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Inleiding In dit artikel wordt verslag gedaan van een workshop

over de problemen en oplossingen rond de deelname van huis-

artsen aan wetenschappelijk onderzoek. In totaal 24 deelnemers,

huisartsen en onderzoekers, bezochten de workshop. Discussies

werden gevoerd rond drie thema’s: motivatie om deel te nemen;

organisatie van het onderzoeksproject en beloning voor deelna-

me. 

Uitkomsten De meeste suggesties die tijdens de workshop wer-

den gedaan betroffen de opzet van onderzoeksprojecten, de

ondersteuning en beloning van huisartsen en praktijkassistenten

en de verstrekking van informatie en feedback. De uitkomsten

van de workshop en enkele bevindingen uit de literatuur zijn

samengebracht in een checklist die onderzoekers kunnen gebrui-

ken bij het opzetten van huisartsgeneeskundig onderzoek. 

Beschouwing Naast het gebruik van de checklist doen wij een

aantal aanbevelingen om deelname van huisartsen aan onder-

zoek te bevorderen: het opzetten van een registratiesysteem

voor de onderzoekswensen van huisartsen, het incorporeren van

wetenschappelijk onderzoek in het takenpakket van huisartsen

en vergoeding van de extra kosten van eerstelijnsonderzoek door

subsidiegevers.
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Inleiding
Het onderzoek in de huisartspraktijk heeft de laatste jaren een

enorme vlucht genomen.1,2 Het spreekt voor zich dat deelname

van huisartsen hieraan noodzakelijk is. De ontwikkeling van de

huisartsgeneeskunde wordt immers mede bepaald door de ver-

garing van wetenschappelijke ‘evidence’. Ook subsidiegevers heb-

ben kennelijk onderkend dat de wetenschappelijke ontwikkeling

van de eerstelijns gezondheidszorg van groot belang is.

Vroeger was het animo onder huisartsen om mee te werken aan

onderzoek groot en het was dan ook relatief eenvoudig om vol-

doende enthousiaste huisartsen bij een onderzoeksproject te

betrekken. Het wordt – zo lijkt het – voor onderzoekers steeds

moeilijker huisartsen bereid te vinden tijd en energie in deelna-

me aan wetenschappelijk onderzoek te steken. Door de uitbrei-

ding van het takenpakket is de vrij besteedbare tijd van de huis-

arts schaars. Bovendien zijn veel huisartsen, met name in de

regio’s waar academische centra actief zijn, ‘onderzoeksmoe’ door

het grote aantal onderzoeksprojecten in de eerste lijn waarvoor

hun medewerking wordt gevraagd.

Zo is nu de curieuze paradox ontstaan dat er steeds meer geld

beschikbaar komt voor de wetenschappelijke ontwikkeling van de

huisartsgeneeskunde, maar uitgerekend de beroepsgroep die bij

het onderzoek gebaat kan zijn, niet bij machte is haar medewer-

king te verlenen. Soms kunnen onderzoekers de problemen cre-

atief oplossen door een onderzoeksontwerp aan te passen. Vaak

echter is de deelname van een grote groep huisartsen absoluut

noodzakelijk.

Wij zochten in literatuur naar gegevens over deelname van huis-

artsen aan huisartsgeneeskundig onderzoek en hielden hierover

een workshop op de NHG-Wetenschapsdag 2001.

Literatuur over deelname van huisartsen aan onderzoek
Het betrekken van huisartsen bij onderzoeksprojecten is zelden

het onderwerp van empirisch onderzoek geweest. Een bescheiden

inventarisatie van de literatuur leert dat er vooral beschouwend

over het onderwerp is geschreven. Voor een overzicht zijn de

belangrijkste bevindingen samengevat in tabel 1. Er wordt daarbij

een onderscheid gemaakt tussen de redenen die huisartsen heb-

ben om niet mee te doen aan onderzoek, de redenen die zij heb-

ben om wel mee te doen, en de factoren die de deelname van

huisartsen kunnen bevorderen.

DE WORKSHOP ‘HUISARTS EN DEELNAME AAN ONDERZOEK’

Om een beter zicht te krijgen op de landelijke problemen rond het

betrekken van huisartsen bij onderzoek is tijdens de NHG-

Wetenschapsdag 2001 de workshop ‘Huisarts en deelname aan

onderzoek’ gehouden. Het doel van de workshop was de prakti-

sche omstandigheden te inventariseren waarin onderzoek in de

huisartspraktijk wordt uitgevoerd en voorwaarden te formuleren

voor de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van deelname door

huisartsen aan wetenschappelijk onderzoek.

