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Hogere kwaliteit bij praktijken van huisartsopleiders

Pieter van den Hombergh, Saskia Schalk-Soekar, Anneke Kramer, Ben Bottema, Stephen Campbell, Jozé Braspenning

een goede praktijksetting willen opleidingsinstituten ook 

inzicht in de kwaliteit van de opleiders en hun praktijken.7-10 

Nederlandse huisartsopleiders volgen verplicht een vierjarig 

curriculum om ervaren opleider te worden. Daarna blijven 

acht dagen nascholing, gericht op coaching en overdracht 

van de kennis en kunde, verplicht.8 Verder worden opleiders 

gestimuleerd om deel te nemen aan de NHG-Praktijkaccre-

ditering®. Deze accreditatie levert gedetailleerde feedback en 

biedt een structuur om verbeteringen te realiseren [kader].11-13

We wilden de verschillen onderzoeken tussen huisartsop-

leiders en reguliere huisartsen en hun praktijken wat betreft 

infrastructuur, team, informatie en kwaliteitsbeleid.

Methode
Setting en onderzoeksopzet
Tussen 2006 en 2007 namen 335 reguliere huisartsen en 177 

opleiders vrijwillig deel aan de NHG-Praktijkaccreditering® 

in 88 reguliere praktijken en 115 opleidingspraktijken (ten 

minste één opleider). De deelnemers waren akkoord met het 

gebruik van de gegevens op geaggregeerd niveau. 

Gegevensverzameling
De NHG-Praktijkaccreditering® maakte gebruik van het VIP 

(Visitatie Instrument Praktijkvoering) en EPA (European Prac-

tice Assessment) met 369 indicatoren die kwaliteit van zorg 

meten (142 op huisarts- en 227 op praktijkniveau).11,14 We ver-

kregen de gegevens aan de hand van lijsten die de huisartsen, 

stafmedewerkers, patiënten en getrainde observatoren had-

den ingevuld.11 We verzamelden ook gegevens over kenmerken 

van de huisarts en de praktijk.

De lijsten inventariseren informatie over de infrastruc-

tuur (de voorziening, het instrumentarium en de organisatie), 
Inleiding

We verwachten van huisartsenopleiders en hun praktijken dat 

zij modelzorg bieden in een modelpraktijk om zo een goed op-

leidingsklimaat te bieden. Twintig jaar geleden is hiervoor al 

enig bewijs geleverd, maar recente cijfers ontbreken.1-4 Huis-

artsopleidingsinstituten hebben de taak de kwaliteit van de 

huisartsopleiders en hun praktijken te monitoren en te bor-

gen. Dit geldt niet alleen in Nederland, maar in heel Europa, 

waar nu een huisartsopleiding verplicht is gesteld.5,6 Behalve 
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Achtergrond Huisartsen-in-opleiding mogen verwachten dat ze 
worden opgeleid door gekwalificeerde opleiders in modelpraktij-
ken. Dit onderzoek kijkt naar de verschillen tussen huisartsoplei-
ders en niet-opleiders op het gebied van kwaliteit van zorg (infra-
structuur, team, informatie, kwaliteitsbeleid).
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en significant hoger op 47 items (13 items na covariatencorrectie). 
Opleidingspraktijken scoorden hoger op alle items en significant 
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met reguliere praktijken zit in een breder diagnostisch en thera-
peutisch aanbod, de ruimere inzet van teamkwaliteiten, een be-
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chronische ziekten en kwaliteitsbeleid. Verder rapporteerden op-
leiders meer betrokkenheid en werkvreugde, en minder ervaren 
werkdruk dan reguliere huisartsen.
Conclusie Huisartsenopleiders en hun praktijken onderscheiden 
zich positief van de reguliere huisartsenzorg in zowel de breedte 
van het aanbod als de kwaliteit ervan. Deelname aan de NHG-
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Wat is bekend?
 ▪ In de jaren negentig van de vorige eeuw was er wat betreft de 

praktijkvoering een klein verschil tussen opleiders en niet-oplei-
ders.

 ▪ Huisartsinstituten bieden een vierjarig curriculum als inves-
tering in kwaliteit van de huisartsopleiders.

