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Inleiding 
Als men de vakbladen moet geloven zullen er in de toekomst

steeds meer huisartsen een avondspreekuur gaan houden.1-5 Uit

een onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat meer dan een

kwart van de ondervraagden behoefte heeft aan een avond-

spreekuur.6 Vraagt men echter zo her en der om zich heen, dan

lijkt deze behoefte wel mee te vallen. We stelden ons daarom de

volgende vragen:

� Bestaat er bij patiënten behoefte aan een avondspreekuur?

� Met welke patiëntgerelateerde kenmerken hangt deze behoefte

samen?

� Is de patiënt bereid om extra kosten te betalen voor een avond-

consult?

� Wat is de mening van de huisarts over het avondspreekuur?

� Met welke huisartsgerelateerde kenmerken hangt deze mening

samen?

Methode 
Aan 100 aselect gekozen huisartsen in de provincies Groningen,

Drenthe, Overijssel en Gelderland en 200 patiënten uit huisart-

senpraktijken in Veenoord en Nijeveen (Drenthe), Lochem

(Gelderland) en de stad Groningen, werd een vragenlijst met

gesloten (meerkeuze-) en open vragen toegestuurd. De vragenlijst

is op te vragen bij de eerste auteur.

De patiënten werden via de computer of kaartenbak aselect gese-

lecteerd in de huisartsenpraktijken waar de onderzoekers op dat

moment als haio werkten. Patiënten jonger dan 18 jaar werden

uitgesloten, evenals terminale patiënten. Per praktijk werden 50

patiënten geselecteerd.

Avondspreekuur, vloek of zegen?
BA Heikens, SL Hogervorst, MM de Groot, C van Steenbergen, HEP Bosveld, J de Haan

C. van Steenbergen, huisarts te Uithuizermeeden;

Afdeling huisartsgeneeskunde Rijksuniversiteit Groningen: prof.dr. J. de

Haan, hoogleraar praktijkvoering en H.E.P. Bosveld, methodoloog. 
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Heikens BA, Hogervorst SL, De Groot MM, Van Steenbergen C,

Bosveld HEP, De Haan J. Avondspreekuur, vloek of zegen?

Huisarts Wet 2002;45(11):598-600.

Doel Volgens zowel de lekenpers als de vakbladen voor huisart-

sen bestaat er onder patiënten veel behoefte aan een avond-

spreekuur. Wetenschappelijk bewijs hiervoor ontbreekt echter.

Dit was voor ons reden om een onderzoek te doen naar de wer-

kelijke behoefte onder patiënten en de mening van de huisart-

sen over het avondspreekuur.

Methoden Aan 100 aselect gekozen huisartsen en 200 patiënten

in Noord-Nederland is in 1998 een vragenlijst opgestuurd.

Terminale patiënten werden uitgesloten, evenals patiënten jon-

ger dan 18 jaar.

Resultaten Eenentwintig procent van de patiënten had veel

behoefte aan een avondspreekuur, 35% weinig en 45% geen

behoefte. De patiënten die geen behoefte hadden, hadden min-

der vaak werk. Meer dan 80% van de voorstanders van een

avondspreekuur  konden overdag moeilijk naar de huisarts. 

Van de huisartsen was 66% niet bereid een avondspreekuur in te

stellen. Deze huisartsen hadden significant meer nachtdiensten

per week en hadden vaker een niet-werkende partner. Een kwart

van de huisartsen was eventueel bereid een avondspreekuur in

te stellen. Als overwegingen hierbij werden genoemd: servicever-

lening aan de patiënt en een dagdeel vrije tijd als compensatie.

Volgens de helft van de voorstanders zouden restricties aan de

toegankelijkheid moeten worden verbonden, zoals openstelling

voor voltijdwerkers en ver van huis werkende patiënten. 

Conclusie Uit een onderzoek verricht in Noord-Nederland blijkt

dat het merendeel van de huisartsen een avondspreekuur niet

wenselijk vindt. Ook bij het grootste deel van de patiënten

bestaat niet veel behoefte aan een avondspreekuur.

B.A. Heikens, huisarts, Kromme Elleboog 1-D, 9751 RA Haren; S.L.

Hogervorst, huisarts te Emmen, M.M. de Groot, huisarts te Haaksbergen;
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We stelden twee vragenlijsten op, één voor huisartsen en één

voor patiënten, waarbij we er op letten dat met zo weinig moge-

lijk en makkelijk invulbare vragen de vraagstellingen van het

onderzoek beantwoord konden worden.

De vragenlijsten zijn verwerkt met het statistisch programma

Simstat. Hierbij hebben wij frequentieverdelingen gemaakt en

gezocht naar significante verschillen met behulp van chi-kwa-

draattoetsen, t-toetsen en eenweg-variantieanalyses.

Resultaten 
Van de 200 patiënten hebben er 130 gereageerd (65%): 65 vrou-

wen en 65 mannen. De gemiddelde leeftijd was 45,5 jaar. Eén

derde van de patiënten was particulier verzekerd, twee derde zie-

kenfondsverzekerd.

