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Onderzoek

INLEIDING
Ongeveer de helft van de hulpvragen op de huisartsenpost 
(HAP) heeft urgentieniveau U4 of U5, klachten die – strikt 
medisch gezien – zouden kunnen wachten tot het spreekuur 
van de eigen huisarts of met zelfzorg zouden zijn op te lossen.1 
Op de HAP verhogen zulke niet-urgente klachten de werk-
druk, die toch al hoog is, en ze zijn slecht voor de motivatie 
van triagisten en huisartsen.2,3 Er is dus reden om te proberen 
het aantal niet-urgente klachten terug te dringen.
De groep die het vaakst met een niet-urgente klacht naar de 
HAP komt, zijn ouders met kinderen tussen 0 en 4 jaar.4 Het 
zijn daarbij vaak de contacten voor koorts die de werkdruk 
verhogen.5 Je kunt het beroep dat deze ouders op de HAP 
doen op verschillende manieren proberen te verminderen, 
maar zulke strategieën mogen dat effect natuurlijk niet 
hebben wanneer een klacht wél urgent is. Wij onderzochten 
welke strategieën ouders met jonge kinderen stimuleren 
contact te zoeken bij urgente klachten en welke strategieën 
ouders ervan weerhouden contact te zoeken als de klacht niet 
urgent is.

Hoe zorg je ervoor dat ze adequatere keuzes maken?

Drukte op de HAP door ouders 
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Inleiding Ouders met kinderen tussen 0 en 4 jaar doen relatief vaak een beroep op de huisartsenpost (HAP), en niet altijd 
met medisch noodzakelijke klachten. Wij onderzochten een aantal strategieën om hun zorgkeuze zo te beïn-
vloeden dat de werkdruk en de kosten op de HAP niet te hoog worden.

Methode In de periode 2013-2015 stuurden we in vier Oost-Nederlandse huisartsenpraktijken vragenlijsten naar alle 
daar ingeschreven gezinnen met kinderen tussen 0 en 4 jaar (n = 797). We beschreven vier schriftelijke casus-
sen – twee urgente en twee niet-urgente – in willekeurige combinatie met vier ‘vraagbeheersingsstrategieën’: 
een afspraak met de eigen huisarts de volgende ochtend, een eigen bijdrage, online advies, en inzicht in de 
kosten. Elk gezin ontving een vragenlijst met drie casussen die een strategie bevatten en één referentiecasus 
zonder strategie. Met logistische regressieanalyse testten we in hoeverre de toegevoegde strategieën de keu-
zes van de respondenten beïnvloedden.

Resultaten We ontvingen 377 vragenlijsten retour (respons 47,3%). ‘Online advies’ leidde zowel bij de niet-urgente (OR 
0,26; 95%-BI 0,11 tot 0,58) als bij de urgente casussen (OR 0,16; 95%-BI 0,08 tot 0,32) tot een adequatere 
zorgkeuze. Ook ‘inzicht in de kosten’ (OR 0,59; 95%-BI 0,38 tot 0,92) en ‘afspraak de volgende ochtend’ (OR 
0,57; 95%-BI 0,34 tot 0,97) verbeterden de zorgkeuze, maar alleen bij urgente casussen. ‘Eigen bijdrage’ had 
geen invloed op de zorgkeuze.

Conclusie Online advies kan in potentie het onnodig gebruik van huisartsenzorg buiten kantoortijd verminderen en een 
adequate zorgkeuze in urgente situaties juist bevorderen. Het gebruik van gevalideerde online tools zou gesti-
muleerd moeten worden.

WAT IS BEKEND?
■■ Een aanzienlijk deel van zorgvraag op de HAP betreft 

niet-urgente klachten.
■■ Ouders met jonge kinderen bezoeken de HAP het 

vaakst voor niet-urgente klachten.
■■ Kinderen met koorts roepen bij ouders vaak onze-

kerheid op en vormen een grote werkbelasting op de 
HAP.

WAT IS NIEUW?
■■ Online advies via een app of Thuisarts.nl kan onnodig 

gebruik van huisartsenzorg buiten kantoortijd terug-
dringen en een adequate keuze in urgente situaties 
bevorderen.

