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5

Voorwoord
In dit rapport staat de vraag centraal wat de stand van zaken anno 2014 is voor
de 17 ambities zoals geformuleerd in de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022.
Deze Toekomstvisie is in 2012 gepubliceerd door het Nederlands Huisartsen
Genootschap (NHG) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), in
samenwerking met het Interfacultair Overleg Huisartsgeneeskunde (IOH).
De ambities die hierin zijn geformuleerd, hebben betrekking op (1) de
vertrouwensrelatie tussen huisartsen en patiënten; (2) huisartsen en hun
omgeving; en (3) de faciliteiten die de huisartsenzorg ondersteunen.
Dit rapport bundelt bestaande kennis aangevuld met nieuwe onderzoeksresultaten. Er is gebruik gemaakt van bestaande gegevens omtrent geleverde
huisartsenzorg, omtrent organisatie van de huisartsenpraktijk, aangevuld met
meningen en ervaringen van patiënten en van huisartsen zelf.
Het project is begeleid vanuit de LHV en het NHG. Deze begeleiding heeft
bijgedragen aan de duiding van de ambities zoals geformuleerd in de
Toekomstvisie en aan de duiding van de gevonden resultaten. Wij bedanken de
heer Karel Rosmalen (LHV) en de heer Marc Eyck (NHG) voor hun zeer
gewaardeerde bijdrage hieraan.
Aan de totstandkoming van dit rapport is financieel bijgedragen door de LHV
en het NHG.

Utrecht, mei 2015
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Samenvatting
De huisartsen in Nederland zijn al een heel eind op weg om de ambities te
realiseren die ze zichzelf voorgenomen hebben voor 2022. De ambities gaan
over drie hoofdthema’s: de directe relatie met de patiënt, de samenwerking met
andere zorgverleners en gemeentes en de organisatie van huisartsenpraktijken.
Uit ons onderzoek blijkt dat:
•

huisartsen ook in 2022 willen staan voor de kernwaarden van de
huisartsgeneeskunde: het verlenen van generalistische, persoonsgerichte en
continue zorg aan patiënten. Anno 2014 is de relatie tussen huisartsen en
patiënten gebaseerd op duurzaamheid en vertrouwen: de meeste patiënten
blijven jaren bij dezelfde huisarts en zoeken zelden een andere huisarts uit
onvrede over de verleende zorg;

•

huisartsen in 2022 dé gids voor patiënten willen zijn zodat zij hun weg
kunnen vinden in de gezondheidszorg. Anno 2014 is dit al gerealiseerd door
goede samenwerkingsrelaties met andere zorgverleners in de eerstelijn. In
de komende jaren moeten huisartsen investeren in de samenwerking met
de tweedelijns zorg en met gemeentes om de ambities op dit terrein in
2022 te realiseren;

•

huisartsen in 2022 zoveel mogelijk gebruik willen maken van beschikbare
faciliteiten om de zorgverlening te ondersteunen. Anno 2014 maken alle
huisartsen in Nederland gebruik van de computer, het elektronisch
patiëntendossier en het Internet, maar benutten zij nog niet alle
mogelijkheden, zoals het maken van afspraken of een gesprek voeren via
het Internet. Om de ambities op dit gebied in 2022 te behalen moeten
huisartsen meer aandacht gaan besteden aan deze organisatorische
aspecten van hun werk.

De ambities zijn geformuleerd in de ‘Toekomstvisie huisartsenzorg 2022’, die de
Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en het Nederlands Huisartsen
Genootschap (NHG) , in samenwerking met het Interfacultair Overleg
Huisartsgeneeskunde (IOH) in 2012 publiceerden. Het leidende motto van de
Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022 luidt: ‘Modernisering naar menselijke
maat’, en het uitgangspunt is het behoud van de continuïteit van de zorg en de
generalistische en persoonsgerichte benadering van de patiënt. De
Toekomstvisie is verwoord in 17 ambities voor 2022. De Toekomstvisie over de
huisartsenzorg in Nederland heeft sinds 2012 extra gewicht gekregen door de
decentralisatie van de zorg naar gemeenten en de nadruk op zorgverlening in
de eigen woonomgeving.
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Dit was aanleiding voor het NIVEL om, in samenwerking met LHV en NHG, de
stand van zaken anno 2014 van de 17 ambities uit de Toekomstvisie te
onderzoeken en aan te geven welke ambities nu al toekomstbestendig zijn, en
voor welke ambities nog stappen gezet moeten worden om deze in 2022
gerealiseerd te hebben. Voor dit onderzoek zijn de ambities geconcretiseerd en
zoveel mogelijk vertaald naar meetbare indicatoren. Met behulp van bestaande
en nieuw verzamelde gegevens (waaronder enquêtes onder huisartsen en
patiënten) is per ambitie nagegaan waar de huisartsenzorg anno 2014 staat.
Voor de helft van de ambities was voldoende informatie voorhanden om
onderbouwde conclusies te trekken, voor de andere helft van de ambities was
er beperkt informatie beschikbaar.
Het vaststellen van de stand van zaken anno 2014 van de ambities over de
huisartsenzorg in 2022 biedt de mogelijkheid om over een aantal jaren opnieuw
een tussenbalans op te maken. Ook biedt het LHV en NHG handvatten om
huisartsen gericht te ondersteunen om de huisartsenzorg toekomstbestendig te
maken en om – waar nodig – ambities toe te voegen of bij te stellen in het licht
van nieuwe ontwikkelingen in de zorg. Daarnaast is het van belang om te
investeren in de beschikbaarheid van gegevens om de huisartsenzorg te kunnen
blijven monitoren.
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1 Inleiding
1.1

Achtergrond en aanleiding
In 2012 is de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022 verschenen. Dit
strategiedocument, vanaf hier aangeduid als ‘de Toekomstvisie’, is opgesteld
door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Landelijke
Huisartsen Vereniging (LHV), in samenwerking met het Interfacultair Overleg
Huisartsgeneeskunde (IOH). De Toekomstvisie wil de kernwaarden van de
Nederlandse huisartsen vastleggen en zorgvuldig borgen. Het leidende motto
van de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022 luidt: “Modernisering naar
menselijke maat”. Een generalistische en persoonsgerichte benadering van
patiënten en continuïteit van de zorg kenmerken de Nederlandse
huisartsenzorg. Dat moet ook zo blijven en waar nodig mogelijk versterkt
worden. Het zijn deze kenmerken die patiënten waarderen in hun huisarts,
aldus de Toekomstvisie.
De geschiedenis van de kernwaarden van de huisartsgeneeskunde gaat terug tot
de Woudschoten-conferentie in 1956. Daar werd de huisartsgeneeskunde
omschreven als “het aanvaarden van continue, integrale en persoonlijke zorg
voor het individu en het gezin”. De uitgangspunten van toen zijn nog steeds
verankerd in de opleiding en beroepsontwikkeling binnen de
huisartsgeneeskunde. In de Toekomstvisie zijn zes algemene uitgangspunten
geformuleerd waaraan de ambities voor de toekomst moeten voldoen:
1. Een toekomstbestendige invulling van de kernwaarden huisartsgeneeskunde
– generalistisch, persoonsgericht en continu – die een adequaat antwoord
geeft op de vragen van allerlei groepen patiënten in de samenleving;
2. De huisarts kent zijn of haar patiënten en de patiënten kennen hun huisarts;
3. Gedeelde en afgestemde verantwoordelijkheden met andere zorgverleners,
zodat de verschillende zorgvragen op de juiste tijd, op de juiste plaats door
de juiste zorgverlener worden beantwoord;
4. Het leveren van kwalitatief goede en samenhangende zorg op maat dichtbij
de patiënt. Goede kwaliteit uit zich in: patiëntgerichtheid, effectiviteit,
veiligheid, doelmatigheid, tijdigheid, gepaste zorg en gelijkheid. De
poortwachtersfunctie is daarbij essentieel;
5. Aandacht voor de betrokkenheid en eigen verantwoordelijkheid van de
patiënt bij de besluitvorming over het behandelbeleid en de bevordering van
zelfmanagement en versterking van de mantelzorg;
6. De huisartsenzorg draagt bij aan het verminderen van gezondheidsachterstanden in de bevolking.
Specifiek is in de Toekomstvisie oog voor vergroting van de samenhang in de
zorg. Huisartsen leveren nu, maar ook in 2022, zorg in fysieke consulten en
visites, al dan niet met de inzet van ICT. Huisartsen vervullen een gids- en
NIVEL - KENNISSYNTHESE TOEKOMSTVISIE HUISARTSENZORG
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spilfunctie en verlenen vanuit deze rol, in samenspraak met andere
betrokkenen, zorg die doelmatig, tijdig en gepast wordt ingezet.
Huisartsen dragen daarmee bij aan een gezonde mens en samenleving.
In de Toekomstvisie staan 17 ambities geformuleerd (box 1.1), die gebaseerd zijn
op de hiervoor genoemde algemene uitgangpunten. Dit ambitieuze programma
vormt een uitdaging voor de beroepsgroep, temeer omdat het streven is om
deze ambities in 2022 gerealiseerd te hebben. Dit vraagt om inzicht in waar de
huisartsgeneeskunde in Nederland nu staat, en waar nog kleine of grote
stappen gezet moeten worden om deze ambities waar te maken.
Box 1.1
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

10

De 17 ambities uit de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022
De patiënt ontvangt zoveel mogelijk zorg in de eigen woonomgeving
door maximaal gebruik te maken van de mogelijkheden van de
huisarts, samenwerking met andere zorgverleners in de eerste lijn en
het stimuleren van zorginnovatie.
De huisarts investeert in een duurzame relatie met de patiënt.
De patiënt heeft te maken met een herkenbaar team van niet meer
dan twee huisartsen: de eigen huisarts en een vaste ‘tweede’ huisarts.
De huisarts zet zich in voor persoonlijke continuïteit en heeft
wekelijks tenminste drie contactdagen. Samen met de ‘vaste tweede’
huisarts waarborgt hij de continuïteit voor de patiënt.
De huisarts voelt zich verantwoordelijk voor het – in samenspraak met
de patiënt – bepalen van doel en beleid van de behandeling en voor de
coördinatie van zorg, ook bij verwijzing. Hiervoor wordt het
elektronisch patiëntendossier bijgehouden en beheerd en de gegevens
door de huisarts geïnterpreteerd.
Versterking van de coördinatie en gidsfunctie van de huisarts voor
alle patiënten die dat nodig hebben, met name de groeiende groep
kwetsbare ouderen en kinderen en mensen met meerdere chronische
aandoeningen.
Om de service naar patiënten te verbeteren, maken huisartsen actief
gebruik van de mogelijkheden voor informatie- en
communicatietechnologie.
Versterken van de organisatiegraad van huisartsenpraktijken op
lokaal, regionaal en landelijk niveau, ter verbetering van de kwaliteit,
samenwerking en doelmatigheid.
Door flexibele openingstijden van het
huisartsensamenwerkingsverband kan een groter deel van de
zorgvraag van patiënten overdag worden opgevangen.
De huisarts werkt met andere zorgverleners samen op basis van
richtlijnen en structurele samenwerkingsafspraken.
De huisartsenzorg richt zich vooral op die vormen van preventie
waarvan haar inzet aantoonbare meerwaarde heeft: de zorggerelateerde en geïndiceerde preventie.
NIVEL - KENNISSYNTHESE TOEKOMSTVISIE HUISARTSENZORG

Box 1.1 –Vervolg
12.

13.

14.

15.
16.

17.

1.2

Samen met andere partijen (GGD, gemeente) geven huisartsen vorm
aan wijkgebonden preventie, waarbij wordt afgesproken wie op welke
wijze de meest effectieve rol kan spelen.
Om de groeiende en veranderende zorgvraag op te vangen werkt de
beroepsgroep, samen met de afdelingen huisartsgeneeskunde, aan
zorginnovatie.
De agenda van onderzoek en innovatie concentreert zich op voor de
huisartsenzorg relevante thema’s, die gekoppeld zijn aan de
kernwaarden van de huisartsgeneeskunde. Met het oog op het
efficiënt gebruik van beschikbare middelen vindt afstemming van
deze agenda plaats op landelijk niveau.
Elke huisartsenpraktijk werkt continu en zichtbaar aan de monitoring
en verbetering van de kwaliteit van patiëntenzorg en praktijkvoering.
De beroepsgroep neemt verantwoordelijkheid voor de continuïteit en
ontwikkeling van het vakgebied, doordat elke huisartsenpraktijk
structureel meewerkt aan onderwijs, onderzoek of innovatie.
De beroepsgroep zet in op het behoud van de internationale
koplopersrol op het gebied van kwaliteit van zorg, zorgontwikkeling,
onderzoek en onderwijs.

Doel van deze kennissynthese en vraagstelling
Het doel van deze kennissynthese is de stand van zaken anno 2014 van de
huisartsenzorg te beschrijven voor de 17 ambities van de Toekomstvisie.
Hiermee wordt, op weg naar 2022, een beeld geschetst van de voortgang van
deze ambities en kan verkend worden welke uitkomsten geschikt zijn voor
monitoring, bijvoorbeeld ervaringen van patiënten, kwaliteitsindicatoren en
andere prestatiemetingen binnen de huisartsenzorg. Met de stand van zaken
die anno 2014 met deze studie wordt opgemaakt, maken wij voor elke ambitie
een inschatting hoe groot de te zetten stappen zijn om deze in 2022
gerealiseerd te hebben. Door deze meting halverwege tussen 2014 en 2022
(bijvoorbeeld in 2018) te herhalen is een beeld te schetsen van de voortgang.
Bovendien kan deze meting samen met de stand van zaken rond 2022 of eerder,
en aangevuld met inzicht in de effecten van de gerealiseerde ambities op
relevante uitkomsten, dienen als uitgangspunt voor een eventuele volgende
Toekomstvisie.
De vraagstelling die we in deze kennissynthese willen beantwoorden is:
Wat is anno 2014 de stand van zaken van de huisartsenzorg op de ambities, zoals
geformuleerd in de Toekomstvisie?

NIVEL - KENNISSYNTHESE TOEKOMSTVISIE HUISARTSENZORG
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1.3

Methoden en gebruikte bronnen
Om de huidige stand van zaken van de huisartsenzorg op de ambities uit de
Toekomstvisie in kaart te brengen zijn de ambities geconcretiseerd en zoveel
mogelijk vertaald naar meetbare indicatoren. Voor het meten van deze
indicatoren maken we gebruik van verschillende gegevens, afkomstig uit
bestaande bronnen, aangevuld met nieuw verzamelde gegevens. Hieronder
worden deze gegevensbronnen kort omschreven. Een uitgebreide omschrijving
is terug te vinden in bijlage 1 ‘Methodische Verantwoording’.

1.3.1

NIVEL Zorgregistraties eerste lijn
Sinds 2001 worden geanonimiseerde en gecodeerde gegevens van elektronische
medische dossiers van patiënten uit huisartspraktijken verzameld in de NIVEL
Zorgregistraties eerste lijn (www.nivel.nl/NZR/zorgregistraties-eerstelijn; hier
verder aangeduid als NIVEL Zorgregistraties). Anno 2014 betreft dit gegevens
uit ruim 500 huisartspraktijken. Deze praktijken omvatten een patiëntenpopulatie van circa 2 miljoen vast ingeschreven patiënten.
De gegevens betreffen o.a. demografische gegevens van ingeschreven patiënten
zoals leeftijd en geslacht, contacten met de huisarts, aan de huisarts
gepresenteerde klachten en aandoeningen, uitslagen van laboratorium- en
ander onderzoek, en voorgeschreven medicatie. Wij hebben in deze studie de
gegevens van 2012 en 2013 gebruikt.

1.3.2

NIVEL huisartsenpraktijkregistratie
Het NIVEL beheert sinds de 70-er jaren van de vorige eeuw een registratie van
alle praktiserende huisartsen in Nederland. Sinds een aantal jaren worden voor
de NIVEL huisartsenpraktijkregistratie (www.nivel.nl/beroepen-in-degezondheidszorg; hier verder aangeduid als huisartsenpraktijkregistratie),
jaarlijks alle huisartspraktijken gevraagd om online hun gegevens te
controleren en zo nodig te actualiseren. In de loop van 2014 zijn ruim 5.000
praktijken aangeschreven en heeft 31% van de praktijken de gegevens
geactualiseerd. De gegevens betreffen onder meer persoonskenmerken van de
huisartsen in de praktijk, de praktijkvorm, de disciplines waarmee wordt
samengewerkt, of men is aangesloten bij een zorggroep, en het ondersteunend
personeel dat in de praktijk werkt. In dit rapport gebruiken we alleen de
gegevens van praktijken die recent hun gegevens hebben geactualiseerd. Dit
betreft 1.567 praktijken. Om uitspraken te kunnen doen op landelijk niveau zijn
weegfactoren toegepast op basis van de verdeling van praktijkvorm in
Nederland.

1.3.3

Vragenlijst Toekomstverkenning huisartsen
In september/oktober 2014 zijn zelfstandig gevestigde huisartsen en HIDHA’s
uitgenodigd om eenmalig een online-vragenlijst in te vullen. Daartoe is een
willekeurige steekproef van 1.000 huisartsen getrokken uit het adressenbestand
van de huisartsenregistratie van het NIVEL, aangevuld met 180 huisartsen uit
12
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het NIVEL-huisartsenpanel. Dit panel bestaat uit huisartsen die enkele keren
per jaar vragenlijsten over diverse onderwerpen ter invulling ontvangen. Van de
1.180 uitgenodigde huisartsen hebben er 232 (20%) de vragenlijst ingevuld. De
vragenlijst bevatte onder andere vragen over de thema’s preventie,
beschikbaarheid van huisartsen, samenwerking en de coördinatie van zorg.
1.3.4

Consumentenpanel Gezondheidszorg
Binnen het NIVEL Consumentenpanel Gezondheidszorg
(www.nivel.nl/consumentenpanel-gezondheidszorg; Brabers et al., 2014)
worden meningen over en ervaringen met de gezondheidszorg onder de
algemene bevolking onderzocht. In deze kennissynthese gebruiken we
gegevens uit de peiling van juni 2014, waaraan ruim 2.800 panelleden hebben
meegewerkt. De vragen gingen onder meer over de tevredenheid met
openingstijden van huisartsenpraktijken, sinds wanneer men bij de eigen
huisarts staat ingeschreven en in hoeverre de behandeling door de huisarts in
samenspraak met hen wordt bepaald.

