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10 De huisartsen van Urk aan het woord

10.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt vraagstelling 7 behandeld:

In hoeverre verschillen de Urker huisartsen van de Nederlandse huisartsen wat betreft attitudes en opvattin-
gen, werkbeleving en satisfactie?

De vraagstelling gaat over factoren van de kant van de huisarts, die van invloed zijn op het zorggebruik.

In de Nationale studie is aan alle deelnemende huisartsen een enquête voorgelegd. In deze enquête zijn
enige van de in de literatuur genoemde factoren met invloed op verwijzen direct of indirect aan bod ge-
komen:
•  omgaan met onzekerheid, nemen van risico/ locus of control/ competentiegevoel/ werkbeleving en

satisfactie,
•  taakopvatting somatisch, psychosociaal,
•  taakafbakening, invloed in tweede lijn.
De Urker huisartsen hebben de enquête ook ingevuld. De uitkomsten worden vergeleken met de landelij-
ke cijfers. Verschillen zullen vanwege de groepsgrootte (5 huisartsen) niet worden getoetst.

10.2 Attitudes en opvattingen

10.2.1 Consultgedrag, alternatieve geneeswijzen, verloskundige zorg

Opvattingen over consultgedrag
De Urker huisartsen schatten gemiddeld dat bij 28% van de patiënten die hun spreekuur bezoeken, dat
niet nodig was geweest. De schattingen van de huisartsen variëren van 10% tot 50%. Daarnaast denken de
huisartsen gemiddeld dat 35% van de patiënten een recept verwacht bij een consult, de uitersten zijn 15%
en 80%. Vervolgens is de gemiddelde schatting van de huisartsen dat bij 34% van de klachten die op het
spreekuur worden gepresenteerd, psychosociale factoren een rol spelen.

Opvattingen over alternatieve geneeswijzen
Twee huisartsen op Urk passen geen alternatieve geneeswijzen toe in de praktijk. Twee huisartsen
tekenen wel eens een recept voor één of meer homeopathische middelen, één huisarts past naast
homeopathie ook nog fytotherapie toe. Het aantal patiënten waarbij alternatieve geneesmethoden wordt
toegepast is gemiddeld in de drie praktijken 23 per jaar met een variatie van 5-55 patiënten per jaar.
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Vier huisartsen verwijzen, zowel op eigen initiatief als op initiatief van patiënten, naar alternatieve
genezers. Eén van deze huisartsen verwijst daarnaast nog naar een acupuncturist. Eén huisarts verwijst
niet naar alternatieve genezers. Gemiddeld verwijzen de vier huisartsen ruim 11 patiënten per jaar naar
een alternatieve genezer, met een variatie van 5-25 patiënten per praktijk.
Eén huisarts geeft aan een positieve houding te hebben tegenover alternatieve geneeswijzen. Twee
huisartsen geven aan in het algemeen negatief te staan tegenover alternatieve geneeswijzen. Twee
huisartsen nemen een tussenpositie in.
Eén huisarts is het geheel eens met de uitspraak dat alternatieve geneeswijzen nuttige aanvullingen zijn
op de reguliere methoden. Drie zijn het er deel wel, deels niet mee eens en één is het er niet mee eens.
Drie huisartsen vinden deels wel, deels niet dat alternatieve geneeswijzen in het ziekenfondspakket horen.
Eén huisarts is het hier niet mee eens en één is het er volstrekt niet mee eens.
Drie huisartsen vinden dat de huisarts op de hoogte moet zijn met de belangrijkste alternatieve
geneesmethoden, Eén is het hier deels wel, deels niet mee eens en één huisarts is het hier niet mee eens.
Het algehele beeld is dat de huisartsen op Urk in meerderheid vinden dat een huisarts op de hoogte moet
zijn van alternatieve geneeswijzen. De meerderheid past wel eens homeopathie toe en verwijst, ook op
eigen initiatief. De meerderheid staat niet echt positief tegenover alternatieve geneeswijzen, één ziet het
als nuttige aanvullingen op reguliere methoden. Een meerderheid neigt tot de mening dat alternatieve
geneeswijzen niet in het ziekenfondspakket moeten worden opgenomen.

Handelen en opvattingen met betrekking tot zwangerschap en bevalling
Alle vijf huisartsen leiden bevallingen. Het gemiddeld aantal bevallingen is op het moment van onderzoek
56 per jaar. Eén huisarts zou liever minder bevallingen willen leiden, de rest had geen behoefte aan
verandering.

10.2.2 Omgaan met onzekerheid

Door het Nivel is ten behoeve van de Nationale studie een lijstje ontworpen met indicatoren voor reductie
van onzekerheid. Op een vijf-puntsschaal kan aangegeven worden in welke mate elk van deze activiteiten
behoort tot de werkstijl van de betreffende huisarts. Deze vraag is ook gesteld aan de huisartsen op Urk.

Tabel 10-1

Omgaan met onzekerheid, Huisartsen Urk (n=5) en Nat. studie (n=157) (%)

Urk Nationale studie

In hoeverre is dit uw stijl?

bij gevoelens van onzekerheid :

mijn stijl onzeker mijn stijl

niet

mijn stijl onzeker mijn stijl

niet

1 aanvragen van lab en röntgen 60 20 20 67 25 9

2 consulteren collega huisarts 40 60 0 33 20 46

3 onzekerheid laten blijken aan patiënt 0 40 60 46 34 21

4 consulteren specialist 0 40 60 35 29 37

5 bespreken achteraf met collega huisarts 80 20 0 64 20 17

6 patiënt vragen na paar dagen terug 100 0 0 80 9 11

7 het eerst met medicijnen proberen 20 40 40 33 35 33

8 zo snel mogelijk verwijzen 0 0 100 5 8 87

9 bespreken achteraf met specialist 40 20 40 32 25 43



hoofdstuk 10: huisartsen 209

In tabel 10-1 zijn de categorieën ‘helemaal mijn stijl’ en ‘mijn stijl’ samengevoegd tot ‘mijn stijl’, en de
categorieën ‘niet mijn stijl’ en ‘helemaal niet mijn stijl’ samengevoegd tot ‘niet mijn stijl’.
Het lijkt erop dat Urker huisartsen meer dan gemiddeld neigen tot het consulteren van een collega huisarts
en minder dan gemiddeld neigen tot het laten blijken van onzekerheid aan de patient en het consulteren
van de specialist. Verder zijn er geen overwegende verschillen wat betreft toepassing van strategieen om
met onzekerheid om te gaan.

