
Inleiding

Continuïteit van zorg wordt gezien als
één van de pijlers van de huisartsgenees-
kunde, zowel in Nederland 1-5 als daar-
buiten.6-10 Vroeger was continuïteit een
vanzelfsprekendheid, synoniem met zorg
door de eigen huisarts, de personal doc-
tor.11,12 In de afgelopen decennia is de
huisartsgeneeskunde echter in een snel
tempo veranderd. Huisartsen werken
steeds meer in groepspraktijken, vaker
parttime, en doen minder frequent dienst
voor hun eigen praktijk. Patiënten zijn
mobieler geworden en ze verhuizen va-
ker. Discontinuïteit dreigt dus langs vele
breuklijnen.13 De maatschappij en het
tuchtrecht stellen mede hierdoor steeds
hogere eisen aan de verslaglegging en in-
formatieoverdracht.

Toegankelijke en zorgvuldig vastgeleg-
de gegevens kunnen discontinuïteit wel-
licht grotendeels voorkomen.8,14 Dit in-
zicht is niet nieuw, al tijdens de Woud-
schotenconferentie werd hiervan melding
gemaakt: ‘van de huisarts wordt verwacht
dat hij zijn schat (de medische gegevens,
red.) niet in zijn geheugen begraaft, doch
hem gebruikt, vermeerdert, uitleent aan
anderen, met rente terugontvangt en zo
door zijn arbeid zijn schat vergroot.’1 Het
totaalpakket van deze voorkennis over de
patiënt wordt ook wel kennisbestand of
knowledge base genoemd. Dit bevat in-
formatie over individuele patiënten die
het handelen van de huisarts mede be-
paalt: medisch-inhoudelijke gegevens,
maar ook gezins- en contextgegevens, in-
formatie over psychosociale problemen,
therapietrouw, en gezamenlijke ervarin-
gen.5,11,15-17Voor de huisarts is het com-
plete verhaal van de patiënt van belang.18

Hoewel harde wetenschappelijke gege-
vens ontbreken,19 wordt ervan uitgegaan
dat meer kennis over patiënten leidt tot
betere zorg. Huisartsen die hun patiënten
lang en goed kennen, handelen anders
dan huisartsen die hun patiënten minder
goed kennen.20,21

Ons is geen onderzoek bekend waarin
systematisch beschreven werd welke ele-
menten uit het kennisbestand van huisart-
sen belangrijk zijn in het kader van conti-

nuïteit. Onduidelijk is ook of het elektro-
nisch medisch dossier (EMD), dat mo-
menteel door meer dan 80% van de
Nederlandse huisartsen gebruikt wordt,22

voldoende is toegerust om het kennisbe-
stand optimaal vast te leggen en te struc-
tureren. Wij verrichtten daarom, in het
kader van een project waarin instrumen-
ten worden ontwikkeld die continuïteit
ondersteunen, een hypothesevormend on-
derzoek met de volgende vraagstellingen:
� Hoe definiëren huisartsen continuïteit?

Welke bedreigingen zien ze, en welke
mogelijkheden voor ondersteuning? 

� Welke aspecten van voorkennis vinden
huisartsen belangrijk in het kader van
continuïteit in de zorg?

� Welke prioriteiten en wensen hebben
huisartsen voor deze aspecten binnen
een EMD?

Methoden

Keuze van methodiek
Wij kozen voor een Delphi-onderzoek om
de wensen en prioriteiten van huisartsen
in kaart te brengen. In een Delphi-onder-
zoek wordt een aantal schriftelijke vra-
genrondes gehouden met een panel van
deskundigen.23,24 Belangrijke kenmerken
zijn: anonimiteit van de panelleden ten
opzichte van elkaar en het geven van
feedback na iedere ronde. Door de anoni-
miteit kunnen dominante personen de
groepsmening niet overheersen en kun-
nen panelleden zich vrij voelen om hun
mening te geven. Na iedere ronde analy-
seert een projectgroep de antwoorden van
de gehele groep en verwerkt deze tot
feedback, die samen met de nieuwe vra-
genlijst aan de panelleden wordt terugge-
stuurd. 

