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Onderzoek

Inleiding
Persoonlijke continuïteit is van oudsher een van de kernwaarden 

van de huisartsgeneeskunde. Illustratief hiervoor is de definitie 

die het NHG opstelde tijdens de Woudschotenconferentie in 

1958: ‘het aanvaarden van de verantwoordelijkheid voor een con-

tinue, integrale en persoonlijke zorg voor de gezondheid van de 

zich aan hem toevertrouwende individuele mensen en gezinnen’.1 

Het gaat hier over een persoonlijke, een-op-eenrelatie: de ‘eigen 

huisarts’.

Bijna 50 jaar later is die nadruk op persoonlijke continuïteit ver-

minderd. Geheel in de geest van de tijd definiëren we de huis-

artsgeneeskunde als een voorziening. De zorg wordt geleverd 

door een team waarin meerdere professionals samenwerken. Er 

is enerzijds sprake van differentiatie en specialisatie van huisart-

sen, anderzijds van triage en delegatie van medische taken naar 

ondersteunend personeel. Binnen deze ontwikkelingen verschuift 

het accent van persoonlijke naar persoonsgerichte huisartsge-

neeskundige zorg. De term ‘eigen huisarts’ wordt in de Concretise-

ring Toekomstvisie 2012 dan ook niet meer genoemd.2

En dat is opvallend. Een belangrijke bestaansgrond voor de 

huisarts ligt van oudsher in het feit dat hij zijn patiënten kent. 

Huisartsen voelen zich meer verantwoordelijk voor hun patiënten 

wanneer ze hen beter kennen,3 vragen minder aanvullend onder-

zoek aan en zijn eerder geneigd een afwachtend beleid te voeren.4 

Huisartsen zelf hebben bovendien het idee dat het kennen van 

patiënten hun beslissingen beïnvloedt.5 Patiënten geven aan dat 

de belangrijkste reden om de eigen huisarts te willen zien, het feit 

is dat deze hen kent.6

Maar het is natuurlijk ook mogelijk dat we het nut van persoon-

lijke continuïteit overschatten in een tijd waarin de keuzevrijheid 

voor patiënten en de toegankelijkheid van de zorg voorop lijken 

te staan. Zo vonden wij onlangs in vragenlijstonderzoek onder 

huisartsen en patiënten dat men het contact met de ‘eigen’ huis-

arts vooral belangrijk vindt in geval van ernstige aandoeningen of 

wanneer emotionele factoren een rol spelen. Voor bijvoorbeeld 

een bloeddrukcontrole of een griepje vond men dit relatief onbe-

langrijk.6,7 Deze bevindingen sluiten aan bij de groeiende praktijk 

van triage en taakdelegatie naar hulppersoneel, maar druisen in 

tegen het feit dat het consulteren van een bekende huisarts meer 

tevreden patiënten oplevert.8 De mate van bekendheid met de 

huisarts is in dat opzicht belangrijker gebleken dan het concept 

van een ‘eigen’ huisarts.9

Wij vonden het daarom belangrijk om meer zicht te hebben op 

de effecten die ‘het kennen van de huisarts’ heeft op de ervaren 

kwaliteit van het consult. Ook overwogen we dat die ervaren kwa-

liteit wel eens zou kunnen samenhangen met het feit of patiën-
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ten het belangrijk vinden welke huisarts ze zien. Wij formuleerden 

daarom de volgende onderzoeksvragen:

In hoeverre wordt het patiëntenoordeel over de zorg beïnvloed 

door:

– het kennen van de huisarts?

– de voorkeur voor een bepaalde huisarts?

Methode
Populatie

We nodigden alle 102 huisartsen (49 praktijken) met het Huisarts 

Informatie Systeem Promedico uit de regio Groot-Gelre uit om 

deel te nemen aan het onderzoek. We vroegen deze huisartsen 

om aan 80 opeenvolgende patiënten die het spreekuur bezochten 

een vragenlijst te laten uitdelen.

