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Wat is bekend?
 ▪ Om ervoor te zorgen dat richtlijnen in de praktijk ook worden 

nageleefd, moet men huisartsen zo veel mogelijk betrekken bij 
de ontwikkeling ervan.

 ▪ Daarom heeft het NHG de betrokkenheid van huisartsen bij 
de ontwikkeling en implementatie van NHG-Standaarden geor-
ganiseerd via een aantal kanalen.

 ▪ Sinds een aantal jaren is één van deze kanalen de focusgroep: 
een groepsinterview met praktiserende huisartsen onder leiding 
van NHG-medewerkers.

Wat is nieuw?
 ▪ Focusgroepen leveren een waardevolle bijdrage aan de NHG-

Standaarden. De meeste adviezen zijn terug te vinden in de tekst 
van de standaard en in inmplementatieproducten.

 ▪ Het zou zelfs nuttig kunnen zijn om al in een eerder stadium 
van de ontwikkeling focusgroepen te organiseren.

werkgroep –, bestaat grotendeels uit huisartsen, onder wie 
zowel fulltime praktiserende als universitair gebonden colle-
ga’s. Bovendien krijgen vijftig aselect gekozen huisartsen het 
verzoek om schriftelijk commentaar te leveren op de concept-
versie. En sinds 2002 worden in de allerlaatste fase groepsin-
terviews gehouden waarin een zogeheten focusgroep van 
twaalf praktiserende huisartsen twee uur lang discussieert 
over de conceptstandaard, in aanwezigheid van een weten-
schappelijk medewerker van de afdeling Richtlijnontwikke-
ling en een wetenschappelijk medewerker van de afdeling 
Implementatie. In deze bijeenkomst gaat het vooral om de 
duidelijkheid en toepasbaarheid van de standaard, en geven 
de deelnemers aan wat hen zou kunnen helpen bij de prakti-
sche implementatie ervan.
 De benaming ‘focusgroepinterview’ is feitelijk onjuist, 
want de gebruikte methode is een variant van de zogeheten 
‘nominale groepstechniek’.3 Iedere deelnemer brengt zijn of 
haar belangrijkste knelpunten in, die één voor één worden 
besproken. Het interview resulteert in een lijst met adviezen 
voor aanpassing van de betreffende NHG-Standaard en een 
geprioriteerde lijst van knelpunten die men verwacht tegen te 
komen bij de implementatie. Bovendien doen de deelnemers 
voorstellen voor implementatieproducten.
 Focusgroepbijeenkomsten worden vooral georganiseerd 
bij nieuwe standaarden en, in geval van een herziening, als 
er belangrijke veranderingen zijn ten opzichte van de eerdere 
versie. De deelnemers worden geworven onder huisartsoplei-
ders, omdat die de standaarden bij uitstek kritisch beoordelen 
en toepassen, en onder Erkend Kwaliteitsconsulenten (EKC’s) 
omdat zij vertrouwd zijn met de verschillende implementatie-
producten.
 In dit artikel beschrijven we de evaluatie van de focusgroep-
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Achtergrond Om NHG-Standaarden en bijbehorende imple-
mentatieproducten beter af te stemmen op het gebruik door 
huisartsen, organiseert het NHG tijdens de ontwikkeling daarvan 
groepsinterviews (‘focusgroepen’), waarin de huisartsen meepra-
ten over de inhoud en ook de implementatie van de standaard. Wij 
wilden weten in hoeverre de adviezen van deze huisartsenfocus-
groepen ook daadwerkelijk worden overgenomen en zo nee, 
waarom niet. Ook wilden we weten of de deelnemers tevreden 
waren over de bijeenkomsten.
Methode Voor zeventien NHG-Standaarden gingen wij na hoe-
veel van de adviezen van focusgroepen terug te vinden was in de 
standaarden en implementatieproducten, en vroegen wij de 
NHG-medewerkers naar de redenen om een advies af te wijzen. 
De tevredenheid van de deelnemers maten wij met een vragenlijst 
onder deelnemende huisartsen en een groepsinterview onder 
NHG-medewerkers.
Resultaten Van de in totaal 281 inhoudelijke adviezen die de ze-
ventien focusgroepen gaven, werden er 209 (74%) overgenomen 
in de definitieve teksten van de standaarden. Redenen om een 
advies af te wijzen, waren meestal een verschil van opvatting over 
de inhoud of over het belang ervan. Van de 151 voorgestelde imple-
mentatieproducten – voor het oplossen van 94 implementatie-
knelpunten – werden er 93 (62%) daadwerkelijk gerealiseerd. 
Naast het ingeschatte belang speelde hier ook een rol of het voor-
gestelde product al dan niet paste in het bestaande arsenaal. Zo-
wel de NHG-medewerkers als de responderende huisartsen wa-
ren zeer tevreden over de focusgroepbijeenkomsten.
Conclusie Groepsinterviews met huisartsen zijn waardevol voor 
het beter afstemmen van de inhoud van de NHG-Standaarden en 
implementatieproducten op de wensen van praktiserende huis-
artsen.