Populatie
We zochten potentiële panelleden binnen
het volgende profiel: werkzaam als huis-
arts, belangstelling voor het onderwerp
continuïteit van zorg en interesse in het
EMD. Allereerst werden 45 huisartsen
benaderd binnen de kring van het Neder-
lands Huisartsen Genootschap en de uni-
versitaire huisartsgeneeskundige onder-
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zoeksinstituten. Bovendien vroegen wij
alle 23 Districts Huisartsen Verenigingen
(DHV’s ) drie huisartsen te selecteren. 

Verzameling en analyse van gegevens
Het onderzoek werd uitgevoerd in de pe-
riode 1999-2000 en bestond uit vier
schriftelijke rondes. Aan non-responders
werd na iedere ronde ten minste één
schriftelijke herinnering toegezonden, en
eventueel werd telefonisch contact ge-
zocht. 

In de eerste ronde werd het panel een
aantal open vragen voorgelegd. Gevraagd
werd naar een definitie van continuïteit,
naar gesignaleerde bedreigingen en naar
mogelijkheden voor ondersteuning van
continuïteit. Twee leden van de project-
groep brachten de antwoorden onafhan-
kelijk van elkaar onder in thema’s. 

In de tweede ronde legden we het panel
een lijst van 51 onderwerpen voor. Deze
was opgesteld door middel van literatuur-
onderzoek, discussies binnen de project-
groep en de uitkomsten van de eerste ron-
de. De onderwerpen in de lijst werden in
de literatuur in verband gebracht met con-
tinuïteit, en waren in te delen in acht cate-
gorieën: medische voorkennis (elf items),
algemene patiëntkenmerken (tien items),
leefstijlfactoren (vijf items), informatie
over het sociaal systeem (zes items), in-
formatie over sociale omstandigheden
(zes items), therapietrouw (drie items),
coping (zes items) en communicatieas-
pecten (vier items). Door middel van
ja/nee-items vroegen we het panel welke
onderwerpen men belangrijk vond in het
kader van continuïteit, en voor welke on-
derwerpen aanpassing of verandering van
het EMD relevant was. Panelleden kon-
den ook zelf nieuwe onderwerpen in
brengen. 

In de derde ronde gingen we dieper in
op de onderwerpen die meer dan de helft
van het panel relevant vond. Dit pragma-
tische afkappunt stelde de projectgroep
na de eerste ronde vast. De mate van rele-
vantie werd in deze ronde nagegaan door
scores op een 5-punts Likertschaal. Door
middel van open vragen werd geïnventa-
riseerd in hoeverre de huidige mogelijk-
heden binnen het EMD wel of niet volde-

den, en er werd gevraagd om concrete
wensen voor verbetering aan te geven. 

Voor de vragenlijst van de vierde ronde
werden de wensen van de panelleden ver-
taald in concrete functionaliteiten (bij-
voorbeeld: ‘een aparte rubriek binnen het
EMD waar gegevens over mantelzorg
kunnen worden vastgelegd’). De relevan-
tie van de functionaliteiten werd gescoord
op een 5-punts Likertschaal. 

De resultatensectie is per ronde inge-
deeld. De door het panel zelf ingebrachte
onderwerpen worden beschreven bij de
ronde waartoe ze inhoudelijk behoorden;
in werkelijkheid werd hierover steeds een
ronde later geoordeeld. 

Resultaten

Van de 45 benaderde huisartsen uit de
eerste groep zegden er 23 toe deel te ne-
men. De anderen weigerden, waarbij met
name de te investeren tijd als reden werd
aangevoerd. Daarnaast leverden negen
van de 23 DHV’s ieder drie kandidaten.
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Van deze 27 kandidaten zegden 18 hun
medewerking toe. De andere DHV’s had-
den verscheidene redenen om niet deel te
nemen. Een van de huisartsen uit de eer-
ste groep zond de vragenlijst van de eer-
ste ronde niet terug. Van de 40 resterende
panelleden, onder wie 6 vrouwen, was de
gemiddelde leeftijd 47 jaar (range 34-58).
Dertien hielden praktijk in de stad, 19 op
het verstedelijkt platteland en 8 op het
platteland; 9 werkten als solist, 14 in een
duopraktijk, 10 in een groepspraktijk en 7
in een gezondheidscentrum. De vragen-
lijst van de tweede ronde werd geretour-
neerd door 37 panelleden (93%), die van
de derde ronde door 33 panelleden (83%).

