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Patiënten stellen meer praktische vragen aan de 
huisarts 

Maartje Meijers, Tim olde Hartman, Sandra van Dulmen, Janneke Noordman  

Het is belangrijk periodiek te onderzoeken hoe het vraaggedrag van patiënten in de 

spreekkamer van de huisarts door de tijd verandert. Dat vormt namelijk een van de 

indicatoren van de patiëntparticipatie, die in Nederland de laatste jaren steeds meer 

gestimuleerd wordt. Het blijkt dat patiënten in 2016 minder vragen stelden dan in 

2007, terwijl de gemiddelde consultduur toenam. Het type vragen veranderde 

significant: het aantal medische vragen nam af, terwijl het aantal vragen van meer 

praktische aard (bijvoorbeeld over financiën en logistiek) groeide, vooral onder 

laagopgeleide patiënten. 

 

Patiëntparticipatie is een belangrijke pijler onder demoderne patiëntenzorg, waarbij actieve 

deelname van patiënten de gezondheidsuitkomsten en kwaliteit van zorg verbetert.1-3 Bovendien zijn 

huisartsen informatiever, meegaander en ondersteunender wanneer patiënten vragen stellen, 

verzoeken doen, hun mening geven, en hun angsten en zorgen uiten.2,4,5 Tijdens consulten blijkt 

patiëntparticipatie onder andere uit actief vraaggedrag. Daarom kan het onderzoeken van 

vraaggedrag van patiënten tijdens spreekuurconsulten inzicht geven in de arts-patiëntcommunicatie 

en de mate van consultspecifieke patiëntparticipatie.6 In Nederland stimuleren we patiënten in 

toenemende mate om meer regie te voeren over hun gezondheid, hun wensen en voorkeuren 

kenbaar te maken en actief betrokken te zijn bij de zorg die ze nodig hebben.7,8 Per 1 januari 2020 is 

de Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) gewijzigd. Daarbij is de 

informatieplicht van hulpverleners uitgebreid en gelden aspecten als ‘de patiënt als gesprekspartner’ 

en ‘samen beslissen’ als nieuwe uitgangspunten. De hulpverlener moet zich op de hoogte stellen van 

de situatie en persoonlijke behoeften van de patiënt, en de patiënt uitnodigen om vragen te stellen 

(artikel 7:448 lid 3 BW). De verwachting is dat het vraaggedrag van patiënten in de dagelijkste 

huisartsenpraktijk zal toenemen door de grotere nadruk op patiëntparticipatie en de individuele 

verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid.8 Wij wilden inzicht krijgen in de veranderingen in 

patiëntparticipatie tijdens consulten en onderzochten of en hoe het vraaggedrag van patiënten over 

de tijd verandert (2007-2016). 
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Methode 

Onderzoeksopzet en deelnemers 
Voor dit observationele onderzoek hebben we op video opgenomen consulten tussen huisartsen en 

patiënten uit 2015-2016 (n = 437) vergeleken met huisarts-patiëntconsulten uit een bestaande 

dataset uit 2007-2008 (n = 533) van een vergelijkbaar onderzoek.9,10 In dit eerdere onderzoek naar 

huisarts-patiëntcommunicatie gaven 40 huisartsen, die lid waren van de Nivel Zorgregistraties Eerste 

Lijn, en 533 patiënten toestemming voor deelname. 10 Voor de dataset uit 2015-2016 benaderden we 

huisartsen via ons eigen netwerk en op basis van deelname aan eerdere onderzoeken van het Nivel 

en het Radboudumc. Uiteindelijk gaven 28 huisartsen en 437 patiënten toestemming voor deelname. 

We hebben de opnamen gemaakt gedurende 1 à 2 willekeurige praktijkdagen per huisarts. We 

includeerden alleen patiënten die de Nederlandse taal voldoende beheersten en ouder waren dan 18 

jaar. Voorafgaand aan een consult benaderde een aanwezige onderzoeker de patiënten om 

schriftelijke toestemming voor deelname te verkrijgen. Daarnaast vulde zowel huisarts als patiënt 

vragenlijsten over demografische en medische gegevens in. 

