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Voorwoord

Dit proefschrift is de afsluiting van zes jaar studie. Het zou nooit tot
stand zijn gekomen zonder de medewerking van een groot aantal huisart-
sen van Nederland. Naar hen gaat dan ook mijn eerste dank uit.

De beide beroepsverenigingen en de universitaire huisartsinstituten ben
ik erkentelijk voor de welwillendheid en het geduld waarmee zij mij de
afgelopen jaren van dienst zijn geweest. Bij hen klopte ik nooit tever-
geefs aan voor informatie of materiaal dat ik voor mijn onderzoek nodig
had.

De sleutelfiguren en districtsvoorzitters ben ik dankbaar voor hun be-
reidheid toe te stemmen in een interview. Aan de vele en vaak langdurige
gesprekken met hen bewaar ik blijvend goede herinneringen.

De huisartsen, die zo goed waren de lange en ingewikkelde vragenlijst
in te vullen, dank ik voor hun loyale medewerking aan het onderzoek. De
hoge respons van ruim 77% was voor mij hartverwarmend.

Ook het onderzoek zelf is niet zonder de medewerking van velen verlo-
pen. Allereerst ben ik de beide promotoren erkentelijk voor hun bijdrage
aan dit proefschrift. Jules van Dijck dank ik voor zijn kritische begelei-
ding. Zijn ideedn en inzichten zijn van grote invloed geweest op dit eind-
resultaat. Jan Mulder dank ik voor zijn waardevolle aanwijzingen, vooral
in de eindfase en bij de beoordeling van dit manuscript.

Paul van der Putten heeft mij lange tijd geassisteerd, zowel bij de
opzet en de uitvoering van het sleutelfigurenonderzoek als bij de schrif-
telijke enqu6te. Van zijn sociologische inbreng heb ik dankbaar gebruik
gemaakt. De met hem gedeelde frustraties in de periode van de interviews
met de sleutelfiguren, een periode die samenviel met stakingen bij de Ne-
derlandse Spoorwegen, hebben aan onze samenwerking een extra dimensie
gegeven. Aan Paul heb ik meer dan alleen een goede collega overgehou-
den.

De medewerkers van de afdeling medische statistiek ben ik dankbaar
voor hun hulp en adviezen bij de statistische bewerking van de enqu6te.
De heldere methodologische "lessen" van Jan Stolk hebben mijn weerstand
tegen dit onderdeel van het wetenschappelijk onderzoek doen omslaan in
gezonde nieuwsgierigheid.

Veel mensen hebben voor mij de nodige hand en spandiensten verricht.
Zonder hen zou dit manuscript er minder verzorgd en ook minder volledig
uitzien. Huug van Duyn, Jan Wuister en Mirjam van der Waart hielpen mij
bij het in kaart brengen van de beroepsgroep. Koos Dam, Frans Verboon
en Marco Brocken leverden een bijdrage bij het codeerwerk. Carolien van
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Bruggen hielp bij de verwerking van de interviews en Jan Molijn heeft de
literatuurverwijzingen tot in de punten en komma's gecontroleerd. Hen
allen ben ik dankbaar voor hun hulp bij deze soms vervelende klussen.

Francine van Remunt was zo vriendelijk om met de tekstverwerker de
definitieve versie van dit manuscript voor haar rekening te nemen. Dank-
zij haar bereidwilligheid en inzet werden herhaalde wijzigingen zelfs op
de meest ongelegen momenten direct ingevoerd zodat het eindresultaat op
tijd kon worden afgeleverd.

Kate Williams heeft de samenvatting voor mij in het Engels vertaald.
Haar inbreng was zeer waardevol.

De meeste dank echter gaat uit naar Nico de Wolf voor zijn aanmoe-
digingen en waardevolle adviezen. Als geen ander heeft hij mij zonder
onderbreken gevolgd op de lange en vermoeiende weg naar dit resultaat
en is hij bekend met de ups en downs, die tijdens het onderzoek mijn
deel waren. Zijn tekstkritiek en enthousiaste invallen bij de vormgeving
van de tabellen en schema's zijn voor mij bij het realiseren van dit
proefschrift van onschatbare waarde geweest.

Een promotieonderzoek brengt ook financi6le consequenties met zich mee.
Dat ik die niet alleen heb hoeven dragen dank ik aan de Stichting tot
Bevordering van het Gezondheidszorgonderzoek, de Landelijke Huisartsen-
vereniging, het Nederlands Huisartsengenootschap, de Olma en last but
not least aan de Vakgroep Huisartsgeneeskunde van de medische faculteit
te Leiden.

Proefschriften komen niet tot stand zonder steun in de persoonlijke sfeer.
Voor mij was dat in de eerste plaats Gerrit Oltheten. Hij had altijd

een luisterend oor. Met zijn wijsheid en scherpe geest heeft hij mij vaak
uit een impasse geholpen en aangemoedigd kritisch te blijven verder gaan.
Door zijn overlijden, nu bijna twee jaar geleden, kan hij helaas niet de-
len in de vreugde rond het eindresultaat.

Van mijn vrienden noem ik verder nog Yvonne en Ted de Bouter. Door
hun gastvrijheid en hun meeleven met mijn kleine en grote zorgen bij de
totstandkoming van dit manuscript, zijn zij voor mij een steun en toe-
verlaat geweest.

Tenslotte  dank  ik  ook  Hans en Hanny,  die  mij  met hun geruisloze  at-
tenties en warme belangstelling, vooral in de eindfase, zo hartelijk hebben
opgevangen.
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Iloofdsluk 1
Inleiding

Het onderzoek dat heeft geleid tot dit proefschrift is als een speurtocht
door een bos. De studie betreft het intern functioneren van de beroeps-
groep van Nederlandse huisartsen. De belangstelling voor de huisartsge-
neeskunde in Nederland is groot. Er is veel onderzoek gedaan, door en
vooral over huisartsen. Sommige onderzoekingen zijn te beschouwen als

verkenningen  van  "het  bos" en andere als studies  over "de bomen".  In  het
eerste geval gaat het om de beroepsgroep in relatie tot de sociale omge-
ving: de gezondheidszorg, de samenleving, het overheidsbeleid. In het
tweede geval gaat het om aspectbenaderingen. Studies van dit soort zijn
bijvoorbeeld onderzoekingen naar de arts-pati6nt relatie, de werkwijze en
taakopvatting van de huisarts, en behandelingsmethoden.

Mijn interesse voor de huisarts en de huisartsgeneeskunde is bepaald
door mijn loopbaan. Als maatschappelijk werker werkte ik jaren lang in-
tensief samen met een huisarts op het platteland. Van hem heb ik begre-

pen wat "continue, integrale en persoonlijke zorg" betekent. In mijn rot
als maatschappelijk werk adviseur heb ik kennis gemaakt met de perikelen
rond de samenwerking tussen huisarts en maatschappelijk werker. In die
periode heb ik de verschillen tussen beide disciplines ontdekt en de be-
lemmeringen ontmoet die inherent zijn aan het opzetten van samenwer-

kingsprojecten in de eerste lijn. In mijn ambtelijke periode bij het toen-
malige ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk heb ik
de samenwerking in de eerste lijn gezien vanuit het gezichtspunt van de
overheid: vanuit regelgeving en financiering. Daar heb ik het politieke
karakter van het overheidsbeleid van nabij leren kennen en ondervonden

hoe vertragend de gecompliceerde structuur van de ministeries werkt bij
de ontwikkeling van samenwerkingsprojecten in de eerste lijn.

De directe aanleiding tot dit proefschrift vond ik echter tijdens mijn
werkzaamheden bij de vakgroep huisartsgeneeskunde te Leiden. Daar heb
ik kennis gemaakt met de gecompliceerde universitaire besluitvormings-
structuur, waarbinnen de vakgroep huisartsgeneeskunde moet functioneren
en ben ik betrokken geraakt bij het beleid van de eigen vakgroep. In
deze periode ben ik mij gaan interesseren voor de zogenaamde "vrijblij-
vendheid" in het omgaan met controversi6le punten, die binnen de be-
roepsgroep van de Nederlandse huisartsen regelmatig in discussie zijn.
Daarbij is mij opgevallen dat de wijze waarop in de huisartsenwereld be-
sluiten worden genomen, vaak ondoorzichtig is en dat het effect van ge-
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nomen beslissingen op het dagelijks handelen van de huisarts dikwijls
gering is.

De wijze waarop de huisartsen in Nederland hun beroep uitoefenen is
zeer heterogeen. Naast verschillen in praktijkvorm en praktijkgrootte zijn
er ook verschillen in praktijkvoering waarneembaar tussen stads- en plat-
telandspraktijken. Deze bonte verscheidenheid heeft te maken met het
primaire en generalistische karakter van de huisartsenhulp, die geen
drempel heeft en in principe onbegrensd is. De huisarts heeft geen scherp
omlijnd werkgebied. De taakafbakening met de specialisten is vaag en ook
in de eerste lijn zijn de grenzen van de huisartsenhulp ten opzichte van
andere vormen van hulpverlening moeilijk aan te geven. Sommige huisart-
sen beperken zich tot het strikt medische model. Andere daarentegen gaan
uit van een brede taakopvatting en rekenen ook de psychisch-sociale

hulpverlening tot hun taak.
Als primaire vorm van gezondheidszorg is de huisartsgeneeskunde sterk

afhankelijk van maatschappelijke ontwikkelingen. Ook daardoor veranderen
de grenzen van de huisartsgeneeskundige zorg voortdurend. De discussies
uit de zeventiger jaren over de vraag of bijvoorbeeld keuringen en pil-
controles tot de taak van de huisarts gerekend moeten worden zijn daar
bekende voorbeelden van.

In feite echter kan de huisarts zelf zijn domein bepalen. Het meren-
deel van de huisartsen is vrije beroepsbeoefenaar. Door het abonnement-
systeem is de huisarts economisch vooral afhankelijk van het aantal pa-
tilEnten in zijn praktijk en in mindere mate van normen en richtlijnen van
de beroepsgroep (1). Gegeven deze situatie is het verklaarbaar dat de
huisarts primair is gericht op de directe zorg voor zijn praktijk en vooral
belang hecht aan een goede relatie met zijn patiiinten. Op grond hiervan
zou men mogen verwachten dat de huisarts zich autonoom opstelt en een
vrijblijvende houding aanneemt ten aanzien van beleidszaken. Anderzijds
beschikken de huisartsen over beroepsverenigingen als de Landelijke Huis-
artsenvereniging   (LHV)   en het Nederlands Huisartsgenootschap   (NHG),
alsmede over acht universitaire huisartsinstituten (UHI'en).  Het feit dat in
1982 93% van alle huisartsen lid was van de LHV en 45% lid van het
NHG, terwijl bovendien ongeveer een derde van de huisartsen op een of
andere wijze betrokken was bij het universitair medisch onderwijs, zou
erop kunnen wijzen dat het met die vrijblijvendheid wel meevalt. Op het
eerste gezicht lijkt de indruk van ongebondenheid in tegenspraak met het
grote percentage huisartsen dat lid is van de beroepsverenigingen. Ik
vroeg mij af of deze tegenstrijdigheid ook zou doorwerken in de wijze
waarop de huisartsen als beroepsgroep opkomen voor hun belangen en
voor de kwaliteit van de zorgverlening. Deze overwegingen hebben mij
aangezet de beleidsprocessen, die zich binnen de beroepsgroep afspelen,
nader te gaan bestuderen.
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Zo begon mijn wandeling door het bos van de huisartsgeneeskunde. Het
is geen "vrijblijvende" wandeling geworden, maar een gerichte verkenning
vanuit de optiek van de socioloog. Deze richt zijn aandacht niet alleen op
de structuur van het bos, maar ook en vooral op de processen die zich
daarin afspelen. Hij ziet het bos als een netwerk van bomen en struiken,
die in onderlinge relatie met elkaar functioneren en richt zijn oog op
interactie- en communicatieprocessen. Hij vraagt zich af of er sprake is
van "los zand" of saamhorigheid en zoekt naar de samenbindende krachten
die het geheel in stand houden ten opzichte van de omgeving. Ik ben mij
ervan bewust dat ik, door mijn onderzoek te richten op de binnenkant
van het beroep, onvoldoende recht heb gedaan aan de sociale omgeving,
waaraan het bos zijn bestaansrecht ontleent. Dat is een eenzijdigheid die
ik niet heb kunnen vermijden.

Er wordt veel gesproken en geschreven over de versterking van de
eerstelijnsgezondheidszorg, zowel in de media als op politiek niveau. Het-
zelfde geldt voor de centrale plaats die daarin aan de huisarts wordt toe-
gekend. De vraag doet zich voor welk terrein van activiteiten de huisarts
tot het zijne mag (of moet) rekenen; welke zijn verantwoordelijkheden
zijn en welke zijn bevoegdheden. Deze vraag naar zijn domein is niet
nieuw, maar heeft altijd al geleefd onder de huisartsen. Als algemeen me-
dische voorziening is de huisartsgeneeskunde immers extra gevoelig voor
maatschappelijke ontwikkelingen en moet zij zich voortdurend aanpassen
aan externe veranderingen. Deze veranderingen betreffen onder andere
verschuivingen in de hulpvraag van de pati6nten, wijzigingen in het mor-
biditeitspatroon, toename van de psycho-sociale problematiek en toene-
mende mondigheid van de patiiEnten. Maar zij komen ook naar voren in de
claim van andere eerstelijnswerkers op een deel van de eerstelijnszorg dat
voorheen tot het exclusieve domein van de huisarts behoorde en in de
snelle ontwikkelingen binnen de specialistische geneeskunde. Geen wonder
dat de beroepsgroep van huisartsen in een voortdurende poging een eigen
identiteit op te bouwen ook voortdurend bezig is het eigen taakgebied af
te bakenen en te beschermen tegen de druk van buitenaf. Dat proces van
voortdurende defini6ring en herdefiniuring van het beroep is gestart in
1959 met de poging van het Nederlands Huisartsengenootschap de huis-
artsgeneeskunde te omschrijven. Het heeft zich in de jaren daarna met
golfbewegingen voortgezet naarmate nieuwe ontwikkelingen en nieuwe

uitdagingen daartoe noopten. De toenemende overheidsbemoeienis met de
gezondheidszorg in de zeventiger jaren is daar een duidelijk voorbeeld
van. Daardoor werd de vraag naar plaats en taak van de huisarts in de
gezondheidszorg weer actueel. Dit probleem heeft niet alleen betrekking
op de taakafbakening tussen huisarts en specialist en tussen de huisarts
en de overige hulpverleners in de eerste lijn, maar heeft ook repercussies
voor de financiering van de huisartsenhulp en voor het vestigingsbeleid.
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In dat kader is de vraag naar een standaard takenpakket van de huisarts
een urgent probleem, dat de hele beroepsgroep aangaat.

Deze vraag staat centraal in dit onderzoek. Het object is dan ook het
beleid rond het takenpakket van de huisarts. Die keuze lag voor de hand,
aangezien de discussies over het takenpakket in het begin van de tach-
tiger jaren weer eens in volle gang waren. Door de grote onderlinge ver-
schillen in de wijze waarop huisartsen vormgeven aan hun functie was het
vaststellen van een takenpakket niet alleen een langdurig maar ook een
moeizaam proces. De invoering van het takenpakket zou consequenties
hebben voor alle huisartsen. Dit onderwerp leende zich daarom goed voor
onderzoek naar interne beleidsprocessen. Voortbordurend op dit thema
besloot ik het proces van collectieve besluitvorming en belangenbeharti-
ging binnen de beroepsgroep van huisartsen rond de defini6ring van hun
eigen taakgebied nader te bestuderen. De volgende voorlopige vragen
vloeiden hieruit voort:

1. Hoe verloopt de besluitvorming binnen de beroepsgroep van Nederland-
se huisartsen rond de afbakening van hun taakgebied?

2. Waar vindt de menings- en besluitvorming hieromtrent plaats binnen de
beroepsgroep en wie zijn daarbij betrokken?

3. Welke motieven en belangen spelen een rol binnen de beroepsgroep bij
de vaststelling van het eigen domein?

4.  Wat is de invloed van opvattingen en stellingnamen op landelijk niveau
op de praktizerende huisarts en hoe werken denkbeelden en opvattin-
gen aan de basis door in het landelijk beleid?

Met deze vragen als uitgangspunt heb ik in eerste instantie de interne
opbouw van de beroepsgroep anno 1983 in kaart gebracht.