■■ Een eigen bijdrage voor de HAP heeft geen invloed op 
de zorgkeuze van ouders met jonge kinderen.
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METHODE
Opzet en deelnemers
Dit was een cross-sectioneel vragenlijstonderzoek in vier 
huisartsenpraktijken in Oost-Nederland, zowel plattelands-  
als stedelijke praktijken. In de periode 2013-2015 stuurden 
we aan alle 797 daar ingeschreven families met kinderen in 
de leeftijd tussen 0 en 4 jaar een vragenlijst. De lijst, die we in 
een aantal ronden ontwikkeld hadden in samenspraak met 
medische professionals, bevatte vragen over de achtergrond 
van de patiënt, gevolgd door een serie vragen aan de hand 
van vier schriftelijke casussen. We testten daarmee een viertal 
strategieën [kader].
Naast deze vier strategieën beschreven we vier veelvoorkomen-
de casussen, twee urgente en twee niet-urgente, afkomstig uit 
eerder onderzoek [kader].6 Een panel van drie triagisten en drie 
huisartsen bepaalde voor elke casus de beste keuze [tabel 1].
We combineerden de strategieën en casussen tot in totaal zes-
tien mogelijke scenario’s, met vier bijpassende vragenlijsten. 
Elke familie ontving een willekeurige vragenlijst met drie bij-
passende scenario’s – met drie verschillende strategieën – plus 
één referentiescenario (casus zonder strategie). We vroegen 
de ouders bij elke casus welke zorgkeuze zij zouden maken en 
vergeleken het antwoord met onze expert opinion.

Analyse
Met beschrijvende statistiek zetten we de kenmerken van de 
respondenten en hun zorgkeuzes voor iedere strategie op een 
rij. Met logistische regressieanalyse testten we vervolgens of 
zij andere keuzes maakten in scenario’s waarbij de strategie 

was aangegeven dan bij de referentiecasussen zonder strategie. 
Daarbij is gecorrigeerd voor persoonskenmerken van de res-
pondent en voor clustering binnen een praktijk. De analyses 
zijn uitgevoerd in SPSS 22.0.

RESULTATEN
We ontvingen 377 vragenlijsten retour (respons 47,3%) met 
antwoorden op 1367 scenario’s. De meeste respondenten 
waren vrouw (86,7%), 42,5% woonde in de stad, 17,0% op 
verstedelijkt platteland en 40,6% op het platteland. De meeste 
respondenten hadden een mbo-diploma (41,6%) en van 34,5% 
was het huishoudinkomen vergelijkbaar met het gemiddel-
de in Nederland.7 Het aantal kinderen per respondent was 
gemiddeld 2,1.

Te hoge zorgkeuze in een niet-urgente situatie
In de niet-urgente referentiecasussen waarbij geen strategie 
genoemd werd, maakte 41,7% van de ouders een te hoge zorg-
keuze [tabel 2]. De strategie ‘online advies’ liet dit percentage 
dalen tot 11,3% (OR 0,26; 95%-BI 0,11 tot 0,58), de strategie 
‘eigen bijdrage’ zorgde voor een daling tot 31,7% (niet signi-
ficant). De strategieën ‘inzicht in de kosten’ en ‘afspraak de 
volgende ochtend’ leidden niet tot een andere zorgkeuze.

Ouders met kinderen tussen 0 en 4 jaar 
komen het vaakst met een niet-urgente 
klacht naar de HAP 

VRAAGBEHEERSINGSSTRATEGIEËN
■■ Inzicht in de kosten. Wanneer u contact opneemt 

met uw HAP kost dit 75 euro. Als u 112 belt of naar de 
spoedeisende hulp (SEH) gaat, kost dat 150 euro. Deze 
bedragen worden door uw verzekeraar vergoed.

■■ Afspraak de volgende ochtend. Het is mogelijk om 
online een afspraak te maken met uw huisarts voor de 
volgende morgen.