Inleiding

Onduidelijkheid, verschil van mening over de inhoud en 
praktische bezwaren zijn voor huisartsen belangrijke re-

denen om adviezen uit NHG-Standaarden niet op te volgen.1 
Het NHG probeert daar iets aan te doen door huisartsen te be-
trekken bij de ontwikkeling en implementatie van de stan-
daarden.2 Hun invloed komt tot uiting in verschillende stadia. 
Zo bestaat de NHG-Adviesraad Standaarden (NAS), die advi-
seert over de keuze van onderwerpen, geheel uit huisartsen. 
Ook de werkgroep die een standaard maakt – de standaard-
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Abstract
Mol SSL, Van Gunst SG, Pigmans VG, Opstelten W. The influence of focus groups on the deve-
lopment and implementation of general practitioner’s practice guidelines. Huisarts Wet 
2011;54(6):298-303.
Introduction Focus group meetings are a way to elicit the input of general practi-
tioners regarding the content and implementation of Nederlands Huisartsen Ge-
nootschap (NHG; Dutch College of General Practitioners) Guidelines. The aims of this 
study were to determine the extent to which the advice of these focus groups is im-
plemented, the reasons for not implementing the advice, and how satisfied partici-
pants are with these meetings.
Method The extent to which the advice of focus groups was incorporated into 17 
NHG Guidelines and educational products and materials for doctors and patients was 
investigated, as were the reasons why the advice was not implemented, where rele-
vant. Satisfaction was measured by means of a questionnaire sent to participating 
general practitioners and a group interview with NHG staff.
Results The 17 focus groups made 281 recommendations regarding the content of 
the NHG Guidelines, of which 209 (74%) were incorporated in the final text. The main 
reasons for ignoring recommendations or advice were differences of opinion about 
the content and relevance of the advice. Of the 151 educational products and materi-
als proposed (for resolving 94 bottlenecks to implementation), 93 (62%) were effec-
tuated on the basis of their estimated importance and compatibility with existing 
educational products and materials. Both NHG staff and general practitioners were 
very satisfied with the focus group meetings.
Conclusion Focus group meetings with general practitioners are valuable for ad-
justing the content of NHG Guidelines and recommendations to the requirements of 
general practitioners. 

menteren. Aanbevelingen om de praktische uitvoerbaarheid 
te vergroten werden het vaakst overgenomen, de andere types 
werden elk ongeveer even vaak overgenomen.
 De meest genoemde redenen om een advies niet op te vol-
gen, waren een verschil van opvatting over de inhoud of over 
het belang ervan [tabel 4]. Een zesde van de aanbevelingen 
werd niet overgenomen wegens gebrek aan wetenschappe-
lijke onderbouwing.

bijeenkomsten, waarbij we ons richten op de vraag in hoeverre 
adviezen voor aanpassingen van de standaard of ontwikkeling 
van implementatieproducten worden overgenomen en wat de 
redenen zijn voor eventuele afwijzing. Voorts is de satisfactie 
met de focusgroepen geëvalueerd (procesevaluatie).