Meetinstrument

We ontwikkelden een vragenlijst, die deels vóór en deels na het 

consult kon worden ingevuld. Vóór het consult vroegen we patiën-

ten hoe goed ze de huisarts kenden bij wie ze een afspraak had-

den (scores op een 5-punts Likertschaal) en of ze een voorkeur 

hadden voor deze huisarts voor dit consult (ja/geen voorkeur/nee, 

liever een andere). Bovendien verzamelden we gegevens over de 

reden van komst, de ingeschatte ernst van de klachten, de mate 

van bezorgdheid, leeftijd, geslacht, gezondheidstoestand, en het 

hebben van een chronische ziekte.

Na het consult stelden we de patiënten 4 vragen over hun oor-

deel over het consult die zij konden scoren op een 5-punts  

Likertschaal. Deze uitkomstmaten waren: tevredenheid over het 

consult, vertrouwen in de huisarts, gevoel vooruit te zijn gehol-

pen en duidelijkheid van gemaakte afspraken.

Omdat we het gevoel hadden dat ook de attitudes van huisartsen 

en praktijkassistentes van invloed zouden kunnen zijn op de uit-

komsten, vroegen we ook aan hen om een vragenlijst in te vullen 

over het belang dat ze hechten aan persoonlijke continuïteit.

Procedure

Het onderzoek werd uitgevoerd in de periode 2002/2003. We vroe-

gen de praktijken om de praktijkassistentes de vragenlijsten uit 

te laten delen aan opeenvolgende patiënten die het spreekuur 

bezochten. Patiënten vulden het eerste deel van de vragenlijst in 

vóór het consult in de wachtkamer, en het tweede deel na het 

consult, ook in de wachtkamer of als ze dat wilden thuis. De vra-

genlijsten konden de patiënten achterlaten in een postbus in de 

praktijk of in een portvrije antwoordenvelop naar de onderzoekers 

terugsturen.

Analyse

We dichotomiseerden de mate waarin patiënten de huisarts ken-

den door de antwoordmogelijkheden zeer goed, goed en tamelijk goed, 

en de antwoordmogelijkheden niet goed, helemaal niet goed te cluste-

ren. We relateerden de reden voor de komst, de ingeschatte ernst 

en de mate van bezorgdheid aan het zien van een bekende arts.

We relateerden de mate van bekendheid met de huisarts en de 

voorkeur voor de huisarts aan de vier afzonderlijke uitkomstma-

ten door gemiddelde scores (LS means) met betrouwbaarheidsin-

tervallen te berekenen. We gebruikten hiervoor een multivariate 

analysetechniek, en corrigeerden op die manier de gemiddelde 

scores voor leeftijd, geslacht, gezondheidstoestand, chronische 

ziekte, reden van komst, bezorgdheid en ingeschatte ernst. De 

huisarts werd meegenomen als random effect.

Vervolgens berekenden we correlatiecoëfficiënten voor de vier uit-

komstmaten, en ongewogen totaalscores voor het oordeel over 

het consult. Met behulp van een multilevelanalyse (SAS, Mixed 

Procedure) onderzochten we in hoeverre een aantal onafhanke-

lijke variabelen, waaronder voorkeur voor de huisarts en bekend-

heid met de huisarts, bijdroeg aan het patiëntenoordeel over het 

consult.

Resultaten
Dertig huisartsen uit 17 praktijken (7 solopraktijken, 5 duopraktij-

ken, 4 groepspraktijken en 1 gezondheidscentrum) namen deel aan 

het onderzoek. De meeste huisartsen die niet wilden deelnemen, 

gaven aan dat dit vooral was vanwege tijdgebrek en hoge werkdruk. 

Van de 2400 uitgedeelde vragenlijsten kwamen er 2197 retour. Hier-

van hadden er 2142 minder dan 3 ontbrekende antwoorden. Van de 

2142 patiënten wisten 104 (5%) niet welke huisarts ze zouden zien. 

Van de overige patiënten gaf 6% vóór het consult aan een voorkeur 

te hebben voor een andere huisarts, en 18% maakte het niet uit 

wie ze zouden zien. Patiënten uit praktijken waarin patiënten niet 

waren ingeschreven bij één huisarts maakte het vaker niet uit welke 

huisarts ze zouden zien (22% versus 14%).

