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Wat is bekend?
 ▪ In eerder kleinschalig en kortlopend onderzoek bleek dat er 

mogelijk verschillen bestaan in de patiëntenmix tussen aios en 
opleiders.

Wat is nieuw?
 ▪ Er bestaan inderdaad belangrijke verschillen tussen de pa-

tiëntenmix van aios en die van opleiders.
 ▪ Deze verschillen zijn, vergeleken met eerder onderzoek, ta-

melijk constant.
 ▪ Opleiders en aios kunnen zich bewust zijn van aandoeningen 

die weinig voorkomen, dan wel onevenredig tussen hen verdeeld 
zijn.

 ▪ Opleiders kunnen aios de gelegenheid geven meer van deze 
aandoeningen te zien en/of ze (extra) intensief superviseren.

 ▪ HIS-extracties zijn uitstekend te gebruiken om de patiënten-
mix en daarmee de leerervaringen van aios te monitoren.
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Samenvatting
De Jong J, Visser MRM, Wieringa-de Waard M. Verschillen in patiënten-
mix tussen aios en hun opleiders. Huisarts Wet 2012;55(7):290-5.
Doel Uit eerder kleinschalig en kortlopend onderzoek is gebleken 
dat er mogelijk verschillen bestaan in de patiëntenmix tussen aios 
en opleiders. Aios zien meer kleine kwalen en minder chronische 
en ernstige aandoeningen dan hun opleider. Dat kan van invloed 
zijn op de ontwikkeling van de benodigde competenties. Wij wil-
den een antwoord vinden op de vraag wat de verschillen zijn in de 
patiëntenmix van aios huisartsgeneeskunde en hun huisartsop-
leiders.
Methode Tussen maart 2008 en september 2009 extraheerden 
we in 73 huisartsopleidingspraktijken gedurende 6 maanden ge-
gevens uit elektronische patiëntendossiers. De gegevens betrof-
fen ICPC-diagnosecodes en contactfrequenties, die waren ver-
deeld over de leeftijdsgroepen van patiënten.
Resultaten We includeerden 49 eerstejaars en 24 derdejaars aios 
en hun opleiders (32 solo-opleiders, 41 duo’s). Opleiders codeerden 
gemiddeld 79% van hun contacten, aios 86%. Opleiders deden on-
geveer twee keer zo veel consulten per trimester, drie keer zo veel 
telefonische consulten en twee keer zo veel visites. Aios zagen re-
latief meer patiënten met oog-, huid-, oor- en luchtwegaandoe-
ningen dan hun opleiders. Ook zagen zij relatief jongere patiënten 
en meer kleine kwalen. Opleiders zagen meer patiënten met car-
diovasculaire ziekten, psychiatrische aandoeningen, metabole 
ziekten, aandoeningen van het mannelijk genitaal en sociale pro-
blematiek. Ook kregen zij meer patiënten met chronische en on-
cologische aandoeningen op hun spreekuur. Zowel vrouwelijke 
aios als vrouwelijke opleiders zagen gemiddeld bijna twee keer 
zoveel gynaecologische en zwangerschapsgerelateerde proble-
matiek als hun mannelijke collega’s. Mannelijke aios en opleiders 
zagen gemiddeld meer aandoeningen van het mannelijk genitaal.
Conclusie Er bestaan belangrijke verschillen tussen de patiënten-
mix van aios en opleiders. Opleiders en docenten van de huisarts-
opleiding dienen dan ook op de hoogte te zijn van de gebieden 
waarop het aanbod voor aios relatief laag is. Opleiders moeten 
worden aangemoedigd om ervoor te zorgen dat hun aios meer 
chronische, complexe, psychosociale en cardiovasculaire aandoe-
ningen zien.



29155 (7 )  jul i  2012 huis art s &  we tensch ap

onder zoek

34 
35 

uitgegaan van het aantal leerervaringen telden we in ons on-
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Resultaten
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waren overgegaan naar een ander, voor het onderzoek onge-
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75+-groep.
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geval is. Met ons onderzoek wilden we nagaan wat de ver-
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kunde en hun huisartsopleiders.
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gen.11,14,16

in hun vooropleiding of werkervaring met dit soort problemen 

geen of weinig ervaring opgedaan. Verzadiging is ook niet erg 

tabel 1].
14,11,16 bleken aios minder 

11 ziekten te zien dan opleiders. 