1.3.5

Website-onderzoek
Met speciaal ontwikkelde software, een zogenoemde webcrawler, zijn gegevens
over de openingstijden van huisartsenpraktijken verzameld. Op een relatief
snelle manier zijn relevante gedeelten van websites van een steekproef van 300
huisartspraktijken opgeslagen en vervolgens geanalyseerd. De gegevens over
dagen en tijden waarop praktijken zijn geopend, zijn verzameld in oktober
2014.

1.3.6

Andere bestaande gegevensbronnen
Verschillende rapporten, artikelen en websites bevatten veel bruikbare
informatie voor deze kennissynthese. Een voorbeeld is de e-health monitor uit
2014 (Krijgsman et al., 2014), deze bevat gegevens rondom het onderwerp
informatie- en communicatietechnologie. Een ander voorbeeld is de Zorgbalans
(Van den Berg et al., 2014), waarin initiatieven rondom transparantie en
kwaliteit staan beschreven. Informatie hieruit is gebruikt om inzicht te geven in
de stand van zaken op het gebied van monitoring en verbetering van de
kwaliteit van zorg. Tot slot zijn bijvoorbeeld gegevens gebruikt van de website
Volksgezondheidenzorg.info. Deze is eind november 2014 gelanceerd door het
RIVM. Met cijfers van het CBS zijn kaartjes samengesteld met informatie over
de afstand tussen het woonadres van patiënten en de dichtstbijzijnde
huisartsenpraktijk. Deze informatie is gebruikt bij het thema zorgaanbod in de
eigen woonomgeving.
De tabel op de volgende pagina biedt een overzicht van de gebruikte bronnen.
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Tabel 1.1 Gebruikte bronnen bij de analyse van de ambities uit de
1
Toekomstvisie
Bron

Jaar

NIVEL Zorgregistraties
Huisartsenpraktijkregistratie
Vragenlijst Toekomstverkenning
Consumentenpanel
Website-onderzoek
E-health monitor
Zorgbalans
Volksgezondheidenzorg.info

2012/2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2012

1

Overige bronnen zijn terug te vinden in het hoofdstuk ‘Gebruikte en
geraadpleegde bronnen’.

1.4

Opbouw van de kennissynthese
Deze kennissynthese is thematisch opgebouwd en bestaat uit acht
hoofdstukken. Naast dit inleidende hoofdstuk, zijn er zes hoofdstukken waarin
de stand van zaken van de ambities van de Toekomstvisie geclusterd in zes
thema’s wordt weergegeven. In het laatste hoofdstuk worden de resultaten voor
de stand van de huisartsenzorg op de ambities samengevat en bediscussieerd en
worden aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek. Het onderstaande
overzicht geeft aan welke thema’s en ambities in welke hoofdstukken aan bod
komen.

Tabel 1.2 Verdeling van thema’s en ambities over hoofdstukken
Hoofdstuk

Thema

2

Zorg in de eigen woonomgeving:
structurele samenwerking en
goede bereikbaarheid
Duurzame en herkenbare relatie
met de patiënt
Verantwoordelijkheid voor
behandeling in volle breedte
Huisartsenzorg en preventie
Digitale communicatie en
monitoring van kwaliteit van zorg
Onderwijs, onderzoek en
innovatie
Stand van ambities anno 2014
samengevat en blik op de
toekomst

3
4
5
6
7
8

14

Ambities zoals benoemd
in de Toekomstvisie
1, 8, 9 en 10
2, 3 en 4
5 en 6
11 en 12
5, 7 en 15
13, 14, 16 en 17
Alle 17 ambities
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Elk hoofdstuk begint met een samenvatting van de belangrijkste resultaten.
Daarbij geven we tevens weer hoe groot de stappen zijn die de huisartsenzorg
nog moet zetten om de ambities te realiseren. Deze inschatting is gebaseerd op
de resultaten zoals beschreven in dit rapport en is afgestemd met de
begeleidingscommissie, met vertegenwoordigers van de LHV en het NHG. De
stappen die nog gezet moeten worden zijn weergegeven als:

•

Kleine stappen:

•

Redelijk grote stappen:

•

Grote stappen:

Van enkele ambities kon de stand van zaken anno 2014 niet volledig in beeld
gebracht worden door ontbrekende informatie. Voor die ambities zijn de
aanbevelingen over de nog te nemen stappen onder voorbehoud weergegeven.
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2 Zorg in de eigen woonomgeving:
structurele samenwerking en goede
bereikbaarheid

Ambitie 1: De patiënt ontvangt zoveel mogelijk zorg in de eigen woonomgeving
door maximaal gebruik te maken van de mogelijkheden van de huisarts,
samenwerking met andere zorgverleners in de eerste lijn en het stimuleren van
zorginnovatie.
Ambitie 8: Versterken van de organisatiegraad van huisartsenpraktijken op
lokaal, regionaal en landelijk niveau, ter verbetering van de kwaliteit,
samenwerking en doelmatigheid.
Ambitie 10: De huisarts werkt met andere zorgverleners samen op basis van
richtlijnen en structurele samenwerkingsafspraken.
Stand van zaken anno 2014
• Bijna twee-derde van de huisartsen voert structureel overleg met een
wijkverpleegkundi-ge/thuiszorgmedewerker
• Andere veelgenoemde samenwerkingspartners in de eerste lijn zijn de
apotheek (90%), huisartsenpost (74%), fysiotherapie (55%) en de
eerstelijnspsycholoog (54%)
• Wat betreft de tweede lijn voeren huisartsen vooral structureel overleg met
de GGZ, het verpleeghuis en inwendige specialismen (10 tot 14%)
• De gemiddelde afstand tussen het woonadres van de patiënt en de
dichtstbijzijnde huisartsenpraktijk is 0,9 kilometer; deze reisafstand is het
grootst in het noordoosten en het kleinst in het westen van Nederland
• Anno 2014 is 81% van de huisartspraktijken aangesloten bij een zorggroep
• De ketenzorgprogramma’s waarvoor praktijken zijn aangesloten bij een
zorggroep, zijn vooral diabetes mellitus (99%), COPD (75%) en VRM (55%).
Ten aanzien van ambitie 1, 8 en 10 zijn naar onze inschatting redelijk grote
stappen nodig om deze in 2022 te bereiken

16
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Ambitie 9: Door flexibele openingstijden van het
huisartsensamenwerkingsverband kan een groter deel van de zorgvraag van
patiënten overdag worden opgevangen.
Stand van zaken anno 2014
• 89% van de patiënten is tevreden met de openingstijden van de praktijk van
hun huisarts
• 89% van de praktijken is op reguliere tijden geopend, namelijk tussen 8:00
en 17:00 uur. Solopraktijken laten meer variatie zien in hun openingstijden
dan duo- en groepspraktijken
• 26% is op bepaalde doordeweekse dagen of dagdelen gesloten, vooral op
woensdag- en donderdagmiddag
• 3% van de praktijken is voor 8:00 uur geopend en 2% van de praktijken is na
17:00 uur nog open.
Ten aanzien van ambitie 9 zijn naar onze inschatting grote stappen nodig om
deze in 2022 te bereiken

2.1

Inleiding
In de afgelopen jaren is door de overheid en andere belanghebbenden meer
ingezet op zorg in de eigen woonomgeving van patiënten. Hiermee wordt
getracht een antwoord te geven op een groeiende en veranderende zorgvraag
en stijgende kosten. Om zorg dichtbij de patiënt te kunnen bieden spelen
huisartsen een centrale rol. Volgens de Toekomstvisie is voor die rol een goede
bereikbaarheid, een goede organisatiegraad en samenwerking van belang.
Het toekomstbeeld is dat huisartsen de zorg voor de patiënt vanuit hun eigen
praktijk blijven verlenen maar dat voor een totaalaanbod op bepaalde gebieden
wordt samengewerkt.

2.2

Samenwerking voor zorg in de eigen woonomgeving
Ambitie 1: De patiënt ontvangt zoveel mogelijk zorg in de eigen woonomgeving
door maximaal gebruik te maken van de mogelijkheden van de huisarts,
samenwerking met andere zorgverleners in de eerste lijn en het stimuleren van
zorginnovatie.
Ambitie 8: Versterken van de organisatiegraad van huisartsenpraktijken op
lokaal, regionaal en landelijk niveau, ter verbetering van de kwaliteit,
samenwerking en doelmatigheid.
Ambitie 10: De huisarts werkt met andere zorgverleners samen op basis van
richtlijnen en structurele samenwerkingsafspraken.
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2.2.1

Samenwerking van huisartsen met eerstelijns zorgaanbieders
In deze paragraaf geven we weer met welke zorgaanbieders huisartsen actief
samenwerken, dat wil zeggen met wie zij structureel of regulier overleg voeren
dat al dan niet contractueel is vastgelegd.
Anno 2014 wordt er door bijna alle huisartsen (90%) structureel samengewerkt
met de apotheek ( tabel 2.1). Nog geen 7% van de zelfstandig gevestigde
huisartsen is zelf apotheekhoudend (Van Hassel, Kasteleijn en Kenens, 2015).
Naast de apotheek staan ook de huisartsenpost (74%), de wijkverpleegkundige
of thuiszorgmedewerker (64%), de fysiotherapeut (55%) en de
eerstelijnspsycholoog (54%) hoog op de lijst van samenwerkingspartners.
De samenwerking met de wijkverpleegkundige wordt in de Toekomstvisie van
belang geacht voor de verbinding van care en cure, waardoor patiënten zo lang
mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Medewerkers van een gemeente (12%) en
GGD (4%) staan nog relatief laag op de lijst van zorgaanbieders waarmee
huisartsen structureel overleg voeren.

18
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Tabel 2.1 Eerstelijns zorgaanbieders met wie huisartsen actief samenwerken,
1
totaal en naar praktijkvorm
Solopraktijk
(N=66)
Apotheek
Huisartsenpost
Wijkverpleegkundige/
Verpleging en
verzorging
(thuiszorg)
Zorggroep
Fysiotherapie
Eerstelijns psycholoog
Diëtetiek
Algemeen
maatschappelijk werk
Jeugdgezondheidszorg
Oefentherapie
Diagnostisch centrum
Verloskunde
Medewerkers in
dienst gemeente
Podotherapie
Consultatiebureau
Logopedie
Pedagogische/opvoedkundige
ondersteuning
Tandarts
Medewerkers in
dienst GGD
Anders/geen
structureel overleg

Duopraktijk
(N=89)

Groepspraktijk
(N=77)

Totaal
(N=232)

%

%

%

%

86,4
66,7

89,9
79,8

93,5
74,0

90,1
74,1

51,5
51,5
48,5
45,5
37,9

67,4
65,2
51,7
57,3
37,1

70,1
71,4
63,6
57,1
36,4

63,8
63,4
54,7
53,9
37,1

15,2

29,2

37,7

28,0

6,1
10,6
9,1
13,6

14,6
16,9
14,6
10,1

24,7
18,2
15,6
14,3

15,5
15,5
13,4
12,5

6,1
15,2
1,5
9,1

16,9
6,7
11,2
7,9

11,7
14,3
19,5
16,9

12,1
11,6
11,2
11,2

1,5
4,5

4,5
3,4

10,4
9,1

5,6
5,6

0,0

5,6

6,5

4,3

18,2

12,4

9,1

12,9

1

Percentages tellen niet op tot 100%, omdat meerdere antwoorden mogelijk
zijn. Bron: Vragenlijst Toekomstverkenning, 2014.

Wanneer we ons beperken tot contractueel vastgelegde samenwerking (bijlage
4, tabel B4.1) zien we lagere percentages. Dan blijkt bijvoorbeeld dat 19% van
de huisartspraktijken geformaliseerd samenwerkt met een
wijkverpleegkundige of thuiszorgmedewerker.

NIVEL - KENNISSYNTHESE TOEKOMSTVISIE HUISARTSENZORG

19

2.2.2

Samenwerking van huisartsen met tweedelijns zorgaanbieders
Wat betreft de tweede lijn wordt door huisartsen het meest actief
samengewerkt met de GGZ (14%), het verpleeghuis (13%) en inwendige
specialismen (10%; tabel 2.2). Gespecialiseerde jeugdhulp (3%) wordt het minst
vaak genoemd als samenwerkingspartner. Bij de antwoordcategorie “anders”
meldden de meeste respondenten dat men geen structureel overleg met de
tweede lijn heeft.

Tabel 2.2 Tweedelijns zorgaanbieders uit de tweede lijn met wie huisartsen
1
actief samenwerken, totaal en naar praktijkvorm
Solo
praktijk
(N=66)
GGZ
Verpleeghuis
Inwendige specialismen
Medisch coördinerend
centrum (MCC)
Dermatologie, allergologie
Cardiologie
Gynaecologie
Orthopedie
Chirurgie
Oogheelkunde
Neurologie
KNO
Urologie
Gespecialiseerde jeugdhulp
Ziekenhuis, overige specialismen
Anders/geen structureel overleg

Duo
praktijk
(N=89)

Groepspraktijk
(N=77)

Totaal
(N=232)

%

%

%

%

10,6
4,5
6,1

11,2
15,7
9,0

20,8
15,6
14,3

14,2
12,5
9,9

7,6
3,0
3,0
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
19,7
57,6

9,0
5,6
6,7
7,9
5,6
5,6
4,5
4,5
4,5
4,5
3,4
37,1
49,4

5,2
11,7
10,4
9,1
9,1
7,8
9,1
9,1
7,8
7,8
3,9
28,6
53,2

7,3
6,9
6,9
6,5
5,6
5,2
5,2
5,2
4,7
4,7
3,0
29,3
53,0

1

Percentages tellen niet op tot 100%, omdat meerdere antwoorden mogelijk
zijn. Bron: Vragenlijst Toekomstverkenning, 2014.

2.2.3

Zorggroepen
Bijna 81% van de praktijken is in 2014 aangesloten bij een zorggroep (tabel 2.3).
Dit geldt met name voor duo- en groepspraktijken. Bij ruim 10% van de
praktijken is geen van de aanwezige huisartsen aangesloten bij een zorggroep.

20

NIVEL - KENNISSYNTHESE TOEKOMSTVISIE HUISARTSENZORG

Tabel 2.3 Aantal huisartsenpraktijken dat is aangesloten bij een zorggroep,
1
totaal en naar praktijkvorm

Ja
Nee
Onbekend

Solopraktijk
(N=2.526)
%
78,1
12,7
9,2

Duopraktijk
(N=1.761)
%
84,5
8,2
7,3

Groepspraktijk
(N=781)
%
82,0
7,4
10,7

Totaal
(N=5.068)
%
80,9
10,3
8,8

1

Gebaseerd op 1.567 praktijken die in 2014 gegevens hebben aangeleverd aan de
huisartsenpraktijkregistratie van het NIVEL. Aantallen en percentages zijn
geëxtrapoleerd naar landelijk en gewogen naar praktijkvorm
Bron: Huisartsenpraktijkregistratie, 2014.
De praktijken die zijn aangesloten bij een zorggroep, hebben dat met name
gedaan voor de ketenzorg rondom Diabetes Mellitus (99%), COPD (75%) en
VRM (55%) (bijlage 4, tabel B4.2). In het kader van de ketenzorg werken
huisartsen het meest met andere eerstelijns zorgaanbieders samen in
ketenzorgprogramma’s Diabetes Mellitus (86%), COPD (70%) en VRM (60%) .
Dit geldt eveneens voor ketenzorg-samenwerking met tweedelijns
zorgverleners, al zijn de percentages hier lager (bijlage 4, tabel B4.3).
2.2.4

Afstand tot de huisartsenpraktijk
Om patiënten zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen, is het van belang
dat huisartsen dichtbij zijn. In 2012 woonden Nederlanders op gemiddeld 0,9
1

kilometer van de dichtstbijzijnde huisartsenpraktijk . In het noordoosten van
Nederland waren de afstanden naar een huisartsenpraktijk het grootst, deze
lopen op tot zo’n 2,5 km, en in het westen van het land het kleinst, vooral
tussen de 0,5 en 1,0 km.

2.3

Zorg in de eigen woonomgeving: beschikbaarheid en toegankelijkheid van
huisartsenpraktijken
Ambitie 9: Door flexibele openingstijden van het
huisartsensamenwerkingsverband kan een groter deel van de zorgvraag van
patiënten overdag worden opgevangen.

1

Bron: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/eerstelijnszorg/regionaal-

internationaal/huisartsenzorg#!node-afstand-in-kilometers-naar-dichtstbijzijndehuisartsenpraktijk , geraadpleegd februari 2015.
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2.3.1

Openingstijden van huisartsenpraktijken
De veruit meest (89%) voorkomende openingstijd is van 8:00 tot 17:00, gevolgd
door 7:45-17:00 en 8:00-17:30 uur ( tabel 2.4). Vergeleken met duo- en
groepspraktijken kennen de solopraktijken meer variatie in de begintijden.
Kijken we naar de ‘afwijkende’ openingstijden, dan geldt dat ruim 2% na 17:00
uur nog open is en 3% van de praktijken voor 8:00 uur geopend is.

Tabel 2.4 Openingstijden van huisartsenpraktijken, totaal en naar praktijkvorm
Solo
praktijk
(N=110)

Duo
praktijk
(N=121)

Groepspraktijk
(N=59)

Totaal
(N=290)

%

%

%

%

7:00-17:00
7:30-17:00
7:45-17:00

0,9
0,9
0,9

2,5

1,7
3,4

0,7
0,3
2,1

8:00-12:00
8:00-13:00
8:00-13:30
8:00-15:00
8:00-15:30
8:00-16:00
8:00-17:00
8:00-17:30
8:00-18:00
8:00-19:00
8:30-12:30
8:30-16:00
8:30-17:00

0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
1,8
86,4
0,9
0,9
0,8
0,9
-

1,7
90,1
2,5
0,8
0,8

1,7
91,5
1,7
-

0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
1,4
89,0
1,7
0,3
0,3
0,3
0,6
0,7

9:00-17:00

0,9

0,8

-

0,7

Bron: website-onderzoek, 2014.