De daarop volgende literatuurstudie heeft zich gericht op de begrippen
besluitvorming, democratie en professionalisering. De eerste twee spelen in
het kader van beleidsprocessen een wezenlijke rol. De professionalise-
ringsliteratuur is bestudeerd vanwege het onderwerp van het onderzoek.
Het ontwikkelen van een takenpakket dat tot doel heeft het domein van
de huisarts te omschrijven en af te bakenen ten opzichte van anderen,
vormt immers een essentieel onderdeel van het professionaliseringsproces
van die beroepsgroep. Van de literatuurstudie wordt verslag gedaan in
hoofdstuk 2. De uitgewerkte, definitieve vraagstellingen die op basis van
het voorafgaande zijn opgesteld, worden besproken in hoofdstuk 3. In dat
hoofdstuk wordt ook het onderzoeksmodel gepresenteerd.

Het onderzoek wordt ingeleid in hoofdstuk 4. Daarin wordt een ver-
antwoording gegeven van de opzet van het onderzoek en wordt verslag
gedaan van het feitelijk verloop van de verschillende deelonderzoeken.
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Het onderzoek bestaat uit vier onderdelen, namelijk een documenten-
analyse, half gestructureerde interviews met sleutelfiguren uit de huis-
artsgeneeskunde op landelijk niveau, half gestructureerde interviews met
voorzitt,ers van enkele districten van de LHV en een landelijke
schriftelijke enqu6te. De besluitvormingsprocessen rond het Basistakenpak-
ket van de huisarts, (2) dat in 1983 is verschenen, worden in hoofdstuk 5
eerst in historisch perspectief geplaatst. De gegevens zijn verkregen uit
het   documentenonderzoek. Om enerzijds duidelijk te maken   dat   het   hier
gaat orn gecompliceerde, open processen met een politiek karakter en an-
derzijds aan te tonen dat deze processen weloverwogen en volgens een
bepaald stramien verlopen,   is het fasenmodel van Mintzberg   c.s.   (3)   als
analysekader voor deze processen gebruikt.

In hoofdstuk 6 worden enkele beschouwingen gegeven rond de inhoud
van het Basistakenpakket. Hoofdstuk 7 en 8 zijn een weergave van de re-
sultaten van de interviews met sleutelfiguren op landelijk niveau. Eerst
wordt een overzicht gegeven van de voornaamste actoren in het landelijk
netwerk van de beroepsgroep. Besproken wordt de organisatorische op-
bouw van de beide beroepsverenigingen, LHV en NHG en van de UHI'en.
Het overzicht is in hoofdstuk 7 opgenomen. In dit hoofdstuk wordt de
aandacht vooral gericht op interne beleidsprocessen van de verschillende
organisaties afzonderlijk. Omdat daarin ook wordt aangegeven in hoeverre
de besluitvorming in feite democratisch genoemd mag worden, vormt dit
hoofdstuk ook de neerslag van de vraaggesprekken met de districtsvoor-
zitters van de LHV.

Het intern functioneren van de beroepsgroep komt aan de orde in
hoofdstuk 8. Daarin wordt het accent gelegd op interacties en relaties in
het landelijk netwerk, waarbij interdependentie en strategisch gedrag van
de actoren als sleutelbegrippen worden gehanteerd. In dit hoofdstuk wor-
den de processen toegespitst op de besluitvorming rond het Basistaken-
pakket van de huisarts.

Om duidelijk zicht te krijgen op het intern functioneren van een be-
roepsgroep is het noodzakelijk de verhouding tussen de top en de basis
nader te bestuderen. Dit heeft vooral plaatsgevonden via de landelijke
schriftelijke enquete. In hoofdstuk 9 en 10 wordt verslag gedaan van de
resultaten van deze enquete. In hoofdstuk 9 wordt aandacht besteed aan
de invloed van de basis van de beroepsgroep op het landelijk beleid, ter-
wijl het effect van het landelijk beleid op de basis in hoofdstuk 10 aan
de orde komt. Met de gegevens uit het voorafgaande is tenslotte een
model voor sociale samenhang van de beroepsgroep opgesteld. Het begrip-
penkader met de bijbehorende schaalconstructies wordt in hoofdstuk 11
uiteengezet. In hoofdstuk 12 wordt het model voor sociale samenhang door
middel van variantieanalyses intern gedifferentieerd naar subgroepen in de
beroepsgroep. Hoofdstuk 13 is gewijd aan toekomstverwachtingen. De con-
clusies uit het onderzoek tenslotte worden in hoofdstuk 14 besproken.
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Onderzoek over huisartsen is tot op heden beperkt gebleven tot de
buitenkant van het beroep (4). De bedoeling van dit onderzoek is geweest
deze eenzijdigheid te doorbreken door de aandacht te richten op het in-
tern functioneren van de beroepsgroep. De welwillendheid van de respon-
denten heeft het mogelijk gemaakt de "black box" te openen, zodat ook
de binnenkant van het beroep kon worden belicht.
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Hoofdstuk 2
Literatuurverkenning

De voor de vraagstelling relevante literatuur is in te delen in theorie6n
over besluitvorming, democratie en professionalisering.

2.1.      Besluitvormingsprocessen

Over besluitvorming is een overvloed aan literatuur voorhanden. Uit de
grote stroom diende een keuze te worden gemaakt, toegespitst op het
gekozen onderwerp. De literatuurverkenning die hierna wordt besproken
beperkt zich tot besluitvormingsprocessen die zich in en tussen organisa-
ties afspelen, complex van aard zijn en een lange looptijd hebben. Ach-
tereenvolgens komen aan de orde de aard van besluitvormingsprocessen,
strategisch gedrag van actoren bij besluitvorming en het verloop van be-
sluitvorrningsprocessen.

2.1.1.       De  aard van besluitvormingsprocessen

Lange tijd is men ervan uitgegaan dat besluitvormingsprocessen volkomen
rationele processen waren, eenvoudig van aard, en met een probleemloos
verloop. Dit beeld is afkomstig uit de economie en is gebaseerd op het
model  van de "Homo Economicus".  De "Homo Economicus"  is een  mens die
opereert in een open en vrije marktsituatie, waarin hij een vrije welbe-
wuste keuze kan maken uit een aantal alternatieven, die hij alle overziet
en volledig naar waarde kan schatten. De economische mens is ook in
staat de consequenties van elke mogelijke keuze te overzien. Hij handelt
doelgericht en is uit op maximalisatie van eigen nut. In de sociologie is
dit model terug te vinden in de Scientific Management School van Taylor
(1). Het model van de Economic Man is een theoretisch, normatief model.
Het geeft aan hoe besluitvorming zou moeten verlopen en niet hoe dit
proces in feite verloopt.

De eerste die het onrealistische karakter van volledige rationaliteit in de
besluitvorming heeft onderkend, was Simon   (2). Hij ontwierp het model
van  de " Administrative  Man"   dat meer gebaseerd  was op feitelijk gedrag
van besluitvormers in een organisatie. Hij constateerde dat de menselijke
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rationaliteit wordt beperkt door het eigen referentiekader en ging er van
uit dat de mens bovendien in de meeste situaties slechts een fragmenta-
rische kennis heeft van de alternatieven waaruit hij moet kiezen. In te-
genstelling tot de "Economic  Man",  die als objectief rationeel  werd   be-
schouwd, is de "Administrative Man" subjectief rationeel. Simon gaat er
van  uit  dat de "Administrative Man", wanneer  hij  zich  in een complexe
situatie bevindt, een "simplified model" van de re6le situatie construeert.
Dat gesimplificeerde model bestaat uit een beperkt aantal alternatieven,
waarvan hij, met de gebrekkige kennis die hij op dat moment heeft, de
consequenties kan overzien. Simon spreekt in dit verband over "bounded
rationality" (3). Volgens Simon streeft de mens in beslissingssituaties
daarom niet naar maximalisatie van eigen nut, maar neemt hij genoegen
met een keuze, die hem net genoeg bevrediging schenkt ten opzichte van
zijn aspiratieniveau. Simon gebruikte voor dit gedrag van de Administra-
tive Man de term "satisficing" en stelde dat tegenover de term "maximiz-
ing",  waarnaar de Economic Man streeft. De ideedn van Simon  zijn  gedu-
rende de vijftiger jaren empirisch ondersteund in een aantal case-studies,
die voornamelijk vanuit het Carnegie Institute of Technology werden ver-
richt (Cyert, Simon and Throw, 4).

Ondanks de nuanceringen die Simon ten aanzien van de aard van het
besluitvormingsproces aanbracht, blijken ook zijn ideein ontoereikend. De
vervanging van het begrip "maximizing" door het begrip "satisficing" geeft
geen antwoord op de vraag hoe "bevredigend" moet worden geinterpre-
teerd, wanneer de besluitvorming op het niveau van de organisatie plaats-
vindt. De vraag blijft dan immers: bevredigend in termen van wiens aspi-
ratieniveau? Dit probleem kan alleen worden opgelost wanneer ervan
wordt uitgegaan dat de deelnemers in het besluitvormingsproces gemeen-
schappelijke doelstellingen hebben en dat er bovendien volledige consensus
bestaat over te nemen besluiten. Deze vooronderstelingen lijken echter in
tegenspraak  met het begrip "bounded rationality",  dat door Simon  zelf  is
geintroduceerd. Het lijkt mij daarom realistischer uit te gaan van uiteen-
lopende doelen, waarden en belangen bij de deelnemers aan de besluitvor-
ming, zeker waar het in dit onderzoek gaat om besluitvormingsprocessen
die zich niet alleen in, maar ook tussen organisaties voordoen.

Het incrementeel model van Lindblom (5) geeft hiervoor meer aankno-
pingspunten. Lindblom vestigt de aandacht op het politieke karakter van
besluitvormingsprocessen. De begrippen macht, invloed, strategie en con-
flict krijgen bij hem een extra accent. Omdat sprake is van verschillende
waarden en belangen, worden met name complexe beslissingen volgens
Lindblom niet genomen door eerst doeleinden te expliciteren en pas
daarna te zoeken naar de beste strategie om die doeleinden te verwezen-
lijken, maar kiest men veeleer uit een aantal strategie6n. Kiezen tussen
strategiedn noemt Lindblom "incrementalisme". Deze methode wordt  ook
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aangeduid  met  de term "successive limited comparison". In werkelijkheid
komt deze werkwijze neer op het maken van een keuze uit een beperkt
aantal marginale strategie6n en niet op het steeds weer opnieuw doorden-
ken van doeleinden, alternatieve mogelijkheden en rationele keuzen.
Lindbloin introduceert in dit verband eveneens het begrip "muddling
through" waarmee hij aangeeft dat besluitvormingsprocessen niet volgens
een rationeel patroon verlopen, maar beter te typeren zijn als onregelma-
tige processen die een onzeker verloop hebben en zich als een lange ke-
ten van kleine stapjes voordoen (6).

Hoewel het incrementeel model van Lindblom naar mijn mening goede
aanknopingspunten biedt om de besluitvormingsprocessen tussen de ver-
schillende groeperingen binnen de beroepsgroep van huisartsen als poli-
tieke processen op te vatten, moeten zijn idee6n gerelativeerd worden
omdat in het incrementeel model middelen (strategie6n) te radicaal met
doeleinden worden vereenzelvigd. Ofschoon middelen in de werkelijkheid
vaak in korte termijndoelen worden omgezet, blijven het middelen, zij het
om verder gelegen doeleinden te bereiken. Dat deze laatste vaak alleen
bereikt kunnen worden via langdurige processen van "muddling through",
doet aan dit principe geen afl)reuk.

De relatie tussen korte- en lange termijndoelen wordt teruggevonden in
het   besluitvormingsmodel van Cyert en March (7), waarin het eveneens

gaat om politieke processen, waarbij aan de begrippen macht en conflict
in de besluitvorming een centrale plaats wordt toegekend. Cyert en March
duiden hierop wanneer zij met betrekking tot de besluitvorming in orga-
nisaties stellen dat voor het bereiken van doeleinden die met elkaar in
strijd zijn, complexe problemen worden opgedeeld in kleine besluitvor-
mingssituaties, die beter te benaderen zijn. Door de tijd als buffer te
gebruiken tussen de oplossing van de zo ontstane deelproblemen, kunnen
dan toch besluiten worden genomen. Dat zij dit soort besluiten "quasi
besluiten" noemen, zegt alleen iets over de kwaliteit van het proces en
over de strategielin die gebruikt worden om bepaalde verder gelegen doe-
len te bereiken. Hetzelfde geldt voor de situatie waarin men onzekere
factoren die door de omgeving van de organisatie worden opgeroepen, niet
tracht op te lossen door bijvoorbeeld te zoeken naar alternatieven of het
ontwerpen van regels, maar deze vermijdt door zich tot korte termijn
planning te beperken. Hoewel zoekgedrag in organisaties in dit besluitvor-
mingsmodel niet als doelgericht maar als probleemgericht wordt opgevat
en Cyert en March er van uitgaan dat dit zoekgedrag ophoudt wanneer
een voldoende bevredigende oplossing is gevonden, blijft hier een schei-
ding tussen middelen (strategisch gedrag) en doeleinden (korte termijn
planning en bevredigende probleemoplossing) gehandhaafd.
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1,i lic,1, "Mixecl scannirig inodel" van El,zioni (8) worclt cle scheicli,ig ttiss,·i,
de korte- en latige terinijndoele,1 tiog scherper aatigegc,veli. 1,;tzio,ti ,„aitkl.
een onderscheid in fundamentele beslissingen en aspectbeslissingen. Fun-
damentele beslissingen komen tot stand na een onderzoek van de belang-
rijkste alternatieven, zoals gezien door een actor tegen de achtergrond
van zijn doelstellingen. Hierbij worden eerst de doeleinden gesteld en dan
de middelen gezocht om ze te bereiken. De fundamentele beslissingen vor-
men de contouren van het beleid. Bij fundamentele beslissingen wordt
afgezien van detailaspecten, zodat de variabiliteit van het probleem be-
perkt blijft. De aspectbeslissingen daarentegen vormen een onderdeel van
de fundamentele beslissingen. Deze komen incrementeel tot stand. Omdat
het detailproblemen zijn, zijn ze beter te analyseren. Daardoor is de kans
op rationele besluiten groter. Het "Mixed scanning model" van Etzioni is
een   beleidsmodel. Het geeft weinig aandacht  aan het machts- en belangen-
aspect van de besluitvorming en is daarom mijns inziens minder geschikt
voor de bestudering van besluitvormingsprocessen in de beroepsgroep van
huisartsen als systeem van professionals.

Een geheel andere, extreem relativerende benadering van de aard van be-
sluitvormingfsprocessen wordt tenslotte gepresenteerd door Cohen, March
en   Olsen   in het artikel "A Garbage   Can of organisational choice"    (9).
Daarin typeren zij organisaties als verzamelingen van problemen, oplossin-
gen, participanten en keuzemogelijkheden. Onder keuzemogelijkheden wor-
den door hen verstaan situaties waarin van participanten verwacht wordt
dat zij een probleem en een oplossing aan elkaar verbinden en daarbij een
beslissing nemen. In het "garbage can"-model zijn bij de besluitvorming de
meest onverwachte combinaties mogelijk. Oplossingen kunnen aan proble-
men voorafgaan. Maar het is even goed denkbaar dat problemen en/of
oplossingen wachten op een geschikte gelegenheid voor een beslissing. Het
"garbage can"-model is gebaseerd op onderzoek naar besluitvormingspro-
cessen binnen de universiteiten, die gezien worden als verzamelingen van
vrij autonome belangengroepen, die alleen vanwege de verdeling van een
gezamenlijk butget met elkaar verbonden zijn. De auteurs willen met hun
"vuilnisvatmodel" niet aangeven dat er sprake is van anarchie, maar meer
van "rationaliteit achteraf". Zij beschouwen  die  als een redelijk antwoord
op de grote omgevingsonzekerheid. Dit model kan niet zonder meer wor-
den toegepast op de besluitvorming binnen de beroepsgroep van huisart-
sen, ondanks hun eigen uitspraken over de "vrijblijvende" opstelling van
de huisartsen ten aanzien van hun beroepsgroep. Daarvoor is het "garbage
can"-model te relativerend. Niettemin zouden elementen uit dit model ook
op deze beroepsgroep van toepassing kunnen zijn.

Voorlopig echter beschouw ik de definitie van Butler c.s. (10) als een
geschikt uitgangspunt. In deze definitie wordt het besluitvormingsproces
getypeerd naar zijn beperkingen in rationaliteit, te bereiken doeleinden en
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te behalen resultaten. De definitie luidt: "decisionmaking is an activity
which muddles through incrementally within bounded rationality to merely
satisficing and transient ends in a manner that need not to be at all con-
sistent or logical".

Vatiwege de rol van ir,acht en belangen in complexe besluitvorming en
de waardengebondenheid van de uitgangspunten wordt in de volgende
paragraaf ook aandacht besteed aan strategisch gedrag van de deelnemers
in de besluitvorming.