10.2.3 Nemen van risico

Met betrekking tot het nemen van risico is de huisartsen een aantal uitspraken voorgelegd. Deze
attitudelijst is ontleend aan Grol (1983) en bestaat uit 6 items. Hoe minder de huisartsen het met deze
uitspraken eens zijn, hoe meer risico zij nemen. Dit geldt met uitzondering van item 5; deze uitspraak is
als enige positief geformuleerd. Grol vermeldt zelf al dat dit item veel ‘mee eens’ reacties opleverde en
heeft het zelf in analyses niet gebruikt.

Tabel 10-2

Opvattingen over risico nemen bij gezondheidsproblemen. Huisartsen Urk (n=5), Nat. studie n=158 (%)

Urk Nationale studie

als huisarts moet je: mee

eens

deels

eens

niet

eens

mee

eens

deels

eens

niet

eens

1 het zekere voor  het onzekere  nemen 0 40 60 17 46 37

2 bij elke klacht bedenken: kan begin ernstige aandoening zijn 0 40 60 54 18 28

3 op somatisch gebied geen enkel risico nemen 0 40 60 19 32 49

4 bij twijfel liever naar specialist verwijzen dan afwachten 0 40 60 13 46 41

5 bij beleid ervan uitgaan dat veel klachten vanzelf overgaan 100 0 0 77 18 5

6 op somatisch gebied alles doen om oorzaak klachten op te sporen 0 60 40 23 34 43

Met de uitspraak: als huisarts dien je het zekere voor het onzekere te nemen is het merendeel (drie van
vijf) Urker huisartsen het niet eens (landelijk 37%). Met de uitspraak: als huisarts moet je er bij elke
klacht rekening mee houden dat het om het begin van een ernstige aandoening kan gaan is het merendeel
(3 van 5) Urker huisartsen het niet eens, de minderheid (2 van 5) is het er deels wel, deel niet mee eens.
Landelijk is 28% het er niet mee eens en is 54% het er wel mee eens. Op de overige uitspraken reageren
de Urker huisartsen niet belangrijk anders dan de huisartsen uit de Nationale studie.
Het algemene beeld is dat de huisartsen op Urk meer risico (durven) nemen dan de gemiddelde
Nederlandse huisarts.

10.2.4 Taakopvattingen met betrekking tot diagnostiek en therapie

Voor 25 aandoeningen is zowel in de studie uitgevoerd door het Nivel als op Urk de huisarts op een
vierpuntsschaal gevraagd of de diagnostiek ervan naar zijn of haar mening het werk van de huisarts is dan
wel van de specialist. Voor dezelfde 25 aandoeningen is hetzelfde gevraagd ten aanzien van de therapie.
De lijst is ontleend aan het werk van Dopheide e.a. (1986); het Nivel heeft van de oorspronkelijke 39
items een aantal typisch ‘specialistische’ aandoeningen verwijderd.



medische consumptie in de huisartspraktijk op Urk210

Tabel 10-3

Taakopvattingen met betrekking tot diagnostiek en therapie. Huisartsen Urk (n=5), Nat. studie (n=157) (%)

Diagnostiek hoort bij huisarts

(versus specialist)

Therapie hoort bij de huisarts

(versus specialist)

Urk Nat.  Urk Nat.

++ + ++ + ++ + ++ +

1 epiglottitis 60 20 57 27 0 0 5 5

2 lichen ruber planus (excl. slijmvliezen) 40 40 29 35 40 40 21 34

3 hyperthyreoidie 60 20 44 40 0 40 3 14

4 bronchiectasie 0 20 8 22 0 100 10 35

5 acute glomerulonefritis 0 100 34 28 0 0 9 13

6 chalazion 100 0 89 9 80 20 22 23

7 haemofilie 0 20 4 17 0 20 1 1

8 leveraandoening tgv geneesmiddelen 0 20 24 32 0 0 6 30

9 carpaal tunnel syndroom 40 20 42 33 0 0 4 10

10 hernia nuclei pulposi 20 80 30 39 0 60 4 24

11 CVA in actieve fase 40 60 58 25 0 20 10 26

12 colitis ulcerosa 0 20 10 27 0 20 4 19

13 acuut longoedeem 0 60 53 25 0 0 16 25

14 pericarditis 0 0 12 30 0 0 1 3

15 pleuritis 0 20 28 44 0 0 10 22

16 allergische purpura 40 60 46 29 20 60 35 22

17 leucoplakie van de vagina 0 40 28 34 0 0 6 12

18 orthostatische albuminurie 60 0 60 27 60 40 65 20

19 lupus erythematodes 20 20 10 23 0 20 3 7

20 peritonsillair abces 40 20 75 16 0 0 3 11

21 enteritis regionalis 0 20 16 24 0 0 8 8

22 toxoplasmose 20 20 37 27 0 40 26 21

23 endometriose 0 0 17 32 0 20 11 26

24 contusio cerebri 40 0 44 21 20 0 26 9

25 ziekte van Parkinson 20 20 39 40 0 40 9 37

De taakopvattingen van de Urker huisartsen ten aanzien van de diagnostiek van de 25 aandoeningen in de
tabel lijken globaal overeen te komen met de opvattingen van de huisartsen in de Nationale studie.
Verschillen doen zich voor ten aanzien van de diagnostiek van pericarditis, pleuritis en endometriose. De
Urker huisartsen vinden dit niet zo zeer tot de taak van de huisarts behoren, in tegenstelling tot de
huisartsen in het landelijk onderzoek. Bij hernia nuclei pulposi vinden alle Urker huisartsen dat de
diagnostiek in eerste instantie bij de huisarts hoort, tegenover 69% landelijk.
De taakopvattingen van de Urker huisartsen ten aanzien van de therapie van de 25 aandoeningen lijken
sterk op de opvattingen van de huisartsen in de Nivel studie. De belangrijkste verschillen doen zich voor
bij bronchiectasieën, chalazion, hernia nuclei pulposi en acuut longoedeem. De Urker huisartsen vinden
allen dat de therapie voor bronchiectasieën  behoort tot het werk van de huisarts, tegen 45% landelijk.
Ook vinden zij dat de behandeling  van chalazion bij de huisarts hoort (landelijk 43% van de huisartsen).
Drie van de Urker huisartsen meent dat de therapie van hernia nuclei pulposi bij de huisarts in goede
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handen is, landelijk 28% van de huisartsen. De therapie bij acuut longoedeem behoort volgens de Urker
huisartsen niet tot hun taak, terwijl 40% van de huisartsen in het landelijke onderzoek vindt van wel.

Het algehele beeld is dat ten aanzien van diagnostiek en therapie bij een lijst van 25 aandoeningen (naar
Dopheide e.a.), behoudens enige uitzonderingen, geen grote verschillen in opvatting bestaan tussen
huisartsen op Urk en elders in Nederland.