Van de 100 huisartsen hebben er 80 gereageerd (80%): 69 mannen

en 11 vrouwen. De gemiddelde leeftijd was 50 jaar. De helft van de

huisartsen werkte als solist, 37,5% in een duopraktijk en 10% in

een groepspraktijk. Vierenzeventig procent van de huisartsen

werkte op het (verstedelijkte) platteland, 26% in de stad (tabel).

PATIËNTEN

Van de 130 patiënten had 27 (21%) veel behoefte aan een avond-

spreekuur, 45 (35%) weinig en 58 (45%) geen behoefte. Tussen de

groepen bestonden enkele significante verschillen.

Van de groep die geen behoefte had aan een avondspreekuur was

de gemiddelde leeftijd significant hoger dan van de andere 2

groepen (50 versus 43 en 41). Deze groep had minder vaak werk

(45% versus 81% en 84%) en vond het vaker vervelend dat de huis-

arts compensatie kreeg in tijd (43% versus 11% en 24%). Veertig

procent van de patiënten met veel behoefte aan een avond-

spreekuur had een woon-werkafstand van meer dan 20 kilometer.

Van de groep met het minste animo had 82% een werkende partner:

significant meer dan in beide andere groepen (50% en 51%). Van de

groep met de meeste belangstelling had 81% moeite om overdag

naar de huisarts te gaan, versus 30% en 0% in de andere groepen.

Zowel het gemiddeld aantal werkuren per week als het soort werk

(in loondienst of als ondernemer) verschilde niet significant tus-

sen de drie groepen, evenmin als de contactfrequentie. Ook het

hebben van schoolgaande kinderen verschilde niet tussen de

groepen. In alle drie de groepen wilde ruim 80% geen eigen bij-

drage betalen voor het bezoeken van het avondspreekuur.

HUISARTSEN

Van de ondervraagde huisartsen hadden 6 al een avondspreekuur

ingesteld, 18 waren eventueel bereid een avondspreekuur in te

gaan stellen en 53 waren dat niet. We vergeleken de 18 bereidwil-

lige huisartsen met de 53 niet-bereidwilligen (hierna voor het

leesgemak respectievelijk voor- en tegenstanders genoemd).

Tussen beide groepen bestond een aantal significante verschillen.

De voorstanders hadden minder vaak een werkende partner dan

de tegenstanders (61% versus 92%). De voorstanders hadden min-

der nachtdiensten dan de tegenstanders (gemiddeld 1,19 versus

2,05 per week). Van de voorstanders vond 56% dat het avond-

spreekuur voor alle patiënten toegankelijk moest zijn, versus 28%

van de tegenstanders.

Het gemiddeld aantal werkuren per week verschilde niet signifi-

cant tussen beide groepen (64,7 tegenover 66,9 uur), evenals het

aantal avonddiensten per week (gemiddeld 1 per week).

In beide groepen werd de behoefte aan een avondspreekuur

onder patiënten niet groot geschat: 16,7% van de voorstanders
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Wat is bekend?
� Onder patiënten bestaat er behoefte aan een avondspreekuur.

� Onder huisartsen bestaat er weinig animo voor de instelling

van een avondspreekuur.

Wat is nieuw?
� Van de ondervraagde patiënten in Noord-Nederland heeft 79%

weinig tot geen behoefte aan een avondspreekuur, 21% heeft

dat wel.

� Patiënten die sterk voor de instelling van een avondspreekuur

zijn, kunnen overdag vaak moeilijk naar de huisarts.

� Zesenzestig procent van de huisartsen is niet bereid een avond-

spreekuur in te stellen.

Tabel Kenmerken van de voor- en tegenstanders onder de huisartsen van het avondspreekuur (AS) en van de patiënten met veel, weinig of geen behoefte aan
een avondspreekuur. Getallen in procenten, tenzij anders aangegeven. 

Huisartsen Huisartsen Patiënten Patiënten Patiënten
bereid niet bereid veel behoefte weinig behoefte geen behoefte
(n=18) (n=53) (n=27) (n=45) (n=58)

Gemiddelde leeftijd (in jaren) 49 49 43 41 50*
Werkende partner 62 92† 50 82† 51
Moeite overdag naar huisarts te gaan 81* 30 0
Werk 82 84 45*
AS voor alle patiënten toegankelijk 56* 28
Nachtdiensten/week (in aantallen) 1 2*
Werkuren/week (in aantallen ) 64,7 66,9
Avonddiensten/week (in aantallen) 1 1
Behoefte AS onder patiënten is groot 16,7 7,5
Compensatie in tijd 77,8 88
Compensatie in geld 66,7 68
Eigen bijdrage patiënt 66,7 58,3 12 7 6
Vervelend als huisarts compenseert in tijd 11 24 43†

*p<0,01
† p<0,05
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versus 7,5% van de tegenstanders. Ook wat betreft de compensa-

tie waren er geen opvallende verschillen: 77,8% versus 88% wens-

te compensatie in tijd; 66,7% versus 68% wenste financiële com-

pensatie. Van de voorstanders vond 66,7% het wenselijk dat de

patiënt een eigen bijdrage voor het avondspreekuur zou betalen

tegenover 58,3% van de tegenstanders.

