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Samenvatting          
 
Introductie  

Door de hoge en stijgende zorgconsumptie op de huisartsenpost (HAP) is er sprake van een hoge 

werkdruk met mogelijk negatieve gevolgen voor de werkmotivatie en zorgkwaliteit. Bijna de helft van 

de contacten met de HAP blijkt medisch gezien niet urgent en een deel daarvan zou kunnen wachten 

tot het spreekuur van de eigen huisarts. Verder blijkt uit onderzoek dat er aanzienlijke 

zorgconsumptie verschillen bestaan tussen huisartsenpraktijken en het is de vraag wat de oorzaak 

hiervan is. In dit onderzoek hebben we huisartsen uit Almere laten reflecteren op mogelijk zinvolle 

strategieën in de huisartsenpraktijk om onnodige zorgconsumptie op de HAP te verminderen. 

 
Methode 

Het onderzoek betrof een tweedelig vragenlijstonderzoek onder 138 Almeerse huisartsen. Alle 138 

huisartsen ontvingen een digitale vragenlijst over algemene strategieën van de huisartsenpraktijk om 

de zorgconsumptie op de HAP te verminderen. Daarnaast werd een voor veelgebruikers nagegaan 

wat hiervan de oorzaak was en welke specifieke strategieën per veelgebruiker ingezet kon worden 

om de consumptie te verminderen. Hiervoor werden naar 117 huisartsen voor 856 veelgebruikers uit 

2016 een vragenlijst gestuurd. 

 
Resultaten 

De huisartsen in Almere zijn uitstekend bereikbaar: er zijn vrijwel geen antwoord apparaten en de 

balie is de hele dag open. De helft heeft een avondspreekuur. De gemiddelde wachttijd voor niet-

spoedconsulten is volgens eigen inschatting 2,2 dagen. De meest zinvolle strategieën om de 

zorgconsumptie op de HAP te verminderen zijn volgens huisartsen het verbeteren van de 

bereikbaarheid en beschikbaarheid van de huisartsenpraktijk, het bieden van persoonlijke 

continuïteit, een duidelijk beleid en het geven van goede uitleg met zo nodig zelfzorgadvies. Inzicht in 

de eigen jaarlijkse zorgconsumptie in vergelijking met anderen plus een overzicht van 

‘veelgebruikers’ uit de eigen praktijk kunnen de bewustwording van huisartsen versterken.  

 
De belangrijkste oorzaken van veelgebruik zijn volgens huisartsen ongerustheid of angst en gevoel 

van spoed. Daarnaast blijkt bij veel veelgebruikers sprake van (multi-)morbiditeit en/of psychiatrische 

problematiek. Goede uitleg over de klacht, zelfzorgadvies geven en patiënten aanspreken op 

overmatige zorgconsumptie lijken het meest zinvol in het terugdringen van overmatige 

zorgconsumptie bij veelgebruikers. Huisartsen denken dat het inzetten van de juiste zorg bij 

psychiatrische patiënten en kwetsbare ouderen en het maken van duidelijke afspraken tussen 

zorgverleners tevens van groot belang is. 

 

Conclusie 

Verbeteren van de bereikbaarheid en beschikbaarheid, de persoonlijke continuïteit en meer accent 

op uitleg en zelfzorg zijn volgens huisartsen zinvolle strategieën om de zorgconsumptie van eigen 

patiënten op de HAP te verminderen. Ook het jaarlijks verstrekken van een overzicht van de zowel de 

totale zorgconsumptie als die van veelgebruikers op de HAP kan zinvol zijn en de eigen 

bewustwording versterken. Tenslotte dient te worden vermeld dat dit onderzoek een hoge mate van 

subjectiviteit en misschien ook wel sociaal wenselijkheid kent. Toch kan het bijdragen aan de 

bewustwording en de discussie over de eigen rol als huisarts en als huisartsenpraktijk en het nemen 

van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de 7x24 uurs huisartsenzorg.  
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Introductie 

Er is sprake van een hoge en toenemende zorgconsumptie op de huisartsenpost (HAP). De 

zorgconsumptie leek vanaf 2010 geleidelijk te stabiliseren 1, maar productiecijfers van 2015 en 2016 

laten weer een duidelijke toename zien in het aantal verrichtingen op huisartsenposten in Nederland 
1,3. Deze toename is voornamelijk toe te schrijven aan een toename van het aantal telefonische- en 

fysieke consulten 1,3. Omdat het totaal aantal diensturen van aangesloten huisartsen gelijk is 

gebleven, moeten er meer consulten worden afgehandeld in dezelfde tijd 3. Dit zorgt voor een hoge 

werkdruk en heeft mogelijk negatieve consequenties voor de kwaliteit van zorg en motivatie van 

huisartsen en triagisten. Piekbelasting en daarbij het grote aantal (niet-urgente) patiëntcontacten 

worden door huisartsen als het meest belastend ervaren tijdens de diensten op de HAP 5. 

 

Bijna de helft van de contacten met de huisartsenpost blijkt medisch gezien niet urgent 1-3,11. Een 

aanzienlijk gedeelte hiervan zou gebaat zijn bij zelfzorgadvies of kunnen wachten tot het spreekuur 

van de eigen huisarts. Volgens huisartsen zijn de belangrijkste redenen voor patiënten om bij 

laagurgente klachten contact op te nemen met de HAP de 24-uurs maatschappij, ongerustheid en 

laagdrempelige toegang 2. De belangrijkste motieven volgens patiënten zelf zijn ongerustheid en het 

gevoel met een spoed een huisarts nodig te hebben 6,7. Daarnaast spelen volgens patiënten slechte 

(telefonische) bereikbaarheid van de eigen huisarts, overdag geen tijd hebben en geen risico willen 

nemen, een rol 7. Uit eerder onderzoek blijkt dat huisartsen 60% van de consulten op de HAP 

achteraf medisch noodzakelijk vond, 30% invoelbaar en 10% overbodig. In totaal komt dus 40% in 

aanmerking voor beïnvloedingsstrategieën 8-10. Een aanzienlijk gedeelte van deze consulten zou 

telefonisch afgehandeld kunnen worden of kunnen wachten tot het spreekuur van de eigen huisarts. 

