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Tussen paternalisme en consumentisme
Het dilemma van de huisarts
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Inleiding
De rol van patiënt en huisarts is in de loop van de vorige eeuw
sterk veranderd. Aan het begin van de vorige eeuw was de
inbreng van de patiënt eigenlijk beperkt tot het geven van informatie tijdens het afnemen van de anamnese en het lichamelijk
onderzoek. De vraag ‘Doet het pijn als ik hier druk?’ was relevant
omdat deze aanvullende informatie gaf over de onderzochte
pathologische afwijking in het lichaam. De inbreng van de
patiënt was noodzakelijk om de goede diagnose te kunnen stellen.1 De rol van de patiënt bestond er uit bij klachten deskundige hulp te zoeken, de noodzakelijke informatie te verstrekken, en
zich te houden aan behandelingsvoorschriften.2 De rol van de
huisarts hierbij was een paternalistische.
Sinds de laatste decennia van de vorige eeuw is er een belangrijke verschuiving opgetreden in de rol van huisarts en patiënt. De
geneeskundige zorg werd patiëntgericht.3 De vraag aan de
patiënt ‘Wat denkt u zelf dat er aan de hand is’ werd relevant
omdat daarmee duidelijk kon worden wat het denkkader van de
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patiënt zelf was. Van de huisarts wordt nu verwacht dat hij de
ideeën van de patiënt over de klacht en de wensen van de
patiënt met betrekking tot behandeling respecteert. Hij moet
daarvoor zijn medische bevindingen op een voor de patiënt
begrijpelijke manier bespreken. Hij moet de voor- en nadelen
van behandelingsopties met de patiënt op een rijtje zetten en
zich ervan overtuigen dat de voorkeuren van de patiënt gebaseerd zijn op feiten en niet op een te optimistische kijk op de
mogelijkheden van de geneeskunde.4
Er waren belangrijke redenen voor deze verschuiving. Allereerst,
redenerend vanuit het ethische principe van het recht op zelfbeschikking, groeide het besef dat het uiteindelijk de patiënt zelf is
die uit zou moeten maken wat goed en slecht voor hem is.
Daarnaast werd duidelijk dat een meer patiëntgerichte benadering zou kunnen leiden tot een betere therapietrouw, minder verwijzingen naar de tweede lijn, minder aanvragen van laboratoriumonderzoek en een grotere tevredenheid van patiënten over de
huisartsenzorg.5 De patiënt zelf is daarbij (post aut propter)
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steeds mondiger geworden en veeleisender en stelt zich steeds
meer op als consument. De verwachtingen van de medische
technologie worden haast onbegrensd geacht en gevoed door
een enorme toename aan makkelijk beschikbare, vaak tegenstrijdige en weinig evidence-based informatie.
En de huisarts? Deze lijkt te worstelen met alle veranderingen.
Patiënten hebben een duidelijke voorkeur voor een patiëntgerichte benadering6 en deze benadering wordt dan ook breed uitgedragen in de opleiding. Uit onderzoeken blijkt echter dat het
in de dagelijkse praktijk maar weinig voorkomt dat informatie
consequent wordt uitgewisseld en behandelingsopties gezamenlijk worden besproken. Dit geldt ook voor het gezamenlijk opzet-
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ten van een behandelingstraject en het vragen of een uitleg
begrepen is.7-9 Sommigen vrezen een motivationele crisis bij
