, WM en SB. WM heeft de
eerste drie observaties uitgevoerd en SB de laatste zes. De reden hiervoor is dat WM het
onderzoeksteam halverwege het onderzoek heeft verlaten. De observaties zijn uitgevoerd tussen
eind 2012 en begin 2014.
Van de observaties die zijn uitgevoerd door SB zijn geluidsopnames gemaakt. Hierdoor was het
mogelijk om de verbale communicatie na de observatie goed te analyseren. Daarom is tijdens de
observatie meer gelet op de non-verbale communicatie. In het kader van de non-verbale
communicatie is vooral gelet op de mate waarin huisartsen interesse toonden in de APS en in
hoeverre zij de data leken te accepteren. Er is bijvoorbeeld gelet op lichaamshouding, oogcontact
en knikkende hoofdbewegingen. Het volledige observatieprotocol is te vinden in bijlage 1.
De analyse van de geluidsopnames is gebaseerd op de beleidstheorie van Achmea en inzichten uit
de wetenschappelijke literatuur over de effectiviteit van feedback. Het volledige analyseschema
voor de geluidsopnames is te vinden in bijlage 2.
De selectie van de gesprekken waarbij geobserveerd is vond plaats via relatiemanagers van
Achmea. De onderzoeker nam contact op met een relatiemanager die vervolgens contact opnam
met een huisarts om te vragen of hij bereid was deel te nemen aan het onderzoek. Bij het
benaderen van relatiemanagers werd een document meegestuurd waarin informatie werd gegeven
over het onderzoek. Hier werd onder meer in vermeld waarom observaties uitgevoerd werden en
dat er geluidsopnames van het gesprek tussen relatiemanager en huisarts gemaakt zouden
worden.
Er is niet onderzocht welke effecten de selectieprocedure heeft gehad op de representativiteit van
de gesprekken die zijn geobserveerd. Het is mogelijk dat er sprake was van selection bias:
relatiemanagers hebben mogelijk huisartsen met wie ze een prettig gesprek verwachten
uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Om een algemener beeld te krijgen over de
gesprekken tussen relatiemanagers en huisartsen is aan de meeste relatiemanagers gevraagd hoe
het geobserveerde gesprek zich verhield tot andere gesprekken.
Er is geprobeerd een zo breed mogelijk beeld te krijgen van de gesprekken door aan de
relatiemanagers te vragen om huisartsen die aan specifieke kenmerken voldeden (wel of niet
positief tegenover APS en het aantal keren dat een huisarts al een APS-gesprek had meegemaakt)
te selecteren voor deelname. In tabel 2.1. wordt per gesprek aangegeven of de huisarts eerder een
APS-gesprek had meegemaakt. Gegevens over de manier waarop de huisartsen aankeken tegen de
APS zijn niet beschikbaar.
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Voordat het gesprek startte is aan de aanwezigen uitgelegd wat het doel van de aanwezigheid van
de onderzoeker was, waarbij duidelijk benadrukt werd dat het gesprek plaats moest vinden alsof
de onderzoeker niet aanwezig was. Ook werd verteld dat er geluidsopnamen van het gesprek
gemaakt zouden worden. Nadat de geluidsopname gestart werd, gaf de onderzoeker aan dat de
aanwezigen zich ervan bewust waren dat er geluidsopnames gemaakt werden. Doordat de
aanwezigen daarna begonnen met het gesprek stemden ze impliciet in met deelname aan het
onderzoek.
Buiten de onderzoeker waren er bij geen enkele observaties derden aanwezig. Wel werd tijdens de
observaties duidelijk dat in sommige gevallen de APS besproken wordt in bijzijn van andere
zorgverleners of andere medewerkers van Achmea (bijvoorbeeld zorginkopers). Dat de
onderzoekers niet tijdens een dergelijk gesprek geobserveerd hebben is mogelijk te verklaren
doordat relatiemanagers niet meer dan één persoon per gesprek mee willen nemen.

2.2

Interviews met relatiemanagers en huisartsen

Om hun perspectief op het geobserveerde gesprek te krijgen, zijn de aanwezige huisarts(en) en
relatiemanager na het gesprek geïnterviewd. In totaal zijn 6 huisartsen en 6 relatiemanagers
geïnterviewd, allen door SB. Als bij een observatie meer dan één huisarts aanwezig was, is één van
de aanwezige huisartsen geïnterviewd. Van de 12 interviews vonden er 7 plaats meteen na het
gesprek tussen relatiemanager en huisarts, 4 maximaal één week na het gesprek en 1 ongeveer een
maand na het gesprek.
De interviews waren semi-gestructureerd (zie bijlage 3 voor de vragenlijsten). Eerst werd gevraagd
naar hoe de relatiemanager of huisarts het gesprek, in algemene zin, ervaren had. Daarna werd
gevraagd naar de verwachtingen en doelen van huisartsen of relatiemanager ten aanzien van het
gesprek. Vervolgens werd gevraagd naar de manier waarop het gesprek volgens de relatiemanager
of huisarts is verlopen. Ook is gevraagd naar of de doelen die de huisarts en relatiemanager hadden
ten aanzien van het gesprek, gehaald zijn. Het ging hier om de doelen ten aanzien van wat men
tijdens het gesprek wilde bespreken. Niet om de doelen ten aanzien van zorgkosten of de relatie
tussen huisarts en Achmea. Als laatste is gevraagd naar de verwachte effecten van het gesprek
volgens de relatiemanager en huisarts.
De interviews zijn opgenomen en getranscribeerd. De transcripties zijn goedgekeurd door de
geïnterviewden.
De observaties en interviews zijn genummerd (zie tabel 2.1). Deze nummers zijn ook gebruikt om in
het volgende hoofdstuk te verwijzen naar de observaties en interviews.
Waar naar relatiemanagers of huisartsen verwezen wordt, wordt dit altijd gedaan in de mannelijke
vorm om de anonimiteit te waarborgen.
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Tabel 2.1

Nummering observaties en interviews

Observatie

Interview huisarts

Interview relatiemanager

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Huisarts 4
Huisarts 5
Huisarts 6
Huisarts 7
Huisarts 8
Huisarts 9

Relatiemanager 4
Relatiemanager 5
Relatiemanager 6
Relatiemanager 7
Relatiemanager 8
Relatiemanager 9

2.3

Eerste APS-gesprek?
Nee
Ja
Nee
Nee
Nee
Ja

Gespreksverslagen

Aanvullend zijn gespreksverslagen geanalyseerd. Relatiemanagers vullen na afloop van een gesprek
een digitaal verslag in, waarin wordt aangegeven welk soort gesprek het was, welke onderwerpen
besproken zijn, over welke onderwerpen afspraken zijn gemaakt en over welke afspraken
terugkoppeling is besproken. Er zijn twee versies van de gespreksverslagen. De oude versie die
grofweg tot eind 2012 is gebruikt, is uitgebreider en vraagt specifieker naar bepaalde onderdelen
van het gesprek dan de versie die vanaf begin 2013 in omloop gebracht is. De gespreksverslagen
zijn geanalyseerd om te onderzoeken of het beeld dat de onderzoekers hadden van de
geobserveerde gesprekken overeenkomt met wat er in andere gesprekken gebeurt.
Bij de analyse is vooral gebruik gemaakt van het kwantitatieve deel van de gespreksverslagen, dat
gegevens bevat over welke onderwerpen besproken zijn. Op basis van deze gegevens is in kaart
gebracht hoeveel afspraken er gemaakt zijn tussen relatiemanagers en huisartsen en welke
onderwerpen en welke ontwikkelingen zich hierin voorgedaan hebben.
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3

Resultaten: de in- en uitvoering van de Achmea
PraktijkStatus

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de analyse van de in- en uitvoering van de APS
besproken. In de eerste paragraaf zal een algemene beschrijving van de APS gegeven worden. In de
tweede paragraaf zal de beleidstheorie achter de APS en de wetenschappelijke evidentie hiervoor
vergeleken worden met de in- en uitvoering van de APS. In de derde paragraaf zullen de
aanvullende omstandigheden die de effectiviteit van feedback beïnvloeden en die niet in de
beleidstheorie van Achmea opgenomen zijn, vergeleken worden met de in-en uitvoering van de
APS.

3.1

Algemene beschrijving van de in- en uitvoering van Achmea PraktijkStatus

De belangrijkste elementen van de APS zijn het document met de feedbackinformatie en het
gesprek tussen een huisarts en een relatiemanager van Achmea. In deze paragraaf zal een
algemene beschrijving van de in- en uitvoering van de APS worden gegeven aan de hand van deze
twee elementen.