2.1.2. Strategisch gedrag in besluitvorming

In de vorige paragraaf werd reeds gesproken over complexe besluitvor-
ming, waarbij begrippen als conflict, macht, invloed en strategie naar
voren kwamen. Abell (11) heeft deze begrippen met elkaar in verband
gebracht op het niveau van het functioneren van organisaties die hij ziet
als  "bargaining and influence systems".  Hij  legt de volgende verbanden.  In
organisaties is onderhandelen noodzakelijk omdat nu eenmaal beslissingen
moeten worden genomen en in besluitvormingsprocessen macht en invloed
een rol spelen. Van conflict is sprake wanneer twee of meer partijen in
de organisatie onverenigbare doeleinden nastreven. De uitkomst van een
conflict stelt Abell afhankelijk van de macht en de invloed van de deel-
nemende partijen in het proces. Het begrip macht wordt hier door hem
gebruikt  in de beperkte betekenis van "onderhandelingsmacht". Het onder-
scheid tussen invloed en macht formuleert Abell als volgt: van invloed is
sprake wanneer een actor in een onderhandelingssituatie in staat is de
tegenpartij ertoe te brengen zijn voorkeursuitkomsten te wijzigen, terwijl
in het geval van macht een actor in confrontatie met de tegenpartij in
staat is uit de onderhandelingssituatie te halen wat hij zelf wil. Abell
constateert dat bij onderhandelingssituaties meestal geen afzonderlijke
individuen, maar groepen betrokken zijn. Daarom spreekt hij over "onder-
handelingszones",  die  elk een eigen normatief systeem hebben,  zelf  bepa-
len wat gewenste doeleinden zijn en welke daarvan onder de eigen com-
petentie vallen.

In de confrontatie tussen deze normsystemen legt Abell de basis voor
het begrip strategie en strategisch handelen, waarbij het immers gaat om
het bereiken van eigen doeleinden in een situatie van interdependentie.

Strategische gedragsmodellen worden vooral in de actorbenadering aan-
getroffen. In de actorbenadering wordt een organisatie of sociale eenheid
niet zozeer beschouwd als een totaliteit, als een stelsel van met elkaar
samenhangende doeleinden, normen en waarden, zoals in de systeembena-
dering het geval is, maar wordt een sociale eenheid primair opgevat als
een samenstel van deelgroeperingen (actoren) met eigen doelstellingen en
eigen zingevingen. Volgens de actorbenadering kunnen derhalve niet alleen
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individuen, maar ook groeperingen of collectiviteiten als actor worden
beschouwd, als waren zij handelende personen. Omdat de actoren onder-
ling van elkaar afhankelijk zijn wordt de interactie gekleurd door belan-
gen en krijgt het handelen een strategisch karakter. Godfroy (12) defi-
nieert een strategie als een een ontwerp van een handelings- respectieve-
lijk interactieverloop. Het handelen van actoren wordt strategisch ge-
noemd voorzover een actor geregeld handelt in overeenstemming met een
vaststaande opvatting over hetgeen waarschijnlijk een respons van andere
actoren teweeg zal brengen die gunstig is voor een aantal van zijn gepre-
fereerde doeleinden. De begrippen strategie en strategisch handelen vinden
hun toepassing vooral op het gebied van netwerken van organisaties.

Netwerken ontstaan, wanneer organisaties of instellingen hun eigen
doel alleen kunnen bereiken door transacties, overleg of samenwerking
met elkaar. Van Dijck (13) noemt interdependentie en belangen kernbe-
grippen bij de vorming van netwerken. De interdependentie kan betrek-
king hebben op financidle middelen, kennis en informatie, maar ook op
het domein of de doelgroep. Interdependentie noopt tot het aangaan van
relaties met elkaar, waarbij de netwerkpartners proberen elkaar zodanig
te beinvloeden dat de verwezenlijking van de eigen doelen zoveel mogelijk
kan worden gehandhaafd of zelfs kan worden verbeterd. Dat maakt onder-
handelen noodzakelijk en stelt de betrokkenen voor problemen die strate-
gisch moeten worden opgelost. De opvattingen van de verschillende
auteurs komen in grote lijnen overeen. In netwerken ontstaat strategisch
gedrag omdat de relaties tussen de actoren gekenmerkt worden door in-
terdependentie en niet gelijk lopende belangen. De strategiedn zijn erop
gericht de netwerkrelaties te veranderen in een voor de betrokken acto-
ren gunstige zin. Dit is een continu proces, waarin de strategiedn niet
vastliggen, maar voortdurend wisselen naargelang de situatie en de positie
die betrokkenen in het netwerk innemen. Benson (14) onderscheidt vier
algemene strategie6n, namelijk co8peratieve, disruptieve, manipulatieve en
autoritaire strategie6n. De meeste auteurs echter plaatsen de strategiedn
op een continuiim met aan het ene uiterste "samenwerking" en aan het
andere uiterste "strijd" als strategische gedragsvorm. De typologie van
Godfroy (15) is het meest genuanceerd en uitgebreid. Hij heeft op basis
van het soort rationaliteit van waaruit een actor een handelingsverloop
ontwerpt, een typologie van strategiedn opgesteld, die hij vervolgens ver-
taalt in 7 interactietypen. Hij gebruikt hiervoor de term "speltypen" en
onderscheidt fusie, samenwerking, coalitie, vermijding, beperkte competi-
tie, competitie en strijd. Ik geef in dit verband de voorkeur aan de ter-
men "strategisch gedrag" en "strategische gedragsvormen". Met gebruikma-
king van de variabelen "afhankelijkheid" en "overeenstemming van belan-
gen" zijn deze "strategische gedragsvormen" in de werkelijkheid redelijk
voorspelbaar.
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Ook Rottinghuis (16) gaat uit van deze twee variabelen. Hij spreekt
over vier onderhandelingsscenario's en stelt dat de mate van interdepen-
dentie enerzijds en de mate van congruentie van belangen anderzijds be-
paalt welk scenario men in een concrete onderhandelingssituatie zal kie-
zeii. Deze scenario's zijn in feite strategische gedragsvormen. Ze komen
neer op: maximale samenwerking (fusie), wanneer beide groot  zijn,  opti-
male samenwerking wanneer de overeenstemming van belangen groot en de
interdependentie klein is, strijd wanneer de interdependentie groot en de
overeenstemming van belangen klein is en vermijding wanneer beide klein
zijn. Hoewel het model van Godfroy nog weinig empirisch is onderzocht
en ook de scenario's van Rottinghuis slechts in experimentele vorm zijn
toegepast, zijn beide modellen voldoende operationeel om de aard van de
relaties en interacties in het landelijk netwerk op het gebied van de huis-
artsgeneeskunde te typeren. De hier besproken strategische gedragsvormen
worden in schema 1 in een matrix weergegeven.

Schema 1: Vormen van strategisch gedrag

Belangen Congruentie

Interdependentie groot klein

Groot Maximale Strijd
samenwerking Competitie

Klein Beperkte Vermijding
samenwerking
Coalitie*

* Coalities zijn tijdelijke vormen van samenwerking tussen actoren die
worden aangegaan om de verwezenlijking van de belangen van een
derde actor te verijdelen.

2.1.3. Het verloop van besluitvormingsprocessen

In de literatuur worden ook pogingen beschreven om complexe besluitvor-
minsprocessen in een aantal opeenvolgende stappen in te delen. Reeds in
1910 formuleerde Dewey (17) een logisch denkmodel dat door velen na
hem als referentiekader is gebruikt bij de ontwikkeling van fasenmodellen
in de besluitvorming op organisatieniveau. Hij onderkent vijf fasen in het
denkproces, namelijk:
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(1) stiggestion, wherein the mind leaps to a possible solution;
(2)     intelectualization of the felt difficulty into a problein or question;
(3)     development of hypotheses;
(4)     reasoning or mental elaboration of theses; and
(5)     testing of the hypotheses.

De meeste fasenmodellen echter zijn normatieve modellen, zoals die van
Etzioni   (18) en Lasswell (19). Nadeel hiervan  is  dat de categorie6n  vaak
weinig operationeel zijn, waardoor deze modellen zich moeilijk lenen voor
empirisch onderzoek. Simon (20) gaat er daarentegen vanuit dat de empi-
rische wetenschappen niet gebaseerd kunnen zijn op normen en waarde-
oordelen, maar dat zij zich moeten richten op de feiten. Hij formuleerde
vier stappen in de besluitvorming: informatieverzameling, ontwerp, keuze
en evaluatie. Door besluitvormingsprocessen empirisch te toetsten aan "10-
gische" fasenmodellen, wordt niet alleen inzicht verkregen in het feitelijk
verloop van deze processen, maar kan ook de aard van deze processen en
het gedrag van de actoren die bij deze processen betrokken zijn beter en
diepgaander worden belicht. Vandaar dat de literatuurstudie daarop werd
gericht.

In de literatuur zijn echter weinig voorbeelden te vinden van empirisch
getoetste fasenmodellen op het niveau van organisatie. Bekend is het on-
derzoek van Witte  (21). Hij onderzocht de bruikbaarheid  van het fasenmo-
del dat in 1962 door Brim c.s. (22) was ontwikkeld. In dat fasenmodel
werd uitgegaan van de zes volgende fasen in de besluitvorming: identifica-
tie van het probleem, informatieverzameling, ontwikkeling van alternatie-
ven, evaluatie van alternatieven, selectie en feitelijke uitvoering van de
beslissing. Witte onderzocht door middel van een inhoudsanalyse 233 be-
sluitvormingsprocessen, die alle betrekking hadden op de aanschaf van een
computer. Hij ontdekte dat deze besluitvormingsprocessen bestonden uit
een aantal deelbeslissingen en constateerde dat zelfs in die deelbeslissin-
gen geen opeenvolging van fasen kon worden vastgesteld. Zo liep bijvoor-
beeld het zoeken naar informatie door het hele proces heen. Verder ont-
dekte Witte dat communicatie in elk van de fasen de overhand had en dat
de activiteiten tijdens het proces golfbewegingen kenden met pieken aan
het begin en aan het einde van het proces. In deze studie komt hij tot de
conclusie dat het onmogelijk is eerst informatie te zoeken en pas daarna
alternatieven te ontwikkelen. Deze processen lopen gelijktijdig. Al zoe-
kend naar informatie worden reeds alternatieven ontwikkeld en naar
waarde geschat. Daardoor worden beslissingen vaak geforceerd en te vroeg
genomen (23).

Mintzberg, Raisinghani en Thdoret (24) komen tot andere conclusies. Zij
tonen aan dat bij complexe besluitvormingsprocessen in de werkelijkheid
doorgaans een zekere logische ordening is te onderkennen. Op grond van
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empirisch onderzoek naar 25 strategische besluitvormingsprocessen komen
zij tot de conclusie dat aan deze ogenschijnlijk ongestructureerde proces-
sen toch een basisstructuur te onderkennen valt. Deze basisstructuur be-
staat uit drie hoofdfasen: de identificatiefase, de ontwikkelingsfase en de
selectiefase. Deze fasen worden niet in absolute volgorde doorlopen. Her-
halingen komen veelvuldig voor en ook de grenzen tussen de fasen zijn
niet scherp. Parallel aan de drie centrale fasen zijn een aantal ondersteu-
nende processen te onderkennen in de vorm van besluitvormingscontrole-
processen, communicatieprocessen en politieke processen. Tenslotte speelt
ook nog een aantal dynamische factoren een rol, zoals interrupties, ver-
tragingen en feedback-lussen. Feedback-lussen dienen om betrokkenen  in
de gelegenheid te stellen meer greep te krijgen op gecompliceerde kwes-
ties. Deze ontstaan ook bij conflicten waarvoor geen aanvaardbare oplos-
sing te vinden is. Mintzberg c.s. hebben gedurende vijf jaar, met een
vijftigtal onderzoeksteams, 25 strategische besluitvormingsprocessen ge-
analyseerd. Ieder proces   werd   drie   tot zes maanden gevolgd   door   50  spe-
ciaal daartoe geinstrueerde teams van studenten. Het onderzoek werd ver-
richt door middel van interviews, een documentenanalyse en aanvullende
observaties. In tegenstelling tot het onderzoek van Witte werden zeer
uiteenlopende onderwerpen gekozen. Ook werd voorzien in een grote
spreiding aan organisaties. Op grond van hun onderzoek komen Mintzberg
c.s. tot 7 typen besluitvormingsprocessen, waarvan de dynamic design de-
cision processes de meest complexe zijn. Dergelijke processen hebben een
lange looptijd, waarbij sprake is van veel onderbrekingen. Het ontwerp is
ingewikkeld, de belangen zijn groot en het optreden van onderbrekingen
door crisissituaties en nieuwe opties ligt voor de hand.

Het fasenmodel van Mintzberg c.s. is gebaseerd op grondig onderzoek
en heeft betrekking op het verloop van besluitvormingsprocessen van uit-
eenlopende aard en duur. Bovendien zijn de fasen in de besluitvorming in
dit model tot in details uitgewerkt. Vooral daarom is dit model gekozen

als uitgangspunt voor de beschrijving van het verloop van de besluitvor-
ming   over het Basistakenpakket   van de huisarts (zie hoofdstuk   5),   al
moest vanwege de aard van de onderzochte bronnen worden afgezien van
een gedetailleerde toepassing van het model. Een beschrijving van het
fasenmodel van Mintzberg c.s. is in bijlage 1 opgenomen.

2.2.   Vormen van besluitvorming

2.2.1.      Democratie als politiek stelsel

Klassieke sociologische theoriedn over democratie stammen uit de tijd van
v66r de Franse revolutie. Zij hadden betrekking op de samenleving als
politiek stelsel en stelden democratie gelijk aan maximale participatie van
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alle burgers in het bestuur van de staat. Rousseau (25) sprak in dit ver-
band over "de regering van het volk door het volk". De theorie6n waren
"idealtypisch".  Er  werd  nog geen onderscheid gemaakt ttissen democratie
als recht en als feitelijk gebruik van dat recht door de burgers. Van der
Vall (26) noemt deze periode de "idealistische periode",  die hij  ziet  als de
eerste fase in het denken over democratie.

Als  tweede fase noemt  hij de" impressionistische  fase". Deze ontstaat
ruim anderhalve eeuw later in Duitsland, wanneer Michels zijn "ijzeren
wet   van de oligarchie" formuleert (27). Michels constateert dat iedere
democratie vroeg of laat uitmondt in een oligarchie. Het proces van oli-
garchisering omschrijft hij als: "het ontstaan van een kleine, zelfstandige,
zelfgenoegzame groep van politieke leiders die, op de golven van een de-
mocratische beweging omhooggetild, aan de massa hun wil opleggen" (28).

In zijn inleiding op Robert Michels en zijn thematiek spreekt Van
Doorn (29) over drie lijnen in het betoog van Michels. De hoofdlijn is het
bederf van het leiderschap der politieke partijen. Deze treedt op doordat
politieke leiders, ambitieus en competent als ze zijn, evolueren tot een
politieke topgroep, die de neiging heeft zich populair en onmisbaar te
maken. De tweede lijn is de apathie van de massa, die door de zelfbe-
wuste leiders in een passieve rol wordt gedrongen. De derde lijn is de
noodzaak tot organisatie met de kans op hiifrarchisering, bureaucratisering
en centralisatie, waardoor de democratische structuur definitief verloren
gaat.

Na de Tweede Eereldoorlog dient zich de derde fase aan, die door Van
der Vall als de "empirische fase" wordt aangeduid. In deze periode worden
de  idee6n van Michels vervangen  door een "democratisch elitisme".   Het
democratisch elitisme is gebaseerd  op de visie van Schumpeter  (30).  Voor
hem was de wedijver voor het leiderschap het beslissend criterium voor
democratie en waren de enige mogelijkheden tot participatie die voor de
burgers openstonden het stemmen op leiders en politieke discussie. Hij
baseert dit standpunt op de ongeinteresseerdheid van de burgers met be-
trekking tot de politiek en op het feit dat onder hen slechts tegenstrij-
dige meningen en vage voorstellingen over allerlei kwesties aanwezig wa-
ren. In deze periode wordt het elitisme als een functioneel vereiste voor
het voorbestaan van democratische systemen beschouwd. Zo stelt Berelson
c.s. (31), dat apathie en gebrek aan belangstelling bij de meerderheid van
het volk juist van belang is voor de handhaving van de stabiliteit van het
systeem als geheel.