huisartsen die zowel tegemoet willen komen aan de wensen en
behoeften van patiënten, maar ook zuinig en evidence-based
moeten werken.10 De tevredenheid van huisartsen over hun
eigen werk blijkt te dalen.11 Begrijpen huisarts en patiënt elkaar
nog wel? Leven ze nog steeds in dezelfde wereld? Dit artikel
beschrijft en vergelijkt de ideeën van huisartsen en patiënten
over de huisartsenzorg in Nederland. Centrale vragen waren:
䊳 Wat vinden huisartsen en patiënten belangrijk met betrekking
tot de huisartsenzorg?
䊳 Hoe oordelen huisartsen en patiënten over de huisartsenzorg?
䊳 Waar verschillen de ideeën van huisartsen en patiënten en
waar komen ze overeen?
Methode
Meetinstrumenten
Van 1994 tot 1999 werkte de European Task Force on Patients’
Evaluations of General Practice (Europep) met ondersteuning
van de Europese Gemeenschap (Biomed II) aan de ontwikkeling
van een Europees gestandaardiseerd en gevalideerd instrument
om de oordelen van patiënten over de huisartsenzorg in kaart te
brengen. In dit project werd door middel van een literatuuronderzoek allereerst in kaart gebracht wat de wensen en verwachtingen van patiënten ten aanzien van de huisartsenzorg waren.12
Aan de hand van de uitkomsten hiervan werd een vragenlijst
ontwikkeld waarmee gemeten werd welke van 40 aspecten van
huisartsgeneeskundige zorg (de Europep-prioriteitenvragenlijst)
patiënten in Nederland13 en zes andere Europese landen14
belangrijk vonden. Deze gegevens werden gebruikt om een vragenlijst te ontwikkelen waarmee gemeten kon worden hoe
patiënten ten aanzien van deze aspecten oordelen over de huisartsenzorg in Europa. Na enkele kwalitatieve en kwantitatieve
studies15,16 werd een definitieve vragenlijst gemaakt van 23 vragen (de Europep-oordelenvragenlijst) naar het oordeel over verschillende aspecten van de huisartsenzorg: medische zorg, informatie en ondersteuning, beschikbaarheid en bereikbaarheid,
arts-patiëntrelatie en organisatie.17 Deze vragenlijst werd voorgelegd aan patiënten uit tien landen.18 Om de ideeën van
patiënten en huisartsen te vergelijken werden de verwachtingen19 en de oordelen20 van patiënten en huisartsen met elkaar
vergeleken.
Selectie patiënten en huisartsen
Een random steekproef (n=400) van de huisartsen in Nederland
werd schriftelijk benaderd met het verzoek de Europep-prioriteitenvragenlijst in te vullen. Een tweede, random steekproef van
huisartsen (n=500) werd benaderd met de vraag de Europepoordelenvragenlijst in te vullen. De steekproeven werden genomen uit de registratie van huisartsen van het Nederlands
Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (NIVEL). Een
convenience-sample van twaalf huisartsen (werkend in drie groepspraktijken, drie duopraktijken en zes solopraktijken) reikte geza-
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De kern
䊳 Er zijn grote overeenkomsten tussen de verwachtingen en oordelen van huisartsen en patiënten.
䊳 Huisartsen zijn kritischer dan patiënten over de door hen
geleverde zorg.
䊳 Huisartsen en patiënten kunnen er samen uitkomen als het
gaat om het verlenen van adequate, effectieve, efficiënte en
patiëntgerichte zorg.
䊳 Essentieel daarbij is dat huisarts en patiënt in een dialoog
een evenwicht zoeken tussen evidence-based huisartsgeneeskundig werken en de wensen en verwachtingen van de patiënt.