10.2.5 Taakopvattingen en competentiegevoel op somatisch vlak

Aan de huisartsen is een lijst voorgelegd met 22 concrete medische handelingen met het verzoek op een
vijfpuntsschaal aan te geven in hoeverre men van mening is dat ze tot de taak van de huisarts behoren.
Deze lijst is ontleend aan het onderzoek van Grol (1983). De schaal loopt van ‘volledig’ tot ‘absoluut niet
behorende tot de taak van de huisarts’. Gezien het geringe aantal respondenten in de studie op Urk zijn
deze vijf categorieën tot drie gereduceerd.

Tabel 10-4

Taakopvatting op somatisch vlak, percentages. Huisartsen Urk (n=5) en Nat. studie (n=157)

Urk Nationale studie

In hoeverre is het volgende een taak

voor de huisarts?

volledig/

grotendeels

enigszins nauwelijk/

totaal niet

volledig/

grotendeels

enigszins nauwelijks/

totaal niet

1 ECG interpreteren 20 80 0 22 33 45

2 diagnose claudicatio stellen 100 0 0 95 4 1

3 diagnostiek meniscusletsel afronden 60 20 20 49 19 32

4 diagnostiek icterus afronden 60 40 0 76 14 9

5 diagnose en behandeling acuut reuma 80 20 0 58 22 19

6 diagnose botfractuur stellen 80 0 20 95 4 1

7 diagnostiek congenitale heuplux. kind 80 20 0 89 8 3

8 diagnostiek subfertiliteit 60 40 0 37 42 20

9 diagnose en behandeling acute nefritis 60 40 0 44 24 32

10 iud plaatsen 100 0 0 85 10 6

11 paracentese uitvoeren 20 40 40 34 22 44

12 wigexcisie bij ingegroeide nagel 100 0 0 78 15 7

13 acute retentie bij prost.hypertr. catheter. 100 0 0 93 5 5

14 behandeling prolaps 100 0 0 80 12 8

15 behandeling panaritium 60 20 20 68 21 11

16 puncteren hydrops knie 100 0 0 69 16 15

17 behand. gonorrhoe bij de man 100 0 0 93 2 5

18 behand. lichte/matige reumat. arthritis 100 0 0 87 10 3

19 desensibilisering bij atopie 80 0 20 66 21 13

20 behandeling cara 80 20 0 90 9 1

21 behand. bloedingen postmenopauze 20 20 60 19 17 65

22 behandeling psoriasis 80 20 0 62 32 6
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De conclusie is dat er geen opvallende verschillen zijn in taakopvattingen op somatisch vlak tussen de
huisartsen op Urk en in de landelijke studie. De meeste handelingen vindt men min of meer tot de taak
van de huisarts behoren, met uitzondering misschien van het uitvoeren van een paracentese en het
behandelen van bloedingen in de postmenopauze.

Aan de huisartsen is ook gevraagd in hoeverre men zich in staat of competent acht betreffende
handelingen uit te voeren. De resultaten zijn verwerkt in een tabel in bijlage 9 (tabel B9-1). De conclusie
is dat zowel in de Nivel studie als in de studie op Urk een groot deel van de huisartsen aangeeft deze
taken wel voor zijn rekening te kunnen nemen.
Dit geldt niet voor het interpreteren van het ECG, het uitvoeren van een paracentese en het behandelen
van vaginale bloedingen in de postmenopauze.
Alle Urker huisartsen geven aan zich competent te achten ten aanzien van het plaatsen of verwisselen van
een IUD, het uitvoeren van een wigexcisie bij ingegroeide nagel, het behandelen van een prolaps en het
puncteren van een hydrops van de knie. Drie van de vijf huisartsen achten zich competent diagnostiek te
bedrijven bij subfertiliteit. Wat betreft deze handelingen lijken de Urker huisartsen  stelliger in hun
competentiegevoel dan de huisartsen uit de Nationale studie.
Het geheel overziende, bestaan er geen belangrijke verschillen in competentiegevoel op somatisch vlak
tussen Urker huisartsen en huisartsen elders; hooguit lijken de Urker huisartsen wat zekerder van hun
zaak wat betreft de zojuist genoemde medisch-technische handelingen.

10.2.6 Taakopvattingen op psychosociaal vlak

Gevraagd is aan de huisartsen op een vijfpuntsschaal aan te geven in hoeverre psychosociale
hulpverlening en begeleiding tot de taken van de huisarts behoort. Ook deze vragenlijst is ontleend aan
Grol (1983). Ook nu zijn in verband met het kleine aantal huisartsen op Urk de vijf antwoordcategorieën
tot drie gereduceerd.

Tabel 10-5

Taakopvatting op psychosociaal vlak. Huisartsen Urk (n=5) en Nat. studie (n=157) (%)

Urk Nationale studie

In hoeverre is het volgende een taak

voor de huisarts?

volledig/

grotendeels

enigszins nauwelijks/

totaal niet

volledig/

grotendeels

enigszins nauwelijks/

totaal niet

1 adviseren bij opvoedingsmoeilijkheden 40 60 0 59 38 3

2 begeleiden ex-psychiatrische patiënten 60 40 0 60 35 6

3 bespreken relatieproblemen echtpaar 40 60 0 58 40 3

4 hulp bieden bij suïcidale neigingen 40 60 0 48 40 13

5 behandelen lichte vorm straatvrees 20 40 40 52 30 19

6 bespreken langdurige problemen werk 100 0 0 72 25 3

7 ontspanningstherapie bij spanningskl. 0 20 80 21 29 50

8 hulp bieden bij seksuele moeilijkheden 40 40 20 60 35 5

9 hulp bieden bij verslavingsproblemen 40 60 0 25 45 31

10 behandelen van wanen 0 20 80 13 29 59
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Het bespreken van langdurige problemen op het werk behoort tot de taak van de huisarts, vinden alle
Urker huisartsen. Zij lijken daarin iets stelliger dan de artsen uit de Nationale studie. Ook het begeleiden
van ex-psychiatrische patiënten behoort volgens een meerderheid van de Urker huisartsen tot hun taak,
maar hierin verschillen zij niet van hun collega’s uit de Nivel studie.
Urker huisartsen menen in meerderheid (80%) dat het behandelen van spanningsklachten met
ontspanningstherapie en het behandelen van wanen niet tot hun taak behoort, hun collega’s elders zijn die
mening minder toegedaan (50% resp. 59%). Ten aanzien van de overige psychosociale activiteiten lijken
de Urker huisartsen niet fundamenteel van mening te verschillen met de huisartsen in de Nationale studie.
In het algemeen is er weinig verschil tussen huisartsen uit Urk en huisartsen elders wat betreft de
taakopvatting op het psychosociaal vlak.