In deze periode presenteert  Dahl  (32) de "polyarchie", een empirische
tussenvorm tussen democratie en oligarchie, waarin het begrip "controle"
van de burgers op de leiders een wezenlijk element vormt. In een polyar-
chie komt naast een relatief klein aantal machtige leiders en de ongeinte-
resseerde, passieve ledenmassa een kleine groep actieve participanten
voor. Omdat deze zowel met de leiders als met de passieve ledenmassa
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contacten onderhoudt, kunnen de actieve participanten zowel corrigerend
optreden naar de leiding als informerend naar de leden. Door hun controle
op de leiders en hun binding met de achterban nemen de actieve partici-
panten een strategische positie in en vormen zij de kern van de democra-
tie. Bij een polyarchie is daarom noch de stem van de leden noch die van
de leiders doorslaggevend, maar houden leiders en actieve leden elkaar
door middel van het democratisch systeem in een machtsevenwicht.

In de tweede helft van de zestiger jaren komt Dahl (33) met de theo-
rie  van een "pluralistische democratie".  Hij  is van mening dat de macht in
de samenleving niet tot een elitegroep beperkt mag blijven, maar over
meerdere machtscentra gespreid moet worden en diffuus aanwezig moet
zijn. Die verdeling van macht kan het beste plaatsvinden binnen een poli-
tiek raamwerk waarin alle groepsbelangen uit de samenleving zijn ver-
tegenwoordigd en waarbinnen ze met elkaar in overeenstemming gebracht
kunnen worden. Ook Jolles (34) gaat uit van een meerpartijenstelsel en
democratische vertegenwoordiging. Hij geeft de meest volledige omschrij-
ving van de moderne opvattingen over politieke democratie en formuleert
de democratische methode als "die institutionele en binnen het kader van
de rechtsstaat geplaatste regeling voor het nemen van politieke beslissin-

gen, waarbij de diversiteit van in het volk levende opvattingen en belan-

gen over zaken die voor alle burgers repercussies kunnen hebben, tot
gelding komt, enerzijds door een algemeen mandaat aan personen die deze
diversiteit representeren in de organen van besluitvorming en beleidscon-
trole, anderzijds door een veelheid van vormen en kanalen van informatie,
overleg en confrontatie met en tussen onderscheiden groepen van burgers,
zulks zowel ter ondersteuning als ter correctie van de algemene represen-
tatie".  Op het belang van spelregels,  die de macht  in de democratische
staatsvorm aan banden leggen, wordt onder andere gewezen door Lindblom
(35).   Hij acht spelregels nodig om controle te kunnen uitoefenen  over  de

politiek. Bovendien hebben deze spelregels de functie harde strijdvormen
tussen politici terug te brengen tot mildere vormen. Deze mildere strijd-
vormen verwijzen naar strategieiin en strategisch gedrag.

Uit het voorafgaande blijkt dat democratie te maken heeft met de
wijze waarop de verhouding tussen de bestuurlijke top en de burgers aan
de basis in een samenleving is geregeld. Daarbij zijn bestuursmacht, con-
trole, participatie, democratische vertegenwoordiging en spreiding van
informatie kernbegrippen. Waar het in feite in een democratie om gaat is
enerzijds hoe de beste garantie kan worden gegeven dat de bestuurslaag
de burgers daadwerkelijk vertegenwoordigt en anderzijds hoe de burgers
de besluitvorming het meest doeltreffend kunnen beinvloeden.

Van Doorn (36) legt verband tussen democratie als politieke methode
en als organisatorisch principe. Hij ziet als een van de voorwaarden voor
het bestaan van een politieke democratie dat ook de belangrijkste maat-
schappelijke instituties, met name die in de sfeer van bedrijf en beroep,
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democratisch ingericlit zijn. Van Doorn noemt dit een verruimde betekenis
van de term democratie: "toepasbaar in ieder sociaal verband, en wel in
die zin dat de (vele) leden van een dergelijk verband invloed uitoefenen
op de samenstelling van het bestuur, respectievelijk op het besluitvor-
mingsproces binnen dat verband."

2.2.2.      Democratie in organisaties

De begrippen democratie, macht, controle en participatie spelen ook in de
organisatiesociologie een belangrijke rol. Zo stelt De Nijs (37) dat demo-
cratie nauw verbonden is met de begrippen structuur en macht, terwijl
het begrip participatie verwijst naar invloed in feitelijke beleidsprocessen.
Hij noemt een organisatie op de ideale wijze democratisch georganiseerd
wanneer tussen de leden van die organisatie gelijke macht bestaat om
beleid te bepalen en vast te stellen. Bij Van Dijck (38) komt de verhou-
ding tussen de top en de basis van een organisatie scherper naar voren.
Volgens hem heeft democratisering betrekking op het bestuur in organisa-
ties en speelt participatie zich af op uitvoerend niveau. Essentieel voor
democratie noemt Van Dijck het recht van de leden van een organisalie
beleid vast te stellen en in laatste instantie beleid te controleren. Hij
geeft hiermee, evenals De Nijs, een ideaaltypische ornschrijving van demo-
cratie, die hij "volledige democratie" noemt. Zijn definitie luidt: "Er kan
gesproken worden van volledige democratisering, wanneer de organisatiele-
den via gekozen vertegenwoordigers, in een orgaan met beleidsautoriteit,
beslissen over in beginsel alle beleidscentrale aangelegenheden".

Voor empirisch onderzoek als het onderhavige, dat vooral is gericht op
het feitelijk gedrag van actoren in verenigingen met een democratische
bestuursvorm, gaat de belangstelling uit naar de wijze waarop de demo-
cratie in het feitelijk functioneren gestalte krijgt en vooral naar het de-
mocratisch gehalte daarvan in de werkelijkheid. Studies hierover richten
zich meer op processen in de onderbouw van de organisatie en hebben
vooral betrekking op participatie van de leden in de organisatie of ver-
eniging.

2.2.3. Participatie

Een eerste groep studies legt het accent op het democratisch recht en de
wijze waarop participatie in de werkelijkheid het beste kan worden uitge-
oefend. De stelling dat democratie gelijkgesteld moet worden aan volledige
participatie en dat door non-participatie iedere democratie gedoemd zou
zijn in een oligarchie uit te monden, wordt door de meeste auteurs in



21

t.wijfel getrokken en sterk gerelativeerd. Zo stelt Van Doorn (39) dat een
hoge graad van non-participatie niet hoeft te leiden tot oligarchisering bij
de leiding, maar dat dit integendeel juist uitdrukking kan zijn van een
gezond en effectief democratisch functioneren. Volgens hem is participatie
niet nodig, zolang de leden vertrouwen stellen in de leiding.

Analoog aan Van Doorn spreekt Lammers (40) over "positieve non-par-
ticipatie", waarmee hij aangeeft  dat de leden  van een organisatie op posi-
tieve gronden kunnen besluiten in bepaalde situaties niet actief te parti-
ciperen, namelijk wanneer en zolang zij ervan overtuigd zijn dat hun be-
langen door anderen in de organisatie in overeenstemming met de eigen
visie worden behartigd. Lammers (41) acht non-participatie functioneel,
mits de leden alert blijven en bereid zijn over te gaan tot actieve parti-
cipatie, indien werkelijk belangrijke zaken op het spel staan. Op grond
van empirisch onderzoek formuleert hij zijn "wet van de periodieke parti-
cipatie".   Deze wet houdt  in  dat:   "over een langere tijdsspanne bezien,  in
veel organisatorische verbanden met een democratische bestuursvorm, de
meeste leden noch totaal apatisch, noch ook integraal actief zijn, maar
van  tijd  tot tijd, periodiek participeren". Lammers trekt  uit  de  wet  van  de
periodieke participatie de conclusie dat bij de beoordeling van de vere-
nigingsdemocratie het algemeen participatieniveau over een langere perio-
de gezien in ogenschouw moet worden genomen, terwijl ook gekeken moet
worden naar de deelname aan de besluitvorming in situaties waarin er
werkelijk belangrijke zaken op het spel staan. Deze gedachtengang lijkt
plausibel. Voortdurende algemene participatie over een langere periode
strookt niet met de werkelijke situatie in organisaties. Ze komt zelfs niet
voor in de vakbeweging, die bij uitstek tot doel heeft de belangen van de
leden te behartigen. Zo komt ook Klandermans (42) op grond van een
onderzoek naar sociale bewegingen in de vakbond tot dezelfde conclusies
als Lammers. Hij gebruikt de term "selectieve participatie" en spreekt
over golfbewegingen, waarbij perioden van verhoogde activiteit worden
afgewisseld met perioden van terugval. Selectieve c.q. periodieke parti-
cipatie is integendeel een vorm van efficiant gebruik van democratische
rechten en stelt de betrokken bestuurders in staat een slagvaardig beleid
te voeren.

Jolles (43) gaat nog een stap verder door het begrip participatie als
referentie in te voeren. Ook hij beschouwt actieve participatie in het
verenigingsbeleid niet als enige graadmeter voor een goed functionerende
democratie. Jolles definieert participatie als: "elk handelen van mensen in
overeenstemming met doeleinden, waarden, normen of voorschriften van
anderen,  dat  door  hen als zodanig bedoeld  is".  Kern  van zijn participatie-
theorie is de tweedeling in participatie als lidmaatschap en participatie als
referentie. Participatie als referentie duidt hij aan met de term cultuur-
aanvaarding, die hij omschrijft als: "aanvaarding van doeleinden, waarden,
normen of opvattingen, die in dat sociaal verband gelding hebben " (44).
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Deze cultutiraanvaarding duidt meer op de ori6ntatie van de betrokkenen
op de groep c.q. organisatie dan op enige activiteit. "Participatie als re-
ferentie" kan echter ook leiden tol (selectieve) participatie. Daarom is dit
begrip van Jolles enigszins te vergelijken met de term "positieve non-par-
ticipatie" waarvan Lammers uitgaat. Het grote verschil is echter dat Jolles
aandacht vestigt op culturele aspecten als bindend element in organisaties.

Participatie als lidmaatschap omschrijft Jolles als "rolaanvaarding in
enig sociaal verband". Hij noemt  dit de structurele component  van   het
participatiebegrip. Deze structurele component omvat bij hem zowel parti-
cipatie als non-participatie in de bovenbeschreven betekenis van het
woord. Dat blijkt uit de gradaties die Jolles (45) in het begrip participatie
als lidmaatschap aanbrengt, namelijk gewoon lidmaatschap, aanvaarding
van de lidmaatschapsrol en het bekleden van gespecificeerde posities.

De participatietheorie van Jolles biedt ruime mogelijkheden voor een
genuanceerde analyse van beleidsprocessen in organisaties, omdat in zijn
model zowel culturele als structurele componenten aan bod komen. Ver-
volgens blijft het begrip participatie bij hem niet beperkt tot deelname
van de leden aan het verenigingsbeleid, maar wordt het ook gebruikt in
de betekenis van ori6ntatie op de verenigingsdoelen, normen en waarden.
Daarom is deze theorie van Jolles bij uitstek van toepassing op de be-
leidsprocessen  over het Basistakenpakket, die gericht zijn op de beroeps-
normering. Met zijn participatietheorie biedt Jolles naast participatie een
ander criterium om de verhouding tussen de leden en de leiders in een
vereniging te beoordelen. De mate van overeenstemming in normen, doel-
einden en waarden tussen de top en de basis van een vereniging kan na-
melijk ook worden opgevat als een indicator voor de representativiteit
van de leiding.

Ook Leune (46) relativeert de betekenis van participatie voor de beoorde-
ling van het democratisch functioneren van verenigingen, zij het vanuit
een andere invalshoek. Volgens Leune biedt participatie niet zonder meer
de garantie voor invloed op het beleid. Hij stelt dat wanneer de leiding
van een vereniging niet bereid is de invloed van de leden te honoreren,
zij de leden kan manipuleren en zo van de democratie een "pseudo-demo-
cratie" kan maken. Omgekeerd gaat hij er van uit dat de stem van de
gewone leden ook in het beleid kan doorklinken wanneer de participatie
gering is of achterwege blijft en dat de leiders in dat geval toch repre-
sentatief kunnen handelen ten opzichte van hun leden.

In zijn studie naar het feitelijk functioneren van lerarenverenigingen
noemt Leune een organisatie democratisch: "wanneer de leden in staat
zijn een beslissende invloed uit te oefenen op de personele samenstelling
van het bestuur van de organisatie zowel als op het beleid dat het be-
stuur voert" (47). Op basis van deze definitie constateert Leune dat de
lerarenverenigingen statutair als democratische verenigingen beschouwd
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kunnen worden, maar dat er een verschil kan zijn tussen het formele
recht en de feitelijke gang van zaken in een vereniging. In zijn onder-
zoek gaat hij echter niet alleen uit van de vraag of de leden in staat
zijn hun stempel daadwerkelijk te drukken op het beleid, maar hij voegt
er nog een tweede centrale vraagstelling aan toe, namelijk of men de le-
rarenverenigingen representatief mag noemen voor de leden. Voor de be-
antwoording van deze tweede vraag beperkt Leune zich tot de structurele
component van de representatie.

Het antwoord op deze twee vragen is voor Leune bepalend voor het
vaststellen van wat hij het democratisch gehalte van de lerarenverenigin-
gen noemt. Bij zijn onderzoek gebruikt hij een groot aantal indicatoren
voor het democratisch functioneren. Deze heeft hij verzameld uit de
meest gangbare operationele definities van het democratiebegrip en ver-
volgens toegepast op de betrokken lerarenverenigingen. Naast participatie
in de klassieke zin van het woord worden onder andere genoemd het le-
zen van de vakbladen, het schrijven van ingezonden stukken, de mate van
autonomie en de mate van activiteit van de afdelingen, de wijze van ver-
kiezing en de zittingsduur van bestuursleden en de greep van de leiders
op de interne communicatiemiddelen. Leune komt op grond van zijn on-
derzoek tot de conclusie dat de verhouding tussen leiding en leden in een
vereniging niet uni-dimensioneel is te karakteriseren.

De verdienste van het onderzoek van Leune is dat hij het verschijnsel
democratie vanuit verschillende dimensies en met gebruikmaking van een
groot aantal indicatoren heeft bestudeerd. Bovendien leent het democra-
tiemodel van Leune zich goed voor de analyse van de verhouding tussen
de basis en de top, omdat hij zowel participatie als representatie als ba-
sisbegrippen en uitgangspunt neemt. Met name de operationalisering van
het begrip representatie in structurele zin dat hij als wezenlijk element
in de beoordeling van het democratisch gehalte van een vereniging be-
schouwt, is een nuttige aanvulling op Jolles, die in zijn theorie extra
aandacht geeft aan het culturele aspect van de participatie, in de zin van
waarden en belangenori6ntaties. Met deze uitgangspunten zijn een aantal
indicatoren gegeven voor de bestudering van het intern functioneren van
de beroepsgroep vanuit verschillende dimensies en verschillende niveau's.

Met de toepassing van de verruimde begrippen democratie en participatie
zijn inmiddels een aantal bouwstenen aangedragen voor het vaststellen
van de wederzijdse invloed tussen de top en de basis van de beroeps-

groep. Voor de bepaling van de effecten van die wederzijdse invloed ook
op langere termijn, zijn de tot nu toe ontwikkelde begrippen echter nog
onvoldoende met elkaar in verband gebracht. Effecten kunnen niet geme-
ten worden aan de hand van het aantal en de kwaliteit van genomen be-
sluiten alleen. Besluitvorming is effectief in de mate dat het beslotene is
geintegreerd in de opvattingen en het gedrag van de beroepsgenoten. In
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feite gaat het er niet om vast te stellen of de beroepsgroep democratisch
functioneert maar of deze wijze van functioneren ook effectief is, dat wil
zeggen of ze leidt tot sociale samenhang in de beroepsgroep. Dat vormt
de kernvraag van dit onderzoek: vast te stellen in welke mate de be-
roepsgroep  als een eenheid optreedt. Het centrale thema hierbij   is  wat
het eigenlijke bindmiddel vormt, waardoor collectieve eenheden als zoda-
nig functioneren en blijven bestaan. Studies van dien aard zijn te her-
leiden tot het begrip "cohesion" dat Durkheim (48) introduceerde bij de
bestudering van de integratie en de samenhang van de menselijke samen-
leving. Met het begrip "cohesion" wordt zowel innerlijke als uiterlijke sa-
menhang bedoeld.

Lammers (49) gebruikt voor uiterlijke samenhang de term integratie.
Hij gaat er van uit dat integratie van een organisatie of sociale eenheid
op twee niveau's kan worden bestudeerd:

-   "als de mate waarin de organisatiegenoten of deelgroeperingen van de
organisatie een formele band met elkaar en met de organisatie als ge-
heel in stand houden,

- als de mate waarin organisatiegenoten of deelgroeperingen van de
organisatie deelnemen aan (participeren in) het leven van de organisa-
tie".