menlijk 831 Europep-prioriteitenvragenlijsten uit aan achtereenvolgende, het spreekuur bezoekende patiënten. Huisartsen die
de Europep-oordelenvragenlijsten invulden, konden aangeven of
ze bereid waren de Europep-oordelenvragenlijst ook uit te reiken aan achtereenvolgende, het spreekuur bezoekende patiënten. Uit de ruim 150 huisartsen die daartoe bereid waren, werden 45 huisartsen uit 45 praktijken geselecteerd. Bij de werving
van huisartsen werd rekening gehouden met een goede spreiding over stad en platteland, solo-, duo- en groepspraktijk en
geslacht van de huisarts. De huisartsen reikten in totaal 2025
Europep-oordelenvragenlijsten uit aan hun patiënten.
Europep-prioriteitenvragenlijst
Patiënten uit de steekproef van 831 en huisartsen uit de steekproef van 400 konden van de 40 aspecten van huisartsgeneeskundige zorg aangeven hoe belangrijk zij die aspecten vonden
met behulp van een vijfpunts Likertschaal verdeeld van 1 (‘helemaal niet belangrijk’) tot 5 (‘uiterst belangrijk’). Tevens werd aan
de huisartsen gevraagd aan te geven welke van de 40 aspecten
volgens hen door patiënten belangrijk gevonden werden. In dit
artikel wordt hiervan de rangorde van de aspecten gerapporteerd
(van 1 tot 40) gebaseerd op het percentage patiënten of huisartsen dat een aspect ‘zeer belangrijk’ of ‘uiterst belangrijk’ vond (4
of 5 op de Likertschaal). De rangorde van de belangrijkheid van
de 40 aspecten van de patiënten en huisartsen werd vergeleken
met een Spearman rangordecorrelatie.
Europep-oordelenvragenlijst
Om de oordelen van patiënten en huisartsen te vergelijken werd
de Europep-vragenlijst met 23 aspecten van huisartsgeneeskundige zorg voorgelegd aan de steekproef van 2250 patiënten en
aan de steekproef van 500 huisartsen. Zij konden hun oordeel
geven over de 23 aspecten door middel van een vijfpunts
Likertschaal met als uitersten 1 ‘slecht’ en 5 ‘uitstekend’.
Huisartsen konden daarnaast aangeven hoe ze dachten dat
patiënten zouden oordelen. Ook hier werd de rangorde van de
oordelen over de 23 aspecten van patiënten en huisartsen vergeleken door middel van een Spearman rangordecorrelatie gebaseerd op het percentage patiënten of huisartsen dat een aspect
met een 4 of een 5 (‘uitstekend’) beoordeelde.
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Resultaten
Wat vinden huisartsen en patiënten belangrijk met betrekking tot de
huisartsenzorg?
Van de 831 patiënten stuurden 455 hun vragenlijst terug
(respons van 55%). Van de 400 huisartsen stuurden 263 hun vragenlijst terug (respons 67%).
Bijna alle 40 aspecten waren belangrijk voor patiënten en huisartsen (gemiddelde score >3,0 op de Likertschaal). De
Spearman’s rangordecorrelatiecoëfficiënt met betrekking tot de
belangrijkheid van de 40 aspecten van patiënten en huisartsen
was hoog (>0,70; p <0,001). Dit betekent dat er grote overeenkomsten zijn tussen wat patiënten en huisartsen belangrijk vonden en tussen wat patiënten belangrijk vonden en wat huisartsen dachten dat patiënten belangrijk vonden. In tabel 1 staat het
belang van 17 van de 40 aspecten voor patiënten en huisartsen
weergegeven. In de top 3 van zowel patiënten als huisartsen
staat dat ‘de huisarts bij spoed snel hulp moet verlenen’ en dat
‘de geheimhouding van informatie gegarandeerd moet zijn’.
Opvallend is dat het voor patiënten net zo belangrijk was als
voor huisartsen dat de huisarts het nut van medicijnen, adviezen, medisch onderzoek en verwijzingen kritisch beoordeelt.
Toch waren er ook verschillen. Patiënten legden meer nadruk op
de beschikbaarheid van de huisarts (op korte termijn afspraak
met huisarts mogelijk; bij elk bezoek dezelfde huisarts; bereikbaarheid huisarts per telefoon) en de kwaliteit van de informatievoorziening (voldoende tijd om uit te leggen; alles vertellen
wat ik wil weten; onderzoek en behandeling in detail uitleggen).
Huisartsen daarentegen legden meer nadruk op de organisatie
van de huisartsenzorg (samenwerking tussen huisartsen en
medewerkers; coördinatie van zorg en schriftelijke informatie
over praktijk).
De inschatting van de huisartsen over wat patiënten belangrijk
vinden, was niet altijd accuraat. Het ging dan met name over het
kritisch benaderen van het nut van extra zorg. Huisartsen dachten dat dit voor patiënten veel minder belangrijk zou zijn: bij de
inschatting van huisartsen kwamen het kritisch beoordelen van
‘het nut van medicijnen en adviezen’, ‘het nut van medisch
onderzoek’ en ‘alleen verwijzen als daar goede redenen voor zijn’
in rangorde op plaats 21, 35 en 30 (niet in tabel). Bij patiënten
was dit respectievelijk plaats 8, 13 en 12.
Hoe oordelen huisartsen en patiënten over de huisartsenzorg?
Van de 2025 patiënten stuurden 1772 hun vragenlijst terug
(respons van 88%). Van de 500 huisartsen stuurden 315 huisartsen hun vragenlijst terug (respons van 63%).
In tabel 2 staan de oordelen van patiënten en huisartsen over
de 23 aspecten van huisartsenzorg. In het algemeen waren huisartsen kritischer over de verleende zorg dan patiënten.
Bovendien onderschatten huisartsen hoe positief patiënten over
de zorg oordeelden. Desalniettemin leken de rangorden van de
23 oordelen van huisartsen en patiënten sterk op elkaar
(Spearman’s rangordecorrelatiecoëfficiënt >0,75; p<0,001). De
vijf aspecten die het hoogst scoorden – dus met de beste beoor4 4 (13) december 2001
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Tabel 1 Belang van aspecten van huisartsgeneeskundige zorg voor patiënten en huisartsen (rangorde)
Patiënten*
(n=455) †