10.2.7 Algemene taakopvatting

In hoeverre wil de huisarts zich onafhankelijk opstellen ten aanzien van de specialist? Voor het
beantwoorden van deze vraag heeft het Nivel gebruik gemaakt van de lijst van Dopheide e.a. (1986). De
oorspronkelijke lijst 19 items. Het Nivel beoordeelde naar aanleiding van de resultaten een zevental items
als ‘te scheef’ (de nummers 1, 3, 5, 6, 13, 14 en 15. De uiteindelijke variabele ‘taakopvatting’ wordt
samengesteld uit 6 items (Cronbach’s α: 0.70). In de tabel zijn betreffende 6 items aangegeven met een
asterix (*) en bovenin de tabel gezet, de  vervallen items onder in de tabel (# voor het itemnummer). De
tekst van de uitspraken is ten behoeve van de tabel ingekort; de volledige tekst is te vinden in het Nivel
basisrapport (Foets e.a., 1991).

Tabel 10-6

Algemene taakopvatting. Huisartsen Urk (n=5) en Nat. studie (n=159) (%)

Urk Nationale studie

mening over de volgende uitspraak: mee

eens

deels

eens

niet

eens

mee

eens

deels

eens

niet

eens

4 specialist moet zich vooral als consulent huisarts opstellen * 60 20 20 56 27 17

7 huisarts moet in ziekenhuis als hij wil kunnen meebehandelen * 40 40 20 48 28 25

9 specialist moet geregeld overleggen met huisarts over opgen. pat. * 60 40 0 51 37 12

10 inbreng huisarts en spec. moet gelijk bij behandeling opgen. pat. * 20 80 0 11 29 60

11 verlenging behandeling specialist moet huisarts kritisch bekijken * 60 40 0 62 23 15

12 specialist behoort huisarts iha te betrekken bij beslissing opname * 100 0 0 54 33 14

2 deel diagnostiek specialist kan even goed door huisarts gedaan 80 0 20 75 19 6

8 bij verschil van mening wenselijkheid opname, specialist doorslag 0 20 80 6 43 51

#1  je moet je steeds afvragen of je niet op terrein specialist komt 0 40 60 2 7 91

#3 controle chronische patiënten hoort zo mogelijk bij huisarts 100 0 0 86 13 2

#5 specialist moet bij negatieve bevindingen direct terugverwijzen 100 0 0 96 3 1

#6 huisarts mag bij bezoek ZH status inzien zonder tussenkomst spec. 80 20 0 82 9 9

#13 specialist moet huisarts meer betrekken bij nazorg na opname 80 20 0 89 10 1

#14 medische nazorg na opname in principe door de huisarts 100 0 0 97 3 0

#15 als medische nazorg nodig, moet spec. met huisarts contact opnem. 100 0 0 95 4 0
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We vinden geen duidelijke verschillen tussen de Urker huisartsen en huisartsen uit de landelijke
steekproef behalve bij de items 10 en 12. Met de uitspraak: ‘bij de behandeling van ziekenhuispatiënten
zou de inbreng van de huisarts even groot moeten zijn als die van de specialist’ zijn vier van de vijf Urker
huisartsen het gedeeltelijk eens, de vijfde is het er geheel mee eens. Landelijk is dat 29% resp. 11%. Met
de uitspraak: ‘de specialist zou als regel de huisarts moeten betrekken bij zijn beslissing om de patiënt op
te nemen’ zijn alle Urker huisartsen het eens, landelijk 54%.
Het lijkt er op dat de Urker huisartsen een wat bredere taakopvatting hebben dan de huisartsen uit de
Nationale studie.

10.2.8 Algemene taakuitoefening

In hoeverre stelt de huisarts zich daadwerkelijk onafhankelijk op ten aanzien van de specialist? Hoe is de
taakuitoefening oftewel de feitelijke gang van zaken in de praktijk?
Een lijst met dezelfde items als in tabel 10-6 is aan de huisartsen voorgelegd, nu met de vraag of
betreffende situatie in de praktijk voorkomt (antwoordcategorieën van ‘meestal’ tot ‘nooit’. Verdere
informatie over deze lijst en over de resultaten is te vinden in bijlage 9 (tabel B9-2).  De items 3, 5, 13, 14
en 15, die bij de lijst ‘taakopvatting’ als te scheef zijn beoordeeld, omdat verreweg de meeste huisartsen
het er volledig mee eens zijn, komen wel voor in de factor ‘taakuitoefening’: wat men vindt is kennelijk
niet altijd hetzelfde als wat men doet.
Het gaat om ‘controle chronische patiënten hoort zo mogelijk bij huisarts’, ‘specialist moet bij negatieve
bevindingen direct terugverwijzen’, ‘specialist moet huisarts meer betrekken bij nazorg na opname’,
‘medische nazorg na opname in principe door de huisarts’, ‘als medische nazorg nodig, moet specialist
met huisarts contact opnemen’.
De items 7 en 10 van de factor ‘taakopvatting’ worden bij de lijst ‘taakuitoefening’ als te scheef
beoordeeld: er komt volgens verreweg de meeste huisartsen in werkelijkheid niets van terecht. Het gaat
om ’huisarts moet in ziekenhuis als hij wil kunnen mee behandelen’, ‘inbreng huisarts en specialist moet
gelijk bij behandeling opgenomen patiënt’.

Bij een tweetal items (9 en 12) lijken er verschillen te bestaan tussen de huisartsen uit Urk en de
huisartsen in de Nationale studie.
Vier van de vijf Urker huisartsen melden dat het wel voorkomt dat specialisten geregeld overleggen over
opgenomen patiënten, één huisarts zegt dat hij dat niet of nauwelijks meemaakt. Landelijk zegt 29% van
de huisartsen dat dit voorkomt, terwijl 67% meldt dat het vrijwel nooit gebeurt. Vaker overleg door
specialisten over opgenomen patiënten, zou men kunnen uitleggen als een grotere inbreng van de huisarts
bij opgenomen patiënten.
Vier van de vijf Urker huisartsen zeggen dat het wel voorkomt dat de specialist de huisarts betrekt bij de
beslissing de patiënt op te nemen, één huisarts zegt dat dit als regel gebeurt. Bij de huisartsen in de
landelijke steekproef meent 33% dat dergelijk overleg wel voorkomt en meldt 15% dat dit in het
algemeen zo is; daarentegen zegt 52% dat dit vrijwel nooit gebeurt.
Het lijkt erop dat de Urker huisartsen een iets bredere taakuitoefening hebben dan de gemiddelde
Nederlandse huisarts.
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10.2.9 Invloed huisarts in de tweede lijn

