FEITENBLAD
Burgers vinden het belangrijk dat huisartsen deskundig en betrokken zijn;
sociale problematiek en preventie zien ze minder als taak van huisartsen.
In het kader van de herijking van de kernwaarden en kerntaken van de huisarts(enzorg)
is een enquête afgenomen onder burgers met behulp van het Consumentenpanel
Gezondheidszorg van het Nivel. Dit feitenblad beschrijft hoe burgers aankijken tegen
de kernwaarden en kerntaken van de huisarts(enzorg). Een volledig overzicht van de
resultaten van de enquête onder burgers is terug te vinden in een rapportage (zie
bron).

Top 5 van aspecten die respondenten belangrijk vinden van hoe huisartsen
werken
Om te kijken welke aspecten (‘kernwaarden’) burgers belangrijk vinden aan het vak van huisarts, is aan
hen een lijst van 17 verschillende aspecten voorgelegd. Vervolgens is hen gevraagd maximaal vijf aspecten
hieruit te kiezen en deze te ordenen van 1 tot en met 5, waarbij 1 staat voor wat men het belangrijkste
vindt. In de Figuur staat de top 5 van gekozen aspecten.
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Respondenten mochten maximaal vijf aspecten kiezen, en deze ordenen. Wat men het allerbelangrijkste vond, gaf men de waarde 1, wat
men daarna het allerbelangrijkste vond waarde 2, et cetera.

Meer weten? Onderzoek doen met het
Consumentenpanel Gezondheidszorg?
• Mail met consumentenpanel@nivel.nl
• Of kijk op onze website.
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Top 5 van taken die ook door anderen kunnen worden gedaan
Aan de respondenten is uitgelegd dat het vak van huisartsen heel breed is en dat huisartsen niet alles zelf
kunnen doen. Dit betekent dat er keuzes moeten worden gemaakt in wat een huisarts kan doen en wat
door iemand anders gedaan zou kunnen worden. Aan de respondenten zijn tien taken voorgelegd met de
vraag: “Als de huisarts niet voldoende tijd heeft, vind ik dat de volgende taken ook door anderen kunnen
worden gedaan…” Hierbij mochten de respondenten maximaal drie taken aanvinken. In de Figuur staat de
top 5 van taken die volgens de respondenten ook door anderen kunnen worden gedaan.
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Methode

Online vragenlijst binnen het Consumentenpanel Gezondheidszorg van
het Nivel in november 2018.

Steekproef

N=1.500, representatief voor de algemene bevolking in Nederland van 18 jaar en
ouder naar leeftijd en geslacht.

Respons

753 respondenten (50,2%). De analyses zijn gedaan op 745 respondenten (acht
respondenten stonden namelijk niet ingeschreven bij een huisartspraktijk). De
samenstelling van deze groep respondenten (N=745) was naar leeftijd en geslacht
niet helemaal representatief voor de algemene bevolking van 18 jaar en ouder in
Nederland, ook al was de steekproef dit wel. Er is dan ook een weging toegepast om
hiervoor te corrigeren.

Respondenten

50,2% is vrouw, 49,8% is man. De gemiddelde leeftijd is 58 jaar (range 25 tot 89
jaar).

