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Onderzoek

INLEIDING
Nederlandse huisartsen voeren per jaar 270.000 soa-consul-
ten uit, wat neerkomt op 70% van het totale aantal soa-con-
sulten.1 De stijgende incidentie van seksueel overdraagbare 
aandoeningen (soa’s), vraagt van huisartsen dat zij goede 
zorg kunnen bieden aan patiënten met een (risico op een) 
soa.2-4 Uit onderzoek blijkt echter dat zorgverleners zelden 
een complete seksuele anamnese afnemen bij hun patiënten, 
waardoor zij over onvoldoende informatie beschikken om 
patiënten adequaat te kunnen diagnosticeren, behandelen en 
voorlichten.5

Nascholingsprogramma’s kunnen de kennis en het gedrag van 
huisartsen ten aanzien van soa’s beïnvloeden.6 Naast de traditi-
onele nascholingsprogramma’s, zoals lezingen en workshops, 
is er de laatste jaren steeds meer aandacht voor online nascho-
lingsprogramma’s.7-11 Het voordeel van dergelijke programma’s 
is dat zij flexibel zijn in het gebruik. Onderzoek heeft laten 
zien dat e-learning-programma’s een belangrijke bijdrage 
kunnen leveren aan de nascholing van huisartsen.12 Online 
nascholingsprogramma’s blijken tot een blijvende kennistoe-
name en verandering van gedrag te kunnen leiden.7,8 Over het 
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Inleiding Huisartsen spelen een belangrijke rol bij de preventie en behandeling van seksueel overdraagbare aandoenin-
gen (soa’s). Veel zorgverleners vinden het moeilijk om met hun patiënten over soa’s te praten. Nascholingspro-
gramma’s over soa’s kunnen hen daarbij helpen. Met een prospectief cohortonderzoek hebben we onderzocht 
wat het effect is van het individuele en online nascholingsprogramma (e-PIN) ‘Het soa-consult’ op de kennis, 
de attitude en het gedrag van huisartsen en aios ten aanzien van soa’s.

Methode In totaal hebben 2203 deelnemers de e-PIN afgerond; 249 hebben ook de evaluatievragenlijst ingevuld.

Resultaten De gerapporteerde kennis en attitude van deelnemers verbeterden. Deze verbetering was ook twee jaar na het 
afronden van de e-PIN nog aanwezig. In totaal hebben de deelnemende huisartsen en aios na het afronden van 
de e-PIN 261 voorgenomen veranderingen voor de praktijk geformuleerd. Deze hadden vooral betrekking op de 
seksuele anamnese, het aanvullend onderzoek en de behandeling van soa’s. Van de voorgenomen veranderin-
gen hebben ze 97,2% geheel of gedeeltelijk in de praktijk doorgevoerd. Ook hebben ze 180 niet-voorgenomen 
veranderingen in de praktijk doorgevoerd. Deze veranderingen hadden vooral betrekking op de attitude ten 
aanzien van soa’s en werkomstandigheden rondom het soa-consult.

Conclusie De e-PIN ‘Het soa-consult’ lijkt een langdurig positief effect te hebben op de kennis, de attitude en het gedrag 
van huisartsen ten aanzien van soa’s.

effect van online nascholingsprogramma’s op de kennis en het 
gedrag ten aanzien van soa’s is nog weinig bekend. Het doel 
van ons onderzoek is om het effect te evalueren van het indi-
viduele, online nascholingsprogramma (e-PIN) ‘Het soa-con-
sult’ op de kennis, de attitude en het gedrag van huisartsen ten 
aanzien van soa’s.

METHODE

Interventie
De e-PIN ‘Het soa-consult’ is ontwikkeld door het NHG, 
in samenwerking met Soa Aids Nederland en de afdeling 
Huisartsgeneeskunde van het Academisch Medisch Cen-
trum-Universiteit van Amsterdam. De inhoud van de e-PIN 
is gebaseerd op de NHG-Standaard Het soa-consult.13 De 
leerdoelen voor de e-PIN zijn geformuleerd aan de hand van 
het ‘Competentieprofiel en eindtermen van de huisarts’.14,15 
De e-PIN is sinds september 2013 vrij beschikbaar voor alle 
12.500 Nederlandse huisartsen en aios huisartsgeneeskunde. 
Na afronding krijgen deelnemers twee nascholingspunten 
(twee uur).
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RESULTATEN

