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Inleiding 
Als onderdeel van de kwaliteitscyclus binnen onze praktijk, vragen wij patiënten periodiek naar hun 
ervaringen met onze praktijk en de geleverde zorg. Als onderdeel van de NHG-Praktijkaccreditatie 
zijn in 2013 en 2016 patiënten ondervraagd aan de hand van twee vragenlijsten; de Europep-
vragenlijst voor de praktijk en de Europep-vragenlijst voor de huisarts. 

Sinds oktober 2020 zijn nieuwe NHG-kwaliteitsnormen voor de huisartsenpraktijk van kracht; de 
NHG-Praktijkaccreditering versie 3.0. Hierin staat dat een praktijk gedurende een 
hercertificeringscyclus van drie jaar minimaal 1 meting moet uitvoeren. Deze meting moet voldoende 
omvang en inhoud hebben om zeggingskracht te hebben en basis voor mogelijke verbetering te 
bieden. De meting is vormvrij.  

Uit oogpunt van patiëntvriendelijkheid en gemak voor de uitvoering kiezen we vanaf nu voor de 
PREM-lijsten. PREM staat voor Patient Reported Experience Measures. Met de korte PREM-
vragenlijsten kunnen ervaringen van patiënten op de belangrijkste kwaliteitsdomeinen in kaart 
worden gebracht. Daarbij gaat het onder andere over bejegening, voorlichting, cliëntgerichtheid, 
begeleiding, behandeling, gezamenlijke besluitvorming, afstemming tussen zorgverleners, 
deskundigheid, nazorg en een algemeen oordeel. In oktober 2021 heeft het onderzoek 
plaatsgevonden aan de hand van de vragenlijst PREM Eerstelijnszorg. 

 

Verantwoording werkwijze 
Omdat de vragenlijsten digitaal verwerkt worden, is gekozen om de uitnodiging voor deelname ook 
digitaal te verzenden. In oktober 2021 is de vragenlijst PREM Eerstelijnszorg per e-mail verstuurd aan 
alle patiënten van 18 jaar en ouder die in het half jaar ervoor contact hebben gehad met de praktijk. 
In het bericht stonden 2 vragenlijsten, 1 per huisarts. Aan de patiënt is gevraagd de vragenlijst in te 
vullen voor de arts bij wij hij/zij het meest komt.  

Voor de mailing is eerst een selectie in het HIS (Huisartseninformatiesysteem) gemaakt van degenen 
die in de periode april tot en met september geen journaalregel in hun dossier hebben staan. Zij 
hebben in die periode zeer waarschijnlijk geen contact gehad met de praktijk, waardoor de vragen 
voor hen niet relevant zijn. Deze mensen zijn uit de doelgroep gehaald.  

Vervolgens is op de resterende groep een selectie gemaakt van alle patiënten van 18 jaar of ouder, 
dit betrof 2082 personen. Van hen zijn alle mensen aangeschreven van wie het e-mailadres bekend 
was, dit betrof circa 1600 personen. Circa 150 mails konden niet bezorgd worden door een fout in 
het adres of andere reden. Uiteindelijk hebben circa 1450 mensen de mail ontvangen. Dit is 43% van 
de gehele patiëntenpopulatie. Daarnaast heeft de vragenlijst gedurende de maand oktober op onze 
website gestaan, als nieuwsbericht en prominent als melding op de homepage. 

De keuze voor digitale verzending betekent dat we mensen van wie wij geen mailadres hebben niet 
of nauwelijks bereikt hebben. Of dit komt doordat wij het mailadres simpelweg niet kennen of 
doordat iemand niet digitaal-vaardig is, is niet bekend. Daarentegen is in de patiëntselectie te zien 
dat het bezit van een mailadres in alle leeftijdscategorieën van onze patiënten voorkomt.  



Respons 
In totaal hebben 385 mensen de vragenlijsten ingevuld. Voor huisarts Sander Broens zijn 282 lijsten 
ingevuld. Voor huisarts Mayke Hornix zijn 103 lijsten ingevuld. Dit is een respons van circa 26% van 
alle aangeschreven personen. Omgerekend naar praktijkomvang heeft 11% van de patiënten aan het 
onderzoek meegedaan. Alle leeftijdsgroepen (vanaf 18 jaar) en opleidingsniveaus zijn 
vertegenwoordigd. Het is daarom aannemelijk dat de rapportage voldoende omvang en inhoud heeft 
om zeggingskracht te hebben voor onze praktijk.  

 

Resultaten 

Het onderzoek bevat een kwantitatief en een kwalitatief gedeelte.  

Kwantitatief 
Het kwantitatieve gedeelte betrof stellingen over ervaringen met de assistente en de huisarts. Hierop 
kon men antwoorden met: helemaal oneens, oneens, niet oneens en niet eens, eens of helemaal 
eens.  

Aan de hand hiervan krijgen onze assistenten een rapportcijfer 7,8. Dit is 0,5 punt lager dan het 
gemiddelde van de landelijke referentiegroep.  

