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Invloeden op de zorgconsumptie op de huisartsenpost

Marleen Smits, Yvonne Peters, Sanne Broers, Ellen Keizer, Michel Wensing, Paul Giesen

Inleiding
Een aanzienlijk deel van de patiënten op de huisartsenpost 

heeft laagurgente klachten die zouden kunnen wachten tot 

het spreekuur van de eigen huisarts. Onnodig gebruik van de 

huisartsenpost maakt de zorg duurder, want de kosten van 

een huisartsenconsult in de avond-, nacht- en weekenduren 

zijn hoger dan die binnen kantoortijden.1 

Huisartsenpraktijken verschillen sterk in de mate waarin 

hun patiënten gebruikmaken van de huisartsenpost. Dit kan 

te maken hebben met verschillen in de gezondheid en het ge-

drag van de patiënten. Zo zal een praktijk met veel chronisch 

zieke patiënten een hoger zorggebruik hebben. Ook is bekend 

dat ouders van jonge kinderen,2 allochtonen,3,4 patiënten met 

een lage sociaaleconomische status5,6 en patiënten die op 

korte afstand tot de zorg wonen5,7 relatief vaak gebruikmaken 

van acute zorg, bijvoorbeeld op de spoedeisende hulp en huis-

artsenpost. De variatie in het gebruik van de huisartsenpost 

kan echter ook voortkomen uit verschillen in bereikbaarheid 

en beschikbaarheid van de huisartsenpraktijken overdag.8,9 

Wanneer patiënten de praktijkassistente telefonisch niet 

kunnen bereiken kan het zijn dat zij 112 bellen of wachten 

tot de huisartsenpost opengaat. Bovendien zullen ze eerder 

elders hulp zoeken wanneer ze niet op korte termijn een af-

spraak in de huisartsenpraktijk kunnen krijgen. Er zijn in het 

buitenland onderzoeken gedaan naar de relatie tussen de toe-

gankelijkheid van de huisartsenzorg en het gebruik van acute 

zorg, maar de meeste daarvan zijn gebaseerd op zelfrappor-

tage van patiënten en bovendien zijn de afstanden meestal 

groter dan in Nederland.3,10-15 Wij wilden onderzoeken of naast 

populatiekenmerken ook aspecten van de organisatie van de 

huisartsenpraktijk overdag gerelateerd zijn aan de zorgcon-

sumptie op de huisartsenpost.
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inleiding Huisartsenpraktijken verschillen sterk in de mate waar-
in hun patiënten gebruikmaken van de huisartsenpost. Deze vari-
atie in zorgconsumptie is deels te verklaren aan de hand van ver-
schillen in populatiekenmerken, maar ook van praktijkkenmerken, 
zoals de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de huisartsen-
praktijk overdag. We hebben onderzoek gedaan naar de relatie 
tussen populatie- en praktijkkenmerken van de huisartsenprak-
tijk en de zorgconsumptie op de huisartsenpost.
Methode We hebben een dubbelzijdig geblindeerd observatio-
neel cross-sectioneel onderzoek uitgevoerd in honderd huisart-
senpraktijken, die zijn aangesloten bij vijf huisartsenposten ver-
spreid over Nederland. Per huisartsenpost hebben we een selectie 
gemaakt van de tien huisartsen(praktijken) met de hoogste zorg-
consumptie en de tien met de laagste zorgconsumptie per dui-
zend patiënten. Via vragenlijsten, interviews met huisartsen, ge-
gevensextracties en een belonderzoek hebben we praktijk- en 
populatiekenmerken verkregen. Om te onderzoeken welke prak-
tijkkenmerken samenhangen met het zorggebruik op de huisart-
senpost hebben we logistische regressieanalyses uitgevoerd (lage 
versus hoge zorgconsumptie), waarbij we hebben gecorrigeerd 
voor populatiekenmerken.
Resultaten De gemiddelde zorgconsumptie van de praktijken in 
de hogezorgconsumptiegroep verschilde een factor 1,8 met die in 
de lagezorgconsumptiegroep (369 versus 204 contacten per 1000 
patiënten per jaar). Praktijken met meer jonge kinderen en alloch-
tonen in hun patiëntenpopulatie en praktijken met een kortere 
afstand tot de huisartsenpost hadden een hogere zorgconsump-
tie, evenals praktijken met een langere wachttijd aan de telefoon 
en minder persoonlijke beschikbaarheid voor palliatieve patiën-
ten. Ook was de zorgconsumptie op de huisartsenpost groter als 
praktijken meer diagnostische en therapeutische verrichtingen 
uitvoerden en gedurende meer dagdelen assistentes inzetten. 
Conclusie Behalve patiëntkenmerken hangen ook organisatie-
kenmerken van de huisartsenpraktijk samen met de zorgcon-
sumptie op de huisartsenpost. Verbetering van de bereikbaarheid 
en beschikbaarheid van de praktijken overdag kan onnodig ge-
bruik van de huisartsenpost verminderen.
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Wat is bekend?
 ▪ Huisartsenpraktijken verschillen sterk in de mate waarin hun 