 
In Nederland hebben patiënten gemiddeld een keer in vier jaar contact met de HAP 1,4,11. Patiënten 

met medisch niet-noodzakelijke contacten blijken relatief veelgebruikers in vergelijking met 

patiënten met medisch noodzakelijke contacten 6. Veelgebruikers worden in eerdere onderzoeken 

gedefinieerd als patiënten met jaarlijks minstens drie 6,12 tot zes 13,14 U4-U5 getrieerde contacten met 

de HAP. Deze groep patiënten lijkt een belangrijk gedeelte van de (onnodige) zorgconsumptie op de 

HAP te genereren 6. Opvallend is dat veelgebruikers in eerder onderzoek aangeven, ondanks de hoge 

contactfrequentie en medisch lage urgentie, alleen bij spoed de HAP te consulteren 12,15.  

 
Er is sprake van een duidelijk verschil in zorgconsumptie op de HAP tussen huisartsenpraktijken 16. De 

zorgconsumptie op de HAP blijkt hoger bij praktijken met een slechtere bereikbaarheid en 

beschikbaarheid, bij praktijken waar huisartsen in de avond- nacht en weekend (ANW) uren niet 

bereikbaar zijn voor palliatieve patiënten en wanneer meer diagnostiek en therapie wordt uitgevoerd 

door de eigen huisarts 16,17. De zorgconsumptie op de HAP is significant hoger bij praktijken met meer 

jonge kinderen en allochtonen en bij een kortere afstand tot de HAP 4,16,18. 

 
In Nederland wordt voornamelijk ingezet op beïnvloeding van de patiënt, maar er is geen onderzoek 

gedaan naar strategieën binnen de huisartsenpraktijk om de zorgconsumptie van de eigen patiënten 

op de HAP te verminderen. Om deze reden is een vragenlijstonderzoek uitgevoerd bij huisartsen in 

de regio Almere om hen te laten reflecteren op strategieën om de zorgconsumptie op de HAP bij de 

eigen patiënten te verminderen. De resultaten kunnen leiden tot bewustwording van de eigen 

zorgconsumptie en de eigen rol als huisarts en als huisartsenpraktijk voor de 7x24 uurs 

huisartsenzorg.  

 



6 
 

 

Onderzoeksvraag 

Hoe kan de huisartsenpraktijk de zorgconsumptie op de HAP Almere helpen verminderen? 

Subvragen: 
1. Op welke wijze kan volgens de huisarts de zorgconsumptie op de HAP door patiënten binnen 

de eigen huisartsenpraktijk worden verminderd?  

2. Wat zijn volgens huisartsen redenen van veelgebruikers bij hen uit de praktijk om contact op 

te nemen met de HAP? 

3. Wat zijn volgens huisartsen strategieën binnen de huisartsenpraktijk om het aantal 

contacten met de HAP van veelgebruikers bij hen uit de praktijk te verminderen? 

 

Methode  

Design en populatie 
Het onderzoek betrof een observationeel vragenlijstonderzoek onder Almeerse huisartsen 

aangesloten bij HAP Almere. De digitale vragenlijst naar zorgconsumptie op de HAP werd uitgezet 

onder 138 gevestigde huisartsen waarvan HAP Almere beschikking had over de benodigde 

contactgegevens. De schriftelijke vragenlijst naar veelgebruikers op de HAP werd uitgevoerd bij 117 

geïncludeerde huisartsen, zie figuur 1. Veelgebruik is in dit onderzoek vastgesteld op minstens vijf 

U4-U5 getrieerde contacten met HAP Almere in 2016. Per huisarts werd de top-10 veelgebruikers uit 

de praktijk geselecteerd voor het onderzoek. In totaal zijn 856 vragenlijsten verstuurd, zie figuur 1.  

Figuur 1: In- en exclusie huisartsen en veelgebruikers 
 

 Contactgegevens van alle Almeerse huisartsen die 
dienst hebben gedaan op de HAP Almere in 2016. 

N=156 

  

Exclusie: géén huisarts, waarnemend huisarts, niet 
(meer) aangesloten bij HAP Almere, foutieve 
gegevens. N=18 

 

  

 Digitale vragenlijst zorgconsumptie HAP verstuurd.  
N=138 

  

Exclusie: géén huisarts, waarnemend huisarts, 
registratie veelgebruikers gedeeld met andere 
huisarts(en) of op praktijknaam, géén veelgebruikers 
in registratie. N=21 

 

 Schriftelijke vragenlijst veelgebruikers verstuurd 
naar huisartsen. N = 117 

  

32 huisartsen: top-10 veelgebruikers  N=320 
85 huisartsen: 1-9 veelgebruikers.  N=536 

 Totaal geïncludeerde veelgebruikers.  
N = 856  
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In 2016 hebben 36.115 patiënten in totaal 57.577 contacten gehad met de HAP Almere. Dit is dan 

285 contacten per 1000 patiënten (Nederland: 251) Van deze contacten waren 28.143 (48,9%) 

contacten U4-U5 getrieerd. Van deze groep zijn er 1141 patiënten geïdentificeerd als veelgebruikers. 

Figuur 2 laat het aantal patiënten zien met minimaal drie U4-U5 getrieerde contacten met de HAP 

Almere in 2016.  

Figuur 2: Aantal patiënten per contactfrequentie met de huisartsenpost Almere in 2016 

 

Instrument 
Er is gebruik gemaakt van twee vragenlijsten samengesteld op basis van relevante wetenschappelijke 

literatuur (bijlage 2 en 4) 2,6,10,12,13,16,19-23 en expertise binnen de onderzoeksgroep. Voordat de 

vragenlijsten zijn uitgezet zijn dezen voorgelegd aan een expertpanel van huisartsen en onderzoekers 

en getest binnen de onderzoeksgroep. De digitale vragenlijst (bijlage 1) naar zorgconsumptie bevatte 

vragen naar strategieën van de huisartsenpraktijk om de zorgconsumptie op de HAP van eigen 

patiënten te verminderen. In de schriftelijke vragenlijst over veelgebruik (bijlage 3) werd gevraagd 

naar redenen van veelgebruik en strategieën om het veelgebruik te verminderen per patiënt volgens 

de eigen huisarts. Huisartsen konden per patiënt meerdere redenen en strategieën aangeven. Beide 

vragenlijsten bestonden uit open en gesloten vragen.  