In totaal 24 personen – huisartsen en onderzoekers – namen deel

aan de workshop. Drie thema’s rondom de deelname aan weten-

schappelijk onderzoek – motivatie, organisatie en beloning – wer-

den uitvoerig besproken in drie subgroepen van acht personen.

De subgroepen werden geleid door de drie auteurs die eveneens

het eindverslag opstelden.

In een tweede ronde stuurden wij elke deelnemer een eerste ver-

sie van dit verslag met het verzoek er commentaar op te leveren.

In totaal hebben negen deelnemers gereageerd. Terugontvangen

suggesties en opmerkingen zijn zoveel mogelijk verwerkt in het

uiteindelijke verslag.

UITKOMSTEN VAN DE WORKSHOP

Hoewel in elke subgroep een ander thema is besproken, bleek er

veel overlap te bestaan tussen de problemen en oplossingen die

bij elke subgroep ter tafel zijn gekomen. Hieronder volgt een

beknopte beschrijving per thema van de belangrijkste uitkomsten

van de workshop.

Thema 1: Motivatie 

Het belang van actieve onderzoeksdeelname voor huisartsen is volgens

de groep tweeledig. Enerzijds zijn er de voordelen voor de huis-

arts zelf om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek. De

huisartsen in de groep gaven aan doorgaans veel geleerd te heb-

ben van de onderzoeksprojecten waarin ze geparticipeerd heb-
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Tabel 1 Deelname van huisartsen aan onderzoek: bevindingen uit de
literatuur

Redenen voor huisartsen om niet deel te nemen aan onderzoek 
– Tijdsdruk is te groot.3-8

– Er is een gebrek aan zeggenschap over het project.8,9

– Het onderzoek is slecht aangepast aan de huisartspraktijk.6
– Het ondersteunend personeel (assistenten, telefonisten) is te weinig

gemotiveerd.8
– Het onderzoek is een aantasting van de professionele autonomie.6
– Er zijn twijfels over de validiteit van het onderzoek.6
– Huisartsen worden overspoeld door verzoeken om deelname aan

onderzoek.7
– Procedures in het onderzoek zijn te ingewikkeld.7
– Praktijkomstandigheden laten deelname niet toe.5
– Onderzoek is belasting voor de patiënt of verstoort de relatie met de

patiënt.10

Redenen voor huisartsen om wel deel te nemen aan onderzoek
– Het onderwerp is interessant en relevant.3,4,6,10-12

– Informatieverstrekking en feedback over eigen prestaties zijn goed.3-5

– Onderzoek past goed in de praktijk.6,12

– De werkbelasting is minimaal.10,12

– Er kunnen nieuwe interventies worden geleerd.5
– Huisarts kent leden van het onderzoeksteam.5,13

– Er wordt samengewerkt met de universiteit.5
– De vergoedingen voor onderzoeksactiviteiten zijn gepast.10,12

– Scholing en accreditatie van die scholing worden gewaardeerd.10

– Er is een goede begeleiding van het ondersteunend personeel.12

– Huisarts is niet betrokken bij een ander onderzoek.10

Factoren die deelname van huisartsen aan onderzoek bevorderen
– Gerenommeerde huisarts-onderzoekers introduceren onderzoek bij

huisartsen.4-6, 9,14

– De communicatie is goed: contact houden, praktijkbezoeken, nieuws-
brieven, persoonlijke feedback over functioneren, problemen bespre-
ken.5,8,9,15,16

– Vergoedingen zijn gepast en opgenomen in de onderzoeksbegro-
ting.5,11,16

– Onderzoek sluit aan bij praktijk en doorkruist de autonomie van de
huisarts niet. 8,9,15,16

– De juiste persoon wordt binnen de huisartspraktijk benaderd om het
eerste contact te leggen.9

– De huisarts wordt in een vroeg stadium bij het onderzoek betrokken.8
– Het trainingsprogramma is relevant en geaccrediteerd.16

– De praktijkassistent wordt nadrukkelijk bij het onderzoek betrokken.16
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ben. Participatie in onderzoek vergroot de deskundigheid en de

vertrouwdheid met het onderwerp. Anderzijds heeft de huisarts-

geneeskunde er belang bij om huisartsen in onderzoek te betrek-

ken. De meeste huisartsgeneeskundige vragen kunnen alleen in

de huisartspraktijk worden onderzocht, omdat de praktijk toegang

geeft tot de eerstelijnspopulatie. Medewerking van de huisarts,

maar ook van de praktijkassistent is dan onontbeerlijk. Waar

mogelijk kan ook een onderzoeksteam bij een onderzoek in de

huisartspraktijk ondersteunend werk doen. Een grotere bijdrage

van de huisarts is nodig wanneer er interventies uitgevoerd moe-

ten worden. De huisarts maakt dan in feite deel uit van het onder-

zoeksteam en voert de behandeling volgens protocol uit zoals die

ook in het onderzoek is geformuleerd.