 ▪ Aios zorgen elk jaar voor nieuwe input in de praktijk.

Wat is nieuw?
 ▪ De kwaliteit van de praktijkvoering van huisartsopleiders en 

hun praktijken kan men nu vergelijken met die van niet-oplei-
ders en hun praktijken.

 ▪ Het kwaliteitsverschil is consistent over de hele linie aanwe-
zig, maar is niet erg groot.

 ▪ De betere kwaliteit van de huisartsopleider en de opleidings-
praktijk gaat samen met meer werkplezier en minder werkdruk.

 ▪ De bevindingen zijn een argument voor niet-opleiders om het 
opleiderschap opnieuw te overwegen.
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het team (delegatie, samenwerking, bereik- en beschikbaar-

heid, administratie, werkbelasting en ervaren werkdruk), 

informatie (verslaglegging en voorlichting) en het kwaliteits-

beleid (deskundigheidsbevordering, kwaliteitsverbetering). 

Alle items zijn ja/nee-vragen, met uitzondering van die over 

werkdruk en werkstress, waarvoor we vijfpunts-likertschalen 

hebben gebruikt.11

Analyse
We hebben de verschillen tussen opleiders en reguliere huis-

artsen berekend voor elk van de 142 items op huisartsniveau 

met variantieanalyse (ANOVA). Voor de schatting van de ef-

fectgrootte is Cohen’s d gebruikt voor elk significant verschil 

(p < 0,05). Cohen noemt een effectgrootte van d = 0,2 klein, 

0,5 matig en 0,8 groot.15 Bij significantie van de covariaten 

(geslacht, leeftijd, jaren ervaring als huisarts, gewerkte uren 

per week, aantal ingeschreven patiënten) hebben we een co-

variantieanalyse uitgevoerd (ANCOVA). De 227 items op prak-

tijkniveau hebben we op vergelijkbare wijze geanalyseerd. De 

covariaten op praktijkniveau betroffen het soort praktijk, de 

ligging van de praktijk, de urbanisatiegraad, het aantal pati-

enten, het aantal fte praktijkondersteuner per duizend pati-

enten, het aantal fte managementondersteuning per duizend 

patiënten en het aantal jaren werkzaam in de praktijk.

Resultaten
De kenmerken van de opleiders en opleidingspraktijken 

staan in [tabel 1]. Onder de reguliere praktijken telden we 

Tabel 1 Kenmerken van de huisarts en de praktijk 

Huisartskenmerken Reguliere huisartsen Opleiders Cohen’s d

n = 335 n =177 *

Geslacht Man  176  129 -0,42

Vrouw  157   47

Onbekend    2    1

Leeftijd Gemiddelde   44,05   49,95 0,77

sd    8,31    6,27

Jaren in de praktijk Gemiddelde   12,94   19,42 0,75

sd    9,13    7,70

Aandeel fulltimehuisartsen Gemiddelde    0,69    0,79 0,53

sd    0,21 (1)    0,16

Totaal aantal patiënten Gemiddelde 1.795,6 2.069,76 0,40

sd  731,06  603,56

Praktijkkenmerken Reguliere praktijken Opleidingspraktijken Cohen’s d
n = 88 n = 115

Soort praktijk
Solo/duo/groepspraktijk

Gemiddelde  
sd

   2,62 
   1,7

   3,08
   1,40

Praktijklocatie Gemiddelde    1,71    1,85 0,35

Aan huis/niet aan huis sd    0,45    0,36

Urbanisatiegraad Gemiddelde    2,33    2,67

Ruraal < 5000, verstedelijkt platteland 5-30.000; kleine 
stad 30-100.000, grote stad > 100.000

sd    1,02    0,97

Totaal aantal patiënten Gemiddelde 3.970,75 5.553,82 0,57

sd 2.530,87 2.969,41

Fte praktijkondersteuner/1000 patiënten Gemiddelde    0,41    0,44 0,68

sd    0,10    0,10

Fte management/1000 patiënten Gemiddelde    0,02    0,04 0,30

sd    0,03    0,11

Aantal jaren werkzaam in de praktijk Gemiddelde   12,09   14,14 0,33

sd    6,82    5,29

* Een positieve d betekent dat de gemiddelde scores voor opleiders hoger waren dan voor reguliere huisartsen.