-
36
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ten en aandoeningen10,14,19,20,22,24,37 zagen dan opleiders. Uit ons 

onderzoek bleek dat dit vooral samenhing met de sekse van de 
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figuur 2

figuur 2].

Tabel 1]

en opleiders.

Ziekteclusters en specifieke aandoeningen
-

-

-

Tabel 1 Top 10 van de meest voorkomende ICPC-codes van aios en opleiders (eerste en derde jaar samen)

Nr. Aios (n = 71) % Opleiders (n = 100) %

1 R74 Acute infectie bovenste luchtwegen 5,2 K86 Hypertensie zonder orgaanbeschadiging      4,5

2 R05 Hoesten 2,7 R74 Acute infectie bovenste luchtwegen      2,5

3 K86 Hypertensie zonder orgaanbeschadiging 2,3 T90 Diabetes mellitus              1,8

4 S74 Dermatomycosen 1,8 R05 Hoesten                   1,8

5 L03 Lagerugpijn zonder uitstraling 1,4 L03 Lagerugpijn zonder uitstraling 1,5

6 U71 Cystitis/urineweginfecties 1,4 P76 Depressie                  1,5

7 H71 Otitis media acute/myringitis 1,4 U71 Cystitis/urineweginfecties 1,4

8 R75 Acute/chronische sinusitis 1,4 A04 Moeheid/ziektegevoel             1,4

9 A04 Moeheid/ziektegevoel 1,3 S74 Dermatomycosen                1,3

10 R78 Acute bronchitis/bronchiolitis 1,3 R96 Astma                    1,3

Figuur 1 Contactpercentages aios (n = 73) en opleiders (n = 105), weerge-
geven per leeftijdsgroep. Voor de berekening hebben we de gegevens 
van 9 opleiders weggelaten omdat deze veel griepvaccinaties hadden 
gedaan en we niet meer konden achterhalen in welke leeftijdsgroep 
deze vielen.
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4,5,7 en het is een uitdaging 

-

-

als ziekten weinig voorkomen. Een geringer aanbod kan men 

1,39 

Beperkingen

-

-

len tussen opleider en aios enigszins.

 De meeste gegevens hebben we tussen september en febru-

-

fi-

guur 2 -

-

tente in eigen beheer heeft gedaan, niet hebben meegeteld. De 
- 34

-

eigen huisarts en minder graag de aios willen spreken.38

-
31 

* Veertien opleiders en twee aios hadden een codeerpercentage van minder dan 50%; hun ICPC-code-extracties namen we niet mee in de ICPC-analyses.
† De gegevens van de Tweede Nationale Studie zijn gebaseerd op prevalentie per 1000 patiënten.

Figuur 2 Gemiddelde percentages ICPC-codes met standaarddeviaties, geaggregeerd naar ICPC-hoofdstuk van de aios (n = 71*) en opleiders (n = 100*) met referentiege-
gevens van de Tweede Nationale Studie en LINH 2009. †
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Tabel 2 Vergelijking van ICPC-hoofdstukken, ziekteclusters en specifieke aandoeningen tussen eerste- en derdejaars aios en opleiders

ICPC-hoofdstukken/ziekteclusters/ specifieke 
aandoeningen

Aios jaar 1
(n = 48)
Gemiddeld % (sd)

Opleiders jaar 1
(n = 64)
Gemiddeld % (sd)

Aios jaar 3
(n = 23)
Gemiddeld % (sd)

Opleiders jaar 3
(n = 36)
Gemiddeld % (sd)

ICPC-hoofdstukken

Algemeen  5,1 (1,5)  5,1 (1,5)  5,1 (1,2)  5,1 (2,3)

Bloed en bloedvormende organen  0,9 (0,5)  1,2 (0,5)  1,3 (0,6)  1,3 (0,9)

Maag-darmstelsel  8,9 (1,7)  8,5 (1,3)  8,9 (1,9)  8,3 (1,7)

Oog  3,3 (0,8)  2,4 (0,6) †  3,3 (1,1)  2,7 (0,7)

Oor  5,7 (1,6)  3,8 (1,0) †  4,8 (1,3)  3,5 (0,9) †

Cardiovasculair  5,6 (2,6)  9,0 (3,3) †  6,8 (2,1)  9,5 (2,4) †

Bewegingsapparaat 16,4 (2,7) 16,4 (2,7) 15,3 (2,2) 16,2 (2,5)