Ruim 26% van de praktijken geeft op de website aan op welke doordeweekse
dagen of dagdelen de praktijk gesloten is (bijlage 4, tabel B4.4), de overige
praktijken geven hier geen informatie over. Solopraktijken zijn vaker op een
doordeweekse dag of dagdeel gesloten dan groepspraktijken (40% versus 5%).
Praktijken zijn het vaakst op woensdagmiddag of donderdagmiddag gesloten.
Duo- en groepspraktijken melden vaker op hun website hun pauzetijden dan
solopraktijken (bijlage 4, tabel B4.5). Ongeacht het type praktijk begint de
lunchpauze veelal om 12:00 uur of 12:30 uur. De pauze duurt een half uur of een
uur.
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2.3.2

Tevredenheid van patiënten met openingstijden van huisartsenpraktijken
Veruit de meeste patiënten (89%) zijn tevreden met de openingstijden van de
huisartsenpraktijk (tabel 2.5). Meest genoemde redenen voor ontevredenheid
waren dat de praktijk geen avondopenstelling (5%) of weekendopenstelling
(3%) had.
Tabel 2.5

Tevredenheid van patiënten met de openingstijden van
1
huisartsenpraktijken (N=2.808)

Ja
Nee, want:
• praktijk gaat te laat open
• praktijk gaat te vroeg dicht
• praktijk is niet alle werkdagen open
• praktijk heeft geen avondopenstelling
• praktijk heeft geen weekendopenstelling
• andere reden

%
89,3
0,3
2,1
1,0
5,3
2,9
2,3

1

Percentages tellen niet op tot 100%, omdat meerdere antwoorden mogelijk
zijn. Bron: Consumentenpanel, 2014.
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3 Duurzame en herkenbare relatie met de
patiënt

Ambitie 2: De huisarts investeert in een duurzame relatie met de patiënt.
Stand van zaken anno 2014
• 90% van de patiënten staat vijf jaar of langer in dezelfde huisartsenpraktijk
ingeschreven
• 4% van de patiënten is in de afgelopen 5 jaar overgestapt naar een andere
huisartsenpraktijk uit onvrede over de zorg of over het contact met de
huisarts of de praktijkmedewerkers.
Ten aanzien van ambitie 2 zijn naar onze inschatting kleine stappen nodig om
deze in 2022 te bereiken

Ambitie 3: De patiënt heeft te maken met een herkenbaar team van niet meer
dan twee huisartsen: de eigen huisarts en een vaste ‘tweede’ huisarts.
Ambitie 4: De huisarts zet zich in voor persoonlijke continuïteit en heeft
wekelijks tenminste drie contactdagen. Samen met de ‘vaste tweede’ huisarts
waarborgt hij de continuïteit voor de patiënt.
Stand van zaken anno 2014
• Van de patiënten die in de afgelopen 12 maanden met hun praktijk contact
hadden, had 7% met drie of meer huisartsen contact. Kijken we naar
specifieke patiëntengroepen, dan is dit percentage hoger (20%) voor
patiënten met Parkinson en lager (3%) voor patiënten met een depressie.
• 69% van de huisartsen werkt zelf evenals een eventuele vaste collega
tenminste drie dagen per week
• 65% van de huisartsen werkt zelf drie dagen per week en werkt zodanig dat
aan de randvoorwaarde wordt voldaan om met maximaal twee huisartsen
voor een patiënt beschikbaar te zijn.
Ten aanzien van ambitie 3 en 4 zijn naar onze inschatting redelijk grote stappen
nodig om deze in 2022 te bereiken, maar voor ambitie 3 is deze inschatting door
onvoldoende gegevens onder voorbehoud
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3.1

Inleiding
De Toekomstvisie benadrukt het belang van een langdurige vertrouwensrelatie
van huisartsen met hun patiënten. Tegelijkertijd zien we dat huisartsen in de
afgelopen jaren vaker in grote praktijken zijn gaan werken. In 2014 werkten
meer huisartsen in een groepspraktijk (33%) of een duo-praktijk (39%) dan in
een solopraktijk (28%) (Van Hassel, Kasteleijn en Kenens, 2015). Hierdoor kan
een patiënt bij afwezigheid van de eigen huisarts met verschillende andere
huisartsen te maken krijgen. Dit kan de duurzame relatie tussen huisarts en
patiënt onder druk zetten, temeer omdat deeltijdwerken in de
huisartsenpraktijk steeds meer gemeengoed is (Van der Velden, Jabaaij en
Hingstman, 2006).

3.2

Duurzame relatie met de patiënt
Ambitie 2: De huisarts investeert in een duurzame relatie met de patiënt.
Eén van de indicatoren voor een duurzame relatie is hoe lang patiënten in hun
huisartsenpraktijk staan ingeschreven. Van de ondervraagde patiënten staat
zo’n 90% vijf jaar of langer in dezelfde huisartspraktijk ingeschreven. Voor bijna
de helft van de patiënten is dit zelfs 25 jaar of langer (tabel 3.1).

Tabel 3.1 Aantal jaar dat patiënten bij hun huidige huisartsenpraktijk staan
ingeschreven (N=1.996)

< 5 jaar
5 t/m 9 jaar
10 t/m 14 jaar
15 t/m 19 jaar
20 t/m 24 jaar
≥ 25 jaar

%
10,5
11,2
9,5
9,4
12,1
47,4

Bron: Consumentenpanel, 2014.
Een kleine groep patiënten (4%) is in de afgelopen 5 jaar overgestapt naar een
andere huisartsenpraktijk uit onvrede over de zorgverlening, over het contact
met hun huisarts of met de praktijkmedewerkers. De meest genoemde reden
om over te stappen was het verlies aan vertrouwen in hun huisarts (43%).
Verder koos bijvoorbeeld 13% van de overgestapte patiënten voor een andere
huisarts, omdat de zorg door verschillende huisartsen werd verleend.
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3.3

Herkenbaar team en aantal contactdagen met patiënten
Ambitie 3: De patiënt heeft te maken met een herkenbaar team van niet meer
dan twee huisartsen: de eigen huisarts en een vaste ‘tweede’ huisarts.
Ambitie 4: De huisarts zet zich in voor persoonlijke continuïteit en heeft
wekelijks tenminste drie contactdagen. Samen met de ‘vaste tweede’ huisarts
waarborgt hij de continuïteit voor de patiënt.
Van alle responderende huisartsen op de Vragenlijst Toekomstverkenning geeft
89% aan een vaste collega in de praktijk te hebben bij wie patiënten terecht
kunnen als zij er zelf niet zijn. Het grootste deel (65%) van de huisartsen
voldoet aan de randvoorwaarden voor zowel ambitie 3 als 4: zij werken zelf
evenals hun collega-huisarts drie of meer dagen in de week, én samen met deze
collega dekken zij 5 dagen in de week. (tabel 3.2). Als we de randvoorwaarden
voor beide ambities apart bekijken, dan blijkt dat 69% van de huisartsen en hun
eventuele vaste collega- huisarts ieder tenminste drie dagen per week werken.
Van alle huisartsen is 90% samen met een collega-huisarts 5 dagen per week
voor patiënten beschikbaar.

Tabel 3.2

Aantal dagen per week dat de huisarts zelf en een (eventuele) vaste
collega in de praktijk werkzaam is (N=226)

Ja
Huisarts en (eventuele)
vaste collega werken ieder
Nee
tenminste 3 dagen per
week
Totaal

Huisarts en vaste collega samen werken
tenminste 5 dagen per week
Ja
Nee
Totaal
65,0%
4,4%
69,5%
25,2%

5,3%

30,5%

90,3%

9,7%

100,0%

Bron: Vragenlijst Toekomstverkenning, 2014.

3.4

Herkenbaar huisartsenteam vanuit patiëntenperspectief

Ambitie 3: De patiënt heeft te maken met een herkenbaar team van niet meer
dan twee huisartsen: de eigen huisarts en een vaste ‘tweede’ huisarts.
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In een kleinschalige studie in 15 groepspraktijken met drie of meer huisartsen,
die deelnemen aan de NIVEL Zorgregistraties, is voor twee groepen patiënten
onderzocht hoeveel verschillende huisartsen deze patiënten zagen in de
periode 2012-2013. De resultaten laten zien dat 20% van de patiënten met de
ziekte van Parkinson met meer dan twee verschillende huisartsen te maken had
in deze twee jaar (tabel 3.3). Van de patiënten met de diagnose depressie had
3% met meer dan twee verschillende huisartsen te maken. Tabel 3.3 laat zien
dat de meeste patiënten met de ziekte van Parkinson en met een depressie in
deze periode meerdere consulten met huisartsen hebben gehad; het gaat dus
om patiënten die regelmatig de huisarts bezoeken.

Tabel 3.3

Aantal patiënten met de ziekte van Parkinson, resp. depressie in 15
groepspraktijken en in 2012-2013 met meer dan twee verschillende
huisartsen contact had
Patiënten met de
ziekte van
Parkinson
167

Patiënten met
een depressie

met meer dan 2 verschillende
huisartsen te maken hebben gehad

34 (20%)

21 (3%)

Gemiddeld aantal consulten in gehele
periode

8,5 (SD: 7,4)

3,3 (SD: 2,5)

Totaal aantal patiënten, van wie:

635

Bron: NIVEL Zorgregistraties, 2012/2013.

Uit een peiling in het Consumentpanel uit 2012 blijkt dat van de ruim 750
patiënten die in de voorgaande 12 maanden met hun huisartsenpraktijk contact
hadden, 7% met drie of meer huisartsen te maken kreeg (tabel 3.4). Dit geldt
met name voor de patiënten die in deze periode 10 keer of meer met hun
huisartsenpraktijk contact hadden.

NIVEL - KENNISSYNTHESE TOEKOMSTVISIE HUISARTSENZORG

27

Tabel 3.4

Aantal patiënten dat met verschillende huisartsen contact had,
naar het aantal keer dat zij in de afgelopen 12 maanden contact met
1
hun huisartspraktijk hadden (N=753)

Aantal keer
contact
huisartspraktijk
1 keer

Aantal verschillende huisartsen waarmee patiënten contact
hadden
1 huisarts
2 huisartsen
≥ 3 huisartsen
%
%
%
100,0

-

-

2-4 keer

53,7

42,4

4,0

5-9 keer

37,3

46,8

15,8

10 keer of meer

36,4

41,8

21,8

Totaal

57,8

35,2

7,0

1

Patiënten die de afgelopen 12 maanden contact met de huisartsenpraktijk
hadden.
Bron: Consumentenpanel, 2012.
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4 Verantwoordelijkheid voor behandeling
in volle breedte

Ambitie 5: De huisarts voelt zich verantwoordelijk voor het – in samenspraak
met de patiënt – bepalen van doel en beleid van de behandeling en voor de
coördinatie van zorg, ook bij verwijzing. Hiervoor wordt het elektronisch
patiëntendossier bijgehouden en beheerd en de gegevens door de huisarts
geïnterpreteerd.
Stand van zaken anno 2014
• 91% van de huisartsen wordt voldoende geïnformeerd door de medisch
specialist, 63% wordt voldoende geïnformeerd door eerstelijns
zorgverleners
• 60% wordt op tijd geïnformeerd door de medisch specialist, 56% wordt op
tijd geïnformeerd door eerstelijns zorgverleners
• 65% voelt zich verantwoordelijk voor de zorg van de patiënt, nadat deze is
doorverwezen naar de medisch specialist; 88% voelt zich verantwoordelijk
na verwijzing naar een eerstelijns zorgverlener
• 65% van de huisartsen bevordert zelfmanagement bij patiënten met
chronische aandoeningen
• 21% van de huisartsen heeft een groepsprogramma ter bevordering van
zelfmanagement bij patiënten
• Afspraken over zelfmanagement worden vastgelegd in het dossier: dit doet
65 tot 70% van de huisartsen voor afspraken over stoppen met roken,
eetgewoonten en bewegen
• 69% van de huisartsen legt keuzemogelijkheden voor de behandeling aan
de patiënt voor en 60% legt de beste behandeling aan de patiënt voor
• 86% van de patiënten vindt dat hun huisarts hen in voldoende mate laat
meebeslissen bij de behandeling of hulp die ze krijgen.
Ten aanzien van ambitie 5 en het aspect samenspraak met de patiënt zijn naar
onze inschatting kleine stappen nodig om deze in 2022 te bereiken

Ten aanzien van de coördinatie na verwijzing van de patiënt zijn redelijk grote
stappen nodig om deze in 2022 te bereiken
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Ambitie 6: Versterking van de coördinatie¬- en gidsfunctie van de huisarts voor
alle patiënten die dat nodig hebben, met name de groeiende groep kwetsbare
ouderen en kinderen en mensen met meerdere chronische aandoeningen.
Stand van zaken anno 2014
• De POH heeft een belangrijke rol bij de zorg voor chronisch zieken. In
totaal beschikt ruim 80% van de huisartsenpraktijken over een POHsomatiek, ruim 65% over een POH-GGZ en 15% over een SPV/GGZmedewerker.
Ten aanzien van ambitie 6 zijn naar onze inschatting redelijk grote stappen
nodig om deze in 2022 te bereiken, maar deze inschatting is wegens onvoldoende
gegevens onder voorbehoud

4.1

Inleiding
In de Toekomstvisie wordt ruim aandacht besteed aan de rol van huisartsen als
coördinator en gids van de patiënt. Inzet is modernisering van de
poortwachtersfunctie waarin huisartsen nog sterker een coördinerende rol
aannemen en als gids in de zorg voor alle patiënten fungeren. Deze coördinatie
speelt op meerdere niveaus en binnen meerdere domeinen.

4.2

De rol van huisartsen na verwijzing
Ambitie 5: De huisarts voelt zich verantwoordelijk voor het – in samenspraak
met de patiënt – bepalen van doel en beleid van de behandeling en voor de
coördinatie van zorg, ook bij verwijzing. Hiervoor wordt het elektronisch
patiëntendossier bijgehouden en beheerd en de gegevens door de huisarts
geïnterpreteerd.
Vrijwel alle huisartsen (91%) zijn van mening dat zij vaak of altijd voldoende
door medisch specialisten geïnformeerd worden nadat zij een patiënt hebben
doorverwezen (tabel 4.1), en zij worden, aldus 60%, vaak tot altijd tijdig
geïnformeerd over de ingezette behandeling. In geval van verwijzingen naar
andere eerstelijnszorgverleners zijn deze percentages 63% (voldoende
geïnformeerd) en 56% (tijdig geïnformeerd). Het gevoel van
verantwoordelijkheid voor de behandeling en coördinatie van zorg voor

30

NIVEL - KENNISSYNTHESE TOEKOMSTVISIE HUISARTSENZORG

patiënten is vooral na verwijzing binnen de eerstelijn aanwezig (88%), en bij
65% van de huisartsen als het gaat om verwijzing naar de tweedelijn.

Tabel 4.1

Meningen van huisartsen over de coördinatie van zorg, nadat
patiënten zijn doorverwezen binnen de eerste- of naar de tweede
lijn (N=226)

Nooit Zelden Soms Vaak Altijd
%
%
%
% %
“Nadat ik een patiënt heb doorverwezen naar de medisch specialist
(tweede lijn)…
…word ik voldoende geïnformeerd over
de behandeling door de medisch
0
1
8
85
6
specialist.”
…word ik op tijd geïnformeerd over de
behandeling door de medisch
specialist.”
0
4
36
59
1
…voel ik me nog steeds
verantwoordelijk
voor de behandeling en coördinatie van
de integrale zorg voor deze patiënt.”

0

3

33

43

22

“Nadat ik een patiënt heb doorverwezen binnen de eerstelijnszorg…
…word ik voldoende geïnformeerd over
de behandeling door de desbetreffende
zorgverlener.”
0
4
32
58

5

…word ik op tijd geïnformeerd over
de behandeling door de desbetreffende
zorgverlener.”

0

7

38

53

3

…voel ik me nog steeds
verantwoordelijk
voor de behandeling en coördinatie van
integrale zorg voor deze patiënt.”

0

2

10

45

43

Bron: Vragenlijst Toekomstverkenning, 2014.

4.3

De rol van huisartsen bij speciale groepen patiënten
Ambitie 6: Versterking van de coördinatie- en gidsfunctie van de huisarts voor
alle patiënten die dat nodig hebben, met name de groeiende groep kwetsbare
ouderen en kinderen en mensen met meerdere chronische aandoeningen.
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4.3.1

Inzet van POH voor chronisch zieken
De praktijkondersteuner huisartsenzorg (POH) werd zo’n 15 jaar geleden
geïntroduceerd.
In 2014 is de POH in veel praktijken aanwezig, ruim 80% heeft een POHsomatiek en ruim 65% een POH-GGZ in de praktijk (tabel 4.2). Dit is een
toename ten opzichte van 2012 toen circa 75% van de praktijken een POH in
dienst had (Heiligers et al,. 2012). Daarnaast heeft bijna 15% van de praktijken
een SPV/GGZ-medewerker in dienst.

Tabel 4.2 Praktijken met specifiek ondersteunend personeel, totaal en naar
12
praktijkvorm

Praktijkondersteuner
(POH) somatiek
POH GGZ
Sociaal Psychiatrisch
Verpleegkundige
/GGZ-medewerker
Onbekend

Solo
praktijk
(N=2.526)
%

Duo
praktijk
(N=1.761)
%

Groepspraktijk
(N=781)
%

Totaal
(N=5.068)
%

77,0
63,3

84,3
68,4

81,3
64,0

80,2
65,2

10,7
6,2

15,9
3,8

24,3
3,7

14,6
5,0

1

Gebaseerd op 1.567 praktijken die in 2014 gegevens hebben aangeleverd aan de
huisartsenpraktijkregistratie. Aantallen en percentages zijn geëxtrapoleerd naar
landelijk en gewogen naar praktijkvorm.
2
Percentages tellen niet op tot 100%, omdat meerdere antwoorden mogelijk
zijn. Bron: Huisartsenpraktijkregistratie, 2014.