■■ Eigen bijdrage. Wanneer u contact opneemt met uw 
HAP kost dit 75 euro en moet u dat via uw eigen risico 
zelf betalen. Als u 112 belt of naar de SEH gaat, kost dat 
150 euro en ook dat moet u zelf betalen. (Momenteel 
geldt er geen eigen risico voor kinderen tot 18 jaar.)

■■ Online advies. U kunt de klachten van uw kind invullen in 
een app, waarna u online advies krijgt of u contact zou 
moeten opnemen met uw dokter of met uw HAP.

NIET-URGENTE CASUSSEN
■■ Knikker. Uw kind van 3 jaar heeft een knikker inge-

slikt. Uw kind geeft geen pijn aan, is niet misselijk en 
hoest niet. Uw kind heeft geen medische problemen 
en gebruikt geen medicijnen. Het is zaterdagmiddag 
en uw eigen huisarts is niet beschikbaar.

■■ Oorpijn. Uw kind van 4 jaar heeft sinds gisteravond 
last van oorpijn. Uw kind heeft geen koorts, maar wel 
een verkoudheid (loopneus en hoesten), is alert en 
heeft geen andere klachten. De temperatuur van uw 
kind is 36,7 °C. Het is woensdagavond 20:00 uur en u 
kunt uw eigen huisarts niet meer bereiken.

URGENTE CASUSSEN
■■ Koorts. Uw kind van 8 maanden heeft koorts. Vorige 

week was uw kind verkouden, het had koorts en een 
lelijke hoest. Uw kind leek op te knappen maar de 
koorts is teruggekomen (39,1 °C). Uw kind drinkt ma-
tig en hoest nog steeds. Het is dinsdagavond 19:00 
uur en u kunt uw eigen huisarts niet meer bereiken.

■■ Diarree. Uw kind van 18 maanden is al twee dagen 
niet lekker. Het geeft aan dat het buikpijn heeft, 
braakt en heeft waterdunne diarree. U maakt zich 
zorgen omdat uw kind slecht drinkt en een tem-
peratuur heeft van 38,6 °C. Vanwege de diarree is 
onduidelijk of uw kind nog natte luiers heeft, wel valt 
het u op dat uw kind een erg droge mond heeft. Uw 
kind is verder gezond. Het is zondagochtend en uw 
eigen huisarts is niet beschikbaar.
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Drukte op de huisartsenpost
Welke strategie om zorgkeuzes van ouders van jonge kinderen te beïnvloeden hee	 de meeste potentie?

Het medisch onnodig gebruik van de huisartsenpost kan leiden tot:

...kan wachten 
tot het spreekuur

van de eigen huisarts

Daarom zijn er 4 strategieën getest om het gebruik hiervan door ouders met jonge kinderen te verminderen:

Geen invloed 
 op zorgkeuze

resultaat:

resultaat:

resultaat: resultaat:
Enige invloed 

  op urgente casus
      Geen invloed op

        niet-urgente casus

Enige invloed 
  op urgente casus

      Geen invloed op
        niet-urgente casus

...kan met zelfzorg
worden afgehandeld 

Een deel daarvan....

Betalen van een
eigen bijdrage

STRATEGIE 1
STRATEGIE 2

STRATEGIE 3 STRATEGIE 4

Online advies

Overzicht van de 
medische kosten

Zekerheid op afspraak 
de volgende morgen 
bij de eigen huisarts 

We bevelen het gebruik en de promotie van 
ona�ankelijke, gevalideerde en op maat gemaakte 

online applicaties, zoals thuisarts.nl aan. 

Meeste potentie om medisch onnodig gebruik van de 
huisartsenpost te verminderen en de patiëntveiligheid 

voor ouders van jonge kinderen te verbeteren.

Deze infographic is gebaseerd op het artikel verschenen in BMJ Open als: Giesen MJ, Keizer E, van de Pol J, Knoben J, Wensing M, Giesen P. �e impact of demand 
management strategies on parents’ decision-making for out-of-hours primary care: Findings �om a survey in the Netherlands. BMJ Open 2017; 7: e014605.