Integratie kan dus volgens zijn optiek zowel formeel als daadwerkelijk
aanwezig zijn. Innerlijke sociale samenhang noemt Lammers (50) bindings-
kracht. Deze definieert hij als: "de mate waarin organisatiegenoten zich
met de organisatie als geheel of met deelgroeperingen daarvan, alsmede de
mate waarin die deelgroeperingen zich met het organisatiegeheel verbon-
den voelen". Integratie en bindingskracht hangen in zekere zin samen,
maar kunnen ook los van elkaar worden geanalyseerd.

De theorie van Diirkheim over de sociale samenhang van de samenle-
ving kan met de nadere uitwerking die Lammers geeft aan de begrippen
"integratie" en "bindingskracht" schematisch worden voorgesteld (zie sche-
ma 2).

Met deze theorie wordt het doel van mijn onderzoek, namelijk na te gaan
in hoeverre er binnen de beroepsgroep van huisartsen sprake is van "los
zand"    en in hoeverre deze beroepsgroep   als een eenheid mag worden   op-
gevat, het dichtst benaderd. De concepten uit deze theorie zijn daarom
gebruikt bij het construeren van een model van sociale samenhang van de
beroepgroep. Bij het operationaliseren van de begrippen integratie en bin-
dingskracht zijn voor dit onderzoek zowel elementen uit het participatie-
model van Jolles als uit het democratiemodel van Leune gebruikt. Dit
model wordt gepresenteerd in hoofdstuk  11.
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Schema 2: Sociale samenhang

Formele band
met de organisatie

Integratie

Participatie in
de organisatie

Sociale samenhang

Verbondenheid van
organisatiegenoten
met de organisatie
als geheel

Verbondenheid van
organisatiegenoten Bindingskracht
met deelgroeperingen
in de organisatie

Verbondenheid van
deelgroeperingen met
de organisatie als geheel

2.3.     Professionalisering

Met het oog op het gekozen toepassingsgebied van het onderzoek heeft de
literatuurverkenning ook betrekking op professionalisering. Van de ver-
schillende theorieitn en modellen op dit gebied zullen bepaalde elementen
in het bijzonder worden belicht.

2.3.1.     Professionaliseringstheoriein

In   " Beroepen in actie" geeft   Mok   (51) een uitgebreid overzicht   over   de
verschillende denkrichtingen met betrekking tot professionalisering. Hij
maakt onderscheid in een drietal hoofdbenaderingen:
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-    de contin,iiimbenadering,
-    de gemeenschapsbenadering en
-    de segmentbenadering.

2.3.1.1. Decontinuumbenadering

De continuiimbenadering ziet het arbeidsbestel als een continuum met aan
het ene uiterste de ongeschoolde beroepen en aan het andere uiterste de
hoog of sterk geprofessionaliseerde beroepen, ook wel "professies" ge-
noemd. Professionalisering duidt dan op "wording" tot professie, terwijl
"professie" wordt opgevat als het eindproduct van een voltooid en ge-
slaagd professionaliseringsproces. Om tot een professie te worden gere-
kend moet een beroep voldoen aan een aantal kenmerken. Indien het
daarin niet slaagt,  is er sprake van "onvoltooide professionalisatie".   Van
Doorn (52) gebruikt deze term voor het maatschappelijk werk, dat er vol-
gens hem niet in is geslaagd zich tot professie te ontwikkelen.

Aan welke kenmerken een professie moet voldoen om als zodanig er-
kend te worden, wordt door de auteurs verschillend gedacht. Zo stelt Van
Doorn (53) dat het bijzondere van professies gelegen is in een combinatie
van kenmerken (attributen). Volgens hem gaat het om een functie van
vertrouwen, meestal neergelegd in een relatie tussen personen, om de be-
hartiging van een hoog goed zoals gezondheid, recht en vitale informatie,
en om niet-economisch waardeerbare diensten.

Leune (54) komt tot de conclusie dat de volgende centrale kenmerken
bij de meeste auteurs te vinden zijn:

-    Een hoge graad van deskundigheid, verworven via formele scholing.
-  Een op dienstverlening aan het publiek (clientdle) gerichte beroepsuit-

oefening welke betrokken is op centrale maatschappelijke waarden.
-     Een relatief grote mate van autonomie in de beroepsuitoefening.
- Een specifieke beroepscultuur, al dan niet gehandhaafd middels een

formele beroepscode.

In de continuumbenadering wordt het verschijnsel professie statisch opge-
vat. De kenmerken zijn het onbetwistbaar bezit van een professie en men
heeft geen oog voor de proceskant.

Van der Krogt (55) rangschikt deze benadering onder wat hij noemt de
kenmerkbenadering. Ook hij signaleert het probleem dat men professie als
eindstadium van professionalisering ziet, waardoor de dynamiek achter de
professionalisering onverklaard blijft. Daarnaast is hij van mening dat in
deze benadering de ideaaltypische definitie van de professie wordt overge-
nomen en niet wordt gelet op machtsconflicten en belangentegenstellingen
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(56). Kennis, atitonomie en maatschappelijke waardering warden door van
der Krogt wel als centrale kenmerken gezien, maar zij moeten voortdu-
rend warden bevochten.

2.3.1.2. De gemeenschapsbenadering

De gemeenschapsbenadering ziet een beroepsgroep als een gesloten groep,
waarbinnen consensus heerst. Beroepen worden beschouwd als gemeen-
schappen van mensen die dezelfde arbeidstaken verrichten en een bepaalde
beroepscultuur gemeen hebben, waaraan alle leden van de gemeenschap
zich   conformeren (57). Goode (58) wordt als voornaamste vertegenwoor-
diger van deze richting beschouwd. Hij gebruikt de term professionele

gemeenschap en schrijft daaraan een aantal kenmerken toe, zoals een
gemeenschapelijke identiteit, gezamenlijke waarden, geinstitutionaliseerde
rolverwachtingen, een eigen vakjargon, duidelijke en sociaal bepaalde
grenzen en invloed op de recrutering, selectie en opleiding van nieuwe
leden. Ook hier weer worden de kenmerken van een professie als vanzelf-
sprekend aanwezig geacht en heeft men geen oog voor wordings- en ver-
anderingsprocessen. Deze benadering berust op een harmoniemodel en
heeft geen oog voor spanningen binnen een beroepsgroep (59).

2.3.1.3. De segmentbenadering

In de segmentbenadering ziet men beroepen en professies op maatschappe-
lijk niveau niet als homogene gemeenschappen, maar als een samenstel
van groeperingen, die niet alleen worden gekenmerkt door een verschil-
lend beroepsterrein, maar evenzeer door verschillen in beroepscultuur en
belangen. Door verschillen en spanningen tussen segmenten binnen beroe-

pen zijn beroepen steeds in beweging en veranderen zij voortdurend. De
veranderingen worden niet alleen ondergaan, maar kunnen ook bewust en
actief worden teweeggebracht. Mok (60) definieert professionalisering dan
ook als: "het proces, waarbij een beroepsgroep zijn legitimeringsgronden
aanwendt  voor het teweegbrengen van maatschappelijke veranderingen".
Vanuit dit gezichtspunt zal een beroepsgroep de eigen beroepsdefinitie bij
anderen aannemelijk moeten maken en is er niet alleen sprake van pro-
fessionalisering, maar behoren ook processen van de-professionalisering en
re-professionalisering tot de mogelijkheden.

Mok geeft aan dat conflicten en machtsprocessen centraal staan binnen
beroepsgroepen. Hij spreekt over een dialectisch proces en noemt de seg-
mentbenadering de juiste visie. Voor hem zijn belangen, legitimeringspro-
cessen en sociale verandering kernbegrippen.
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De segmentbenadering komt nagenoeg overeen met de door Van der
Krogt (61) gebruikte term machtsbenadering: "De machtsbenadering ziet
professionalisering dan ook als het proces waarbij een beroepsgroep tracht
de eigen machtspositie te beheersen; meer zeggenschap tracht te verwer-
ven over de eigen werksituatie, over andere beroepen, over cliinten en
dergelijke". Johnson (62) geeft een verklaring  voor deze machtsprocessen.
Hij stelt dat het bezit van gespecialiseerde kennis relaties van afhanke-
lijkheid schept. Daardoor wordt niet alleen economische -, maar ook so-
ciale afstand opgeroepen. Sociale afstand (als een produkt van arbeidsver-
deling) leidt tot onzekerheidsstructuren tussen producenten en consumen-
ten en cre6ert de mogelijkheid voor autonomie. De machtsrelaties tenslot-
te bepalen of de onzekerheid ten koste van de producent of de consument
zal uitvallen.

In het kader van deze studie voert het te ver alle vertegenwoordigers
van deze richting te bespreken. Volstaan wordt met een samenvatting van
die elementen die bij alle auteurs worden aangetroffen namelijk:

- dynamische benadering van het begrip professionalisering;
-  aandacht voor belangen en spanning als wezenlijke elementen in pro-

fessionaliseringsprocessen;
-    oog voor de wisselwerking tussen beroepen en hun sociale omgeving;
-  accentverlegging van ideologische aanvaarding naar de noodzaak tot

legitimering.

De hier besproken elementen zijn van wezenlijk belang voor de bestu-
dering van professionalisering. De dynamiek zal zich echter niet mogen
beperken tot de relatie van een beroepsgroep met de omgeving; deze is
evenzeer van toepassing op interne professionaliseringsprocessen en in-
terne belangentegenstellingen.

Samenvattend zijn de hier behandelde benaderingen uit de professionalise-
ringsliteratuur elk min of meer van toepassing op de beroepsgroep van
huisartsen bij de ontwikkeling van het Basistakenpakket.

De centrale kenmerken, waarvan in de continuumbenadering wordt uit-
gegaan, hebben betrekking op vormen van domeininstitutionalisering. Als
zodanig zijn deze van wezenlijk belang voor de bestudering van de be-
sluitvormingsprocessen rond het Basistakenpakket van de huisarts, waarin
hoogwaardige en gesystematiseerde kennis, autonomie en maatschappelijke
waardering zeker een rol spelen. Het statische, ideaaltypische karakter
van de continuiimbenadering biedt echter geen mogelijkheid te verklaren
hoe die rol moet worden opgevat. Niet duidelijk wordt immers of de be-
roepsgroep zelf en met name de beroepsverenigingen hierbij sturend kun-
nen optreden dan wel of zij daarin volledig afhankelijk zijn van de maat-
schappelijke omgeving.
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De centrale kenmerken waarvan in de gemeenschapsbenadering wordt
uitgegaan zijn specifiek voor domeinsocialisering. Ook deze kenmerken
zijn bij uitstek van toepassing op de rol van het Basistakenpakket in het
professionaliseringsproces van de huisarts. De kenmerken waarvan in de
gemeenschapsbenadering wordt uitgegaan worden echter evenals in de
continuurnbenadering teveel als een gegeven beschouwd. Bovendien wordt
de domeinsocialisering in de gemeenschapsbenadering geplaatst in een har-
moniemodel, waardoor  de  rol van interne spanningen en verschillen binnen
de beroepsgroep niet aan de orde kan worden gesteld.

In de segmentbenadering wordt de aandacht gericht op het dynamisch
karakter van professionalisering als een voortdurend proces, waarin de
beroepsgroep zelf een sturende en veranderingsgerichte rol kan spelen.
Daarom is de segmentbenadering wezenlijk voor de bestudering van de
geschiedenis van het Basistakenpakket van de huisarts en van de rol die
de beroepsverenigingen daarin hebben gespeeld.

Domeininstitutionalisering en domeinsocialisering worden in deze bena-
dering niet als gegeven aanvaard, maar ook als claims van een beroeps-
groep op een bepaald domein gezien. In de voortdurende legitimeringspro-
cessen, die daarvan het gevolg zijn wordt de aandacht ook gevestigd op
de belangrijke rol die de sociale omgeving in de professionalisering speelt.
De processen die zich binnen de beroepsgroep van huisartsen afspelen
zullen voornamelijk hierin hun verklaringsgrond vinden.

2.3.2.    Deelprocessen van professionalisering

Bij professionalisering zijn de volgende deelprocessen van belang:
legitimering, institutionalisering en socialisering.

2.3.2.1. Let;itimering

Legitimering is "het streven van beroepsbeoefenaren naar erkenning en
aanvaarding door relevante anderen van hun verklaring en zingeving van
dat deel van de werkelijkheid dat zij tot hun taakveld rekenen." (63).
Legitimering is een proces waarbij men anderen er toe tracht te brengen
de eigen beroepsdefinitie te aanvaarden. Omdat ook anderen aanspraak

maken op een bepaald beroepsveld, is er sprake van een zekere mate van
concurrentie. Daarom moet de legitimeringsinstantie de buitenwereld niet
alleen overtuigen van de waarde van de eigen beroepsbijdrage, maar ook
het bewijs leveren van een zekere superioriteit ter zake op de concurre-
rende beroepsgroeperingen. Dit vraagt onderhandeling met de relevante

omgeving  (64). Dat vindt plaats  door het ontwikkelen van legitimeringsba-
ses. Dit zijn "manieren" met behulp waarvan de ontstane institutionele
orde kan worden "verklaard en gerechtvaardigd"  (65).
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Als legitimeringsbases noemt Mok (66) kennis, macht en agogische ac-
tie. Hij constateert dat kennis in onze westerse cultuur de hoogste
waarde vertegenwoordigt. Hij zegt daarover: "In industri*le samenlevingen
is  het niet "kennis is macht", maar: "macht maakt gebruik van kennis"  en
"kennis maakt gebruik van macht"." Onder agogische actie verstaat  Mok
(67): "een dusdanige opstelling  van een beroep  en zijn beoefenaars  dat  bij
de beroepsactiviteiten in de eerste plaats rekening wordt gehouden met de
noden en behoeften van de directe afnemers van de diensten en produkten
van het beroep".

Legitimeringsbases kunnen uitgroeien tot een ideologie, tot "een sys-
teem van opvattingen, dat een uitdrukkelijke rechtvaardiging van positie
en belang van de desbetreffende groepering inhoudt" (68). Of zoals Van
der Krogt (69) het formuleert: "Het geintegreerde geheel van waarden,
normen, feiten en inzichten, dat specifiek is voor een groep, en dat het
bestaan  en de wijze van functioneren  van de groep legitimeert". Het bezit
van een ideologie dient niet alleen om de identiteit van de beroepsgroep
in relatie tot de omgeving te versterken, maar ook de beroepsgenoten zel
ontlenen er hun identiteit aan. Dit is vooral belangrijk wanneer er twijfel
bestaat over de waarde en zin van het eigen beroep. Van der Krogt (70)
constateert eveneens dat legitimering weliswaar extern van belang is,
maar ook naar binnen betekenis heeft. Hij ziet dit als een basis voor
unieke identiteit, die tevens voor bereidheid tot mobilisering van groeps-
belangen kan dienen. Mok (71) komt tot dezelfde conclusie. Hij stelt: "Het
legitimeringsprobleem blijkt steeds weer op te duiken als men onvrede
heeft met de mate van professionalisering van het eigen beroep".

In de literatuur wordt teveel nadruk gelegd op het externe karakter
van legitimeringsprocessen. Men gaat er weliswaar van uit dat deze impli-
ciet ook intern effect kunnen hebben en met name ideologieversterkend
zijn, maar daarmee wordt het zelfstandig bestaan van interne legitime-
ringsprocessen over het hoofd gezien. Beroepsgroepen zijn geen harmo-
nieuze eenheden. Ook intern spelen concurrentie en belangentegenstellin-
gen een rol, al was het alleen al bij de bepaling van de legitimerende
autoriteit. Interne en externe legitimeringsprocessen hebben weI een ver-
schillende vorm en inhoud, maar zijn niet beperkt tot ideologie en identi-
teitsproblemen. Zo kan legitimering op het niveau van de beroepsorganisa-
ties ook betrekking hebben op rechtvaardiging achteraf, bijvoorbeeld van
de manier waarop belangenbehartiging heeft plaatsgevonden. Daarbij wor-
den intern andere legitimeringsgronden gebruikt dan in de externe onder-
handelingen.

Bij het bestuderen van de besluitvormingsprocessen rond het Basista-
kenpakket zullen zowel de externe als de interne legitimering in de be-
schouwingen moeten worden betrokken.
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2.3.2.2. Institutionalisering

Het begrip institutionalisering duidt op beroepsvormingsprocessen. Aan elk
institutionaliseringsproces ligt gewoontevorming ten grondslag. Er is ech-
ter pas sprake van institutionalisering wanneer in de activiteiten van een
groepering een vast patroon ontstaat en de groep eigen oplossingen voor
problemen gaat vinden, die zij als haar eigendom beschouwt en alleen aan
haar eigen leden beschikbaar stelt. Institutionalisering wordt door Peper

(72) gedefinieerd als "een proces waarbij zich rond een bepaald probleem
(doelstelling, waarde) een sociaal handelings- en middelenpatroon ontwik-
kelt". Peper stelt dat dit proces alleen kan slagen wanneer de omgeving
steun verleent aan de probleemoplossingen van de betrokken groepering.
Mok (73) gaat nog een stap verder en vat institutionalisering op als gele-
gitimeerde institutionalisering en definieert die als "een proces waarbij de
omgeving meer of minder steun verleent aan de wijze van probleem oplos-
sen van een groepering".