3.1.1 Het APS-document
De APS bestaat uit een basisdocument en verschillende verdiepingsdocumenten. Het
basisdocument bestaat uit ongeveer 20 pagina’s en beschrijft kenmerken van de praktijk,
kenmerken van de patiëntenpopulatie van de praktijk en het zorggebruik van de patiënten van de
praktijk.
Op de twee pagina’s over praktijkkenmerken worden zaken als openingstijden,
samenwerkingsverbanden en service-aanbod getoond (zie figuur 3.1 voor een voorbeeldpagina).
De gegevens over de praktijkkenmerken zijn door huisartsen zelf ingevuld in de zogenaamde
‘portal’ tijdens het digitaal contracteren.
Op de volgende drie pagina’s worden omgevingskenmerken van de praktijk, zoals andere
zorgverleners in de buurt en inkomenskenmerken van buurtinwoners, getoond. Daarna worden
kenmerken van de patiëntenpopulatie van de huisartsenpraktijk, zoals leeftijdsopbouw, prevalentie
van chronische ziekten getoond op de twee volgende pagina’s.
De volgende acht pagina’s betreffen de zorgkosten. Op deze pagina’s wordt een onderscheid
gemaakt tussen de verwachte kosten en de werkelijke kosten in de huisartsenpraktijk (zie figuur
3.2).
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Figuur 3.1 Voorbeeldpagina uit het APS-document: praktijkkenmerken

Figuur 3.2 Voorbeeldpagina uit het APS-document: kostensegmenten
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De verwachte kosten worden berekend aan de hand van een aantal kenmerken van de praktijk
zoals leeftijdsopbouw en farmaceutische kostengroepen. 3 De gebruikte factoren komen overeen
met de factoren in het vereveningssysteem voor zorgverzekeraars. 4 In de loop van de tijd zijn er
veranderingen opgetreden in de methode van het berekenen van de verwachte kosten: er zijn
meer variabelen toegevoegd om de verwachting accurater te maken.
De verwachte kosten worden in het APS-document vergeleken met de werkelijke kosten die
patiënten van de praktijk gemaakt hebben. De werkelijke kosten worden berekend aan de hand
van declaratiegegevens. Door alle declaraties van een bepaalde patiënt in een bepaald jaar samen
te voegen, kan het zorggebruik van die patiënt in dat jaar in kaart gebracht worden. Het gaat hierbij
dus niet alleen om de kosten van de huisartsenzorg, maar ook om de kosten die de patiënt
gemaakt heeft in andere zorgsegmenten zoals medisch specialistische zorg (MSZ), en fysiotherapie.
Door patiënten te koppelen aan huisartsen kan vervolgens per huisartsenpraktijk bepaald worden
hoeveel kosten de ingeschreven patiënten maken in de integrale zorgketen en hoe deze kosten
verdeeld zijn over de verschillende zorgsectoren. De werkelijke kosten worden gecorrigeerd voor
patiënten die hoge kosten maken: patiënten die meer dan €10.000 per jaar aan kosten maken in de
GGZ of meer dan €22.500 in de overige segmenten, worden uit de berekening gefilterd. Daarnaast
wordt gecorrigeerd voor het onderhandelingsresultaat van Achmea door standaardprijzen te
hanteren. Als Achmea bijvoorbeeld hoge prijzen afgesproken heeft met een ziekenhuis in de buurt
van een bepaalde huisarts heeft dit waarschijnlijk effect op de ziekenhuiskosten per patiënt van de
betreffende huisarts. Om voor dit effect te corrigeren worden standaardprijzen gehanteerd, zodat
huisartsen niet verantwoordelijk gehouden worden voor de lage of hoge prijzen die Achmea
afspreekt met andere zorgaanbieders.
Op de eerste kostenpagina wordt een overzicht gegeven van de kosten per patiënt (en de afwijking
ten opzichte van verwacht) voor acht zorgsectoren: 1) huisartsenzorg; 2) fysiotherapie; 3) farmacie;
4) ziekenhuiszorg; 5) geboortezorg; 6) diagnostiek; 7) hulpmiddelen; en 8) GGZ. Figuur 3.2. laat een
voorbeeld zien van hoe de pagina kostensegmenten er uit ziet. Het is duidelijk te zien hoe de
verwachte kosten vergeleken worden met de werkelijke kosten: een percentage laat zien hoe groot
de afwijking is. Daarnaast wordt door middel van een bell-curve getoond hoe groot de variatie is
tussen huisartsen en waar een huisarts zich bevindt ten opzichte van andere huisartsen.
In het vervolg van de APS wordt per segment een aantal kosten getoond. Per zorgsector verschilt
welke kosten getoond worden. Voor farmacie wordt bijvoorbeeld de receptregelvergoeding (de
vergoeding voor elk geneesmiddel dat op recept wordt afgeleverd) per gebruiker getoond, alsmede
de medicijnkosten per zorggebruiker (zie figuur 3.3). Wederom wordt de verwachting afgezet tegen
de werkelijkheid.
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Een patiënt wordt opgenomen in een farmaceutische kostengroep (FKG) als zij minimaal 180 dagen
per jaar medicijnen gebruiken voor een bepaalde chronische ziekte. Er zijn verschillende FKG’s, zoals
diabetes, hartaandoeningen en psychische aandoeningen.
Zorgverzekeraars worden ex ante gecompenseerd voor het risicoprofiel van hun
verzekerdenpopulatie. Dit risicoprofiel wordt bepaald aan de hand van kenmerken van de
verzekerdenpopulatie van een verzekeraar, zoals leeftijdsopbouw en opname in FKG’s.
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Figuur 3.3 Voorbeeldpagina uit het APS-document: farmacie

Zoals uit figuur 3.2 en figuur 3.3 blijkt, worden de data op een grafische manier aan huisartsen
getoond.
Op de laatste vier pagina’s van het APS-document worden de gebruikte correctiefactoren
besproken, alsmede de patiënten met hele hoge zorgkosten. Ook komt de relatie tussen Achmea
en de huisarts, in de vorm van het aantal contacten en het aantal afgewezen declaraties, aan bod.
Bovenstaande data zijn onderdeel van de basis-APS. Per segment kunnen huisartsen ook een
verdieping aanvragen, of kan de relatiemanager een verdieping voorstellen. In de praktijk gebeurt
het allebei. Een aantal huisartsen gaf tijdens de interviews aan dat zij geen verdieping hoefden,
vanwege de extra tijdsinvestering. Het doel van een verdieping is vaak het achterhalen van een
verklaring voor een gevonden afwijking die door huisartsen niet verklaard kan worden op basis van
de basis-APS of zijn herinneringen van zijn eigen gedrag. Ook kan het verifiëren van een gedachte
over een verklaring bij huisartsen of relatiemanagers een aanleiding zijn om een APS-verdieping te
bespreken. In de verdiepingen is alleen aandacht voor de betreffende sector en kan dus dieper op
de data uit die sector ingegaan worden.

3.1.2 De gesprekken tussen huisartsen en relatiemanagers
Het APS-document wordt in een gesprek tussen een relatiemanager van Achmea en één of
meerdere huisartsen besproken, afhankelijk van het aantal huisartsen in de praktijk. De huisartsen
ontvangen de APS niet voor het gesprek, de relatiemanager wel. Over het algemeen geven
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relatiemanagers aan dat dit een bewuste keuze is: zij willen bij een huisarts zijn als hij het
document voor het eerst ziet, zodat zij huisartsen kunnen helpen bij het interpreteren van de APS
en huisartsen geen conclusies trekken die geen recht doen aan de gepresenteerde data. Sommige
relatiemanagers blijken er echter wel over na te denken om in sommige gevallen de APS al voor het
gesprek aan huisartsen te sturen:
“Daar zit ik soms wel over na te denken, om [de APS voor het gesprek op te sturen], maar aan
de andere kant, ik vind het altijd leuk om zelf goed voor te bereiden en zij zitten er klaar voor
en dat geeft een bepaalde sfeer. Op het moment dat ik hem op stuur dan gaan ze hem
bekijken en dan gaan ze zelf allemaal conclusies trekken…Soms zit ik er over na te denken,
maar ik weet het nog niet helemaal. Ik doe het tot nu toe niet” (Interview relatiemanager 8).
Eén huisarts geeft aan er geen probleem mee te hebben dat hij de cijfers niet voor het gesprek
heeft ontvangen. Volgens hem is hij als huisarts gewend om te werken met gegevens die hij niet
voorafgaand aan een gesprek heeft, omdat hij voor een consult ook niet weet wat een patiënt gaat
zeggen.
Over het algemeen, echter, lijken huisartsen een voorkeur te hebben om de data al voor het
gesprek te ontvangen, zeker als ze al eerder een gesprek hebben meegemaakt. Ze geven aan dat
dit de mogelijkheid zou geven het gesprek een verdiepingsslag te geven, omdat huisartsen voor het
gesprek al na kunnen denken over eventuele verklaringen voor afwijkingen. Een huisarts die de APS
voor de eerste keer besprak gaf wel aan dat hij het nu niet erg vond dat hij de data niet eerst had
gezien.
“…omdat het de eerste keer is, ‘hoe moet je het lezen?’, dan is het goed dat je het samen
doet, maar nu we het één keer gehad hebben, dan is het handig dat we eerst de cijfertjes
even krijgen en dat op ons in laten werken; dan heeft het gesprek veel meer efficiëntie”
(Interview huisarts 6).
Alle gesprekken die geobserveerd zijn vonden plaats in de spreek- en/of behandelkamer van de
betrokken huisarts. In een aantal gevallen was er meer dan één huisarts aanwezig; het gesprek
vond dan plaats in de spreek- en/of behandelkamer van één van de huisartsen.
De lengte van de geobserveerde APS-gesprekken varieerde van een uur tot een uur en
driekwartier. Tijdens een aantal gesprekken werd, soms door de huisarts, maar soms ook door de
relatiemanager, gerefereerd aan de duur van het gesprek. Relatiemanagers refereerden hier vooral
aan, omdat ze het vervelend vinden meer tijd dan gepland te gebruiken van huisartsen die toch al
drukke werkschema’s hebben.