Eerste ronde: continuïteit 
Het panel definieerde continuïteit in de
huisartsgeneeskunde zeer divers, relatief
het meest als 7 x 24 uurs beschikbaarheid
van huisartsenzorg, veelal in combinatie
met 7 x 24 uurs beschikbaarheid van het
medisch dossier. Een teveel aan hulpver-
leners en parttime werken noemde het pa-
nel het meest frequent als bedreigingen
(tabel 1).

Tabel 1 Eerste ronde. Definities, bedreigingen, en mogelijkheden voor ondersteuning
van continuïteit volgens het panel (n=40).

Continuïteit Thema’s van het panel aantal malen 
genoemd*

definitie – 7 x 24 uur huisartsenzorg 16
– 7 x 24 uur beschikbaarheid van het medisch dossier 12
– zoveel mogelijk dezelfde dokter; persoonlijke continuïteit 10
– zorg door een vast team 5
– goede mondelinge overdracht en communicatie 5
– consistent beleid 4

bedreiging – te veel hulpverleners 16
– parttime werken 13
– consumentisme/claimgedrag van patiënten 11
– werkdruk 6
– afschuiven/ verschuiven van zorg 5
– huisartsentekort 5

ondersteuning – communicatie en verslaglegging via EMD verbeteren 26
– organisatiestructuur van huisartsgeneeskunde wijzigen 26
– mondelinge communicatie/overdracht verbeteren 16
– praktijkorganisatie wijzigen 15
– meer persoonlijke continuïteit 7

* Opgetelde aantallen overschrijden 40 omdat panelleden meerdere elementen konden noemen. In de ta-
bel zijn elementen opgenomen die vaker dan driemaal genoemd werden.



Tweede ronde: het belang van de
onderwerpen
Het panel zelf voegde 16 aan de 51 voor-
gelegde onderwerpen toe. Vooral de on-
derwerpen uit de categorie medische
voorkennis vond het panel belangrijk voor
continuïteit (tabel 2, een meer gedetail-
leerde tabel is te vinden op de website
(www.artsennet.nl/henw)). Aanpassing
van het EMD vond meer dan de helft van
het panel relevant voor 16 onderwerpen
(tabel 2). Meer dan driekwart van het pa-
nel vond aanpassing van het EMD rele-
vant voor het onderwerp ‘gemaakte lan-
gere-termijnplannen’, omschreven als het
beleid dat van belang blijft op de langere

termijn, zoals het controleren van nier-
functie en elektrolyten bij diureticage-
bruik, of het besluit om een pneumonie
niet meer te behandelen bij een terminale
patiënt. Meer dan de helft van het panel
vond vier van de zelf ingebrachte onder-
werpen relevant: overzicht van de betrok-
ken hulpverleners, toegang van het dos-
sier tijdens diensten, overdracht van pro-
bleempatiënten tijdens diensten en moni-
toring van chronische ziekten. 

Derde ronde: inventarisatie van
gewenste aanpassingen
Na herbeoordeling op een 5-punts Likert-
schaal vond een meerderheid van het pa-

nel nog 10 van de 16 geselecteerde onder-
werpen relevant of zeer relevant voor ver-
betering van het EMD (tabel 3). Bij nade-
re beschouwing bleek dat het panel over
het algemeen weinig prijs stelde op het in
bepaalde situaties automatisch oproepen
van dergelijke informatie, bijvoorbeeld in
de vorm van een memo, of op ondersteu-
ning bij het beleid, bijvoorbeeld in de
vorm van een beleidsadvies. Dit werd wel
gewenst voor onderwerpen uit de cate-
gorie medische voorkennis, met name
voor familiaire ziekten en het risicopro-
fiel. Uit de antwoorden op de open vragen
bleek dat het vastleggen van informatie
met een niet-objectiveerbaar karakter op
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Tabel 2 Tweede ronde. Aantal panelleden dat aspecten van voorkennis van belang vond voor continuïteit, en relevant voor aanpassing
van het EMD (n=37).