Huisartsen*
(n=263) †

Aspecten net zo belangrijk voor huisartsen als patiënten
– Bij spoedgevallen snel hulp verlenen.
– Geheimhouding van informatie garanderen.
– Huisarts moet nut medicijnen en adviezen kritisch beoordelen.
– Huisarts moet het gemakkelijk maken om hem of haar mijn problemen te vertellen.
– Huisarts moet nut van medisch onderzoek kritisch beoordelen.
– Huisarts moet alleen verwijzen als daar goede redenen voor zijn.

93
85
78
75
67
67

(1)
(3)
(8)
(9)
(13)
(12)

84 (1)
82 (2)
72 (6)
64 (10)
67 (7)
65 (8)

Aspecten belangrijker voor patiënten ‡
– Huisarts moet voldoende tijd hebben om te luisteren, te praten en uit te leggen.
– Mogelijk op korte termijn afspraak met huisarts te maken.
– Huisarts moet mij alles vertellen wat ik wil weten over mijn aandoening.
– Het moet mogelijk zijn bij elk bezoek dezelfde huisarts te zien.
– Doel onderzoek en behandeling in detail uitleggen.
– Het moet gemakkelijk zijn om een huisarts per telefoon te spreken.

90
83
81
64
60
50

(2)
(4)
(5)
(17)
(19)
(22)

65 (9)
55 (17)
40 (23)
24 (33)
35 (25)
22 (34)

67
54
41
38

(13)
(28)
(30)
(32)

80 (3)
76 (4)
57 (15)
52 (18)

15 (40)

43 (21)

Aspecten belangrijker voor huisartsen ‡
– Een huisarts moet begrijpen wat ik van hem of haar wil.
– Goede samenwerking tussen huisarts en zijn of haar medewerkers.
– Huisarts moet persoonlijke belangstelling voor mij en mijn leefsituatie hebben.
– Huisarts moet de verschillende soorten zorg die patiënt krijgt, coördineren.
– Huisarts moet mij schriftelijke informatie geven over spreekuren,
telefoonnummer van praktijk, etc.
* percentage patiënten en huisartsen dat ‘zeer’ of ‘uiterst belangrijk’ antwoordde
† rangorde van alle 40 aspecten (17 van de 40 aspecten in tabel opgenomen)
‡ significant verschil tussen patiënten en huisartsen (p < 0,00125; chi-kwadraattoets)

