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De invloed van Thuisarts.nl op het zorggebruik
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belangrijke beperking dat zij gebaseerd waren op zelfgerap-
porteerd zorggebruik en niet op registratiegegevens. Evenmin 
is er veel bekend over het effect van een dergelijke website op 
bevolkingsgroepen van verschillende sociaal-economische 
status (SES), leeftijd of geslacht. De meeste patiënten die on-
line naar gezondheidsinformatie zoeken, zijn namelijk jonge, 
hoogopgeleide vrouwen.11 En online gezondheidsinformatie 
heeft geen effect bij kinderen, zoals recent Nederlands onder-
zoek liet zien.9

In maart 2012 lanceerde het NHG de website Thuisarts.nl 
en al na een jaar bleek dat 90% van de huisartsen die website 
voor voorlichting gebruikte.12 De invloed op het zorggebruik 
bij de huisarts is echter niet eerder nagegaan. Daarom stelden 
wij ons ten doel het verband tussen de website Thuisarts.nl 
en het zorggebruik in de huisartsenpraktijk te onderzoeken.

Methode
Gegevensverzameling
Ons onderzoek was opgezet als ‘natuurlijk experiment’ voor 
en na de lancering van Thuisarts.nl. We onderzochten de 
trend in het aantal consulten voor en na maart 2012, toen 
Thuisarts.nl gelanceerd werd, op basis van gegevens uit de 
NIVEL Zorgregistraties eerste lijn over de periode 2009-2014. 
De periode van drie jaar vóór tot drie jaar ná de lancering van 
Thuisarts.nl leverde voldoende datapunten op om trendver-
anderingen te kunnen analyseren.13 We includeerden alleen 
praktijken waar meer dan 70% van de consulten geregistreerd 
was met gebruikmaking van ICPC-1-codes. Deze gegevens 
betroffen per jaar gemiddeld 230 huisartsenpraktijken met 
911.177 patiënten (5,4% van de Nederlandse bevolking) en wa-
ren representatief. Voor dit onderzoek was geen toestemming 
van patiënten of van een medisch-ethische commissie nodig 
(Burgerlijk Wetboek, artikel 7:458).

Inleiding
Veel patiënten zoeken online naar gezondheidsinformatie, 
onder andere om te beslissen of ze al dan niet naar een dokter 
zullen gaan. Toch gaan nog steeds veel mensen naar de dokter 
vanuit hun behoefte aan betrouwbare informatie.1,2 In theorie 
kan een website met betrouwbare informatie het zorggebruik 
dus verminderen, maar in eerder onderzoek werd zo’n effect 
niet gevonden.3-10 Wel hadden deze eerdere onderzoeken de 
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Achtergrond Patiënten zoeken vaak online naar informatie over 
hun ziekte. In theorie kan betrouwbare gezondheidsinformatie 
het zorggebruik verminderen, maar bewezen is dat niet. Wij on-
derzochten of de website Thuisarts.nl in de eerste jaren na de lan-
cering geleid heeft tot een afname van het zorggebruik in de Ne-
derlandse huisartsenpraktijk.
Methode We voerden een onderbroken-tijdreeksanalyse uit op 
gegevens van de NIVEL Zorgregistratie eerste lijn, die gemiddeld 
230 huisartsen betroffen. Het onderzoek was opgezet als ‘natuur-
lijk experiment’ over de periode 2009-2014, van drie jaar vóór tot 
drie jaar ná de lancering van Thuisarts.nl. Onze primaire uit-
komstmaat was een mogelijke trendverandering in het aantal 
consulten per 1000 patiënten per maand. Daarbij vormden we 
een controlegroep met onderwerpen waarover Thuisarts.nl geen 
informatie gaf of weinig geraadpleegd werd. We voerden sub-
groepanalyses uit voor geslacht, leeftijd sociaal-economische sta-
tus en type consult (enkel, dubbel, telefonisch).
Resultaten Het aantal consulten daalde na de lancering van 
Thuisarts.nl met –1,620 per 1000 patiënten per maand, wat twee 
jaar na de lancering neerkomt op een afname van 12% ten opzich-
te van de ongewijzigde trend. In de controlegroep zagen we geen 
trendbreuk. Uit de subgroepanalyse bleek dat vooral het aantal 
telefonische consulten daalde en dat die daling zich voordeed in 
alle welstandsklassen en op alle leeftijden, behalve bij kinderen 
onder de 16 jaar.
Conclusie Na de lancering van Thuisarts.nl is het zorggebruik in 
de huisartsenpraktijk afgenomen, vooral het aantal telefonische 
consulten.