3.2

Vergelijking tussen beleidstheorie en in-en uitvoering van Achmea
PraktijkStatus

In deze paragraaf wordt de in-en uitvoering van de APS besproken aan de hand van onderdelen van
de beleidstheorie achter de APS. Per onderdeel geven we kort aan wat de verwachting van Achmea
is, in welke mate hier wetenschappelijke evidentie voor is en hoe de APS op dit punt in- en
uitgevoerd is.
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3.2.1 Het geven van vergelijkende feedback
Achmea verwacht dat huisartsen hun gedrag zullen veranderen als zij zien dat het afwijkt van het
gedrag van andere huisartsen. Uit de literatuur blijkt dat er geen eenduidig bewijs is voor het effect
van vergelijkende feedback (Ivers et al., 2012; Jamtvedt et al., 2006). In de uitvoering van de APS
spelen vergelijkingen wel een belangrijke rol. De kosten die de patiënten van een huisarts maken
worden vergeleken met de kosten die Achmea had verwacht. Deze verwachting is berekend aan de
hand van kenmerken van de patiëntenpopulatie van de praktijk.
Huisartsen zijn over het algemeen positief over deze vergelijkende informatie.
In vrijwel alle interviews geven huisartsen aan dat ze het waardevol vinden dat de APS
vergelijkende informatie bevat. Ze vinden het interessant om te zien hoe ze het doen ten opzichte
van andere huisartsen en waarop ze afwijken. Een aantal huisartsen geeft aan dat de APS nog
waardevoller zou zijn als er een vergelijking wordt gemaakt met huisartsen in de regio in plaats van
of als aanvulling op een vergelijking met het landelijke beeld.
“Er wordt vaak vergeleken met Nederland, terwijl ik denk dat voor bepaalde dingen het
misschien zinvoller is om het te vergelijken met beperkt je eigen gebiedje…want je zit
natuurlijk met populatiekenmerken en je zit met ja, bijvoorbeeld hier een religieus gebied, dat
je zegt, wat is nou de invloed van religie op geestelijke gezondheidszorg en hoe die gebruikt
wordt?” (Interview huisarts 4)
In bovenstaand citaat wordt duidelijk dat het vergelijken op regionaal niveau met name
gewaardeerd wordt, omdat het kan corrigeren voor factoren waarvoor nu niet direct gecorrigeerd
wordt, in ieder geval in de perceptie van huisartsen.
Tijdens één observatie had de relatiemanager de regiostatus meegenomen, waardoor een
vergelijking met de verwachte en werkelijke waarden in de regio mogelijk was. Daarnaast wordt in
de verdiepende APS standaard een vergelijking gemaakt met de verwachting en de werkelijke
kosten van de vijf huisartsenpraktijken die het dichtst in de buurt zijn van de huisartsenpraktijk
waarmee de APS besproken wordt.

3.2.2 Begrip van ontstaan afwijkingen in zorggebruik patiënten
Als huisartsen alleen zien dat ze afwijken van andere huisartsen, dan leidt dit volgens Achmea niet
automatisch tot gedragsverandering. Gedragsverandering treedt alleen op als huisartsen ook
begrijpen waarom ze afwijken, verwacht Achmea. In de wetenschappelijke literatuur is geen
evidentie gevonden voor het belang van het begrijpen van de oorzaken van afwijkingen.
In de uitvoering van de APS speelt dit wel een belangrijke rol: huisartsen wordt regelmatig
gevraagd naar of ze zichzelf in de getoonde data herkennen en of ze verklaringen weten voor
afwijkingen. Het verschilt per gesprek hoe vaak dit gebeurt.
Over het algemeen blijkt tijdens de observaties dat veel cijfers passen in het beeld dat huisartsen
van zichzelf hebben. Op een enkele ‘eye-opener’ na bevatten de informatie weinig verrassingen
voor de huisartsen. Op de vraag of de cijfers hebben geleid tot nieuwe inzichten antwoord een
huisarts:
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“Nee, niet in het algemeen. Op onderdelen wel, van ‘hey, we verwijzen toch wel minder
naar fysiotherapie dan we hadden gedacht’ enzo, maar dat je veel kosten maakt dat is
natuurlijk zo…. We hebben wel geleerd dat dit [de huisarts pakt zijn pen op] het duurste
apparaat is in de gezondheidszorg. Daarmee zetten wij de handtekening onder allerlei
opdrachten. Dus, dat is geen nieuw inzicht” (Interview huisarts 6)
Andere huisartsen geven aan voor het gesprek geen duidelijke verwachting gehad te hebben over
hoe de informatie er uit zou zien, omdat ze niet weten hoe ze het doen in vergelijking met collegahuisartsen. Deze huisartsen geven ook aan dat ze als huisarts doen wat ze moeten doen en dat ze
verwachten dat andere huisartsen hetzelfde doen.
Het antwoord op de vraag naar of de cijfers herkend worden, wordt vaak gevolgd door een
zoektocht naar een verklaring voor eventuele afwijkingen van de verwachting. In sommige gevallen
vraagt de relatiemanager expliciet naar in hoeverre een huisarts een verklaring weet voor de
afwijking. In andere gevallen ontwikkelt het gesprek zich in die richting zonder dat één van de
aanwezigen hier expliciet op stuurt. Een aantal keer ontstaat een omgekeerde situatie, waarin een
huisarts de relatiemanager vraagt naar een verklaring voor de cijfers. Over het algemeen zijn
relatiemanagers vrij terughoudend met het geven van een verklaring voor afwijkingen. Dit wordt
vaak aan huisartsen overgelaten. In de interviews wordt door verschillende relatiemanagers
aangegeven dat ze dit bewust doen. Bewustwording en gedragsverandering bij huisartsen treedt
volgens hen alleen op als zij zelf met een verklaring komen voor afwijkingen. Huisartsen geven over
het algemeen iets vergelijkbaars aan. Het vrijblijvende karakter van de APS wordt gewaardeerd en
huisartsen moeten een probleem zelf als probleem zien, wil het tot gedragsverandering leiden.
Over het algemeen blijkt het voor huisartsen tijdens gesprekken niet eenvoudig om een verklaring
voor eventuele afwijkingen te vinden. In één interview refereert een huisarts aan deze situatie door
te verwijzen naar het feit dat hij de APS niet voor het gesprek gezien heeft.
“…ik vind het altijd wel lastig om daar een verklaring voor te verzinnen of te bedenken, en
zeker als dat á la minute moet, omdat, dat is natuurlijk als je dat document onder je neus
krijgt en je spreekt een uurtje en je gaat dan zitten bedenken waarom gebruiken wij meer
dit of waarom verwijzen wij minder dat, ja dat heeft soms toch wel wat meer reflectie
nodig” (Interview huisarts 4)
Als huisartsen wel een verklaring noemen, dan bestaat deze verklaring vaak uit iets dat volgens hen
buiten hun invloedssfeer ligt. Omstandigheden die afwijkingen volgens huisartsen verklaren en niet
gemakkelijk te veranderen zijn, zijn:
1. Het gedrag en de voorkeuren van patiënten.
2. Het gedrag en de aanwezigheid van andere zorgverleners.
3. Het beleid van de overheid.
Ten aanzien van het gedrag en de voorkeuren van patiënten geven huisartsen aan dat vooral met
betrekking tot fysiotherapie, medisch specialistische zorg en farmacie afwijkingen kunnen ontstaan.
Sinds de directe toegang fysiotherapie (DTF) is het, volgens huisartsen, namelijk niet eenvoudig om
het gedrag van hun patiënten op dat gebied bij te sturen. In een aantal situaties reageert de
relatiemanager hier op door, door te vragen. In één situatie heeft dit ertoe geleid dat de huisartsen
na zijn gaan denken over een meer structureel overleg tussen de huisartsen en de
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fysiotherapeuten. In een andere situatie heeft dit ertoe geleid dat de huisartsen zich gingen
realiseren dat de manier waarop zij hun patiënten meegeven hoe met fysiotherapie om te gaan, de
afwijking kan veroorzaken. Als het gaat om medisch specialistische zorg worden afwijkingen vooral
verklaard door patiënten die uit het oog verloren worden en behandelingen die door huisartsen
uitgevoerd worden, maar door middel van DBC’s ook aan ziekenhuizen vergoed worden. Huisartsen
blijken het echter niet eenvoudig te vinden om dit (samen met ziekenhuizen) aan te pakken. Toch
zijn er wel initiatieven om, in overleg met ziekenhuizen, vooral diabetespatiënten terug te
begeleiden van ziekenhuizen naar de (geïntegreerde) huisartsenzorg. Daarnaast probeert een
andere huisarts een experiment op te zetten met verwijzen zonder patiënt, waarbij de symptomen
van patiënten en de diagnose van de huisartsen aan de specialist voorgelegd wordt, zonder dat
patiënten fysiek naar de specialist hoeven. Hierdoor hoopt de huisarts de grip op deze patiënten te
versterken. Deze projecten zijn allemaal gestart op initiatief van de huisarts, voor het APS-gesprek.
De relatiemanagers geven wel aan geïnteresseerd te zijn en mogelijkheden te zoeken om de
projecten te faciliteren. Als laatste farmacie, waarbij de substitutie van specialité naar generiek
soms problemen oplevert. De rol van patiënten wordt hier door huisartsen als belangrijke factor
gezien die beïnvloedt hoeveel specialité gebruikt wordt. Patiënten worden mondiger en eisen in
sommige gevallen specialité-medicijnen. In sommige gevallen kunnen of willen huisartsen hier niet
tegen in gaan, omdat zij het belangrijker vinden dat de patiënt de werkzame stof binnenkrijgt dan
via welk medicijn, of omdat ze de relatie met de patiënt goed willen houden. Daarnaast spelen
medisch specialisten ook een rol. Als zij namelijk specialité voorgeschreven hebben, dan zal het
voor huisartsen nagenoeg ondoenlijk zijn om de patiënt ervan te overtuigen om te wisselen naar
generiek, zo is de opvatting onder een aantal huisartsen.