De NHG-praktijkaccreditering®
Sinds 2005 kunnen huisartsen vrijwillig participeren in de NHG-
praktijkaccreditering®. Ze krijgen informatie over de methode en 
een vragenlijst over hun verwachtingen. De voorbereiding kan 
een jaar in beslag nemen.

Ze verzamelen gegevens over hun praktijkvoering en patiën-
tenzorg, waarna een audit volgt van een getrainde auditeur. Ver-
gelijking met benchmarks van andere huisartsen en praktijken 
helpt om het prestatieniveau vast te stellen en stimuleert tot het 
maken van verbeterplannen. 

De eerste audit vindt plaats na het overleggen van de verbe-
terplannen om daarmee adequate participatie vast te stellen en 
om tot accreditatie te kunnen overgaan. Dat is het begin van een 
driejarig accreditatieprogramma. Een auditeur doet een follow-
up van de plannen. Verlenging van de accreditatie hangt af van 
het al dan niet behaald hebben van de doelstellingen in de verbe-
terplannen. 

De methode van de NHG-praktijkaccreditering® hanteert eer-
der gevalideerde instrumenten, zoals het Visitatie Instrument 
Praktijkvoering,11 medisch handelen12 en Europep13  (een meet-
instrument dat de waardering van patiënten over de huisartsen-
zorg meet). De methode bestaat uit vragenlijsten voor de huisarts, 
de praktijkassistente/praktijkondersteuner, patiëntenvragenlijsten 
en een lijst voor een gestructureerde observatie, inclusief een 
obser vatie van het EMD door de visitator. 
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Tabel 2 Verschillen tussen opleiders en reguliere huisartsen in de organisatie van zorg (huisartsniveau, n = 512)

Hoofdcategorieën Subcategorieën n items n items* Items die verschilden na correctie 
voor covariaten†

Effectgrootte 
Cohen’s d‡

I Infrastructuur 1. Oppervlakte van wacht- en spreekkamer 2 1

Voorzieningen en instrumentarium 1. Praktijkinstrumentarium 17 5

2. Aantal ampullen 3

3. Inhoud van de dokterstas 19 3

4. Gebruik instrumenten/diagnostica 12 10 Hyfrecator 0,27

Ecg 0,22

Sims-hühnertest 0,19

Audiometer 0,23

Dopplermeter 0,27

Peakflow-meter 0,22

5. Technische vaardigheden 14 8 Beoordelen fluorpreparaat 0,19

Verwijderen lipoom/atheroom 0,23

6. Oogdiagnostiek 9 5 Lensjes van -0,5 en 0,5 D 0,27

Stenopeïsche opening 0,24

II Team

Werkbelasting (uren per week) 1. Direct patiëntgebonden activiteiten 3 2 Consulten, visites en telefoon 0,20

2. Indirect patiëntgebonden activiteiten 8 3

3. Kwaliteitsverbetering (+ continue medische 
educatie)

3

4. Professionele activiteiten (vergaderen) 1

5. Totaal 1-4 = tijd/week in de praktijk 4

6. Werkbelasting/week (alle activiteiten) 5 2

7. Pauzes 2

Werkdruk 1. Werkt met plezier en betrokkenheid (4 items) 1 1 Werkt met plezier en betrokkenheid 0,24

2. Bezig met oneigenlijke taken (4 items) 1

3. Tevreden met de beschikbare tijd (5 items) 1

4. Arbeidssatisfactie (3 items) 1 1

5. Ervaren werkdruk op einde van dag (16 items) 1

III Informatie

Verslaglegging 1. Kwaliteit van EMD 4

2. Gebruik HIS 11 2

Patiëntenvoorlichting 1. Frequentie uitdelen folder/week 1

2. Organisatie van patiëntvoorlichting 10 1

IV Kwaliteitsbeleid

1. Kwaliteitsbeleid in de praktijk 9 3 Video-opnamen van consulten 1,57

Totaal Totaal aantal items 142 47 13

* Aantal items dat significant verschilde tussen beide groepen.
† Covariaten: geslacht, leeftijd, jaren ervaring als huisarts, gewerkte uren/week, aantal ingeschreven patiënten.
‡ Significant na correctie voor covariaten.

