
244 50(6) mei-2 2007 H u i s a r t s  &  W e t e n s c h a p

derman R, et al. Translation, validation and norming of the Dutch 
language version of the SF-36 Health Survey in community and chron-
ic disease populations. J Clin Epidemiol 1998;51:1055-1068.

17 Van der Klink JJL, Blonk RW, Schene AH, Van Dijk FJH. Reducing 
long term sickness absence by an activating intervention in adjust-
ment disorders: a cluster randomised design. Occup Environ Med 
2003;60:429-37.

18 Verhaak PFM, Van der Lisdonk EH, Bor JHJ, Hutschemaekers GJM. 
GPs’ referral to mental health care during the past 25 years. Br J Gen 
Pract 2000;50:307-8.

19 Hemmings A. Counselling in primary care: a review of the practice 
evidence. Br J Guid Couns 2000;28:233-52.

20 Mynors-Wallis L, Davies I, Gray A, Barbour F, Gath D. A randomised 
controlled trial and cost analysis of problem solving treatment for 
emotional disorders given by community nurses in primary care. Br J 
Psychiatry 1997;170:113-9.

21 Hemmings A. Counselling in primary care: A randomised controlled 
trial. Patient Educ Couns 1997;32:219-30.

22 King M, Sibbald B, Ward E, Bower P, Lloyd M, Gabbay M, et al. Ran-
domised controlled trial of non-directive counselling, cognitive-beha-
viour therapy and usual general practitioner care in the management 
of depression as well as mixed anxiety and depression in primary 
care. Health Techn Assess 2000; 4.

23 Friedli K, King MB, Lloyd M, Horder J. Randomised controlled assess-
ment of non-directive psychotherapy versus routine general-practi-
tioner care. Lancet 1997;350:1662-5.

24 Harvey I, Nelson SJ, Lyons RA, Unwin C, Monaghan S, Peters TJ, et al. 
A randomised controlled trial and economic evaluation of counsel-
ling in primary care. Br J Gen Pract 1998;48:1043-8.

25 Ward E, King M, Floyd M, Bower P, Sibbald B, Farrelly S, et al. 
Random ised controlled trial of non-directive counselling, cognitive-
behaviour therapy, and usual general practitioner care for patients 
with depression.I: Clinical effectiveness. BMJ 2000;321:1383-8.

Invoering van de huisartsenpost in Almere: 
effecten van schaalvergroting en triage op de 
zorgvraag
Pauline van Steenwijk-Opdam, Eric Moll van Charante, Edzo Ebbens, Patrick Bindels

Inleiding
Net zoals in Groot-Brittannië1 en Denemarken2 is in de afgelo-

pen jaren het overgrote deel van de kleinschalige huisartsendien-

sten in Nederland vervangen door centrale huisartsenposten.3,4 

De overweging bij deze centralisatie was om bij een toenemende 

zorgvraag te komen tot een lagere werkbelasting.5 Inmiddels zijn 

er ongeveer 138 huisartsenposten in ons land, met een gezamen-

lijk bereik van ruim 90% van de Nederlandse bevolking. Sinds de 

komst van de posten lijkt er behalve een sterke afname van het 

aantal diensten per huisarts5 een taakverschuiving te zijn opge-
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Doel Inzicht krijgen in het effect van de introductie van een cen-

trale huisartsenpost (HAP) op de totale huisartsgeneeskundige 

zorgvraag en op de taakverdeling tussen huisarts en assistente 

of verpleegkundige.

Methode We analyseerden het totale zorggebruik op basis van 

de contactregistraties gedurende drie maanden in zes opeenvol-

gende jaren; hiermee werd twee jaar voor de invoering van de 

HAP begonnen. Per periode berekenden we het percentage afge-

handelde hulpvragen per contactsoort en per hulpverlener.