3.2.3 Het aanbieden van alternatieve gedragsopties
Achmea verwacht dat wanneer een huisarts gedragsalternatieven heeft, hij zijn gedrag eerder zal
aanpassen als hij een afwijking tussen verwachte en werkelijke kosten ziet. Uit de
wetenschappelijke literatuur blijkt ook dat feedback effectiever is wanneer ontvangers alternatieve
gedragsopties hebben (Hysong, 2009; Kluger en DeNisi, 1996). De observaties laten echter zien dat
het bieden van alternatieve gedragsopties niet vaak voorkomt tijdens een gesprek tussen
relatiemanager en huisarts.
De redenen voor het niet aanbieden of bespreken van alternatieve gedragsopties zijn divers. In
sommige gevallen blijkt dat het gedrag dat heeft geleid tot de waargenomen afwijking ten opzichte
van verwacht al veranderd is. In andere gevallen geven relatiemanagers aan dat ze niet als te
sturend over willen komen. Ze verwachten namelijk dat huisartsen hierop afkeurend reageren, en
dat de relatie met huisartsen erdoor verslechtert. Relatiemanagers zien de APS vooral als een
instrument om inzicht te geven aan huisartsen en inzicht te halen over de zorgvraag die achter de
getallen in de APS zit. Huisartsen sluiten zich hierbij aan. In sommige gevallen wordt door
relatiemanagers aangegeven dat deze inzichten vervolgens door huisartsen zelf gebruikt kunnen
worden om eventuele gedragsveranderingen toe te passen.
Huisartsen krijgen dus over het algemeen vrij veel vrijheid bij het interpreteren van de cijfers en
het bedenken van alternatieve gedragsopties. In het overleg tussen een huisarts en relatiemanager
kan een relatiemanager wel helpen bij het vinden van een alternatieve gedragsoptie. Een
voorbeeld is een APS-gesprek waarbij de kosten voor tweedelijns GGZ die de patiënten van de
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praktijk maken relatief hoog liggen, terwijl de kosten voor de eerstelijns GGZ lager liggen. De
betreffende huisartsenpraktijk deelt huisvesting met een tweedelijns GGZ-instelling, wat door de
relatiemanager als oorzaak wordt gezien van de hoge kosten voor tweedelijns GGZ-zorg. De
relatiemanager attendeert de huisartsen op de POH-GGZ door te vragen waarom de praktijk op dit
moment geen POH-GGZ in dienst heeft. De huisartsen geven aan dat de beslissing om geen POHGGZ in dienst te nemen een aantal jaren geleden gemaakt is, vanwege discontinuïteit in de POH-S
vergoedingensystematiek en de angst dat deze discontinuïteit ook bij de POH-GGZ plaats zou
vinden. Aangezien de POH-GGZ op het moment van het gesprek echter al een tijd stabiel
gefinancierd werd, werd aan het eind van het gesprek duidelijk dat de huisartsen toch weer na
zouden gaan denken over het in dienst nemen van een POH-GGZ.

3.2.4 Het maken van verbeterafspraken
De verwachting van Achmea is dat wanneer er duidelijke afspraken gemaakt worden met
huisartsen over welke gedragsverandering plaats moet vinden, de kans op gedragsverandering
groter is. Uit de literatuur blijkt ook dat feedback effectiever is als er duidelijke doelen gesteld
worden voor de ontvanger van feedback (Hysong, 2009; Kluger en DeNisi, 1996). De
gespreksverslagen laten zien dat het aantal afspraken groeit, maar dat er in 2013 ook nog in ruim
40% van de gesprekken geen afspraken gemaakt worden (zie tabel 3.1)
Tabel 3.1

Aantal gesprekken en afspraken per jaar

Jaar

Aantal gesprekken

Aantal gesprekken
met afspraken

Totaal aantal
afspraken

2011
2012
2013

22
323
461

9
169
263

10
261
550

Onderwerp meest gemaakte
afspraak
Farmaceutische zorg
Farmaceutische zorg
Farmaceutische zorg

Bron: gespreksverslagen Achmea. De opzet van de gespreksverslagen is op 1 januari 2013 veranderd. De wijze
waarop relatiemanagers het aantal afspraken en het onderwerp van de afspraak bijhouden is anders (zie §2.3. voor
een toelichting). Dit is mogelijk van invloed op de gevonden resultaten.

Het totaal aantal afspraken stijgt sterker dan het aantal gesprekken waarin afspraken gemaakt
wordt (zie tabel 3.1). Dit betekent dat het aantal afspraken per gesprek waarin afspraken gemaakt
zijn, groter is geworden. Daarnaast betekent het ook dat er naast het grote aantal gesprekken
waarin geen afspraken gemaakt zijn, er ook een groot aantal gesprekken is waarin meer dan 1
afspraak gemaakt wordt.
Dit is mogelijk te verklaren door kenmerken van de relatiemanager en kenmerken van het gesprek
en de getoonde data. Uit de observaties blijkt dat er nauwelijks afspraken gemaakt worden met
huisartsen die voor het eerst deelnemen aan de APS. In andere gevallen liet de APS niet genoeg
afwijking ten opzichte van het gemiddelde zien om tot het maken van afspraken over te gaan.
Daarnaast waren de relatiemanagers in een aantal gevallen ook van mening dat de verklaring die
een huisarts gaf voor de gevonden afwijking afdoende was en dat er geen noodzaak was om in te
zetten op gedragsverandering.
Sinds 1 januari 2013 worden relatiemanagers ondersteund bij het bespreken van de APS en het
maken van eventuele afspraken door de zogenaamde ‘menukaart’. In deze menukaart staat
aangegeven welke afwijkingen besproken zouden moeten worden en op welke manier. In de
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menukaart wordt bijvoorbeeld geadviseerd om het ouderenbeleid van een praktijk te bespreken
als een huisarts meer dan 30% van de 65+-ers in zijn praktijk niet heeft gesproken in het
betreffende jaar. De menukaart raadt de relatiemanager in dit geval aan om een huisarts te vragen
waarom hij dit deel van de 65+-ers niet ziet. Daarnaast kan er indien nodig een verbeterafspraak
met een huisarts gemaakt worden. Relatiemanagers ontvangen tegelijk met het APS-document, op
basis van de menukaart, tips over wat relevant is om tijdens het gesprek met een huisarts te
bespreken. Op basis van de menukaart en eventuele eerdere gesprekken bereidt de
relatiemanager het gesprek vervolgens voor. Tijdens de interviews gaven veel relatiemanagers aan
dat ze voorafgaand aan een gesprek vaak duidelijke doelen hebben over welke onderwerpen ze ter
sprake willen brengen en welke afspraken ze willen maken. Dit in tegenstelling tot de huisartsen
die in meerderheid aangaven het gesprek niet of nauwelijks voor te bereiden en geen duidelijke
doelen te hebben voorafgaand aan het gesprek. De interviews lieten ook een beeld zien van een
beperkt gebruik van de menukaart, omdat de praktijk volgens de relatiemanagers soms
weerbarstiger is dan de rechtlijnigheid van de menukaart.

3.2.5 Monitoring van gemaakte afspraken
Als de voortgang van de gemaakte afspraken gemonitord wordt, dan zal het effect van de APS
groter zijn, verwacht Achmea. De wetenschappelijke literatuur suggereert dat monitoring een
positief effect kan hebben op gedragsverandering (Petitti et al., 2000; Van Houwelingen en Van
Raaij, 1989). In de uitvoering van de APS speelt monitoring geen grote rol.
In geen van de observaties speelde monitoring een rol. Een deel van de observaties vond plaats bij
huisartsen die voor het eerst deelnamen aan de APS, waardoor monitoring niet mogelijk was. Maar
ook in gesprekken met huisartsen die al vaker deelgenomen hadden was monitoring niet aan de
orde. Dit is mogelijk te verklaren doordat de beschikbare data niet recent genoeg waren voor
monitoring of doordat er in de voorgaande gesprekken (nog) geen afspraak gemaakt was.
Uit analyse van de gespreksverslagen blijkt dat het aantal gesprekken waarin terugkoppeling over
afspraken met huisartsen besproken is, inderdaad laag is (zie tabel 3.2). Opvallend is dat het aantal
gesprekken waarin terugkoppeling besproken is, in 2013 lager is dan in 2012, terwijl het totale
aantal gesprekken in 2013 hoger is. Daarnaast is het opvallend dat in 2012 het vaakst
terugkoppeling werd gegeven over GGZ-zorg.
Tabel 3.2

Aantal gesprekken en terugkoppeling over afspraken per jaar

Jaar

Aantal
gesprekken

Aantal gesprekken met
terugkoppeling

2011
2012
2013

22
323
461

1
43
22

Onderwerp meest voorkomende
terugkoppeling
Farmaceutische zorg
GGZ-zorg
Farmaceutische zorg

Bron: gespreksverslagen Achmea. De opzet van de gespreksverslagen is op 1 januari 2013 veranderd. De wijze
waarop relatiemanagers het aantal afspraken en het onderwerp van de afspraak bijhouden is anders (zie §2.3. voor
een toelichting). Dit is mogelijk van invloed op de gevonden resultaten.