Medische voorkennis
Geneesmiddelenallergie*
Contra-indicaties*
Totaal risicoprofiel*@

Familiaire ziekten*@

Vroegere ziekten*
Chronische aandoeningen*
Verwijzingen/opnames*
Actuele medicatie*
Medicatiehistorie*
Uitslagen aanvullend onderzoek *
Afwijkende uitslagen*@

Algemene patiëntkenmerken
Burgerlijke staat*
Leeftijd*
Geslacht*
Etniciteit
Geloofsovertuiging
Seksuele geaardheid
Beroep/werkzaamheden*@

Opleiding
Intelligentie
Life events*

Leefstijlfactoren
Voedingsgewoonten
Roken*@

Alcoholgebruik*@

Gebruik andere middelen*
Lichaamsbeweging
Internationaal reizen

Sociaal systeem
Type gezin/woonverband*
Positie patiënt in gezin/woonverband
Interacties in gezin
Gegevens ouderlijk gezin
Consultgegevens andere gezinsleden*
Relaties met anderen in praktijk

Sociale omstandigheden
Mantelzorg*@

Huisvesting
Sociale laag
Hobby
School
Arbeidsomstandigheden*

Therapietrouw
Therapietrouw medicatie*@

Afspraken nakomen*
Opvolgen van adviezen

Coping
Persoonlijkheidsprofiel*@

Medische consumptie*
Voorkeur wel/niet medicatie
Frequentie/reden werkverzuim
Omgang met life events*
Psychosociale problemen*@

Communicatie-aspecten
Type arts-patiëntrelatie
Huisarts van voorkeur*
Duur van de relatie met huisarts
Langere-termijnplannen*@

Door panel ingebracht in 1e ronde
Zelfmedicatie
Vaccinatiestatus*
Donorcodicil
Wensen t.a.v. stervensbegeleiding*
Euthanasieverklaring*
Deelname dagopvang
Aanvraag verpleeghuis
Controle op herhaalreceptuur*
Aflevering medicatie door apotheek*
Overzicht hulpverleners*@

Vorige huisarts
Verwachtingen van patiënt t.a.v. zorg
Toegang dossier tijdens diensten*@

Overdracht probleempatiënt dienst*@

Gegevens over specialistische zorg
Monitoring chronische ziekten*@

* >50% van panel vindt item belangrijk voor continuïteit (18-37 panelleden)
@ >50% van panel vindt aanpassing EMD relevant (18-37 panelleden)

Een uitgebreide tabel is te vinden op de website van H&W: www.artsennet.nl/henw



weerstand stuitte. Twijfel aan relevantie,
angst voor hokjesmentaliteit en etiket-
tering speelden een belangrijke rol bij
weerstand tegen het vastleggen van ge-
gevens over coping, persoonlijkheids-
profiel, en therapietrouw. Er bleek wel
behoefte aan het vastleggen van andere
niet-medische informatie, zoals psycho-
sociale problemen en life events, maar het
panel was verdeeld over de vraag hoe dit
zou moeten gebeuren. Ongeveer de helft
vond aanpassing zinvol ten behoeve van
het overzicht, de andere helft ervoer de
huidige mogelijkheden binnen het jour-

naal of de probleemlijst als voldoende. 

