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Wat is bekend?
 ▪ Nederlanders met kanker sterven het liefst thuis en bij 45% 

van hen gebeurt dit ook.
 ▪ Palliatieve patiënten oordelen erg positief over de huisart-

senzorg, waarbij ze de 7 x 24 uur beschikbare eigen huisarts erg 
belangrijk vinden.

 ▪ Rond 30% van de huisartsen is buiten kantoortijd niet be-
schikbaar en laat de zorg voor palliatieve patiënten over aan de 
huisartsenpost.

 ▪ Knelpunten op huisartsenposten betreffen de informatie-
overdracht door de eigen huisarts en het ontbreken van per-
soonlijke continuïteit in de dienst vanwege het grote aantal 
dienstdoende huisartsen.

Wat is nieuw?
 ▪ De patiënten zijn zeer tevreden over de huidige palliatieve 

zorg op de huisartsenpost.
 ▪ Patiënten oordeelden nog positiever over de inzet van een 

(PPZ) huisarts die het hele weekend beschikbaar was.
 ▪ PPZ-huisartsen scoorden beter op de aspecten geruststel-

ling, deskundigheid en uitvoerbaarheid van het advies.
 ▪ PPZ-artsen namen meer tijd voor de patiënt en belden de pa-

tiënt achteraf vaker op.

UMC St Radboud, Scientific Institute for Quality of Healthcare (IQ healthcare), Postbus 9101, 114 IQ 
healthcare, 6500 HB Nijmegen: dr. P. Giesen, huisarts, projectleider onderzoek huisartsenposten en 
spoedzorg; N. Vlaar, huisartsonderzoeker; J. Koetsenruijter, socioloogonderzoeker. Centrale Huis
artsendienst Nijmegen (CHN): C. Veldhoven, huisarts, voorzitter werkgroep palliatieve zorg en 
consulent palliatieve zorg; M. Borghuis, directeur; S. Verheggen, kwaliteitsfunctionaris • Corres
pondentie: p.giesen@iq.umcn.nl • Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.

Patiëntervaringen met palliatievezorghuisartsen tijdens 
weekenddiensten

 Een huisarts met een gemiddelde praktijkomvang ver
leent jaarlijks aan vijf tot zes patiënten per jaar palliatieve 
zorg.3,7,8 De begeleiding van deze patiënten in de terminale 
levensfase is een complexe taak, en vraagt veel tijd en een 
hoge mate van betrokkenheid.3,6,8,9 Rond 30% van de huisart
sen geeft echter aan buiten kantoortijd niet beschikbaar zijn. 
Zij laten de palliatieve zorg over aan collega’s in de maat
schap of aan de huisartsenpost.10 De keuze van huisartsen 
om niet beschikbaar te zijn heeft waarschijnlijk te maken 
met een veranderde houding, en een toename van het part
time werken en gezinstaken.10

 Onlangs hebben het Nederlands Huisartsen Genootschap 
(NHG) en de Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN) 
standpunten rond de palliatieve zorg geformuleerd. Kern 
hiervan is dat ze de palliatieve zorg als een wezenlijk onder
deel van het huisartsenvak beschouwen en dat ze de voorkeur 
geven aan 7 x 24 uurs continue zorg door de eigen huisarts.11,12

Palliatieve zorg door huisartsenposten
Het aantal telefonische contacten van de huisartsenpost met 
patiënten die palliatieve zorg nodig hebben betreft 0,75% van 
het totale aantal telefoongesprekken; 53% van deze contacten 
resulteert in een huisvisite.13,14