4.4

Zelfmanagement en het bepalen van de behandeling in samenspraak met
de patiënt
Ambitie 5: De huisarts voelt zich verantwoordelijk voor het – in samenspraak met
de patiënt – bepalen van doel en beleid van de behandeling en voor de
coördinatie van zorg, ook bij verwijzing. Hiervoor wordt het elektronisch
patiëntendossier bijgehouden en beheerd en de gegevens door de huisarts
geïnterpreteerd.

4.4.1

Rol van huisartsen bij bevorderen zelfmanagement
Bijna 65% van de huisartsen zegt desgevraagd vaak of altijd zelfmanagement bij
patiënten met chronische aandoeningen te bevorderen (tabel 4.3). Dus 35%
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geeft aan zelfmanagement soms, zelden of nooit te bevorderen bij chronisch
zieken.

Tabel 4.3 Mate waarin huisartsen aangeven dat zij zelfmanagement bij
patiënten met chronische aandoeningen bevorderen (N=221)
%
Nooit

0,5

Zelden

5,4

Soms

29,4

Vaak

55,7

Altijd

9,1

Bron: Vragenlijst Toekomstverkenning, 2014.

Bij 47% van de huisartsen is het bevorderen van het zelfmanagement bij
patiënten in de praktijk een gezamenlijke taak van POH’s en huisartsen, en bij
45% van de huisartsen wordt dit in de praktijk voornamelijk door de POH
gedaan; 8% van de huisartsen geeft aan dit voornamelijk zelf te doen. Om
zelfmanagement te bevorderen wordt in de Toekomstvisie gesteld dat de
huisarts patiënten wijst op de mogelijkheden zich aan te sluiten bij
groepsprogramma’s. Anno 2014 heeft ruim 21% van de huisartsen een
groepsprogramma, bijvoorbeeld voor stoppen met roken. Zo’n 65 tot 70% van
de huisartsen legt in het dossier afspraken vast met betrekking tot
zelfmanagement, over bewegen, eetgewoonten en roken. Circa 23% van de
huisartsen legt geen afspraken met betrekking tot zelfmanagement vast in het
dossier.
4.4.2

Besluitvorming tijdens consulten
De verschillende behandelmogelijkheden worden door 69% van de huisartsen
vaak of altijd aan de patiënt voorgelegd waarna de patiënt een behandeling
kiest (stelling 1; figuur 4.1). Daarnaast legt 60% van de huisartsen de beste
behandeling aan de patiënt uit en dan vraagt de huisarts of de patiënt het
daarmee eens is (stelling 2).
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Figuur 4.1

100%

Reacties van huisartsen op stellingen over gezamenlijke
besluitvorming (‘shared decision making’) met patiënten (N=221)

4%

6%

65%

54%

2%
15%

80%
60%

Altijd
52%

Vaak
Soms

40%
20%

36%

29%

Stelling 1
Stelling 2
Stelling 3

31%

Nooit

4%

1%
Stelling 1

0%

Zelden

Stelling 2

Stelling 3

“Ik leg verschillende mogelijkheden voor aan de patiënt en de
patiënt kiest welke behandeling het beste bij hem of haar past”
“Ik leg de naar mijn mening beste behandeling voor aan de patiënt
en vraag of hij/zij het daarmee eens is”
“Ik leg de naar mijn mening beste behandeling uit aan de patiënt
en start deze zonder verder overleg”

Bron: Vragenlijst Toekomstverkenning, 2014.

Ruim 91% van de patiënten vindt dat de huisarts hen laat meebeslissen over de
hulp of behandeling die zij krijgen. Bijna 86% van de patiënten vindt dat dit in
voldoende mate gebeurt. Ook geeft 6% aan dat zij niet meebeslissen, maar hier
geen problemen mee hebben (tabel 4.4).

Tabel 4.4

Mate waarin patiënten vinden dat ze kunnen meebeslissen met de
huisarts over de behandeling of hulp die zij krijgen (N=2.761)
%

Ja:
•

in voldoende mate

85,8

maar te weinig
en ik vind dat ik teveel zelf moet beslissen

3,7
1,7

•

en dat vind ik prima

6,0

•

maar ik zou willen dat mijn huisarts mij wel mee laat beslissen

2,8

•
•
Nee:

Bron: Consumentenpanel, 2014.
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5 Huisartsenzorg en preventie

Ambitie 11: De huisartsenzorg richt zich vooral op die vormen van preventie
waarvan haar inzet aantoonbare meerwaarde heeft: de zorg-gerelateerde en
geïndiceerde preventie
Stand van zaken anno 2014
• 92% van de huisartsen voert op eigen initiatief preventieve metingen uit bij
patiënten die al bekend zijn met een of meer risicofactoren voor hart- en
vaatziekten, diabetes mellitus of nierziekten
• 48% roept actief patiënten op voor een preventieve meting
• De POH heeft bij 40 tot 46% van de huisartsen een belangrijke rol in de
praktijk bij het verwijzen naar leefstijlprogramma’s, zoals
beweegprogramma’s, voedingsprogramma’s of stoppen met roken
programma’s.
Ten aanzien van ambitie 11 zijn naar onze inschatting redelijk grote stappen nodig
om deze in 2022 te bereiken, maar deze aanbeveling geldt alleen voor geïndiceerde
preventie; voor zorg-gerelateerde preventie kunnen we geen aanbeveling doen

Ambitie 12: Samen met andere partijen (GGD, gemeente) geven huisartsen vorm
aan wijkgebonden preventie, waarbij wordt afgesproken wie op welke wijze de
meest effectieve rol kan spelen.
Stand van zaken anno 2014
• Huisartsen hebben in het kader van preventie samenwerkingsafspraken met
de diëtist (43%), collega-huisartsen buiten de praktijk (39%) en
fysiotherapeut (37%). Een kleiner aandeel heeft dit met de gemeente (2%) en
GGD (1%).
• 41% van de huisartsen heeft in de afgelopen drie maanden contact gehad met
een gemeente, 40% met een GGD. Van degenen die contact hadden met
gemeente en/of GGD, ging het bij respectievelijk 17% en 22% van de
huisartsen over preventie.
Ten aanzien van ambitie 12 zijn naar onze inschatting grote stappen nodig om
deze in 2022 te bereiken, maar deze inschatting is onder voorbehoud wegens
onvoldoende gegevens
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5.1

Inleiding
In de afgelopen jaren is veel nadruk gelegd op preventieve activiteiten binnen
de zorg. Binnen de Toekomstvisie is veel aandacht voor de rol die huisartsen bij
preventieve activiteiten zouden moeten hebben. Huisartsen worden geacht
vanuit opgebouwd vertrouwen patiënten aan te moedigen tot een gezonde
leefstijl, waarmee ziekte kan worden voorkomen of uitgesteld.
Preventie wordt onderverdeeld in vier vormen: universele, selectieve,
geïndiceerde en zorg-gerelateerde preventie (box 5.1). In de Toekomstvisie
worden de geïndiceerde en zorg-gerelateerde preventie genoemd als taak van
huisartsen.

Box 5.1

Vormen van preventie

Universele preventie
Gericht op de algemene bevolking die niet gekenmerkt wordt door een verhoogd
risico op ziekte. Universele preventie heeft tot doel de kans op het ontstaan van
ziekte- of risicofactoren te verminderen.
Selectieve preventie
Gericht op (hoog)risicogroepen in de bevolking. Selectieve preventie heeft tot
doel de gezondheid van specifieke risicogroepen te bevorderen door het
uitvoeren van specifieke lokale, regionale of landelijke preventieprogramma’s.
Het opsporen en toeleiden naar de zorg is onderdeel van zo’n programma.
Geïndiceerde preventie
Gericht op individuen, die veelal nog geen gediagnosticeerde ziekte hebben,
maar wel risicofactoren of symptomen. Geïndiceerde preventie heeft tot doel het
ontstaan van ziekte of verdere gezondheidsschade te voorkomen door een
interventie respectievelijk behandeling.
Zorg-gerelateerde preventie
Gericht op individuen met een ziekte of een of meerdere
gezondheidsproblemen. Deze preventie heeft tot doel het individu te
ondersteunen bij zelfredzaamheid, ziektelast te reduceren en ‘erger’
(complicaties) te voorkomen.
Bron: Overgenomen uit Koopmans et al, 2012. Oorspronkelijke bron: Institute
of Medicine, 1994.
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5.2

De inzet van huisartsen bij geïndiceerde preventie
Ambitie 11: De huisartsenzorg richt zich vooral op die vormen van preventie
waarvan haar inzet aantoonbare meerwaarde heeft: de zorg-gerelateerde en
geïndiceerde preventie

5.2.1

Werkwijze binnen de praktijk
Bijna de helft (48%) van de huisartsen geeft aan patiënten actief op te roepen
voor een preventieve meting of consult (stelling 1; figuur 5.1). Vrijwel alle
huisartsen (92%) voeren deze metingen uit bij patiënten die al bekend zijn met
één of meer risicofactoren voor hart- en vaatziekten, diabetes mellitus of
nierziekten (stelling 4).

Figuur 5.1

Werkwijze van huisartsen voor de opsporing van mensen met een
verhoogd risico op hart- en vaatziekten, diabetes mellitus of
nierziekten (N=220)

100%
23%

25%

15%

80%
54%
60%

25%

42%

3
47%

40%

20%

20%
18%

21%
0%
Stelling 1

Stelling 2

2

15%
16%

Stelling 1

5 (helemaal onze
werkwijze)
4

38%

1 (helemaal niet
onze werkwijze)

16%

9%

7%

5%
3%

Stelling 2

Stelling 3

Stelling 4

“In mijn huisartsenpraktijk worden mensen actief opgeroepen voor
een preventieve meting/consult.”
“In mijn huisartsenpraktijk worden, als mensen daar zelf om
vragen, preventieve metingen uitgevoerd bij mensen die voor
andere klachten dan hart- en vaatziekten, diabetes mellitus of
nierziekten op het spreekuur komen.”
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Stelling 3

“In mijn huisartsenpraktijk worden op ons initiatief preventieve
metingen uitgevoerd bij mensen die voor andere klachten dan hart
en vaatziekten, diabetes mellitus of nierziekten op het spreekuur
komen.”
Stelling 4 “In mijn huisartsenpraktijk worden op ons initiatief preventieve
metingen uitgevoerd bij mensen die al bekend zijn met een of meer
risicofactoren voor hart- en vaatziekten, diabetes mellitus of
nierziekten.”
Bron: Vragenlijst Toekomstverkenning, 2014.

De taakverdeling binnen praktijken voor verschillende preventieve activiteiten
staat weergegeven in tabel 5.1. De meeste activiteiten worden wisselend door de
huisarts of de POH gedaan. De POH heeft bij 40 tot 46% van de huisartsen een
belangrijke rol bij het verwijzen naar leefstijlprogramma’s, waaronder
beweegprogramma’s, voedingsprogramma’s en stoppen met rokenprogramma’s.
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Tabel 5.1

Taakverdeling van preventieve activiteiten bij patiënten met een
verhoogd risico op hart- en vaatziekten, diabetes mellitus en/of
nierziekten (N=232)

Gesprek met de patiënt
over (test)uitslagen
Geven van leefstijladvies
Meegeven van
voorlichtingsbrochures of
actief wijzen op info bij
www.thuisarts.nl
Verwijzing naar een
eerstelijnsspecialist
• Diëtist
• Fysiotherapeut/
• bewegingsadviseur
Verwijzing naar een
programma
voor bevordering van
een gezonde leefstijl
• Stoppen-met-rokenprogramma
• Beweegprogramma
• Voedingsprogramma
• Ander programma
Vervolggesprek om
vorderingen met de
patiënt te bespreken
Andere behandeling

Soms
Meestal huisarts/
de soms de
huisarts
POH

Wordt
Meestal
nooit
Onde POH gedaan bekend

30,6
6,0

51,7
44,4

12,1
43,1

0,0
0,0

5,6
6,5

17,2

47,0

27,6

2,2

6,0

13,8

44,4

34,9

0,4

6,5

31,0

40,9

19,4

1,7

6,9

12,5
6,0

38,4
36,6

39,7
47,0

3,4
4,7

6,0
5,6

4,3
1,7

35,3
8,2

46,1
10,3

6,9
21,6

7,3
58,2

8,2
3,4

36,2
8,2

46,6
7,3

0,0
22,4

9,1
58,6

Bron: Vragenlijst Toekomstverkenning, 2014.

NIVEL - KENNISSYNTHESE TOEKOMSTVISIE HUISARTSENZORG

39

5.3

Samenwerking met andere zorgaanbieders, GGD en gemeenten op het
gebied van geïndiceerde preventie en wijkgebonden activiteiten
Ambitie 12: Samen met andere partijen (GGD, gemeente) geven huisartsen vorm
aan wijkgebonden preventie, waarbij wordt afgesproken wie op welke wijze de
meest effectieve rol kan spelen.

5.3.1

Samenwerking met andere zorgaanbieders
De meeste huisartsen hebben afspraken gemaakt over de opsporing of
behandeling van mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten,
diabetes mellitus of nierziekten met een diëtist (43%), met andere collegahuisartsen buiten de praktijk (39%) en met fysiotherapeuten/
bewegingsadviseurs (37%; tabel 5.2). Verder blijkt dat een klein deel van de
huisartsen afspraken heeft met de gemeente (2%) en GGD (1%).

Tabel 5.2

Zorgaanbieders waarmee huisartsen samenwerkingsafspraken
2
1
hebben in het kader van preventie ; totaal en naar praktijkvorm
(N=217)
Solo
praktijk
(N=60)

Duo
praktijk
(N=84)

Groepspraktijk
(N=73)

Totaal
(N=217)

%

%

%

%

Diëtist
Collega huisartsen buiten de
praktijk
Fysiotherapeut/bewegingsadviseur

41,7

44,0

43,8

43,3

30,0

42,9

41,1

38,7

38,3

38,1

35,6

37,3

Zorgverzekeraar

28,3

39,3

37,0

35,5

Ziekenhuis
Diagnostisch
centrum/laboratorium

28,3

29,8

34,2

30,9

30,0

29,8

31,5

30,4

Podotherapeut

26,7

27,4

24,7

26,3

Thuiszorg

11,7

20,2

13,7

15,7

Leefstijladviseur

3,3

4,8

8,2

5,5

Sportschool

0,0

7,1

2,7

3,7

Gemeente

1,7

1,2

4,1

2,3

GGD

3,3

0,0

1,4

1,4

Tandarts

3,3

0,0

0,0

0,9

Arbodienst

0,0

0,0

0,0

0,0

40,0

36,9

31,5

35,9

Anders/geen
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Tabel 5.2 - voetnoten
1
Percentages tellen niet op tot 100%, omdat meerdere antwoorden mogelijk
zijn
2
Specifiek gaat het om de opsporing of behandeling van mensen met een
verhoogd risico op hart- en vaatziekten, diabetes mellitus of nierziekten
Bron: Vragenlijst Toekomstverkenning, 2014.

5.3.2

Rol van GGD en gemeente bij preventieve activiteiten in de
huisartsenzorg
In het najaar van 2014 had 41% van de huisartsen in de voorafgaande drie
maanden contact met de gemeente en 40% met de GGD. Zo’n 36% van de
huisartsen had met geen van beide instanties contact. Van de groep die contact
had met de gemeente, geeft 17% aan dat dit over preventie ging. Voor contact
met de GGD was dit 22%.
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6 Digitale communicatie en monitoring
van kwaliteit van zorg

Ambitie 5: De huisarts voelt zich verantwoordelijk voor het – in samenspraak
met de patiënt – bepalen van doel en beleid van de behandeling en voor de
coördinatie van zorg, ook bij verwijzing. Hiervoor wordt het elektronisch
patiëntendossier (EPD) bijgehouden en beheerd en de gegevens door de
huisarts geïnterpreteerd.
Stand van zaken anno 2014
• Bijna alle huisartsen maken gebruik van het EPD
• In 2013 werd in bijna alle praktijken (ruim 99%) bij meer dan 70% van de
consulten een betekenisvolle ICPC-code geregistreerd.
Ten aanzien van ambitie 5 zijn naar onze inschatting kleine stappen nodig om
deze in 2022 te bereiken, maar deze inschatting is wegens onvoldoende gegevens
onder voorbehoud

Ambitie 7: Om de service naar patiënten te verbeteren, maken huisartsen actief
gebruik van de mogelijkheden voor informatie- en communicatietechnologie.
Stand van zaken anno 2014
•
75% van de huisartsen biedt contactmogelijkheden via het Internet aan
•
67% van de huisartsen biedt de mogelijkheid voor het online aanvragen
van een herhaalrecept
•
49% van de huisartsen biedt de mogelijkheid aan patiënten om een vraag
aan de huisarts te stellen via e-mail of een website
•
18% van de huisartsen biedt de mogelijkheid aan om via het Internet een
afspraak te maken.
•
1% van de huisartsen biedt de mogelijkheid aan om via beeld een gesprek
te voeren met de patiënt.
Ten aanzien van ambitie 7 zijn naar onze inschatting grote stappen nodig om
deze in 2022 te bereiken
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Ambitie 15: Elke huisartsenpraktijk werkt continu en zichtbaar aan de
monitoring en verbetering van de kwaliteit van patiëntenzorg en
praktijkvoering.
Stand van zaken anno 2014
• Er bestaat nog geen landelijk geaccepteerde en allesomvattende kwaliteitsindicatorenset, die alle aspecten van de huisartsenzorg dekt
• 55% van alle huisartsen werkt in een praktijk die deelneemt aan de NHGpraktijkaccreditering
Ten aanzien van ambitie 15 zijn naar onze inschatting redelijk grote stappen
nodig om deze in 2022 te bereiken, maar deze inschatting is wegens onvoldoende
gegevens onder voorbehoud

6.1

Inleiding
Huisartsen worden in de Toekomstvisie gezien als de spil in het
informatieproces rondom de zorg voor de patiënt. Huisartsen zorgen voor
informatie-uitwisseling met andere zorgaanbieders binnen de eerste en tweede
lijn, zodat er een vaste plek is waar alle relevante patiëntgegevens beschikbaar
zijn.