Vierde ronde: oordeel over
functionaliteiten
De voorgelegde functionaliteiten voor de
onderwerpen risicoprofiel hart- en vaat-
ziekten, familiaire ziekten, afwijkende
uitslagen, en langere-termijnplannen
vond het panel relatief het meest relevant
(tabel 4). Inhoudelijk betrof het bijvoor-
beeld de berekening van de kans op mani-
feste hart- en vaatziekte, een aparte ru-
briek voor familiaire aandoeningen, mar-
kering van afwijkende uitslagen, en het
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herkenbaar vastleggen van langere-ter-
mijnplannen binnen een aparte rubriek.
Aan functionaliteiten voor onderwerpen
zoals therapietrouw, psychosociale pro-
blemen, en het persoonlijkheidsprofiel
was weinig behoefte.

Beschouwing

Het panel in dit onderzoek zag continuï-
teit in de huisartsgeneeskunde vooral als
een logistiek kenmerk: een permanente
zorgvoorziening met een beschikbaar

Tabel 3 Derde ronde. Aantal panelleden dat aanpassing van EMD voor aspecten van voorkennis relevant of zeer relevant vond op 
5-punts Likertschaal (n=37)

Medische voorkennis
Totaal risicoprofiel**
Familiaire ziekten**
Afwijkende uitslagen**

Algemene patiëntkenmerken
Beroep/werkzaamheden*
Life events+

Leefstijlfactoren
Roken**
Alcoholgebruik**

Sociale omstandigheden
Mantelzorg*

Therapietrouw
Therapietrouw medicatie

Coping
Persoonlijkheidsprofiel
Psychosociale problemen*

Communicatie-aspecten
Langere-termijnplannen**

Door panel ingebracht in 1e ronde
Overzicht hulpverleners**
Toegang dossier tijdens diensten**
Overdracht probleempatiënt dienst**
Monitoring chronische ziekten**

* = 25-50% (10-18 panelleden)
** = 50-70% (19-28 panelleden)

Een gedetailleerde tabel is te vinden op de website (www.artsennet.nl/henw)

Tabel 4 Vierde ronde. Aantal panelleden dat functionaliteiten relevant of zeer relevant vond op 5-punts Likertschaal (n=33)* 

Totaal risicoprofiel
Zicht op verloop risicoprofiel***
Berekening toekomstig risico op HVZ***
Patiëntenvoorlichtings- materiaal genereren***

Familiaire ziekten 
Aparte rubriek***
Aandoeningspecifieke adviezen oproepbaar**
Mogelijkheid tot doorboeking naar familieleden**

Afwijkende uitslagen 
Automatische markering van afwijkende uitslagen***
Reminders van afwijkende uitslagen voor een bepaalde periode**
Weergave van beloop in de tijd van afwijkende uitslagen**

Rookgedrag 
Aparte rubriek voor roken**
Automatische attentie bij aan roken gerelateerde diagnose**

Alcoholgebruik 
Automatische attentie bij aan alcohol gerelateerde diagnose**
Geïntegreerde rubriek roken en alcoholgebruik**

Termijnplannen 
Automatische attentie indien termijnplannen geformuleerd zijn**
Controlesysteem op de uitvoering van termijnplannen**
Mogelijkheid onderscheid kortere- en langere-termijnplannen**

* Alleen functionaliteiten die door meer dan de helft (>17 panelleden) relevant werden gevonden, zijn weergegeven (maximaal 3 per categorie) 
**= 50-75% (17-25 panelleden); ***= 75-100% (26-33 panelleden)



(elektronisch) medisch dossier. Persoon-
lijke continuïteit werd relatief weinig ge-
noemd. Opmerkelijk genoeg hadden de
bedreigingen die het panel zag wel te ma-
ken met een afname van persoonlijke
continuïteit: parttime werken, meer hulp-
verleners, en versnippering van zorg wer-
den als het meest bedreigend ervaren. Dit
zijn bij uitstek de elementen van de huis-
artsgeneeskunde van morgen. Betere
communicatie, vooral via het EMD, kan
volgens het panel de gevaren het hoofd
bieden. Een aantal elementen uit het hui-
dige EMD, zoals de medische historie en
het medicatieoverzicht, functioneerde
volgens het panel naar wens, andere wa-
ren voor verbetering vatbaar, zoals het ri-
sicoprofiel voor hart- en vaatziekten. Het
panel had behoefte aan aanpassing van
het EMD voor onderdelen van het kennis-
bestand waarvoor geen structurele voor-
ziening in het huidige EMD zit, zoals lan-
gere-termijnplannen en belasting met fa-
miliaire ziekten. Ook was er behoefte aan
eenvoudige rubrieken voor vastlegging
van gegevens over mantelzorg, life
events, en psychosociale problemen. Een
structurele voorziening voor subjectief en
emotioneel gekleurde informatie over de
patiënt, zoals over therapietrouw, coping
en persoonlijkheidsstructuur vond men
daarentegen niet relevant.