Procedure dataverzameling 
De 138 vaste huisartsen aangesloten bij HAP Almere kregen per mail een aankondiging met 

informatie over de opzet en het doel van het onderzoek. Vervolgens werd een uitnodigingsmail naar 

deze huisartsen gestuurd met daarin een link naar de digitale vragenlijst. De schriftelijke vragenlijst 

werd enkele weken later per post naar de geselecteerde 117 huisartsen gestuurd. 

Digitale vragenlijst zorgconsumptie 

De digitale vragenlijst is opgezet in ‘LimeSurvey’ en door middel van een unieke link zijn deelnemers 

uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen. Na 10 dagen werd bij een niet geretourneerde vragenlijst 

een herinnering gestuurd en na 20 dagen volgde een tweede herinnering. De gegevens van 

huisartsen zijn geanonimiseerd door de onderzoeksgroep voordat deze zijn geanalyseerd. 

Schriftelijke vragenlijst ‘veelgebruikers’ 

De 117 geïncludeerde huisartsen kregen een lijst toegestuurd met persoonsgegevens en het aantal 

U4-U5 getrieerde contacten met HAP Almere in 2016 van de maximaal 10 grootste veelgebruikers bij 

hen uit de praktijk in 2016. Per veelgebruiker werd een korte vragenlijst toegevoegd. Er werden in 

totaal 856 veelgebruikers geïncludeerd. De lijst met patiëntgegevens werd gegenereerd door HAP 
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Almere uit het HIS-systeem en was niet inzichtelijk voor de onderzoekers. Na 11 dagen werd een 

herinneringsmail gestuurd en na 26 dagen volgde een tweede herinnering. Om de respons te kunnen 

bijhouden werden de vragenlijsten bij het opsturen gecodeerd op basis van praktijk, huisarts en 

patiënt. Gegevens verkregen uit de vragenlijsten zijn anoniem verwerkt door de onderzoeksgroep. 

 

Analyse van de vragenlijsten 
De gegevens verkregen uit de gesloten vragen van zowel de digitale als de schriftelijke vragenlijst zijn 

door middel van beschrijvende statistiek geanalyseerd met SPSS versie 22. Alle data zijn 

gecontroleerd op validiteit. De antwoorden op de open vragen van beide vragenlijsten werden 

gecodeerd en inductief gecategoriseerd door een eerste onderzoeker. Om subjectiviteit te 

minimaliseren hebben een tweede en derde onderzoeker de gecodeerde data onafhankelijk 

gecontroleerd. Frequent gegeven antwoorden en nieuwe inzichten nog niet bekend uit eerdere 

literatuur werden in de resultaten van het rapport beschreven.  

 

Resultaten 

Respons 
De respons op de digitale vragenlijst was 51,8% (n = 70). Na exclusie van één incomplete vragenlijst 

konden 69 ingevulde vragenlijsten meegenomen worden in de analyses, zie figuur 3. De respons op 

de schriftelijke vragenlijst over veelgebruikers was 56,5% (n = 484). Na exclusie van lege vragenlijsten 

en vragenlijsten waarop alleen stond aangegeven dat patiënt onbekend, verhuisd of overleden was 

konden 455 vragenlijsten meegenomen worden in de analyses, zie figuur 3. 

 

Figuur 3: Respons digitale en schriftelijke vragenlijst 
 

 138 huisartsen aangesloten 
bij HAP Almere 

 

   

Digitale vragenlijst 
Verstuurd naar 138 huisartsen 

 Schriftelijke vragenlijst ‘veelgebruikers’ 
Verstuurd over 856 veelgebruikers 

  

Ontvangen door 135 huisartsen 
(3 e-mailadressen ongeldig of niet  

(meer) in gebruik) 

Respons van 68 huisartsen over 484 
veelgebruikers = 56,5% 

 

  Exclusie van lege en onvoldoende 
ingevulde vragenlijsten  

(alleen ingevuld: onbekend, verhuisd, 
overleden) 

N=29 

Respons van 70 huisartsen = 51,8% 

 

Exclusie van incomplete vragenlijst 
N=1 

  

Vragenlijsten meegenomen voor analyses 
N=69 

 Vragenlijsten meegenomen voor analyses 
N=455 
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Huisarts- en praktijkkenmerken 
In tabel 1 zijn huisarts- en praktijkkenmerken weergegeven. Kenmerkend voor regio Almere is dat het 

merendeel van de huisartsen werkzaam is in loondienst en in dienst van gezondheidscentra. Maar 

liefst 95,7% van de deelnemende huisartsen werkt parttime. De wachttijd tot een niet-spoed consult 

betrof gemiddeld 2,2 dagen (SD 1,8). Het overgrote merendeel van de huisartsen (98,6%) maakt geen 

gebruik van een antwoordapparaat tijdens kantoortijd en de balie is tevens bij het merendeel 

(92,8%) nooit gesloten tijdens kantoortijd. Van de deelnemende huisartsen heeft 49,3% een 

spreekuur buiten kantoortijd, wat in de meeste gevallen (82,4%) een avondspreekuur betreft. 

Diensten op de HAP werd door 84,4% (SD 21,7) van de deelnemende huisartsen zelf gedaan.  