Methode
Evaluatie van het effect
Tussen 2006 en 2010 verschenen er zeventien NHG-Stan-
daarden waarvan het concept in een focusgroepbijeenkomst 
besproken is [kader 1]. De adviezen van deze focusgroepen 
zijn schriftelijk vastgelegd. Wij (SG of SM) vergeleken de con-
ceptstandaard met de definitieve standaard en scoorden of 
een advies geheel, gedeeltelijk of niet was overgenomen. De 
uitslag legden wij vervolgens voor aan de wetenschappelijk 
medewerker van de afdeling Richtlijnontwikkeling die de 
standaardwerkgroep begeleid had, met het verzoek om bij 
niet-overgenomen adviezen de reden te noteren [tabel 1]. Voor 
de implementatieproducten volgden wij dezelfde procedure 
en was de onderbouwing afkomstig van de wetenschappelijk 
medewerker van de afdeling Implementatie [tabel 2].
 We rubriceerden de adviezen van de focusgroepen naar 
type (zoals aard en taakgebied van het geadviseerde imple-
mentatieproduct)4 om te kunnen beoordelen of bepaalde ty-
pen adviezen vaker werden overgenomen dan andere.

Procesevaluatie
Wij vroegen de wetenschappelijk medewerkers van het NHG 
en de deelnemende huisartsen om het proces in de focus-
groepen te evalueren. Met de NHG-medewerkers hielden wij 
– per afdeling – een gezamenlijk interview waarin doelstel-
lingen, tijdstip en werkwijze van de focusgroepbijeenkomsten 
besproken werden. Voor de 146 huisartsen die tussen maart 
2007 en april 2010 hadden deelgenomen aan de focusgroepen 
stelden wij een online vragenlijst samen op basis van semi-
gestructureerde interviews met vier deelnemers. Van 21 deel-
nemers hadden wij geen e-mailadres, zodat uiteindelijk 125 
huisartsen de vragenlijst kregen. Twee onderzoekers (SM en 
SG) rubriceerden de antwoorden op de open vragen.

Resultaten
Adviezen over de inhoud
In de periode 2006-2010 gaven de focusgroepen in totaal 281 
adviezen, die betrekking hadden op 17 NHG-Standaarden 
(range 7-55 per standaard). Van deze adviezen werden er 185 
(66%; range 40-82% per standaard) geheel en 25 (8%; range 0-19% 
per standaard) gedeeltelijk overgenomen. Tweeënzeventig ad-
viezen (26%; range 18-50% per standaard) werden niet overge-
nomen.
 De meest gegeven adviezen waren tekstueel: tekst verdui-
delijken, herordenen – bijvoorbeeld noot naar hoofdtekst – of 
als tabel of algoritme weergeven [tabel 3]. Andere veel gegeven 
types waren adviezen om een nog niet besproken onderwerp 
aan de standaard toe te voegen of om een richtlijn beter te on-
derbouwen zodat huisartsen deze eerder zouden gaan imple-

Invloed van focusgroepen op NHG-Standaarden en implementatieproducten
Kader: standaarden waarover een focusgroep gehouden is in de periode 2006-2010
 • Artritis
 • Astma bij volwassenen
 • Atriumfibrilleren
 • Bacteriële huidinfecties
 • Diepe veneuze trombose
 • Erectiele disfunctie
 • Hand- en polsklachten
 • Influenza en influenzavaccinatie
 • Kinderen met koorts
 • Obstipatie
 • Otitis media acuta bij kinderen
 • Polymyalgia rheumatica
 • Rectaal bloedverlies
 • Schouderklachten
 • Subfertiliteit
 • Ulcus cruris venosum
 • Virushepatitis en andere leveraandoeningen
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realiseerd, waarvan 85 geheel en 8 gedeeltelijk. In de meeste 
gevallen ging het om individuele nascholingsproducten of pa-
tiëntenbrieven [tabel 5].
 De frequentste redenen om een voorgesteld implementa-
tieproduct niet te realiseren, waren verschil van mening over 
het belang ervan en slechte inpasbaarheid binnen het be-
staande productenbestand [tabel 6].
 Het NHG houdt bij de implementatie rekening met de ze-
ven taakgebieden uit het competentieprofiel van de huisarts 
[tabel 7].4 De voorgestelde implementatieproducten lagen 
vooral op de taakgebieden ‘vakinhoudelijk handelen’ en ‘arts-
patiëntcommunicatie’. Er waren geen duidelijke verschillen 
per taakgebied in het aantal opgevolgde adviezen.