Patiënten zagen vooral voor regelmatige controles vaker een hen 

bekende huisarts dan tijdens consulten voor lichamelijke klach-

ten. De mate van bezorgdheid en de ingeschatte ernst van de 

klachten hingen niet samen met het zien van een bekende huis-

arts (tabel 1).

Hoe beter patiënten de huisarts kenden, hoe positiever ze waren 

over de zorg. Dit gold voor alle vier de gemeten aspecten; de 

patiënten waren meer tevreden, hadden meer vertrouwen en het 

gevoel beter vooruit te zijn geholpen en vonden dat duidelijkere 

afspraken waren gemaakt. Ook bleek dat patiënten minder posi-

Wat is bekend?
  Huisartsen en patiënten zeggen persoonlijke continuïteit 

belangrijk te vinden, vooral in geval van ernstige ziekte, of wan-

neer ze zich veel zorgen maken.

Wat is nieuw?
  Patiënten ervaren consulten als positiever naarmate ze de 

geconsulteerde huisarts beter kennen.

  Patiënten die het niet uitmaakt welke huisarts ze zullen zien, 

evalueren consulten negatiever.

  Het positievere oordeel over consulten geldt ook voor minder 

ernstige aandoeningen en controles.
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tief waren over de zorg wanneer het hen niet uitmaakte welke 

huisarts ze zouden zien, of wanneer ze liever een ander hadden 

gezien (tabel 2).

Uit de principale componentanalyse bleek dat allevier de uit-

komstmaten sterk gecorreleerd waren (één factor, eigenvalue 2,6; 

ladingen alle >0,6; gestandaardiseerde Cronbach’s alpha 0,82). Dit 

rechtvaardigde het maken van somscores. Bij de multilevelproce-

dure bleek dat de afzonderlijke praktijk en de afzonderlijke huisarts 

slechts weinig variantie konden verklaren, respectievelijk 0,3% en 

4,0%. Bij de multivariate analyse lieten we deze niveaus daarom 

buiten beschouwing. Oudere patiënten en patiënten die een betere 

gezondheid rapporteerden beoordeelden de consulten significant 

positiever. Een model met alleen de variabele bekendheid met de huis-

arts verklaarde 10% van de variantie, een model met alleen de vari-

abele voorkeur voor de huisarts 5,3%, en een model met alle onafhan-

kelijke variabelen verklaarde 14% van de variantie (tabel 3).

Beschouwing
Belangrijkste bevindingen

Patiënten zien in de dagelijkse praktijk nog steeds vaak een huis-

arts die ze kennen. Hoe beter patiënten de huisarts kennen, hoe 

positiever ze het consult achteraf beoordelen. Patiënten zijn meer 

tevreden, hebben meer vertrouwen in de dokter, hebben het gevoel 

beter vooruit te zijn geholpen en zijn van oordeel dat duidelijkere 

afspraken zijn gemaakt. Patiënten die vóór het consult zeggen dat 

het niet uitmaakt welke dokter ze zien, zijn achteraf minder posi-

tief dan patiënten die de huisarts van hun keuze daadwerkelijk 

hebben gezien. Patiënten die liever een andere huisarts hadden 

gezien, zijn nog minder positief. Uit het model met diverse ver-

klarende variabelen voor het eindoordeel over het consult, blijken 

deze twee factoren – het beter kennen van de huisarts en voor-

keur voor deze huisarts – de belangrijkste voorspellers voor een 

positief oordeel. Ook al is de verklaarde variantie door het model 

niet extreem hoog, toch is de bijdrage van de twee genoemde 

variabelen aanzienlijk. Ook wanneer patiënten zich weinig zorgen 

maken, de klachten niet als ernstig inschatten, of komen voor een 

gewone controle, dan zijn ze positiever wanneer ze een bekende 

huisarts zien.

