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Inleiding
De communicatie tussen artsen en patiënten is gedurende de 

laatste decennia veranderd onder invloed van maatschappelijke 

veranderingen. Verliep de communicatie in het verleden vooral 
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ziektegericht, tegenwoordig is ze patiëntgericht; – niet de ziekte 

maar de patiënt staat centraal.1-4 Dit geldt ook voor telefonische 

triage, het zorgproces waarbij men de mate van urgentie en de 

bijpassende zorg via de telefoon bepaalt.5-10 Tevredenheid van 
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Doel De kwaliteit van telefonische triage op huisartsenposten 

wordt behalve door het niveau van de medische inhoud ook 

bepaald door de kwaliteit van de communicatie en de verslag-

legging van de telefonische consulten. Er is nog weinig onder-

zoek gedaan naar de kwaliteit van deze aspecten. We hebben 

de communicatieve vaardigheden van triagisten onderzocht en 

bepaald in hoeverre de verslagen een feitelijke weergave zijn van 

de gesprekken.

Methode Voor de uitvoering van ons onderzoek belden twaalf tele-

fonische simulatiepatiënten (TSP’s) in de periode april 2006 tot 

juli 2007 naar zeventien verschillende huisartsenposten voor zeven 

medische problemen. Iedere huisartsenpost werd voor iedere casus 

driemaal gebeld. Van alle 357 opgenomen gesprekken maakten we 

een verbatim. Nadat alle gesprekken waren gevoerd vroegen we de 

betrokken huisartsenposten een kopie van de verslagen te sturen. 

Voor de beoordeling van de kwaliteit van de communicatie en ver-

slaglegging ontwikkelden en gebruikten we de HAAK-scorelijst. We 

vergeleken de inhoud van de verslagen met de verbatims.

Resultaten De gemiddelde score voor communicatie bedroeg 

35% van de maximaal haalbare score. Triagisten stelden vragen 

over het medische probleem in het algemeen op de juiste wijze, 

maar vroegen weinig over de persoonlijke situatie en omstandig-

heden van de patiënt of over diens verwachtingen. De triagisten 

gaven het zorgadvies meestal zonder te controleren of de patiënt 

het had begrepen of had geaccepteerd. De gesprekken verliepen 

vaak zonder vaste structuur, samenvatting of aankondiging van 

de verschillende fasen van het gesprek. Er was een positieve 

correlatie van 0,86 (p < 0,01) tussen de gespreksduur en de 

kwaliteit van de communicatie. Van 78% van de 357 gesprekken 

stuurden de huisartsenposten een verslag. Van de overige 22% 

was geen verslag gemaakt. De verslagen vermeldden bijna altijd 

de medische reden van het telefoongesprek, maar bevatten wei-

nig medisch-inhoudelijke informatie. Slechts zelden vermeldde 

men de persoonlijke situatie en verwachtingen van de patiënt. In 

12% van de verslagen gaven triagisten een subjectieve weergave 

van de lichamelijke situatie van de patiënt. Veel verslagen bevat-

ten antwoorden op obligate vragen die niet waren gesteld: dit 

varieerde van 1% tot 54%.

Conclusie Beoordeling van de communicatieve vaardigheden van 

triagisten toonde aan dat er sprake was van diverse tekortkomin-

gen. Deze bieden leermomenten om de kwaliteit van de commu-

nicatie tijdens telefonische triage te verbeteren. Behalve goede 

communicatieve vaardigheden moeten triagisten ook voldoende 

tijd hebben om telefonische consulten met een goede com-

municatieve kwaliteit te leveren. De verslagen bevatten weinig 

informatie over de persoonlijke en lichamelijke situatie van de 

patiënt. Daardoor kan de continuïteit van zorg voor de patiënt in 

het gedrang komen.
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huisartsenposten. We bepaalden de kwaliteit van een post aan de 

hand van de gemiddelde score voor alle gesprekken (dat wil zeg-

gen in totaal 35 gesprekken per post). Op basis van deze analyse 

besloten we voor het vervolg van het onderzoek voor elk van de 

twaalf overige posten te volstaan met driemaal per casus bellen 

(in totaal 21 gesprekken per huisartsenpost). Voor de uitvoering 

van dit onderzoek belden twaalf telefonische simulatiepatiënten 

naar de verschillende huisartsenposten. Na afloop van het onder-

zoek verzochten we deze huisartsenposten een kopie van het ver-

slag van het telefonische consult op te sturen.