patiënten gebruikmaken van de huisartsenpost.
 ▪ Deze variatie in zorgconsumptie is deels te verklaren aan de 

hand van verschillen in populatiekenmerken, maar mogelijk ook 
van de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de huisartsen-
praktijken.

Wat is nieuw?
 ▪ Huisartsenpraktijken met meer jonge kinderen en allochto-

nen in hun patiëntenpopulatie en praktijken met een kortere 
afstand tot de huisartsenpost hadden een hogere zorgconsump-
tie op de huisartsenpost.

 ▪ Patiënten maken vaker gebruik van de huisartsenpost als de 
telefonische wachttijd van de praktijk langer is en als de huisarts 
niet persoonlijk beschikbaar is voor palliatieve patiënten.
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keer hoger dan die in de lageconsumptiegroep (369 versus 204 

contacten per 1000 patiënten per jaar; p < 0,001).

Kenmerken van de patiëntenpopulatie
In praktijken met een hoge zorgconsumptie op de huisart-

senpost was het gemiddelde percentage allochtonen (27,7%) en 

kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar (5,6%) hoger dan in de 

praktijken met een lage zorgconsumptie (respectievelijk 9,8% 

en 4,8%). Bovendien lagen de praktijken met een hoge zorgcon-

sumptie dichter bij de huisartsenpost (gemiddeld 3,4 km) dan 

praktijken met een lage zorgconsumptie (13,4 km) [tabel].

Telefonische bereikbaarheid
De telefonische wachttijd in de praktijk overdag was langer in 

de hogeconsumptiegroep (gemiddeld: 1,97 minuten; mediaan: 

0,88 minuten) dan in de lageconsumptiegroep (gemiddeld: 

1,04 minuten; mediaan: 0,41 minuten). Het aantal telefoonlij-

nen en het aantal uren waarop persoonlijk telefonisch contact 

mogelijk was met een assistente (geen antwoordapparaat) wa-

ren niet gerelateerd aan de zorgconsumptie op de huisartsen-

post [tabel].

Beschikbaarheid voor afspraken
Huisartsen in praktijken met een hoge zorgconsumptie op de 

huisartsenpost waren minder vaak persoonlijk beschikbaar 

voor palliatieve patiënten (49%) dan huisartsen in praktijken 

met een lage zorgconsumptie (83,7%). Bovendien waren er 

meer niet-significante trends die duidden op een beperktere 

beschikbaarheid van de hogeconsumptiegroep dan de lage-

consumptiegroep: langere wachttijden voor niet-spoedcon-

sulten (1,02 versus 0,78 dagen), een beperktere mogelijkheid 

tot een consult na 17.00 uur (15,7% versus 28,6%), minder vaak 

een telefonisch spreekuur (45,1% versus 63,3%) en minder vaak 

geopend tijdens vakanties (31,3% versus 54,5%) [tabel].

Methode
Onderzoeksontwerp en -populatie
In het kader van ons cross-sectionele onderzoek keken we 

naar kenmerken van honderd huisartsenpraktijken, waarvan 

de ene helft een lage zorgconsumptie op de huisartsenpost 

had en de andere helft een hoge consumptie. De praktijken 

waren aangesloten bij vijf huisartsenposten, verspreid over 

Nederland. Per huisartsenpost selecteerden we de tien prak-

tijken met de hoogste en de tien praktijken met de laagste 

zorgconsumptie. Het onderzoek was dubbel geblindeerd: de 

onderzoekers en huisartsen wisten tijdens de gegevensverza-

meling niet of de praktijk in de groep met een hoge of in de 

groep met een lage zorgconsumptie viel.