Observatie en analyse 
Voor de analyse codeerden we zowel het aantal als het type vragen van patiënten. Drie onderzoekers 

voerden de observaties uit (ieder een gelijk deel en 10% van elkaars deel met het oog op de 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid). Ze waren getraind om te coderen volgens een observatie-

instrument dat was gebaseerd op het gevalideerde Roter Interaction Analysis System (RIAS).11 Voor 

dit onderzoek hanteerden we de volgende categorieën: medische conditie/therapeutisch regime, 

psychosociale aspecten, sociale context, leefstijl, vraag om de mening van de arts en ten slotte 

praktische vragen. Per categorie registreerden we ook het aantal vragen. Daarnaast vulde zowel 

huisarts als patiënt na het consult vragenlijsten in over de persoonlijke en medische 

achtergrondkenmerken. De tijd tussen het eerste en laatste gesproken woord tijdens het consult 

beschouwden we als consultduur. De duur van het lichamelijk onderzoek rekenden we mee, maar 

dat onderzoek bleef altijd buiten beeld van de videocamera en hebben we dus niet meegenomen in 

de observaties. Om verbanden vast te kunnen stellen tussen het vraaggedrag van patiënten over de 

tijd en demografische kenmerken (waaronder leeftijd en geslacht van artsen en patiënten, 

opleidingsniveau van patiënten, type klachten (ICPC) en consultduur) voerden we een logistische 

multilevel-analyse uit. De gegevens analyseerden we met behulp van STATA-software (versie 14). 

[Tabel1] [Tabel 2] [Tabel 3] 

Resultaten 

Achtergrondkenmerken 
De 28 huisartsen van de periode 2015-2016 waren gemiddeld 47 jaar; 12 waren man en 16 vrouw 

[tabel 1]. De 437 patiënten waren gemiddeld 54 jaar, en er waren 249 vrouwen en 188 mannen, van 

wie ruim een 3e hoger opgeleid was. De 40 huisartsen uit het onderzoek uit 2007-2008 waren 

gemiddeld 51 jaar (26 mannen en 14 vrouwen). De 533 patiënten waren gemiddeld 52 jaar, 320 

vrouwen en 213 mannen, van wie ruim een 5e hoger opgeleid was. De huisartsen waren qua 

praktijkvorm en werkdagen representatief voor de Nederlandse huisartsen. De consultduur was 

significant langer in 2015-2106 (13,4 minuten), dan in 2007-2008 (10,7 minuten) (p < 0,05). 

Vraaggedrag van patiënten 
Patiënten stelden in 2015-2016 significant minder vragen (gemiddeld 2,8) dan in 2007-2008 

(gemiddeld 3,8; p < 0,05) [tabel 2]. Het aantal medische, psychosociale en sociale contextvragen was 
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in 2015-2016 significant lager (p < 0,05), terwijl het aantal praktische vragen (vooral over financiën 

en logistiek) significant was toegenomen (p < 0,05). Laagopgeleide patiënten stelden significant meer 

vragen van praktische aard (p < 0,05) dan hoger opgeleide patiënten (zie de originele publicatie). 

Laagopgeleide patiënten stelden in hun totaliteit ook minder vragen (niet-significant). Daarnaast 

stelden oudere patiënten significant minder vragen over de sociale context dan jongere patiënten. 

De categorie medische vragen bleef wel de grootste en de categorieën leefstijl en vraag om de 

mening van de arts bleven gelijk. 

 

 

WAT IS BEKEND? 
• Een actieve participatie van patiënten draagt bij aan betere gezondheidsuitkomsten voor de 

patiënt en een hogere kwaliteit van zorg. 

• In Nederland worden patiënten in toenemende mate gestimuleerd om meer regie te voeren 

over hun gezondheid, hun wensen en voorkeuren kenbaar te maken, en actief betrokken te 

zijn bij de zorg die ze nodig hebben. 

WAT IS NIEUW? 
• De afgelopen jaren zijn patiënten minder vragen gaan stellen aan hun huisarts, waarbij het 

aantal medische vragen afnam en het aantal praktische vragen toenam. 

• Vooral het vraaggedrag van laagopgeleide patiënten blijkt afgenomen; hun vragen zijn vaker 

praktisch gericht dan die van hoogopgeleiden. 

Beschouwing 
Uit ons onderzoek blijkt dat patiënten in de periode 2015-2016 minder vragen stelden dan tussen 

2007-2008, terwijl de gemiddelde consultduur toenam. Ook het type gestelde vragen veranderde 

significant: het aantal medische vragen nam af en het aantal vragen van meer praktische aard 

(bijvoorbeeld over financiën en logistiek) steeg, vooral onder laagopgeleide patiënten. Deze 

bevindingen stemmen niet overeen met onze verwachtingen, die gebaseerd waren op de huidige 

beleidsinspanningen ter bevordering van patiëntparticipatie. Hoewel we geen uitspraak willen doen 

over oorzaak-gevolgrelaties, zijn er enkele factoren waar we rekening mee moeten houden. 

