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Onderzoek

Inleiding 
Ruim tien jaar is het beleid van LHV en NHG al gericht op syste-

matische kwaliteitsverbetering.1 In 1995 hebben zij als doel gefor-

muleerd dat de beroepsgroep rond het jaar 2000 ‘effectief en

doelmatig werken “organisatiebreed” in toetsbare termen’ heeft

ingevoerd.2 LHV en NHG hebben onlangs de centrale rol van toet-

sing in het kwaliteitsbeleid uitgewerkt.3 Omdat nascholing vaak

wordt gekozen vanwege specifieke interesses of om praktische

redenen, is toetsing nodig voor gerichte actie op werkelijke zwak-

ke plekken.

De kennis over toetsing is de laatste tien jaar gegroeid. Er zijn nu

toetsen voor medisch en communicatief handelen, zoals kennis-

toetsen en video-observatie in de eigen praktijk. Er is een instru-

ment voor de visitatie van de praktijkvoering en ook toetsing met

patiëntenoordelen is mogelijk.4

Maar beschikbaarheid betekent niet dat de instrumenten gebruikt

worden. Begin jaren negentig zijn het gebruik en de meningen van

huisartsen over methoden voor kwaliteitsverbetering onderzocht.5

Huisartsen reageerden positief, maar hadden weinig ervaring met

de toen nieuwe instrumenten en methoden. We onderzochten of

dit nu veranderd is, of toetsen en toetsresultaten nu ook voor kwa-

liteitsverbetering gebruikt worden en wat knelpunten zijn.

Methoden 
HET GEBRUIK VAN TOETSEN

Het NIVEL trok een representatieve steekproef uit het landelijke

bestand van gevestigde huisartsen. De geselecteerde huisartsen

ontvingen schriftelijke informatie over de inhoud van het inter-

view waarna zij door getrainde interviewsters werden opgebeld.

Het protocol voor de interviews was gebaseerd op literatuurgege-

vens.5-8 Het bestond deels uit open vragen, bijvoorbeeld: ‘Met

welke toetsen heeft u ervaring?’ en ‘Vindt u het gebruik zinvol?’

Niet genoemde toetsmethoden werden toegelicht en besproken.

De knelpunten die huisartsen ondervonden of verwachtten wer-

den geïnventariseerd. Vervolgens werd gevraagd naar mogelijke

oplossingen. Ten slotte werd een aantal stellingen voorgelegd.

Het interview nam twintig minuten in beslag. De antwoorden zijn

uitgeschreven en gecategoriseerd conform eerder onderzoek.5

HET GEBRUIK VAN TOETSRESULTATEN

Alle deelnemers van het Project Integrale Toetsing hebben ruim

een jaar na afloop van het project anoniem een schriftelijke vra-

genlijst ingevuld. Zij hebben ervaring met bijna alle beschikbare

vormen van toetsing. Met literatuurgegevens is een lijst met

gesloten meerkeuzevragen ontwikkeld.6,9-13 Hierin wordt gevraagd

of de deelnemers aan de feedback doelstellingen hebben ont-

leend voor kwaliteitsverbetering, welke activiteiten zij hebben

ondernomen en welke knelpunten en behoeften zij hierbij onder-

vonden. 

Resultaten 
HET GEBRUIK VAN TOETSEN

Er werden 218 huisartsen benaderd, van wie er 106 deelnamen

aan het interview (respons 49%). Redenen om medewerking te

weigeren waren: niet geïnteresseerd (45%), geen tijd (44%), geen

financiële vergoeding (1%) of andere redenen, zoals afwezigheid

of beëindiging van de praktijk (10%). Omdat deze respons gevol-

gen heeft voor de representativiteit worden de resultaten deels
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kwalitatief en deels kwantitatief beschreven.

Op de vraag: ‘Met welke toetsen heeft u ervaring?’ konden 24 van

de 106 huisartsen geen enkele toets noemen. Door 35 huisartsen

werd één toetsmethode genoemd. Van de overigen noemden 

31 huisartsen 2 toetsmethoden en 16 huisartsen noemden 3 

tot 6 methoden. In tabel 1 is weergegeven welke methoden zijn

genoemd. De genoemde knelpunten zijn weergegeven in tabel 2.

Het belangrijkste knelpunt was tijdgebrek door de werkbelasting.

Oplossingen waren vooral gericht op vermindering van de werkdruk.

Verder werd ondersteuning bij het toetsen als oplossing gezien.

De organisatie en samenwerking binnen praktijk of HAGRO wer-

den vaak gezien als belemmering bij toetsing. Het ging om orga-

nisatorische beperkingen en om verschillen in attitude en vaar-

digheden van collega’s. Een betere organisatie van praktijk en

HAGRO, meer sturing door beroepsorganisaties, regelgeving, een

financiële beloning en het creëren van speciale toetsgroepen wer-

den als oplossingen voor deze problemen genoemd.