Procedure
Onderzoekers brachten een bezoek aan de honderd huis-

artsenpraktijken. Ze gebruikten verschillende meetinstru-

menten, zoals vragenlijsten, interviews met huisartsen en 

gegevensextracties uit het huisartsinformatiesysteem. Ook 

vond een belonderzoek plaats, waarbij we de praktijken op tien 

verschillende momenten op het reguliere nummer belden. De 

afstand tot de huisartsenpost en het percentage allochtone 

patiënten hebben we verkregen via de website van het Cen-

traal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van postcodes.

We hebben de gegevens verzameld tussen augustus 2011 en 

november 2012. De zorgconsumptiecijfers waren gebaseerd op 

één kalenderjaar (2010 of 2011). De patiënt- en zorgkenmerken 

hadden betrekking op dezelfde periode, behalve het belonder-

zoek, dat we acht tot elf maanden later hebben uitgevoerd.

Statistische analyse
De onderzoekseenheid was de huisartsenpraktijk, omdat de 

zorgconsumptiecijfers op dat niveau waren geregistreerd. 

Wanneer een huisartsenpraktijk meer dan een huisarts telde 

(n = 25), zijn de scores op de kenmerken van de afzonderlijke 

huisartsen gemiddeld. Aantallen contacten, verrichtingen 

en werkdagen hebben we getransformeerd tot aantallen per 

duizend patiënten. In de vergelijkende analyses was de af-

hankelijke variabele dichotoom: lage of hoge zorgconsumptie. 

De onafhankelijke variabelen waren populatie- en praktijk-

kenmerken. Verschillen in populatiekenmerken hebben we 

getoetst met t-toetsen. Verschillen in praktijkkenmerken heb-

ben we getoetst met logistische regressieanalyses, waarbij we 

hebben gecorrigeerd voor drie populatiekenmerken: 1) de af-

stand van de praktijk tot de huisartsenpost, 2) het percentage 

patiënten tussen 0 en 4 jaar, en 3) het percentage allochtonen. 

De gegevens hebben we met behulp van IBM SPSS 20 geanaly-

seerd. We beschouwden verschillen als significant bij p < 0,05.

Resultaten
Zorgconsumptie
De zorgconsumptie op de huisartsenpost in de lageconsump-

tiegroep varieerde van 94 tot 333 contacten per 1000 patiënten 

per jaar. In de hogeconsumptiegroep lag deze tussen 277 en 

539. In de laatste groep was de gemiddelde zorgconsumptie 1,8 
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groepen verschilden niet van elkaar in de personele bezetting 

van huisartsen, huisartsen in opleiding en praktijkondersteu-

ners, en evenmin in praktijkgrootte, praktijktype (solo of meer 

huisartsen) en training in telefonische triage [tabel].

Beschouwing
Huisartsenpraktijken met meer jonge kinderen en allochto-

nen in hun patiëntenpopulatie, en praktijken met een kortere 

afstand tot de huisartsenpost hadden een hogere zorgcon-

sumptie op de huisartsenpost. Onze hypothese was dat een 

beperktere bereikbaarheid en beschikbaarheid van de huis-

artsenpraktijken overdag ook zou samenhangen met een hoge 

zorgconsumptie. Een aantal van onze bevindingen bevestigt 

Kenmerken en werkstijl huisartsen
De huisartsen in beide groepen verschilden niet van elkaar in 

leeftijd, geslacht, aantal jaren werkervaring, werktevreden-

heid, ervaren werkdruk en het aanspreken van patiënten op 

onnodig gebruik van de huisartsenpost. Wel voerden huisart-

sen in de hogeconsumptiegroep meer diagnostische en the-

rapeutische verrichtingen uit per 1000 patiënten (119,6) dan 

huisartsen in de lageconsumptiegroep (74,4) [tabel].