In deze paragraaf gaat het om een indicatie van de mate waarin de huisarts invloed meent te hebben in de
tweede lijn. De lijst in de tabel bevat 17 uitspraken en is speciaal gemaakt ten behoeve van de Nationale
studie. Naar aanleiding van de resultaten heeft het Nivel de items 1, 10 en 13 laten vervallen (‘te scheef’),
in de tabel zijn de velden van de betreffende items grijs gemaakt en onderin de tabel gezet. Item 16 is uit
inhoudelijke overwegingen toch meegenomen. De tekst van de uitspraken is ten behoeve van de tabel
ingekort; de volledige tekst is te vinden in het Nivel rapport.
Het Nivel onderscheidt 2 factoren. De eerste factor is de schaal die de ervaren ‘materiële kosten van
continuïteitsinvloed’ meet. Deze factor bevat de items 2, 11, 12, 14, 15 en 16 (Cronbach’s α: 0,66). Bijna
al deze items hebben betrekking op de materiële kosten van continuïteitsinvloed : de benodigde tijd en het
ontbreken van specifieke honorering voor het consulteren van specialisten en het uitvoeren van taken op
het grensvlak van eerste- en tweede lijn. Item 2 brengt tot uitdrukking in hoeverre huisartsen - mogelijk in
verband met deze materiële kosten - vinden dat de verantwoordelijkheid voor verwezen patiënten geheel
en al bij de specialist ligt. In de tabel worden de items aangeduid met 1 asterix (*).

Tabel 10-7

Invloed huisarts in de tweede lijn. Huisartsen Urk (n=5) en Nat. studie (n=160) (%)

Urk Nationale studie

mening over de volgende uitspraak: mee

eens

deels

eens

niet

eens

mee

eens

deels

eens

niet

eens

2 na verwijzing ligt verantwoordelijkheid bij specialist * 0 80 20 10 44 46

11 bezwaar huisarts niet gehonoreerd voor consulteren specialist * 0 0 100 11 23 66

12 bezwaar dat consulteren specialist zoveel tijd kost * 20 20 60 15 21 63

14 taakverschuiving naar huisarts pas als extra honorering * 0 20 80 14 37 49

15 bezwaar taakverschuiving naar huisarts is dat het teveel tijd kost * 0 40 60 21 29 50

16 afstemming eerstel. disciplines tijdrovend: 'laat patiënt maar in ZH' * 0 0 100 7 13 81

4 prettig gedachten wisselen specialist over diagnostiek en behand. ** 100 0 0 73 20 7

5 huisarts vertrouw.pers. +belangenbehartiger tijd. spec. behand. ** 60 40 0 74 23 4

6 generalistische kennis onvold. voor adequate communicatie spec. ** 0 40 60 6 24 71

7 makkelijker overleggen met huisarts dan met specialist ** 0 40 60 22 19 59

8 afwachtende houding tov spec. behand. tenzij patiënt mij vraagt ** 0 40 60 21 33 46

17 wil op hoogte zijn behand. spec., voor als beroep tussentijds op mij 80 0 20 54 31 14

3 moet behandeling specialist huisartsgeneeskundig toetsen 40 60 0 68 25 8

9 als ziekenfondspatiënt verwezen wil, dan houd ik niet tegen 0 40 60 23 42 36

#1 wil kennis en kunde zoveel mogelijk in praktijk toepassen 100 0 0 96 3 1

#10 voorkomen onnodige behandeling door specialist is taak huisarts 100 0 0 92 4 4

#13 partic. patiënt  wil verwezen? akkoord, anders risico andere huisarts 0 0 100 4 10 86

*   factor ‘ervaren materiele kosten van continuïteitsinvloed’

**  factor ‘ervaren sociale kosten en baten van continuïteitsinvloed’

De tweede factor is de schaal die de ervaren ‘sociale kosten en baten van continuïteitsinvloed’ meet. Deze
factor bestaat uit de items 4, 5, 6, 7 en 8 (Cronbach’s α: 0,60), die betrekking hebben op de kosten en
baten die aan verdere begeleiding van patiënten in de tweede lijn verbonden zijn. Het betreft daarbij
specifiek de ‘sociale kosten’ (de moeilijkheden van de communicatie met specialisten - item 6 en 7 - en
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met patiënten - item 8) en de ‘sociale baten’ (de genoegens van de communicatie met patiënten - item 5 -
en specialisten - item 4). Deze items worden in de tabel aangegeven met twee asterix (**).

Over de meeste uitspraken denken de huisartsen uit Urk grofweg hetzelfde als hun Nederlandse collega’s.
Bij drie uitspraken lijken verschillen te bestaan.
Alle Urker huisartsen vinden het prettig om met specialisten van gedachten te wisselen over diagnostiek
en behandeling van hun patiënten; landelijk denkt 73% van de huisartsen er zo over.
Dat de huisarts geen speciale honorering ontvangt voor het consulteren van de specialist, is voor geen
enkele Urker huisarts bezwaarlijk. Elf procent van de huisartsen uit de landelijke steekproef vindt dit wel
een bezwaar, terwijl 23% hierover twijfelt. Vier van de vijf Urker huisartsen stellen hun bereidheid om
meer dingen op het grensvlak van eerste en tweede lijn te doen, niet afhankelijk van extra honorering
voor die activiteiten (landelijk 49%), één huisarts twijfelt. Landelijk twijfelt 37% van de huisartsen en is
14% van hen pas bereid tot taakverschuiving als de honorering is geregeld.
Het lijkt erop dat het contact met de specialist door de Urker huisarts positiever wordt beoordeeld dan
door de gemiddelde Nederlandse huisarts. Honorering van de huisarts als voorwaarde voor het
consulteren van de specialist en voor taakverschuiving richting huisarts lijkt voor de Urker huisartsen
minder een punt dan voor hun collega’s in de landelijke steekproef.

10.2.10 Locus of control

De lijst met uitspraken in de tabel reflecteert de mate waarin de huisarts invloed meent te hebben op zijn
omgeving en kan omschreven worden als de ‘locus of control’ voor huisartsen. De lijst is ontleend aan De
Jong (1981). Het eerste item is door het Nivel als te scheef beoordeeld en dus verwijderd (wit veld). Het
Nivel heeft één factor geïdentificeerd, de items met een asterix in de tabel (Cronbach’s α: 0,71).