Vijfentwintig huisartsen vonden dat een avondspreekuur toegan-

kelijk zou moeten zijn voor alle patiënten, terwijl 48 huisartsen

aan een beperkte toegankelijkheid dachten (voor ver van huis

werkende patiënten, voltijdwerkers en ondernemers).

Vijftien van de 18 voorstanders gaven de serviceverlening aan

patiënten als argument voor hun standpunt aan, voor 9 was dat

een dagdeel vrij als compensatie en voor 6 het verkrijgen van

extra inkomsten. Van de 53 tegenstanders gaven 40 als overwe-

ging aan dat patiënten overdag al goed terechtkonden, 33 dat ze

al voltijds werkten en 25 dat de vrije avonden voor hen heilig

waren.

Beschouwing 
Het merendeel van de huisartsen in Noord-Nederland is niet voor

het instellen van een avondspreekuur. Ook de meeste patiënten

lijken er nog niet veel behoefte aan te hebben.

Onze resultaten kunnen enigszins vertekend zijn door het percen-

tage non-responders onder de patiënten (35%), maar vergeleken

met de uitkomsten van eerder onderzoek naar de behoefte van

patiënten aan een avondspreekuur,6 wijzen onze cijfers in dezelf-

de richting.

Moeite om overdag de huisarts te bezoeken, vaak in verband met

de grote afstand tot het werk, is waarschijnlijk de belangrijkste

reden voor de patiënten die wel voor het instellen van een avond-

spreekuur zijn. Dat de patiënten die daar geen behoefte aan heb-

ben, minder vaak werken, zal niet verbazen; wellicht hangt ook de

hogere gemiddelde leeftijd van deze groep hiermee samen.

Van de huisartsen is verreweg het grootste deel (66%) niet bereid

een avondspreekuur te beginnen, aangezien ze voltijds werken en

vinden dat patiënten overdag al goed terechtkunnen. Bijna een

kwart van de ondervraagde huisartsen wil eventueel wel een

avondspreekuur instellen. Dat is meer dan we hadden verwacht

gezien de toch al grote werkdruk en het gebrek aan vrije tijd van

de huisarts. Een meerderheid van deze groep huisartsen noemt

serviceverlening aan de patiënt en een dagdeel vrij als compen-

satie als overwegingen.

Als een avondspreekuur wordt ingesteld, willen de artsen daar-

voor zowel compensatie in geld als tijd (gemiddeld anderhalf

maal het aantal gewerkte uren). Patiënten willen echter geen

extra bijdrage betalen voor bezoek aan het avondspreekuur. Hier

is dus een rol weggelegd voor de ziektekostenverzekeraars. De

huisartsen die tegen het avondspreekuur zijn, willen een hogere

drempel voor de toegankelijkheid ervan opwerpen: meer dan de

helft van deze groep vindt dat het avondspreekuur slechts open

zou moeten zijn voor voltijds en ver van huis werkende patiënten.

Opvallend is dat noch de grootte van de praktijk, noch het aantal

gewerkte uren direct verband houdt met het enthousiasme van de

huisartsen voor een avondspreekuur. Wel zijn de huisartsen min-

der bereid een avondspreekuur in te stellen naarmate het aantal

nachtdiensten toeneemt.

Jan van Es-prijs
Dit artikel is een bewerking van een scriptie waarvoor de auteurs de Jan
van Es-prijs 2000 voor de beste scriptie ontvingen.
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Avondwinkel
Winkeliers zijn in romans niet de vrolijkste types. Ze werken hard,

maar vaak loopt het niet goed af. 

In De Verlossing van Willem Elschot verkoopt Pol van Domburg

‘kruideniers- en grutterswaren, wollen en katoenen stoffen, ijzer-

waren en gereedschap, zuurtjes, rogge- en tarwemeel, zemelen,

vaatwerk, pannen en jenever’. De goddeloze Pol krijgt ruzie met de

steile pastoor Kits. Op zijn sterfbed – aan tbc – schiet Pol de pas-

toor uiteindelijk dood. Ook Vedder, de Amsterdamse vioolbouwer,

en Carstens de schlemielige kleermaker uit Thomas Rosenbooms

Publieke werken delven het onderspit. Hun winkeltjes worden

omringd door het oprukkende Victoria Hotel. Door hoogmoed en

reddersfantasieën verspeelt Vedder alles. Hij stort door een gla-

zen wand van het hotel te pletter. En wat te denken van Morris

Bober, de tobberige joodse kruidenier in Malamuds The Assistant?

Ook die ziet zijn negotie ondanks hulp van buiten door ziekte en

concurrentie langzaam afbrokkelen. 

Ondernemen, er rust niet altijd een zegen op.

Joost Zaat

Intermezzo
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