Algemene organisatie van de praktijk
In praktijken met een hoge zorgconsumptie werkten praktijk-

assistentes gemiddeld meer dagdelen in de week (5,2 halve 

dagen) dan in de lageconsumptiegroep (4,8 halve dagen). De 

Tabel Patiënt- en praktijkkenmerken en samenhang met zorgconsumptie op de huisartsenpost 

Variabele Lage consumptie Hoge consumptie 

Gemiddelde
(of %)

Spreiding Gemiddelde
 (of %)

Spreiding Oddsratio 95%-BI

Kenmerken patiëntenpopulatie

 ▪ Percentage allochtonen*    9,8   1,6-26,4   27,7    3,8-82,2 – –

 ▪ Percentage patiënten tussen 0 en 4 jaar†    4,8   2,5-9,7    5,6    3,0-9,9 – –

 ▪ Afstand praktijk tot huisartsenpost (km)*   13,4   3,0-30,8    3,4    0,9-11,0 – –

Telefonische bereikbaarheid

 ▪ Telefonische wachttijd (minuten), gemiddelde†    1,04   0-10    1,97    0-10 1,26 1,09-1,46

 ▪ Telefonische wachttijd (minuten), mediaan*    0,41   0-10    0,88    0-10 – –

 ▪ Assistente aan de telefoon (uur/week)   36,1   9-45   35,3   14-45 1,06 0,97-1,15

 ▪ Telefoonlijnen (per 1000 patiënten)    1,3   0,3-4,6    1,4    0,4-6,4 1,51 0,44-5,25

Beschikbaarheid voor afspraken

 ▪ Wachttijd voor niet-urgente afspraak (dagen)    0,76   0-5    1,02    0-5 1,54 0,67-3,53

 ▪ Afspraak na 17.00 uur mogelijk   28,6%   –   15,7%    – 0,42 0,08-2,05

 ▪ Telefonisch spreekuur   63,3%   –   45,1%    – 0,26 0,05-1,34

 ▪ Geopend tijdens vakanties (met waarneming)   54,5%   –   31,3%    – 0,42 0,08-2,33

 ▪ Persoonlijk beschikbaar voor palliatieve patiënten‡   83,7%   –   49,0%    – 0,22 0,06-0,76

 ▪ Spreekuren per huisarts per week (per 1000 patiënten)   11,1   2,0-30,2   12,6    5,1-24,1 0,98 0,81-1,17

Kenmerken huisarts

 ▪ Leeftijd (jaren)   51,9  34-63   53,6   36-65 1,00 0,89-1,12

 ▪ Geslacht: vrouw   12,2%   –   17,6%    – 2,38 0,19-30,07

 ▪ Jaren werkzaam als huisarts   19,8   5-34   21,6    3-39 1,00 0,92-1,09

 ▪ Werktevredenheid (rapportcijfer 1-10)    7,8   7-9    8,0    4-10 2,41 0,80-7,23

 ▪ Hoge ervaren werkdruk   53,1%   –   74,5%    – 2,18 0,40-11,90

 ▪ Patiënten aanspreken bij onnodig contact HAP   18,8%   –   25,5%    – 1,29 0,21-7,86

Algemene organisatie

 ▪ Solopraktijk   65,3%   –   52,9%    – 0,95 0,19-4,85

 ▪ Praktijkgrootte (aantal patiënten) 2459 464-4103 2511 1295-4556 1,00 1,00-1,00

 ▪ Training in telefonische triage   16,7   –   35,3    – 1,87 0,39-8,98

 ▪ Aantal contacten: (telefonische) consulten + visites (per 
patiënt)

   4,4   1,7-10,7    5,2    2,3-8,4 1,44 0,85-2,44

 ▪ Aantal verrichtingen (per 1000 patiënten)b†   74,4   5,1-304,8  119,6    4,4-935,4 1,02 1,01-1,04

Personele bezetting (halve dagen per week, per 1000 patiënten)

 ▪ Huisartsen    4,1   2,1-8,8    4,2    1,9-10,5 1,34 0,66-2,75

 ▪ Praktijkassistentes‡    4,9   2,1-14,4    5,5    2,7-11,0 1,71 1,07-2,73

 ▪ Praktijkondersteuner ggz    0,2   0,0-5,2    0,3    0,0-4,2 4,61 0,35-61,24

 ▪ Praktijkondersteuner somatiek    1,1   0,0-5,2    1,6    0,0-4,7 2,07 0,99-4,32