3.2.6 Het beantwoorden van vragen van de huisarts
Achmea verwacht dat het beantwoorden van vragen huisartsen positief stemt over zowel de
competenties als intenties van Achmea. Daardoor zouden huisartsen meer open staan voor de APS
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en gedragsverandering. Uit de wetenschappelijke literatuur blijkt dat het vertrouwen van de
ontvanger van feedback in competenties en intenties van de feedbackgever de effectiviteit
vergroot (Ilgen et al., 1979; Veloski, Boex, Grasberger, Evans, en Wolfson, 2006). Uit de observaties
en interviews blijkt dat relatiemanagers de tijd nemen om vragen van huisartsen te beantwoorden
en dat huisartsen hier tevreden over zijn.
Over het algemeen zijn huisartsen erg tevreden over de capaciteiten van de relatiemanagers, zo
blijkt uit de interviews. Relatiemanagers worden geroemd om hun kennis van zaken en de manier
waarop ze met vragen en opmerkingen van huisartsen omgaan, zeker ook als het zaken betreft die
niet direct met de APS te maken hebben. Tijdens de observaties blijkt ook dat relatiemanagers ruim
de tijd nemen om antwoorden te geven op de vragen van huisartsen. Vaak gaan deze vragen niet
direct over de APS, maar over vergoedingen, declaraties en contracten. In één geval was er tijdens
het gesprek onvoldoende tijd om alle vragen te beantwoorden en is een nieuw gesprek ingepland
met als enig doel om de vragen van huisartsen te beantwoorden. Ook wordt regelmatig door
relatiemanagers aangegeven dat huisartsen relatiemanagers buiten de APS-gesprekken om
(kunnen) benaderen met vragen betreffende hun relatie met Achmea. Dit waarderen de huisartsen
erg, maar over de vraag of dit een positieve invloed heeft op hun relatie met Achmea bestaat
verdeeldheid. Sommige huisartsen geven aan meer vertrouwen in Achmea als organisatie te krijgen
door de rol van de relatiemanager. Anderen geven aan dat het vertrouwen niet verandert,
vanwege de beperkte mogelijkheden van relatiemanagers om boodschappen van huisartsen door
te geven binnen Achmea en het verschil in belangen tussen huisartsen en Achmea.
Over de data en de APS zelf worden tijdens de APS-gesprekken ook vragen gesteld. Vooral over de
correctiefactoren bestaat soms onduidelijkheid. En ook over de interpretatie van bepaalde
symbolen en getallen is soms extra uitleg nodig. Over het algemeen wordt hier door de
relatiemanagers adequaat op gereageerd, volgens de huisartsen.
Een aantal huisartsen noemt expliciet dat ze het waarderen dat de relatiemanager aangeeft iets
niet te weten, maar wel uit te willen zoeken. Als een relatiemanager iets niet ter plekke weet,
ervaart een huisarts dit niet als probleem; een relatiemanager ‘kan namelijk ook niet alles weten’.
Huisartsen stellen het op prijs dat wanneer een relatiemanager iets niet weet, hij dit eerlijk
aangeeft en aanbiedt de gevraagde informatie op te zoeken.
“… hij had niet overal een antwoord op, maar dan zei hij dat wel, ‘dat zoek ik nog even uit’.
Dat is prima. Hij kan ook niet alles weten.” (Interview huisarts 6)

3.2.7 De mate waarin de APS beoordelend gebracht wordt
Met de Achmea PraktijkStatus geeft Achmea huisartsen inzicht in het zorggebruik van hun
patiënten. Achmea vindt dat dit inzicht zonder waardeoordeel gegeven moet worden. Als
relatiemanagers de informatie in de APS beoordelend brengen verwacht Achmea dat huisartsen
minder openstaan voor feedback. Het beoordelende karakter zou tot gevolg hebben dat huisartsen
Achmea minder vertrouwen. Uit de wetenschappelijke literatuur blijkt dat de mate waarin een
beoordeling tot minder vertrouwen leidt afhangt van de verwachting van degene die beoordeeld
wordt over de relatie met de beoordelaar (Rousseau, Sitkin, Burt, en Camerer, 1998). Als degene
die beoordeeld wordt verwacht en accepteert dat beoordelingen een onderdeel zijn van deze
relatie, dan kunnen beoordelingen tot meer vertrouwen leiden.
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Uit de observaties en interviews blijkt dat relatiemanagers vaak expliciet aangeven niet te willen
oordelen. Tijdens een aantal APS-gesprekken wordt expliciet genoemd dat de APS informatief is en
dat er geen oordelen uitgesproken worden. Vooral in de gesprekken waarin huisartsen voor het
eerst kennismaken met de APS komt dit voor, maar ook in andere gesprekken refereren
relatiemanagers hieraan. In de interviews met relatiemanagers komt naar voren dat de cijfers wel
gebruikt worden om te praten over mogelijke oorzaken en veranderingen.
“Zodra een cijfer ook maar iets naar de negatieve kant dreigt te gaan dan krijg je bakken
vol met uitleg over waarom dat zo is en hoe je dat moet zien. Terwijl je honderd keer kunt
zeggen ‘we praten niet over goed/fout, we willen gewoon leren……. maar op het moment
dat ze ook maar denken ‘oh wacht eens even, nou kom je aan mij, je gaat iets over mij
vertellen’, dan eh, het gros schiet, heeft de neiging in ieder geval, om het heel erg te gaan
uitleggen. Dat is prima, leg het maar uit, want we willen het allemaal snappen” (Interview
relatiemanager 5).
“Nou ik probeer ze inzicht te geven, in eerste instantie, in het zorggebruik. Als dat er dan
uitspringt, als ik zoiets heb van ‘nou, dat is toch wel bijzonder’, dan, ik begin altijd met het
complimenteren van eh, voor een aantal zaken, waarvan ik vind dat ze dat goed doen,
ehm, dat benoem ik dan ook, zo van nou eh, ‘zo te zien doen jullie dat goed’, maar je kunt
de cijfers ook anders interpreteren, het kan ook onderzorg zijn” (Interview relatiemanager
6)
“Toen we net gestart waren, was het echt waardevrije cijfers … we vroegen ook zelf steeds
meer waarde toe aan de cijfers. Als dingen opvallen, hoe gaan we dat dan veranderen?”
(Interview relatiemanager 7).
Een huisarts geeft expliciet aan te verwachten dat de informatie waardevrij wordt gebracht.
“…wat ik verwacht van tevoren is, ja, afhankelijk van wat je ziet en wat je aan gegevens
tegenkomt dat je het daar met elkaar over hebt en dat, dat toch wel een beetje oordeelvrij is, hè, dus dat je niet het gevoel hebt dat je verantwoording aflegt, want dat zou ik wel
vervelend vinden.” (Interview huisarts 3)
Huisartsen geven aan dat ze de APS niet als een beoordeling te ervaren. Het komt wel voor dat een
relatiemanager flink doorvraagt:
“Ze laat die getallen zien. Alleen die GGZ daar bleef ze wel een beetje op doorhameren.
Toen begon het wel een beetje te lijken toen begon het wel een beetje te lijken van ‘dat
hebben jullie niet goed gedaan’… Maar we hebben er ook een reden voor waarom we het
op die manier gedaan hebben, het lag dus ook bij hun en bij de overheid, dus eh, eigen
schuld, ‘dikke bult’. Dat trekken we ons niet persoonlijk aan, dat dat hoger scoort. Dat
hadden ze kunnen verwachten.” (Interview huisarts 6)
“Ze laten je wel redelijk vrij, ze zijn niet echt aan het sturen, ze duwen je niet echt een
bepaalde richting op. Het is natuurlijk zorginkoop als je duur bent dan zeggen ze ‘die zorg
halen we niet meer bij jou, die kunnen we ergens anders goedkoper inkopen’, dus die hete
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adem van de zorgverzekeraar voelen wij op die manier nog niet via dit soort gesprekken.”
(Interview huisarts 1)
“Ja, ik denk dat dat heel erg aan de persoon ligt en eh, degene waar jij bij zat, [naam
relatiemanager], die kan uitstekend communiceren, heeft een hele plezierige manier van
overdracht van informatie. Als ik het niet snap dan stopt ze ook even, dan legt ze het uit,
dat is jou misschien ook wel opgevallen en ehm, verwondering ofzo daar wordt niet over
heen gelopen, maar zij kijkt dan even met me mee, dus het is een gelijkwaardige
communicatie. En waarin ik in mijn waarde gelaten word en zij ook en ik kan soms ook
zeggen ‘goh, maar we waren toch zo goedkoop zus en zo’, en dan zegt zij ‘ja maar, jullie
waren ook dat en dat’, dus over en weer kan er wel, hoe zeg je dat, kunnen er wel
opmerkingen gemaakt worden en dan krijg je ook repliek, maar het is nooit vervelend.”
(Interview huisarts 2)
“…ik had het gevoel dat er een hele open sfeer was en ehm, ja, kijk weet je, voor ons is het
natuurlijk ook een thuiswedstrijd, wij zitten heir met drie dokters tegenover één dame,
misschien dat het anders is als je met één dokter tegenover drie Achmea-mensen zit, dat je
daarin dan, en dan nog, ja, nee, dat was, dat is volledig open. Ze gaf die ruimte volgens mij
ook goed. Ik heb ook de indruk dat ze wat dat betreft, ja, positief hoe ze dat heeft
aangepakt.” (Interview huisarts 3)
“…ik denk dat zo’n project, zo’n praktijkstatus, zeker met huisartsen, staat of valt bij hoe je
het brengt, hoe je de boodschap brengt, of je die, eh, mooi weet te omvatten als echt een
boodschap, als je zonder beoordeling of veroordeling ofzo, en dat is van belang omdat de
meeste collega’s ontzettend angstig zijn om te spiegelen, dat om te beginnen, en de
zorgverzekeraar vaak niet erg hoog hebben zitten van oudsher. Ik vind dat onzin, wij
vinden dat hier allemaal onzin, want je moet spiegelen, je moet Achmea kunnen dingen
laten controleren, want ze betalen ook. Maar ik denk dat ze, hè, c'est le ton qui fait la
musique, en zij weet dat op een heel plezierige, ja, hoe zeg je dat, op een hele fleurige
manier weet te brengen.” (Interview huisarts 2).

3.2.8 De mate waarin huisartsen door dezelfde relatiemanager worden bezocht
Achmea verwacht dat het vertrouwen van huisartsen in Achmea sterker toeneemt als zij telkens
bezocht worden door dezelfde relatiemanager. De wetenschappelijke literatuur laat zien dat
herhaalde interactie tussen dezelfde personen inderdaad tot vertrouwen kan leiden (Rousseau et
al., 1998; Zaheer et al., 1998). Vertrouwen in een relatiemanager hoeft echter niet per definitie te
leiden tot vertrouwen in Achmea (Zaheer et al., 1998). Uit de observaties en interviews blijkt dat er
af en toe sprake is van een wisseling in relatiemanagers en dat huisartsen daar niet positief op
reageren.
Tijdens één observatie is een wisseling van relatiemanagers onderwerp van gesprek. Aan het begin
van het betreffende APS-gesprek stelt de relatiemanager zichzelf voor, omdat dit de eerste keer is
dat één van de drie aanwezige huisartsen hem ontmoet. De reactie van de betreffende huisarts is:
“En hoe lang blijft u?”. De relatiemanager geeft aan te hopen nog een hele tijd te blijven en dat zijn
voorganger ook ongeveer drie jaar relatiemanager van de betreffende praktijk is geweest.