Een Delphi-onderzoek is een geschikte
methodiek om prioriteiten en behoeften
van gebruikers in kaart te brengen.23-25

Representativiteit is in dergelijk onder-
zoek niet noodzakelijk, een brede afspie-
geling van het veld is wél van belang.24

Ons panel vormde een brede afspiege-
ling, op één aspect na: alle huisartsen wa-
ren geïnteresseerd in automatisering en
continuïteit. Wij kozen voor deze selectie
omdat zorgvuldige beantwoording van
lange vragenlijsten veel tijd en denkwerk
kost, en een hoge mate van betrokkenheid
vereist. Door betrokken huisartsen te se-
lecteren wilden wij een van de voornaam-
ste problemen bij Delphi-onderzoek 
– uitval van deelnemers – voorkomen. 23

Een andere beperking is eveneens inhe-
rent aan de Delphi-methodiek: de project-
groep kiest de procedure en bepaalt af-

kappunten om te beslissen welke items in
een volgende ronde terugkomen. Norma-
liter treedt in Delphi-onderzoeken con-
vergentie van opinie op. Wij verwachtten
dan ook dat de items in de derde ronde, na
uitleg en onderbouwing, tot meer consen-
sus zouden leiden. Dit bleek niet het ge-
val, wellicht omdat men de onderwerpen
wel relevant vond, maar na uitgebreider
nadenken over concrete mogelijkheden
voor ondersteuning, geen duidelijke op-
lossing kon bedenken. 

De discussie over de inhoud van het be-
grip continuïteit wordt vooral beheerst
door visies op de gewenste inhoud van de
huisartsenzorg.26-28 Sommige auteurs leg-
gen nadruk op de structuur en logistiek
van de zorg,8,29,30 anderen benadrukken
juist de arts-patiëntrelatie en het personal
doctoring-aspect.31-33 De aandacht voor
verslaglegging en informatieoverdracht is
universeel.34,35 Voorkennis, verkregen
door een intensieve arts-patiëntrelatie,
door personal doctoring, is van cruciale
betekenis voor het handelen door de eigen
huisarts.33,36 Het Woudschoten-rapport
vroeg onder de deeltaak ‘Registratie en
beheer van alle medische gegevens’ al in
1966 aandacht voor deze materie.1 ‘Be-
halve zuiver somatische, aantekeningen
dienen ook “integrale” aantekeningen te
worden gemaakt, dus aantekeningen die
betrekking hebben op milieu en psyche
van de patiënt… Kortom, alle gegeven die
ter beschikking komen.’ Dit wordt gezien
als noodzakelijk om ‘verantwoordelijk-
heid te kunnen aanvaarden voor continue,
integrale en persoonlijke zorg voor de ge-
zondheid van de zich aan hem toevertrou-
wende individuele mensen en gezinnen’.
Ten tijde van de Woudschotenconferentie
gold dat vooral voor solistisch werkende
huisartsen. Een onbeantwoorde vraag
blijft of dit deel van het ‘persoonlijk dok-
teren’ ook overdraagbaar is naar anderen.
Ons panel vond subjectief gekleurde
voorkennis belangrijk in het kader van
continuïteit, maar structurering binnen
het EMD, zoals meer dan 40 jaar geleden
verwoord tijdens de Woudschotenconfe-
rentie, vond men weinig relevant en veelal
zelfs ongewenst. Ook patiënten hebben