Mok (74) brengt, in navolging van Whitley  (75), ten aanzien van insti-
tutionaliseringsprocessen nog een onderverdeling aan. Hij spreekt van do-
meininstitutionalisering en sociale institutionalisering. Het begrip domein
omschrijft Mok als "het bepaalde veld van activiteiten waarop de beroeps-
beoefenaren opereren en waarop zij een claim leggen".

Domeininstitutionalisering treedt volgens Mok op "als men voor deze
claim steun ontvangt vanuit de omgeving" en sociale institutionalisering
heeft plaats   " als de beroepsbeoefenaren op basis   van hun activiteiten   tot
een vast en door de omgeving gesteund patroon van sociale relaties en
interacties komen". Van Hove-Baeck (76) stelt  dat  het bij domeininstitu-
tionalisering gaat om afbakening van een bepaald taakveld, terwijl het bij
sociale institutionalisering gaat om daarbij aansluitende gedragspatronen
of handelingspatronen in de vorm van normen, waarden en doelstellingen.

Van der Krogt (77) onderscheidt naast domeininstitutionalisering en
sociale institutionalisering nog een derde vorm, namelijk machtsinstitutio-
nalisering. Hij acht deze vorm essentieel omdat het zijns inziens gaat om
het scheppen of instandhouden van een geinstitutionaliseerde en gelegiti-
meerde collectieve machtspositie.

Ook bij institutionaliseringsprocessen wordt door de besproken auteurs te
sterke nadruk gelegd op de externe aspecten. Domeininstitutionalisering
echter kan ook te maken hebben met interne institutionaliseringsproces-
sen, bijvoorbeeld wanneer via onderhandelen getracht wordt intern tot
een communis opinio te komen om de externe institutionalisering kracht
te kunnen bijzetten. Naar mijn mening wisselen institutionaliserings- en
legitimeringsprocessen elkaar voortdurend af, waarbij het succes van beide

bewegingen afhankelijk is van de mate waarin externe legitimering aan-
sluit bij interne institutionalisering en omgekeerd. Daarbij zijn niet alleen
extern uiteenlopende visies en belangen in het geding, maar spelen ook
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interne machtsverschillen en elkaar bestrijdende ideologieitn een rol. De
interne en externe legitimerings- en institutionaliseringsprocessen werken
als elkaars spiegelbeeld.

2.3.2.3. Socialisering

Socialisering wordt door de meeste auteurs opgevat als een wezenlijk as-
pect van professionalisering. Van Doorn en Lammers (78) geven de vol-
gende omschrijving: "het integreren van cultuurelementen die het mogelijk
maken zich op adaequate wijze te bewegen in die sociale groeperingen,
welke  voor de betrokkene relevant zijn". Socialisering heeft  in hun opvat-
ting betrekking op "het leren interacteren en communiceren, relaties aan-
knopen en verhoudingen opbouwen"  (79). De beide auteurs stellen  dat  op-
leidingsinstituten een belangrijke functie vervullen met betrekking tot
socialisatie, omdat kennis in de westerse cultuur een overheersende plaats
inneemt.

Ook Mok (80) gaat daarvan uit. Hij definieert beroepssocialisatie als:
"het proces waarbij de leden van een beroep hun definitie van de be-
roepsactiviteiten aan nieuwelingen overdragen".  Doel  van het socialisatie-
proces is te zorgen dat een identificatie met het beroep tot stand komt,
zodat loyaliteit ontstaat met het beroep en de beroepsgenoten zich con-
form de beroepsnormen gedragen (81). Hierdoor is het te verklaren dat
socialisering de garantie biedt dat eenmaal gestabiliseerde structuren niet
gemakkelijk veranderen. Baayens en Kik (82) vestigen de aandacht op so-
ciale controle die door socialisatie vanuit het beroep naar het individu
mogelijk wordt. Zij achten deze controle van belang met betrekking tot
de ideologie-ontwikkeling bij de beroepsvorming en in verband met te
stellen kwaliteitseisen aan de nieuwelingen in het beroep. Niet alleen de
opleidingsinstituten worden als socialiserende instanties gezien, maar voor
het verder ontwikkelen en op peil houden van de beroepsideologie hebben
ook de beroepsorganisaties en de collega's in het beroep hierin een taak.

In tegenstelling tot legitimering en institutionalisering ligt het accent
bij socialiseringsprocessen grotendeels intern, binnen de betrokken be-
roepsgroep. De beroepsideologie wordt primair via socialiseringsprocessen
overgebracht. Het is duidelijk dat deze beroepsideologie door legitime-
ringsprocessen kan worden versterkt en door beroepsverenigingen en
collega's verder tot ontwikkeling moet worden gebracht. Hier ligt een
interessant aanknopingspunt voor de bestudering van het intern functione-
ren van de beroepsgroep van huisartsen, met name op het gebied van de
verschillende belangenori6ntaties van de actoren in het landelijk netwerk
en hun opvattingen over de onderlinge taakstelling. Juist omdat dit onder-
zoek sterk intern gericht is ligt het accent vooral op socialiseringsproces-
sen en staat de normerende betekenis van de beroepsgroep huisartsen
voor de individuele beroepsbeoefenaren zo centraal.
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2.3.3. Enkele onderzoeken binnen de "nieuwste" professiebenadering

Omdat ik in het onderzoek behalve voor een systeembenadering ook en
vooral heb gekozen voor een actorbenadering, dat wil zeggen voor de
bestudering van de beroepsgroep "in actie" rond de afbakening van het
eigen domein, is het van belang de aandacht te vestigen op de enkele
schaarse empirische onderzoeken binnen deze nog zo nieuwe "traditie".

2.3.3.1. Het beroep indemaatschappelijke context

Het documentenonderzoek van Van Hove-Baeck (83) plaatst het professio-
naliseringsproces van de Nederlandse huisarts in het kader van de maat-
schappelijke context van de jaren 1945 tot 1975. Het onderzoek bevat een
kwalitatieve analyse van schriftelijke bronnen, hoofdzakelijk ontleend aan
de tijdschriften Medisch Contact en Huisarts en Wetenschap.

Van Hove-Baeck definieert professionalisering in dit onderzoek als een
geheel van reactiepatronen dat de huisartsengroepering heeft ontwikkeld
als antwoord op bepaalde veranderingsprocessen in samenleving en ge-
zondheidszorg die repercussies hebben gehad (en hebben) op de beroeps-
positie, het beroepsterrein en de beroepsorganisatie van de huisarts, met
het doel greep te krijgen op de verdere ontwikkeling van het huisartsen-
beroep.

De auteur onderscheidt drie grote probleemvelden, die tevens als actie-
velden worden aangeduid, namelijk het definiJrings-, het deskundigheids-
en het praktijkprobleem. Als resultaat van het onderzoek komt naar voren
dat in het professionaliseringsproces van de Nederlandse huisarts nog twee
andere probleemvelden te onderkennen zijn, namelijk de verdediging van
maatschappelijke belangen en van de autonomie van het beroep.

Vervolgens blijkt uit het onderzoek dat de beroepsgroep op elk van de
vijf actievelden sterk afhankelijk is van de goodwill van de centrale
overheid en van de maatschappelijke context waarbinnen de verschillende
professionaliseringsprocessen zich afspelen.

Dit onderzoek is een belangrijke ondersteuning van het uitgangspunt
dat professionaliseringsprocessen zich niet in een sociaal vacuurn afspelen,
maar invloed ondergaan van de sociale omgeving. Het professionaliserings-
proces van de huisarts wordt daarmee een aangelegenheid van de samenle-
ving als geheel. Het signaleren van de verdediging van de beroepsautono-
mie als een actieveld in de professionalisering van het huisartsenberoep
acht zij van hieruit verklaarbaar.
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2.3.3.2.     Kennis en kunde als centrale strategie van professionalisering

Op basis van een uitgebreide studie van professionaliseringstheorielin heeft
Van der Krogt (84) een conceptueel kader voor professionalisering ont-
worpen. Dit model is gebaseerd op de actie-sociologische theorie. Macht,
collectivisering, belangenbehartiging, gebruikswaarde en ruilwaarde zijn
centrale begrippen in zijn model. Van der Krogt definieert professionalise-
ring als "een proces waarbij leden van een beroepsgroep op collectieve
wijze, vooral gebruikmakend van kennis-macht, trachten een collectieve
machtspositie te verwerven en/of te verdedigen, met het doel de
gebruiks- en ruilwaarde van het beroep te beheersen" (85). De belangen-
behartiging verloopt in het concept van Van der Krogt via het marktmo-
del. Dat betekent dat beroepsgroepen zowel op individueel   als op collec-
tief niveau trachten hun marktcapaciteit te vergroten. De marktcapaciteit
verwijst naar "de reeks eigenschappen die de individuele beroepsbeoefe-
naar relevant acht voor zijn beroepsuitoefening en die hij als "ruilobject"
aanbiedt   aan de afnemer  van zijn diensten"   (86). Die eigenschappen   be-
staan uit zijn kennis, zijn kunde en zijn arbeidsbeschikbaarheid. Kennis
en kunde zijn belangrijk in verband met de beheersing van onzekerheids-
bronnen   (87). Als belangen noemt  Van der Krogt het handhaven  en  ver-
groten van de behoeftebevredingscapaciteit van een beroep of functie
naast het verkrijgen van medewerking van relevante groepen en het be-
werkstelligen van een optimale marktcapaciteit. Het onderzoek vestigt de
aandacht op het feit dat de professionele beroepen onder toenemende
structurele druk staan, omdat de belangen van de beroepsbeoefenaren, van
de cli6nt en van de samenleving steeds minder parallel lopen. Dat leidt
ertoe dat conflicten optreden tussen beroepsgroepen onderling. Daarnaast
wordt de autonomie en de machtspositie van de beroepsgroepen steeds
meer bedreigd door het sturend optreden van de overheid in allerlei
maatschappelijke processen. Dit leidt tot strategisch gedrag van de be-
roepsgroepen, dat erop gericht is de bedreiging van de professionele be-
langen het hoofd te bieden en de verworven collectieve machtspositie te
handhaven.

De collectieve machtspositie steunt op deskundigheidsmacht en norma-
tieve macht van individuele beroepsbeoefenaren, maar de behartiging ervan
wordt aan de beroepsorganisaties toevertrouwd. De collectieve machtsposi-
tie kan derhalve versterkt worden door de aanwezigheid van een krach-
tige beroepsorganisatie.
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2.3.3.3.     Toetredingsregulering als strategie van een beroepsgroep

In aansluiting hierop is door het IVA onderzoek verricht naar toetre-
dingsreguleringen bij vrije beroepen. Het strategiemodel dat op basis van
dit onderzoek door Baayens en Kik (88) is opgesteld is in feite een pro-
fessionaliseringsmodel. Het onderzoek heeft de vorm van een zestal be-
roepsmonografiedn.

Professionalisering wordt opgevat als "het proces waarin een beroeps-
groep controle tracht te verkrijgen over het eigen beroep en deze te
handhaven, in wisselwerking met de samenleving" (89). Op macro-niveau
wordt de beroepsgroep gezien als "actor" in een krachtenveld met andere
actoren zoals de overheid, andere beroepen, afnemers van het beroep,
financiers en samenleving.

Voor het realiseren van de beroepsbelangen is zelfbepaling voorwaarde.
Het beroep wordt in dit streven echter ingeperkt door controle van bui-
tenaf, met name vanuit de overheid. Baayens en Kik stellen dat "een be-
roepsgroep een collectiviteit vormt welke als in een ruilrelatie verkeert
met afnemers, een relatie die individuele marktkansen schept en derhalve
strategisch handelen van partijen veronderstelt" (90).

Evenals Van der Krogt baseren zij hun strategiemodel op het marktrno-
del. Als componenten van strategisch handelen worden door Baayens en
Kik legitimering, institutionalisering, socialisering, technologie en segmen-

tering genoemd. Verder maken zij nog onderscheid in particuliere en col-
lectieve strategie*n. "Particuliere strategiedn hebben betrekking op de
individuele beroepsbeoefenaren. Zij zijn gericht op het individueel voort-
bestaan en bijgevolg veilig stellen  van het individuele belang". Specifiek
voor het vrije beroep geldt dat de individuele (particuliere) strategie na-
genoeg overeenstemt met de collectieve strategiedn van de beroepsgroep.
"Collectieve   strategielin   zijn te beschouwen   als   door de beroepsgroep   be-
paalde of gekozen beleidslijnen, ter bereiking van overkoepelende doelein-
den in het kader van gemeenschappelijke belangen"  (91).

Het zijn de beroepsverenigingen aan wie de collectieve belangenbehar-
tiging in het kader van professionalisering van de beroepsgroep is overge-
laten. De door hen gehanteerde strategie6n kunnen derhalve geduid wor-
den als institutionaliserings-, legitimerings- en socialiseringsprocessen. Een
hoge organisatiegraad en de bereidheid van de individuele beroepsbeoefe-
naren zich aan de regels van de beroepsvereniging te conformeren zijn
echter graadmeter voor de mate van succes. Voorbeelden van collectieve
strategie6n zijn:

1.  het onontbeerlijk maken van de eigen activiteit;
2.  diversificatie van de machtsbases;
3. onafhankelijkheid behouden ten opzichte van externe machtscentra;
4. effectief aanwenden van overheidscontrole;
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5.  sociale uitslititing;
6.   mobilisatie (92).

De hier gepresenteerde nieuwste empirische studies hebben gemeen dat zij
de aandacht vestigen op professionalisering als een maatschappelijk pro-
ces, waarbij niet alleen de beroepsgroep zelf, maar de hele samenleving is
betrokken. Voor mijn studie betekent dit dat de bevindingen van het on-
derzoek, ondanks het sterke accent op het intern functioneren van de
beroepsgroep, bij de afsluitende interpretatie zullen worden gesitueerd
tegen de achtergrond van de maatschappelijke context, waarbinnen dit
intern functioneren heeft plaatsgevonden. Voorlopig zijn de hier bespro-
ken empirische studies ook van belang voor de bestudering van de profes-
sionalisering van de beroepsgroep van huisartsen, gezien als een conglo-
meraat van met elkaar interacterende deelgroeperingen. Het gebruik van
strategie6n alsmede de aandacht voor autonomie en zelfbepaling als uit-
gangspunt voor de behartiging van de beroepsbelangen zijn in het kader
van de door mij gekozen actorbenadering van wezenlijke betekenis.
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Hoofdstuk 3
De vraagstelling

Naar aanleiding van de literatuurstudie is de oorspronkelijke probleem-
stelling verder uitgewerkt. Met gebruikmaking van een aantal kernbegrip-
pen uit de literatuur werd een analyse- en interpretatiekader voor het
onderzoek ontwikkeld, waarna ook de definitieve vraagstellingen konden
warden geformuleerd. Alvorens de uitwerking van de vraagstellingen te
bespreken, volgen eerst enkele algemene beschouwingen over het
uitgangspunt van deze studie.