30

De implementatie van een feedback instrument voor huisartsen, NIVEL 2015

Tijdens een interview met een andere huisarts komt dit onderwerp ook ter sprake. Hij geeft aan dat
het volgens hem enorm belangrijk is dat relatiemanagers langere tijd bij één huisarts blijven. Zelf
heeft hij één wisseling meegemaakt en is hij over beide relatiemanagers tevreden, maar
continuïteit gaat volgens hem boven alles, omdat het de relatiemanager de mogelijkheid geeft om
de praktijk te leren kennen.
“Ik denk dat de grootste kracht en de power is dat je gewoon zo’n [relatiemanager] bij
dezelfde club huisartsen houdt en dat je niet poppetjes gaat wisselen. Ik kan wel doorleven
zonder [naam relatiemanager], begrijp me goed, maar ik denk dat met zo’n nieuwe ik toch
weer zou hebben van ‘lekker dan, weer een nieuwe, die weet natuurlijk helemaal niets van
dit en die weet helemaal niets van dat’” (Interview huisarts 7)

3.3

Vergelijking tussen aanvullende omstandigheden en de in- en uitvoering van de
Achmea PraktijkStatus

In de vorige paragraaf is de beleidstheorie achter de APS vergeleken met de in- en uitvoering ervan.
In deze paragraaf worden de aanvullende omstandigheden die volgens de literatuurstudie van
invloed zijn op de effectiviteit van feedback, maar niet in de beleidstheorie genoemd worden,
besproken.

3.3.1 De tijdigheid van feedback
De tijdigheid van feedback bestaat uit twee dimensies. De eerste dimensie heeft betrekking op de
periode tussen de actie waar de feedback betrekking op heeft en de feedback zelf. De tweede
dimensie heeft betrekking op de periode tussen de feedback en de actie die door de feedback
beïnvloed moet worden. Deze twee dimensies zullen hieronder besproken worden. Uit de
wetenschappelijke literatuur blijkt dat de effectiviteit van feedback groter is naarmate de feedback
meer tijdig is (Ilgen et al., 1979; Mugford et al., 1991).
Wat betreft de periode tussen de actie waarover de feedback gaat en het moment waarop
feedback gegeven wordt zijn er verschillen tussen de segmenten. Tijdens de observaties bleek dat
over huisartsenzorg en farmacie de meest recente gegevens besproken konden worden (in
gesprekken in 2013 werden data over 2011 besproken), maar dat met name de declaraties van
ziekenhuizen vaak op zich lieten wachten, waardoor deze data minder recent was (in gesprekken in
2013, data uit 2010). Van huisartsenzorg en farmacie zijn in de APS gegevens van twee jaartallen
opgenomen, het meest recente jaartal en het jaartal ervoor, om een vergelijking te kunnen maken
in de ontwikkeling van de afwijking tussen verwachte en werkelijke kosten. Tijdens één observatie
werd er door de huisarts een opmerking gemaakt over de tijdigheid van de data. Deze observatie
vond plaats in 2013:
Huisarts 4: “Wéér 2010? Want ik dacht dat we vorig jaar…”.
Relatiemanager 4: “Vorig jaar was 2009”
Huisarts 4: “Echt waar? Vreselijk.”.
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De tweede dimensie van tijdigheid heeft betrekking op de periode tussen het moment dat
feedback gegeven wordt en het moment dat een huisarts de actie onderneemt waar de feedback
invloed op uit moet oefenen. Het is moeilijk te zeggen hoe lang deze periode is. Aangezien de
meeste onderwerpen in de APS betrekking hebben op handelingen die huisartsen vaak uitvoeren is
de verwachting dat deze periode niet lang is.

3.3.2 De frequentie van feedback
Uit de wetenschappelijke literatuur blijkt dat naarmate feedback frequenter wordt gegeven, de
effectiviteit ervan groter is (Hysong, 2009). Met frequentie wordt het aantal keer dat feedback
besproken wordt in een bepaalde periode, bijvoorbeeld een jaar, bedoeld.
Over het algemeen wordt een huisarts één of twee keer per jaar bezocht door een relatiemanager
om een APS te bespreken. Omdat de data over een jaar gaan, is het vaak niet zinvol om een basisAPS vaker dan eens per jaar te bespreken, tenzij er nieuwe data beschikbaar komt. In sommige
gevallen wordt echter ook nog een APS-verdieping besproken, waardoor een huisarts twee of drie
keer per jaar feedback ontvangt.

3.3.3 De baseline performance van huisartsen
Naarmate ontvangers van feedback minder goed presteren voorafgaand aan de feedback, heeft
feedback een sterker effect op hun gedrag (Jamtvedt et al., 2006), zo blijkt uit de literatuur.
Voor de APS wordt geen onderscheid gemaakt tussen huisartsen die meer kosten maken dan
verwacht en huisartsen die minder kosten maken dan verwacht.
Tijdens de observaties bleek dat per segment verschillen waren bij dezelfde huisartsenpraktijk. Zo
kan een huisarts die bijvoorbeeld minder kosten dan verwacht maakt bij farmacie, meer kosten dan
verwacht maken bij fysiotherapie of ziekenhuiszorg. Dit maakt het minder eenvoudig om de
algemene prestatie van huisartsen te beoordelen. Wel was duidelijk dat geen van de huisartsen in
de observaties vaak meer kosten maakte dan verwacht. Dit kan betekenen dat er weinig huisartsen
zijn die vaak meer kosten maken dan verwacht of dat de onderzoekers niet uitgenodigd zijn om
dergelijke gesprekken te observeren.
Daarnaast zou het alleen selecteren van huisartsen die meer kosten maken dan verwacht
tegenstrijdig kunnen zijn met het doel van Achmea om de verstoorde relatie met huisartsen te
verbeteren. Een verstoorde relatie kan namelijk ook bestaan tussen Achmea en een huisarts die
niet meer kosten maakt dan verwacht.

3.3.4 De instemming van huisartsen
De wetenschappelijke literatuur laat zien dat feedback effectiever is, als ontvangers instemmen
met het ontvangen ervan (Mugford et al., 1991) en naarmate zij positiever staan tegenover het
instrument (Smither et al., 2005).
Deelname is aan de APS vrijwillig. Doordat huisartsen vrijwillig deelnemen aan de APS en met
deelname ingestemd hebben is de kans groter dat deelnemende huisartsen positief staan
tegenover het instrument.
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4

Conclusie

4.1

De hoofdvraag

In dit rapport is de in- en uitvoering van een feedbackinstrument voor huisartsen in beeld gebracht
en vergeleken met de beleidstheorie over en wetenschappelijke evidentie voor de werking van dit
instrument, namelijk de APS. De hoofdvraag die we in dit rapport beantwoorden, luidt:
‘Hoe is de APS in- en uitgevoerd in vergelijking met de beleidstheorie achter de APS en aanvullende
omstandigheden die de effectiviteit van feedback beïnvloeden?’
Uit het onderzoek blijkt dat de in- en uitvoering van de APS op punten afwijkt van de beleidstheorie
van Achmea en de wetenschappelijke evidentie over de werking van feedback.

4.2

De in- en uitvoering van de APS

In tabel 4.1 is weergeven in welke mate de in- en uitvoering overeenkomt met de beleidstheorie en
wetenschappelijke evidentie. Dit wordt gedaan op basis van de proposities uit de beleidstheorie
van Achmea, zoals ze ook in de inleiding genoemd zijn.
Tabel 4.1

Vergelijking tussen beleidstheorie, wetenschappelijke evidentie en in- en uitvoering van
de APS

Onderdeel beleidstheorie

Evidentie

In-en uitvoering

Als een huisarts zich bewust is van afwijkingen in zijn eigen gedrag, dan zal hij zijn
gedrag aanpassen

±

±

Als een huisarts begrijpt waarom hij afwijkt, dan zal hij zijn gedrag aanpassen

?

±

Als een huisarts gedragsalternatieven (keuzes) heeft, dan zal hij zijn gedrag
aanpassen

+

-

Als er concrete verbeterafspraken gemaakt worden, dan zal er een effect
gerealiseerd worden.

+

±

Als een huisarts weet wat de resultaten van zijn gedragsverandering zijn, dan zal
hij zijn gedrag aanpassen

+

-

Als Achmea in staat is om vragen die een huisarts tijdens APS-gesprekken stelt te
beantwoorden, dan staat die huisarts meer open staan voor feedback van
Achmea

+

+

Als de informatie niet-beoordelend gebracht wordt dan verbetert de relatie
tussen Achmea en een huisarts

+

+

Als een huisarts telkens door eenzelfde relatiemanager bezocht wordt, dan
verbetert de relatie tussen die huisarts en Achmea

±

±

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de in- en uitvoering van de APS niet volledig overeenkomt met de
beleidstheorie en wetenschappelijke evidentie. Vooral wat betreft het bieden van alternatieve
gedragsopties, het maken van afspraken en het monitoren van de afspraken blijkt de uitvoering van
de APS niet overeen te komen met de beleidstheorie en de literatuur.
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Buiten de beleidstheorie achter de APS heeft de literatuurstudie over feedback ook resultaten
opgeleverd die niet in de beleidstheorie van Achmea zijn opgenomen. Deze resultaten worden in
tabel 4.2 vergeleken met de in- en uitvoering van de APS.
Tabel 4.2

Vergelijking tussen aanvullend wetenschappelijke evidentie en in- en uitvoering van de
APS

Onderdeel wetenschappelijke literatuur
Tijdigheid
Frequentie
Baseline prestatie
Instemming

Evidentie

In-en uitvoering

+
+
+
+

±
+

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de in-en uitvoering van de APS op het gebied van tijdigheid en
baseline prestaties van deelnemende huisartsen niet overeenkomt met de literatuur. De data die in
APS gesprekken besproken wordt is vaak relatief oud. Daarnaast is de APS voor alle huisartsen
beschikbaar, ook voor huisartsen die al minder kosten maken dan verwacht.