Telefonische simulatiepatiënten

Sinds vele jaren maakt men geregeld gebruik van leken die men 

als mystery patient inzet om de kwaliteit van het werk van medische 

studenten en artsen te onderzoeken. Uit onderzoek is gebleken 

dat dit een valide en betrouwbare methode is om hun medisch 

handelen te beoordelen.21-24

Voor ons onderzoek maakten we gebruik van speciaal opgeleide 

telefonische simulatiepatiënten (TSP’s). We trainden ze om via 

de telefoon zeven verschillende rollen te spelen. Ze ontvingen 

instructies voor de openings- en slotzinnen, en gaven alleen 

informatie waarnaar de triagist hen vroeg. Ze werden getraind om 

hoorbaar te laten blijken dat ze ongerust waren of in onzeker-

heid verkeerden over een gegeven zorgadvies. Ze belden vanuit 

de thuissituatie en namen de gesprekken zelf op. Elke TSP belde 

per avond naar vier tot vijf verschillende huisartsenposten. We 

onderzochten ook de nauwkeurigheid waarmee de TSP’s hun rol 

speelden. Hiertoe controleerden we voor één gesprek per avond 

dat zij belden of ze het gesprek op de voorgeschreven wijze had-

den geopend en afgesloten, en of ze de vragen correct hadden 

beantwoord. De nauwkeurigheid van spelen bleek bijna 100% te 

zijn.25 Van ieder opgenomen gesprek maakten we een verbatim.

Huisartsenposten

In oktober 2004 waren er in Nederland 105 huisartsenposten. 

Wij vroegen deze schriftelijk om toestemming voor selectie ten 

behoeve van het onderzoek. Van de 98 huisartsenposten die toe-

stemming gaven, selecteerden we er 17. Per provincie selecteer-

den we op basis van de bevolkingsdichtheid at random één tot 

drie huisartsenposten. We stelden de betreffende huisartsenpos-

ten niet op de hoogte van het feit dat wij ze hadden geselecteerd. 

Om de communicatieve vaardigheden van triagisten op huisart-

senpostniveau te kunnen vaststellen, was het nodig met zo veel 

mogelijk verschillende triagisten te spreken. Daarom lieten we de 

TSP’s de huisartsenposten op wisselende dagen van de week tus-

sen 7 en 9 uur ’s avonds bellen.

Casuïstiek

Het onderzoeksteam stelde zeven casussen samen. Een panel 

huisartsen bekeek de scenario’s voor deze casussen en oordeelde 

dat ze een goede weergave van het aanbod op huisartsenposten 

vormden.

patiënten over telefonische triage hangt vaak samen met het 

gegeven of de triagist de patiënt voldoende heeft kunnen gerust-

stellen en of de patiënt het gevoel heeft dat hij afdoende gele-

genheid heeft gekregen om zijn zorgen kenbaar en bespreekbaar 

te maken.11-13 Ontevredenheid met deze telefonische consulten 

ontstaat meestal door een gebrek aan erkenning van lichamelijke 

of emotionele problemen of doordat de triagist niet ingaat op de 

verwachtingen van de patiënt.14-15

De kwaliteit van de communicatie tijdens face-to-face consul-

ten bij huisartsen correleert positief met de lengte van het con-

sult.16-18 Of dit ook geldt voor telefoongesprekken door triagisten 

op een huisartsenpost is niet bekend.

Na het telefonische gesprek maakt de triagist een verslag waarin 

hij vastlegt wat met de patiënt is besproken. Dit verslag draagt 

mede bij aan de continuïteit van de zorg. Het is de enige schrif-

telijke en daardoor snel toegankelijke bron van informatie over 

een gevoerd telefoongesprek. Uit onderzoek blijkt dat men op 

een huisartsenpost bij 35 tot 50% van alle telefoongesprekken 

een zelfzorgadvies geeft.19-20 Deze gesprekken worden weliswaar 

opgenomen, maar als de patiënt terugbelt kan het verslag de tria-

gist snel informeren over het laatst gevoerde gesprek.