 Hoewel rond 70% van de huisartsen positief oordeelt over 
de kwaliteit van door huisartsenposten geleverde palliatieve 
zorg, bestaan er ook zorgen vanwege de discontinuïteit in 
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Doel Patiënten die palliatieve zorg behoeven krijgen in het week-
end vaak te maken met verschillende dienstdoende huisartsen. 
Om de persoonlijke continuïteit te bevorderen heeft de Coöpera-
tieve Huisartsendienst Nijmegen (CHN) een pool palliatievezorg-
huisartsen (PPZ) geformeerd, waarvan om het weekend één huis-
arts een heel weekend dienst deed voor palliatieve patiënten van 
de huisartsenpost. We onderzochten de ervaringen van deze pa-
tiëntengroep met de huidige zorg op de huisartsenpost en gingen 
na of de inzet van een PPZ-huisarts tot positievere ervaringen bij 
de patiënt heeft geleid.
Methode Vragenlijstonderzoek onder palliatieve patiënten gedu-
rende 37 weekenden. Hierbij gaf de niet-PPZ-arts om het weekend 
standaard (niet-PPZ) zorg of gaf een PPZ-arts de zorg.
Resultaten Patiënten gaven op medische en communicatieve 
aspecten zowel niet-PPZ-artsen als PPZ-artsen gemiddelde rap-
portcijfers van rond de 8. De PPZ-artsen scoorden significant 
hoger op deskundigheid (8,9 versus niet-PPZ-arts 8,0) en vertrou-
wen (9,1 versus niet PPZ-arts 8,4). PPZ-artsen namen significant 
meer tijd voor een visite (48% langer dan een half uur versus niet-
PPZ-arts 14%) en namen vaker achteraf telefonisch contact op met 
de patiënt (37% versus niet-PPZ-arts 28%). Patiënten hebben dit in 
alle gevallen gewaardeerd. Patiënten gaven de PPZ-arts het eind-
cijfer 9,1 en de niet-PPZ-arts een 8,4.
Conclusie Patiënten zijn zeer tevreden over de palliatieve zorg 
door de PPZ-huisarts op de huisartsenpost. Ze waren echter ook 
al tevreden over de huidige palliatieve zorg op de huisartsenpost. 
Het experiment met de PPZ-arts is gestopt omdat de (personele) 
investering volgens de betrokken huisartsen niet opwoog tegen 
de opbrengst. Het basisprincipe blijft 24/7 palliatieve zorg bij voor-
keur door de eigen huisarts van de patiënt.

Inleiding

Uit recent Europees onderzoek blijkt dat Nederlanders met 
kanker het liefst thuis sterven. Dat dit bij 45% van hen ook 

gebeurt heeft waarschijnlijk te maken met de goede organisa
tie van de zorg door huisartsen en thuiszorg. Nederland steekt 
daarbij zeer gunstig af in vergelijking met andere Europese 
landen.1 Palliatieve patiënten blijken erg positief te zijn over 
de kwaliteit van de huisartsenzorg. Persoonlijke zorg door de 
eigen, 7 x 24 uur beschikbare huisarts vinden zowel patiënten 
als huisartsen belangrijk.2-6
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Abstract
Giesen P, Veldhoven C, Vlaar N, Borghuis M, Koetsenruijter J, Verheggen S. Patients’ opinion of 
weekend cover by palliative care general practitioners. Huisarts Wet 2011;54(12):646-9.
Background Patients often see different general practitioners if they require pallia-
tive care in the weekend. In order to improve the continuity of personnel, the Nijme-
gen General Practitioner Cooperative set up a team of specialist palliative care GPs, 
so that one GP provided palliative care services over the whole weekend. We investi-
gated patients’ opinions about this type of care compared with regular palliative care
Methods A survey was held among palliative patients who had received, on alter-
nate weekends, care provided by regular GPs and by a palliative care GP for 37 week-
ends.
Results Patients awarded both groups of GPs means scores of 8 (range 1, very bad, to 
10, very good) for medical and communicative aspects. The palliative care GPs had 
significantly higher mean scores for expertise (8.9 versus 8.0 for regular GPs) and 
trust (9.1 versus 8.4 for regular GPs). They also spent more time on home visits (longer 
than 30 minutes 48% versus 14% for regular GPs) and telephoned the patient more 
often after a home visit (37% versus 28% for regular GPs). This was appreciated by all 
patients, who gave palliative care GPs a total score of 9.1 and regular GPs a total 
score of 8.4.
Conclusions Patients were very statisfied with the palliative care provided by palli-
ative care GPs at the GP cooperative, but they were also satisifed with the current 
palliative services provided by the cooperative. The experiment with the palliative 
care GPs has been stopped because the benefits were outweighed by the large in-
vestment in personnel. The basic principle remains that 24/7 palliative care should 
preferently given by a patient’s own GP.

levensverlenging bij een geschatte levensverwachting van 
korter dan drie tot zes maanden.11,12