Resultaten Het aantal hulpvragen, binnen en buiten kantoor-

uren, veranderde niet door de komst van de HAP. Met de intro-

ductie van de telefonische triage handelde de doktersassistente 

circa 25% van alle hulpvragen zelfstandig af. Het percentage tele-

fonische consulten door de huisarts daalde al in het eerste jaar 

van 31,4% naar 20,2% (verschil 11,5%; 95%-BI 10,3-12,7) en het 

percentage visites van 16,1% naar 9,1% (verschil 7,1%; 95%-BI 

6,1-8,0). Het percentage consulten door de huisarts op de HAP 

bleef in de hele periode nagenoeg stabiel (ca. 37%). Het percen-

tage contacten met de verpleegkundige is statistisch significant 

gestegen van 12,7% naar 17% (stijging 4,3%; 95%-BI 3,4-5,3).

Conclusie De reorganisatie van de huisartsenzorg buiten kan-

tooruren heeft niet geleid tot een groter zorggebruik, maar wel 

tot een taakverschuiving van telefonische adviezen naar de assis-

tente en een duidelijke afname van aantal telefonische contac-

ten en visites door de huisarts.
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treden in de richting van assistentes die de telefonische triage 

uitvoeren.6 Zij besluiten het contact zelfstandig af te handelen 

door de patiënt te adviseren, in contact te brengen met een huis-

arts of eventueel door te verwijzen naar de spoedeisende eerste 

hulp.

Een eerder onderzoek in Rotterdam stelde vast dat het aantal 

zorgvragen in de avond-, nacht- en weekenduren (ANW) na intro-

ductie van de HAP was toegenomen.7 Deense onderzoekers rap-

porteerden een tijdelijke afname van het totaal aantal contacten 

na de landelijke omschakeling naar huisartsenposten.8 Inzicht 

in de aard van zorgverlening geeft de mogelijkheid in te spelen 

op de behoefte aan specifieke hulpverleners tijdens ANW. In dit 

artikel proberen wij een antwoord te vinden op de vraag, of de 

komst in 2002 van de centrale huisartsenpost in Almere invloed 

heeft gehad op de totale huisartsgeneeskundige zorgvraag, zowel 

buiten als binnen kantooruren en in welke mate er binnen de HAP 

taken van de huisarts richting assistente zijn verschoven. Eventu-

ele consequenties hiervan op de kwaliteit van zorg vielen buiten 

het bestek van ons onderzoek.

Methode
Onderzoeksomgeving

Almere is een stad met ongeveer 166.000 inwoners. De eerste-

lijnszorg wordt aangeboden in 22 gezondheidscentra die met 4 

verpleeg- en verzorgingshuizen de ‘Zorggroep Almere’ vormen. 

Daarnaast zijn er 4 vrijgevestigde huisartsenpraktijken en één zie-

kenhuis, het Flevoziekenhuis. Vóór de centralisatie van de huis-

artsendiensten in 2002 leverden drie gezondheidscentra, elk met 

een apotheek, de zorg in de ANW. Op deze locaties was tevens 

een verpleegkundige aanwezig om eenvoudige eerste hulp bij 

ongelukken te bieden. Een centrale telefoondienst gaf zonder 

selectie alle telefonische hulpvragen door aan de huisarts die de 

patiënt daarna terugbelde. Sinds 25 februari 2002 wordt alle zorg 

in de ANW geleverd vanuit één locatie, de centrale huisartsenpost 

(HAP), nabij het Flevoziekenhuis. De artsen worden ondersteund 

door de doktersassistente die de telefonische triage doet en een 

verpleegkundige die kleine trauma’s behandelt, wondcontroles 

doet en klachten met betrekking tot mictie en urinewegen afhan-

delt. De in 1997 geïntroduceerde nachtwacht, bestaande uit één 

huisarts met dienstauto en chauffeur, is ook na 2002 gebleven en 

neemt om 24.00 uur de dienst over voor heel Almere.9

Gegevens huisartsinformatiesysteem

Contactgegevens van de huisartsenpost (HAP) zijn gebaseerd op 

het huisartseninformatiesysteem (HIS) Medicom dat zowel over-

dag als in de ANW gebruikt wordt door alle huisartsen van Zorg-

groep Almere. Uit het HIS hebben we anonieme contactgegevens 

geëxtraheerd over de periode 25 februari tot 25 mei van elk van de 

jaren 2000 tot en met 2005. We telden een hulpvraag gestart bij de 

doktersassistent en door de huisarts of verpleegkundige afgerond 

één keer mee. De telefonische contacten om een afspraak te maken 

hebben we niet opgenomen in het totale aantal patiëntcontacten. 