De Urker huisartsen lijken de invloed van de huisarts op de situatie van de patiënt (‘of het goed of slecht
gaat’) wat lager in te schatten dan hun Nederlandse collega’s (uitspraken 4 en 18). Daarbij zou kunnen
passen dat ze mogelijk wat minder het idee hebben dat ‘je als huisarts voor je patiënten veel kunt doen als
je werkelijk goed je best doet’ (11).
Urker huisartsen lijken daarentegen wat meer dan andere huisartsen van mening dat patiënten te
veranderen zijn (10).
Ze lijken het minder eens te zijn met de uitspraak: ‘Hoe je ook je inspant, omstandigheden bepalen vaak
slagen of niet’ (13). Alle Urker huisartsen zijn het oneens met de uitspraak dat extra moeite doen vaak
niet wordt beloond (7), landelijk wordt daar  genuanceerder over gedacht.
Het algemene beeld is dat Urker huisartsen zichzelf mogelijk minder invloed toedichten op de situatie van
de patiënt, maar mogelijk meer op (verandering van) de patiënt zelf en op de eigen situatie.
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Tabel 10-8

‘Locus of control’: mate waarin de huisarts invloed meent te hebben op zijn omgeving.

Huisartsen Urk (n=5) en Nat. studie (n=157) (%)

Urk Nationale studie

mening over de volgende uitspraak: mee

eens

deels

eens

niet

eens

mee

eens

deels

eens

niet

eens

4 huisarts weinig greep op goed of slecht gaan patiënt* 40 60 0 24 52 24

5 je echt volledig inzetten betekent veel bereiken* 20 40 40 45 42 13

7 hoe ik me ook inzet, wordt vaak niet beloond* 0 0 100 12 30 58

10 de meeste patiënten verander je toch niet* 20 20 60 39 43 18

11 als je goed je best doet, kun je veel voor patiënten doen* 0 40 60 64 29 7

13 hoe je je ook inspant, omstandigheden bepalen vaak slagen of niet* 20 40 40 74 25 1

14 veel pat. zijn zoals ze zijn, huisarts verandert daar niet veel aan.* 40 20 40 37 47 16

16 als je blijft proberen kun je ook moeilijke pat. eens veranderen* 40 20 40 7 57 36

17 hangt vooral van mijzelf af of ik bereik wat ik wil* 20 80 0 40 47 13

18 goed of slecht met pati. hangt voor groot deel van mijn aanpak af* 0 20 80 16 55 29

2 meer energie in patiënt steken loont 0 80 20 17 59 24

3 vervelende dingen heb je niet zelf in de hand 0 80 20 17 64 19

6 problemen in contact patiënt: ligt vaak aan mijzelf 40 60 0 35 50 15

8 of patiënt je als huisarts goed vindt: niet in de hand 0 40 60 14 48 38

9 als fouten, dan vaak door eigen onkunde 0 60 40 38 38 24

12 als iemand iets vervelends overkomt, vaak eigen schuld 0 40 60 9 51 40

15 vaak gevoel dat patiënten verloop spreekuur meer bepalen dan ik 0 80 20 19 34 47

19 goed functioneren in werk hangt vooral af van meezitten in je leven 0 40 60 21 48 31

#1 plezier hebben in werk ligt aan jezelf 100 0 0 94 16 1

10.3 Werkbeleving en satisfactie

Werkbeleving van de huisarts

Met betrekking tot drie deelaspecten van het werk is de huisarts gevraagd of hij zijn werk positief of
negatief ervaart. De lijst is ontleend aan Grol (1983). Het betreft de deelaspecten: hulp geven aan
patiënten met diagnostiseerbare lichamelijke klachten en symptomen, hulp geven aan patiënten met
psychosomatische klachten of met psychosociale problemen, bezig zijn met andere activiteiten dan
spreekuur en visites.
De vragen die zijn gesteld zijn in de tabel afgedrukt. De oorspronkelijke 5 puntsschaal is gereduceerd tot
een 3 puntsschaal. Het Nivel heeft in navolging van Grol 2 factoren geïdentificeerd. De eerste factor
(Cronbach’s α: 0,82) is te benoemen als de positieve gevoelens van de huisarts ten aanzien van zijn werk,
de tweede factor (Cronbach’s α: 0,76) als de negatieve gevoelens van de huisarts ten aanzien van zijn
werk.
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Bij de behandeling van lichamelijke aandoeningen ervaren de Urker huisartsen mogelijk iets minder vaak
dan hun landelijk werkende collega’s een prettig, aangenaam gevoel, maar daar staat tegenover dat ze
minder vaak een gevoel van twijfel lijken te hebben.
Bij de behandeling van psychosomatische en psychosociale aandoeningen is er niet veel verschil tussen
huisartsen op Urk en in Nederland wat betreft het ervaren van positieve gevoelens; wel lijken Urker
huisartsen minder vaak frustraties en twijfels te voelen.
Bij andere activiteiten dan spreekuur en visite ervaren Urker huisartsen mogelijk wat vaker een gevoel
van uitdaging en wat minder vaak een gevoel van tijdnood.

Tabel 10-9

Werkbeleving van de huisarts. Huisartsen Urk (n=5) en Nat. studie (n=154) (%)

Urk Nationale studie

Hoe vaak komt dit gevoel voor bij het

hulp bieden aan patiënten met: Factor

zeer vaak/

vaak

soms zelden/

nooit

zeer vaak/

vaak

soms zelden/

nooit

a Lichamelijke aandoeningen

1 een gevoel van tevredenheid 1 60 40 0 74 25 1

2 een gevoel van tijdnood 20 60 20 16 56 28

3 een gevoel van frustratie 0 60 40 1 49 50

4 een gevoel van uitdaging 1 40 60 0 51 33 16

5 een gevoel van gespannenheid 2 40 0 60 7 41 52

6 een gevoel van eigenwaarde 1 40 20 40 35 42 23

7 een gevoel van twijfel 2 0 60 40 17 64 19

8 een prettig, aangenaam gevoel 1 20 80 0 66 29 5

b Psychosomatische/ sociale klachten

1 een gevoel van tevredenheid 1 0 80 20 39 50 11

2 een gevoel van tijdnood 2 80 20 0 55 32 13

3 een gevoel van frustratie 2 0 100 0 42 44 14

4 een gevoel van uitdaging 1 40 40 20 46 38 16

5 een gevoel van gespannenheid 2 20 60 20 16 51 33

6 een gevoel van eigenwaarde 1 20 40 40 20 46 34

7 een gevoel van twijfel 2 0 100 0 43 45 12

8 een prettig, aangenaam gevoel 1 60 20 20 25 50 25

c Andere activiteiten

1 een gevoel van tevredenheid 1 40 60 0 65 31 4

2 een gevoel van tijdnood 2 40 20 40 54 31 15

3 een gevoel van frustratie 2 20 40 40 25 44 31

4 een gevoel van uitdaging 1 60 20 20 26 38 36

5 een gevoel van gespannenheid 2 20 20 60 11 39 50

6 een gevoel van eigenwaarde 1 20 20 60 27 42 31

7 een gevoel van twijfel 2 0 100 0 18 50 32

8 een prettig, aangenaam gevoel 1 40 40 20 51 38 11
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Satisfactie van de huisarts