De houding ten opzichte van toetsing was positief. De beschikba-

re methoden vond men in meerderheid zinvol. Methoden met

gegevens over de dagelijkse praktijk (performance) hadden de voor-

keur, zoals video-opnamen uit de dagelijkse praktijk, cijfers over

verwijzingen, voorschriften en intercollegiale toetsing. Bijna alle

huisartsen vonden dit zinvol. Toetsing op het niveau van kennis of

vaardigheden (competence), zoals schriftelijke toetsen, vond 25%

niet zinvol. Er waren geen significante verschillen tussen huisart-

sen met en zonder ervaring met toetsen. Vijftien huisartsen had-

den geen vertrouwen in de methoden.

Een deel van de geïnterviewden vond dat toetsing een nadrukke-

lijker rol moet krijgen, met een regisserende rol van de beroeps-

organisaties en een striktere regelgeving. De organisatie ervan

moet in handen zijn van een onafhankelijke organisatie, bijvoor-

beeld het NHG. Een aantal huisartsen zou liever een volledig

onafhankelijke organisatie zien.

Meer dan de helft van de huisartsen was het eens met de stelling

dat het samenstellen van het nascholingsprogramma gestuurd

moet worden door toetsresultaten. Evenveel huisartsen waren

het eens met de stelling dat toetsresultaten moeten worden mee-

gewogen bij herregistratie.

Voor een derde van de geïnterviewde huisartsen was niet duide-

lijk waar de toetsen precies vandaan komen. Een even groot deel

was ongerust over wat er met de toetsresultaten zou gaan gebeu-

ren en bang dat de gegevens misbruikt zouden worden door ziek-

tekostenverzekeraars.

Geïnterviewden wisten vaak niet hoe zij aan toetsing moeten

beginnen. Meer informatie en een betere toegankelijkheid van de

methoden werden als oplossing aangedragen. Ook het interpre-

teren van toetsresultaten werd als probleem genoemd.

Bij een deel van de huisartsen was de bereidheid of de vaardig-

heid om verbeteringen door te voeren naar aanleiding van toets-

resultaten niet aanwezig. Een aantal huisartsen had moeite met

de beoordeling door collega’s. Het creëren van een veilige nabe-

spreking van toetsresultaten en van toetsgroepen werd als oplos-

sing genoemd. Deze huisartsen zagen vaak ook knelpunten in de

organisatie van praktijk en HAGRO en vonden dit niet een veilige

groep. Een derde knelpunt was het ontbreken van zelfdiscipline.

Een aantal huisartsen noemde de eigen leeftijd als struikelblok,

en vond zichzelf te oud om nog nieuwe methoden aan te leren.

HET GEBRUIK VAN TOETSRESULTATEN

Het gebruik van toetsresultaten voor kwaliteitsverbetering werd

onderzocht met een schriftelijke vragenlijst die we opstuurden

Wat is bekend?
� In het kwaliteitsbeleid zou toetsing een grote rol moeten spe-

len.

Wat is nieuw?
� Een belangrijk deel van de huisartsen gebruikt de beschikbare

toetsen niet of nauwelijks.

� Huisartsen die wél aan toetsing doen, maken zeer beperkt

gebruik van de toetsresultaten.

� Huisartsen zijn positief over toetsing, maar willen betere feed-

back en ondersteuning.

Tabel 1 In de telefonische interviews genoemde toets(instrument)en waar
huisartsen praktische ervaring mee hebben

Toets(instrument) Aantal huisartsen
(n=106)

Intercollegiale toetsing 69
Schriftelijke kennistoetsen 27
Toetsing aan de hand van NHG-Standaarden 15
Voorschrijfcijfers van apothekers 8
Videotoetsing in de praktijk 7
VisitatieInstrument Praktijkvoering (VIP) 6
Doorlichten van patiëntengegevens 5
Kennistoetsen via diskettes/internet 4
Kennis over vaardighedentoets 3
Gegevens van ziekenfondsen 3
Vaardighedentoetsing 3
Diagnostisch toetsoverleg 2
Patiëntenoordelen 0

Tabel 2 In de telefonische interviews genoemde knelpunten bij het gebruik
van toetsen (n=106; in procenten)

Knelpunten in de omgeving en werksituatie van de huisarts
– Geen tijd/te hoge werkdruk 72
– Praktische problemen met de praktijkorganisatie 22
– Verwacht een negatieve houding van collega-huisartsen 21
– Verwacht een negatieve houding van andere hulpverleners 

en specialisten 3
– Praktische problemen met de organisatie binnen de HAGRO 2
– Verwacht een negatieve houding van patiënten 1

Knelpunten gerelateerd aan toetsen en de organisatie van toetsing
– Geen vertrouwen in de bestaande toetsen 14
– Niet weten hoe te beginnen 7
– Onvoldoende regelgeving/te grote vrijblijvendheid 7
– Ontbreken van een duidelijk vervolg 6
– Ontbreken van effecten voor de praktijk 2

Knelpunten gerelateerd aan de individuele huisarts
– Moeilijk om oude routines te veranderen 9
– Niet gemotiveerd om te veranderen 4
– Toetsing is bedreigend 3
– Te hoge leeftijd 2
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naar 90 huisartsen; 82 van hen retourneerden de vragenlijst

(respons 91%). 