Negatieve invloed op 
de motivatie van 
triagisten en huisartsen

Hoge 
werkdruk

Het ten koste gaan 
van de kwaliteit van 
de huisartsenpost

Ouders van jonge kinderen bezoeken het vaakst 
de huisartsenpost voor niet-urgente klachten.

€ 150,-
SEH / 112

€ 75,-
HAP€ 150,-

SEH / 112

€ 75,-
HAP

€ 150,- SEH / 112

€ 75,- HAP

Ongeveer de hel� van de hulpvragen
op de huisartsenpost (HAP) is niet-urgent: Wel urgent:

18 19€ 150,-

SEH / 112:

€ 75,-
HAP:
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Te lage zorgkeuze in een urgente situatie
In de urgente referentiecasussen waarbij geen strategie genoemd 
werd, maakte 50% van de ouders een te lage zorgkeuze en 3,9% 
een te hoge zorgkeuze [tabel 2]. De strategie ‘online advies’ liet 

dit percentage dalen tot 16,5% (OR 0,16; 95%-BI 0,08 tot 0,32), 
de strategie ‘inzicht in de kosten’ zorgde voor een significante 
daling tot 39,4% (OR 0,59; 95%-BI 0,38 tot 0,92) en de strategie 
‘afspraak de volgende ochtend’ bracht het percentage eveneens 
significant omlaag, tot 41% (OR 0,57; 95%-BI 0,34 tot 0,97). De 
strategie ‘eigen bijdrage’ leek geen invloed te hebben: nog steeds 
koos de helft van de ouders voor een te laag zorgtype.

BESCHOUWING
De strategie ‘online advies’ lijkt effectief om de hoeveelheid 
medisch onnodige hulpvragen op de HAP te verminderen en 

tegelijk ook het vragen van medisch noodzakelijke hulp in 
urgente situaties te bevorderen. Het gebruik van internettools 
zoals T uisarts.nl kan ertoe leiden dat ouders besluiten geen 
contact op te nemen met de HAP als ze zich genoeg gerustge-
steld voelen, of juist wel contact opnemen als dat nodig lijkt te 
zijn. Onderzoeken naar het managen van chronische ziekten 
zoals depressie en lagerugpijn leidden tot soortgelijke conclu-
sies.8-10 Een recent onderzoek toonde aan dat het aantal con-
sulten in de dagpraktijk 2 jaar na de lancering van Tuisarts.
nl was afgenomen met 12%, maar subgroepanalyses brachten 
geen verschil in zorggebruik aan het licht in de leeftijdsgroep 
van 0 tot 16 jaar.11 Ook een ander Nederlands onderzoek naar 
de invloed van online informatie over luchtwegaandoeningen 
bij kinderen op de ouders zag geen afname van het zorgge-
bruik.12

Dat negen van de tien Nederlanders tegenwoordig toegang 
hebben tot internet wil nog niet zeggen dat iedereen die zich 
ongerust maakt over een medisch probleem direct online ad-
vies zoekt. Recentelijk is aangetoond dat ouderen, mensen met 
een hoger inkomen en plattelanders minder gebruikmaken 
van gezondheidszorgapplicaties.13

Een eigen bijdrage heeft geen invloed 
op de keuze die ouders maken

Tabel 1

Oordeel van het deskundigenpanel over passende zorgtypen bij de vier casussen

Niet-urgente scenario’s (knikker, oorpijn) Urgente scenario’s (koorts, diarree)

zorgtype oordeel zorgtype oordeel
1 afwachten/zelfzorg } passend

1 afwachten/zelfzorg } te laag2 eigen huisarts 2 eigen huisarts
3 huisartsenpost } te hoog