Het Nivel heeft een lijst samengesteld op basis van items uit onderzoek van Mechanic (1975) en
McCranie (1982). De huisartsen is gevraagd een antwoord te geven met betrekking tot de eigen situatie.
De oorspronkelijke 5 antwoordcategorieën zijn hier gereduceerd tot 3.
Alle huisartsen zijn tevreden met de mogelijkheid voor professionele contacten met andere huisartsen en
met hun inkomen, landelijk is dat bij 67% resp. 58% van de huisartsen het geval. Drie van de Urker
huisartsen zijn tevreden met de hoeveelheid tijd die ze hebben voor nascholing, tegen 35% van de
huisartsen landelijk.

Tabel 10-10

Satisfactie van de huisarts. Huisartsen Urk (n=5) en Nationale studie (n=157) (%)

Urk Nationale studie

(zeer)

tevreden

deels

tevreden

(zeer) on-

tevreden

(zeer)

tevreden

deels

tevreden

(zeer) on-

tevreden

1 hoeveelheid tijd beschikbaar per patiënt 40 0 60 60 30 10

2 mogelijkheid professionele contacten specialist 20 60 20 48 19 14

3 mogelijkheid professionele contacten huisarts 100 0 0 67 19 14

4 inkomen 100 0 0 58 22 20

5 uitrusting praktijk en beschikbare faciliteiten 80 20 0 68 19 13

6 tijd die praktijk kost 20 20 60 44 32 24

7 tijd beschikbaar voor nascholing 60 0 40 35 22 43

8 tijd beschikbaar voor gezin 40 20 40 30 26 44

9 beschikbare vrije tijd 40 20 40 21 26 54

Drie van de vijf Urker huisartsen zijn ontevreden over de hoeveelheid tijd die ze per patiënt beschikbaar
hebben, twee zijn wel tevreden. Landelijk is 10% ontevreden, is 60% tevreden en neemt 30% een
tussenpositie in. Ook over de hoeveelheid tijd die de praktijk hen kost zijn drie van de vijf Urker
huisartsen ontevreden, landelijk is dat bij 24% van de huisartsen het geval.
De huisartsen op Urk en elders in Nederland zijn verdeeld over de mate van tevredenheid met de
mogelijkheid voor professionele contacten met specialisten, met de uitrusting en de faciliteiten van hun
praktijk, met de hoeveelheid tijd voor hun gezin en met de hoeveelheid vrije tijd die overblijft.
De verschillen samengevat: alle Urker huisartsen zijn tevreden met de mogelijkheden tot contacten met
andere huisartsen en met hun inkomen; een meerderheid is tevreden met de beschikbare tijd voor
nascholing. Ze lijken hierin stelliger dan andere huisartsen. Een meerderheid van de Urker huisartsen is
ontevreden met de beschikbare tijd per patiënt en met de tijd die de praktijk hen kost. De huisartsen in de
landelijke steekproef zijn veel minder ontevreden op deze punten.
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10.4 Overzicht belangrijkste resultaten

Attitudes en meningen
Mogelijk zijn de Urker huisartsen meer dan gemiddeld bereid risico te nemen. Wat betreft het omgaan
met onzekerheid lijkt het erop dat ze meer dan gemiddeld neigen tot het consulteren van een collega
huisarts en minder dan gemiddeld neigen tot het laten blijken van onzekerheid aan de patient en het
consulteren van de specialist.
Urker huisartsen lijken geen andere taakopvatting te hebben wat betreft diagnostiek en therapie en op
somatisch en psychosociaal vlak. Ze voelen zich net zo competent op somatisch vlak, maar lijken wat
zekerder bij medisch-technische behandelingen.
De Urker huisartsen lijken positiever te staan tegenover contact en overleg met de specialist. Ze lijken
honorering minder als voorwaarde te stellen voor het consulteren van de specialist en voor
taakverschuiving naar de huisarts. Ze lijken een bredere taakopvatting en een bredere taakuitoefening te
hebben dan de gemiddelde Nederlandse huisarts.
De Urker huisartsen lijken zichzelf minder invloed toe te dichten op de situatie van de patiënt. Daar staat
tegenover dat ze meer invloed menen te hebben op (verandering van) de patiënt zelf. Ze denken relatief
veel invloed op de eigen situatie te hebben.

Werkbeleving en satisfactie
De Urker huisartsen lijken minder vaak negatieve gevoelens (zoals twijfels of frustratie) te ervaren bij het
reguliere huisartsenwerk, terwijl ze bij andere activiteiten dan spreekuur en visite vaker een gevoel van
uitdaging en minder vaak een gevoel van tijdnood ervaren.
Misschien zijn ze meer tevreden met de mogelijkheden tot contacten met andere huisartsen en met hun
inkomen, en meer tevreden met de beschikbare tijd voor nascholing. Ze lijken meer ontevreden met de
beschikbare tijd per patiënt en met de tijd die de praktijk kost.

10.5 Beschouwing

Betekenis verschillen attitude; aanwijzingen in taakuitoefening voor bestaan ervan?
Het management van diagnostische of therapeutische onzekerheid lijkt de Urker huisartsen iets beter af te
gaan. Om onzekerheid te reduceren neigen ze tot het gebruik van dezelfde strategieën als artsen in
groepspraktijken en gezondheidscentra. Ze lijken meer bereid risico te nemen. Ze lijken meer te (durven?)
delegeren aan de assistente. Ze lijken zich zekerder te voelen bij gebruik van medische techniek. Mogelijk
hebben ze meer invloed in de tweede lijn. De Urker huisartsen lijken dus een relatief groot zelfvertrouwen
te hebben, relatief zelfbewust te zijn. Aanwijzingen voor het bestaan van bepaalde verschillen kunnen
worden gevonden in de taakuitoefening. Het omgaan met onzekerheid en het nemen van risico mag blij-
ken uit de grote terughoudendheid met verwijzen, maar ook met het aanvragen van externe diagnostiek
(vooral bij klachten, schouderproblematiek), met het behandelen met medicatie (vooral bij klachten en
trauma’s) en met het verwijzen voor fysiotherapie. Mogelijk is ook het minder vaak overleggen met
eerstelijns hulpverleners en met specialisten een aanwijzing. De bredere taakopvatting en het veel zelf
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doen van therapeutische handelingen komt tot uiting in de brede taakuitoefening, met name ook medisch-
technisch, in combinatie met het overwegend lage netto verwijscijfer (hoofdstuk 8).
Uit de bevinding dat de Urker huisartsen menen meer invloed op de patiënt zelf te hebben, zou kunnen
worden afgeleid dat ze meer zijn gericht op de toekomst, op verandering van het gedrag, de leefstijl van
de patiënt, misschien meer de nadruk leggen op de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt. Dat lijkt
een nuttige houding bij de begeleiding van chronische zieken of van patiënten met risicofactoren. Het
gegeven dat de huisartsen menen meer invloed op de eigen situatie te hebben, geeft misschien aan dat ze
zich minder een speelbal van de omstandigheden voelen. Dat zou dan uitgelegd kunnen worden als een
teken van zelfvertrouwen.
De beschreven attitude lijkt te passen bij de doelmatige taakuitoefening, die is geconstateerd.