 ▪ Huisartsen in opleiding    0,5   0,0-3,1    0,5    0,0-3,9 0,94 0,38-2,40

*p < 0,001; † p < 0,01; ‡ p < 0,05.
a Oddsratio’s gecorrigeerd voor: 1) afstand van de praktijk tot de huisartsenpost, 2) percentage patiënten tussen 0 en 4 jaar en 3) percentage allochtonen.
b Som van zes diagnostische en therapeutische verrichtingen: spirometrie, ecg, dopplertest, tapen, spiraal en chirurgie.
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slechts een klein percentage palliatieve zorg, maar mogelijk 

speelt hier een indirect effect: wanneer deze huisartsen in de 

dagelijkse praktijk voor andere patiënten ook meer persoon-

lijke continuïteit in de zorg bieden, wachten patiënten met 

hun hulpvraag liever tot het spreekuur van de eigen huisarts.

Conclusie
Naast patiëntkenmerken hangen organisatiekenmerken van 

de huisartsenpraktijk samen met een intensiever gebruik van 

de huisartsenpost. Het verbeteren van de bereikbaarheid en 

beschikbaarheid van de huisartsenzorg overdag kan een po-

sitieve invloed hebben op het doelmatig gebruik van de huis-

artsenpost. ▪
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deze hypothese. Patiënten maakten meer gebruik van de 

huisartsenpost als de huisartsenpraktijken langere telefoni-

sche wachttijden hadden en als de huisartsen niet persoon-

lijk beschikbaar waren voor palliatieve patiënten. Bovendien 

waren er verschillende niet-significante, maar wel relevante 

trends, zoals langere wachttijden voor niet-spoedconsulten in 

de hogeconsumptiegroep, een kleinere mogelijkheid tot een 

consult na 17.00 uur, minder frequent een telefonisch spreek-

uur en minder vaak geopend zijn tijdens vakanties. Verder 

was de zorgconsumptie op de huisartsenpost hoger in prak-

tijken waar huisartsen veel diagnostische en therapeutische 

verrichtingen uitvoerden. De hogere personele bezetting van 

doktersassistentes in deze praktijken lijkt hiermee samen te 

hangen. Dit kan erop wijzen dat de gezondheidstoestand van 

de patiënten in deze praktijken minder goed was. We beschik-

ten wat dit betreft helaas niet over betrouwbare gegevens. Het 

gedrag van de huisartsen kan echter ook een belangrijke rol 

spelen: door medische verrichtingen uit te voeren bevestigen 

de huisartsen wellicht de noodzaak van een consult en stimu-

leren zij de patiënt om in de toekomst weer medische hulp te 

zoeken.

Onze resultaten liggen in lijn met bevindingen uit buiten-

landse onderzoeken naar de zorgconsumptie op de spoedei-

sende hulp.3,10-15 Vanwege de uitgebreidheid en de intensiteit 

van de gegevensverzameling, waarbij alle huisartsenpraktij-

ken door de onderzoekers zijn bezocht, was het niet mogelijk 

om meer dan honderd praktijken in het onderzoek te betrek-

ken. Met honderd onderzoekseenheden is de statistische power 

echter relatief laag. Mogelijk zouden we bij een onderzoek met 

een groter aantal huisartsenpraktijken meer significante re-

laties vinden.

We hebben geen causale verbanden aangetoond, maar as-

sociaties. Bij toekomstige onderzoeken zou het causale effect 

van verbeteringen van de bereikbaarheid en beschikbaar-

heid van de huisartsenzorg overdag kunnen worden getest, 

bij voorkeur in de vorm van een randomised controlled trial. Zo 

zouden huisartsenpraktijken kunnen experimenteren met 

het verbeteren van de telefonische bereikbaarheid overdag, 

bijvoorbeeld door een continu open telefoonlijn en meer as-

sistentes aan de telefoon. Wanneer dit niet mogelijk is, kan 

opschaling door een gezamenlijke telefonische triage met 

meer praktijken, op HAGRO- of huisartsenpostniveau een 

oplossing zijn. Tevens zouden huisartsen meer persoonlijke 

continuïteit kunnen bieden, vooral voor palliatieve patiënten. 

Van alle contacten met de huisartsenpost betreft weliswaar 