deling – waren zowel voor patiënten en huisartsen: ‘geheimhouding van informatie garanderen’; ‘naar patiënt luisteren’; ‘voldoende tijd tijdens consult’; ‘snel hulpverlenen bij spoedsituaties’ en ‘medewerkers (anderen dan arts) behulpzaam’ (zie tabel
2). Van de vijf aspecten die bij patiënten het laagst scoorden –
dus met de slechtste beoordeling – schatten huisartsen van vier
ook in dat patiënten die het slechtst zouden beoordelen: ‘snel
verlichten van klachten van patiënt’, ‘voorbereiden op wat
patiënt van specialist of ziekenhuis kan verwachten’, ‘mogelijkheid om de huisarts aan de telefoon te krijgen’ en ‘telefonische
bereikbaarheid van praktijk’.
Er waren echter ook verschillen. De grootste verschillen in rangorde van evaluatie van patiënten en huisartsen werden gevonden voor de aspecten ‘mogelijkheid om de huisarts aan de telefoon te krijgen’ en ‘de wachttijd in de wachtkamer’ die bij
patiënten respectievelijk negen en acht plaatsen lager in rangorde kwamen. Daarnaast was de rangorde van de inschattingen
van huisartsen over het oordeel van patiënten van de aspecten
‘voldoende tijd tijdens het consult’ en ‘ervoor zorgen dat patiënt
makkelijk over problemen kan vertellen’ acht en negen plaatsen
Huisarts & Wetenschap

lager dan bij patiënten en die van ‘patiënt betrekken bij beslissingen over medische behandeling’ zeven plaatsen hoger dan bij
patiënten. Samenvattend lijken huisartsen kritischer dan patiënten en denken huisartsen dat patiënten nog kritischer zijn dan
huisartsen zelf, met name wanneer het gaat om de kwaliteit van
de informatievoorziening en van de arts-patiëntrelatie. Patiënten
zijn echter juist over de kwaliteit van de informatievoorziening
en van de arts-patiëntrelatie tevreden.
Beschouwing
Huisartsen en patiënten blijken gelukkig niet in twee verschillende werelden te leven: de verwachtingen en oordelen komen
in grote lijnen overeen. Zij hebben zoveel gemeenschappelijke
ideeën dat het vertrouwen gerechtvaardigd is dat huisarts en
patiënt het wel eens kunnen worden over wat belangrijk is bij
het verlenen van adequate effectieve efficiënte, maar ook
patiëntgerichte zorg. Patiënten zijn geen onverzadigbare consumenten, zoals huisartsen misschien geneigd zijn te denken,
maar blijken het kritisch beoordelen van het nut van medicijnen,
adviezen en verwijzingen wel degelijk belangrijk te vinden. Ook
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Tabel 2 Oordelen van patiënten en huisartsen over 23 aspecten van huisartsenzorg (rangorde)
Evaluatie
patiënten*
(n=1772) †

geheimhouding van informatie garanderen
naar patiënt luisteren
voldoende tijd tijdens het consult
snel hulpverlenen bij spoedsituaties
medewerkers (anderen dan arts) behulpzaam
uitleg geven over bedoeling onderzoeken en behandelingen
vertellen wat patiënt wil weten over klacht
ervoor zorgen dat patiënt makkelijk over problemen kan vertellen
lichamelijk onderzoek doen bij patiënt
belangstelling tonen voor persoonlijke situatie patiënt
een zorgvuldige en degelijke aanpak
patiënt betrekken bij beslissingen over medische behandeling
patiënt uitleggen waarom het belangrijk is advies op te volgen
helpen dat patiënt zich goed genoeg voelt voor dagelijkse bezigheden
afspraak op een moment dat het patiënt schikt
huisarts weet wat hij/zij gedaan heeft tijdens voorgaande bezoeken
aanbieden hulp bij voorkomen ziekten (bijv. bevolkingsonderzoek, inentingen)
hulp bij omgaan met emotionele problemen
snel verlichten van klachten van patiënt
voorbereiden op wat patiënt van specialist of ziekenhuis kan verwachten
mogelijkheid om huisarts aan de telefoon te krijgen
de telefonische bereikbaarheid van de praktijk
de wachttijd in de wachtkamer

94,6
88,5
87,8
85,2
83,8
83,3
82,7
82,5
82,4
82,0
81,2
81,0
79,7
78,7
78,1
76,2
76,1
75,5
74,8
74,7
71,9
71,3
61,2

Evaluatie
huisartsen*
(n=315) †

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)

88,9
78,1
74,0
93,9
79,2
66,6
67,2
63,8
73,9
70,8
68,4
72,7
47,9
53,8
60,8
52,7
59,2
57,6
41,4
40,4
65,3
55,1
60,5