Contacten van patiënten van de vrijgevestigde huisartsen (onge-

veer 6,5%) hebben we evenmin meegerekend omdat gegevens van 

deze patiënten over de zorg overdag niet beschikbaar waren. Ook 

passanten lieten we buiten beschouwing (<1%).

Analyse

We berekenden de contactfrequentie per 1000 bij de zorggroep 

ingeschreven patiënten per onderzoeksjaar. De contacten splits-

ten we uit per periode (overdag en in de ANW), per contactsoort 

(telefoon, consult, visite) en per type hulpverlener die het contact 

afhandelde (huisarts, assistente, verpleegkundige). Effecten ten 

opzichte van het nulmetingsjaar 2001 zijn getoetst met de chi-

kwadraattoets voor twee proporties en voor trend. Of patiënten 

die recent waren verhuisd naar Almere invloed hebben gehad op 

de contactfrequentie, berekenden we met enkelvoudige variantie-

analyse (ANOVA met Bonferroni-correctie). We gebruikten voor 

de analyses SPSS-versie 10.5.

Resultaten
De Almeerse populatie is tussen 2000 en 2005 met bijna 25% 

gegroeid van 133.416 naar 166.097 inwoners. Het aantal dienst-

doende huisartsen nam in deze periode af (van 8 naar 3), evenals 

het gemiddeld aantal diensturen voor de huisarts per maand (van 

39 naar 13). De verdeling van de hulpvraag over de dag bleef in 

deze jaren stabiel: 93% van alle contacten vond overdag plaats 

en 7% in de ANW (tabel). De totale hulpvraag fluctueerde zowel 

overdag als in de ANW zonder trend.

In het eerste jaar na de start van de huisartsenpost (2002-3) nam 

het percentage telefonische consulten door de huisarts significant 

af van 31,4% (2001) naar 20,2% van alle contacten (afname 11,2%; 

95%-BI 10,3-12,7), evenals het percentage van de contacten dat 

leidde tot een visite (16,1% naar 9,1%; afname 7%; 95%-BI 6,1-8,0) 

(figuur 1 en 2). In het tweede jaar (2003-4) daalden beide nogmaals 

significant: de telefonische consulten naar 12,5% (afname 7,7%; 

95%-BI 6,4-8,3) en de visites naar 7,3% (afname 1,8%; 95%-BI 

0,8-2,3) en bleven daarna stabiel. Het percentage consulten door 

de huisarts bleef door de jaren heen vrijwel gelijk. Het aantal 

Wat is bekend?
�  Reorganisatie van de huisartsenzorg buiten kantooruren heeft 

geleid tot een verlaging van het aantal diensten voor de huis-

artsen.

�  Door de reorganisatie van de huisartsenzorg hebben assisten-

tes een groot deel van de telefonische adviezen van huisartsen 

overgenomen.

Wat is nieuw?
�  Centralisatie van de huisartsendiensten in Almere heeft zowel 

overdag als in de dienst geen verandering in de omvang van de 

zorgvraag teweeggebracht.

�  Door de centralisatie is het aantal patiëntcontacten met de ver-

pleegkundige gestegen.

�  De centralisatie heeft ertoe geleid dat huisartsen minder visites 

doen en minder telefonische consulten afhandelen.
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telefonische contacten dat de assistente zelfstandig afhandelde, 

steeg significant van het startpercentage 22,1% in 2002 naar 27,9% 

in 2003 (stijging 5,9%; 95%-BI 4,7-7,0) en daalde in de opvolgende 

jaren weer naar 22,8% in 2005 (daling in 2 jaar 5,1%; 95%-BI 3,9-

6,3). Gemiddeld gaven de assistentes in ongeveer 25% van alle 

telefonische contacten een zelfstandig advies. Het percentage 

contacten met de verpleegkundige daalde licht in 2002 en steeg 

in 2003 significant van 12,7% naar 17% (stijging 4,3%; 95%-BI 3,4-

5,3) en bleef in de jaren erna stabiel.