Kennis en attitude ten aanzien van soa’s
Na het afronden van de e-PIN meldden huisartsen dat zij 
vaker een seksuele anamnese afnamen bij patiënten die vragen  
hadden over soa’s (gemiddeld verschil 0,10; 95%-BI 0,01 tot 
0,19), dat zij zich competenter voelden in het soa-consult 
(0,10; 95%-BI 0,02 tot 0,18), dat zij beter op de hoogte waren 
van het soa-testadvies bij patiënten < 25 jaar (0,37; 95%-
BI 0,22 tot 0,53), dat zij vaker dachten aan hiv-infecties bij 
patiënten met griepachtige verschijnselen (0,34; 95%-BI 0,22 
tot 0,46) en dat zij vaker streefden naar een actief opsporings-
beleid voor hiv-infecties (0,22; 95%-BI 0,09 tot 0,35). Er waren 
geen verschillen tussen de scores van deelnemers die de e-PIN 
> 1 jaar geleden hadden gemaakt en die van deelnemers die de 
e-PIN < 1 jaar geleden hadden gemaakt.

Geformuleerde leerpunten direct na afronden van de e-PIN 
In totaal formuleerden 193 deelnemers (8,8%) 601 leerpunten 
[tabel]. De drie meestgenoemde leerpunten waren:

■■ seksuele anamnese (28,1%)
■■ aanvullend onderzoek (27,5%)
■■ behandeling van soa’s (17,5%)

Veranderingen in praktijkvoering
In totaal formuleerden 179 deelnemers (8,2%) 261 voorne-
mens voor veranderingen in de praktijk. Naast de voorge-
nomen veranderingen hadden 114 deelnemers in totaal 180 
andere, niet-voorgenomen veranderingen doorgevoerd in 
de praktijk. De inhoud van de meest doorgevoerde voor-
genomen veranderingen (n = 261) betrof het uitvoeren van 
aanvullend onderzoek (42,5%), het afnemen van de seksu-
ele anamnese (37,4%) en de behandeling van soa’s (3,8%). 
De inhoud van de meest doorgevoerde niet-voorgenomen 
veranderingen (n = 180) betrof het afnemen van de seksuele 
anamnese (41,7%), het uitvoeren van aanvullend onderzoek 
(31,7%) en de werkomstandigheden van het soa-consult 
(9,4%). Een deelnemer beschreef veranderingen in de werk-
omstandigheden van het soa-consult bijvoorbeeld als: ‘Ik doe 
het niet meer telefonisch af, maar ik wil patiënten met vragen 

over soa’s op het spreekuur zien, want dan kan ik makkelijker 
de juiste vragen stellen.’
Van de voorgenomen veranderingen werd 34,3% volledig 
doorgevoerd, 62,9% gedeeltelijk en 2,8% niet. Redenen om 
de voorgenomen veranderingen niet (geheel) door te voeren 
waren het vergeten van het voornemen, een beperkt aantal 
soa-consulten, tijdsdruk, schaamte of weerstand om over soa’s 
te praten en de kosten van soa-onderzoek.

De e-PIN maakt gebruik van verschillende didactische metho-
den, zoals een quickscan-vragenlijst, video’s van rolmodellen 
en de Commitment-to-Change (CtC)-methode.14 De CtC-me-
thode vraagt deelnemers na het afronden van het nascholings-
programma naar hun plannen voor een verandering van hun 
praktijkvoering naar aanleiding van het nascholingsprogram-
ma. Doel hiervan is doorvoering van deze verandering in de 
praktijkvoering te stimuleren.16

Onderzoekspopulatie en gegevensverzameling
Voor de evaluatie van de e-PIN hebben we de gegevens van 
2203 huisartsen (85,2%) en aios huisartsgeneeskunde (14,8%) 
gebruikt, die tussen september 2013 en september 2015 de 
e-PIN hebben afgerond. De gemiddelde leeftijd van deelne-
mers was 38,9 +/- 9,7 jaar en 66,4% van de deelnemers was 
vrouw. Van de deelnemers was 58,9% werkzaam in een mid-
delgrote of grote stad.
De quickscan, onderdeel van de e-PIN, bevatte elf vragen over 
de kennis en attitude ten aanzien van soa’s. Na afronding van de 
e-PIN noteerden de deelnemers hun drie belangrijkste leerpun-
ten en formuleerden ze wat zij aan hun gedrag in de praktijk 
wilden veranderen op basis van de e-PIN (CtC). In oktober 
2015 ontvingen de deelnemers een evaluatievragenlijst met 
opnieuw de vragen uit de quickscan en de vraag of zij de voor-
genomen veranderingen voor de praktijk hadden doorgevoerd. 
Deze vragenlijst werd ingevuld door 249 (11,4%) deelnemers.