Wat de obstakels voor deelname aan onderzoek betreft wordt in de eer-

ste plaats het gebrek aan tijd genoemd, wellicht de meest zwaar-

wegende reden voor huisartsen om niet aan onderzoek deel 

te nemen. Door de groep wordt een onderscheid gemaakt tussen

onderzoeksgerelateerde en praktijkgerelateerde obstakels. On-

derzoeksgerelateerde obstakels ontstaan wanneer de onderzoeks-

vraag niet aansluit op de relevante vragen in de praktijk of wan-

neer de onderzoeksprocedures te complex zijn. Dergelijke proble-

men zijn te voorkomen wanneer de huisartsen die kandidaat voor

deelname zijn, betrokken worden bij de ontwikkeling van het

onderzoek, iets wat nu nog zelden voorkomt. Van een andere orde

zijn praktijkgerelateerde obstakels. Soms vormt de praktijkvoering

of de infrastructuur van de praktijk een belemmering voor de uit-

voering van het onderzoek. Een goed voorbeeld is een niet-geau-

tomatiseerde praktijk: een efficiënte werving van patiënten op

grond van hun kenmerken is dan vrijwel onmogelijk.

Er bestaan in de groep vele ideeën over hoe de belangstelling voor

deelname aan onderzoek gewekt kan worden onder huisartsen. Kom

niet met een vastgelegd onderzoeksplan, maar geef de huisarts

een ruime inbreng en neem deze inbreng serieus. Probeer in de

opzet van het onderzoek rekening te houden met de praktische

omstandigheden waarin de huisarts werkt. Definieer uiteindelijk

een concrete vraagstelling die aansluit bij de belangstelling van

de huisarts en die toepasbare kennis oplevert. Organiseer vervol-

gens voorafgaand aan het onderzoek een scholings- of informa-

tiebijeenkomst die geaccrediteerd wordt. Gebruik die bijeen-

komst om de betrokken huisartsen te informeren, te enthousias-

meren en met elkaar in contact te brengen. Laat inhoudelijke des-

kundigen een presentatie geven over het onderzoeksonderwerp.

Zorg dat de huisarts alleen die taken krijgt die hij of zij nadrukke-

lijk zelf moet uitvoeren en laat de overige werkzaamheden over

aan de praktijkassistenten en het onderzoeksteam.

Thema 2: Organisatie 

Een goed onderzoeksproject in de huisartspraktijk is het product

van een goede samenwerking tussen huisarts, praktijkassistent en

onderzoeksteam. Volgens de groep heeft de ideale ondersteuning door

het onderzoeksteam een aantal essentiële kenmerken. Zo is het van

belang een vaste contactpersoon vanuit het onderzoeksteam aan

te wijzen en goede afspraken te maken over de bereikbaarheid van

de contactpersoon én de huisartspraktijk. Daarnaast zijn reminders

onmisbaar, herinneringsobjecten die de huisarts of praktijkassis-

tent attenderen op een belangrijke actie in het onderzoek. In het

ideale geval worden relevante beslismomenten of onderzoeksac-

tiviteiten gestuurd door automatisering. Een bekend voorbeeld is

de ruitering van patiënten in het HIS-systeem. Voorts is het van

belang om morele steun te bieden tijdens het onderzoek, door

een telefoontje of een aardigheidje op z’n tijd. Maak van die gele-

genheid ook gebruik om te vragen naar de knelpunten die onder-

zoeksdeelname oplevert.