De verdeling van de patiëntenpopulatie over het aantal jaren van 

inschrijving is voor de onderzoeksjaren gelijk. De gemiddelde 

contactfrequentie nam in alle onderzoeksjaren geleidelijk af bij 

een toename van de inschrijvingsduur (Oneway Anova F = 32,8; 

p < 0,01) met een stabilisatie bij een inschrijving van 4 jaar of 

langer.

Beschouwing
In Almere lijkt de komst van een centrale huisartsenpost geen 

invloed te hebben gehad op de kwantiteit van de hulpvraag over-

dag en in de ANW. Het veroorzaakte wel een sterke daling in 

het aantal diensturen per maand per huisarts. De reorganisatie 

van zorg in de ANW heeft geleid tot een meer doelmatige inzet 

van professionals. Met ondersteuning van doktersassistentes en 

verpleegkundigen konden minder huisartsen meer hulpvragen 

per dienst afhandelen. Terwijl het totale aantal consulten voor 

de huisarts per 1000 ingeschreven patiënten over de jaren gelijk 

bleef, was er door de introductie van de triage door de doktersas-

sistente een duidelijke daling te zien in het aantal telefonische 

contacten en visites door de huisarts.

Het is onduidelijk in hoeverre de uitkomsten generaliseerbaar zijn 

naar andere posten in Nederland omdat de organisatie van de eer-

stelijnszorg in Almere – overwegend gezondheidscentra – evenals 

de bevolkingsopbouw – veel jonge gezinnen – afwijkt van die in 

veel andere gebieden. Bovendien was er voor de start van de cen-

trale huisartsenpost eigenlijk ook al sprake van schaalvergroting 

naar drie locaties (en ’s nachts één huisarts voor heel Almere), 

zodat de overgang naar één post een kleinere schaalverandering 

was dan in de meeste andere regio’s met een HAP. Ook bijzonder 

is de aanwezigheid in Almere van een verpleegkundige voor onder 

meer kleine trauma’s.

De eerste twee jaar na de komst van de HAP is het aantal 

patiëntcontacten op de SEH van het ziekenhuis niet veranderd. 

Wel is het percentage door de huisarts verwezen patiënten duide-

lijk gestegen en het percentage zelfverwijzers gedaald.

Tabel Patiëntcontacten van de Zorggroep Almere overdag en in de avond-, nacht- en weekenduren (ANW). Contactgegevens over de periode tussen 25 
februari en 25 mei (van 2000 t/m 2005)

Totaal ANW Overdag
Jaar Populatie 

Zorggroep
Aantal 

patiënten-
contacten 

Gemiddeld 
aantal 

contacten/
1000 patiënten/

jaar*

Aantal 
patiënten-
contacten

Percentage 
contacten 

van alle 
contacten

Gemiddeld 
aantal 

contacten/
1000 patiënten/

jaar*

Aantal 
patiënten-
contacten

Percentage 
contacten 

van alle 
contacten

Gemiddeld 
aantal 

contacten/
1000 patienten/

jaar*
2000 133.416 131.961 4074 9214 7,0 283 122.747 93,0 3790
2001 142.246 134.823 3920 8898 6,6 253 125.925 93,4 3667
2002 153.091 147.032 3974 10773 7,3 284 136.259 92,7 3687
2003 160.178 147.079 3758 10531 7,2 268 135.890 92,4 3490
2004 163.457 148.575 3795 9534 6,4 234 139.041 93,6 3561
2005 166.097 157.782 3953 10518 6,7 253 147.264 93,3 3700

Figuur 2 Contacten in de ANW verdeeld naar contactsoort
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Figuur 1 Aantal contacten in de ANW per 1000 patiënten van de Zorg-
groep Almere per jaar*
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* Het aantal contacten in de ANW in totaal en opgesplitst in visites, consulten (to-
taal door huisarts en verpleegkundige) en telefonisch (totaal door huisarts en as-
sistente)
cons = consult; ha = huisarts; verpl = verpleegkundige; da = doktersassistente; 
tel = telefonisch

H&W 07 06.indb   246H&W 07 06.indb   246 11-05-2007   13:19:3111-05-2007   13:19:31



247H u i s a r t s  &  W e t e n s c h a p 50(6) mei-2 2007

Vergelijking met literatuur

In ons onderzoek lijkt in tegenstelling tot het Rotterdamse7 en 

de Deense onderzoek8 de centrale huisartsenpost geen invloed 

te hebben gehad op de kwantiteit van de hulpvraag in de ANW. 