Hoewel men erkent dat triagisten ten behoeve van telefonische 

triage op huisartsenposten over goede communicatieve vaar-

digheden moeten beschikken en dat verslaglegging van deze 

gesprekken belangrijk is, weet men nog weinig over de kwaliteit 

van deze aspecten.

We onderzochten de kwaliteit van de communicatievaardigheden 

van triagisten tijdens telefonische triage op huisartsenposten, de 

relatie tussen de gespreksduur en de kwaliteit van de communica-

tie, de kwaliteit van de verslaglegging en in hoeverre de verslagen 

de inhoud van de telefoongesprekken weergaven.

Methode
We ontwierpen zeven casussen om aan huisartsenposten aan te 

bieden. De vereiste frequentie waarmee we deze casussen moes-

ten aanbieden berekenden we door middel van een generaliseer-

baarheidsanalyse. Hiertoe presenteerden we in eerste instantie 

zeven casussen vijfmaal aan vijf van de zeventien geselecteerde 

Wat is bekend?
�  Tijdens telefonische consulten stellen artsen vooral medisch-

inhoudelijke vragen en oriënteren ze zich minder op de psy-

chosociale situatie van de patiënt dan tijdens face-to-face 

consulten.

�  Huisartsen maken niet van alle spreekuurconsulten in de 

huisartsenpraktijk een verslag.

Wat is nieuw?
�  In ons onderzoek bleek dat triagisten sterk klachtgericht en 

weinig patiëntgericht communiceerden.

�  In het kader van de continuïteit van zorg lieten de verslagen 

gemaakt door triagisten op een huisartsenpost te wensen 

over.
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De gesprekstijd per telefonisch consult correleerden we met de 

totale score voor de communicatie (Pearson-correlatie). De tijd 

die nodig was om persoonsgegevens van de patiënt op te nemen, 

rekenden we niet mee.

Als indicatoren voor de kwaliteit van verslaglegging per huisart-

senpost berekenden we de volgende variabelen:

– hulpvraag:

 • het medische probleem;

 • de verwachting van de patiënt;

 • de persoonlijke situatie van de patiënt;

– achtergrondinformatie:

 • de obligate vragen;

– advies:

 • het zorgadvies;

– klant (= de reactie van de patiënt):

 • hoe de patiënt het telefonische consult had ervaren.

Om te onderzoeken in hoeverre het verslag een weergave was 

van het telefoongesprek vergeleken we het verbatim met het 

verslag. We bepaalden:

– het percentage obligate vragen dat afwezig was in het verslag, 

maar wel was gesteld (niet vermeld, wel gesteld);

– het percentage obligate vragen dat was vermeld in het ver-

slag, maar afwezig was in het verbatim (wel vermeld, niet 

gesteld).

Resultaten
Communicatie

We beoordeelden de kwaliteit van de communicatie in de 357 

gesprekken. In totaal hadden de TSP’s met 285 verschillende tri-

agisten gesproken.

De gemiddelde totaalscore voor communicatie voor alle casussen 

op alle huisartsenposten bedroeg 35% van de maximaal haalbare 

score. De gemiddelde score varieerde per huisartsenpost van 28 

tot 45%, maar de score lag op alle huisartsenposten ruim onder 

de maximaal haalbare score.

Dezelfde verschillen zagen we per hoofdgroep. In hoofdgroep 1 

(actief luisteren) varieerde de gemiddelde score voor de manier 

waarop de triagisten de anamnese afnamen van 62 tot 79%, terwijl 

de gemiddelde score voor het vragen naar de persoonlijke situatie 

van de patiënt tussen 14 en 40% lag. In hoofdgroep 2 (actief advi-

seren) varieerde de gemiddelde score voor de manier waarop de 

triagisten het zelfzorg- en vangnetadvies gaven van 35 tot 54%. De 

gemiddelde score voor controle op begrip en acceptatie van het 

advies lag tussen 5 en 30%. In hoofdgroep 3 (structureren van het 

gesprek) varieerde de manier waarop de triagisten vroegen naar 

persoonlijke gegevens van 27 tot 63% en de gemiddelde score 

voor samenvatten en fasering van 15 tot 30% (tabel 2). Zie ook 

figuur 1 op www.henw.org voor extra informatie.