weerstand tegen het vastleggen van derge-
lijke gegevens.37,38 De huisartsen in ons
panel vonden gezinsinformatie en infor-
matie over het sociaal systeem (‘de mo-
derne huisarts voelt zich voor alles ge-
zinsarts’1) wel in enige mate van belang
voor continuïteit, maar ze vonden het be-
ter structureren van deze informatie bin-
nen het EMD niet relevant. Wat moeten
we hieruit concluderen? Er is een discre-
pantie tussen datgene wat huisartsen be-
langrijk vinden voor hun ‘schat van voor-
kennis’, en de mate waarin ze die schat
met collega’s wensen te delen. Accepte-
ren we hiermee dat het verhaal van en
over de patiënt in groter wordende samen-
werkingsverbanden van huisartsen ge-
deeltelijk verloren gaat? De huisartsge-
neeskunde zal daar op den duur ongetwij-
feld onpersoonlijker en zakelijker van
worden. Of experimenteren we met struc-
turen die privacygevoelige informatie ook
voor de niet-eigen huisarts behouden?
Nader inzicht in het oordeel van de patiën-
ten hierover is gewenst, zowel kwantita-
tief als kwalitatief onderzoek kan daarbij
behulpzaam zijn. Daarnaast is er behoefte
aan gecontroleerde experimenten die de
waarde van de beschikbaarheid van sub-
jectief gekleurde voorkennis evalueren.
Hiertoe kan gewerkt worden aan de ont-
wikkeling van objectieve indicatoren, die
overdracht van subjectieve informatie
vergemakkelijken.

Optimalisering van ICT-mogelijkheden is
geen panacee voor afnemende persoonlij-
ke zorg door de eigen huisarts.39 Het is
echter onmiskenbaar dat vastlegging en
overdracht van informatie alsmaar be-
langrijker worden om continuïteit in de
huisartsgeneeskunde te handhaven.40 Het
is daarom de moeite waard om hiervoor
hulpmiddelen te ontwikkelen. 
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Background Dutch general practice is cur-
rently going through some major changes.
GPs, who previously practised alone, now in-
creasingly prefer to work together in group
practices and healthcare centres. At the same
time, part-time working hours are becoming 
far more common. These trends result in
decreasing availability of the personal doctor.
Other associated factors are that patients move
house more frequently, that the amount of ac-
cessible patient data is growing, and, last but
not least, that society and the law insist on
keeping medical records properly. It has thus
become extremely important to structure past
data ascertained about the patient (prior know-
ledge). This can be done using the electronic
patient record (EPR), which makes prior know-
ledge accessible round the clock. 
Aim The aim of this study is to explore GPs’
views on some elements of continuity of care in
general practice, for example their opinion as
to which areas of prior knowledge may be im-
portant for the continuity of care. Furthermore
this study explores GPs’ views on the aspects
of the continuity of care that should be priori-
tised and require support by the EPR.
Method A modified Delphi study was used,
with an expert panel consisting of 40 GPs. Four
consecutive questionnaires were sent to the ex-
perts and the feedback and statistical analyses
of each preceding round were included.
Results From the GPs’ point of view, continui-
ty of general practice care is chiefly considered
to consist of care available round-the-clock,
with permanent accessibility to the medical
records, as opposed to personal doctoring.
Forty-one out of 67 elements of prior knowled-
ge presented were labelled important for the
continuity of care by more than half of the
panel. For EPR improvement, the panel gave
priority to 16 out of 68 elements concerning
prior knowledge, including aspects of medical
technical knowledge, context information and
subjectively influenced information. New
sections were demanded for aspects such as
‘dealing with genetic illnesses’ and ‘long-term
management’, and to some extent for ‘psycho-
social information’ and ‘life events’.
The idea of structuring information dealing
with important aspects of personal doctoring,
such as knowledge about coping behaviour,
personality structure and compliance, met with
resistance. 
Conclusion Prior knowledge is considered to
be important in order to maintain continuity of
care. GPs take the position that improving the
EPR structure can support continuity of care. 
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