Ook op de vraag welke rol de praktijkassistent kan spelen heeft de groep

een eensluidend antwoord. De praktijkassistent is vaak de sleu-

telfiguur in het onderzoek in de huisartspraktijk. Het is essentieel

voor het welslagen van het onderzoeksproject dat ook de praktijk-

assistent enthousiast wordt gemaakt en gedurende het onderzoek

ook enthousiast blijft. De praktijkassistent is degene die de huis-

arts attent kan maken op het onderzoek, die vaak weet waar alle

voor het onderzoek relevante zaken liggen, zoals formulieren en

stroomschema’s, die meestal weet hoe de procedure in het

onderzoek loopt en die contact kan onderhouden met het onder-

zoeksteam. Neem daarom ook de wensen van de praktijkassistent

in overweging wanneer de logistieke invulling van het onderzoek

wordt ontwikkeld. Vaak komen veel van de onderzoeksactiviteiten

in de huisartspraktijk te rusten op de schouders van de praktijk-

assistent. Daar moet iets tegenover staan. In ieder geval moet de

praktijkassistent – in overleg met de huisarts – beloond worden

voor de verrichte onderzoeksactiviteiten. Dit kan met een aardig-

heidje, maar ook met een concreet honorarium als de activiteiten

veelomvattend zijn. Dat laatste is nu nog zelden het geval.

Een van de belangrijkste kenmerken van een succesvol project is de her-

kenbaarheid of het belang van het onderwerp dat bestudeerd

wordt. Ook het geven van feedback is belangrijk: zowel de huisarts

als de praktijkassistent moet het gevoel krijgen mee te doen aan

iets wat de moeite waard is. Daarnaast moet het project van prak-

tische waarde zijn: de wensen van de huisarts en de praktijkassis-

tent moeten voorop staan en het is aan de onderzoekers om daar

vervolgens flexibel mee om te gaan. Tot slot is het belangrijk dat

de onderzoekers niet de indruk wekken dat ze de regie in de prak-

tijk overnemen met hun interventies en afwijkende activiteiten.

Thema 3: Beloning 

Op de vraag hoe onderzoeksbijdragen het beste kunnen worden beloond,

antwoordde de groep dat het vooral belangrijk is een relevant
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De kern
� Het is een probleem dat huisartsen steeds minder bereid zijn

om te participeren in wetenschappelijk onderzoek.

� Empirisch onderzoek over de deelname van huisartsen aan

onderzoek is nauwelijks voorhanden.

� Wij zien oplossingen voor het probleem in aanpassingen in de

onderzoeksopzet, betere beloning en ondersteuning van huis-

arts en praktijkassistent en een adequate informatieverstrek-

king.
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onderwerp aan te bieden. Hoe hoog de financiële vergoeding voor

deelname aan het onderzoek ook is, belangstelling kan niet

gekocht worden. Een reële vergoeding voor de onderzoeksactivi-

teiten is wel van groot belang. Op die manier is het eenvoudig en

acceptabel om eisen te stellen aan de te leveren prestaties. Toch

loopt het in de praktijk vaak anders: de extra kosten die dit ople-

vert moeten ook opgevoerd worden op de onderzoeksbegroting

en dat wordt nu nog vaak door onderzoekers vergeten. Bovendien

zijn subsidiegevers soms niet bereid deze kostenpost te accepte-

ren.

Een andere vorm van beloning voor onderzoeksdeelname is infor-

matieverstrekking: geef de huisarts ruim voor de aanvang van het

project gedegen informatie over het onderwerp, geef voldoende

feedback gedurende het onderzoek en informeer uiteindelijk over

de uitkomsten die het onderzoek heeft opgeleverd, bijvoorbeeld

in de vorm van een minisymposium. Ook kan het een mogelijk-

heid zijn om de huisarts de instrumenten die in het onderzoek

gebruikt worden na afloop te schenken.

Deelname aan een onderzoeksproject vereist vaak aanvullende

scholing. Het ligt dan ook voor de hand dat onderzoekers deze

scholing aanbieden als een aantrekkelijke geaccrediteerde cursus,

voorzien van alle randvoorwaarden zoals een hapje en een drank-

je. Bovendien kan bekeken worden of de onderzoeksactiviteiten

zelf ook geaccrediteerd kunnen worden. Immers, het uitvoeren

van een innovatieve interventie of het ontwikkelen van onder-

zoeksvaardigheden is vaak een leerproces dat voor accreditatie in

aanmerking zou kunnen komen.

Tot slot is het van belang om ook daadwerkelijk waardering te

tonen voor de werkzaamheden die de huisarts en praktijkassis-

tent hebben verricht door hen in het dankwoord van het proef-

schrift of artikel te noemen.