De gemiddelde gesprekstijd voor alle gesprekken bedroeg 201 

seconden, variërend van 157 tot 267 sec. Er was een significant 

positieve correlatie tussen de gesprekstijd en de totale gemid-

delde score voor communicatie van 0,86 (p < 0,01).

Beoordeling van communicatieve vaardigheden en verslaglegging

Om de kwaliteit van de communicatieve vaardigheden van triagis-

ten en van de verslagen te kunnen beoordelen ontwikkelden we 

twee instrumenten, HAAK-scorelijsten genaamd.26 Het acroniem 

HAAK staat voor de opeenvolgende fasen van een telefonisch 

consult: Hulpvraag vaststellen, Achtergrondinformatie verzame-

len, Advies geven en ten slotte bepalen hoe de Klant (= patiënt) 

het telefonische consult heeft ervaren.

De HAAK-scorelijst voor communicatie bevat zeventien items.

We trainden een team van elf ervaren triagisten, om gesprekken 

te beoordelen aan de hand van de HAAK-scorelijst. Zij ontvingen 

een kopie van het gesprek op cd en het verbatim. Ieder gesprek 

wezen we at random toe aan twee beoordelaars, die het onafhan-

kelijk beoordeelden.

Om de resultaten van deze beoordelingen te evalueren verdeelden 

we de zeventien items van de HAAK-scorelijst over drie hoofd-

groepen en negen subgroepen. Iedere hoofdgroep beschrijft een 

basisvaardigheid van (telefonische) communicatie (zie tabel 1).

Voor validatie legden we deze nieuwe indeling voor aan twee 

experts op het gebied van communicatie. Zij gingen akkoord met 

onze indeling.

De HAAK-scorelijst voor verslaglegging bevat casus- en patiënt-

gerelateerde items. Het casusgerelateerde deel betrof de obligate 

vragen en het gegeven zorgadvies. Het patiëntgerelateerde deel 

vermeldde het medische probleem, de verwachtingen van de 

patiënt, diens persoonlijke situatie (angstig, ongerust) en hoe de 

patiënt het telefonische consult heeft ervaren (zie www.henw.org 

voor de beide HAAK-scorelijsten).

Twee ervaren huisartsen beoordeelden de kwaliteit van de ver-

slagen onafhankelijk van elkaar en vergeleken deze met het ver-

batim.

Statistiek

Uit een generaliseerbaarheidsanalyse bleek dat ieder gesprek 

door twee personen moest worden beoordeeld. Alleen dan zou-

den we een betrouwbare uitspraak kunnen doen over de kwaliteit 

van de communicatie en de verslaglegging per huisartsenpost.27

Voor de analyse van alle gegevens bepaalden we per beoordelaar 

de gemiddelde score per item van de HAAK-scorelijst. Hierbij 

wezen we voor de communicatie de gemiddelde score per hoofd- 

en subgroep aan als het percentage van de maximaal haalbare 

score voor alle gesprekken per huisartsenpost.

Tabel 1 Basisvaardigheden van (telefonische) communicatie

Hoofdgroep Subgroep
1 Actief luisteren 1  persoonlijke situatie (probleem, beleving, 

verwachtingen)
2 anamnese
3  reactie op (non-)verbale signalen en aandachtig 

luisteren
2 Actief adviseren 4 zelfzorg- en vangnetadvies

5  controle op begrip, uitvoerbaarheid en 
acceptatie van advies

3 Structuur 6  opening van het gesprek en opvragen van 
persoonlijke gegevens

7 afsluiten van het telefoongesprek
8 onderbreking van het gesprek
9 samenvatten en stappen aankondigen
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Discussie
Het huidige systeem van avond-, nacht- en weekenddiensten 

biedt een goede gelegenheid voor onderzoek naar de kwaliteit 

van de communicatie en de verslaglegging tijdens telefonische 

triage. Het oude systeem was meer versnipperd en qua rappor-

tage weinig doorzichtig.