 

Tabel 1: Huisarts en praktijkkenmerken van respondenten 

Huisarts/praktijkkenmerk Respondenten (n = 69) 

Leeftijd (mean, SD) 51 jaar (SD 9,7, range 32-65) 

Geslacht vrouw (%) 65,2% 

Jaren werkzaam als huisarts (mean, SD) 18 jaar (SD 10,1, range 1-36) 

Parttime werkzaam (2,5 – 4 dagen) (%) 95,7% 

Dienstverband 
 

Loondienst  
Zelfstandig met eigen praktijk 
Overig 

85,3% 
11,8% 
2,9% 

Percentage diensten zelf gedaan (%) 84,4% (SD 21,7) 

Praktijkvorm (%)* 
 

 

Solo 
Duo  
Samenwerkingsverband van >2 huisartsen of HOED 
Gezondheidscentrum 
Overig 

4,3% 
4,3% 
4,3% 
85,5% 
1,4% 

Praktijkgrootte (mean, SD) 1788 patiënten (SD 1051) 

Wachttijd tot niet-spoed consult 2,2 dagen (SD 1,8, range 1-8) 

Spreekuur buiten kantoortijd * 

- Avondspreekuur 

- Ochtendspreekuur 

- Beide 

49,3% 
82,4% 
11,8% 
5,9% 

Gebruik antwoordapparaat tijdens 
kantoortijd 

Nee  
Ja 

98,6% 
1,4% (15 uur/week) 

Balie gesloten tijdens kantoortijd Nee 
Ja  

92.8% 
7,2% (gem. 3,8 uur/week) 

Werkdruk in 
huisartsenpraktijk * 
 

(Zeer) laag,  
Niet laag/niet hoog 
Hoog 
Zeer hoog 

0% 
23,2% 
56,5% 
20,3% 

* Door afronding van percentages op 1 decimaal zijn dezen bij elkaar opgeteld niet exact 100% 

Zorgconsumptie verschillen tussen huisartsenpraktijken 
Op de vraag hoe huisartsen de zorgconsumptie op de HAP binnen hun eigen praktijk inschatten 

antwoordde het merendeel (69,6%) met ‘gemiddeld’. 14,7% van de huisartsen antwoordde met 

‘weinig contacten’ en 14,7% met ‘hoog aantal contacten’. Huisartsen verklaren de verschillen in 

zorgconsumptie op de huisartsenpost tussen huisartsenpraktijken voornamelijk door 

populatieverschillen (leeftijdsopbouw, etniciteit, sociaaleconomische status, aantal psychiatrische 

patiënten, stedelijkheid van de populatie). Afstand tot de HAP wordt door één huisarts genoemd. 

Een goede bereikbaarheid en beschikbaarheid van de huisartsenpraktijk speelt volgens veel 

huisartsen een rol. Persoonlijke continuïteit en goede uitleg over het voorgestelde beleid tijdens het 

spreekuur hebben volgens huisartsen een positief effect op de zorgconsumptie op de HAP. Enkele 
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huisartsen benoemen verschil in kwaliteit van triage in de dagpraktijk en het gebrek aan ervaring of 

onzekerheid bij de eigen huisarts als redenen voor hogere zorgconsumptie op de HAP.  

 

Strategieën binnen de huisartsenpraktijk 
De vijf strategieën die de huisartsen het vaakst als ‘wel zinvol’ of ‘heel erg zinvol’ aanmerkten waren: 

tijd reserveren in het spreekuur dezelfde dag (86,6%), streven naar persoonlijke continuïteit (83,9%), 

verbeteren van telefonische bereikbaarheid (78%), een jaarlijks overzicht ontvangen van 

‘veelgebruikers’ binnen de eigen praktijk (75%) en het geven van zelfzorg advies tijdens het 

spreekuur (73,6%). Het invoeren van een vrij inloopspreekuur in de ochtend of in de middag werden 

door de huisartsen als het minst zinvol beoordeeld, zie tabel 2. 

Tabel 2: Strategieën huisartsenpraktijk om zorgconsumptie op de huisartsenpost te verminderen (n=69)  

  Strategie huisartsenpraktijk                                                                     
                                                   

(Helemaal) 
niet zinvol (%) 

Neutraal 
(%) 

 Wel/heel erg 
Zinvol (%) 

Tijd reserveren in spreekuur zelfde dag 4,5 9,0 86,6 

Streven naar persoonlijke continuïteit 5,9 10,3 83,9 

Verbeteren telefonische bereikbaarheid 13,2 8,8 78 

Jaarlijks overzicht van ‘veelgebruikers’ binnen eigen praktijk 11,8 13,2 75 

Het geven van zelfzorg advies tijdens het spreekuur  2,9 23,5 73,6 

Voorlichtingsmateriaal in praktijk over doel en gebruik HAP 13,3 19,1 67,6 

Jaarlijkse feedback door de HAP op zorgconsumptie van 
eigen praktijk in vergelijking met andere praktijken 

11,8 23,5 64,7 

Stimuleren gezondheidssites 10,3 29,4 60,3 

Aanspreken en voorlichten van veelgebruikers  19,1 26,5 54,4 

Avondspreekuur 25,8 21,2 53 

Training huisartsen in stimulatie tot zelfzorg bij patiënten 22,3 26,9 50,7 

Vrij inloopspreekuur einde van de middag 54,6 24,2 21,2 

Vrij inloopspreekuur ochtend 58,2 22,4 19,4 

 
Uit antwoorden op de open vragen kwam veelvuldig naar voren dat huisartsen het goed op orde 

hebben van de bereikbaarheid en beschikbaarheid binnen de dagpraktijk van groot belang vinden om 

de zorgconsumptie op de HAP terug te dringen. Zinvolle strategieën hiervoor zijn volgens huisartsen 

het invoeren van een avondspreekuur en alle klachten die zich vóór 17.00 uur in de praktijk 

aandienen zelf oplossen in plaats van doorverwijzen naar de HAP. Om de kwaliteit van triage en 

telefonische adviezen op pijl te houden geeft één huisarts aan doktersassistenten gericht te scholen 

en hen directe feedback te geven op gegeven adviezen aan patiënten. 

Het belang van persoonlijke continuïteit in de huisartsenpraktijk werd door verschillende huisartsen 

wederom benoemd, waarbij sommige huisartsen zich extra focussen op de groep palliatieve 

patiënten. Zowel persoonlijke continuïteit als het voeren van een proactief beleid zijn volgens deze 

huisartsen bijdragend in het terugdringen van de zorgconsumptie op de HAP.  