Tabel 1 Relatie tussen de reden van komst en bekendheid met huisarts 
(n=2019)

Percentage
van totaal

Afspraak bij
een bekende huisarts

% (95%-BI)
Reden van komst*
–  lichamelijke klachten 71,6 77,7 (75,5-79,8)
–  controle 16,5 91,7 (88,2-94,3)
–  probleem werk, thuis, psychisch 11,1 82,7 (77,6-87,5)
–  anders 12,4 75,2 (69,4-80,2)

Bezorgdheid over klachten
–  (zeer) bezorgd 20,6 83,8 (79,9-87,1)
–  enigszins bezorgd 49,6 77,7 (74,9-80,2)
–  (helemaal) niet bezorgd 29,8 77,2 (73,6-80,4)

Ingeschatte ernst van de klachten
–  (zeer) ernstig 30,0 80,1 (76,6-83,2)
–  neutraal 40,9 78,6 (75,6-81,3)
–  (helemaal) niet ernstig 29,1 78,0 (74,4-81,3)

* Telt op tot meer dan 100% doordat patiënten meer dan één reden voor het 
bezoek konden hebben.

Tabel 2 Relatie tussen bekendheid met en voorkeur voor de huisarts en patiëntenoordelen over de zorg, gemiddelde scores

Tevredenheid 
(bereik 1-5)

Vooruit geholpen 
(bereik 1-5)

Vertrouwen
(bereik 1-5)

Duidelijkheid afspraken
(bereik 1-5)

n score (95%-BI) score (95%-BI) score (95%-BI) score (95%-BI)
Hoe goed kent u de huisarts?
–  zeer goed
–  goed
–  vrij goed
–  niet goed
–  helemaal niet 

393
582
616
291
137

4,60
4,32
4,25
4,17
4,06

(4,52-4,68)
(4,25-4,39)
(4,18–4,31)
(4,08–4,26)
(3,93–4,20)

4,18
3,94
3,83
3,71
3,72

(4,09–4,28)
(3,86–4,02)
(3,76–3,91)
(3,61–3,81)
(3,57–3,87)

4,72
4,34
4,18
3,96
3,85

(4,63–4,80)
(4,26–4,41)
(4,11–4,25)
(3,87–4,05)
(3,72–3,97)

4,61
4,32
4,27
4,19
4,06

(4,53–4,68)
(4,26–4,38)
(4,22–4,33)
(4,11–4,27)
(3,94–4,18)

Liever een andere huisarts?
–  nee
–  maakt niets uit
–  ja

1556
366
116

4,36
4,16
4,05

(4,31-4,41)
(4,08-4,25)
(3,91-4,19)

3,95
3,76
3,61

(3,89-4,02)
(3,67-3,86)
(3,46-3,77)

4,36
4,03
3,85

(4,29-4,42)
(3,94-4,12)
(3,71-3,99)

4,37
4,17
4,04

(4,34-4,42)
(4,10-4,24)
(3,92-4,17)

Tabel 3 Mate waarin onafhankelijke factoren (inclusief ‘het kennen 
van de huisarts’ en ‘voorkeur voor de huisarts’) bijdragen aan een meer 
positieve consultbeoordeling

Regressie-
coëfficiënten 

p

Patiëntkenmerken
Hogere leeftijd*
Geslacht (vrouw)
Chronische ziekte
Betere gezondheidstoestand†

Kenmerken van het consult
Klachten ernstiger†

Minder bezorgd over klachten†

Reden van komst:
–  controle
–  lichamelijke klachten
–  psychosociaal/emotioneel/werk
–  anders

Betere bekendheid met huisarts¶

–  niet goed
–  vrij goed
–  goed
–  heel goed

Voorkeur voor bekende huisarts#

Maakt niet uit
Liever geen andere

Verklaarde variantie (R2)

0,006
0,034
0,014
0,249

0,042
0,071

–0,139
0,124
0,198
0,441

0,176
0,540
0,877
2,203

0,649
1,127

0,005
0,738
0,913

<0,001

0,551
0,308

0,466
0,486
0,291
0,032

0,454
0,015

<0,001
<0,001

<0,001
<0,001

14%

* continue schaal
† 5-punts Likertschaal
¶ ten opzichte van helemaal niet goed
# ten opzichte van voorkeur voor andere huisarts
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Sterke en zwakke punten van het onderzoek