Communicatie

De resultaten voor hoofdgroep 1 en 2, actief luisteren en advise-

ren, komen overeen met de rapportages over de communicatieve 

vaardigheden van huisartsen tijdens telefonische en face-to-face 

consulten.28 Tijdens telefonische consulten stellen artsen vooral 

medisch-inhoudelijke vragen en oriënteren ze zich minder op de 

psychosociale situatie van de patiënt dan tijdens face-to-face 

consulten. In ons onderzoek bleek dat ook triagisten vaak weinig 

vragen stelden over de persoonlijke situatie van de patiënt. Tij-

dens face-to-face consulten geven artsen vaak advies zonder te 

controleren of de patiënt het allemaal begrijpt.1 In ons onderzoek 

vertonen triagisten hetzelfde gedragspatroon. De TSP’s beoor-

deelden de triagisten meestal als zeer vriendelijk, maar vertelden 

dat ze vooral probleemgeoriënteerd waren: ‘Het telefoongesprek 

ging niet over mij, maar over iemand met koorts.’

Wij vonden een significant positieve correlatie tussen de 

gesprekstijd en de kwaliteit van de communicatie. Nader onder-

zoek is echter nodig om een acceptabele gesprekstijd vast te 

stellen waarbinnen triagisten een effectieve en tevens kwalitatief 

goede communicatie kunnen leveren.

Verslaglegging

De triagisten in ons onderzoek maakten van 78% van de gesprek-

ken een verslag. Van de overige 22% maakten ze geen verslag, zo 

deelden de huisartsenposten ons mede. De ontbrekende versla-

Verslaglegging

Van de 357 gesprekken stuurden de huisartsenposten 280 versla-

gen op. Het percentage ontvangen verslagen van 21 gesprekken 

per huisartsenpost varieerde van 23 tot 100% (tabel 3). Slechts 

op één huisartsenpost had men van alle gesprekken een verslag 

gemaakt.

De gemiddelde score voor de vier verschillende aspecten van de 

HAAK-scorelijst voor verslaglegging bedroeg voor alle huisartsen-

posten:

– hulpvraag:

 • het medische probleem; 99%, variërend van 83 tot 100% per  

 huisartsenpost;

 • de verwachting van de patiënt: 52%, variërend van 39 tot  

 80%;

 • de persoonlijke situatie van de patiënt: 15%, variërend van  

 0 tot 49%;

– achtergrondinformatie; vermelding obligate vragen: 20%, vari-

erend van 12 tot 34%;

– zorgadvies: 98%, variërend van 83 tot 100%;

– klant (reactie van de patiënt): 10, variërend van 0 tot 63%.

Bij vergelijking van het verslag met het verbatim bleek dat de tri-

agisten in 12% van de verslagen de opmerking: ‘Geen alarmsigna-

len’ of ‘Geen andere klachten’ noteerden. Daarbij konden we niet 

vaststellen welke vragen men had gesteld om deze opmerkingen 

te onderbouwen.

Het gemiddelde percentage obligate vragen dat de triagisten had-

den gesteld, maar niet hadden vermeld, bedroeg 19%. Dit percen-

tage varieerde van 8 tot 29% per huisartsenpost. Het gemiddelde 

percentage obligate vragen dat men wel vermeldde, maar niet 

had gesteld, bedroeg 10%, variërend van 0 tot 54% (tabel 4).