Neurologie  3,0 (0,8)  3,1 (0,8)  2,7 (0,7)  3,2 (0,7)*

Psychische problemen  3,7 (1,7)  7,0 (2,0) †  5,0 (1,8)  7,8 (3,2) †

Respiratoir 18,3 (3,5) 13,8 (2,4) † 16,5 (4,6) 12,3 (2,7) †

Huid 16,7 (3,1) 12,9 (2,0) † 16,7 (2,9) 13,8 (2,8) †

Metabool/endocrien  2,1 (1,1)  4,1 (1,8) †  2,8 (1,4)  3,8 (1,8)

Urologie  2,4 (1,0)  2,9 (1,0)  2,7 (1,5)  3,0 (1,2)

Zwangerschap  2,0 (1,2)  2,3 (1,6)  2,0 (0,9)  1,7 (0,9)

Gynaecologie  3,9 (2,3)  4,3 (1,8)  4,1 (1,2)  3,9 (1,4)

Mannelijk genitaal  1,1 (0,5)  1,5 (0,6) †  1,2 (1,0)  1,9 (1,1)

Sociale problemen  0,8 (0,5)  1,7 (1,1) †  0,8 (0,4)  1,9 (1,1) †

Ziekteclusters

Acuut‡  1,8 (0,7)  2,3 (0,8) †  2,2 (0,9)  2,4 (0,8)

Chronisch  8,7 (3,2) 15,8 (5,3) † 10,8 (3,4) 16,2 (4,6) †

Oncologie  0,4 (0,4)  1,7 (1,4) †  0,9 (0,9)  1,8 (1,4)*

Diabetes mellitus  0,8 (0,8)  1,9 (1,3) †  1,2 (1,3)  1,7 (1,4)

Primaire cardiovasculaire preventie¶ (exclusief 
diabetes)

 2,8 (1,7)  5,8 (2,4) †  3,7 (1,5)  6,2 (2,2) †

Cardiovasculaire incidenten/ secundaire preventie**  0,3 (0,2)  0,7 (0,5) †  0,4 (0,5)  0,8 (0,5)

COPD  0,6 (0,6)  0,9 (0,7)  0,7 (0,5)  0,7 (0,5)

Kleine kwalen‡ 36,3 (5,9) 27,8 (4,8) † 35,9 (6,4) 28,8 (5,9) †

Symptoomdiagnose 46,2 (6,9) 40,4 (6,8) † 43,1 (7,5) 39,9 (6,8)

Specifieke aandoeningen

Hypothyreoïdie  0,1 (0,2)  0,4 (0,3) †  0,2 (0,3)  0,4 (0,3)

Astma  1,1 (0,7)  1,3 (0,6)  1,1 (0,6)  1,3 (0,7)

Depressie en depressief gevoel  0,8 (0,6)  1,8 (0,8) †  1,0 (0,8)  1,8 (1,1)*

Prikkelbaredarmsyndroom  0,3 (0,3)  0,5 (0,4)*  0,4 (0,4)  0,5 (0,4)

Conjunctivitis  0,7 (0,5)  0,4 (0,2) †  0,9 (0,6)  0,5 (0,3) †

Keelpijn††  1,7 (0,8)  1,0 (0,5) †  1,6 (0,7)  0,9 (0,4) †

* Verschillen tussen aios en opleider, p < 0,01. We hebben het eerste en het derde jaar afzonderlijk getoetst.
† p < 0,001
‡ Zie de aanvullende gegevens van de oorspronkelijke publicatie.
¶ Hypertensie, atherosclerose, tabaksmisbruik, adipositas, vetstofwisselingsstoornissen
** Angina pectoris/ischemische hartziekten, myocardinfarct, TIA, cerebraal infarct, claudicatio intermittens, aneurysma aortae
†† Keelpijn, tonsillitis, faryngitis, peritonsillair abces



29555 (7 )  jul i  2012 huis art s &  we tensch ap

onder zoek

8 
-

-

-

-

-

-
-

gezondheidsproblemen zien huisartsen in opleiding? Diagnosen uit het 
-

-

-

De Jong J, Visser MRM, Wieringa-de Waard M. Who determines the pa-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-

beïnvloed omdat men immers in het verleden en op andere 

Conclusie
Dit onderzoek, dat gedurende een relatief lange periode heeft 
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zouden aios in de gelegenheid moeten stellen meer van derge-
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mee de leerervaringen van aios te monitoren. ▪
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