De resultaten zijn afkomstig van een relatief grote steekproef van 

patiënten. Deze patiënten waren afkomstig uit 17 praktijken en de 

assistentes van de 30 deelnemende huisartsen verspreidden de 

vragenlijsten onder bezoekers van het spreekuur. Dit voorkwam 

dat huisartsen zelf een selectie maakten. Het onderzoek beperkte 

zich tot het oosten van het land. Bij telefonische evaluatie van 

een aantal praktijkassistentes bleek dat het aantal weigeraars 

gering was; men schatte dit gemiddeld op 5-10%; alleen in het 

gezondheidscentrum verliep het uitdelen van de lijsten aanvan-

kelijk moeizamer, en hier werd de hulp van een onderzoeksas-

sistente ingezet. Doordat uit de multilevelanalyse bleek dat het 

niveau van de praktijk en het niveau van de huisarts nauwelijks 

van invloed waren op het eindoordeel van de patiënten, is het 

echter onwaarschijnlijk dat hierdoor vertekening is opgetreden. 

De patiënt vulde een groot deel van de vragenlijst in vóór het con-

sult; het is dus onwaarschijnlijk dat patiënten die achteraf minder 

tevreden waren geen vragenlijsten invulden.

Een belangrijke beperking van het onderzoek is dat het om een 

dwarsdoorsnedenonderzoek gaat. Dit kan wel samenhangen aan-

tonen, maar geen oorzaak-gevolgrelaties. Zo is het mogelijk dat 

positieve oordelen van patiënten samenhangen met een alge-

meen positief gevoel voor een hen bekende huisarts. Ook is het 

mogelijk dat patiënten met een positief gevoel voor een huisarts 

juist extra moeite doen om bij hem of haar terecht te kunnen. In 

dat kader is het opvallend dat patiënten afkomstig uit praktijken 

waar patiënten niet op naam van één huisarts stonden ingeschre-

ven, vaker zeiden dat het er niet toe deed welke huisarts ze zou-

den zien. Die patiënten waren minder positief over consulten.

Betekenis resultaten

Wereldwijd is er bewijs dat het zien van de ‘eigen’ of een beken-

de huisarts voordelen kan hebben.10 Een Noors onderzoek liet 

zien dat de tevredenheid van patiënten over consulten toeneemt 

naarmate de huisarts zijn patiënten beter kent.11 Daarnaast bleek 

uit onderzoek in Groot-Brittannië dat patiënten zich meer enabled 

(vooruitgeholpen) voelen wanneer ze een dokter zien die ze ken-

nen.12 Een tweelandenonderzoek in Groot-Brittannië en de Ver-

enigde Staten, waarin de duur van de arts-patiëntrelatie centraal 

stond, liet zien dat ook het vertrouwen in de dokter toeneemt 

naarmate de patiënt deze beter kent. Tevens bleek dat patiënten 

continuïteit meer waarderen naarmate die minder voorhanden 

is.13 In België, waar inschrijving op naam niet bestaat, toonde De 

Maeseneer aan dat de kosten van de gezondheidszorg hoger zijn 

naarmate patiënten meer verschillende huisartsen raadplegen.14 

In dat kader is het interessant dat het overkoepelende orgaan van 

de huisartsgeneeskunde in de Verenigde Staten, waar continuïteit 

veel minder vanzelfsprekend is dan hier te lande, in zijn eigen 

Toekomstvisie onlangs personal care tot een van de speerpunten 

van de toekomstige huisartsenzorg heeft gemaakt.15 En ook al is 

het niet zeker dat de diabetesinstelling er beter van wordt,16-18 

persoonlijke continuïteit doet er dus toe.

Ook ons onderzoek in de Nederlandse situatie bevestigt dat weer. 

En hoewel we al eerder vonden dat huisartsen en haio’s daar het-

zelfde over denken,7,19 horen we ook binnen de eigen beroeps-

groep geluiden dat de persoon van de dokter of hulpverlener er 

minder toe doet. Het is goed om te beseffen dat het wetenschap-

pelijk bewijs dat voorhanden is vooral in een andere richting 

wijst. Het wordt de hoogste tijd dat iedereen dat weer eens gaat 

beseffen. Dat geldt natuurlijk voor onze verzekeraars en de poli-

tiek, maar laten we vooral ook met onszelf beginnen.