Tabel 2 Resultaat van de beoordelingen van de communicatie voor zeventien huisartsenposten: in percentage van maximaal haalbare score. Gesprekstijd 
in seconden (n = aantal items per subgroep)

Hoofdgroep Subgroep Huisartsenpost Gemiddeld
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  

1 1 (n = 2) Persoonlijke situatie 37 36 38 35 40 15 20 14 26 26 24 15 14 23 22 15 40 26

2 (n = 1) Anamnese 65 62 55 69 79 63 67 73 71 73 74 63 63 68 70 67 74 68

3 (n = 2) (Non-)verbale signalen/ 
aandachtig luisteren 

41 42 36 39 50 28 36 38 37 40 43 35 34 39 35 34 44 38

2 4 (n = 2) Zelfzorg- en 
vangnetadvies 

41 46 46 42 54 44 44 47 46 52 53 35 40 51 51 41 52 46

5 (n = 3) Controle begrip en 
acceptatie

21 22 29 22 30 5 11 15 13 19 23 10 10 11 12 9 19 17

3 6 (n = 1) Persoonlijke gegevens 42 34 29 36 54 27 40 35 36 30 54 38 33 33 36 30 63 38

7 (n = 1) Afsluiting 44 42 41 38 42 52 58 56 52 49 55 51 48 49 54 52 63 50

8 (n = 2) Onderbreking 54 13 41 41 85 56 60 55 63 61 29 52 50 na 69 50 100 53

9 (n = 2) Samenvatten/faseren 15 20 23 21 30 17 20 20 23 29 26 23 18 29 24 22 28 23

Totaal gemiddelde score 36 37 36 36 45 28 34 33 35 37 40 30 29 35 34 30 44 35

Totale gesprekstijd 206 198 195 198 267 166 208 223 208 208 208 157 178 176 181 183 259 201
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niet controleren op begrip en acceptatie bij de patiënt, en het 

gesprek zelden samenvatten of aangeven hoe het zal verlopen.

De triagisten hadden niet altijd een verslag gemaakt. De verslagen 

bevatten bovendien weinig patiënt- en casusgerichte informatie. 

In het kader van de continuïteit van zorg laten deze verslagen 

daarom te wensen over.

Verder onderzoek

De resultaten van dit onderzoek laten zien hoe triagisten com-

municeren en op welke wijze de kwaliteit van de communicatie 

kan worden verbeterd. Overal in den lande werkt men op allerlei 

manieren aan verbetering van de kwaliteit van de telefonische 

triage. Het verdient aanbeveling om de ingezette verbeteringen 

over enige jaren te evalueren aan de hand van een vergelijkbaar 

onderzoek. Ook raden wij huisartsenposten aan om een continue 

kwaliteitsmonitoring in te richten, mede gericht op de door ons 

onderzochte punten.

Alle verslagen waren door de triagisten zelf geschreven, wat hen 

veel tijd moet hebben gekost. Het is wenselijk te onderzoeken 

of de verslagen automatisch kunnen worden vervaardigd, waarbij 

men er op moet letten dat ze aan de medische en juridische eisen 

blijven voldoen.

Aanbevelingen

Training in telefonische communicatie op huisartsenposten moet 

klacht- en patiëntgericht zijn, en aandacht schenken aan het 

belang van de persoonlijke situatie van de patiënt (angstig, onge-

rust) en aan begrip en acceptatie van een zorgadvies.

Verslagen moeten niet alleen informatie bevatten over het medi-

sche probleem en de uitkomst van de triage, maar ook over de 

hulpvraag, de gestelde vragen en de manier waarop de patiënt 

het telefonisch consult heeft ervaren. Regelmatig toezicht op de 

kwaliteit van de verslagen is nodig.
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gen kwamen overeen met de gesprekken waarvoor wij geen reke-

ning hadden ontvangen.

Aangezien in Nederland een van de huisartsen verantwoordelijk 

is voor alle beslissingen die triagisten nemen, is het opmerke-

lijk dat slechts op één huisartsenpost van alle 21 gesprekken een 

verslag was gemaakt. In vergelijking met de standaard vermeld-

den alle huisartsenposten weinig obligate vragen in de verslagen. 

Dit betekent dat er een beperkte hoeveelheid gedocumenteerde 

informatie bestond over de lichamelijke situatie van de patiënt. 

Dat kwam óf doordat de triagisten de vragen niet hadden gesteld 

óf doordat zij de wel gestelde vragen die met ‘nee’ waren beant-

woord, vaak niet vermeldden. We weten niet of de dienstdoende 

huisartsen de gesprekken met de triagisten hebben besproken 

alvorens ze te fiatteren, zonder dat ze dit in het verslag hebben 

vermeld.