LUMC, afdeling Public Health en Eerstelijns Geneeskunde, Leiden: W.A. Spoelman, arts, promoven-
dus eHealth; dr. T.N. Bonten, huisarts-in-opleiding, epidemioloog, postdoc onderzoeker; dr. 
M.W.M. de Waal, epidemioloog; prof.dr. N.H. Chavannes, huisarts, hoogleraar Huisartsgeneeskun-
de. Nederlands Huisartsen Genootschap, Utrecht: dr. A.J.M. Drenthen, socioloog; dr. I.J.M. Smeele, 
huisarts, hoofdredacteur H&W. NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheids-
zorg, afdeling Eerstelijns Geneeskunde, Utrecht: dr. M.M.J. Nielen, epidemioloog, senior onderzoe-
ker Zorgregistraties eerste lijn • Correspondentie: t.n.bonten@lumc.nl • Mogelijke belangenver-
strengeling: niets aangegeven.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd als: Spoelman WA, Bonten TN, De Waal MW, Drenthen T, 
Smeele IJ, Nielen MM, Chavannes NH. Effect of an evidence-based website on healthcare usage: an 
interrupted time-series study. BMJ Open 2016;6:e013166. Publicatie gebeurt met toestemming.

Wat is bekend?
 ▪ Patiënten zoeken vaak online naar gezondheidsinformatie.
 ▪ De website Thuisarts.nl bleek al snel na de lancering in 2012 

een doorslaand succes.
 ▪ Eerdere onderzoeken over het effect van online informatie op 

zorggebruik waren klein en berustten op zelfrapportage.

Wat is nieuw?
 ▪ De lancering van Thuisarts.nl bood de mogelijkheid het zorg-

gebruik te vergelijken in een natuurlijk experiment.
 ▪ Twee jaar na de lancering van Thuisarts.nl was het aantal 

consulten 12% lager dan het anders geweest zou zijn; vooral het 
aantal telefonische consulten daalde.

 ▪ Thuisarts.nl beïnvloedt het zorggebruik in alle leeftijdsgroe-
pen, inclusief 70-plussers, maar niet in de leeftijd 0 tot 16 jaar.
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Resultaten
In 2009-2014 vonden er in totaal 18,1 miljoen consulten plaats, 
met inbegrip van telefonische consulten. Dat is een gemid-
delde van 290 consulten per 1000 patiënten per maand (SD 
21). Het aantal unieke pageviews bedroeg in totaal 56,6 mil-
joen en steeg van gemiddeld 450.000 per maand begin 2012 tot 
2.900.000 per maand eind 2014. 

In de [figuur] is het aantal consulten over de hele on-
derzoeksperiode uitgezet tegen het aantal pageviews op 
Thuisarts.nl; de [tabel] laat de gevonden trends zien. Vóór de 
lancering van Thuisarts.nl steeg het aantal consulten met ge-
middeld 0,826 consult per 1000 patiënten per maand; ná de 
lancering van de website daalde het met gemiddeld –0,794 
consult per 1000 patiënten per maand. Bij elkaar resulteert 
dit in een significante trendverandering van –1,620 consulten 
per 1000 patiënten per maand (p < 0,001). In de subgroepana-
lyse naar type consult bleek de geobserveerde daling bij alle 
consulten op te treden, maar alleen significant te zijn voor 
telefonische consulten (–1,056 consult per 1000 patiënten per 
maand).

Het totale aantal consulten was één jaar na de lancering 
van de website 6,2% lager dan het zonder Thuisarts.nl geweest 
zou zijn; na twee jaar werd dit een significant verschil van 
11,6%. Voor de tien ICPC-codes die op de website de meeste pa-
geviews trokken, zagen we een significant dalende trend van 
–0,169 consult per 1000 patiënten per maand (p = 0,003), in 
de controlegroep bleef het aantal consulten constant (trend 
–0,001; p = 0,96).

De subgroepanalyses naar leeftijd, geslacht en SES, lieten 

Uitkomstmaten
Onze primaire uitkomstmaat was de trend in het aantal con-
sulten per 1000 ingeschreven patiënten per maand voor en na 
de lancering van Thuisarts.nl. Hiertoe verzamelden we voor 
elk consult de ICPC-code en geslacht, leeftijd, postcode van de 
patiënt.