 Als de triagist een patiënt via de telefoon als palliatief 
identificeerde, belde deze de eigen huisarts om zo mogelijk 
de zorg over te nemen, tenzij de huisarts op het overdrachts
formulier expliciet had aangegeven dat hij niet beschikbaar 
was. Als de eigen huisarts niet beschikbaar of onbereikbaar 
was, schakelde de triagist een PPZarts of visitearts van de 
huisartsenpost (nietPPZ) in.
 Na elk weekend belden we de palliatieve patiënt of diens 
mantelzorger met de vraag of we een vragenlijst over de laatst 
verrichte visite in dat weekend mochten opsturen. Indien er 
na drie weken nog geen vragenlijst was geretourneerd stuur
den we een herinneringsbrief. We informeerden patiënten 
niet over het doel en de opzet van het onderzoek.
 Voor de vragenlijst maakten we gebruik van een be
staande en gevalideerde vragenlijst.15 Samen met leden 
van de CHNwerkgroep pasten wij deze vragenlijst in drie 
consultatierondes aan. Vervolgens testten we de vragen
lijst en de uitzetprocedure gedurende twee weekenden op 
de huisartsenpost, waarna we nog enkele aanpassingen 
deden.

Variabelen
Als variabelen kozen we de volgende:

 ▪  waardering voor de huisarts met betrekking tot communi
catieve aspecten: vriendelijke bejegening, serieus nemen, 
rustig blijven en de tijd nemen, begrijpen van de proble

persoon. Daarnaast maken huisartsen zich ook bezorgd over 
de discontinuïteit van informatie door gebrekkige gegevens
overdracht vanuit de eigen praktijk. Gebrek aan tijd en rust, 
vooral tijdens de weekenddiensten, zien huisartsen eveneens 
als knelpunt.10

Coöperatieve Huisartsendienst Nijmegen (CHN)
Op basis van eerder uitgevoerd onderzoek wilde de Coö
peratieve Huisartsendienst Nijmegen (CHN) de palliatieve 
huisartsenzorg buiten kantoortijd verbeteren.10 Om de een
duidigheid en de volledigheid van de informatieoverdracht 
te bevorderen ontwikkelde en implementeerde de CHN een 
overdrachtsformulier palliatieve zorg. Om de tijd en aandacht 
voor de palliatieve patiënt en de persoonlijke continuïteit tij
dens de weekenddiensten te verbeteren deed de CHN een ex
periment, waarbij men op basis van vrijwilligheid een pool 
palliatieve zorg (PPZ) huisartsen formeerde. Gedurende het 
hele weekend deed één boventallige PPZhuisarts dienst op de 
huisartsenpost. Binnen dat kader deden we onderzoek, met 
als vraag: hoe ervaren palliatieve patiënten de huidige zorg op 
de huisartsenpost en in hoeverre verschillen deze ervaringen 
met die met PPZartsen?

Methode
Onderzoeksontwerp en -populatie
Het betreft een vragenlijstonderzoek onder alle palliatieve pa
tiënten die in het weekend (vrijdag 17.00 uur tot zondag 23.00 
uur) contact hadden met de huisartsenpost Nijmegen (CHN). 
Hierbij kregen de palliatieve patiënten in het ene weekend de 
huidige (nietPPZ) zorg en in het andere weekend zorg door 
een PPZarts. In totaal betrof dit 37 weekenden, waarvan 18 
nietPPZ en 19 PPZ. Het onderzoek vond plaats in de periode ja
nuari tot september 2009. Exclusie vond plaats voor lijkschou
wing bij overleden palliatieve patiënten die in het betreffende 
weekend niet eerder waren gezien.

