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Fictie en feiten 

L. HINGSTMAN, (PROGRAMMALEIDER NIVEL) EN L.F.J. VAN VELDEN  

 

In zijn artikel ‘ Fictie en feiten’  (MC 37/2003: 1391) poogt L.R. Kooij het 

hardnekkige gerucht te ontzenuwen dat veel van de nieuw-opgeleide - en dan vooral 

de vrouwelijke - huisartsen niet als zodanig gaan werken. Hij doet dit vooral op basis 

van een analyse van de mate waarin mensen die in 1993-1997 voor het eerst als 

huisarts zijn geregistreerd, na vijf jaar niet voldoen aan de normen voor 

herregistratie. Dat blijkt slechts 3 procent te zijn en nauwelijks te verschillen tussen 

mannen en vrouwen. Op zich is dit een uitkomst die ons niet verbaast, aangezien wij 

al een aantal keren vergelijkbare uitkomsten hebben gepubliceerd. 

 

Als bron voor het gerucht van het grote aantal mensen dat niet als huisarts gaat 

werken, noemt Kooij een NIVEL-rapport uit 1996. Dit rapport kan echter alleen bij 

onzorgvuldige lezing de bron zijn voor een dergelijk gerucht. Weliswaar wordt in het 

rapport vermeld dat 25 procent van alle tot dan toe opgeleide huisartsen nooit als 

zodanig is gaan werken, maar er wordt ook duidelijk gemaakt dat daarbij een groot 

verschil bestaat tussen de afstudeercohorten tot 1989 en de cohorten vanaf 1990. 

Verder wordt duidelijk gemaakt dat er op zich geen groot verschil bestaat tussen de 

mannen en de vrouwen. 

 

Omdat het afzien van werken als huisarts en het na korte of langere tijd stoppen 

direct van belang zijn voor het op te leiden aantal huisartsen, heeft het NIVEL met 

een zekere regelmaat opnieuw gepubliceerd over deze fenomenen. Mensen die 

geïnteresseerd zijn in deze en andere gegevens, kunnen daarvoor onder andere 

terecht op de NIVEL-website (www.nivel.nl ). 
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