Inschatting patiënten
door huisartsen*
(n=315) †

(2)
(4)
(5)
(1)
(3)
(11)
(10)
(13)
(6)
(8)
(9)
(7)
(21)
(19)
(14)
(20)
(16)
(17)
(22)
(23)
(12)
(18)
(15)

85,8
60,3
52,5
80,6
64,4
53,0
50,3
46,8
65,8
56,5
61,2
61,3
36,5
37,9
34,4
54,4
54,9
47,3
24,8
31,2
34,7
28,3
48,6

(1)
(7)
(12)
(2)
(4)
(11)
(13)
(16)
(3)
(8)
(6)
(5)
(18)
(17)
(20)
(10)
(9)
(15)
(23)
(21)
(19)
(22)
(14)

* percentage patiënten en huisartsen dat over een aspect positief oordeelde (‘4’ of ‘5’ op een vijfpunts Likertschaal)
† rangorde van alle 23 aspecten

andere onderzoeken bevestigen dit beeld.21 Tegelijkertijd onderschrijven huisartsen het belang van patiëntgericht werken: ‘De
huisarts moet begrijpen wat een patiënt van hem of haar wil’ is
voor huisartsen niet voor niets een van de belangrijkste aspecten van de huisartsenzorg.
Toch waren er ook verschillen. Patiënten legden meer nadruk op
het belang van de beschikbaarheid van de huisarts en de kwaliteit van de informatievoorziening en huisartsen beaccentueerden meer het belang van de organisatie van de huisartsenzorg.
Huisartsen zijn kritischer dan patiënten over de door hen geleverde zorg, met name wat de kwaliteit van de informatievoorziening en van de arts-patiëntrelatie betreft. Huisartsen denken
bovendien dat patiënten nog kritischer zijn dan zijzelf.
Dialooggerichte huisartsenzorg
De veranderingen in de rollen van patiënt en arts in de gezondheidszorg hebben ertoe geleid dat het geen discussiepunt meer
is dat de mening van de patiënt een rol zou moeten spelen bij
het nemen van medische beslissingen.22 Om een brug te kunnen
slaan tussen het al eerder genoemde paternalisme van de huis-
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arts en het consumentisme van de patiënt is het daarbij essentieel dat er een evenwicht gevonden wordt tussen evidencebased huisartsgeneeskundig werken en de wensen en verwachtingen van de patiënt.23 De huisarts probeert hierbij minder
paternalistisch te zijn dan voorheen door rekening te houden
met de wensen en verwachtingen van de patiënt; de patiënt probeert hierbij minder ‘consumentistisch’ te zijn door open te
staan voor de medische kennis die de huisarts aanreikt. De communicatie tussen patiënt en huisarts die nodig is voor het evenwicht tussen evidence-based huisartsgeneeskundig werken aan
de ene kant en de wensen en verwachtingen van de patiënt aan
de andere kant leidt tot een ‘dialooggerichte huisartsenzorg’24
door anderen wel het ‘huisarts-patiënt poldermodel’ genoemd.25
Het dilemma van de huisartsgeneeskunde is nu dat aan de voorwaarden voor een dialooggerichte zorg onvoldoende lijkt te worden voldaan. In de dagelijkse praktijk blijkt maar weinig voor te
komen dat informatie consequent wordt uitgewisseld, behandelingsopties gezamenlijk besproken worden, een behandelingstraject gezamenlijk wordt opgezet en gevraagd wordt of een uitleg
begrepen is.7-9
4 4 (13) december 2001
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Daar lijken een aantal redenen voor te zijn. Gafni en collega’s
beschrijven hoe moeilijk dialooggerichte zorg te implementeren
is.26 Evidence-based medische informatie is voor huisartsen
vaak niet beschikbaar, niet eenduidig of moeilijk eenvoudig of
onbevooroordeeld uit te leggen. De invloed van de media op de
wensen en verwachtingen van patiënten maakt dat huisartsen
daarbij soms achter de feiten aan lijken te lopen. Tegelijkertijd
hebben patiënten soms geen duidelijke wensen of moeite om
deze te formuleren of prefereren soms een meer paternalistische
rol van de huisarts. Ze willen bijvoorbeeld wel informatie krijgen, maar niet meebeslissen, of willen geen grote verantwoordelijkheden omdat die hen onzeker of angstig maken. De consultvaardigheden van de huisarts zijn dan enorm belangrijk. De
huisarts moet openstaan voor de patiënt, maar tegelijkertijd
gestructureerd kunnen werken.
De factor tijd
Patiënten hebben soms onrealistische verwachtingen over wat
onderzoek en behandeling zouden kunnen opleveren. Dagelijks
vragen zij om onderzoeken en medicijnen waarvan de huisarts
weet dat die niets op zullen leveren.27 Dat betekent dat patiënten uitleg nodig hebben over waarom onderzoek en medicijnen
soms geen nut hebben en soms zelfs schadelijk zijn. RCT’s laten
zien dat uitleg kan leiden tot andere verwachtingen en wensen.28,29 Patiënten willen die uitleg ook, zo blijkt uit ons onderzoek. Ze willen voldoende tijd, zodat alles verteld kan worden
over een aandoening en doel van onderzoek en behandeling in
detail uitgelegd kan worden. De Nederlandse Patiënten
Consumenten Federatie (NCPF) beschouwt voldoende tijd als
een van de meest belangrijke voorwaarden voor een goede consultvoering.30
Uit ons onderzoek blijkt dat ‘voldoende tijd om te luisteren, te
praten en uit te leggen’, ‘alles vertellen over een aandoening’ en
‘doel onderzoek en behandeling in detail uitleggen’ van huisartsen minder prioriteit krijgen dan van patiënten, mogelijk vanwege de ervaren tijdsdruk. Alhoewel sommige onderzoeken laten
zien dat een dialooggerichte huisartsenzorg niet meer tijd zou
hoeven te kosten,31 stellen anderen dat in een gemiddelde consultduur van tien minuten zaken niet in detail uitgelegd kunnen
worden en dat niet alles over de aandoening verteld kan
worden.32,33 Deze gedachtegang lijkt ook ondersteund te worden
door empirische gegevens.34
Het dilemma van de huisarts is dat als dialoog en discussie
meer tijd kosten, huisartsen mogelijk op de dialoog en de discussie bezuinigen en meer ‘paternalistisch’ gaan werken. Door
gebrek aan tijd kan zo de kwaliteit van de informatievoorziening
en van de arts-patiëntrelatie onder druk komen te staan. Het is
echter opvallend dat patiënten juist over deze aspecten van de
huisartsenzorg zo tevreden zijn; meer tevreden dan de huisarts
en meer tevreden dan huisartsen dachten. Ervaren patiënten
minder tijdsdruk dan huisartsen? Patiënten kunnen een heel
ander beeld van patiëntgerichtheid hebben dan de experts die
Huisarts & Wetenschap