Procedure
We stelden alle CHNhuisartsen en waarnemers op de hoogte 
van het experiment. We vroegen hen of ze interesse hadden 
om als boventallige PPZarts één weekend tot zondagavond 
23:00 uur dienst te doen voor de palliatieve zorg. De PPZart
sen reden tijdens hun dienst met eigen vervoer. Zij beschikten 
over een GSM, een verkeersnavigator, een mobiele fax en een 
huisartsenkoffer met de benodigde materialen en medicatie, 
die de huisartsenpost leverde. Huisartsen hoefden niet aan 
speciale eisen te voldoen en ook waarnemers konden deelne
men. Tijdens de onderzoeksperiode vond eenmaal een inter
visiebijeenkomst plaats voor de PPZhuisartsen.
 Bij telefonische aanmelding identificeerden triagisten de 
palliatieve patiënten op basis van het overdrachtsformulier 
van de eigen huisarts of op basis van de definitie van palli
atieve zorg: zorg die gericht is op het verzachten van lijden 
– in de brede zin van het woord – in de laatste fase van een 
ongeneeslijke ziekte; de zorg is gericht op verbetering van 
levenskwaliteit en niet meer op genezing of aanmerkelijke 
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Patiëntervaringen
Ingezette zorg
Wat betreft de door de arts ingezette zorg blijkt de door PPZ
artsen verleende zorg vergelijkbaar met die door de nietPPZ
artsen. De PPZarts verrichtte wel meer medische handelingen 
(PPZ 30% versus nietPPZ 21%) en zorgde vaker voor uitbreiding 
van de thuiszorg (PPZ 9% versus nietPPZ 3%). Deze verschillen 
zijn niet statistisch significant [figuur 2].

Waardering van de huisarts
Beide groepen kregen met gemiddelde rapportcijfers rond de 
8 een hoge waardering van de patiënt op zowel medische als 
communicatieve aspecten. De PPZartsen scoorden op vrijwel 
alle onderzochte aspecten beter dan nietPPZartsen. PPZart
sen kregen op de volgende aspecten een significant hoger rap
portcijfer dan nietPPZartsen: geruststelling (9,0 versus 8,3), 
deskundigheid (8,9 versus 8,2), kwaliteit van het advies of de 
behandeling (9,0 versus 8,0), uitvoerbaarheid van het advies of 
de behandeling (8,8 versus 7,7) en het nut van het advies of de 
behandeling (8,6 versus 7,4). Ten slotte was de PPZarts volgens 
de patiënt beter op de hoogte van bijkomende problemen (rap
portcijfer 8,6 versus 7,8) [tabel].

Overige bevindingen en eindoordeel
Volgens de patiënt namen PPZartsen per visite significant 
meer tijd (48% van de visites duurde langer dan een half uur) 
vergeleken met nietPPZartsen (14% duurde langer dan een 
half uur). PPZartsen namen vaker achteraf telefonisch con
tact op met de patiënt dan nietPPZartsen (37% versus 28%). De 
patiënten hebben dit contact in alle gevallen gewaardeerd. Ze 
gaven in hun eindoordeel een zeer positief rapportcijfer aan 
de PPZarts (9,1) en de nietPPZarts (8,4). Het verschil is niet
temin statistisch significant.

Beschouwing
Belangrijkste resultaten
De patiënten waren zeer tevreden over zowel de huidige pal
liatieve zorg op de huisartsenpost als over de geleverde zorg 
door de PPZarts. PPZartsen scoorden beter op de aspecten 

matiek, aandacht voor naasten, begrijpelijke uitleg geven, 
vertrouwen inboezemen en mate van geruststelling;

 ▪  waardering voor de deskundigheid: zorgvuldigheid van 
het lichamelijk onderzoek, kwaliteit en uitvoerbaarheid 
van advies of behandeling, nut van advies of behandeling, 
kennis van ziekte en afspraken;

 ▪  ingezette zorg: medicatie, medisch handelen, uitbreiding 
van de thuiszorg, verwijzing;

 ▪  duur van de visite en telefonisch contact na visite;
 ▪  eindoordeel over de zorg door de huisarts.

Gegevensanalyse
De gegevens hebben we verwerkt in Excel en verder geanaly
seerd met SPSS 16.0. Voor onderzoek naar statistische signi
ficantie is op continue variabelen een ANOVA uitgevoerd, op 
categorische variabelen een chikwadraattoets.

Resultaten
Populatie
In totaal registreerden de triagisten 271 contacten als ‘pal
liatief’. In 24 van deze contacten heeft de eigen huisarts 
zelf contact opgenomen met de patiënt nadat deze door 
de huisartsenpost was gebeld. Er vonden 31 telefonische 
contacten plaats en 216 keer reed een huisarts een visite. 
Deze 216 visites vonden plaats bij 153 patiënten van wie er 
98 in de PPZ en 55 in de nietPPZgroep zaten. We belden 
deze 153 patiënten of hun verzorgers en vroegen hen deel 
te nemen aan het onderzoek. Van hen waren er 113 bereid 
om mee te doen. Van deze groep retourneerden er 88 (78%) 
de vragenlijst, waarbij 59 PPZartscontacten betroffen en 29 
nietPPZartscontacten [figuur 1].