4.3

Verwachte gevolgen voor effecten van de APS

Door de in-en uitvoering van de APS te vergelijken met de beleidstheorie van Achmea en de
wetenschappelijke literatuur over feedback, kunnen we uitspraken doen over het effect van de APS
op zorgkosten en het vertrouwen van huisartsen in Achmea. Door de manier waarop de in- en
uitvoering van de APS plaatsvindt verwachten we dat het effect van de APS op zorgkosten beperkt
zal zijn, dat wil zeggen dat er mogelijkheden zijn voor verbetering. Huisartsen krijgen via de APS
inzicht in declaratiegegevens van patiënten en niet direct in hun gedrag. Hierdoor bestaat voor hen
de mogelijkheid om eventuele afwijkingen tussen werkelijke en verwachte kosten te verklaren door
gedrag van anderen. Als gevolg daarvan is gedragsverandering van huisartsen niet nodig; hun
gedrag is immers niet wat het verschil tussen werkelijke en verwacht kosten verklaart. Verder is het
aantal afspraken dat met huisartsen gemaakt wordt, beperkt. Hierdoor is het voor huisartsen niet
duidelijk wat er van hen verwacht wordt en is de kans op gedragsverandering beperkt. Ook worden
niet altijd gedragsalternatieven aangeboden en worden effecten van gedragsverandering, als die er
zijn, niet besproken.
Een ander punt dat het mogelijke effect van de APS op zorgkosten beperkt is de vertraging die zit in
de getoonde cijfers. Cijfers die in 2013 worden getoond gaan over het algemeen over 2010. Dit
maakt het voor de huisartsen lastig om te bepalen welk gedrag een eventuele afwijking heeft
veroorzaakt. Daarnaast nemen zowel huisartsen die meer kosten maken dan verwacht als
huisartsen die minder kosten maken dan verwacht deel aan de APS. Hierdoor zal het effect van de
APS afgezwakt worden: de verwachting is dat het effect namelijk groter is naarmate het verschil
tussen verwachte en werkelijke kosten toeneemt.
Wat betreft het effect op vertrouwen is de verwachting positief. Relatiemanagers blijken goed in
staan om de vragen van huisartsen te beantwoorden. Opvallende cijfers worden met huisartsen
besproken, om er gezamenlijk achter te komen wat de oorzaak is.
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4.4

Aanbevelingsrichtingen

Op grond van de bevindingen in dit deelonderzoek komen we tot een aantal aanbevelingsrichtingen die het instrument effectiever zouden kunnen maken. Naar de effectiviteit van het
huidige instrument wordt in deelrapport 1 en deelrapport 4 gekeken.
Aanbevelingen hangen af van welke doelen nagestreefd wordt. Achmea streeft met de APS lagere
kosten na alsmede een betere relatie met huisartsen. Elementen in de in- en uitvoering van de APS
kunnen een bijdrage leveren aan het ene doel, maar ten koste gaan van het andere.
Het includeren van alle huisartsen ongeacht hun baseline prestatie is vanuit het perspectief van
maximaal effect op gedragsverandering niet efficiënt. Afhankelijk van welk doel met feedback
nagestreefd wordt kan het echter toch verstandig zijn om alle huisartsen deel te laten nemen. Als
het doel is om op zo efficiënt mogelijke manier feedback te geven met een zo groot mogelijk effect
op gedrag, dan is het verstandig om alleen huisartsen die meer kosten maken dan verwacht te
includeren. Als het doel echter (ook) is om de relatie met huisartsen te verbeteren, dan is het
wellicht verstandig om feedback wel met alle huisartsen te bespreken. Daarnaast biedt dit de
mogelijkheid voor relatiemanagers om best practices op te doen en deze te delen met huisartsen
die meer kosten maken dan verwacht.
Daarnaast blijkt dat er, ondanks dat er een stijgende lijn in zit, nog veel gesprekken zijn waarin geen
afspraken gemaakt worden tussen huisarts en relatiemanager. Voor optimaal effect van feedback
op gedragsverandering suggereert de wetenschappelijke literatuur om wel afspraken te maken.
Echter, de vraag is of dit past in de verwachting van huisartsen over de rol van Achmea. Als dit niet
het geval is, dan zou het maken van afspraken namelijk ten koste kunnen gaan van het vertrouwen
van huisartsen in Achmea.
Het bieden van alternatieve gedragsopties wordt niet vaak gedaan, terwijl de wetenschappelijke
literatuur laat zien dat dit het effect van feedback op gedrag kan vergroten. Alternatieve
gedragsopties hebben vooral effect als ze in de vorm van concrete oplossingen worden gegeven:
een beschrijving van het gedrag dat zal leiden tot de gewenste uitkomsten. Als het doel is om de
kans op gedragsverandering te vergroten, dan is het aan te bevelen om huisartsen te voorzien van
dergelijke concrete oplossingsinformatie. Hiervoor is belangrijk om zowel relatiemanagers als
huisartsen de hulpmiddelen te geven die zij nodig hebben. Relatiemanagers zullen informatie over
concrete oplossingen nodig hebben om deze informatie met huisartsen te kunnen delen. Deze
informatie zou opgenomen kunnen worden in de menukaart.
Om de kans te vergroten dat huisartsen de concrete oplossingsinformatie in de praktijk te kunnen
brengen is het ook belangrijk om vast te stellen welke hulpbronnen zij hiervoor nodig hebben en
waar nodig hen te helpen met het verkrijgen van de benodigde hulpbronnen.

4.5

Beperkingen van dit onderzoek

Dit onderzoek kent een aantal beperkingen. Het aantal observaties en interviews is laag, waardoor
de representativiteit van de bevindingen beperkt kan zijn. Waar mogelijk is dit ondervangen door
data uit gespreksverslagen te gebruiken.
Daarnaast is de selectie van observaties en daarmee interviews via relatiemanagers verlopen.
Hoewel relatiemanagers gevraagd is naar een bepaald type gesprek (met een huisarts die voor het
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eerst deelneemt aan de APS of juist niet, met een huisarts die meer kosten maakt dan verwacht of
juist minder), is het mogelijk dat relatiemanagers gesprekken waar ze van verwachten dat ze goed
verlopen geselecteerd hebben.
Een meer algemene beperking van dit soort onderzoek is dat het niet eenvoudig is vast te stellen
wat de invloed van de aanwezigheid van de onderzoeker op het onderzochte is. Om deze invloed te
beperken is voorafgaand aan de observatie verteld dat het gesprek plaats diende te vinden alsof de
onderzoeker niet aanwezig was. Tijdens sommige gesprekken werd echter toch gerefereerd aan de
aanwezigheid van de onderzoeker. In één geval, bijvoorbeeld, gaf een huisarts nadat hij zijn zorgen
over de organisatie van een bepaald aspect van de zorg had uitgesproken, aan: “Zo, dat staat ten
minste op de band”, waarmee hij aangaf zich bewust te zijn van de aanwezigheid van de
onderzoeker. Aan de andere kant vertelden meerdere relatiemanagers dat de geobserveerde
gesprekken niet anders waren verlopen dan andere gesprekken.
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Bijlage 1 Observatieprotocol

ID: …-…………-…
A. Gegevens observatie
Datum:
…-…-……
Tijd:
………
Locatie van het gesprek en de aanwezigheid van derden
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Bijzonderheden
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

B. Aandachtspunten
(Onder andere gebaseerd op Gabbott en Hogg 2000; Griffith et al 2003)

Start gesprek
1. Proxemics (omgang met afstand en persoonlijke ruimte)
(Begroeting, handgeven, afstand houden, etc)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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2. Kinesics (lichaamshouding en gebaren)
(Knikken/hoofdschudden, glimlachen/lachen, zithouding)
HA:……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
RM:.....…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
3. Oculesics (oogcontact)
(Computergebruik, oogcontact, oogrollen)
HA:.……………………………………………………………………………………
RM:.……………………………………………………………………………………
4. Vocalics (intonatie, volume)
HA:.……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
RM:.……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Na 10 minuten
1. Proxemics
(Waar zit men in de kamer)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2. Kinesics
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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3. Oculesics
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
4. Vocalics
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
5. Welke onderwerpen zijn besproken?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
6. Overig
(Interrumperen, reacties HA, reacties RM op vragen HA, gemaakte afspraken)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Na 20 minuten
1. Proxemics
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2. Kinesics
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
3. Oculesics
…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………
4. Vocalics
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
5. Welke onderwerpen zijn besproken?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

[En zo verder tot 90 minuten]
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Bijlage 2 Analyseschema observatie

Observatie ID:………………..

Besproken onderwerpen en afspraken
Besproken

Tijd

Afspraak



…..



…..





…..





…..





…..



Introductie van de APS
Wat is besproken:…………………………………………………………………..
Onderwerp afspraak:………………………………………………………………..

Gegevens van de praktijk (incl. omgeving)



Wat is besproken:…………………………………………………………………..
Onderwerp afspraak:………………………………………………………………..

Gegevens van de patiëntenpopulatie
Wat is besproken:…………………………………………………………………..
Onderwerp afspraak:………………………………………………………………..

Kosten per patiënt en per segment
Wat is besproken:…………………………………………………………………..
Onderwerp afspraak:………………………………………………………………..

Huisartsenzorg
Wat is besproken:…………………………………………………………………..
Onderwerp afspraak:………………………………………………………………..
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Fysiotherapie



…..



…..