De huisartsen krijgen het rapportcijfer 8,5. Dit is 0,4 punt lager dan het landelijke gemiddelde. De 
laagste score krijgt de stelling “De behandeling en/of het advies van de huisarts had het gewenste 
resultaat”; dit is 76% voor onze patiënten ten opzichte van 87% in de landelijke referentiegroep. 

Hoewel de scores op de stellingen gemiddeld iets lager liggen dan in de referentiegroep, is onze Net 
Promotor Score1 opmerkelijk hoger dan gemiddeld. 51% van de respondenten zou onze praktijk 
aanbevelen bij andere patiënten. Minus 6% criticasters komen wij uit op een Net Promotor Score van 
45, waar een NPS van 20 gemiddeld is in de referentiegroep. 

 

Kwalitatief 
Aan het eind van de vragenlijst is deelnemers de mogelijkheid geboden een compliment en/of 
verbeterpunt in te vullen, in een leeg opmerkingenveld. Dit betreft vrije tekst. Niet alle deelnemers 
hebben hier iets ingevuld. Bij de complimenten hebben 212 mensen iets ingevuld. Bij de 
verbeterpunten zijn 148 opmerkingen gemaakt.  

Bij het automatisch samenstellen van de totaalrapportage (door de software van de enquete-
omgeving) zijn alle complimenten en verbeterpunten zonder tekstanalyse op een rij gezet. Daarom 
vindt in dit rapport een eigen analyse van de opsomming plaats. De opmerkingen zijn eerst op 
inhoud onderverdeeld in logisch samenhangende deelthema’s. Vervolgens is geturfd hoe vaak een 
deelthema terug komt in de opmerkingen. Sommige opmerkingen zijn in meer dan 1 thema of zelfs 
in elk thema in te delen, afhankelijk van de hoeveelheid tekst. Het totaal van alle thema’s komt 
daardoor hoger uit dan het aantal opmerkingen. 

 

 

 
1De Net Promotor Score is het percentage promotors (personen die een 9 of 10 als cijfer gaven) minus het 
percentage criticasters (personen die een 0 t/m 6 als cijfer gaven). 



 
Complimenten  
De 212 complimenten zijn onder te verdelen in onderstaande vijf thema’s, op volgorde van meest 
genoemd.  

Compliment Aantal maal genoemd 
Aandacht, betrokkenheid, de patiënt serieus nemen 84 
Luisteren, empathisch zijn, aardig-lief-vriendelijk zijn 74 
Deskundig, duidelijk, doortastend zijn 70 
Rust, geduld, tijd nemen voor de patiënt 57 
Vertrouwen 39 

 

Verbeterpunten 
Van de 148 opmerkingen in het veld ‘verbeterpunten’ is 75 keer ingevuld ‘geen/n.v.t.’ en 21 keer 
bevatte dit veld een positieve beoordeling in termen als ‘ga zo door’. De resterende 52 inhoudelijke 
verbeterpunten zijn onder te verdelen in de volgende thema’s op volgorde van meest genoemd. 

Verbeterpunt Aantal maal genoemd 
Mist aandacht en betrokkenheid 17 
Meer tijd nemen voor consulten, uitloop beperken, avondspreekuur 14 
Eerder of vaker doorverwijzen of andere actie ondernemen 8 
Rol en houding doktersassistente (barrière voor contact met huisarts) 6 
Harder praten 2 
Advies meegeven voor na consult, follow-up geven 2 
Administratie op orde brengen en houden 1 
Plek voor kleding/spullen bij onderzoeksbank 1 
Onprettige POH maar is al weg 1 

 

Weging van de opmerkingen 
Opmerkelijk is dat de top 3 van verbeterpunten beschouwd kan worden als de tegenhanger van de 
genoemde complimenten.  

Het aantal mensen dat de aandacht en betrokkenheid waardeert is 4 x zo hoog als het aantal dat 
deze eigenschappen juist mist bij de huisartsen. Wij nodigen mensen uit die zich onvoldoende 
gehoord voelen dit persoonlijk te bespreken met de huisarts. 

De waardering voor de rust en het geduld kent als keerzijde dat het spreekuur kan uitlopen, al is dit 
doorgaans minder dan een half uur. De inzet is om iedereen de juiste aandacht te geven binnen de 
beschikbare tijd. De tip om meer tijd te nemen per persoon gaat direct ten koste van het beschikbare 
aantal contactmomenten met de huisartsen. De mogelijkheden om het aantal contactmomenten uit 
te breiden zijn beperkt in menskracht en beschikbare praktijkruimte. Het blijft dan ook altijd een 
compromis. Dit is ook een reden waarom de assistente de beschikbare tijd moet bewaken. De manier 
waarop deze tijdsbewaking / triage gebeurt is een aandachtspunt dat we mee zullen nemen in het 
vernieuwde assistententeam.  

Eerder of vaker doorverwijzen staat in contrast met de genoemde doortastendheid. Een 
aandachtspunt voor de huisartsen kan zijn om de verwachtingen over een mogelijk vervolg 
duidelijker met de patiënt te bespreken. 

Bij de onderzoeksbanken in de spreekkamers zullen we een krukje en kledinghaakje plaatsen. 