3.1. Het algemeen methodologisch uitgangspunt van deze studie

Voor de bestudering van de processen van collectieve besluitvorming en
belangenbehartiging binnen de beroepsgroep van huisartsen rond de defi-
niliring van het beroepsdomein biedt een systeemgerichte actorbenadering
een goed methodologisch uitgangspunt. Actor- en systeembenadering   ( 1)
zlJn twee verschillende gezichtspunten van waaruit een sociale eenheid
kan worden bestudeerd. In de systeembenadering wordt de sociale eenheid,
in dit geval de beroepsgroep van huisartsen, opgevat als een sociaal-cul-
tureel systeem met eigen doelstellingen, normen en waarden. Intern is elk
sociaal systeem opgebouwd uit een aantal interdependente subsystemen
waarvan, in het kader van deze studie de beide beroepsverenigingen en de
universitaire huisartsinstituten de belangrijkste zijn. De systeembenadering
legt de nadruk op de beroepsgroep als totaliteit en op de wijze waarop de

subsystemen als constituerende delen binnen die totaliteit met elkaar ver-
bonden zijn en op de relaties met de maatschappelijke omgeving. Derhalve
wordt in deze studie onder de beroepsgroep van huisartsen, als prof€88io-

neel systeem, verstaan: de huisartsen van Nederland die op grond van het
uitoefenen van eenzelfde beroep, als een eenheid worden beschouwd en
als zodanig optreden. Die eenheid komt tot uitdrukking in onderling sa-
menhangende structurele en culturele elementen, die specifiek zijn voor
deze beroepsgroep. Huisartsgeneeskunde als professioneel systeem vormt
het raamwerk, waarbinnen dit onderzoek zich aftekent. Primair is deze
studie echter gericht op de binnenkant van de professie, op wat er zich
afspeelt in de interactie tussen de verschillende deelgroeperingen binnen
de beroepsgroep. Hiervoor biedt de actorbenadering meer aanknopingspun-
ten. In de actorbenadering wordt de beroepsgroep van huisartsen be-
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schouwd  als een netwerk van "actoren", individuele huisartsen,  maar  ook
groeperingen van huisartsen zoals de beroepsverenigingen en aMelingen
daarvati en soms de beroepsgroep als geheel. Deze actoren hebben icdar
hun eigen "definitie van de situatie" (2) en handelen mede vanuit eigen
belangen, doelstellingen en zingevingen. De verschillende actoren zijn
echter voor het bereiken van hun eigen doeleinden van elkaar afhankelijk.
Daarom trachten zij in de interactie met elkaar voortdurend veranderin-
gen in de onderlinge machtsverhoudingen en in de bestaande afhankelijk-
heidsrelaties te bewerkstelligen. Derhalve wordt onder de beroepsgroep
van huisartsen, als netwerk van actoren, in dit onderzoek verstaan: de
huisartsen van Nederland, beschouwd als een samenspel van partijen,
hetzij individuele huisartsen, hetzij groepen huisartsen, die ieder vanuit
eigen doelstellingen en eigen zingevingen op grond van onderling uiteen-
lopende belangen met elkaar in steeds wisselende onderhandelingsposities
verkeren. In dit onderzoek wordt de huisartsgeneeskunde primair vanuit
de actorbenadering geanalyseerd, dat wil zeggen vanuit de deelgroeperin-
gen, met nadruk op actie en interactie. De wisselende betekenis die aan
de term "actor" kan worden toegekend leidt tot een genuanceerde analyse
van de dynamische aspecten van de besluitvorming binnen de beroepsg-
roep.

3.2.     Interpretatiekaders

Met de actorbenadering als algemeen uitgangspunt is een analysemodel
voor het onderzoek ontwikkeld. Dit model is opgebouwd rond drie centrale
thema's, te weten collectieve besluitvorming als proces, het professioneel
systeem huisartsgeneeskunde gezien als complexe organisatie en professio-
nalisering als vorm van belangenbehartiging.

3.2.1. Collectieve besluitvorming als proces

Besluitvorming is essentieel voor beleidsvorming. Beleid kan worden om-
schreven als "het streven naar het bereiken van bepaalde doeleinden met
bepaalde middelen   en   in een bepaalde tijdsvolgorde" (3), terwijl besluit-
vorming duidt op een proces dat bestaat uit een aantal handelingen en
dynamische factoren, dat begint met het constateren van een probleem en
eindigt met een mogelijke oplossing daarvan in de vorm van een besluit.
De collectieve besluitvorming van de beroepsgroep over het Basistaken-
pakket wordt opgevat als een vorm van een "dynamic design decision pro-
cess". Dit soort processen wordt omschreven als (4):
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-  complex, dat wil zeggen niet herleidbaar tot een enkelvoudig probleem
of tot een eenduidige oplossing;

-  ongestructureerd, dat wil zeggen nog niet eerder voorgekomen in de-
zelfde vorm, waardoor er nog geen vooraf vastgestelde en ge6xplici-
teerde procedures voorhanden zijn voor het vinden van een oplossing;

-  open-ended, dat wil zeggen zonder vooraf vastliggende doelen, maar
zich gaandeweg ontwikkelend en uitkristalliserend;

-  politiek, dat wil zeggen berustend op uitwisseling, onderhandeling en
onzekerheid vanwege verschillen in visie en belangen bij de betrokken
actoren in de besluitvorming, waardoor de keuze steeds weer wordt
bepaald door het bevredigende en niet door het maximaal haalbare;

- incrementeet, dat wil zeggen met een kronkelend verloop, in kleine
stapjes, met veel onderbrekingen en omwegen.

Bij de besluitvorming over het takenpakket van de huisarts zijn behalve
het historisch verloop met name de actoren en hun strategieiEn wezenlijke
aspecten van het proces. De actoren bepalen in hoge mate de inhoud en
de richting waarin de besluitvorming zich ontwikkelt, terwijl de door hen
gevolgde strategieiin inzicht kunnen geven in de dynamiek van de pro-
cessen en in de verschillende machtsposities en belangentegenstellingen
die aan de orde zijn. Onder strategisch gedrag van actoren wordt in dit
onderzoek verstaan: elk handelen van actoren (individuele huisartsen, dan
wel groepen van huisartsen) ter bereiking van eigen doelen in situaties
waarin bij betrokkenen sprake is van een zekere mate van wederzijdse
afhankelijkheid en uiteenlopende belangen (5).

Hoewel de studie hoofdzakelijk is gericht op besluitvormingsprocessen,
zijn ook de resultaten van deze processen in ogenschouw genomen. Als
zodanig geldt de aanvaarding van het Basistakenpakket van de huisarts
niet alleen als sluitstuk van voorafgaande processen. In het onderzoek
zijn ook te verwachten effecten opgenomen, waarbij integratie van het
beslotene in het dagelijks handelen van de huisarts en saamhorigheidsge-
voel als bindingskracht, de sociale samenhang van de beroepsgroep bepa-
len. Integratie betekent hier: passieve en actieve deelname aan het leven
van de beroepsvereniging c.q. de beroepsgroep. Onder bindingskracht
wordt verstaan: de innerlijke verbondenheid met de beroepsgroep (6).

3.2.2. Het professioneel systeem huisartsgeneeskunde gezien als complexe
organisatie

De besluitvorming in de beroepsgroep speelt zich af binnen een netwerk
met als voornaamste actoren de LHV, het NHG en de universitaire huis-
artsinstituten. De vraag naar de kwaliteit van de besluitvorming in dit



40

net.werk is ondermeer een vraag naar het democratisch gehalte van de
beroepsverenigingen. Ze moet worden gesteld om het draagvlak van de
beslissingen te kunnen vaststellen en om de betekenis en de machtspositie
van elk van de actoren in het netwerk afzonderlijk te kunnen nagaan.

Voor de bestudering van de interne opbouw en met name van de be-
sluitvormingstructuur van de beroepsverenigingen zijn democratie, oligar-
chie en participatie sleutelbegrippen. Democratie in organisaties wordt
gedefinieerd als "het formele recht van de leden van een organisatie be-
leid vast te stellen en in laatste instantie te controleren" (7). Oligarchie
duidt op een bestuursvorm waarbij de besluitvorming in een vereniging in
handen is van een kleine toplaag en de leden daarop geen of nauwelijks
invloed (kunnen) uitoefenen. Het begrip participatie wordt in deze studie
breed opgevat. Allereerst in de betekenis van "het deelnemen aan de me-
nings- en besluitvorming binnen de verenigingen over aangelegenheden die
betrekking hebben  op de beleidvoering" (8). Daarnaast wordt participatie,
in aansluiting bij Jolles (9) ook gebruikt in de betekenis van referentie,
van cultuuraanvaarding, van "aanvaarding van doeleinden, waarden, nor-
men of opvattingen die in dat sociaal verband gelding hebben".

In het landelijk netwerk, maar ook in de verhouding tussen de top en
de basis van de beroepsgroep spelen de begrippen macht en invloed een
belangrijke rol. Deze begrippen worden in dit verband gebruikt in de be-
perkte betekenis van onderhandelingsmacht en onderhandelingsinvloed. In
een onderhandelingssituatie is sprake van invloed wanneer een actor in
staat is de tegenstander er toe te brengen de door hem geprefereerde
uitkomsten te wijzigen. Een actor heeft macht wanneer hij in confrontatie
met een tegenpartij in staat is uit een onderhandelingssituatie te halen
wat hij zelf wil. Het verschil tussen beide ligt in het verschil tussen el-
kaar van het eigen standpunt overtuigen (invloed) en het doordrukken van
het eigen standpunt (macht) (10).

3.2.3.    Professionalisering als vorm van belangenbehartiging

Met het Basistakenpakket van de huisarts als object van onderzoek wordt
de besluitvorming getypeerd als onderdeel van een professionaliseringspro-
ces waarin de beroepsgroep controle tracht te verkrijgen over het eigen

beroep en deze tracht te handhaven in wisselwerking met de samenleving
(11). Als zodanig spelen   in deze processen derhalve professionele belan-
gen, waarden en doeleinden een rol. Bij het streven naar een eigen ta-
kenpakket van de huisarts gaat het immers, behalve om toename van ken-
nis en kunde en de verbetering van de kwaliteit van de huisartsgenees-
kundige zorg, evenzeer om zelfbeschikking, autonomie en een goed inko-
men, kortom: om de versterking van de collectieve machtspositie van de
beroepsgroep in de eerstelijnsgezondheidszorg. Dit zijn processen van do-
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meininstittitionalisering en domeinlegitimering. Deze processen zijn gericht
op de vestiging van een bepaald taakgebied als exclusief terrein van actie
voor de beroepsgroep en dienen tevens om de claim die de beroepsgroep

op dat taakveld legt, door de omgeving te doen aanvaarden (12). In ver-
band met de gevolgen die de domeininstitutionalisering heeft voor de op-
leiding van de nieuwe generatie huisartsen zullen deze processen ook ge-
paard gaan met socialiseringsprocessen, waarin de definitie van de situatie
zoals die door de beroepgroep wordt gepercipieerd, aan de nieuwe genera-
tie huisartsen wordt overgedragen.

3.3. Het analysemodel

De hier besproken en nauw met elkaar samenhangende centrale thema's
van het onderzoek zijn in een analysekader geplaatst (schema 3). Daarbij
is uitgegaan van de begrippen input, throughput en output. Aan de input-
kant van de besluitvormingsprocessen over het Basistakenpakket van de
huisarts bevinden zich de professionele opvattingen, waarden, belangen-
ori6ntaties en doeleinden van de beroepsgroep. De throughput bevat de
besluitvormingsprocessen, waaronder het verloop, de structuur, de actoren
en hun strategie6n zijn begrepen. Bij de besluitvorming binnen de be-
roepsgroep is wederzijdse afstemming tussen de top en de basis van de
beroepsgroep van belang.

Schema 3: Analysemodel

 --
landelijk beleidsnetwerk

invloed

input --1,- besluitvormingsproces .-output

professionele  ¥
- verloop effecten

- waarden - structuur A Basistakenpakket
- opvattingen - actoren toekomstige effecten

- belangen - strategielin - sociale samenhang
- doeleinden

invloed
-1

huisartsen aan de basis



42

Dit zowel vanwege de invloed van de basis op het landelijk beleid als met
het oog op de te verwachten effecten van het beleid op het gedrag en de
opvattingen van de huisarts aan de basis. Aan de outputkant tenslotte
bevinden zich de effecten van de besluitvormingsprocessen. Als eerste
effect geldt het Basistakenpakket. Daarnaast en daarachter vindt verwij-
zing plaats naar te verwachten effecten, die tenslotte verwijzen naar de
sociale samenhang van de beroepsgroep.

3.4.Afl)akening van het onderzoeksgebied

Als analyse-eenheid voor dit onderzoek is de beroepsgroep van huisartsen
genomen. Uitgaande van de actorbenadering wordt hieronder verstaan het
netwerk van actoren, voor zover dit bestaat uit huisartsen of huisartsen-
groepen, die zich met de ontwikkelingen op het gebied van de huisartsge-
neeskunde bezighouden. Als zodanig worden hiertoe gerekend:

1. Alle huisartsen in Nederland die ingeschreven zijn in het register van
erkende huisartsen en die als gevestigd huisarts functioneren.

2. De beroepsverenigingen van huisartsen, te weten de Landelijke Huis-
artsenvereniging en het Nederlands Huisartsengenootschap, zowel op
landelijk, districts- als plaatselijk niveau, beschouwd als organisato-
rische uitdrukking van collectief optredende huisartsen.

3.   De kenniscentra op het gebied van de huisartsgeneeskunde te weten:
- de vakgroepen huisartsgeneeskunde aan de medische faculteiten van

de acht universiteiten in Nederland, als collectieve actoren, met het
oog op de verzorging van de vorming, scholing en nascholing van
huisartsen voor het beroep en tevens vanwege het wetenschappelijk
onderzoek op het gebied van de huisartsgeneeskunde;

-  het Nederlands Huisartseninstituut als wetenschappelijk onderzoeksin-
stituut ten behoeve van de huisartsgeneeskunde.

4. Alle organen en instellingen die door een of meer van de hiergenoemde
actoren zijn ingesteld: de Sticliting Nascholing Huisartsen en de Stich-
ting Toetsing Huisartsen   (13), als instituten  van de beide beroepsver-
enigingen en het Interfacultair Overleg Huisartsgeneeskunde als over-
legorgaan van de universitaire huisartsinstituten.

5. Het College voor Huisartsgeneeskunde en de Huisarts Registratiecom-
missie, als organen van de KNMG voor de erkenning en registratie van
huisartsen.

De hier gehanteerde definitie behoeft enige toelichting. Allereerst is de
KNMG niet in de definitie opgenomen, hoewel het lidmaatschap van de
LHV is gekoppeld aan dat van de KNMG en de Maatschappij eigenlijk
gedeeltelijk tot het netwerk van de huisartsgeneeskunde behoort. Als re-
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den hiervoor geldt dat de LHV binnen de KNMG een grote mate van
autonomie geniet. Blijkens de statuten van de KNMG zijn de bevordering
van het goed functioneren van de huisartsen en de behartiging van hun
sociaal-economische en overige maatschappelijke belangen aan de LHV
toevertrouwd. Omdat dit onderzoek is gericht op de "proces"kant van de
besluitvorming die hoofdzakelijk via de LHV verloopt, wordt de KNMG
niet tot de beroepsgroep gerekend.

De universitaire huisartsinstituten als kenniscentra daarentegen zijn
wel beschouwd als behorend tot de beroepsgroep, hoewel ook zij slechts
gedeeltelijk tot het netwerk gerekend kunnen worden. Zij maken immers
deel uit van het medisch opleidingssysteem en vallen als zodanig onder
het universitaire systeem. Dat zij toch binnen de definitie van de
beroepsgroep van huisartsen vallen hoeft nauwelijks betoog:

1. De huisartsinstituten verzorgen de beroepsopleiding tot huisarts en
spelen daardoor een belangrijke rol bij de socialisering van nieuwe
huisartsen in het beroep.

2. Als opleidingsinstelling zijn de huisartsinstituten direct betrokken bij
de opstelling van het takenpakket van de huisarts en moeten de eerste
effecten daarvan vooral in de opleiding van de nieuwe generatie huis-
artsen gezocht worden.

3. De huisartsinstituten verzorgen door hun wetenschappelijke opdracht

de onderbouwing van de huisartsgeneeskunde.

Bij de afbakening van het onderzoeksgebied is het Nederlands Huisartsen-
instituut in eerste instantie beschouwd als een aparte actor in het lande-

lijk   netwerk.   Het was echter bekend   dat het instituut bezig  was   zich   te
ontwikkelen tot een eerstelijns instituut. Daarmee zou het gedeeltelijk
buiten het netwerk van actoren gaan vallen en een minder belangrijke
positie in het netwerk gaan innemen. Bij de opzet en uitvoering van het
onderzoek is met deze ontwikkeling rekening gehouden (14).

Omdat deze studie betrekking heeft op de interne geledingen binnen de
beroepsgroep, is het onderzoek op verschillende analyseniveau's
uitgevoerd, namelijk op landelijk, regionaal en plaatselijk niveau. Voor de
LHV zijn dit respectievelijk het centraal bestuur, de ledenvergadering, de
districten en de plaatselijke huisartsenverenigingen, voor het NHG het
landelijk bestuur en de NHG-Centra.

Aangezien het onderzoek zich heeft beperkt tot de binnenkant van het
beroep, zijn de grote tegenspelers (de overheid en de ziekenfondsen) bui-
ten de directe beschouwing gebleven. Deze keuze is vooral gewaagd omdat
uit de literatuur (15) duidelijk naar voren komt dat de interne processen

moeten worden geduid als aanpassingsprocessen van een beroepsgroep aan
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veranderingen die van buitenaf komen en zich in de samenleving voor-
doen. De aandacht van deze studie is echter niet gericht op de reeds va-
ker geanalyseerde relaties van de beroepsgroep van huisartsen met de
buitenwereld, maar op de processen binnen de beroepsgroep. Gezocht is
veeleer naar interne differentiaties. De hier bestudeerde processen zullen
niettemin grotendeels als reactie op maatschappelijke ontwikkelingen en
als aanpassingsvormen worden geinterpreteerd.