Een checklist voor onderzoekers 
Wat leren wij nu uit de resultaten van de workshop ‘Huisarts en

onderzoeksdeelname’? Het valt op dat in de bespreking van de

drie thema’s een aantal elementen vaak opduikt. Deze overlap

betreft vooral de manier waarop een onderzoeksproject opgezet

wordt, de manier waarop huisarts en praktijkassistent onder-

steund kunnen worden, de informatie die door de onderzoekers

verstrekt wordt en de beloning die voor de onderzoeksactiviteiten

wordt gegeven.

Als we de gegevens uit de literatuur (tabel 1) vergelijken met de

uitkomsten van de workshop, dan valt op dat er ook hier veel

overeenkomsten zijn. Dat is interessant, temeer omdat het over-

grote deel van die hier geciteerde artikelen niet uit Nederland

afkomstig is. Blijkbaar hebben de problemen rond het betrekken

van huisartsen bij onderzoek een aantal ‘universele’ kenmerken.

Wij hebben geprobeerd de belangrijkste resultaten van zowel de

workshop als de gegevens uit de literatuur samen te vatten in een

checklist die onderzoekers kunnen gebruiken bij het opzetten van

onderzoek waaraan huisartsen deelnemen (tabel 2). Daarbij is aan-

gegeven of het item uit de literatuur komt, uit de workshop of uit

beide. Het in acht nemen van de aandachtspunten op de checklist

kan mogelijk de deelname van huisartsen aan het onderzoekspro-

ject bevorderen. Het is daarbij overigens niet noodzakelijk dat

aan alle punten ook daadwerkelijk wordt voldaan: per aandachts-

punt kan worden afgewogen of het onderzoeksproject ruimte

biedt voor de suggestie die wordt gedaan.

Beschouwing 
Met het gebruik van onze checklist zijn de problemen rond het

werven van huisartsen natuurlijk niet opeens verdwenen, maar de

checklist kan een nuttig instrument zijn bij het opzetten en uit-

voeren van huisartsgebonden onderzoek. Een methodologische

kanttekening is dat de checklist niet gebaseerd is op empirische

kennis, maar eerder het product is van de consensus binnen een
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Tabel 2 Checklist bij werving van huisartsen voor deelname aan onderzoek

L W

Opzet van het onderzoek
– Formuleer een voor de huisarts relevante vraagstelling X X

die aansluit bij de praktijk.
– Formuleer een vraagstelling die aansluit bij de belangstelling X X

van de huisarts, die interessant, herkenbaar, noodzakelijk is.
– Betrek de huisarts in een zo vroeg mogelijk stadium bij X X

het onderzoek.
– Laat alom gerespecteerde huisartsen het project bij de X X

huisarts introduceren.
– Rekruteer bij voorkeur geautomatiseerde huisartspraktijken. X
– Organiseer voorafgaand aan het onderzoek een X X 

aantrekkelijke scholings- en/of informatiebijeenkomst 
voor alle betrokkenen.

– Probeer niet alleen scholing maar ook onderzoekswerk X
geaccrediteerd te krijgen. 

Ondersteuning van huisarts en praktijkassistent
– Neem zoveel mogelijk onderzoeks- of praktijkwerk uit handen X X

van de huisarts en praktijkassistent 
(o.a. administratie, screening, ruitering).

– Beperk de onderzoeksactiviteiten van huisarts en X X
praktijkassistent tot noodzakelijke of leuke taken 
(contact met de patiënt, uitvoeren van de interventie).

– Maak gebruik van reminders (herinneringsobjecten of X
geautomatiseerde meldingen) in de praktijk.

– Wees gericht op de praktijk: betrek de wensen van X X
huisarts en praktijkassistent, handhaaf de professionele 
autonomie van de betrokkenen, zorg voor weinig overlast.

– Wijs de praktijk een vaste contactpersoon vanuit het X
onderzoeksteam toe.

– Bespreek en informeer geregeld naar mogelijke knelpunten. X X

Informatieverstrekking
– Geef vóór, tijdens en direct na de onderzoeksperiode X X

aantrekkelijk verpakte informatie over het onderzoek en 
feedback over het functioneren van het praktijkteam.

– Geef informatie in de vorm van nieuwsbrieven, bezoeken X X
aan de praktijk, scholingsbijeenkomsten, minisymposia 
en vermijd daarbij overbelasting.

– Houd informatie beperkt en doelgericht. X

Beloning
– Zorg voor een reële vergoeding voor de activiteiten van X X

huisarts én praktijkassistent; neem deze extra kostenpost op 
in de begroting van het onderzoek.