Van de respondenten had 82% de resultaten niet gebruikt voor de

keuze van nascholing of voor veranderingen in hun dagelijks han-

delen. Door 12% was de feedback gebruikt om een persoonlijk

leerplan te maken. De huisartsen hadden meer met de toetsre-

sultaten willen doen. De genoemde knelpunten om de feedback

te gebruiken zijn weergegeven in tabel 3.

Opnieuw werd tijdgebrek als knelpunt genoemd. Voor 63% was 

dit de reden waarom zij de resultaten niet hadden gebruikt.

Tekortkomingen in de praktijkvoering werden door 53% genoemd,

10% zag gebrekkige samenwerking met collega’s als knelpunt.

De manier waarop de feedback werd gegeven bleek een belangrij-

ke reden voor het niet gebruiken ervan. De feedback in het project

bestond uit tabellen met schriftelijke toelichting. Huisartsen kre-

gen gedetailleerde informatie over honderden items. Door een

teveel aan informatie vond 82% het moeilijk om overzicht te krij-

gen over hun sterke en zwakke punten. Beperking van de omvang

tot 1 pagina zag 74% als oplossing.

De stap van toetsresultaten naar kwaliteitsverbetering vereist

vaardigheden waarvan 60% van de huisartsen vond dat zij deze

onvoldoende bezaten. Zij wisten niet goed hoe dit moest worden

aangepakt. Zij zagen het aanbieden van hulp en begeleiding na de

toetsing als oplossingen hiervoor. Het grootste deel (69%) had

geen duidelijke voorkeur voor de vorm waarin dit moet plaatsvin-

den. Samenwerken in een groep huisartsen had de voorkeur van

31% van de respondenten; 25% wilde dit doen met huisartsen die

met hetzelfde onderwerp bezig waren en 6% verkoos hiervoor de

HAGRO.

Beschouwing 
Het doel om toetsing ‘organisatiebreed’ toe te passen is niet

gehaald. Veel huisartsen zijn ook nauwelijks op de hoogte van de

beschikbare methoden. Huisartsen die zich wel actief met toet-

sing bezighouden, gebruiken de feedback maar beperkt voor

gerichte kwaliteitsverbetering.

Voorzichtigheid is geboden bij de interpretatie van de gegevens

omdat die niet representatief zijn voor de Nederlandse huisart-

sen. De interviews hadden een respons van minder dan 50%. De

non-responders weigerden veelal deelname met als reden ‘geen

belangstelling’ en zijn mogelijk negatiever over toetsing. Bij de

schriftelijke enquête is een geselecteerde, gemotiveerde groep

onderzocht. Hoewel we ons van deze beperkingen bewust zijn,

hebben wij toch van een grote groep huisartsen gegevens over

behoeften en knelpunten verkregen. Voor inzicht in de stand van

zaken en voor beleid is dit waardevol.

Het valt op dat weinig huisartsen de HAGRO zien als een geschik-

te groep om de toetsresultaten uit te werken. Ook zijn huisartsen

bang dat toetsresultaten misbruikt kunnen worden door verzeke-

raars. Dit conflicteert met het overheidsbeleid dat HAGRO’s en

ziektekostenverzekeraars een belangrijker rol wil laten spelen bij

kwaliteitsverbetering.

Opmerkelijk is dat de huisartsen positief zijn over toetsing, maar

er spaarzaam gebruik van maken. Wat is de oorzaak hiervan? De

genoemde knelpunten zijn vooral praktisch van aard en zijn wei-

nig veranderd ten opzichte van eerder onderzoek.5,9 Tijdgebrek

Tabel 3 In de schriftelijke vragenlijst aangegeven knelpunten bij het
gebruik van toetsresultaten (n=82; in procenten)

Knelpunten in de omgeving en werksituatie van de huisarts
– Geen tijd/te hoge werkdruk 63
– Praktische problemen met de praktijkorganisatie 53
– Gebrekkige samenwerking met collega’s 10

Knelpunten gerelateerd aan toetsen en de organisatie van toetsing
– Onduidelijke feedback 82

Knelpunten gerelateerd aan de individuele huisarts
– Niet weten hoe te beginnen/geen vaardigheden met 60

systematische kwaliteitsverbetering

Abstract

Hobma SO, Ram PM, Van der Vleuten CPM, Grol R. Do GPs use assess-

ment methods for continuing professional development? Huisarts Wet

2002;45(13):726-9.