Zowel uitleg over de klacht met daarbij een duidelijk beleid als uitleg over doel en functie van de HAP 

zijn volgens huisartsen van belang om de zorgconsumptie op de HAP terug te dringen. Verschillende 

huisartsen maken hierbij gebruik van thuisarts.nl, geven zelfzorgadvies of schrijven uitgestelde 

recepten. Meerdere huisartsen spreken patiënten en/of veelgebruikers aan op onnodige 

zorgconsumptie op de HAP. Meer algemene voorlichting over doel en functie van de HAP kan volgens 

sommige huisartsen gegeven worden door middel van folders, berichtgeving op de website van de 

huisartsenpraktijk of een brief naar patiënten met uitleg over doel en functie van de HAP.  
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Als belangrijke randvoorwaarde werd aangegeven dat een goede overdracht en dossiervoering 

richting de HAP essentieel is. Een huisarts doet dit specifiek bij palliatieve patiënten om contacten in 

ANW-uren te voorkomen en een andere huisarts bij complexe patiënten zodat op de HAP minder tijd 

nodig is om informatie over deze patiënten op te zoeken. 

 

Factoren buiten huisartsenpraktijk 
Naast factoren binnen de huisartsenpraktijk, wordt de hoge zorgconsumptie volgens huisartsen ook 

veroorzaakt door factoren op de HAP zelf. Huisartsen noemden meermaals de beperkingen van het 

defensieve triagesysteem op de HAP en één huisarts gaf aan dat meer telefonische adviezen gegeven 

kunnen worden door de HAP, bijvoorbeeld door te verwijzen naar thuisarts.nl. Wat volgens 

huisartsen tevens een probleem is, is dat er vaak geen eenduidig beleid wordt gevoerd tussen de 

huisartsenpraktijk en de HAP, bijvoorbeeld als het gaat om het voorschrijven van antibiotica. 

Meerdere huisartsen merkten op dat de maatschappelijke tendens in de richting van een 24-uurs 

maatschappij oorzaak is voor de toenemende zorgconsumptie op de HAP.  

 

Redenen van veelgebruik 

Redenen van contact met de HAP door veelgebruikers zijn volgens huisartsen voornamelijk 

gebaseerd op ongerustheid of angst (62,6%) en gevoel van spoed (37,4%). Psychosociale 

problematiek, persoonlijkheidsproblematiek en psychiatrie blijken ook regelmatig van invloed op 

medisch niet urgente veelgebruik, zie tabel 3. Ziekte in de voorgeschiedenis speelt bij 19,3% van de 

veelgebruikers een rol. Echter, uit antwoorden op de open vragen blijkt dat actuele morbiditeit van 

veel grotere invloed is op het veelgebruik.  

 

Tabel 3: Redenen van veelgebruik op de HAP volgens huisartsen (n=455)  

Factoren Invloed op het veelgebruik volgens huisartsen (%): 

Ongerustheid of angst 62,9 

Gevoel van spoed  38,0 

Psychosociale problematiek 24,2 

Persoonlijkheidsproblematiek 20,2 

Psychiatrische patiënt 19,1 

Ziekte in voorgeschiedenis 19,3 

Problematische gezinssituatie  16,9 

Hypochondrie 16,5 

Lage SES  14,7 

Etniciteit  9,5 

Niet begrijpen hoe het gezondheidssysteem werkt 8,1 

Verslaafde patiënt  6,2 

Geweldsslachtoffer of onveilige thuissituatie 3,3 

Overdag geen tijd hebben 4,0 

Ziekte in familie 2,6 

Slechte relatie met mij als eigen huisarts 1,8 

Second opinion  0,9 
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Uit de antwoorden op de open vragen bleek bij een deel van de veelgebruikers sprake van multi-

morbiditeit en bevond een aanzienlijk deel zich in de palliatieve levensfase (11,6%). Deze groep 

patiënten meldden zich volgens huisartsen deels met terechte zorgvragen. Er bleek ook frequent 

sprake te zijn van psychiatrische problematiek, al dan niet in combinatie met somatische problemen. 

Als aanvulling op de gesloten vragen noemen huisartsen dat bezorgdheid in veel gevallen speelde bij 

ouders van veelgebruikende kinderen. Bij sommige patiënten werd het veelgebruik veroorzaakt door 

inadequate zorgverlening en onduidelijke afspraken tussen zorgverleners. Enkele palliatieve 

patiënten hebben veel contact gehad met de HAP gedurende vakantie van de huisarts en een aantal 

patiënten werd in de dagpraktijk vaak door waarnemers gezien. Bij enkele patiënten waren geen 

duidelijke afspraken wat betreft nazorg vanuit het ziekenhuis of was sprake van onrust of 

onduidelijkheid bij het verzorgend personeel. Wachttijden voor het verpleeghuis of het niet naar het 

verpleeghuis toe willen speelde bij enkele patiënten een rol in het veelgebruik. 

 

Strategieën per ‘veelgebruiker’ om individuele zorgconsumptie te verminderen 
Strategieën die huisartsen noemen om de zorgconsumptie bij hun ‘veelgebruikers’ te verminderen 

gaan met name over uitleg over de klachten en het te verwachten beloop, stimulatie tot zelfzorg en 

het maken van duidelijke afspraken wanneer contact op te nemen met de HAP. Er wordt veelvuldig 

aangegeven dat huisartsen uitleg geven over doel en functie van de HAP en vele huisartsen zijn 

voornemend veelgebruikers aan te spreken op hun overmatige zorgconsumptie op de HAP. 

Enkele huisartsen geven aan dat meer continuïteit in de dagpraktijk reeds heeft gezorgd voor een 

vermindering van de zorgconsumptie op de HAP. Het zelf organiseren van palliatieve zorg in ANW-

uren is volgens enkele huisartsen zinvol, maar niet altijd mogelijk. Verschillende huisartsen hebben 

regelmatig contact met hun veelgebruikers om te voorkomen dat zij de HAP onnodig consulteren. 