3 huisartsenpost } passend
4 SEH 4 SEH } te hoog5 112 5 112

Tabel 2

Invloed van vraagbeheersingsstrategieën en persoonskenmerken op de zorgkeuze

Te hoge zorgkeuze in niet-urgente situatie Te lage zorgkeuze in urgente situatie

percentage* OR (95%-BI)† percentage* OR (95%-BI)†

Strategieën
geen strategie (referentie) 41,7% 50,3%
online advies 11,3% 0,26 (0,11 tot 0,58) 16,5% 0,16 (0,08 tot 0,32)
eigen bijdrage 31,7% 0,62 (0,38 tot 1,03) 50,0% 0,84 (0,53 tot 1,33)
afspraak de volgende ochtend 44,4% 0,81 (0,49 tot 1,35) 41,0% 0,57 (0,34 tot 0,97)
inzicht in de kosten 35,2% 0,97 (0,56 tot 1,70) 39,4% 0,59 (0,38 tot 0,92)
Persoonskenmerken respondent
man 0,91 (0,52 tot 1,57) 0,69 (0,42 tot 1,15)
leeftijd 1,01 (0,97 tot 1,05) 0,95 (0,92 tot 0,98)
meer dan één kind 0,64 (0,43 tot 0,96) 2,04 (1,39 tot 2,98)
hoogopgeleid 1,07 (0,71 tot 1,63) 0,93 (0,64 tot 1,35)
hoog inkomen 1,07 (0,71 tot 1,63) 0,94 (0,65 tot 1,37)

* Gebaseerd op beschrijvende analyse van 609 niet-urgente en 752 urgente scenario’s (zie tabel 4 van Giesen et al, 201724).
† Gebaseerd op logistische regressieanalyse van 591 niet-urgente en 734 urgente scenario’s, gecorrigeerd voor clustering van patiënten binnen huisartsenpraktijken (zie tabel 5 
van Giesen et al, 201724 ). OR = oddsratio; BI = betrouwbaarheidsinterval. Geen significante verschillen (p < 0,05).

https://www.thuisarts.nl/koorts-bij-kinderen
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5623343/table/T4/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5623343/table/T5/
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Het invoeren van een (aanzienlijke) eigen bijdrage voor het 
contact met een HAP of SEH had in ons onderzoek geen 
invloed op de beslissingen die ouders namen, ongeacht de 
urgentie van de situatie. In ander onderzoek variëren de resul-
taten echter.14-16 Sommige onderzoekers stellen dat een eigen 
bijdrage patiënten aanzet tot betere afwegingen,17 andere zijn 
bang dat een eigen bijdrage patiënten ook bij urgente klachten 
ervan weerhoudt zorg te vragen,18 weer andere vrezen dat een 
eigen bijdrage sociale ongelijkheid in de hand werkt.19 20

Sterke en zwakke punten
Onze onderzoekspopulatie was vergelijkbaar met de Neder-
landse bevolking voor wat betreft regio, inkomen, opleiding, 
leeftijd en aantal kinderen,21 maar de daadwerkelijke impact 
van de onderzochte strategieën zou getest moeten worden in 
een prospectief evaluatieonderzoek met levensechte gebeurte-
nissen en feitelijke betalingen. Ook zou het onderzoek moeten 
worden uitgebreid met meer casussen om onze resultaten te 
bevestigen.

Aanbevelingen
HAP’s en huisartsen zouden het gebruik van gevalideerde en 
aanbevolen internettools actiever kunnen stimuleren, bijvoor-
beeld door T uisarts.nl of de app ‘Moet ik naar de dokter?’ on-
der de aandacht te brengen op de website en tijdens de (soms 
lange) wachttijd aan de telefoon. Dit kan patiënten motiveren 
om alvast online te gaan terwijl ze wachten. Je zou ook in het 
telefonische keuzemenu de mogelijkheid kunnen opnemen 
dat de patiënten zich laten terugbellen door een medewerker 
die hen de weg wijst in het gebruik van internettools. Online 
adviezen zoals die gegeven worden in Tuisarts.nl en op Moet 
ik naar de dokter? zijn veilig en worden hoog gewaardeerd 
door artsen en patiënten.22,23 Ze vergroten bovendien de zelf-
redzaamheid van patiënten.

CONCLUSIE
Online advies heeft potentie om medisch onnodig gebruik van 
huisartsenzorg buiten kantoortijd te verminderen en de pati-
entveiligheid voor ouders met jonge kinderen te verbeteren. 
Het is aan te bevelen onafhankelijke, gevalideerde en op maat 
gemaakte online applicaties zoals thuisarts.nl meer te gebrui-
ken en te promoten.
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