Objective Do GPs use the available instruments such as knowledge tests,

VIP (VisitatieInstrument Praktijkvoering – visitation instrument for practices)

tests and video tests? Do GPs use feedback for systematic quality im-

provement? What obstacles are encountered in the use of assessment

and assessment results for improving quality of care?

Background For more than a decade policy in primary care has focused

on continuous quality improvement. Little is known about the current

use and effectiveness of assessment.

Methods GPs were interviewed by telephone in order to investigate the

use of assessment methods and the obstacles encountered in using

them. In addition a written questionnaire was sent to GPs experienced

in using several assessment methods in order to investigate the use of

feedback and assessment results to improve quality.

Results Of the 218 GPs approached, 106 (49%) participated. More than

half of the GPs interviewed had little or no experience with assessment.

Obstacles were lack of time, problems in relations with colleagues, diffi-

culties in getting started, lack of motivation and self-discipline and lack

of legislation.

The written questionnaire, sent to 90 GPs, was completed by 82 (91%).

Of this group, 82% had not used feedback for quality improvement.

Obstacles were lack of time, problems in the organisation of the practice

or in co-operation with colleagues, interpretation of the feedback, an

inability to define aims and a lack of skills in quality improvement tech-

niques.

Discussion The assessment methods available for improving daily care

are used only to a limited extent. This is due to problems in using the

assessment methods as well as difficulties in applying the results to

activities designed to bring about improvement. Reduction of workload,

improving the organisation of the practice, enhancing support given to

GPs in the use of these methods as well as clear legislation may in-

crease the use of the methods available. It is not clear how support in

improving quality of care using assessment results should be designed,

nor if this would be feasible and effective. Further research is required

into these questions.
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wordt als belangrijkste probleem genoemd. Verder zijn de

beschikbaarheid, de feedback en de begeleiding bij toetsing op

dit moment onvoldoende. Slechts een beperkt aantal noemt

motivatie en zelfdiscipline als belemmering.

De aangedragen oplossingen vereisen grote veranderingen in de

huisartsenpraktijk en in de organisatie van kwaliteitsverbetering.

De gewenste vermindering van de werkdruk zal echter op korte

termijn waarschijnlijk niet gerealiseerd worden door het dreigen-

de huisartsentekort. Hoe dan ook is het nodig de ondersteuning

bij het gebruik van toetsresultaten voor kwaliteitsverbetering ver-

der uit te werken, bijvoorbeeld met begeleiding door getrainde

collega’s. De winst die dit zal opleveren moet onderzocht worden,

net zoals de haalbaarheid van dergelijke ondersteuning. Het is

ook de vraag of huisartsen deze nieuwe manier van werken en ver-

anderen, die zo anders is dan de huidige nascholing, kunnen aan-

leren.14 Daarnaast is het de vraag of meer ondersteuning tege-

moetkomt aan de andere genoemde knelpunten zoals tijdgebrek

of gebrekkige samenwerking.

De resultaten maken duidelijk dat alleen het ontwikkelen en

beschikbaar stellen van toetsen onvoldoende is. De toetsen zijn

nu een geïsoleerd instrument in het grote aanbod van nascholing.

Herbezinning op de rol en de vorm van toetsing in het kwaliteits-

beleid is dringend gewenst. Voordat nieuw beleid en instrumen-

ten worden ontwikkeld, is onderzoek noodzakelijk naar de vorm

waarin systematische toetsing en kwaliteitsverbetering moeten

worden uitgewerkt, en de effectiviteit hiervan.
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Inleiding 
Zanamivir en oseltamivir zijn nieuwe vertegenwoordigers van de

groep neuraminidaseremmers. Oseltamivir is in het najaar van

2002 in Nederland geïntroduceerd. Deze medicijnen remmen het

enzym neuraminidase van het influenza-A- en -B-virus. Virale neu-

raminidase bevordert de penetratie van het virus in de epi-

theelcellen en de afgifte van nieuw gevormde viruspartikels.

Voor de plaatsbepaling van deze medicamenten zijn vier vragen

van belang:

� Wat is het effect van het gebruik van neuraminidaseremmers op

het ziektebeloop bij personen bij wie influenza vermoed wordt?

� Wat is het effect van van het gebruik van neuraminidaserem-

mers op het ziektebeloop bij hoogrisicopatiënten met relevan-

te comorbiditeit?

Het effect van neuraminidaseremmers 
bij de behandeling en preventie van 
influenza is beperkt
Louwrens Boomsma, Pim Assendelft
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