Adviezen over de implementatie
In totaal noemden de focusgroepen 94 knelpunten bij de im-
plementatie, en zij stelden in totaal 151 implementatiepro-
ducten voor om deze knelpunten aan te pakken (gemiddeld 
9 producten per standaard; range 1-19; [tabel 2] geeft enige 
voorbeelden). De vaakst gegeven suggestie was het knelpunt 
te verwerken in een Programma voor Individuele Nascholing 
(PIN); andere suggesties betroffen materiaal voor patiënten-
voorlichting, onderwijsmateriaal voor toetsgroepen en film-
materiaal [tabel 5].
 Voor 75 (80%) van de 94 genoemde knelpunten kwamen 
uiteindelijk implementatieproducten tot stand. Van de 151 
voorgestelde implementatieproducten werden er 93 (62%) ge-

Tabel 1 Voorbeelden van focusgroepadviezen over de inhoud van de conceptstandaard

NHG-Standaard Focusgroepadvies Type opmerking Overgenomen Onderbouwing

Diepe veneuze 
trombose

‘afwezigheid van trauma’ beter omschrijven tekstueel ja tekst is geworden: ‘afwezigheid van trauma 
die zwelling in kuit verklaart’

Erectiele disfunctie gesprekken voeren met patiënten is lastig nieuwe vraag ja gespreksmodel ingevoegd

Kinderen met 
koorts

kind met koorts langer dan 3 dagen: kan soms 
telefonisch worden afgehandeld in plaats van met 
consult

inhoudelijk nee gerichte keuze van standaardwerkgroep om 
opmerking niet over te nemen 

Obstipatie benadrukken: vezelinname gedetailleerd uitvragen 
(via diëtist of met vragenlijst) omdat schatten niet 
goed genoeg is

tekstueel nee standaardwerkgroep twijfelt aan belang van 
opmerking

Tabel 2 Voorbeelden van focusgroepadviezen over implementatieproducten

NHG-Standaard Implementatieknelpunt Voorgestelde implementatieproducten waarin dit knelpunt 
verwerkt zou kunnen worden

Astma bij volwassenen voorlichting aan patiënten, door huisarts en POH, over aard 
aandoening en inhalatie instructie

 ▪ onderdeel van een PIN
 ▪ plaatjes in kleur in patiëntenatlas
 ▪ inhalatie instructie voor functioneel analfabeten, met plaatjes
 ▪ formulier voor onderlinge observatie van inhalatie instructie 

(POH/HA)

begrip dubbeldiagnose astma en COPD is lastig  ▪ onderdeel van een PIN

Artritis vaardigheid bij lichamelijk onderzoek  ▪ webcast/instructiefilmpje
 ▪ verwerken in OMTG

Erectiele disfunctie woorden voor erectiele disfunctie in andere culturen  ▪ onderdeel van een PIN

voorlichting in andere taal en cultuur  ▪ patiëntenbriëven Turks en Marokkaans Arabisch
 ▪ op website gesproken brief in Berber

HA = huisarts(assistent); OMTG = onderwijsmateriaal voor toetsgroepen; PIN = programma voor individuele nascholing (op papier of als e-learning).  
POH = praktijkondersteuner huisarts.

Tabel 3 Adviezen voor wijzigingen in de richtlijnen, ingedeeld naar type

Type advies n Geheel of gedeeltelijk overgenomen

n %

Tekstueel (verhelderen, tabel, plaatje, algoritme, schema) 123 92 75%

Nieuwe vraag van de huisartsen in standaard te beantwoorden 52 37 71%

Meer onderbouwing geven om huisartsen te overtuigen 50 36 72%

Verandering van de richtlijn want inhoudelijk mee oneens 26 20 77%

Verandering van de richtlijn om praktische uitvoerbaarheid te vergroten 14 13 93%