Het viel op dat men soms obligate vragen niet stelde, maar wel 

een vermelding ‘Geen alarmsignalen’ of ‘Geen andere klachten’ 

opnam, zonder deze verder te onderbouwen. Dit kan de gezond-

heid van de patiënt schaden omdat het de dienstdoende huis-

arts op het verkeerde been zet bij de fiattering van de gesprekken. 

Tijdens gesprekken met de leidinggevenden van de vier huisart-

senposten waar dit geregeld was gebeurd, bleek dat dit mogelijk 

het gevolg was van het gebruik van computerprogramma’s die 

automatisch delen van de verslagen aanmaken. Zij besloten allen 

direct actie te ondernemen.

Sterke en zwakke punten

Aangezien 80% van alle gesprekken door verschillende triagis-

ten werd gevoerd, concluderen we dat ons onderzoek een goede 

weergave is van de dagelijkse werkwijze op de onderzochte huis-

artsenposten. Er bestaan weliswaar verschillen tussen de huisart-

senposten onderling, maar in grote lijnen werken ze op dezelfde 

wijze.29 De geringe variatie in de scores voor de communicatie 

en verslaglegging tussen de huisartsenposten wijst erop dat dit 

onderzoek een goed beeld geeft van de kwaliteit van communica-

tie en verslaglegging voor geheel Nederland.

We maakten gebruik van TSP’s en van ieder gesprek maakten we 

een verbatim, wat een kostbare en tijdrovende procedure is. De 

communicatieve vaardigheden van triagisten en de inhoud van 

een verslag kan men ook beoordelen door (opgenomen) gesprek-

ken met echte patiënten te scoren met beide HAAK-scorelijsten. 

Op deze wijze kan men ook de inhoud van een gesprek met het 

verslag vergelijken.

Het is van belang dat de huisartsenposten gezamenlijk richtlijnen 

ontwikkelen voor de kwaliteitseisen met betrekking tot de com-

municatie.

Conclusie
Door de zeventien items van de HAAK-scorelijst voor communi-

catie te hergroeperen in drie basisvaardigheden krijgen we beter 

inzicht in de kwaliteit van de communicatieve vaardigheden van 

triagisten. Uit de resultaten blijkt dat zij vooral klachtgericht en 

weinig patiëntgericht communiceren, bij een zorgadvies meestal 
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Tabel 3 Aantal verslagen ontvangen voor 21 gesprekken en gemiddelde scores in percentages per huisartsenpost

 Huisartsenpost Gemiddeld
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  

Aantal verslagen 17 18 10 18 19 19 18 17 16 20 19 17 5 18 18 10 21 Totaal 280

Aantal verslagen/ verwacht 80 85 47 85 90 90 85 80 76 95 90 80 23 85 85 47 100 78

H Medisch probleem 100 100 100 100 100 100 100 100 100 98 100 100 83 100 100 100 100 99

Verwachting 76 56 40 39 43 42 44 47 75 55 63 47 17 56 56 80 47 52

Persoonlijke situatie 6 13 40 22 30 11 8 49 13 8 8 6 0 0 33 0 14 15

A Obligate vragen versus standaard 14 16 20 23 34 12 24 28 19 19 17 19 22 15 21 14 21 20

A Zorgadvies 100 100 100 100 100 90 100 100 100 100 100 100 83 100 100 100 100 98

K Reactie patiënt 0 5 10 6 0 0 11 15 63 0 11 0 0 0 0 0 57 10

Tabel 4 Aantal verslagen ontvangen voor 21 gesprekken en percentage obligate vragen dat wel/niet werd gesteld vergeleken met verbatim per huisartsen-
post

Huisartsenpost Gemiddeld
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Aantal verslagen 17 18 10 18 19 19 18 17 16 20 19 17 5 18 18 10 21 Totaal 280
Vergelijking verslag 
met verbatim

Obligate vragen niet 
vermeld/wel gesteld 

22 19 19 19 11 25 22 12 29 26 26 19 17 8 18 17 16 19

Obligate vragen 
vermeld/niet gesteld 

24 17 13 8 54 8 4 4 6 6 8 2 4 6 4 0 1 10
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