Literatuur
 1 Vroege NH. Het Woudschotenrapport. Huisarts Wet 1966;9:372-85.
 2 Landelijke Huisartsen Vereniging en Nederlands Huisartsen Genoot-

schap. Toekomstvisie huisartsenzorg. Huisartsenzorg in 2012: Medi-
sche zorg in de buurt. 

  http://nhg.artsennet.nl/upload/15924/toekomstvisie2012.pdf.
 3 Hjortdahl P. Continuity of care: General Practitioners’ knowledge 

about, and sense of responsibility towards their patients. Fam Pract 
1992;9:3-9.

 4 Hjortdahl P, Borchgrevink CF. Continuity of care: influence of general 
practioners’ knowledge about their patients on use of resources in 
consultations. BMJ 1991;303:1181-4.

 5 Hjortdahl P. The influence of general practitioners’ knowledge about 
their patients on the clinical decision-making process. Scand J Prim 
Health Care 1992;10:290-4.

 6 Schers H, Webster S, Van den Hoogen H, Avery A, Grol R, Van den 
Bosch W. Continuity of care in general practice: a survey of patients’ 
views. Br J Gen Pract 2002;52:459-62.

 7 Schers HJ, Maat CC, Van de Ven C, Van den Hoogen HJM, Grol RPTM, 
Van den Bosch WJHM. Hoe denken huisartsen over continuïteit in de 
zorg. Huisarts Wet 2002;45:450-4.

 8 Baker R. Characteristics of practices, general practitioners and 
patients related to levels of patients’ satisfaction with consultations. 
Br J Gen Pract 1996;46:601-5.

 9 Freeman GK, Walker JJ, Heaney DJ, Howie JGR. Personal continuity 
and the quality of GP consultations. Knowing the doctor or having a 
regular doctor? Eur J Gen Pract 2001;8:90-4.

 10 Guthrie B, Wyke S. Does continuity in general practice really matter? 
BMJ 2000;321:734-6.

 11 Hjortdahl P, Laerum E. Continuity of care in general practice: effect 
on patient satisfaction. BMJ 1992;304:1287-90.

 12 Howie JGR, Heaney DJ, Maxwell M, Walker JJ, Freeman GK, Rai H. 
Quality at general practice consultations: cross sectional survey. BMJ 
1999;319:738-43.

 13 Mainous AG, Baker R, Love MM, Gray DP, Gill JM. Continuity of care 
and trust in one’s physician: evidence from primary care in the United 
States and the United Kingdom. Fam Med 2001;33:22-7.

 14 De Maeseneer JM, Lutgarde De Prins MA, Gosset C, Heyerick J. Pro-
vider continuity in family practice: doe it make a difference for total 
health care costs? Ann Fam Med 2003;1:144-8.

 15 Martin JC, Avant RF, Bowman MA, Bucholtz JR, Dickinson JR, Evans 
KL, et al. The Future of Family Medicine: a collaborative project of 
the family medicine community. Ann Fam Med 2004;2 Suppl 1:S3-32.

 16 Parchman ML, Pugh JA, Noel PH, Larme AC. Continuity of care, self-
management behaviors, and glucose control in patients with type 2 
diabetes. Med Care 2002;40:137-44.

 17 Parchman ML, Burge SK. Continuity and quality of care in type 2 
diabetes: a Residency Research Network of South Texas study. J Fam 
Pract 2002;51:619-24.

 18 Mainous AG 3rd, Koopman RJ, Gill JM, Baker R, Pearson WS. Rela-
tionship between continuity of care and diabetes control: evidence 
from the Third National Health and Nutrition Examination Survey. 
Am J Public Health 2004;94:66-70.

 19 Schers H, Van de Ven C, Van den Hoogen H, Grol R, Van den Bosch 
W. Family Medicine Trainees Still Value Continuity of Care. Fam Med 
2004;36:51-4.