Met name bij psychiatrische patiënten geven huisartsen aan dat het veelgebruik moeilijk te 

beïnvloeden is. Het inzetten van adequate zorg wordt bij deze groep patiënten van groot belang 

geacht. Daarbij geven huisartsen het belangrijk is om duidelijke grenzen te stellen en afspraken te 

maken met deze patiënten. Voor de groep kwetsbare ouderen is het inzetten van adequate zorg 

volgens huisartsen ook van groot belang. Een struikelblok bij deze patiëntgroep zijn lange 

wachttijden voor verpleeghuizen, waardoor in overbruggende periodes geen (volledig) passende zorg 

geboden kan worden. In deze periode blijkt regelmatig dat het zorgpersoneel veelvuldig contact 

heeft met de HAP. Duidelijke afspraken tussen zorgverleners zijn daarom van groot belang om de 

zorgconsumptie op de HAP te verminderen. 
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Beschouwing en conclusie 
Belangrijkste bevindingen en vergelijking met andere literatuur 

Zorgconsumptie 

De zorgconsumptie op de HAP Almere is 285 contacten per 1000 patiënten per jaar bovengemiddeld 

in vergelijking met Nederlandse huisartsenposten met 251 contacten per 1000 patiënten. In beide 

cijfers werden fysieke consulten, telefonische consulten en visites meegenomen. Contacten met HAP 

Almere waren in 2016 bovengemiddeld vaak U4-U5 getrieerd, namelijk 48,9% in vergelijking met 

41,8% in Nederland1-3,11. Verklaringen voor de hoge zorgconsumptie en de relatief lage urgentie 

hebben mogelijk te maken met populatiekenmerken van de Almeerse patiënten 28. Almere is een 

stedelijke regio met relatief meer (niet-westerse) migranten 30, 31, jonge kinderen 31 en mensen met 

een lage SES 31. Mogelijk speelt de manier van triage door de HAP Almere ook een rol. Het NIVEL 

rapport over ontwikkeling op de HAP uit 2017 28 laat zien dat huisartsenposten verschillend gebruik 

maken van de triage applicatie waardoor de urgentietoewijzing niet overal gelijk is.  

 

Algemene strategieën 

Huisartsen gaven aan dat naar hun beleving de zorgconsumptie op de HAP binnen de eigen praktijk 

met name kan worden verminderd door goede bereikbaarheid en beschikbaarheid van de praktijk, 

meer accent leggen op voorlichting en zelfzorgadviezen tijdens het spreekuur en het bieden van 

persoonlijke continuïteit in de dagpraktijk. 

 
De bereikbaarheid van huisartsenpraktijken in Almere is goed georganiseerd. Tijdens kantoortijden 

maakt 98,6% van géén gebruik van een antwoordapparaat en bij 92,8% is de balie tijdens 

kantoortijden nooit gesloten. De gemiddelde toegangstijd voor een niet-spoed consult lijkt met 2,2 

dagen echter bovengemiddeld, maar het betreft wel een inschatting en is niet geobjectiveerd. Van 

de patiënten van deelnemende huisartsen wordt 64,2% gemiddeld binnen twee dagen gezien en 

89,6% binnen drie dagen. Volgens vastgestelde Treeknormen 29 voor Nederlandse huisartsen moet 

80% van de patiënten binnen twee dagen gezien worden met een maximale toegangstijd van drie 

dagen. Als de beleving van de huisartsen klopt dan zou een deel van de Almeerse huisartsen niet 

voldoen aan deze normen. Eerder onderzoek wijst uit dat verbetering in beschikbaarheid van de 

huisartsenpraktijk gedurende kantooruren zorgt leidt tot minder consumptie op de HAP 2,6,16.  

Huisartsen gaven in dit onderzoek aan meer accent te willen leggen op voorlichting en 

zelfzorgadviezen tijdens het spreekuur. Eerder onderzoek toont aan dat het stimuleren van patiënten 

tot zelfzorg 17, onder andere met behulp van thuisarts.nl veelbelovend is in het terugdringen van 

onnodig zorggebruik, zonder daarbij in te leveren aan veiligheid 10. Dit zou dus een zinvolle en veilige 

strategie zijn voor Almeerse huisartsen om de zorgconsumptie op HAP Almere terug te dringen. Een 

mogelijkheid is daarbij om huisartsen te trainen in het stimuleren tot zelfzorg. Uit dit onderzoek komt 

naar voren dat 50,7% van de deelnemende huisartsen dit zinvol vindt. 
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Strategieën bij veelgebruikers 

Bovengenoemde algemene strategieën zijn volgens de beleving van huisartsen ook toepasbaar bij 

veelgebruikers waarbij voornamelijk sprake is van ongerustheid, angst of gevoel van spoed. Bij 

veelgebruikers met (multi-)morbiditeit, psychiatrische problematiek en bij kwetsbare ouderen vinden 

huisartsen persoonlijke continuïteit, het inzetten van adequate zorg en goede communicatie tussen 

hulpverleners van groot belang.  

Inzicht in ‘eigen’ consumptie 

Uit beide deelonderzoeken blijkt dat huisartsen het nuttig vinden om jaarlijks een overzicht te 

ontvangen van de totale zorgconsumptie op de HAP en een overzicht van ‘veelgebruikers’ bij hen uit 

de praktijk om de zorgconsumptie op de HAP terug te dringen. Eerdere onderzoeken opperen dat 

voorlichting van subgroepen met een hogere waarschijnlijkheid tot contact met niet medisch 

noodzakelijke klachten 2,6 bij zal dragen aan een vermindering van de zorgconsumptie op de HAP. 

Almeerse huisartsen zouden deze strategie kunnen toepassen op hun veelgebruikers. 

 

Sterke punten en beperkingen van het onderzoek 
Sterke punten van dit observationele vragenlijstonderzoek waren onder andere dat er veel gegevens 

beschikbaar waren over zowel huisartsen als veelgebruikers. De vragenlijsten zijn zorgvuldig 

opgesteld en getest voor daadwerkelijke afname. De vragenlijsten waren volledig: de deelnemende 

huisartsen hadden weinig aanvullingen op de vragen. De respons op beide vragenlijsten was hoog 
26,27, waardoor de verkregen resultaten waarschijnlijk representatief zijn voor de huisartsen in regio 

Almere. Omdat dit onderzoek heeft plaatsgevonden in een specifieke stedelijke regio zijn de 

resultaten niet zonder meer representatief voor heel Nederland 24,25. In dit onderzoek is gevraagd is 

meestal gevraagd naar de beleving en eigen inschatting van huisartsen. Risico is dat het een hoge 

mate van subjectiviteit en sociaal wenselijkheid heeft. Van de andere kant draagt het opschrijven van 

de eigen beleving ook bij aan bewustwording van factoren die de zorgconsumptie beïnvloeden en de 

eigen rol en verantwoordelijkheid als huisarts in de 7x 24 uurs huisartsenzorg. Tenslotte is in dit 

onderzoek naar veelgebruikers gebruik gemaakt van 1 jaar, maar gemiddelde over meer jaren geeft 

mogelijk een betrouwbaarder beeld over het werkelijke gedrag van patiënten. Immers: sommige 

patiënten maken door omstandigheden soms in korte tijd zeer veel gebruik van de HAP en dan weer 

jaren niet.    