de patiëntgerichtheid van de huisartsen beoordeeld hebben.35
Huisartsen kunnen mogelijk hun patiënten het gevoel geven dat
ze goed te woord zijn gestaan zonder dat behandelopties en
behandelingsopzet gezamenlijk besproken zijn en zonder dat
gevraagd is of de uitleg begrepen is. Dat maakt het dilemma van
huisartsen misschien wel des te pregnanter. Huisartsen doen
hun best en patiënten weten dat te waarderen, maar tegelijkertijd lijken huisartsen zelf minder tevreden over het consult dan
patiënten en ook minder plezier in hun werk te hebben dan
voorheen.11 Huisartsen willen wel patiëntgericht werken en doen
daar ook hun best voor, maar zitten klem tussen idealen en de
praktijk van alledag.
Conclusie
Als tijd een cruciale basisvoorwaarde lijkt te zijn voor het dialooggericht werken van de huisarts, dan ligt het begin van de
oplossing van dit dilemma mogelijk in het creëren van meer tijd
voor de huisarts, bijvoorbeeld door de gemiddelde consultduur
naar 15 minuten te verlengen en de praktijkpopulatie per huisarts te verkleinen. Dat hiervoor meer huisartsen in Nederland en
meer opleidingsplaatsen nodig zijn, is hiervan een logische consequentie.
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