Gegevensanalyse
Om het effect van de e-PIN op kennis en attitude te evalueren, 
vergeleken we de gemiddelde scores op de quickscan-vragen-
lijst voor en na het maken van de e-PIN en keken we of de 
tijdsduur sinds het maken van de e-PIN invloed had op de 
scores (> 1 versus < 1 jaar geleden). De leerpunten en de ver-
anderingen voor de praktijk koppelden we aan de leerdoelen 
van de e-PIN.14 Een p-waarde van < 0,05 beschouwden we als 
statistisch significant.

Na afronding van de e-PIN voerden 
deelnemers veranderingen door

WAT IS NIEUW?
■■ Online nascholingsprogramma’s kunnen de kennis, 

de attitude en het gedrag van huisartsen ten aanzien 
van soa’s positief beïnvloeden.

■■ Online nascholingsprogramma’s kunnen bezwaren 
tegen het volgen van een nascholingsprogramma 
over soa’s wegnemen.

WAT IS BEKEND?
■■ Veel zorgverleners vinden het moeilijk om met hun 

patiënten over soa’s te praten.
■■ Nascholingsprogramma’s kunnen de kennis en het 

gedrag van zorgverleners veranderen.
■■ Online nascholingsprogramma’s worden steeds 

populairder, maar het effect daarvan op de kennis en 
het gedrag van zorgverleners ten aanzien van soa’s is 
niet bekend.
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van meer dan tweeduizend huisartsen en er was een lange 
follow-upperiode. Een mogelijke beperking van ons onder-
zoek betreft het gebruik van zelfrapportage, waarbij er een 
kans is dat deelnemers sociaal-wenselijke antwoorden geven. 
Ook was de respons op de evaluatievragenlijst laag, wat kan 
leiden tot een overschatting van de onderzoeksresultaten. De 
deelnemers die hebben gereageerd op de evaluatievragen-
lijst vormden echter een goede afspiegeling van de originele 
onderzoekspopulatie en de populatie huisartsen en aios in 
Nederland. Wij verwachten daarom dat de resultaten repre-
sentatief zijn voor huisartsen en aios in Nederland. De genera-
liseerbaarheid van de onderzoeksresultaten naar huisartsen in 
het buitenland is wellicht beperkter. 
Mogelijk hadden de deelnemende huisartsen en aios al een 
voorkeur voor het gebruik van online nascholingsprogramma’s. 

BESCHOUWING
Dit onderzoek laat zien dat de e-PIN Het soa-consult de gerap-
porteerde kennis, de attitude en het gedrag van huisartsen ten 
aanzien van soa’s positief beïnvloedt. Na het afronden van de 
e-PIN voerden deelnemers zowel geplande als ongeplande ver-
anderingen door in hun praktijk. Deze positieve invloed was 
twee jaar na het afronden van de e-PIN nog steeds aanwezig. 
Onze bevindingen ondersteunen eerdere bevindingen dat 
individuele en online vormen van nascholing de kennis en at-
titude van zorgverleners ten aanzien van soa’s effectief kunnen 
verbeteren.6,8 Een individuele en online nascholing kan een 
drempel wegnemen om een nascholingscursus over soa’s te 
volgen.17-19 Hierdoor verbeteren de kennis, de attitude en het 
gedrag van zorgverleners ten aanzien van soa.
We hebben het onderzoek uitgevoerd in een populatie 

Tabel

Geformuleerde leerpunten, voorgenomen veranderingen en niet-voorgenomen veranderingen, weergegeven naar onderwerp

Competentiegebied Onderwerp Aantal geformuleerde 
leerpunten 
(n (% totaal))

Aantal voorgenomen 
veranderingen 
(n (% totaal))

Aantal niet-voorgenomen 
(maar wel uitgevoerde) 
veranderingen  
(n (% totaal))