Figuur 1  Populatie
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Figuur 2  Ingezette zorg door niet-PPZ-arts versus PPZ-arts
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geruststelling en deskundigheid dan de huisartsen die stan
daardzorg gaven. Dat gold ook voor de uitvoerbaarheid en het 
nut van het advies of de behandeling. Ten slotte namen PPZ
artsen meer tijd voor de patiënt en belden zij de patiënt ach
teraf vaker op.
 De gevonden verschillen tussen de PPZ en nietPPZweek
enden zijn mogelijk te verklaren doordat PPZartsen meer 
affiniteit hadden met palliatieve zorg. De verschillen zijn mis
schien ook te verklaren doordat PPZartsen een heel weekend 
met een lage tijdsdruk dienst hadden. Hierdoor was er sprake 
van een grotere persoonlijke continuïteit en meer tijd voor de 
patiënt, en was het gemakkelijk een followup(bel)contact af 
te spreken. 
 Hoewel de zorg door de PPZarts op veel aspecten een sig
nificant grotere waardering kreeg dan de gebruikelijke zorg 
op de huisartsenpost, waren de verschillen gering en was 
de waardering in beide groepen hoog. Daarnaast kende het 
onderzoek ook beperkingen die de verschillen tussen beide 
groepen (mede) kunnen verklaren. Zo bleek het aantal geïnclu
deerde patiënten in de nietPPZweekenden lager dan tijdens 
de PPZweekenden (55 respectievelijk 98 patiënten) en is er 
mogelijk sprake van selectiebias. Verder waren de huis artsen 
niet geblindeerd en was ook de blindering van patiënten niet 
optimaal omdat de huisarts met een eigen auto zonder chauf
feur kwam.
 Of de inzet van PPZartsen de kwaliteit van de palliatieve 
zorg buiten kantooruren kan verbeteren weten we dus niet 
zeker. Daarbij komt dat een eventuele verbetering van de zorg 
aanzienlijke inspanningen vergt. Deze wegen volgens de 
huisartsenledenraad van de CHN niet op tegen de opbreng
sten en daarom besloot men het project PPZartsen te stoppen. 
De ledenvergadering van de CHN was bovendien van mening 
dat huisartsen bij voorkeur zelf de zorg aan de eigen palliatie
ve (terminale) patiënten moeten verlenen, conform de stand
punten van het NHG en de VHN.11,12

 Toekomstig onderzoek moet zich richten op de kwaliteit 
van de palliatieve zorg door de eigen huisarts en de manier 
waarop men deze kan verbeteren.

Conclusie
Patiënten zijn zeer tevreden over de huidige palliatieve zorg 
op de huisartsenpost. Het experiment met een continu be
schikbare PPZhuisarts op de huisartsenpost leidde echter 
tot nog grotere tevredenheid. De Nijmeegse huisartsen zijn 
echter met het experiment gestopt omdat zij de (personele) 
investering niet vinden opwegen tegen de opbrengst. Bo
vendien geven zij de voorkeur aan 24/7 palliatieve zorg door 
de eigen huisarts van de patiënt boven de zorg door de huis
artsenpost.

Tabel Waardering voor de huisarts in gemiddeld rapportcijfer

Niet-PPZ PPZ

Communicatief vriendelijkheid 8,6 9,0

serieus 8,8 9,1

rust genomen 8,9 9,1

begrijpen van de problemen 8,4 9,0

aandacht voor naasten 8,3 8,8

begrijpelijke uitleg 8,6 9,0

Vertrouwen vertrouwen in de arts 8,4 9,1

geruststelling* 8,3 9,0

Deskundigheid deskundigheid* 8,2 8,9

zorgvuldigheid van het onderzoek 8,6 9,0

kwaliteit van het advies/de behandeling* 8,0 9,0

uitvoerbaarheid van het advies/de behandeling* 7,7 8,8

nut van het advies/de behandeling* 7,4 8,6

Geïnformeerd op de hoogte van de aard van de ziekte 8,1 8,3

op de hoogte van bijkomende problemen* 7,8 8,6

op de hoogte van afgesproken beleid 7,9 7,5

* p < 0,05