– Schenk de praktijk na afloop de instrumenten die in het X
onderzoek gebruikt zijn.

– Neem huisarts en praktijkassistent op in het dankwoord. X
– Toon waardering door middel van attenties, bezoek aan de X

praktijk, telefoontjes.

De rol van de praktijkassistent
– Inventariseer ook de motivatie van de praktijkassistent. X
– Betrek de praktijkassistent nadrukkelijk bij het onderzoek. X X
– Sluit aan bij de praktische wensen van de praktijkassistent. X
– Zorg voor een passende beloning voor de praktijkassistent X

(attentie of vergoeding).

L: genoemd in literatuur; W: afkomstig uit workshop.

bsl - h&w 02 09 03  07-08-2002  14:56  Pagina 457



selectieve groep van huisartsen en onderzoekers. Wij kijken daar-

om uit naar onderzoek waarin de factoren van het slagen of falen

van de rekrutering van huisartsen (én patiënten) empirisch wor-

den bepaald.

Ook andere acties zouden deelname aan onderzoek kunnen sti-

muleren. Zo zouden huisartsen én onderzoekers gebaat kunnen

zijn bij een (regionaal) registratiesysteem waarmee geregeld de

onderzoekswensen (is er überhaupt interesse, welke onderwer-

pen, welke randvoorwaarden?) van huisartsen geïnventariseerd

worden. Op die manier kunnen onderzoekers gericht en efficiënt

huisartsen werven voor hun projecten terwijl huisartsen niet meer

worden bestookt met allerhande verzoeken om deel te nemen aan

onderzoek. Wij denken dat hier een uitdagende taak ligt voor de

huisartsgeneeskundige onderzoeksinstituten in samenwerking

met de RHV’s en DHV’s. 

Een van de grootste barrières voor deelname aan onderzoek blijft

de gespannen verhouding tussen het takenpakket en de tijdsdruk

van huisartsen. Deze barrière zou voor een deel geslecht kunnen

worden wanneer deelname aan wetenschappelijk onderzoek voor

geïnteresseerde huisartsen erkend wordt als onderdeel van het

takenpakket. Wij doen dan ook een beroep op de NHG en LHV om

niet alleen de nascholingen die gepaard gaan met onderzoeks-

deelname te accrediteren, maar ook de onderzoekstaken die eruit

voortvloeien.

Tot slot, gedegen onderzoek in de eerste lijn brengt extra kosten

met zich mee, zoals vergoedingen voor huisartsen en praktijk-

assistenten, de reiskosten van patiënten of het opzetten van een

efficiënt logistiek systeem. Het zou dan ook goed zijn wanneer

subsidieverstrekkers zich realiseren dat de toekenning van deze

thans vaak ‘secundair geachte’ kostenposten in subsidieaanvra-

gen de ontwikkeling van onderzoek in de eerste lijn alleen maar

ten goede kan komen.

Dankwoord
De auteurs bedanken alle deelnemers aan de workshop voor hun bijdra-
ge aan dit artikel, in het bijzonder diegenen die het manuscript hebben
becommentarieerd.
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Abstract

Huibers MJh, Van der Windt DAWM, Boeke AJP. Participation of general

practitioners in primary care research. Huisarts Wet 2002;45(9):454-8.

It is becoming increasingly difficult in the Netherlands to recruit GPs

willing to take part in research projects. This article reports on the out-

comes of a workshop on the problems posed by the participation of GPs

in research activities and on the solutions offered. The workshop was

held during the annual research conference of the Dutch College of

General Practitioners in 2001. A total of 24 general practitioners and

researchers took part in the workshop, in which three major issues were

discussed: the motivation of GPs to participate in research, the organi-

sation of the research project and the incentives for participation in

research. Suggestions for solving some of the problems posed by GP

involvement in research primarily concerned the design of research pro-

jects, support and incentives for GPs and practice assistants and the

procedures for information and feedback. These suggestions and other

outcomes, together with some findings drawn from the research litera-

ture, formed the basis for the construction of a checklist. The main pur-

pose of the checklist is to provide researchers with relevant considera-

tions in the design of primary care research projects that might encoura-

ge GPs to participate. Recommendations were also made for the promo-

tion of active participation of GPs in primary care research: collective

registration of the individual GP’s research wishes, incorporation of

research activities as a regular and accepted element in GP tasks and

the acknowledgement by grant-awarding organisations of the additional

costs inevitable in primary care research.
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