Onze secundaire uitkomstmaat was de trend in het aantal 
pageviews van de tien populairste onderwerpen op Thuisarts.
nl: herpes zoster (ICPC-code S70); lagerugpijn (L02 en L03); 
blaasontsteking (U71); vaginale afscheiding (X14); schouder-
klachten (L08, L92); jicht (T92); obstipatie (D12); prikkelbare-
darmsyndroom (D93); diarree (D11, D70, D73); sinusitis (R75). 
Het aantal pageviews werd geëxtraheerd uit Google Analytics.

Analyse
In een onderbroken-tijdreeksanalyse (interrupted time series, ITS) 
vergeleken we de trend in het aantal consulten voor en na de 
lancering van Thuisarts.nl.13 Omdat andere factoren het zorg-
gebruik ook beïnvloeden, vormden we een controlegroep uit 
consulten met ICPC-codes waarover de website geen infor-
matie gaf of die erg weinig pageviews kregen. De betreffende 
ICPC-codes waren hoofdtrauma (N79, N80), premenstrueel 
syndroom (X09) en contacteczeem (S88).

Met een sensitiviteitsanalyse berekenden we het absolute 
verschil in het aantal consulten één en twee jaar na de lance-
ring van de website. Verder voerden we vooraf gedefinieerde 
subgroepanalyses uit voor het type consult (enkel, dubbel, te-
lefonisch), geslacht, leeftijd en SES. Voor details verwijzen wij 
naar ons originele artikel.14
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daan werd op de huisarts. Omgerekend voor heel Nederland 
betekent dat dat het aantal consulten in maart 2014 675.000 
lager lag dan in maart 2012.

Vergelijking met andere onderzoeken
Voor zover wij weten is ons onderzoek het eerste waarin geke-
ken is naar het effect van online gezondheidsinformatie op de 
algemene bevolking op nationale schaal. Eerdere onderzoeken 
waren lokaal, hadden een kleine groepsgrootte en maten het 
zorggebruik met vragenlijsten, wat al snel een onderschat-
ting oplevert van het daadwerkelijke zorggebruik.15

Andere onderzoeken keken vooral naar de kenmerken, de 
motivatie en de keuzes van patiënten die online gezondheids-
informatie zoeken. Daaruit kwam naar voren dat deze patiën-
ten juist vaker hun arts bezoeken.5,6,8 Maar deze onderzoeken 
hadden lage responspercentages en waren gebaseerd op zelf-
rapportage.

Sterke punten en beperkingen
Een sterk punt van ons onderzoek is de opzet als ‘natuurlijk 
experiment’ voor en na een interventie. Ook het gebruik van 
een controlegroep is een sterk punt. Dat in de controlegroep 
het aantal consulten niet veranderde nadat Thuisarts.nl ge-
lanceerd was, ondersteunt een causaal verband tussen de lan-
cering van de website en onze resultaten. Een beperking was 
wel dat we voor de controlegroep de onderwerpen ‘hoofdtrau-
ma’, ‘premenstrueel syndroom’ en ‘contacteczeem’ hebben ge-
selecteerd, onderwerpen die zich wellicht minder goed lenen 
voor zelfzorg dan de toptienonderwerpen op Thuisarts.nl. Een 
controlegroep met veelvoorkomende zelfzorgaandoeningen 
was beter geweest, maar dat bleek niet doenlijk, omdat de 
meeste onderwerpen tijdens de onderzoeksperiode al te vin-
den waren op Thuisarts.nl. Desondanks blijven onze conclu-

een significante afname van het aantal consulten zien, be-
halve voor kinderen van 0 tot 16 jaar.

De sensitiviteitsanalyses bevestigden het resultaat van de 
primaire analyse.

Beschouwing
Dit ‘natuurlijke experiment’ maakt aannemelijk dat de evi-
dence-based gezondheidsinformatie op Thuisarts.nl ervoor 
zorgde dat er na twee jaar 12% minder vaak een beroep ge-

Tabel Aantal consulten per 1000 patiënten per maand, voor en na de lancering van Thuisarts.nl in maart 2012

Waarde T = 0* Pre-interventietrend† Postinterventietrend‡ Trendverandering p-waarde

Alle ICPC-codes 272,109 0,826 -0,794 -1,620 < 0,001

Top 10 ICPC-codes 28,408 0,092 -0,077 -0,169 0,003

Controlegroep (3 ICPC-codes) 4,611 -0,005 -0,006 -0,001 0,96

Leeftijd

< 16 jaar 202,665 -0,083 -0,647 -0,563 0,37

16-40 jaar 229,494 0,533 -0,713 -1,245 < 0,001

41-70 jaar 297,084 0,881 -0,873 -1,754 < 0,001

> 70 jaar 462,495 2,545 -1,604 -4,149 < 0,001

Sociaal-economische status

laag 277,038 1,302 -0,914 -2,216 0,001

gemiddeld 277,756 0,608 -0,620 -1,228 < 0,001

hoog 259,988 0,692 -0,897 -1,589 < 0,001

Type consult

telefonisch 62,357 0,726 -0,330 -1,056 0,001

enkel 185,095 -0,142 -0,603 -0,461 0,097

dubbel 24,234 0,267   0,172 -0,095 0,152

Significante trendveranderingen zijn vetgedrukt.
* Uitgangswaarde in januari 2009.
† Januari 2009-maart 2012.
‡ Maart 2012-december 2014.