iets meer solisten (34,9% versus 16,5%). De praktijken waren 

goed gespreid over Nederland. De opleiders waren vaker 

man, ouder, meer ervaren, werkten meer uren per week 

en hadden meer patiënten. De opleidingspraktijken be-

vonden zich vaker op het verstedelijkte platteland, hadden 

meer partners in de praktijk, meer patiënten per fte huis-

arts, meer assistentie en meer managementondersteuning 

dan reguliere praktijken. De 177 opleiders scoorden hoger 

op alle 142 items op huisartsniveau, op één na (UV-lampje 

voor oog) en significant hoger op 47 items [tabel 2]. Boven-

dien scoorden opleidingspraktijken hoger op alle 227 items 

op praktijkniveau en significant hoger op 61 items [tabel 3]. 

De meeste verschillen vonden we bij het instrumentarium 

en diagnostica. 

Huisartsniveau
Na correctie voor covariaten rapporteerden opleiders meer 

diagnostische taken dan reguliere huisartsen, zoals audio-

metrie, doppleronderzoek, ecg, spirometrie, sims-hühnertest 

en diagnostiek van het oog (stenopeïsche opening, 0,5 D-lens-
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Tabel 3 Verschillen tussen opleidingspraktijken en reguliere praktijken in de organisatie van zorg (praktijkniveau, n = 203)

Hoofdcategorieën Subcategorieën n items n items* Items die verschilden na correctie 
voor covariaten†

Effectgrootte 
Cohen’s d‡

I Infrastructuur

Voorzieningen 1. Oppervlakte wacht- en spreekkamer 4 0

2. Voorzieningen in de praktijk 10 3

Instrumentarium en hygiëne 1. Hygiëne 11 2

2. EHBO 13 3 Ecg 0,33

3. Bijzonder instrumentarium 13 6 Audiometer 0,47

Hyfrecator 0,32

4. Laboratoriumaanbod/diagnostica 8 5 Peakflow-meter 0,46

Digitale Hb-meter 0,35

BSE 0,35

Occult bloed in feces 0,35

Bereik/beschikbaarheid Service en 
organisatie

1. Wachttijd tot antwoordapparaat 1 0

2. Organisatie van de praktijk 17 3

3. Aantal preventieve controleafspraken 1 1

4. Preventieaanbod van de praktijk 11 2

II Team

Gedelegeerde taken 1. Diagnostische en therapeutische taken 14 10 Stikstofbehandeling 0,33

Openbeenbehandeling 0,53

Verwijderen van splinters 0,41

Venapunctie 0,42

Tapen enkeldistorsie 0,31

Audiometrie 0,40

Maken van ecg 0,40

Samenwerking met andere 
zorgaanbieders

1. Chronische ziekten en preventie 15 1 Spirometrie 0,43

2. Organisatie en verslaglegging 9 1

3. Overlegtijd met de staf 2 0

4. Overlegtijd met collegae 2 0

5. Samenwerking in de Hagro 11 4

6. Overlegtijd collegae in eerste lijn 6 2

7. Samenwerking met collegae in eerste lijn 7 0

8. Overleg met collegae in tweede lijn 4 1

9. Afspraken met specialist/tweede lijn 10 2

10. Samenwerking overigen (ggz, GGD) 11 0

III Informatie

Verslaglegging 1. Gebruik EMD 9 0 Risicofactoren CVD 0,33

2. Elektronische communicatie 6 1

3. Gebruik aparte preventiemodule 3 2

Patiëntenvoorlichting 1. Informatievoorziening door de praktijk 6 1

IV Kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsbeleid in Hagro en 
praktijk