6.2

Databeheer en digitale communicatie
Ambitie 5: De huisarts voelt zich verantwoordelijk voor het – in samenspraak
met de patiënt – bepalen van doel en beleid van de behandeling en voor de
coördinatie van zorg, ook bij verwijzing. Hiervoor wordt het elektronisch
patiëntendossier (EPD) bijgehouden en beheerd en de gegevens door de
huisarts geïnterpreteerd.
Ambitie 7: Om de service naar patiënten te verbeteren, maken huisartsen actief
gebruik van de mogelijkheden voor informatie- en communicatietechnologie.

6.2.1

Het elektronisch patiëntendossier
Gebruik van en ondersteuning vanuit het elektronisch patiëntdossier
Nederland staat al enige jaren bekend als het land waar
huisartsinformatiesystemen (HISsen), in vergelijking met andere landen, zeer
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veel gebruikt worden (Dobrev et al., 2008). Bijna alle huisartsen (98%) houden
hun patiëntendossiers voornamelijk of uitsluitend elektronisch bij (Krijgsman
et al., 2014). In nagenoeg alle praktijken in Nederland wordt een HIS gebruikt
om gegevens over de geleverde zorg en de bedrijfsvoering systematisch vast te
leggen en bij te houden. Kerntaken die in het HIS worden vastgelegd zijn het
beheren van een episodelijst, consultregistratie, verwerken van berichten en het
voorschrijven van medicatie. Naast het vastleggen van de kerntaken kennen
HISsen nog meer functionaliteiten, één daarvan is bijvoorbeeld de ondersteuning bij het voorschrijven van medicatie. Het HIS van 90 tot 100% van de
huisartsen geeft waarschuwingen of meldingen bij allergie of intolerantie, bij
een contra-indicatie of bij interactie tussen geneesmiddelen. Maar suggesties
vanuit het HIS voor aanvullend onderzoek worden nog weinig geboden
(Krijgsman et al., 2014).
Kwaliteit van dossiervoering
In 2013 heeft het NHG een richtlijn opgesteld over hoe het elektronisch
patiëntendossier (EPD) moet worden bijgehouden onder de naam ADEPD
(Adequate Dossiervorming met het EPD). De kwaliteit van de dossiervoering
wordt o.a. afgemeten aan het percentage gedeclareerde consulten dat is
voorzien van een betekenisvolle ICPC-code. Als norm wordt 70% gehanteerd.
Ruim 99% van de huisartsenpraktijken voldoet aan deze norm. In bijna 80%
van de praktijken was bij meer dan 90% van de consulten een betekenisvolle
ICPC-code geregistreerd (Van der Bij en Verheij, 2013).
6.2.2

Digitale diensten van huisartsenpraktijken
Driekwart van de huisartsen biedt patiënten mogelijkheden aan om via het
Internet contact te leggen met de huisarts of de praktijk (Krijgsman et al., 2014).
De meest frequente toepassing is het aanvragen van een herhaalrecept via het
Internet (67%). Bijna de helft van de huisartsen biedt de mogelijkheid om via email of een website een vraag aan de huisarts (49%) of de praktijkassistente
(44%) te stellen. Met 18% van de huisartsen kan er via het Internet een afspraak
worden gemaakt. Via het Internet een gesprek met beeldcontact tussen huisarts
en patiënt voeren wordt door 1% van de huisartsen aangeboden.
Bij huisartsen die de mogelijkheid voor het aanvragen van een herhaalrecept via
Internet aanbieden, wordt bij driekwart ook hiervan gebruik gemaakt. Ook
geeft ongeveer een kwart van de huisartsen aan dat het maken van een afspraak
via het Internet (26%) dagelijks wordt gebruikt. Dat geldt ook voor het stellen
van een vraag aan de huisarts via e-mail of website (23%).
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6.3

Continue verbetering en monitoring van de kwaliteit van de zorg
Ambitie 15: Elke huisartsenpraktijk werkt continu en zichtbaar aan de
monitoring en verbetering van de kwaliteit van patiëntenzorg en
praktijkvoering.

6.3.1

Ondersteuning kwaliteitsbeleid huisartsenpraktijken
Hulpmiddelen voor kwaliteitsverbetering
In samenwerking met andere partijen wordt door de huisartsberoepsorganisaties gewerkt aan kwaliteitsindicatoren voor praktijken, die de
kwaliteit van de praktijkvoering en van de zorg voor patiënten weergeven. In
2010 is een set kwaliteitsindicatoren ontwikkeld voor huisartsenpraktijken en
2
apart voor zorggroepen (over chronische zorg) . De LHV wijst op twee
hulpmiddelen om de kwaliteit te verbeteren: (1) de NHG-praktijkaccreditering
(zie hierna in deze subparagraaf) en (2) de handreiking ‘Verbeter uw kwaliteit’.
In deze handreiking zijn 5 elementen van praktijkvoering uitgewerkt, te weten
infrastructuur, staf, mensen, communicatie en financiën. In aanvulling hierop
formuleert de LHV zeven voorwaarden voor kwaliteitsverbetering in de
huisartsenpraktijk (box 6.1)
Box 6.1 Voorwaarden voor kwaliteitsverbetering in de huisartsenpraktijk
• Er is regelmatig overleg van huisartsen en medewerkers over aspecten van de
zorg of de praktijkvoering die verbeterd kunnen worden.
• Het beleid van de praktijk ligt expliciet vast in een beleidsplan voorzien van
een jaarverslag.
• Er is een actief en continu kwaliteitsbeleid van de huisartsen en
medewerkers van de voorziening. Allen hebben een verantwoordelijkheid,
waarbij één praktijkmedewerker bekend is als initiatiefnemer.
• Er is sprake van regelmatige evaluatie en toetsing van de geboden zorg en er
wordt actie ondernomen op basis van de informatie.
• De medewerkers van de voorziening huisartsenzorg toetsen regelmatig hun
kennis en kunde en laten dat hun agenda voor deskundigheidsbevordering
bepalen. Toetsing van de praktijkvoering is een logische eerste stap.
• De huisartsen en de voorziening werken planmatig aan verbetering van de
zorg en de praktijkvoering.
• Er is een klachtenprocedure.
Bron: https://www.lhv.nl/uw-beroep/kwaliteit-geneesmiddelen/niveaus-vankwaliteitsbeleid/de-huisartsenpraktijk, geraadpleegd november 2014.
2

Bron: https://www.lhv.nl/visie-en-beleid/kwaliteit/transparantie-enindicatoren, geraadpleegd november 2014.
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3

Ondersteuning kwaliteitsbeleid door LHV-kringen
Er zijn 23 LHV-kringen, verdeeld over 7 regio’s, die huisartsenpraktijken en
lokale of regionale huisartsengroepen (hagro’s) ondersteunen bij hun
kwaliteitsbeleid. Ook stimuleren de LHV-kringen op regionaal niveau de
relaties tussen huisartsenvoorzieningen en de universiteit, of meer specifiek de
onderzoeksinstituten, de universitaire afdelingen Huisartsengeneeskunde en de
beroepsopleidingen. Tenslotte steunen de LHV-kringen de ontwikkeling van
opleidingspraktijken.
4

NHG-standaarden
De standaarden van het NHG zijn een belangrijk fundament voor de kwaliteit
van de huisartsgeneeskundige zorg in Nederland. De ruim 100 standaarden
worden zoveel mogelijk onderbouwd met wetenschappelijk onderzoek en
geven richtlijnen voor de diagnose en behandeling van aandoeningen die veel
voorkomen in de huisartsenpraktijk.
Accreditering
Praktijken kunnen verschillende accreditaties verwerven die gebaseerd zijn op
verschillende kwaliteitscriteria. Met een accreditering van de huisartsenpraktijk
tonen huisartsen aan dat de praktijk voldoet aan vastgestelde kwaliteitsnormen.
De NHG-Praktijk Accreditering, waarbij praktijken worden getoetst op de
kwaliteit van praktijkvoering en geleverde zorg is de meest gangbare
accreditering. Deze accreditering wordt beheerd door een onafhankelijke
organisatie (NHG-praktijkaccreditering [NPA]). Praktijken worden
geaccrediteerd als zij aan een aantal eisen op het terrein van (1) beleid, (2)
meten, verbeteren en borgen, (3) praktijkorganisatie, (4) patiëntervaringen en
(5) professioneel handelen (box 6.2).

3

Bron: https://www.lhv.nl/uw-beroep/kwaliteit-geneesmiddelen/niveaus-van-

kwaliteitsbeleid/de-regio , geraadpleegd november 2014.
4

Bron: https://www.nhg.org/thema/nhg-standaarden , geraadpleegd november 2014.
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Box 6.2 NHG-praktijkaccrediteringsvoorwaarden
(1) beleid
• weet welke zorg zij wil aanbieden;
• werkt volgens standaarden en best practices;
• heeft een visie op haar eigen ontwikkeling en vertaalt deze in beleid;
• stelt zich toetsbaar en transparant op en verantwoordt zich jaarlijks.
(2) meten, verbeteren en borgen
• verzamelt systematisch gegevens en draagt bij aan spiegelinformatie voor de
beroepsgroep;
• werkt gestructureerd aan de verbetering van de eigen organisatie en
verhoging van de kwaliteit van de zorg;
• gebruikt lage spiegelscores als startpunt voor verbetering;
• beschouwt een klacht of (bijna) incident ook als kans voor verbetering;
• beschikt over een procedure veilig incidentmelden; werkt consistent en
borgt genomen maatregelen.
(3) praktijkorganisatie
• beheerst al haar processen en de risico’s voor kwaliteit en veiligheid;
• beschikt over de juiste mensen om goede zorg te kunnen verlenen;
• beschikt over de juiste middelen om goede zorg te kunnen verlenen;
• kan laten zien dat zij zich houdt aan de afspraken om goede zorg te leveren,
op de overeengekomen wijze.
(4) patiëntervaringen
• de mening van de patiënt is belangrijk voor de praktijk.
(5) professioneel handelen
• stelt zich toetsbaar op;
• werkt professioneel volgens standaarden, richtlijnen en best practices;
• kan afwijkingen van (medische) werkwijzen onderbouwen.
Bron: NHG-praktijkaccreditering, 2011.

Anno 2014 werkt volgens de NPA 55% van alle huisartsen in een praktijk die
deelneemt aan de NHG-praktijkaccreditering.
Herregistratie van huisartsen
Na de opleiding dienen huisartsen zich in te schrijven bij de Registratie
commissie Geneeskundig Specialisten (RGS) om als huisarts te kunnen
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5

werken. Iedere vijf jaar dienen huisartsen zich te her-registreren, waarvoor ze
aan een aantal eisen moeten voldoen. Eén van die eisen is dat zij in de vijf jaar
voor de expiratiedatum van de registratie, gemiddeld 16 uur per week als
huisarts gewerkt moeten hebben. Daarnaast hebben de eisen betrekking op een
minimaal aantal uren gewerkt in Avond-, nacht- en weekend-(ANW-)diensten,
geaccrediteerde deskundigheidsbevordering en geaccrediteerde intercollegiale
toetsing.

6.3.2

6

Transparantie en kwaliteit van huisartsenzorg: een overzicht van
initiatieven
Zorgkaart Nederland: patiëntervaringen
Op de website Zorgkaart Nederland kunnen patiënten hun ervaringen met
huisartsen delen door middel van een rapportcijfer en een toelichting daarop
geven. Huisartsen kunnen vervolgens hierop reageren. Zorggebruikers kunnen
de informatie betrekken in hun keuze voor een zorgaanbieder (Van den Berg et
al., 2014).
In november 2014 waren binnen Zorgkaart Nederland 3.923 huisartspraktijken
en 9.310 huisartsen in Nederland bekend. Het gemiddelde rapportcijfer dat
patiënten voor alle huisartspraktijken hebben gegeven is 7,9, het gemiddelde
rapportcijfer voor huisartsen is 8,2.

7

Kwaliteitsinstituut en KiesBeter
Op initiatief van de overheid werd in 2005 de website “KiesBeter.nl” gestart.
Doel van de website was het ontsluiten van z.g. etalage-informatie van onder
meer huisartsen zodat patiënten/consumenten zorgaanbieders konden
vergelijken. Inmiddels is de website ondergebracht bij het Kwaliteitsinstituut,
dat onderdeel uitmaakt van Zorginstituut Nederland. Sinds 2014 is de etalageinformatie van de website KiesBeter verwijderd en richt het zich op het geven
van kwaliteitsinformatie over zorgaanbieders. Voor huisartsen zijn deze
indicatoren nog niet landelijk vastgesteld en wordt verwezen naar andere
websites met kwaliteitsinformatie, zoals Zorgkaart Nederland (zie voorgaande
paragraaf).
Kwaliteitsindicatoren: Zichtbare zorg (Zizo)
In het kader van het programma Zichtbare zorg zijn kwaliteitsindicatorensets
voor de huisartsenzorg opgesteld en zijn ook metingen verricht. De indicatoren
5

Bron: http://knmg.artsennet.nl/Opleiding-en-herregistratie/RGS-

1/Registratie/Geneeskundig-specialist.htm , geraadpleegd december 2014.
6

Bron: http://knmg.artsennet.nl/Opleiding-en-herregistratie/RGS1/Herregistratie/Huisarts-3.htm , geraadpleegd december 2014.
7

Bron: https://www.zorgkaartnederland.nl/huisartsenpraktijk en
https://zorgkaartnederland.nl/huisarts, geraadpleegd november 2014.
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zijn betwist en de voorziene administratieve belasting hoog (Van den Berg et
al., 2014).
CQ-index Huisartsenzorg
De CQ-index Huisartsenzorg is een meetinstrument dat tot doel heeft om de
kwaliteit van de huisartsenzorg vanuit het perspectief van patiënten op een
gestandaardiseerde manier vast te leggen. Het instrument levert keuzeinformatie voor consumenten, verbeteringsinformatie voor zorgaanbieders en
zorginkoopinformatie voor zorgverzekeraars (Van den Berg et al., 2014). Met de
vragenlijsten wordt gemeten wat patiënten belangrijk vinden en wat hun
ervaringen met de huisartsenzorg zijn.
In totaal hebben 5.539 patiënten (48% respons) van 32 verschillende
huisartspraktijken de vragenlijst ingevuld. Gemiddeld gaven zij de
huisartsenpraktijken een rapportcijfer van 8,2 als algemeen oordeel.

8

Visitatiemodule NHG
Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) heeft een Visititatiemodule
beschikbaar voor huisartsen, waarmee het eigen functioneren kan worden
beoordeeld. Deze module bestaat onder meer uit: (1) een portfolio waarin de
huisarts het eigen functioneren analyseert; (2) feedback uit de eigen omgeving
van bijvoorbeeld collega huisartsen; (3) evaluatie van het eigen functioneren
door patiënten; en (4) een evaluatiegesprek met een gespreksleider. Het
instituut IQ Health Care heeft een pilotstudie uitgevoerd onder 32 huisartsen
(Cruijsberg en Braspenning, 2013). Hieruit blijkt onder meer dat collega’s iets
minder kritisch op het functioneren zijn, dan de huisartsen zelf. Over het
9

algemeen zijn de waarderingen positief, met name die van patiënten .

8
9

Bron: www.nivel.nl/nivel-en-de-cq-index , geraadpleegd november 2014.
Bron: http://www.iqhealthcare.nl/nl/nieuws/2013/12/individueel-functioneren-

huisartsen-beoordeeld/#.VOSbRLFgVQs , geraadpleegd februari 2015.
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7 Onderwijs, onderzoek en innovatie

Ambitie 13: Om de groeiende en veranderende zorgvraag op te vangen werkt de
beroepsgroep, samen met de afdelingen huisartsgeneeskunde, aan
zorginnovatie.
Stand van zaken anno 2014
• Op landelijk niveau werken de huisartsberoepsorganisaties en de
universitaire afdeling Huisartsengeneeskunde samen; zorginnovatie is
daarbij een van de vaste aandachtspunten.
Ten aanzien van ambitie 13 zijn naar onze inschatting kleine stappen nodig om
deze in 2022 te bereiken, maar deze inschatting is wegens onvoldoende gegevens
onder voorbehoud

Ambitie 14: De agenda van onderzoek en innovatie concentreert zich op voor
de huisartsenzorg relevante thema’s, die gekoppeld zijn aan de kernwaarden
van de huisartsgeneeskunde. Met het oog op het efficiënt gebruik van
beschikbare middelen vindt afstemming van deze agenda plaats op landelijk
niveau.
Stand van zaken anno 2014
• ‘De agenda van onderzoek en innovatie’ is geen formeel openbaar
beschikbaar document of herkenbare institutie. Van centrale coördinatie
van gebruik van middelen lijkt geen sprake te zijn.
Ten aanzien van ambitie 14 zijn naar onze inschatting redelijk grote stappen
nodig om deze in 2022 te bereiken, maar deze inschatting is wegens onvoldoende
gegevens onder voorbehoud
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Ambitie 16: De beroepsgroep neemt verantwoordelijkheid voor de continuïteit
en ontwikkeling van het vakgebied, doordat elke huisartsenpraktijk structureel
meewerkt aan onderwijs, onderzoek of innovatie.
Stand van zaken anno 2014
• Aios en alumni geven als gemiddeld rapportcijfer 7,8 aan de opleiding.
• 46% van de huisartsen heeft het afgelopen jaar meegewerkt aan
wetenschappelijk patiëntgebonden onderzoek
• 43% heeft het afgelopen jaar onderwijs gegeven aan huisartsen, huisartsen
in opleiding, studenten geneeskunde.
• Van alle huisartspraktijken heeft:
- 38% een huisartsopleider
- 30% een opleider voor co-assistenten
- 42% een opleider voor doktersassistenten
- 11% een opleider voor POH’s
Ten aanzien van ambitie 16 zijn naar onze inschatting redelijk grote stappen
nodig om deze in 2022 te bereiken, maar deze inschatting is wegens onvoldoende
gegevens onder voorbehoud

Ambitie 17: De beroepsgroep zet in op het behoud van de internationale
koplopersrol op het gebied van kwaliteit van zorg, zorgontwikkeling,
onderzoek en onderwijs.
Stand van zaken anno 2014
• Op internationaal niveau wordt er door vertegenwoordigers van de
Nederlandse huisartsgeneeskunde met verschillende landen samengewerkt
om onderzoek en onderwijs te ontwikkelen. Er wordt actief deelgenomen aan
de wereldorganisatie van huisartsen (Wonca).
• Eerstelijns-onderzoekers uit Nederland publiceren meer dan onderzoekers uit
een aantal andere landen als de USA, het Verenigd Koninkrijk, Australië,
Canada en Duitsland.