Figuur Consulten en pageviews voor en na de lancering van Thuisarts.nl

De blauwe stippellijn toont het gemiddelde aantal consulten per 1000 patiënten per maand, de 
ononderbroken groene lijn toont het maandelijks aantal pageviews op Thuisarts.nl, de ononderbro-
ken blauwe lijn toont de trend in het aantal consulten. De verticale gearceerde lijn markeert de 
lancering van Thuisarts.nl (maart 2012).
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De trend naar minder consulten door online informatie 
gold niet voor de jongste leeftijdsgroep. Dat is in lijn met een 
recent Nederlands onderzoek naar het effect van online infor-
matie bij kinderen met luchtwegklachten.9 Kennelijk kan on-
line informatie de behoefte aan geruststelling in persoonlijk 
contact voor kinderen niet vervangen. Dat het aantal consul-
ten ook daalde onder 70-plussers weerlegt de zorg dat ouderen 
te weinig toegang zouden hebben tot online zorginformatie.19

Tot slot laat ons onderzoek zien dat eHealth een krach-
tige ondersteuning kan zijn bij zelfmanagement. Toekomstig 
onderzoek zou zich kunnen richten op de vraag of online ge-
zondheidsinformatie ook daadwerkelijk de kwaliteit van zorg 
verbetert en wat de invloed is op het gesprek in de spreekka-
mer.

Conclusie
Na de lancering van Thuisarts.nl is het zorggebruik in de huis-
artsenpraktijk afgenomen. Ons onderzoek maakt duidelijk dat 
eHealth een krachtig instrument kan zijn om zelfzorg te ver-
groten en zorggebruik te veranderen. Het duidelijke, onafhan-
kelijke karakter en de goede integratie in het spreekuur van 
de huisarts lijken de sleutel tot het succes van Thuisarts.nl. ▪
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sies overeind, want onze primaire vergelijking betrof de trend 
in consulten vóór en ná de lancering van de website.

Een ITS is het sterkste onderzoeksdesign als een RCT niet 
mogelijk is.16 Toch kunnen factoren buiten Thuisarts.nl de 
uitkomsten beïnvloed hebben. Tijdens onze onderzoekspe-
riode steeg bijvoorbeeld het eigen risico, waarbij de huisarts 
weliswaar volledig vergoed bleef, maar eerdere rapporten la-
ten zien dat een stabiel percentage van 3% van de Nederlandse 
bevolking zorg mijdt om financiële redenen. Dit percentage 
zorgmijders is niet toegenomen na het stijgen van het eigen 
risico; het zal onze resultaten dan ook weinig beïnvloed heb-
ben.17 Ook veranderde de registratie van en de zorg voor chro-
nische ziekten, maar een aparte analyse voor niet-chronische 
aandoeningen gaf dezelfde resultaten als onze primaire ana-
lyse. Tot slot is het mogelijk dat andere websites of apps heb-
ben bijgedragen aan de geobserveerde trend. Thuisarts.nl was 
tijdens onze onderzoeksperiode echter de grootste gezond-
heidswebsite; apps als ‘Moet ik naar de dokter?’ werden pas 
later gelanceerd.

Een laatste beperking is dat Google Analytics alleen in-
zicht biedt in het aantal pageviews en niet in de daadwerke-
lijke inhoud en duur van de bezoeken aan Thuisarts.nl.

Implicaties voor de praktijk en toekomstig onderzoek
De significante daling van het aantal telefonische consul-
ten laat zich goed verklaren. Deze consulten gaan vaak over 
eenvoudige zorgvragen en ondervinden dus waarschijnlijk de 
meeste invloed van betrouwbare online informatie.18 Tegelij-
kertijd zagen we een lichte, zij het niet significante stijging 
van het aantal dubbele consulten. Dit zou erop kunnen wijzen 
dat laagcomplexe zorg gedeeltelijk is vervangen door com-
plexe zorg.
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