1. Organisatie van de kwaliteit in Hagro 8 3

2. Kwaliteitsbeleid in de praktijk 15 9 IJken/onderhoud instrumenten 0,26

Patiëntenquête 0,32

Alleen folders beroepsgroep 0,34

Jaarverslag 0,44

Gebruik NHG-telefoonwijzer 0,42

DKB-beleid staf 0,32

Functioneringsgesprek staf 0,23

Totaal Totaal aantal items 227 61 23

* Aantal items dat significant verschilde tussen beide groepen.
† Covariaten: soort praktijk, ligging praktijk, urbanisatiegraad, aantal patiënten, aantal fte praktijkondersteuner per 1000 patiënten, aantal fte management-
ondersteuning per 1000 patiënten, aantal jaren werkzaam in de praktijk.
‡ Significant na correctie voor covariaten.
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tingen te bieden dan reguliere praktijken (audiometrie, hy-

frecator, spirometrie, ecg, doppleronderzoek en labonderzoek 

(BSE, urinesediment en -kweek, Hb). De praktijken delegeer-

den diagnostische taken vaker aan de praktijkassistente, bij-

voorbeeld spirometrie en ecg, alsmede therapeutische taken, 

zoals stikstofbehandeling, openbeenbehandeling, hechtin-

gen verwijderen, wondjes lijmen en het tapen van enkeldis-

torsies.

Opleidingspraktijken scoorden hoger op de behandeling 

van chronische ziekten als diabetes mellitus en hart- en 

vaatziekten [tabel 3]. Het kwaliteitssysteem in de opleidings-

praktijken was ook beter ontwikkeld (ijken, onderhoud, geen 

commercieel voorlichtingsmateriaal, jaarrapport, functione-

ringsgesprekken, beleid voor deskundigheidsbevordering van 

de staf, naast protocollen voor het laboratorium en de behan-

delkamer. De grootte van het effect was na correctie voor cova-

riaten matig tot klein (Cohen’s d > 0,19 en < 0,53).

Beschouwing
Onze bevindingen laten zien dat opleiders een breder aan-

bod van zorg hebben en in beter georganiseerde praktijken 

werken, maar dat de verschillen niet groot zijn. Opleiders 

hadden meer tijd voor de patiënt en ervoeren zelf meer ple-

zier en betrokkenheid. Zij hadden meer arbeidssatisfactie en 

minder werkdruk, ondanks de grotere praktijk en het bre-

dere aanbod aan zorg. Er blijken duidelijk voordelen (ook voor 

de patiënt) aan opleiderschap voor de huisarts en de praktijk 

waarin de opleider werkt. De resultaten kunnen gebruikt 

worden voor de bewaking en borging van de kwaliteit van 

de opleiding.

Beperkingen van het onderzoek
De analyses betreffen een zeer groot aantal variabelen, waar-

door de kans op toeval toeneemt. Daar staat tegenover dat 

bijna de helft van de indicatoren een significant verschil liet 

zien en dat een derde significant bleef na correctie.

De vrijwillige deelname aan NHG-Praktijkaccreditering® 

kan hebben geleid tot een selectiebias, waardoor de ‘betere’ 

praktijken in beeld zijn. In dat geval zijn de gevonden verschil-

len in werkelijkheid mogelijk nog groter.

Het effect op praktijkniveau is mogelijk een onderschat-

ting, omdat de andere huisartsen vaak reguliere huisartsen 

zijn, waardoor een eventueel effect ‘verdunt’.

Implicaties voor onderwijs, onderzoek en beleid
De resultaten komen overeen met die van eerdere onderzoe-

ken.1-4 Maar dit onderzoek geeft meer detailinformatie en 

bevat meer onderwerpen. Bovendien nemen we ook de werk-

belasting en -druk in ogenschouw. Het mes van het opleider-

schap lijkt aan twee kanten te snijden: uitblinken in kwaliteit 

van zorg met minder werkdruk.

Iedere professional, maar zeker een huisartsopleider dient 

geïnformeerd te zijn over de kwaliteit van de geleverde zorg. 

De NHG-Praktijkaccreditering® voorziet in betrouwbare 

feedback en benchmarking, en biedt de mogelijkheid van 

jes, fundoscopie) en meer labonderzoek in eigen beheer (KOH, 

fluor vaginalis en schimmelonderzoek) [tabel 2].

Zij deden meer therapeutische activiteiten, zoals ingrepen, 

behandeling van epistaxis en chalazion, gebruik van de hy-

frecator en aanmeten van een pessarium [tabel 3]. Opleiders 

besteedden meer tijd aan consulten, visites en telefonische 

consultatie. Zij ervoeren ook meer werkplezier en voelden een 

grotere betrokkenheid, meer arbeidssatisfactie en minder 

werkdruk dan reguliere huisartsen. Ook scoorden opleiders 

hoger op kwaliteitsbeleid en het maken van video-opnamen 

voor consultanalyse.