      

 

Aanbevelingen voor vervolg 
In verder onderzoek zal gekeken moeten worden naar de rol van het volgens huisartsen defensieve 

triagesysteem van de HAP. Advies aan HAP Almere is om de manier van triage en de urgentie 

inschatting onder de loep te nemen. Verder is aan te raden om de ingeschatte lange gemiddelde 

wachttijd van 2.2 dagen te objectiveren.  

Aanbevolen wordt om de HAP Almere te vragen de huisartsen jaarlijks overzicht te geven van hun 

‘eigen’ totale zorgconsumptie in vergelijking met de andere huisartsen. Verder zou de HAP de eigen 

huisarts een overzicht kunnen geven van veelgebruikers. Het aanspreken van patiënten op onnodige 

zorgconsumptie kan daarbij helpen. Ook wordt aanbevolen om de eigen zorgconsumptie van 

huisartsen en de uitkomsten van dit rapport te gebruiken als onderlegger voor discussie onder 

huisartsen. Hierbij kunnen dan vragen geformuleerd worden rond verklaringen van de eigen 

zorgconsumptie, hoe preventie van spoed te bevorderen, gewenste verbeteringen en gewenste visie 

en verantwoordelijkheid rond de 7x 24 uurs huisartsenzorg.  
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Conclusie 
Huisartsenpost Almere heeft een hogere consumptie en meer laag urgente contacten vergeleken 

met andere HAP's. Dit is deels te verklaren door populatiekenmerken, maar ook deels uit 

praktijkgebonden factoren. De praktijken in Almere zijn binnen kantoortijd optimaal telefonisch 

bereikbaar en beschikbaar. Mogelijk kan de beschikbaarheid verbeterd worden, maar dit dient nader 

onderzocht te worden. Een groot gedeelte van de huisartsen heeft al verschillende strategieën 

hebben toegepast om de zorgconsumptie op de HAP te verminderen. Meer accent op persoonlijke 

continuïteit, voorlichting en stimuleren van zelfzorg zijn belangrijke aandachtspunten. Meer inzicht 

krijgen in de ‘eigen’ zorgconsumptie op de HAP door een jaarlijks overzicht en een jaarlijks overzicht 

van veelgebruikers kan ook helpend zijn. Het aanspreken van patiënten op onnodige 

zorgconsumptie, proactieve zorgplannen kan bij individuele patiënten eveneens helpen bij preventie 

van spoed en preventie van HAP bezoek.  
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Bijlage 1: Digitale vragenlijst zorgconsumptie 
Kan de huisartsenpraktijk de zorgconsumptie op de huisartsenpost helpen verminderen? 
 

Huisartskenmerken  
1. Wat is uw leeftijd? 
Antwoord: open, numeriek 
 
2. Wat is uw geslacht? 
Antwoord: man/vrouw 
 
3. Hoeveel jaar bent u werkzaam als huisarts? 
Antwoord: open ….. jaar. 
 
4. Hoeveel dagen per week bent u als huisarts gemiddeld in de praktijk werkzaam? 
Antwoord:  open: …. dagen. 
 
5. Wat is uw praktijkgrootte? 
Antwoord: open: …. patiënten. 
 
6. Hoe ervaart u de werkdruk in de huisartsenpraktijk? 
Antwoord:  
- Zeer laag 
- Laag 
- Niet laag/niet hoog 
- Hoog 
- Zeer hoog 
 
7. Welk percentage van uw avond/weekenddiensten op de huisartsenpost heeft u het afgelopen 

jaar naar schatting zelf gedaan?  Geef een percentage van 0-100%. 
Antwoord: open, numeriek 

 

Praktijkkenmerken  
8. In welke praktijkvorm bent u werkzaam? 
Antwoord: 
- Solo praktijk 
- Duo praktijk 
- Samenwerkingsverband van meer dan 2 huisartsen of HOED 
- Gezondheidscentrum 
- Anders, namelijk (open antwoord, geschreven) 
 
9. Werkt u in…  
Antwoord: 
- Loondienst 
- Zelfstandig met eigen praktijk 
- Anders, nl.. 
   
10. Hoeveel uur per week tijdens kantoortijden (ma t/m vr 8.00-17.00 uur) maakt uw praktijk gebruik 

van een antwoordapparaat of doorschakeling naar een andere praktijk? 
Antwoord: numeriek (… uur) 
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11. Hoeveel uur per week is de balie van de praktijk gesloten tijdens kantoortijden (maandag t/m 
vrijdag van 8.00-17.00 uur)? 

Antwoord: numeriek (… uur) 
 
12. Binnen hoeveel dagen kunnen patiënten bij u in de praktijk gemiddeld een niet-spoed consult 

krijgen bij de huisarts? (zelfde dag = 0 dagen) 
Antwoord: open … dagen. 
 
13. Heeft u een spreekuur buiten kantooruren? 
Antwoord: 
- Neen 
- Ja, namelijk 

o Avondspreekuur: ... uur per week (numeriek) 
o Ochtendspreekuur: … uur per week (numeriek) 
o Weekendspreekuur: … uur per week (numeriek) 

 

Zorgconsumptie 
14. Hoe verklaart u dat er verschillen bestaan in zorgconsumptie op de huisartsenpost tussen 

verschillende huisartsenpraktijken? 
 
15. Wat is volgens uw inschatting de zorgconsumptie van uw praktijk op de huisartsenpost 

vergeleken met andere huisartsenpraktijken? 
Antwoord: 
- Weinig contacten 
- Gemiddeld aantal contacten 
- Hoog aantal contacten 
 

Licht uw antwoord toe: 
Antwoord: open. 