Wat is besproken:…………………………………………………………………..
Onderwerp afspraak:………………………………………………………………..

Farmacie



…..



Wat is besproken:…………………………………………………………………..
Onderwerp afspraak:………………………………………………………………..

MSZ



…..



Wat is besproken:…………………………………………………………………..
Onderwerp afspraak:………………………………………………………………..

GGZ



…..



Wat is besproken:…………………………………………………………………..
Onderwerp afspraak:………………………………………………………………..

Administratief/declaraties



Wat is besproken:…………………………………………………………………..
Onderwerp afspraak:………………………………………………………………..
Codering van verloop van het gesprek
A. APS-gerelateerd
code 1 onderwerp/subonderwerp
A01

1

44

Introductie APS

Code zal gebruikt worden tijdens het coderen van interviews. Dit gaat handmatig gebeuren door
middel van het noteren van codes bij stukken tekst.
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A02

Beoordelend of niet beoordelend brengen (zowel: wordt het genoemd als gedaan)

A021 Door RM
A021a Goed
A021b Fout
A022 Door HA
A022a Goed
A022b Fout

A03

Vorige gesprekken

A031 Door RM
A032 Door HA

A04

Herkenning van cijfers

A041 Vraag van RM
A042 Antwoord van HA
A042a Positief
A042b Negatief

A05

Onduidelijkheid en vragen over cijfers

A051 Bij RM
A052 Bij HA

A06

Duiden van cijfers/het geven van een verklaring

A061 Door RM
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A061a Vraag
Patiëntenpopulatie
Overheidsbeleid
Gedrag van de huisarts/praktijkvoering
Gedrag/aanwezigheid van overige zorgverleners
Wat gebeurt is nodig
Overig
A061b Opmerking
Patiëntenpopulatie
Overheidsbeleid
Gedrag van de huisarts/praktijkvoering
Gedrag/aanwezigheid van overige zorgverleners
Wat gebeurt is nodig
Overig
A062 Door HA
A062a Vraag
Patiëntenpopulatie
Overheidsbeleid
Gedrag van de huisarts/praktijkvoering
Gedrag/aanwezigheid van overige zorgverleners
Wat gebeurt is nodig
Overig
A062b Antwoord/opmerking
Patiëntenpopulatie
Overheidsbeleid
Gedrag van de huisarts/praktijkvoering
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Gedrag/aanwezigheid van overige zorgverleners
Wat gebeurt is nodig
Overig

A07

Alternatieve gedragsopties/verbeterpunten

A071 Door RM
A071a Vraag
A071b Opmerking
A072 Door HA
A072 Vraag
A072b Opmerking

A08

Afspraak

A09

Kwaliteit/tijdigheid van data

A091 Door RM
A091a Kwaliteit
A091b Tijdigheid
A091c Begrijpelijkheid
A092 Door HA
A092a Kwaliteit
A092b Tijdigheid
A092c Begrijpelijkheid

A10

Interesse in meer informatie/APS-verdieping

A101 Vraag door RM
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A102 Antwoord/opmerking door HA

A11

HA geeft aan nieuwe informatie te hebben gekregen/krijgen

A12

HA refereert aan mogelijke implicaties voor gedrag

A13

Conclusie/samenvatting

A14

Het gesprek wordt gestuurd

A141 Door RM
A142 Door HA

A15

RM legt cijfers uit

A16

Praktijkvoering

A161 Vraag RM
A162 Antwoord/opmerking HA

A17

Zorgen of ontevredenheden huisarts

A18

RM noemt oplossing/stelt huisarts gerust
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B. Relatie Huisarts-Achmea/Huisarts-Relatiemanager
B01

Declaraties en vergoedingen

B02

Competenties RM

B03

Belangen Achmea

B031 Door RM
B031a Financieel
B032b Kwaliteit van zorg
B032 Door HA
B032a Financieel
B032b Kwaliteit van zorg

B04

Belangen Huisarts

B041 Door RM
B041a Financieel
B041b Kwaliteit van zorg
B042 Door HA
B042a Financieel
B042b Kwaliteit van zorg

B05

Het maken van grappen

B06

Refereren aan wisselingen in relatiemanagers

B07

RM geeft aan iets uit te zoeken/te regelen (bij Achmea)
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B08

RM vraagt naar zaken buiten APS

B09

Wij/zij denken

C. Niet-APS-gerelateerd
C01

Refereren aan tijd/duur van het gesprek

C011 Door RM
C012 Door HA

C02

Werkdruk HA

C03

Refereren aan mijn aanwezigheid

C04

Gestoord/onderbroken tijdens gesprek

Opmerkingen
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Bijlage 3 Vragenlijsten interviews huisartsen en
relatiemanager

Huisarts
1. Hoe vond u het gesprek gaan in algemene zin?
2. Hoeveelste gesprek was dit, wanneer was het vorige gesprek (gebaseerd op cel B4 punt 5) en
met wie? (gebaseerd op cel A4)
3. Wat waren uw verwachtingen en doelen ten aanzien van het gesprek?
Inhoudelijk (verkrijgen van informatie), procesmatig (relatie met Achmea)
4. Verloop gesprek
1.

Rol van informatie
• Voldeed de informatie aan uw verwachtingen?
• In hoeverre vond u de informatie betrouwbaar? (gebaseerd op cel B2 punt 3)
• Wat vond u van de hoeveelheid informatie die gebracht werd? (losjes gebaseerd op cel
B3 en cel B4 punt 7)

2.

Rol van manier waarop informatie gebracht werd
• Heeft u het idee dat Achmea open is over haar doelen omtrent de APS? (gebaseerd op
cel B4 punt 1)
• Was er ruimte om uw inzichten te formuleren en te delen? (gebaseerd op cel A4 en cel
B4 punt 8)
• Op welke manier werd er gereageerd op vragen en opmerkingen van u? (gebaseerd op
cel A4 en cel B4 punt 8)
• Vond u dat de informatie taak- of persoonsgericht was? (gebaseerd op cel A4 en cel B2
punt 2)
• Hoe zou u de competentie van de RM beoordelen (zowel medisch-inhoudelijk als
sociaal) (gebaseerd op cel B4 punt 3)
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• Was er ruimte om zaken buiten de APS om te bespreken? (gebaseerd op cel B4 punt 7)
• ALS HET NIET HET EERSTE GESPREK WAS: In hoeverre is de boodschap in de verschillende
gesprekken consistent geweest en heeft de relatiemanager zich aan zijn woord
gehouden? (gebaseerd op cel B4 punt 4)
5. Verwachte effecten van het gesprek
1.

Zijn er afspraken gemaakt en alternatieven gedragsopties besproken? (gebaseerd op cel
A2 en cel B2 punt 2)

2.

Veranderingen in kwaliteit en kosten (gebaseerd op cel A5)
• In hoeverre bent u zich na de APS gesprekken beter bewust van de gevolgen van uw
handelen op kosten en kwaliteit? (gebaseerd op cel B3 punt 2)
• In hoeverre heeft u nu beter zicht op mogelijk alternatieven en bent u bereid deze toe
te passen? (gebaseerd op cel B2 punt 1)
• In hoeverre denkt u dat uw eventuele gedragsverandering zal leiden tot lagere kosten
en hogere kwaliteit?

3.

Relatie met Achmea
• Welke effecten denkt u dat deze gesprekken hebben op uw vertrouwen in Achmea?
(gebaseerd op cel A5 en cel B4)
• In hoeverre vindt u dat u en Achmea eenzelfde belang hebben? (gebaseerd op cel A4 en
cel B4 punt 6)

Relatiemanager
1. Hoe vond u het gesprek gaan?
2. Wat waren uw verwachtingen en doelen ten aanzien van het gesprek?
Inhoudelijk (verkrijgen van informatie), procesmatig (relatie met Achmea)
3. Verloop gesprek
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1.

Heeft u tijdens het gesprek in voldoende mate een bijdrage kunnen leveren aan het
bereiken van uw doelen?

2.

Wat vond u van de reactie van de huisarts op de informatie? (gebaseerd op cel A4 en cel
B4 punt 8)

3.

Wat vond u van overige vragen en opmerkingen van de huisarts? (gebaseerd op cel A4 en
cel B4 punt 8)

4.

Heeft u het gevoel dat u tijdens de gesprekken open kan zijn over de doelen omtrent de
APS en dat de huisarts dit ook zo ervaart? (gebaseerd op cel B4 punt 1)

5.

Heeft u het gevoel dat er ruimte was om zaken buiten de APS om te bespreken?
(gebaseerd op cel B4 punt 7) Zo nee, was dat geen doel van u? Wat is volgens u een
goede verhouding tussen APS-gerelateerde onderwerpen en andere onderwerpen?

6.

In hoeverre gebruik je de menukaart tijdens zo’n gesprek?

4. Verwachte effecten van het gesprek
1.

Zijn er afspraken gemaakt en alternatieven gedragsopties besproken? (gebaseerd op cel
A2 en cel B2 punt 2)

2.

Veranderingen in kwaliteit en kosten (gebaseerd op cel A5)
• In hoeverre denkt u dat de huisarts zich na de APS gesprekken beter bewust is van de
gevolgen van zijn handelen op kosten en kwaliteit? (gebaseerd op cel B3 punt 2)
• In hoeverre denkt u dat de huisarts nu beter zicht op mogelijk alternatieven heeft en hij
bereid is deze toe te passen? (gebaseerd op cel B2 punt 1)

3.

Relatie met Achmea
• Welke effecten denkt u dat deze gesprekken hebben op het vertrouwen van de huisarts
in Achmea? (gebaseerd op cel A5 en cel B4)
• In hoeverre denkt u dat de huisarts denkt dat hij en Achmea eenzelfde belang hebben?
(gebaseerd op cel A4 en cel B4 punt 6)

De implementatie van een feedback instrument voor huisartsen, NIVEL 2015

53