Attitude en werkstijl
De werkstijl is in dit onderzoek niet speciaal gemeten. Wel kan iets van die stijl worden gezegd.
De taakuitoefening van de Urker huisartsen is meer dan gemiddeld doelmatig, met doelgericht handelen
en een terughoudend voorschrijf- en verwijsbeleid. De huisartsen lijken niet altijd het zekere voor het
onzekere te nemen. Deze punten worden ook beschreven bij huisartsen met een ‘geïntegreerde werkstijl’
(Mokkink, 1986), maar dan gaat het bij het voorschrijven speciaal om ‘aspecifieke medicatie’. Hoewel dit
laatste in dit onderzoek niet is gemeten, is in hoofdstuk 8 betoogd dat misschien de Urker huisartsen
minder vaak aspecifiek voorschrijven dan de gemiddelde Nederlandse huisarts.
Ook de geconstateerde terughoudendheid met externe diagnostiek en fysiotherapie zou in de geest van de
geïntegreerde werkstijl passen (maar dat is destijds niet onderzocht of gedefinieerd bij die stijl).
De conclusie luidt dat belangrijke elementen in de taakuitoefening van de Urker huisartsen ook worden
beschreven bij de ‘geïntegreerde’ werkstijl van Mokkink. Misschien betekent dit dat de Urker huisartsen
die werkstijl hebben.
Bij die stijl past dat de relatie met de patiënt er een is van gedeelde verantwoordelijkheid en gelijkwaar-
digheid.

Attitude en invloed op structurele drukte en op praktijkorganisatie
De ‘structurele drukte’ en de ‘praktijkorganisatie’ zijn beoordeeld als gunstig voor een doelmatige taak-
uitoefening. De huisarts heeft op deze factoren een beslissende invloed via de mate van terugbestellen, de
mate van delegeren, de mate van telefoongebruik, de keuze van systeem voor herhaalmedicatie, etc. Ook
de praktijkgrootte, die mede bepalend is voor de drukte, is geen autonoom gegeven. De huisarts beslist
zelf welke praktijkgrootte hij met goed fatsoen aankan, hetgeen in de Urker situatie betekent dat op tijd
uitbreiding van het aantal huisartsen moet worden nagestreefd. Daarbij is de keuze van de nieuwe collega
weer belangrijk in het kader van de samenwerking.
Dit alles betekent dat de instelling van de Urker huisartsen kennelijk dusdanig is dat via de factoren
‘structurele drukte’ en ‘praktijkorganisatie’ een doelmatige taakuitoefening wordt bereikt. Voor terug-
houdendheid met terugbestellen en voor delegeren zijn het omgaan met onzekerheid en het nemen van
risico belangrijk.

Attitude en invloed op samenwerking
Bij de bespreking van de samenwerkingvorm van de Urker huisartsen is geconcludeerd dat de samenwer-
king op Urk heeft geleid tot aantoonbare voordelen wat betreft doelmatig handelen (diabetes, refractieaf-
wijkingen). Voor deze samenwerking is de inzet van de huisartsen van doorslaggevend belang.
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Kennelijk hebben de Urker huisartsen op dit punt de juiste instelling.  Factoren als omgaan met onzeker-
heid, de bereidheid risico te nemen, een brede taakopvatting, de opstelling ten opzichte van de specialist,
het ervaren van een gevoel van uitdaging, zullen misschien een rol spelen.

Invloed huisarts op taakuitoefening
De Urker huisarts heeft in vergelijking met de gemiddelde Nederlandse huisarts te maken met een zorg-
vraag die medisch gezien wat ernstiger (en duidelijker) is en met een patiënt die minder hoge verwachtin-
gen heeft ten aanzien van medisch ingrijpen. Mijns inziens is op Urk sprake van een verwachtingspatroon
dat meer in overeenstemming lijkt met de realiteit van de medische mogelijkheden. Dit betekent dat de
Urker huisarts waarschijnlijk minder de behoefte zal voelen zich defensief op te stellen. Van de zijde van
de Urker patiënt zijn de voorwaarden voor een doelmatige taakuitoefening dus gunstig. Om de gebleken
doelmatige taakuitoefening te bewerkstelligen, moet de Urker huisarts de juiste aanpak (beleid) en werk-
stijl paraat hebben. Tijdens het consult wordt tenslotte altijd onderhandeld, ook bij een relatief gunstig
verwachtingspatroon van de patiënt.
De gevonden attitude bij de Urker huisartsen past bij de attitude die nodig is om een doelmatige taakuit-
oefening te bewerkstelligen. Ook de werkstijl past daarbij.
De taakuitoefening levert zowel voor de huisarts als voor de patiënt (en de bevolking) ervaringen op. De
huisarts verwerkt ze in zijn beleidsopties, de patiënt stelt het beeld van de huisartsgeneeskunde en de
huisarts bij. Een brede taakuitoefening, met voor de patiënt duidelijk zichtbare zaken als medisch-
technische behandeling en verloskunde, zal zeker bijdragen aan een beeldvorming waarbij de huisarts een
duidelijke en waarschijnlijk belangrijke plaats heeft bij de aanpak van de zorgvraag.
Ook andere aspecten van de praktijkvoering, waaronder communicatie met de praktijkbevolking (adver-
tenties, praktijkkrant) zullen ervaringen opleveren, waarmee het verwachtingspatroon wordt bijgesteld.
Hoeveel invloed dat heeft is echter onduidelijk. Wel lijkt de dagelijkse taakuitoefening belangrijk.