Praktijkniveau
Na correctie voor covariaten bleken opleidingspraktijken een 

breder aanbod aan diagnostische en therapeutische verrich-
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follow-up. Dit onderschrijft het beleid van Huisartsopleiding 

Nederland, dat opleidingspraktijken verplicht tot accredite-

ring in 2016. Het instrument kan de instituten helpen bij de 

borging van een leerklimaat waarin de gewenste therapeu-

tische, diagnostische faciliteiten en een juiste patiëntenmix 

aanwezig zijn.16

In dit onderzoek hebben we nog niet gekeken naar mogelij-

ke verschillen in het medisch handelen en patiëntervaringen. 

Dit lijkt een goede vervolgstap. Binnen de NHG-Praktijkaccre-

ditering® worden nog gegevens verzameld over de kwaliteit 

van de zorg voor chronische aandoeningen en patiënterva-

ringen.12,13 Voor de opleidingsinstituten lijkt informatie over 

de professionele vaardigheden van de opleiders eveneens een 

goede aanvulling te zijn. Een gevalideerd instrument is be-

schikbaar, waarin men met behulp van 360-gradenfeedback 

een evaluatie kan uitvoeren.17

Conclusie 
Huisartsenopleiders en hun praktijken bieden een breder aan-

bod aan diensten en zorg met meer teamwerk en een betere 

organisatie van de kwaliteit dan reguliere praktijken. De op-

leiders ervaren minder werkbelasting en minder werkdruk 

dan reguliere huisartsen. De aanwezigheid van een opleider 

in de praktijk is geassocieerd met meer kwaliteit van zorg en 

er is sprake van een positieve spin-off van het opleiderschap. 

Opleidingsinstituten kunnen deze bevindingen gebruiken 

om het opleiderschap te promoten. ▪
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Terecht
‘Hij belde terecht de dokter.’ Bedoeld 

wordt dat iemand een heuse ziekte had. 

Of ‘dat verzoek om huisbezoek was vol-

ledig onterecht’. Bedoeld wordt dat het 

reuze meeviel. Ik denk dat het ingewik-

kelder is, ingewikkelder dan zo’n ge-

makkelijke beoordeling, als het al geen 

verwijt is. Er is verschil tussen angst, 

goed aangevoelde ongerustheid, onte-

rechte ongerustheid en gewone vragen.

Mensen kunnen angstig zijn, bang 

dat hun klachten duiden op een ernstige 

ziekte. Angstige mensen zijn voor veel 
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dingen angstig, bijvoorbeeld voor hart-

kloppingen en flauwvallen – wat symp-

tomen van angst zijn. Hypochondrie lijkt 

hierop. Hypochondrie is een steeds te-

rugkerende ziektefobie, meestal voor één 

ziekte. Hypochonders weten dat ze ang-

stig zijn. Ze zijn gerust te stellen, even-

tjes. Algemeen angstigen geloven niet 

makkelijk dat het angst is en zijn moeilijk 

gerust te stellen.

Ongerustheid is wat anders. Onge-

rustheid kan lopen van tamelijk overdre-

ven bezorgdheid tot een lichte onrust dat 

er wat mis is. Ongerustheid is normaal. 

Ongerustheid kan onterecht blijken te 

zijn. Achteraf bekeken dus. Ongerustheid 

kan ook terecht zijn. Dan voelen mensen 

heel precies dat er iets niet klopt en blij-

ken ze inderdaad een ziekte te hebben.

Dan is er nog een vierde groep met 

achteraf bezien onschuldige klachten. 

Dit zijn mensen die wat komen vragen. 

Geen angst of hypochondrie, geen on-

gerustheid. Ze hebben alleen vragen. Ze 

komen om antwoord, om onderzoek, om 

uitleg.

Terecht of onterecht doktersbezoek, 

het is een rare beoordeling. Vooraf beoor-

delen is moeilijk. Achteraf je gelijk halen 

is makkelijk. ▪
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