1. Medisch handelen 494 (82,2%) 223 (85,4%) 142 (78,9%)
Seksuele anamnese 169 (28,1%) 99 (37,9%) 75 (41,7%)
Epidemiologie in werkregio 49 (8,2%) 3 (1,1%) 1 (0,6%)
Lichamelijk onderzoek 4 (0,7%) 0 (0,0%) 1 (0,6%)
Aanvullend onderzoek 165 (27,5%) 111 (42,5%) 57 (31,7%)
Evaluatie voor diagnose 1 (0,2%) 0 (0,0%) 3 (,7%)
Behandeling 106 (17,6%) 10 (3,8%) 5 (2,8%)

2. Communicatie 18 (3,0%) 6 (2,3%) 3 (1,7%)

Communicatie met patiënt 18 (3,0%) 6 (2,3%) 2 (1,1%)
Counseling voor soa-screening 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (0,6%)

3. Samenwerken 8 (1,3%) 5 (1,9%) 2 (1,1%)
Lokale werkafspraken 7 (1,2%) 0 (0,0%) 1 (0,6%)
Verwijzen voor specialistische behandeling 0 (0,0%) 3 (1,1%) 0 (0,0%)
Partnerwaarschuwing 1 (0,2%) 2 (0,8%) 1 (0,6%)

4. Organiseren 0 (0,0%) 7 (2,7%) 2 (1,1%)
Inventariseren testmateriaal 0 (0,0%) 7 (2,7%) 2 (1,1%)

5. Maatschappelijk handelen 48 (8,0%) 10 (3,8%) 8 (4,4%)
Seksuele voorlichting 9 (1,5%) 4 (1,5%) 5 (2,8%)
Aanbieden van soa-tests 2 (0,3%) 0 (0,0%) 1 (0,6%)
Bewustzijn van de impact van soa 0 (0,0%) 1 (0,4%) 0 (0,0%)
Kostenbewust handelen 37 (6,2%) 5 (1,9%) 2 (1,1%)

6. Kennis en Wetenschap 22 (3,7%) 3 (1,1%) 3 (1,7%)
Kenmerken soa-tests 22 (3,7%) 3 (1,1%) 3 (1,7%)

7. Professionaliteit 11 (1,8%) 1 (0,4%) 3 (1,7%)
Attitude ten aanzien van seksualiteit en soa 0 (0,0%) 1 (0,4%) 1 (0,6%)
Attitude ten aanzien van seksuele anamnese 6 (1,0%) 0 (0,0%) 2 (1,1%)
Ethisch handelen 3 (0,5%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Betrokkenheid bij patiënt 2 (0,3%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)

Overig 0 (0,0%) 6 (2,3%) 17 (9,4%)
Veranderen van werksituatie van soa-consult 0 (0,0%) 4 (1,5%) 17 (9,4%)
Bestuderen NHG-Standaard Het soa-consult 0 (0,0%) 2 (0,8%) 0 (0,0%)

Totaal 601 261 180



30 HUISARTS EN WETENSCHAP JANUARI 2018

In dat geval kan er sprake zijn van een overschatting van de 
resultaten, omdat eerder onderzoek heeft aangetoond dat huis-
artsen die gemotiveerd zijn tot het gebruik van online nascho-
lingsprogramma’s ook een verbetering van hun kennis laten 
zien.20 Omdat we geen controlegroep hebben, weten we niet of 
we de effecten volledig kunnen toeschrijven aan de e-PIN of 
(deels) ook aan bijvoorbeeld andere nascholingscursussen.
De verschillen in de resultaten op de quickscan-vragenlijst zijn 
klein. Dit kunnen we verklaren doordat we een vierpuntsli-
kertschaal hebben gebruikt en doordat de scores op de vragen-
lijst voor het afronden van de e-PIN al hoog waren.

CONCLUSIE EN IMPLICATIES VOOR DE PRAKTIJK
Wanneer huisartsen e-PINs en andere vormen van online 
nascholingen opnemen in een persoonlijk ontwikkelplan en 
na afloop van het online nascholingsprogramma actieve voor-
nemens voor verandering van de praktijkvoering formuleren, 
kan de zorg voor patiënten verbeteren. 
Dit onderzoek suggereert dat het volgen van een individueel 

en online nascholingsprogramma een langdurig positief effect 
heeft op de kennis, de attitude en het gedrag van zorgverle-
ners, speciaal ten aanzien van soa’s. Doordat huisartsen een 
individueel en online nascholingsprogramma in de eigen 
omgeving kunnen maken en in een eigen tempo kunnen 
afronden, wordt mogelijk een barrière voor het volgen van een 
training over soa’s weggenomen. ■
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