Ten aanzien van ambitie 17 zijn naar onze inschatting kleine stappen nodig om
deze in 2022 te bereiken, maar deze inschatting is wegens onvoldoende gegevens
onder voorbehoud
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7.1

Inleiding
Onderwijs, onderzoek en innovatie zijn belangrijk voor de ontwikkeling van de
huisartsengeneeskunde. Het is volgens de Toekomstvisie dan ook van belang
dat huisartsenpraktijken structureel hieraan meewerken.

7.2

Onderwijs en onderzoek
Ambitie 16: De beroepsgroep neemt verantwoordelijkheid voor de continuïteit en
ontwikkeling van het vakgebied, doordat elke huisartsenpraktijk structureel
meewerkt aan onderwijs, onderzoek of innovatie.

7.2.1

Bijdragen aan onderzoek en onderwijs
In 2013/2014 heeft 46% van de huisartsen meegewerkt aan wetenschappelijk
patiëntgebonden onderzoek (tabel 7.1). Daarnaast heeft 43% onderwijs gegeven
aan collegae (huis)artsen, (huis)artsen in opleiding of studenten geneeskunde
buiten hun eventuele rol als huisartsopleider of begeleider.
Bijna 4% heeft onderwijs gegeven aan een andere doelgroep, onder meer
doktersassistentes en verzorgenden in het verzorgingshuis.

Tabel 7.1 Huisartsen die in 2013/2014 meewerkte aan onderzoek en onderwijs
%
Afgelopen jaar meegewerkt aan wetenschappelijk patiëntgebonden onderzoek
(N=217)
Nee
53,0
Ja
45,6
Weet niet
1,4
Afgelopen jaar onderwijs gegeven aan collegae-(huis)arts, (huis)artsen-inopleiding of studenten geneeskunde, buiten eventuele rol als huisartsopleider of
begeleider (N=216)
Nee
53,2
Nee, maar wel aan anderen
3,7
Ja
43,1
Bron: Vragenlijst Toekomstverkenning, 2014.

In een substantieel deel van de praktijken is een opleider aanwezig voor
huisartsen (38%), co-assistenten (30%), doktersassistenten (42%) en in mindere
mate praktijkondersteuners (11%) (tabel 7.2). Dit geldt relatief het meest voor
groepspraktijken en het minst voor solopraktijken.
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Tabel 7.2 Huisartsenpraktijken waarin opleiders voor huisartsen, coassistenten, doktersassistenten en/of POH’s aanwezig zijn, totaal en
12
naar praktijkvorm

Opleider voor
doktersassistenten
Opleider voor huisartsen
Opleider voor coassistenten
Opleider voor POH
Overig
Geen opleiders/onbekend

Solo
praktijk
(N=2.526)
%

Duo
praktijk
(N=1.761)
%

Groepspraktijk
(N=781)
%

Totaal
(N=5.068)
%

36,8
28,9

44,5
41,5

55,9
59,6

42,4
38,0

25,0
7,2
2,3
40,9

32,9
12,5
2,4
27,0

40,8
18,4
1,5
20,6

30,2
10,7
2,2
32,9

1

Percentages tellen niet op tot 100%, omdat meerdere antwoorden mogelijk zijn
Gebaseerd op 1.567 praktijken die in 2014 gegevens hebben aangeleverd aan de
huisartsenpraktijkregistratie van het NIVEL. Aantallen en percentages zijn
geëxtrapoleerd naar landelijk en gewogen naar praktijkvorm.
Bron: Huisartsenpraktijkregistratie, 2014.
2

7.2.2

Kwaliteit van de huisartsopleiding
Aios en alumni zijn over veel aspecten van de opleiding tevreden. Het
gemiddelde rapportcijfer is een 7,8 voor de opleiding (Heiligers et al., 2014).
Gemiddeld is men wat minder tevreden over het aantal leermomenten in de
tweedejaars stages en over het individuele leerplan daarin, maar ook over de
aandacht voor de competentiegebieden “Organisatie”, “Maatschappelijk
handelen” en “Wetenschap en Onderwijs”, vooral in het eerste jaar van de
opleiding.

7.2.3

Huisartsen met bijzondere bekwaamheden
Het CHBB, dat de erkenning van huisartsen met bijzondere bekwaamheden
coördineert, heeft in 2012 in totaal 15 registers met 2.298 huisartsen en 2.730
erkenningen (tabel 7.3; Van der Velden en Kooij, 2012). De registers zijn
verdeeld in drie hoofdgroepen, te weten ‘algemeen’ (bijvoorbeeld Beleid en
beheer) met 1.562 erkenningen, ‘specifieke patiëntengroepen’, waarvoor 270
erkenningen zijn afgegeven en ‘bijzonder aanbod van huisartsenzorg’
(bijvoorbeeld verloskunde) met 889 erkenningen. In de meeste gevallen gaat
het bij het tweede cluster om palliatieve zorg (81) en ouderengeneeskunde (53).
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Tabel 7.3 Aantal CHBB-geregistreerde huisartsen per register
Register

Totaal aantal
geregistreerd

Aantal met > 1
patiëntgerichte
registratie

Aandeel met > 1
patiëntgerichte
registratie (%)

Algemeen: 3 registers met 1.532 huisartsen en 1.562 erkenningen
Erkend
kwaliteitsconsulent
1500
255
KHA* Supervisor
43
3
KHA Beleid en
beheer
19
2
Specifieke patiëntengroepen: 7 registers met 265 huisartsen en 270
erkenningen
KHA Palliatieve zorg
81
11
KHA
Ouderengeneeskunde
53
6
KHA Hart- en
vaatziekten
36
4
KHA Astma/COPD
35
1
KHA Diabetes
Mellitus
27
7
KHA Urogynaecologie
20
3
KHA GGZ
18
2

17
7
11

14
11
11
3
26
15
11

Bijzonder aanbod van huisartsenzorg richting patiënt: 5 registers met 778
huisartsen en 889 erkenningen
Reizigersadvisering
Oogheelkunde
Verloskunde
Echografie
Justitiële
huisartsenzorg

284
270
170
152

72
66
45
62

25
24
26
41

22

2

9

*KHA=kader-huisarts
Bron: CHBB, peildatum 20-6-2012 (tabel overgenomen uit Van der Velden en
Kooij, 2012).

7.3

Zorginnovatie
Ambitie 14: De agenda van onderzoek en innovatie concentreert zich op voor de
huisartsenzorg relevante thema’s, die gekoppeld zijn aan de kernwaarden van de
huisartsgeneeskunde. Met het oog op het efficiënt gebruik van beschikbare
middelen vindt afstemming van deze agenda plaats op landelijk niveau.
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7.3.1

Bijdragen aan zorginnovatie
Van de huisartspraktijken beschikt bijna 82% over apparatuur voor
longfunctiemetingen, 57% over een ECG-apparaat en 42% over apparatuur voor
audiometrie (tabel7.4). Ook heeft 40% van de praktijken teleconsultmogelijkheden en schrijft 3% van de praktijken een medische applicatie aan
patiënten voor om bijvoorbeeld het lichaamsgewicht bij te houden.

Tabel 7.4 Aantal huisartsenpraktijken met een innovatief zorgaanbod, totaal en
12
naar praktijkvorm

Apparatuur voor
spirometrie
Apparatuur voor ECG
Apparatuur voor
audiometrie
Teleconsult
Voorschrijven
medische Applicatie
Onbekend

Solo
praktijk
(N=2.526)
%

Duo
praktijk
(N=1.761)
%

Groepspraktijk
(N=781)
%

Totaal
(N=5.068)
%

76,6
54,3

85,7
57,8

87,9
66,5

81,5
57,4

38,6
37,8

41,8
44,0

55,9
39,7

42,4
40,3

4,1
7,1

2,4
4,1

2,9
3,7

3,3
5,5

1

Percentages tellen niet op tot 100%, omdat meerdere antwoorden mogelijk
zijn
2
Gebaseerd op 1.567 praktijken die in 2014 gegevens hebben aangeleverd aan de
huisartsenpraktijkregistratie van het NIVEL. Aantallen en percentages zijn
geëxtrapoleerd naar landelijk en gewogen naar praktijkvorm.
Bron: Huisartsenpraktijkregistratie, 2014.

7.3.2

Informatie-uitwisseling met andere zorgaanbieders
Systemen, netwerken en diensten voor de uitwisseling van gegevens
In totaal gebruikt 87% van de huisartsen de applicatie ‘Zorgdomein’ bij het
verwijzen van patiënten, het aanvragen van diagnostisch onderzoek of voor het
inwinnen van advies van andere zorgverleners (Krijgsman et al., 2014). De
infrastructuren OZIS en het landelijk schakelpunt (LSP) voor het uitwisselen
van onder meer huisartswaarneem- en medicatiegegevens worden door
respectievelijk 56% en 47% van de huisartsen gebruikt.
Bijna alle huisartsen (90-99%) kunnen de volgende informatie elektronisch
ontvangen in hun informatiesysteem:
- uitslagen van laboratoriumonderzoek,
- een ontslagbrief of een opnamebericht uit het ziekenhuis,
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-

een rapport van de uitslag van beeldvormende diagnostiek,
een samenvatting van een patiëntcontact uit de avond-, nacht- en
weekenddienst.

Een overzicht van ontslagmedicatie uit een ziekenhuis kan maar door een klein
deel van de huisartsen (32%) digitaal ontvangen worden.
Zorgaanbieders waarmee informatie elektronisch wordt uitgewisseld
Bijna alle huisartsen (84-93%) maken gebruik van elektronische
gegevensuitwisseling met apotheken, ziekenhuizen, laboratoria en
huisartsenposten (Krijgsman et al., 2014). Uitwisseling vindt relatief weinig
plaats met GGZ-instellingen, zelfstandige behandelcentra, verpleeghuizen en
thuiszorgorganisaties.
Teleconsultatie
Bij teleconsultatie wordt er door de huisarts digitaal advies aan een medisch
specialist gevraagd, De belangrijkste toepassing is ‘teledermatologie’, waarbij de
huisarts een foto van de huidafwijking van de patiënt maakt en van een
dermatoloog via teleconsultatie advies krijgt. Driekwart van de huisartsen
maakt gebruik van teledermatologie (Krijgsman et al., 2014). Daarnaast krijgt
35% via teleconsultatie wel eens advies van een cardioloog over een ECG, en
17% van een longarts over een spirogram.

7.4

Samenwerking voor ontwikkeling van innovatie, onderzoek en onderwijs
Ambitie 13: Om de groeiende en veranderende zorgvraag op te vangen werkt de
beroepsgroep, samen met de afdelingen huisartsgeneeskunde, aan
zorginnovatie.
Ambitie 17: De beroepsgroep zet in op het behoud van de internationale
koplopersrol op het gebied van kwaliteit van zorg, zorgontwikkeling, onderzoek
en onderwijs.

7.4.1

Landelijke samenwerking
De huisartsberoepsorganisaties LHV en NHG, en de universitaire afdelingen
Huisartsengeneeskunde (Interfacultair Overleg Huisartsengeneeskunde)
werken op landelijk niveau samen, op het gebied van huisartsgeneeskunde in
het basisonderwijs, de voortgezette opleiding tot huisarts, wetenschappelijk
onderzoek, en netwerken van academische huisartsenpraktijken.
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7.4.2

WONCA
10

De WONCA is de wereldwijde (koepel)organisatie voor huisartsen. Leden
van de WONCA zijn 122 organisaties uit 102 landen die 300.000 huisartsen
vertegenwoordigen. De WONCA kent zeven regio’s, waaronder die van Europa.
Van WONCA Europe zijn 47 organisaties lid die meer dan 75.000 huisartsen in
Europa vertegenwoordigen. WONCA Europe heeft tot doel om netwerken
tussen huisartsen te stimuleren voor professionele ontwikkeling, onderzoek,
onderwijs en kwaliteitsverbetering. Hiervoor heeft het onder meer de ‘Vasco da
Gama movement’ opgericht.
7.4.3

7.5

11

Vasco da Gama movement
De Vasco da Gama movement is een netwerkorganisatie binnen WONCA
Europe voor nieuwe en toekomstige huisartsen. De beweging heeft tot doel het
promoten van de huisartsenzorg door bijvoorbeeld toekomstige en nieuwe
huisartsen deel te laten nemen aan conferenties, het opzetten van
communicatienetwerken en het opstellen van kwaliteitsstandaarden. Het
streven is ideeën te ontwikkelen voor de huisartsendiscipline in de toekomst.

Internationale koplopersrol kwaliteit onderzoek
Ambitie 17: De beroepsgroep zet in op het behoud van de internationale
koplopersrol op het gebied van kwaliteit van zorg, zorgontwikkeling, onderzoek
en onderwijs.

Nederland heeft het hoogste aantal publicaties in internationale
wetenschappelijke tijdschriften die geschreven zijn door eerstelijns
onderzoekers of die relevant zijn voor de eerstelijnszorg in vergelijking tot de
andere landen (tabel 7.5). Over de jaren 2001-2006 is dit aantal steeds verder
toegenomen. Ook als gecorrigeerd wordt voor de hoeveelheid geld die aan
onderzoek en ontwikkeling wordt besteed, blijft Nederland koploper.
Nederland heeft ook het hoogste gemiddelde aantal publicaties in tijdschriften
met een impact factor van 5 en hoger (niet in tabel).

10

WONCA staat voor “World Organization of National Colleges, Academies and

Academic Associations of General Practitioners/Family Physicians”.
11

http://vdgm.woncaeurope.org/about
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Tabel 7.5

Geschatte aantal publicaties van onderzoekers van eerstelijnszorg
met onderzoeksbevindingen, per jaar, per 10 000 fte onderzoekers
(alle disciplines)

Land
Nederland
Verenigd
Koninkrijk
Australië
Canada
Verenigde Staten
Duitsland

2001
23

2002
49

2003
57

2004
58

2005
74

2006
114

2007
(jan-okt)
89

36
7
9
4
1

29
5
9
5
0.5

46
9
11
6
2

47
17
11
7
3

48
15
20
9
2

58
23
18
10
2

47
14
12
4
2

Bron: Overgenomen uit Glanville et al., 2011.
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8 Stand van ambities anno 2014
samengevat en blik op de toekomst

8.1

De stand van de ambities samengevat
In 2012 publiceerden de LHV en het NHG in samenwerking met het
Interfacultair Overleg Huisartsgeneeskunde (IOH) de ‘Toekomstvisie
huisartsenzorg 2022’ waarin 17 ambities voor de toekomst zijn geformuleerd.
Het NIVEL heeft deze Toekomstvisie aangegrepen om de stand van zaken van
de huisartsenzorg op deze ambities in kaart te brengen. Hiervoor zijn de
ambities geconcretiseerd en waar mogelijk vertaald naar meetbare indicatoren.
Met behulp van bestaande en nieuw verzamelde gegevens, is - waar mogelijk per ambitie nagegaan waar de huisartsenzorg anno 2014 staat.
Deze meting van de ambities is bruikbaar voor beleidsmakers en
belanghebbenden, want deze levert input voor actiepunten of
verbeterprogramma’s binnen de huisartsenzorg. Daarnaast laat de meting zien
welke indicatoren er zijn, hoe bruikbaar deze zijn, en welke andere of meer
specifieke gegevens er nodig zijn om de ambities te monitoren. De metingen
zijn uitgevoerd door informatie uit verschillende bronnen te synthetiseren.
In de voorgaande hoofdstukken is per ambitie voor de huisartsenzorg anno
2014 de omvang van de te nemen stappen geschat om deze ambities in 2022
gerealiseerd te hebben, in de vorm van (1) kleine, (2) redelijk grote of (3) grote
stappen. Tabel 8.1 geeft hier het overzicht van. De drie categorieën zijn voor het
overzicht en visualisatie met metaforische voetafdrukken weergegeven.
Ondanks de grote hoeveelheid gegevens waarvan we gebruik maakten, blijven
omissies om bepaalde ambities volledig in beeld te brengen. In dat geval is de
inschatting van de te nemen stappen ‘met voorbehoud’ geformuleerd. Voor de
betreffende ambities is dit in de tabel aangegeven met arcering in de laatste
kolom.
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Tabel 8.1

Mate waarin de huisartsenzorg anno 2014 stappen kan zetten bij het
realiseren van de 17 ambities uit de Toekomstvisie 2022, naar thema.