Uiteraard wil of kan niet iedere patiënt actief participeren.12 Bovendien kan de afname in het aantal 

medische vragen ook te maken hebben met het feit dat huisartsen uit zichzelf al voldoende medische 

informatie verstrekken. Uit eerder onderzoek blijkt dit ook: patiënten met hypertensie waren tijdens 

consulten in 2002 minder actief (ze stelden niet zoveel medische vragen en praatten minder over 

hun zorgen) dan in 1986, terwijl huisartsen meer medische informatie verstrekten. 13 Volgens de 

auteurs van dit onderzoek zou dat een weerspiegeling zijn van de focus op evidence-based medicine 

en geprotocolleerde zorg, waarbij huisartsen zich steeds taakgerichter en zakelijker opstellen. De 

aangetoonde afname van het aantal medische vragen van patiënten stemt overeen met de 

resultaten uit ons eigen onderzoek, waarbij de taakgerichtere en zakelijkere houding van artsen zich 

mogelijkerwijs heeft doorontwikkeld. Daarnaast is ook bekend dat sociaal-demografische kenmerken 

en geletterdheid belangrijke voorspellers zijn voor de bereidheid en mogelijkheid om te participeren 

in een medisch consult. Patiënten met meer beperkte gezondheidsvaardigheden zijn meestal minder 

assertief en in staat om te reageren op patiëntgerichte communicatiestrategieën door huisartsen dan 

patiënten met meer gezondheidsvaardigheden. 14 Ten slotte hebben oudere patiënten de neiging om 

minder vragen te stellen dan jongere patiënten.15 

Toch verklaart dit allemaal niet waarom patiënten minder actief vragen stellen en tijdens hun bezoek 

vaker niet-medische zaken aan de orde stellen. De resultaten roepen verschillende vragen op: zou dit 
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een gevolg kunnen zijn van de een toegenomen gebruik en belang van protocollen? Of van de 

zogenaamde participatiemaatschappij, waarin patiënten, vooral de laagopgeleiden, op hun huisarts 

leunen omdat ze geen sociaal netwerk hebben waarop ze terug kunnen vallen? En wat is überhaupt 

de beoogde reikwijdte van de huisartsenrol? Voor vervolgonderzoek zou het niet alleen interessant 

zijn om het vraaggedrag van patiënten blijvend te monitoren, maar bovenal om dieper in te gaan op 

de gewenste rol van de huisarts die deze kan spelen binnen de beperkte tijd die tijdens een consult 

beschikbaar is.  

Een sterk punt van dit onderzoek is het gebruik van een ruime collectie video-opnamen van 

consulten uit de dagelijkse huisartsenpraktijk. Een beperking is dat de patiëntparticipatie zich in meer 

aspecten uit dat alleen het vraaggedrag van patiënten en dat een actieve patiënt niet per definitie 

ook veel vragen stelt. Omdat dit onderzoek zich alleen tot het vraaggedrag beperkt en niet naar 

andere vormen of uitingen van patiëntparticipatie heeft gekeken (zoals opmerkingen, suggesties, 

eigen initiatief), vormen onze bevindingen geen onomstootbaar bewijs voor een afname in 

patiëntparticipatie. Daarnaast hebben we de locaties van de huisartsenpraktijken niet meegenomen 

in de analyse en was niet bekend of er mogelijk verschillen waren in de gevolgde 

communicatietraining. Alle Nederlandse huisartsenpraktijken hebben echter te maken met dezelfde 

kwaliteitsnormen en richtlijnen, en het communicatieonderwijs binnen de huisartsenopleidingen is 

op een vergelijkbare wijze ingericht. 

Praktische implicatie 
In de huisartsenopleiding en in de beroepspraktijk van de huisarts is er door de focus op medisch-

technische informatie vooral aandacht voor evidence-based medicine en geprotocolleerde zorg.16 

Idealiter combineert de huisarts beschikbare evidentie met medische expertise en de voorkeuren 

van de patiënt. Ons onderzoek lijkt er echter op te wijzen dat patiënten behoefte hebben aan een 

andere, uitgebreidere rol van de huisarts: een huisarts die ruimte biedt voor vragen van niet-

medische en praktische aard, voornamelijk over financiën en logistiek. Huisartsen zouden 

patiëntparticipatie nog meer kunnen faciliteren door de patiënt als partner te blijven betrekken en 

door ondersteunende communicatie in te zetten, vooral bij laagopgeleide patiënten. Toch blijft het 

de vraag of dit allemaal tot de taak van een huisarts behoort – een vraag die niet alleen op beleids- 

en politiek niveau, maar ook in de spreekkamer besproken zou kunnen worden. 

Conclusie 
Patiënten zijn in de periode 2007-2016 minder vragen gaan stellen, terwijl het aandeel praktische 

vragen opvallend genoeg toenam. Het lijkt erop dat de rol van de huisarts is uitgebreid, want 

patiënten stellen hun huisarts vaker niet-medische vragen. Voor vervolgonderzoek zou het daarom 

niet alleen interessant zijn om het vraaggedrag van patiënten te blijven monitoren, maar ook om te 

kijken naar de beoogde reikwijdte van de huisartsenrol. 
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