Belang van een richtlijn meer benadrukken (zoals noot naar hoofdtekst) 6 3 50%

Restcategorie 10 8 80%

Totaal 281 209 74%
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en zou men vervolgens een groot aantal standaarden moeten 
analyseren. Ten tweede maant de respons van 47% op de huis-
artsenenquête tot enige voorzichtigheid bij de interpretatie 
van de gerapporteerde tevredenheid. Wij weten niet of die 
zich ook uitstrekt tot de niet-responderende deelnemers. In de 
derde plaats bestrijkt onze evaluatie een periode van vier jaar, 
waardoor zowel de NHG-medewerkers als de huisartsdeelne-
mers last kunnen hebben gehad van ‘recall bias’. Dit verklaart 
voor een deel ook de ontbrekende antwoorden in [tabel 4]. Een 
laatste beperking is dat we uit deze evaluatie niet kunnen 
afleiden of de standaarden waarbij focusgroepen betrokken 
waren ook beter worden gevolgd door huisartsen dan stan-
daarden die zonder focusgroep zijn opgesteld.

Aanbevelingen
De suggestie om bij complexe standaarden of controversiële 

Procesevaluatie door NHG-medewerkers
Aan de groepsinterviews namen zes wetenschappelijk mede-
werkers van de afdeling Richtlijnontwikkeling en tien van de 
afdeling Implementatie deel. Naar hun mening beantwoord-
den de focusgroepen aan beide doelstellingen: zij kregen 
goede suggesties voor het bijstellen van de standaard en dui-
delijkheid over knelpunten in de implementatie. Zij vonden 
dat de focusgroepen duidelijk meerwaarde hadden boven de 
schriftelijke commentaarronde onder huisartsen. Voor con-
troversiële of complexe onderwerpen zouden ze zelfs liever 
twee focusgroepen hebben: één aan het begin van de stan-
daardontwikkeling om sturing te geven aan de inhoud, en 
aan het eind een tweede die vooral gericht is op de implemen-
tatie. De wetenschappelijk medewerkers waren tevreden over 
de werkwijze en de leiding tijdens de bijeenkomsten.

Procesevaluatie door huisartsen
Van de 125 benaderde huisartsdeelnemers vulden 59 (47%) de 
vragenlijst in. Van de respondenten was 34% tussen de 40 en 
49 jaar en 50% tussen de 50 en 59 jaar. De leeftijdsverdeling van 
de huisartsdeelnemers was onbekend. Van alle respondenten 
was 41% vrouw tegen 40% in de totale groep huisartsdeelne-
mers. De deelname aan focusgroepbijeenkomsten werd als 
leerzaam en plezierig ervaren [tabel 8]. De respondenten acht-
ten het belang van de focusgroepen voor het ontwikkelen van 
standaarden hoger dan voor het ontwikkelen van implemen-
tatieproducten.
 De voorbereiding op de focusgroepbijeenkomst (lezen van 
de standaard en selecteren van knelpunten) was voor 17% 
deels en voor 78% geheel haalbaar. De werkwijze tijdens de 
bijeenkomsten was effectief: 86% had alle belangrijke knel-
punten kunnen inbrengen en 92% had enigszins voldoende 
(44%) of voldoende (47%) gelegenheid gehad diens mening toe 
te lichten. Ook over de leiding van de bijeenkomsten was men 
tevreden. Uit de antwoorden volgden voorts verschillende 
praktische aanwijzingen ten aanzien van voorbereiding, wer-
ving, tijdstip en locatie.

Discussie
Uit onze evaluatie blijkt duidelijk dat de focusgroepbijeen-
komsten invloed hebben op de inhoud van de NHG-Standaar-
den en op de implementatieproducten. De adviezen worden 
vaak overgenomen en de bijeenkomsten worden hogelijk ge-
waardeerd, zowel door de deelnemende huisartsen als door de 
wetenschappelijk medewerkers van het NHG.