The
Ambitie
-ma

Te nemen stappen

Zorg in de eigen woonomgeving door structurele samenwerking
en goede bereikbaarheid
1
"Samenwerking eerste lijn"
8
"Organisatiegraad"
9
10

Voorbehoud

"Flexibele openingstijden"
"Samenwerking andere zorgverleners"

Duurzame en herkenbare relatie met de patiënt
2
"Investering huisarts duurzame relatie
patiënt"
3
"Herkenbaar team, max. 2 huisartsen
voor patiënten"
4
"Continuïteit zorg, wekelijks drie
contactdagen"
Verantwoordelijkheid behandeling in volle breedte
5a
"Verantwoordelijkheid in volle breedte
in samenspraak patiënt"
5b
"Verantwoordelijkheid in volle breedte
coördinatie ook na verwijzing patiënt"
6
"Coördinatie zorg speciale groepen
patiënten"
Huisartsenzorg en preventie
11a
"Zorg-gerelateerde preventie"
11b
"Geïndiceerde preventie"
12
"Afspraken GGD/gemeente
wijkgebonden preventie"
Digitale communicatie en monitoring van kwaliteit van zorg
5c
"Bijhouden en beheren EPD"
7
"Actief gebruik informatie- en
communicatietechnologie"
15
"Continue monitoring/verbetering
kwaliteit van patiëntenzorg en
praktijkvoering"
Onderwijs, onderzoek en innovatie
13
"Zorginnovatie"
14
"Onderzoeks- en innovatie-agenda"
16
"Meewerken
onderwijs/onderzoek/innovatie"
17
"Internationale koploperrol"
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Legenda
Kleine stappen
Redelijk grote stappen
Grote stappen
Te zetten stappen zijn bepaald onder
voorbehoud
Geen stappen te bepalen

8.2

-

De ambities waarbij de te nemen stappen, anno 2014, ‘zonder voorbehoud’
zijn geschat
Bij tien ambities zijn de te nemen stappen ‘zonder voorbehoud’ geschat, waarbij
we voor dit overzicht ambitie 5 in drie delen en ambitie 11 in twee delen hebben
gesplitst. Van deze tien ambities zijn bij zes redelijk grote stappen te zetten. Bij
twee ambities zijn alleen nog kleine stappen te zetten, en bij twee zijn juist
grote stappen te zetten.
•

De ambities waar kleine stappen te zetten zijn, hebben betrekking op de
relatie met de patiënt. Zowel de duurzame relatie als de samenspraak met
de patiënt zijn al goed waargemaakt. Beide hangen ook inhoudelijk samen;
ze betreffen de persoonlijke en vertrouwensrelatie die de basis van de
huisartsenzorg vormt.

•

De ambities waar redelijk grote stappen zijn te zetten, vormen een redelijk
homogene groep. Ze betreffen de organisatiegraad, samenwerking in de
eerste lijn en met andere zorgverleners, continuïteit van zorg en coördinatie
van zorg na verwijzingen, en de rol van de huisarts bij geïndiceerde
preventie. Deze ambities hebben betrekking op de rol van de huisarts vaak
aangeduid als ‘spin in het web’, ‘regisseur’ of ‘poortwachter’. Bij deze rol en
de ambities hierover zijn redelijk grote stappen te zetten, maar hier bestaan
wel groei- en verbetermogelijkheden.
De ambities waar nog grote stappen zijn te zetten, hebben beide betrekking
op de faciliterende kant van de huisartsenzorg. Ze gaan enerzijds over het
bieden van flexibele openingstijden en anderzijds over het actief gebruik
van ICT. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat het primaire proces –
directe zorg voor de patiënt en coördinatie van de zorg voor deze patiënt –
voorrang krijgt wat ten koste gaat van de aandacht voor
‘voorwaardenscheppende’ activiteiten. Gebrek aan tijd en middelen leidt
dan tot een minder grote flexibiliteit en ICT-inzet, dan mogelijk. Een andere
mogelijke verklaring is dat veel huisartsen geen hoge prioriteit geven aan
deze faciliterende en praktische kant van de huisartsenzorg. Als dit ook in
de opleiding en praktijk weinig aandacht krijgt, is dit een reden voor de
relatief ‘matige’ stand van zaken die we constateren. Of dit terecht is of niet,
en of hiermee een rem op vernieuwing en innovatie in de huisartspraktijk
staat, is de moeite waard voor verder debat binnen de beroepsgroep zelf en

•
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voor nader onderzoek. De omgeving van de huisartsenzorg verandert
immers niet alleen beleidsmatig sneller dan ooit maar ook in termen van
technologie en service level verwachtingen van de aankomende generatie
van hoogopgeleide en ICT-vaardige patiënten én huisartsen.

8.3

De ambities waarbij de te nemen stappen, anno 2014, ‘met voorbehoud’
zijn geschat
De omvang van de te nemen stappen is bij tien ambities met voorbehoud
geschat, omdat hierover onvoldoende (goede) informatie voorhanden is.
Behalve ambitie 11a, over de rol van de huisarts in zorg-gerelateerde preventie,
is voor deze ambities alleen gedeeltelijk de stand van zaken bepaald.
Overzien we deze tien ambities dan betreffen deze verschillende domeinen en
onderwerpen. Het gaat over de continue monitoring en verbetering van de
kwaliteit van zorg, de coördinatie van zorg voor speciale groepen en het hebben
van een herkenbaar team van maximaal twee huisartsen. Ook gaat het over het
bijhouden en beheren van het EPD en afspraken met GGD/gemeente voor
wijkgebonden preventie. Voor één thema geldt dat we alle daaronder vallende
ambities niet volledig konden beoordelen, namelijk die over onderwijs,
onderzoek en innovatie. Bij het grootste deel van deze ambities is, met
voorbehoud, geschat dat hier redelijk grote stappen zijn te zetten.
Door het aanboren van nieuwe databronnen en het ontwikkelen van nieuwe
indicatoren, maar ook door de ambities zélf tegen het licht te houden, kan een
toekomstige inschatting van de stand van zaken van de ambities mogelijk
gemaakt en verbeterd worden. Zo is de discussie over de kwaliteit van de
huisartsenzorg in Nederland zeer breed en complex, aangezien de rol van de
huisarts in de eerste lijn en het Nederlandse zorgsysteem verbreedt en
verandert door onder andere nieuwe beleidslijnen, transities van zorgtaken en
domeinen, veranderende wet- en regelgeving, nieuwe financieringsregels en
een nieuwe taakverdeling. Dit geldt bijvoorbeeld sterk voor de ambitie over
‘afspraken met GGD/gemeente over wijkgebonden preventie’, een ambitie waar
nog grote stappen zijn te zetten, juist hier zijn recent grote beleidsveranderingen doorgevoerd. Per 2015 zijn een groot aantal taken verplaatst
vanuit de AWBZ naar de gemeenten/WMO. De gemeente wordt
verantwoordelijk voor nagenoeg de hele extramurale AWBZ-zorg , met
uitzondering van de verpleging, deze gaat naar de Zorgverzekeringswet. Deze
wijziging vraagt om een intensievere samenwerking tussen huisartsen en
gemeenten, waardoor ambities rondom deze afstemming een ander gewicht
hebben gekregen sinds de formulering in 2012. Een andere ambitie waarbij de
praktijk sterk in beweging is, is de praktijk van preventie, en zo ook de taken en
verantwoordelijkheden van de hierbij betrokken actoren rond de
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huisartsenzorg (publieke zorgorganisaties, gemeenten). In de gegevens die we
tot onze beschikking hebben, trekken we de conclusie dat de huisartspraktijk
nog onvoldoende afspraken over (wijkgebonden) preventie maakt. Maar
tegelijkertijd realiseren we ons dat het maken van afspraken in een onzekere
situatie moeilijk is, en ook afhankelijk is van de partners waarmee deze
gemaakt moeten worden. Al deze, en ook de toekomstige, veranderingen
binnen de diverse terreinen waarop de ambities betrekkingen hebben maakt
het monitoren van de kwaliteit van de ambities en dus van de huisartsenzorg
een moving target, hetgeen niet alleen met meer gegevens en indicatoren te
realiseren is, maar wellicht ook door juist meer of minder afgebakende criteria
waarin alle verschillende belangengroeperingen zich in de basis kunnen
vinden. Het Zorginstituut Nederland staat wat dat betreft voor de uitdaging het
kwaliteitsniveau dat vanuit de beroepsgroep zelf wordt geborgd in de basis- en
vervolgopleidingen, standaarden, richtlijnen en accreditaties te verbinden met
de kwaliteitscriteria geformuleerd vanuit de Kwaliteitswet, de IGZ,
patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars. Duidelijk is dat dit een complexe
maar noodzakelijke taak is om tot monitoring te komen die ook een zekere
stabiliteit kent en waarop alle partijen zich kunnen instellen.

8.4

De omvang van de mogelijke stappen bij de ambities samengevat
De ambities van de Toekomstvisie 2022 dekken het brede domein van de
huisartsenzorg en zijn ook relatief hoog gesteld. Bij de meeste van de 17
ambities zijn redelijke stappen te zetten, bij enkele zijn kleine of juist grote
stappen te zetten. Hierbij geldt voor de helft van de ambities dat er nog
onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om dit goed in te schatten. Om de
ambities te kunnen monitoren is dat uiteraard wel nodig, en daarvoor is in de
volgende paragraaf een onderzoeksagenda opgesteld.
Overall gezien zijn er voor veel ambities nog redelijk grote tot grote stappen te
zetten om deze waar te maken in 2022. Het is aan de huisartsenberoepsgroep
om te prioriteren voor welke ambities geldt dat het bereiken ervan relatief
makkelijk of moeilijk zal zijn, en ook welke ambities meer of minder belangrijk
zijn of welke mogelijk bijstelling verdienen in het kader van een veranderende
organisatie of wet- en regelgeving. Wel zien we als patroon dat het primaire
proces van de patiëntenzorg in de basis al goed voldoet aan de ambities, en dat
een brede investering nodig is om aan de ambities te voldoen die de rol van de
huisarts in de eerste lijn en het bredere gezondheidszorgsysteem betreffen.
Daar is de afstand tussen de ambities en wat nu in de praktijk gebeurt nog
groter. Ook kan het zijn dat niet alle ambities even noodzakelijk zijn voor alle
praktijken, te denken valt bijvoorbeeld aan flexibiliteit van openingstijden.
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Bij de verdere follow-up die uit dit rapport kan voortvloeien, is het belangrijk
om te bepalen wat daarin de verantwoordelijkheid van de individuele huisarts
of huisartspraktijk is, en wat de verantwoordelijkheid van haar
samenwerkingspartners, beroepsvereniging en andere stakeholders is. In zulke
complexe situaties moet gewaakt worden voor onbedoelde stilstand of
passiviteit door een falende coördinatie en gebrek aan gedeelde urgentie en
afstemming.

8.5

Aanbevelingen voor nader onderzoek
De aanbevelingen voor het meer verdiepend onderzoeken van een aantal
ambities betreft ambities over de relatie met de patiënt (ambitie 3 en in
mindere mate 4), één ambitie over de inhoud van de preventieve zorg (ambitie
11), en tot slot over ambities (1, 10 en 12) die de samenwerking met andere
zorgverleners en andere partijen betreffen.
1. Herkenbaar team van maximaal twee huisartsen
Ambitie 3: De patiënt heeft te maken met een herkenbaar team van niet meer dan
twee huisartsen: de eigen huisarts en een vaste ‘tweede’ huisarts. Deze ambitie is
met name voor kwetsbare patiënten uitermate relevant. Door beperking in tijd
en middelen is wat betreft deze doelgroep de stand van zaken voor deze
ambitie nu vastgesteld voor slechts twee groepen patiënten in een beperkt
aantal praktijken. De resultaten van deze kleinschalige studie laten zien, dat dit
goed te meten is op basis van EPD-gegevens.
Aanbeveling: Voor meerdere kwetsbare groepen patiënten onderzoeken wat
het aantal verschillende behandelaars is in een representatieve steekproef van
praktijken. Dit kan bijvoorbeeld op basis van de (thans meer dan) 500
deelnemende praktijken aan NIVEL Zorgregistraties. Het is hierbij belangrijk
dat de beroepsgroep aangeeft voor welke kwetsbare groepen deze ambitie met
name relevant is. Hiermee komt tevens meer detailinformatie vrij over de mate
waarin wordt voldaan aan ambitie 4: “De huisarts zet zich in voor persoonlijke
continuïteit en heeft wekelijks tenminste drie contactdagen. Samen met de
‘vaste tweede’ huisarts waarborgt hij de continuïteit voor de patiënt”. Tot slot
wordt ook inzicht verkregen in de mate van variatie tussen praktijken.
2. Zorg-gerelateerde preventie
Ambitie 11: De huisartsenzorg richt zich vooral op die vormen van preventie
waarvan haar inzet aantoonbare meerwaarde heeft: de zorg-gerelateerde en
geïndiceerde preventie. Deze stand van zaken van deze ambitie is in kaart
gebracht voor geïndiceerde preventie aangezien hierover veel recente
informatie voorhanden was. De informatie over de mate van zorg-gerelateerde
preventie is te vinden in het EPD van de huisartsen en kan daar dus uit
gedestilleerd worden.
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Aanbeveling: In kaart brengen in welke mate zorg-gerelateerde preventie voor
een aantal specifieke aandoeningen wordt aangeboden in een steekproef van
huisartspraktijken. De aanbevolen zorg-gerelateerde preventie kan gebaseerd
worden op verschillende NHG-standaarden. Het is hierbij van belang dat de
beroepsgroep aangeeft welke zorg-gerelateerde preventie met name interessant
is om nader te onderzoeken, bovendien moeten de preventieve activiteiten van
dien aard zijn dat de weerslag daarvan voldoende wordt opgeslagen in het EPD.
Zo bevat het EPD geen informatie over de diepgang en inhoud van gevoerde
gesprekken over bijvoorbeeld ‘leefstijl aanpassingen’ terwijl gegevens over
metingen als ‘cholesterol’ of ‘bloeddruk ’ goed in het EPD worden vastgelegd.
3. Samenwerking
In de ambities 1, 10 en 12 wordt structurele samenwerking met andere
zorgverleners bepleit. De stand van zaken van deze ambities is in kaart
gebracht op basis van de enquête Toekomstverkenning waarin naar de
ervaringen en de praktijk van huisartsen is gevraagd. Wat de inhoud, omvang,
frequentie, continuïteit, aantal partners, en opbrengst is van deze
samenwerking is nog niet onderzocht. Evenmin is onderzocht welke
samenwerking nog gewenst of noodzakelijk is, niet van de grond komt, en
waarom niet.
Aanbeveling: Verdieping van het inzicht in de mate van samenwerking is te
verkrijgen door middel van vragenlijsten/interviews met een steekproef van
huisartsen aangevuld met interviews/vragenlijsten onder de belangrijkste
samenwerkingspartners. Ook hierbij is het van belang vooraf vast te stellen
welke partners hierbij betrokken moeten worden en hoe vorm wordt gegeven
aan de volgende aspecten: inhoud, omvang, frequentie, continuïteit, het aantal
partners en de opbrengst van deze samenwerking. Daarnaast kan informatie
over welke samenwerking mist en hoe dit komt, een belangrijke aanvulling zijn
om het totale beeld van bereikte samenwerking met de bijbehorende inhoud,
gewenste samenwerking en belemmeringen in beeld te brengen.
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Bijlage 1: Methodische verantwoording

1. Bronnen van informatie
NIVEL Zorgregistraties eerste lijn (www.nivel.nl/NZR/zorgregistratieseerstelijn ; 2012/2013)
NIVEL Zorgregistraties maakt gebruik van gegevens die routinematig in de zorg
worden verzameld bij verschillende eerstelijnsdisciplines. Deze gegevens
worden jaarlijks verzameld bij dezelfde praktijken en daarmee heeft de NIVEL
Zorgregistraties een longitudinaal karakter. Sinds 2001 worden de gecodeerde
gegevens van huisartspraktijken uit het HIS verzameld, bij aanvang betrof dit
een pool van ruim 80 praktijken, anno 2014 zijn dit ruim 500
huisartsenpraktijken. Deze verzameling bevat een patiëntenpopulatie van ruim
2 miljoen vast ingeschreven patiënten. De verzamelde gegevens betreffen
demografische gegevens van de patiënt zoals leeftijd en geslacht,
zorgconsumptie, klachten en aandoeningen, het ingezette behandelbeleid in de
vorm van prescripties en in beperkte mate uitslagen van
laboratoriumonderzoek en z.g. meetwaarden.
NIVEL Huisartsenpraktijkregistratie (www.nivel.nl/beroepen-in-degezondheidszorg ; 2014)
Sinds 1974 houdt het NIVEL een landelijk dekkende registratie bij van
huisartsen. De gegevens worden verkregen via onder meer de RGS, het NHG en
enquêtes onder pas afgestudeerde huisartsen. Eveneens worden op
praktijkniveau gegevens verzameld. Sinds een aantal jaren worden jaarlijks alle
huisartspraktijken gevraagd om online hun gegevens te controleren en zo nodig
te actualiseren. In de loop van 2014 zijn ruim 5000 praktijken aangeschreven en
hebben 1567 praktijken ingelogd op de vragenlijst, waarmee de respons uitkomt
op 31%. De verzamelde gegevens betreffen onder meer persoonsgegevens (b.v.
leeftijd en geslacht van de huisartsen die in de praktijk werken) en andere
gegevens over de praktijk, waaronder het praktijkadres, de praktijkvorm, de
disciplines waarmee wordt samengewerkt, het aanwezige ondersteunend
personeel, het zorgaanbod en of men is aangesloten bij een zorggroep.
Website-onderzoek (oktober 2014)
Om de gegevens over de openstelling van huisartsenpraktijken op een adequate
en snelle manier te verkrijgen, is gebruik gemaakt van een webcrawler. In
oktober 2014 zijn hiermee 300 websites van huisartspraktijken geraadpleegd en
van 290 konden de openingstijden die daarop vermeld stonden, worden
overgenomen. Gecodeerd is wat de begin en eindtijd is van ‘hoofd-openingstijd’
van een praktijk en voor welke dagen deze gelden. Daarnaast zijn er andere
openingstijden gecodeerd als die van toepassing waren voor andere dagen. Ten
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tweede is geturfd of er informatie op de website vermeld wordt op welke dagen
of dagdelen de praktijk is gesloten, wanneer er gepauzeerd wordt en wanneer
de spoedlijn gebeld kan worden.
De 300 prakijken waarvan de websites zijn geraadpleegd zijn random
geselecteerd uit de huisartspraktijkregistratie van het NIVEL (zie voorgaande
bron van informatie). Hierin zijn bijna alle huisartsprakijken in Nederland
opgenomen en wordt informatie over de praktijk op zeer regelmatige basis door
praktijkinformanten en het NIVEL geactualiseerd. Van nagenoeg alle praktijken
is een actuele URL van de praktijkwebsite in de registratie bekend. Voor het
onderzoek is een web-programma geschreven dat gebruik maakt van de vaste
structuur van praktijkwebsites die met de software van Praktijkinfo.nl zijn
gemaakt en door Praktijkinfo.nl worden gehost. Dit vergemakkelijkte het
automatisch vinden en wegschrijven van informatie over openingstijden op de
website door het web-programma. Omdat de openingstijden-teksten wel in ‘vrij
formaat’ ingevoerd en gepresenteerd worden door de gebruiker, is aanvullend
handmatig de informatie uit het ‘tekst-blok’ dat uit het betreffende websiteonderdeel werd geëxtraheerd verwerkt. Voor 250 random geselecteerde
praktijkinfo-websites van praktijken is deze web-crawling en codering
uitgevoerd. Daarnaast zijn 50 random geselecteerde praktijk-websites bezocht
die niet door Praktijkinfo worden gehost. Op deze sites is handmatig gezocht
naar informatie over openingstijden en is dit op een zelfde wijze gecodeerd. In
totaal konden op 10 van de 300 van de automatische en/of handmatige
geanalyseerde websites geen openingstijden worden gevonden (waaronder
zowel websites die met Praktijkinfo als zonder Praktijkinfo werden gehost).
Van de 290 praktijken waarover we hier rapporteren is 38% een solopraktijk,
42% een duopraktijk en 20% een groepspraktijk. Dit wijkt enigszins af van de
landelijke verdeling van huisartsenpraktijken waar per 1 januari 2014 50% een
solopraktijk, 35% een duopraktijk en 15% een groepspraktijk is (Van Hassel,
Kasteleijn en Kenens, 2015).
Vragenlijst Toekomstverkenning huisartsen (najaar 2014)
In aanvulling op de bovengenoemde gegevensbronnen is in de periode
september en oktober 2014 een online-vragenlijst uitgezet onder zelfstandig
gevestigde huisartsen en HIDHA’s. Daartoe is een willekeurige steekproef van
1.000 huisartsen getrokken uit het adressenbestand van de huisartsenregistratie
van het NIVEL, aangevuld met 180 huisartsen uit het NIVEL-huisartsenpanel.
Na eenmaal een herinnering te hebben gestuurd, hebben 232 (20%) van de in
totaal 1180 uitgenodigde huisartsen de vragenlijst ingevuld. De verdeling van de
praktijkvorm waarin de deelnemers werkten, komt nagenoeg overeen met de
landelijke verdeling (Van Hassel, Kasteleijn en Kenens, 2015). In de vragenlijst
zijn vragen opgenomen over een aantal thema’s waarover nog onvoldoende
informatie beschikbaar was. Het gaat hier onder meer om preventie en de
coördinatie en gidsfunctie van de huisarts.