 
16. Wat heeft u als praktijk reeds voor maatregelen genomen om de zorgconsumptie op de 

huisartsenpost te verminderen? 
Antwoord: open 
 
17. Hoe kunt u bij ù in de huisartsenpraktijk in de toekomst bijdragen aan een vermindering van 

zorgconsumptie op de huisartsenpost? 
Antwoord: open, geschreven   
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18. Vindt u onderstaande strategieën van huisartsenpraktijken in het algemeen zinvol voor een 
vermindering van zorgconsumptie op de huisartsenpost? Vul onderstaande tabel in door per 
strategie aan te geven of u deze helemaal niet zinvol, niet zinvol, wel zinvol of heel erg zinvol of 
neutraal acht.  

 

Strategie huisartsenpraktijk Helemaal 
niet 
zinvol 

Niet 
zinvol 

Neutraal Wel 
zinvol 

Heel erg 
zinvol 

Verbeteren telefonische beschikbaarheid van 
de praktijk 

     

Tijd reserveren in spreekuur zelfde dag      

Avondspreekuur      

Vrij inloopspreekuur ochtend      

Vrij inloopspreekuur einde van de middag      

Training voor huisartsen in het stimuleren van 
zelfredzaamheid bij patiënten 

     

Streven naar persoonlijke continuïteit (zoveel 
mogelijk dezelfde dokter) 

     

Aanspreken en voorlichten van veelgebruikers 
in eigen praktijk 

     

Stimuleren gebruik van gezondheidssites      

Geven van zelfzorg advies tijdens het spreekuur      

Voorlichtingsmateriaal in de huisartsenpraktijk 
over het doel en gebruik HAP 

     

Jaarlijkse feedback door de HAP op eigen 
zorgconsumptie van mijn praktijk in vergelijking 
met andere praktijken 

     

Jaarlijks inzicht in de patiënten binnen mijn 
praktijk die vaak contact hebben met de 
huisartsenpost voor niet-urgente hulpvragen. 

     

 
19. Zijn er nog zaken die niet aan bod zijn gekomen die u nog graag wilt vermelden? 

Antwoord: open, geschreven. 
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Bijlage 2: Onderbouwing literatuur digitale vragenlijst 
 

‘Strategieën van huisartsenpraktijk om zorgconsumptie op de huisartsenpost te verminderen’ 
 

Praktijkorganisatie Voorlichting binnen 
huisartsenpraktijk 7 

Inzicht in zorgconsumptie 

Verbeteren telefonische 
bereikbaarheid 2 
 
Verbeteren beschikbaarheid:  
- Tijd reserveren in 

spreekuur zelfde dag 2 
- Avondspreekuur 2 
- Vrij inloopspreekuur 

ochtend 2 
- Vrij inloopspreekuur 

einde van de middag 2 
 
Trainen huisartsen in het 
stimuleren zelfredzaamheid 
bij patiënten 2 

Aanspreken en voorlichten van 
veelgebruikers in eigen praktijk 2, 22 
 
Stimuleren gezondheidssites (o.a. 
thuisarts.nl 10) 2, 10, 17 
 
Het geven van zelfzorg advies tijdens 
het spreekuur over niet-urgente 
problemen waarmee patiënten zich 
presenteren 17, 13 
 
Voorlichtingsmateriaal in de huis-
artsenpraktijk (doel en gebruik HAP) 2 

Regelmatig overzicht van 
individuele 
zorgconsumptie van 
patiënten uit de eigen 
huisartsenpraktijk 22 
 
Regelmatig overzicht van 
veelgebruikers uit de eigen 
huisartsenpraktijk 13. 
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Bijlage 3: Schriftelijke vragenlijst veelgebruik 
Vragenlijst patiënt 1 t/m 10    ID: «Praktijknr» - «HAnr» - «Patnr1-10» 

 

1. Kruis s.v.p. aan welke factoren in onderstaande tabel volgens ù als eigen huisarts van invloed 

zijn op het ‘veelgebruik’ van deze specifieke patiënt. 

Uiteraard kunt u het dossier van de patiënt raadplegen bij het invullen van de vragenlijst.  

 

Factoren Factoren van invloed op het 

veelgebruik van deze patiënt: 

Ongerustheid of angst  

Gevoel van spoed   

Overdag geen tijd hebben  

Second opinion   

Slechte relatie met mij als eigen huisarts  

Psychosociale problematiek  

Hypochondrie  

Psychiatrische patiënt  

Persoonlijkheidsproblematiek  

Verslaafde patiënt   

Problematische gezinssituatie   

Ziekte in voorgeschiedenis  

Ziekte in familie  

Onveilige thuissituatie  

Geweldsslachtoffer   

Niet begrijpen hoe het gezondheidssysteem werkt  

Lage SES   

Etniciteit   

Andere factoren, namelijk:  
 

 
 
Aanvullingen:  
 
 
 

 
2. Wat kan ik als huisarts / huisartsenpraktijk doen om het ‘veelgebruik’ bij deze specifieke 

patiënt te verminderen? 
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Bijlage 4: Onderbouwing literatuur schriftelijke vragenlijst 
 

‘Redenen van veelgebruik volgens de huisarts’ 
 

Motieven patiënt Patiëntkenmerken 

- Ongerustheid of angst 2, 11 - Psychosociale problematiek 24 

- Gevoel van spoed 11 - Hypochondrie  

- Overdag geen tijd hebben 2 - Psychiatrische patiënt  

- Second opinion 2 - Persoonlijkheidsproblematiek  

- Slechte relatie met mij als eigen huisarts 2 - Verslaafde patiënt  

- Niet begrijpen hoe het 
gezondheidssysteem werkt 2, 7, 17 

o Geen inzicht in kosten van de zorg 7 
o Denken dat HAP voor alle hulpvragen 

bedoeld is 17 
o Onwetendheid over wanneer naar 

HAP te gaan 2 

- Problematische gezinssituatie  

- Ziekte in voorgeschiedenis 17 

- Ziekte in familie  

- Geweldsslachtoffer of onveilige 
thuissituatie  

- Lage sociaaleconomische status 14, 24, 25 

- Etniciteit 26 

 

 