In het Rotterdamse onderzoek gaven de onderzoekers aan dat 

zij mogelijk de toename hebben overschat als gevolg van een 

onderregistratie in de voormeting. In het Deense onderzoek was 

de afname van het totaal aantal contacten (11%) na enkele jaren 

weer verdwenen.

Tussen huisartsenposten in Nederland lijkt een aanzienlijke vari-

atie te bestaan in percentages telefonische contacten door de 

assistente (25-36%) of huisarts (15-20%), consulten op de post 

(34-63%) en visites (7-15%).3,10 Slechts in enkele buitenlandse 

onderzoeken is het effect van de telefonische triage door een 

verpleegkundige of huisarts op de afhandeling van de zorgvraag 

nagegaan.6,8,11 Met de introductie van de telefonische triage werd 

in het buitenland ongeveer de helft van de hulpvragen telefo-

nisch afgehandeld, terwijl in Almere de doktersassistentes maar 

een kwart van de hulpvragen zelfstandig wisten af te handelen. 

Wellicht dat de Britse assistentes aan de telefoon een grotere 

zelfstandigheid bereikten met behulp van het telefonisch advies-

systeem (TAS) dat zij gebruikten.12 De reductie van het aantal 

visites na invoering van de telefonische triage werd ook in het 

buitenland beschreven, al lag het uitgangspercentage daar hoger 

– zelfs boven de 40% in Denemarken. Omgekeerd vonden er in 

Almere veel meer consulten op de post plaats dan in de meeste 

buitenlandse huisartsenposten.

Conclusie
De komst van de centrale huisartsenpost in Almere heeft geen 

effect gehad op de vraag naar huisartsgeneeskundige zorg buiten 

of binnen kantooruren. De reorganisatie van de huisartsenzorg in 

Almere heeft wel geleid tot doelmatige inzet van professionals als 

gevolg van een taakverschuiving van telefonische adviezen naar 

de assistente en een duidelijke afname van het aantal telefoni-

sche consulten en visites door de huisarts.
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Summary
Van Steenwijk-Opdam PCE, Moll van Charante EP, Ebbens EH, 

Bindels PJE. Demand for and supply of out-of-hours primary care 

in Almere after centralization and introduction of tele phone tri-

age. Huisarts Wet 2007;50(6):244-7.

Objective Evaluation of the effect of centralisation of primary 

care on the total amount of services during day and night and 

on assignment of tasks between the GP and the doctors assistant 

or nurse.

Method Analyses of the contact registration during a period of 

three month in six successive years, starting two years before the 

centralization, gives the total use of primary care during daytime 

and out of office hours. For each period we calculated the percen-

tage of services by the GP, doctors assistant and nurse.

Results With the centralization the total amount of services for 

primary care has not been changed, neither during daytime nor 

out of hours. With the introduction of telephone triage about 

25% of all services could be managed by the doctors assistant 

herself. The percentage of telephonic advice by the GP decreased 

within the first year statistically significant from 31,4% to 20,2% 

(de crease 11,5%; 95%CI 10,3-12,7) and the percentage of home 

visits decreased from 16,1% to 9,1% (decrease 7,1%; 95% CI 6,1-

8,0). The percentage of consultation by the GP on the post did not 

change. The percentage of consultation by the nurse increased 

statistically significantly from 12,7% to 17% (increase 4,3%; 95%CI 

3,4-5,3).

Conclusion The total demand of care in out of office hours was 

not influenced by the centralization of primary care. There was a 

substantial shift of telephone advice from the GP to the doctors 
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