NIVEL - KENNISSYNTHESE TOEKOMSTVISIE HUISARTSENZORG

69

E-Health-monitor (Krijgsman et al., 2014)
Het NIVEL en Nictiz voeren ieder jaar de e-Health monitor uit. Dit onderzoek
richt zich op de beschikbaarheid en het gebruik van e-Health toepassingen in
de gezondheidszorg. De monitor brengt in kaart over welke eHealth
toepassingen zorggebruikers en zorgverleners beschikken en de mate waarin
hiervan gebruik wordt gemaakt.
Volksgezondheidenzorg.info (https://www.volksgezondheidenzorg.info)
Volksgezondheidenzorg.info betreft een website die eind 2014 door het RIVM is
gelanceerd. Het biedt open data en informatie over vraag en aanbod van zorg,
die tot stand is gekomen met hulp van experts van verschillende instituten. Met
deze site worden een aantal producten, waaronder Nationaal Kompas
Volksgezondheid, en Nationale Atlas Volksgezondheid, samenbracht tot een
geheel. De website geeft onder meer antwoord op vragen als 'Hoe is het
zorgaanbod in Nederland verspreid?' en 'Wat is de bereikbaarheid van
zorginstellingen?'. Voor dit onderzoek is deze nieuwe website in februari 2015
geraadpleegd en is informatie gebruikt over de gemiddelde reisafstanden naar
de dichtstbijzijnde huisartsenpraktijk (gebaseerd op gegevens van het CBS) in
het meest recente meetjaar (2012).
Consumentenpanel Gezondheidszorg (www.nivel.nl/consumentenpanelgezondheidszorg ; 2014; Brabers et al., 2014)
Het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het NIVEL verzamelt onder de
Nederlandse bevolking informatie over de meningen en ervaringen met de
gezondheidszorg. Het panel bestond ten tijde van het onderzoek uit ruim
10.000 personen van 18 jaar en ouder. Er worden regelmatig nieuwe leden
geworven ten behoeve van de representativiteit van het panel. Ieder panellid
krijgt ongeveer drie keer per jaar een vragenlijst voorgelegd. In totaal worden er
ongeveer acht vragenlijsten per jaar verstuurd. In deze kennissynthese
gebruiken we gegevens uit de peiling van juni 2014, waaraan ruim 2.800
panelleden uit 16 verschillende huisartsenpraktijken hebben meegewerkt. De
vragen gingen onder meer over de tevredenheid met openingstijden van
huisartsenpraktijken, sinds wanneer men bij de eigen huisarts staat
ingeschreven en in hoeverre de behandeling door de huisarts in samenspraak
met hen wordt bepaald.

2. Methoden
Analyse-aanpak patiënten met de ziekte van Parkinson of depressie en
het aantal verschillende huisartsen waarmee contact is geweest
(hoofdstuk 3)
In een kleine pilot studie onder 15 groepspraktijken uit de NIVEL
Zorgregistraties is voor twee aandoeningen nagegaan met hoeveel verschillende
huisartsen deze patiënten contact hadden in de periode 2012-2013. Dit is voor
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een beperkte steekproef uitgezocht aangezien hiervoor gedetailleerde
informatie nodig is van de huisartsen in de praktijk. Bijvoorbeeld onder welke
“medewerkercode” (of codes) ze registreren in het HIS en op welke momenten
er wisselingen in de praktijk zijn geweest. Bij opleidingspraktijken is het nodig
deze informatie van de AIOS te weten. Dergelijke informatie is niet
routinematig voorhanden en dient per praktijk verzameld te worden. Hiervoor
zijn praktijken geselecteerd die meedoen indien meer dan 75% van de
medewerkerscodes horende bij consulten gekoppeld konden worden aan een
bij ons bekende medewerker van de praktijk.
Deze pilot is uitgevoerd voor twee aandoeningen, te weten depressie en de
ziekte van Parkinson. Patiënten met deze aandoeningen zijn vaak kwetsbaar, en
daarbij is het nog meer van belang dat er een vaste behandelaar of een vast
tweetal van behandelaars is. Gegevens van zowel nieuwe als bekende patiënten
met de ziekte van Parkinson in 2012 werden in het onderzoek betrokken. De
gegevens over de contacten met de huisartsenpraktijk vanaf 1-1-2012 zijn in het
onderzoek betrokken indien de patiënt reeds bekend was, of vanaf de datum
waarop de diagnose gesteld is indien de diagnose na 1-1-2012 is gesteld. De
meetperiode liep tot en met 31-12-2013. Dit betekent dat de follow-up-duur van
de patiënten minimaal één jaar was en maximaal twee jaar. Wat betreft de
patiënten met een depressie zijn alleen de gegevens van in 2012 nieuw
gediagnostiseerde patiënten met depressie geanalyseerd. De contacten met de
huisartsenpraktijk zijn vanaf de datum van de diagnose tot en met 6 maanden
na de diagnose geteld. Dit betekent dat de follow-up van alle patiënten met
depressie exact zes maanden was. Voor beide aandoeningen geldt dat alleen
gegevens van patiënten zijn geanalyseerd die gedurende de gehele follow-up
periode ingeschreven stonden in de praktijk.
Bij vier praktijken kon 75-80% van de medewerkerscodes herkend worden, bij 11
praktijken was dit meer dan 80%. In negen praktijken waren vijf of meer
huisartsen werkzaam, in vier praktijken vier, en in twee praktijken waren drie
huisartsen werkzaam.
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Bijlage 2: Lijst met begrippen en
afkortingen

CHBB
College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden
Duopraktijk
Een praktijk met twee huisartsen
E-health
“Het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën en met
name internet-technologie om gezondheid en gezondheidszorg te
ondersteunen en te verbeteren.”
(bron: http://www.nictiz.nl/page/eHealth/eHealth-monitor , geraadpleegd
december 2014).
EPD
Elektronisch patiëntendossier
Groepspraktijk
Een praktijk met drie of meer huisartsen.
IOH
Interfacultair Overleg Huisartsgeneeskunde
Ketenzorg
De werkzaamheden voor de zorggroep en alle activiteiten die gefinancierd
worden uit een keten DBC. Het gaat om zorgverlening die bestaat uit een groot
aantal onderdelen, verleend door verschillende zorgverleners, die als schakels
in een keten onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden en op elkaar zijn
ingespeeld. Ketenzorg krijgt vorm binnen een samenwerkingsverband tussen
partijen die zowel zelfstandig als afhankelijk van elkaar functioneren.
(bron: Thesaurus 2013).
LHV
Landelijke Huisartsenvereniging
NHG
Nederlands Huisartsengenootschap
RGS
Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten
Solopraktijk
Een praktijk met één huisarts.
WONCA
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World Organization of National Colleges, Academies and Academic
Associations of General Practitioners/Family Physicians
Zorggroepen
Organisaties met rechtspersoonlijkheid waarin zorgaanbieders verenigd zijn
voor het coördineren en leveren van chronische zorg aan een nader
omschreven patiëntenpopulatie (in een bepaalde geografische regio) waarbij
gebruik gemaakt wordt van een keten-dbc-contract (bron: Thesaurus 2013).
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Bijlage 3: Vragenlijst
Toekomstverkenning
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Bijlage 4: Extra tabellen
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Tabel B4.1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Disciplines/voorzieningen in de eerste lijn waarmee praktijken in hetzelfde gebouw zijn gevestigd en/of een formeel
12
samenwerkingscontract hebben afgesloten, uitgesplitst naar praktijkvorm.

Apotheek
Verzorgingshuis
Fysiotherapie
Diëtetiek
Wijkverpleegkundige/
Verpleging en
verzorging (thuiszorg)
Eerstelijnspsycholoog
Algemeen
maatschappelijk werk
Oefentherapie
Podotherapie
Verloskunde
Verpleeghuis
Jeugdgezondheidszorg
Logopedie

Solo
praktijk
(N=2.526)
%
43,4
3,0
36,8
42,5

Zelfde gebouw
Duo
Groepspraktijk
praktijk
(N=1.761)
(N=781)
%
%
43,3
53,7
4,4
4,4
40,1
48,5
45,9
58,5

Totaal
(N=5.068)
%
45,0
3,7
39,8
46,1

Solo
praktijk
(N=2.526)
%
25,0
17,8
18,9
17,5

Samenwerkingscontract
Duo
Groepspraktijk
praktijk
(N=1.761)
(N=781)
%
%
29,9
31,3
25,1
27,2
21,5
25,0
20,0
22,1

Totaal
(N=5.068)
%
27,6
21,8
20,7
19,1

21,2
30,9

24,4
33,8

27,2
41,2

23,2
33,5

17,6
16,1

20,3
19,5

20,2
17,3

19,0
17,4

12,0
20,9
17,3
16,4
2,7
8,9
18,2

15,2
24,9
17,9
17,1
3,4
8,9
18,1

23,5
28,3
20,6
20,6
2,6
19,9
23,9

14,9
23,4
18,0
17,3
2,9
10,6
19,0

9,0
7,3
8,5
6,6
5,4
4,7
4,8

9,2
9,4
7,7
8,9
7,7
5,5
5,6

17,3
8,8
8,5
8,5
5,9
8,1
4,8

10,4
8,3
8,2
7,7
6,2
5,5
5,1

• Ergotherapie
• Transmuraal centrum
of buitenpoli ziekenhuis
• Tandarts
• Kraamzorg
• Huidtherapie
• Overig
• Geen contract/onbekend
1

Solo
praktijk
(N=2.526)
%
7,3
3,0
8,5
3,2
5,6
13,5
34,7

Zelfde gebouw
Duo
Groepspraktijk
praktijk
(N=1.761)
(N=781)
%
%
9,6
10,7
6,0
9,2
3,9
5,6
15,9
27,8

5,1
13,2
4,8
8,8
21,7
19,1

Totaal
(N=5.068)
%
8,6

Solo
praktijk
(N=2.526)
%
3,9

4,3
9,5
3,7
6,1
15,6
29,9

2,7
2,0
1,7
2,1
6,8
53,0

Samenwerkingscontract
Duo
Groepspraktijk
praktijk
(N=1.761)
(N=781)
%
%
4,9
2,9
3,6
1,7
2,0
1,0
6,5
44,4

2,9
2,9
1,1
1,8
8,1
38,6

Totaal
(N=5.068)
%
4,1
3,0
2,0
1,7
1,7
6,9
47,8

Percentages tellen niet op tot 100%, omdat meerdere antwoorden mogelijk zijn
Gebaseerd op 1.567 praktijken die in 2014 gegevens hebben aangeleverd aan de huisartsenpraktijkregistratie van het NIVEL. Aantallen en percentages
zijn geëxtrapoleerd naar landelijk en gewogen naar praktijkvorm.
Bron: Huisartsenpraktijkregistratie, 2014.
2

Tabel B4.2 Ketenzorg waarvoor huisartspraktijken bij een zorggroep zijn
123
aangesloten, uitgesplitst naar praktijkvorm
Solopraktijk
(N=1.974)

Duopraktijk
(N=1.488)

Groepspraktijk
(N=640)

Totaal
(N=4.101)

%

%

%

%

Diabetes Mellitus

98,7

98,6

98,7

98,7

COPD

71,7

74,5

85,7

74,9

VRM

53,4

53,7

63,2

55,1

Astma

25,1

27,5

34,5

27,4

Ouderenzorg

18,1

16,6

21,5

18,1

Depressie

7,6

6,9

10,8

7,8

CVA/TIA

7,4

4,4

5,8

6,1

Angst

5,2

4,4

6,7

5,2

Dementie

2,9

3,4

4,9

3,4

Jeugdzorg

1,1

1,4

1,8

1,3

Overgewicht

0,7

1,0

0,4

0,8

Anders

4,2

3,4

4,0

3,9

Onbekend
0,9
0,4
0,9
0,7
1
Percentages tellen niet op tot 100%, omdat meerdere antwoorden mogelijk zijn
2
Gebaseerd op 1.567 praktijken die in 2014 gegevens hebben aangeleverd aan de
huisartsenpraktijkregistratie van het NIVEL. Aantallen en percentages zijn
geëxtrapoleerd naar landelijk en gewogen naar praktijkvorm
3
Alleen de praktijken die aangaven aangesloten te zijn bij een zorggroep
Bron: Huisartsenpraktijkregistratie, 2014.
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Tabel B4.3

Ketens/zorgdomeinen waarbinnen huisartsen actief samenwerken
1
met eerstelijns en/of tweedelijns zorgverleners (N=228)
Eerstelijns
zorgverleners

Tweedelijns
zorgverleners

%

%

Diabetes ketenzorg

85,5

35,5

COPD ketenzorg

70,2

30,3

Vasculair Risico Management
Psychische zorg (e.g. depressie,
angst)

59,6

19,7

56,1

13,6

Ouderenzorg

53,1

17,1

Dieetzorg

32,9

1,3

Oncologische zorg

25,0

15,4

Zorg voor jeugd

22,8

3,5

CVA/TIA zorg

18,4

11,0

8,8

3,1

Gehandicaptenzorg

46,1
Anders/geen samenwerking
7,9
Percentages tellen niet op tot 100%, omdat meerdere antwoorden mogelijk zijn
Bron: Vragenlijst Toekomstverkenning, 2014.
1

Tabel B4.4

Beschikbare informatie op de onderzochte websites over dagdelen
dat de praktijk gesloten is, totaal en naar praktijkvorm
Solo
praktijk
(N=110)
%

Duo
praktijk
(N=121)
%

Groeppraktijk
(N=59)
%

Totaal
(N=290)
%

60,0

75,2

94,9

73,4

0,9
0,9
6,3
0,9
10,0

3,3
5,8
0,8
0,8
13,2
0,8

5,1
-

0,3
0,3
3,7
0,3
7,2
0,3
1,3
0,3
11,0
1,3

Geen informatie
beschikbaar
Praktijksluiting op:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

di- do- middag
di- na 10.00 uur
dinsdagmiddag
do- vanaf 10.00 uur
donderdagmiddag
wo- vanaf 15.00
woensdag
woensdag tot 14:00
woensdagmiddag
vrijdagmiddag

2,7
0,9
14,5
2,7

Bron: Website-onderzoek, 2014.
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Tabel B4.5 Beschikbare informatie op de onderzochte websites over
momenten dat de praktijk vanwege lunchpauzes gesloten is, totaal
en naar praktijkvorm
Solo
praktijk
(N=110)

Duo
praktijk
(N=121)

Groepspraktijk
(N=59)

Totaal
(N=290)

%

%

%

%

67,3

57,0

59,3

61,6

18,2
12,3
1,8

20,6
0,8
0,8
16,5
4,2

1,7
1,7
17,0
1,7
8,5
10,1

0,3
0,3
18,9
0,3
0,7
13,4
4,5

Geen informatie over
sluiting voor lunchpauze
Pauzesluiting vanaf:
•
•
•
•
•
•
•

10:30
11:30
12:00
12:20
12:15
12:30
13:00

Bron: Website-onderzoek, 2014.
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