Beperkingen
Onze evaluatie heeft enkele beperkingen. Ten eerste lopen de 
focusgroepbijeenkomsten parallel aan de schriftelijke com-
mentaarrondes, dus een aantal suggesties zou ook zonder fo-
cusgroepbijeenkomst wel gedaan zijn. In dat opzicht was het 
beter geweest als wij de resultaten van een schriftelijke com-
mentaarronde, een focusgroepbijeenkomst en een combinatie 
van beide vergeleken hadden. Maar dan zou voor iedere stan-
daard slechts één van deze varianten moeten zijn toegepast 

Tabel 4 Redenen voor het niet opvolgen van adviezen over een standaard

Reden n

Oneens met advies 17

Twijfel aan belang advies 15

Onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing 12

Vergeten door te voeren 7

Advies niet begrepen 4

Anders (bijvoorbeeld past niet in format standaard) 6

Weet niet meer of geen antwoord ingevuld 11

Totaal 72

Tabel 6 Redenen om een voorgesteld implementatieproduct niet te realiseren

Reden n

Verschil van mening over het belang 15

Past niet in bestaand arsenaal (bijvoorbeeld afbeeldingen in patiëntenbrief) 14

Taak andere afdeling 3

Vergeten door te voeren 11

Overige (bijvoorbeeld ondersteuning HIS, aanpassing telefoonwijzer) 12

Ontbreekt 3

Totaal 58

Tabel 5 Voorgestelde en gerealiseerde implementatieproducten

(Onderdeel van) implementatieproduct Voorgesteld Gerealiseerd

n %

Individuele nascholing (PIN) 79 66 84%

Patiëntenbrieven 24 15 63%

Patiëntenvoorlichting, anders (bijvoorbeeld plaatjes) 6 0  0%

Onderwijsmateriaal voor toetsgroepen 11 3 27%

Filmmateriaal 9 4 44%

Trainingen in groepen 7` 2 29%

Materiaal voor praktijkondersteuner of praktijkassistente 6 1 17%

Overige (bijvoorbeeld aanpassing in HIS) 9 2 22%

Totaal 151 93 62%

HIS = huisartsinformatiesysteem; PIN = programma voor individuele nascholing.
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ria om deze betrokkenheid te toetsen.5 Een daarvan is dat de 
richtlijn in de praktijk getest is onder de beoogde gebruikers 
voordat deze definitief wordt vastgesteld. Een focusgroep-
bijeenkomst zou kunnen worden beschouwd als een minder 
tijdrovend alternatief voor een dergelijke ‘proefimplementa-
tie’.6

 Om onze bevindingen in breder verband te plaatsen hebben 
we nagegaan hoe richtlijnen in andere landen en specialis-
men getest worden. Daartoe hebben we allereerst het internet 
geraadpleegd over de werkwijze van instituten die betrokken 
zijn bij de richtlijnontwikkeling in de (huisarts)geneeskunde. 
Bij het Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) be-
spreken meer dan honderd huisartsen de conceptrichtlijn in 
een openbare bijeenkomst.7 Het National Institute for Clinical 
Excellence (NICE, Engeland en Wales) betrekt beroepsorgani-
saties, maar geen huisartsen uit het veld, bij de ontwikkeling 
van richtlijnen.8 De wetenschappelijke huisartsenverenigin-
gen in Finland, Australië, Canada en de Verenigde Staten ge-
ven op hun websites geen informatie over de werkwijze. Ook 
uit de literatuur blijkt dat de AGREE-aanbeveling om de richt-
lijn in de praktijk uit te proberen zelden wordt opgevolgd.9-15

 Onderzoek naar een proefimplementatie die vergelijkbaar 
is met de focusgroepen van het NHG hebben we niet gevon-
den. Wel vonden wij een onderzoek naar schriftelijke com-
mentaarronden onder niet-academisch werkzame collegae bij 
het ontwikkelen van oncologierichtlijnen: ongeveer 70% van 
de adviezen werd overgenomen, vergelijkbaar dus met onze 
resultaten.16 Twee kwalitatieve onderzoeken naar ‘stakehol-
der involvement’ bij richtlijnen in de eerste lijn lieten zien dat 
het betrekken van huisartsen bij de richtlijn de kwaliteit ver-
hoogt.17, 18

 Ons onderzoek vond plaats onder huisartsen. Het zou in-
teressant zijn om na te gaan of groepsinterviews in de tweede 
lijn een vergelijkbare invloed hebben. 
 Samengevat blijken groepsinterviews met huisartsen 
waardevol om de NHG-Standaarden en daaraan gerelateerde 
implementatieproducten beter af te stemmen op de wensen 
van huisartsen uit het veld. Nader onderzoek zal moeten uit-
wijzen of dit ook leidt tot betere naleving van de standaar-
den. ▪
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