3.5. Uitgewerkte vraagstellingen

Op grond van het voorafgaande kunnen de volgende definitieve vraagstel-
lingen worden geformuleerd:

la. Hoe verloopt de besluitvorming binnen de beroepsgroep van huisart-
sen als professioneel systeem over essenti6le onderdelen van het
beleid, met name over het domein, zoals bepaald door het takenpak-
ket van de huisarts?

lb. Welke structurele en welke procesfactoren hebben het verloop van
het besluitvormingsproces rond het Basistakenpakket van de huisarts
bepaald?

2a. Welke organisaties en instellingen binnen de beroepsgroep maken
deel uit van het landelijk netwerk gezien als "organisatie"?

2b.    Hoe zijn deze organisaties en instellingen intern opgebouwd?

3a. Hoe functioneert het landelijk netwerk van organisaties en instellin-
gen op het gebied van de huisartsgeneeskunde en hoe vindt beleids-
vorming plaats binnen dit netwerk?

3b. Welke personen en instanties oefenen invloed uit op deze beleidspro-
cessen en op welke wijze vindt deze beinvloeding plaats?

3c. Welke personen, instanties of verenigingen binnen de beroepsgroep
hebben de meest invloedrijke positie in het beleid binnen de huis-
artsgeneeskunde als professioneel systeem?

4a. Welke waarden en belangen spelen een rol binnen de beroepsgroep
bij de besluitvorming over het Basistakenpakket?

4b. Hoe komen deze in het feitelijk beleid tot uitdrukking?

5a.  In hoeverre komen opvattingen van de huisartsen aan de basis tot
uitdrukking in het landelijk beleid?

5b. Welke betekenis heeft het landelijk beleid voor de opvattingen en
het gedrag van de huisartsen aan de basis?
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Iloofdstuk 4

Opzet en uitvoering van het onderzoek

4.1.   Algerneen

Het onderzoek naar de binnenkant van een professie is een multimetho-
dische case study van een beroepsgroep in actie. Kenmerkend voor dit
type onderzoek is dat de sociale eenheid in zijn totaliteit wordt
beschouwd, waarbinnen de samenhang tussen een aantal aspecten wordt
bekeken. Deze case study heeft betrekking op de beroepsgroep van Neder-
landse huisartsen en op de wijze waarop binnen deze beroepsgroep beleid
wordt gevoerd. De studie is speciaal gericht  op het proces van beleidsvor-
ming (in de tijd) en spitst zich toe op de besluitvorming rond het Basis-
takenpakket van de huisarts. Interacties en strategisch gedrag van de
actoren die aan de besluitvormingsprocessen deelnemen vormen de kern
van dit onderzoek. Deze processen zijn echter moeilijk direct onderzoek-
baar. Gezocht is naar methoden die interpretatie van gegevens over deze
processen mogelijk maken. Gekozen is voor een combinatie van methoden.
Gebruikmaking van verschillende methoden van dataverzameling biedt im-
mers de mogelijkheid het onderwerp langs verschillende invalshoeken te
benaderen. Daardoor kon het onderzoek zowel subjectieve als objectieve
informatie, directe en indirecte gegevens opleveren en kon al te grote
eenzijdigheid worden voorkomen. Om een zo compleet mogelijk beeld te
verkrijgen van deze beleidsprocessen is het onderzoek uitgevoerd op
verschillende niveaus van analyse: het landelijk niveau, het districtsni-
veau, het plaatselijk niveau en het niveau van de individuele huisarts.

4.2.   Uitvoering van het onderzoek

Het onderzoek naar besluitvormingsprocessen bij huisartsen rond hun
eigen takenpakket heeft vooral betrekking op de periode van januari 1971
tot juni 1983. De zeventiger jaren vormen een onrustige periode, die
wordt gekenmerkt door ingrijpende maatschappelijke veranderingen, zoals
de opkomst van de samenwerking in de eerste lijn, een toenemend over-
heidsingrijpen in de gezondheidzorg en een teruglopende economie. Deze
periode leent zich daarom bij uitstek voor de bestudering van interne
processen binnen de beroepsgroep, die grotendeels moeten worden be-
schouwd als reactie op deze maatschappelijke gebeurtenissen. In juni 1983
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is het Basistakenpakket aangenomen. Bij de aanvang van het onderzoek
was nog niet te voorzien dat dit zo snel reeds zou plaatsvinden. Maar
toen dit eenmaal een feit was, werd besloten deze datum als sluitstuk van
het onderzoek te kiezen.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van maart 1983 tot januari
1985 en omvat vier onderdelen:

-    een documentenonderzoek;
-    een sleutelfigurenonderzoek;
-    een districtenonderzoek;
-    een landelijke, volledig gestructureerde, schriftelijke enquete.

4.3.   Documentenonderzoek

Met het documentenonderzoek is getracht een antwoord te vinden op de
eerste vraagstelling van het onderzoek, namelijk een zo nauwkeurig moge-
lijk beeld te verkrijgen omtrent het verloop van besluitvormingsprocessen
die zich binnen de beroepsgroep, met name rond het takenpakket voor de
huisarts, in de loop der jaren hebben afgespeeld en na te gaan welke
structurele en welke procesfactoren daarbij een rol hebben gespeeld. De
analyse bestrijkt de periode van 1965 tot juli 1983. De eerste periode
loopt van 1965 tot 1975. Het documentenonderzoek in deze periode is be-
doeld om aan te tonen hoe het landelijk netwerk is ontstaan en welke
bijdrage de netwerkpartners afzonderlijk in die jaren hebben geleverd. De
eerste periode laat tevens zien hoe en waarom de "leading position" rond
de taakomschrijving van de huisarts in de loop van die jaren verschuift
van het NHG naar de LHV. De tweede periode wordt geanalyseerd vanuit
de LHV en legt meer accenten op het netwerk.

Bij retrospectief onderzoek is de bestudering van schriftelijke bronnen
een veel gebruikte methode. Deze is in dit onderzoek toegepast omdat het
de kans bood besluitvormingsprocessen over een langere periode op te
sporen, waardoor een objectiever beeld van de situatie kon worden ver-
kregen dan uit interviews kon worden verwacht. Door beide methoden met
elkaar te combineren kon het nadeel van onvolledigheid worden ondervan-
gen en konden eventuele onjuiste interpretaties worden weggenomen.

De werkwijze die bij de analyse is gevolgd, is mede gekozen om het
beeld van de werkelijkheid zo betrouwbaar mogelijk te doen zijn en de
onderzoeker als foutenbron zoveel mogelijk uit te schakelen. Tevoren is
overwogen welke bronnen het meest geschikt zouden zijn voor het be-
oogde doel. Een keuze diende gemaakt te worden uit notulen van vergade-
ringen, rapporten en jaarverslagen. Het bestuderen van de notulen van de
vergaderingen van de beroepsverenigingen zou zeer tijdrovend geweest
zijn. Bovendien was niet duidelijk of zonder meer beschikt zou kunnen
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worden   over deze bronnen.   Omdat   in de eerste   fase   van het onderzoek
vooral behoefle bestond aan een snel overzicht van de besluitvormingspro-
cessen dat zoveel mogelijk gebaseerd was op de feiten, werd gekozen voor
een analyse van de jaarverslagen van de beide beroepsverenigingen LHV
en  NHG. De jaarverslagen  van de universitaire huisartsinstituten zijn  bui-
ten beschouwing gelaten. Ze waren moeilijk te verkrijgen en onvolledig.
De analyse is aangevuld met bestudering van een aantal voor dit doel
relevante rapporten en verslagen. Deze komen bij de procesbeschrijving in
hoofdstuk 5 aan de orde.

4.3.1.    Selectie van de analyse-eenheden

De analyse-eenheden werden verkregen door passages uit de jaarverslagen
te lichten die handelden over de taken van de huisarts. Als leidraad voor
de selectie van de passages golden de trefwoorden "functie van de huis-
arts",  "positie  van de huisarts",   "taak en werkwijze  van de huisarts"  en
"takenpakket".

De selectie van de eenheden is door twee onderzoekers onafhankelijk
van elkaar verricht. Door onderlinge vergelijking zijn de analyse-eenheden
vastgesteld. Daarbij deden zich geen problemen voor. Uit de aldus verkre-
gen passages is het historisch overzicht samengesteld. Dit document is
vervolgens bewerkt met behulp van de categorieiEn uit het fasenmodel van
Mintzberg, waardoor zowel de structuur als het verloop van de processen
kon worden aangegeven. Het model van Mintzberg laat zien dat in de be-
sluitvormingsfasen, die theoretisch in chronologische volgorde optreden, in
werkelijkheid bij langlopende dynamische en strategische besluitvorming
cyclische patronen te herkennen zijn. Dit model is in vereenvoudigde
vorm toegepast (bijlage 1). Het resultaat van het documentenonderzoek
wordt in hoofdstuk 5 besproken.

4.4. Sleutelfigurenonderzoek

Met het sleutelfigurenonderzoek is getracht een antwoord te vinden op de
tweede, derde, vierde en vijfde vraagstelling van het onderzoek. Het is
uitgevoerd om tot een analyse en interpretatie te komen van de beroeps-

groep gezien als "organisatie". De analyse heeft zich zowel gericht   op
interne opbouw en samenstelling van de beroepsverenigingen en de huis-
artsinstituten als op het functioneren van het landelijk netwerk dat zij
met elkaar vormen. Het functioneren van het landelijk beleidsnetwerk
wordt gezien vanuit de opvattingen en de beleving van de deelnemende
actoren. De analyse is gericht op besluitvormingsprocessen, die zich bin-
nen dit netwerk afspelen en zich met name hebben voorgedaan ten aan-
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zien van het takenpakket van de huisarts en op de invloeden, waarden en
belangen die bij deze processen een rol hebben gespeeld.

Gekozen is voor de methode van het half gestructureerde interview
omdat daarmee informatie kon worden verkregen over de wijze waarop de
sleutelfiguren zelf het functioneren van hun beroepsverenigingen en in-
stanties beoordelen. Door van deze methode gebruik te maken konden de
subjectieve belangen en waardenoriintaties van de respondenten vanuit
verschillende posities in het netwerk belicht worden, en kon inzicht ver-
kregen worden in de interacties binnen het netwerk als totaal. De inter-
views zijn echter vooral gehouden omdat daarmee onderliggende motieven
en belangen konden worden opgespoord, terwijl deze via een enqu&te niet
of nauwelijks te achterhalen geweest zouden zijn. Deze methode heeft ook
enkele nadelen. De procedure is duur en tijdrovend en vraagt veel tech-
nische vaardigheid van de interviewer. Het grootste gevaar was echter dat
de subjectieve informatie van de sleutelfiguren gekleurd zou worden door
de subjectieve interpretatie van de onderzoeker.

Getracht is deze nadelen zoveel mogelijk te ondervangen op de vol-
gende wijze: alle interviews zijn afgenomen door de onderzoeker zelf, die
getraind is in het afnemen van vraaggesprekken. Vervolgens is van elk
interview een bandopname gemaakt, die bij de bewerking van de gegevens
kon worden beluisterd. Bij elk interview is een tweede onderzoeker (so-
cioloog) aanwezig geweest voor de bediening van de recorder en het ma-
ken van de interviewverslagen. De eerste bewerking van de interviewver-
slagen is verricht door de onderzoeker die ook de interviewverslagen
heeft gemaakt. Daarbij zijn de antwoorden per vragencategorie geclusterd.
De onderzoeker die de interviews heeft afgenomen heeft vervolgens het
materiaal gecontroleerd met behulp van de bandrecorder. Daarbij is in
gezamenlijk overleg besloten allereerst die verslagen na te lopen, waarvan
bekend was dat de verslaggeving enige moeilijkheden had opgeleverd. Op
deze wijze zijn vijf interviews grondig bestudeerd. Toen bleek dat hieruit
geen substantilile wijzigingen voortkwamen, is besloten tot een globale
controle op het overige materiaal, waarbij de recorder alleen bij onduide-
lijke passages is gebruikt. Omdat het aantal geinterviewde sleutelfiguren
beperkt was en de spreiding van de gegevens groot, moest omwille van de
anonimiteit bij de verslaglegging afgezien worden van een gedetailleerde
weergave.

4.4.1. Werkwijze

Bij het sleutelfigurenonderzoek is gestreefd naar een zo groot mogelijke
spreiding van informanten over zoveel mogelijk verschillende posities in
het landelijk beleidsnetwerk. Zij werden geselecteerd op het bekleden, dan
wel bekleed hebben van een sleutelpositie op het gebied van de huisarts-
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geneeskunde. Sleutelfigriren zijn in dit onderzoek opgevat als huisartsen
waarvan op grond van hun positie binnen de beroepsgroep verwacht mocht
worden dat zij relevante informatie konden geven met het oog op de
vraagstellingen vail bet onderzoek, min of meer een overzicht over de
beroepsgroep als geheel konden hebben en informatie zouden kunnen ver-
schaffen over het beleid ten aanzien van het takenpakket van de huisarts.

4.4.2.    Selectie van de sleutelfiguren

De sleutelfiguren zijn gekozen uit de kring van de LHV, het NHG, de
UHI'en het NHI. Bij de selectie zijn de volgende 3 criteria in combinatie
aangehouden:

-     huisarts zijn of huisarts geweest zijn in de periode van 1971 tot 1983;
-  een bestuurlijke functie vervullen of vervuld hebben in een van de

bovengenoemde organisaties of zitting hebben dan wel gehad hebben in
een landelijke commissie of werkgroep die relevant is voor de vraag-
stellingen van het onderzoek (bijlage 2);

-  bij voorkeur de functie van voorzitter of secretaris vervullen of ver-
vuld hebben binnen het bestuur respectievelijk de commissie of werk-
groep. Dit laatste vanwege de centrale positie van de beide soorten
functies voor de interne en externe betrekkingen van de betrokken
groepering.

Onder de hoogleraren huisartsgeneeskunde is geen selectie toegepast. De
selectie van deze sleutelfiguren zou hebben moeten plaatsvinden uit de
kring  van het Interfacultair Overleg Huisartsgeneeskunde (IOH), waarin  zij
bij toerbeurt participeren. Niettemin zijn alle hoogleraren huisartsgenees-
kunde bij het sleutelfigurenonderzoek betrokken. Hun aantal is beperkt
(16, waarvan er 14 tijdens de interviewperiode nog in functie waren). De
universitaire huisartsinstituten  zijn, als "kenniscentra",  in het onderzoek
beschouwd   als een aparte groep instanties   in het netwerk, naast de beide
beroepsverenigingen. Uit elk van deze drie groeperingen namelijk LHV,
NHG en UHI'en is een gelijk aantal respondenten geselecteerd. Door alle
hoogleraren in de selectie op te nemen werd een evenwichtige verdeling
verkregen tussen de drie participanten in het netwerk. De universitaire
huisartsinstituten zijn weliswaar instanties op regionaal niveau, maar
hoogleraren bekleden een gezaghebbende positie, die het werkgebied van
de eigen universiteit vaak overschrijdt en een landelijke, soms zelfs in-
ternationale betekenis heeft. Tenslotte was bekend dat de meeste hoog-
leraren huisartsgeneeskunde voor hun benoeming als hoogleraar sleutelpo-
sities hadden bekleed in de beroepsgroep. De feitelijke steekproeftrekking
heeft plaatsgevonden aan de hand van gegevens uit de jaarverslagen.
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4.4.3.    Verloop van bet sleutelfigurenonderzoek

De vraaggesprekken hebben plaatsgevonden van oktober 1983 tot en met
maart 1984. Iedere sleutelfiguur is door de onderzoeker persoonlijk per
telefoon benaderd en om zijn medewerking gevraagd. Vervolgens is aan
elke respondent een brief gezonden met datum, plaats en vermoedelijke
duur van het interview en een globale uiteenzetting over het doel van het
vraaggesprek (bijlage 3). Daarin werd onder andere meegedeeld  dat  het
gesprek op de band zou worden opgenomen en dat een collega bij het
interview aanwezig zou zijn voor de verslaglegging. Bij de brief werd een
formulier met basisgegevens over de respondent en diens functies ingeslo-
ten, met het verzoek de gegevens voorafgaande aan het interview te be-
antwoorden. De formulieren werden v66r elk interview met de respondent
doorgenomen.

In totaal werden 53 sleutelfiguren benaderd. De respons was groot.
Slechts 66n sleutelfiguur maakte, overigens om persoonlijke redenen, be-
zwaar tegen het interview. Nog 66n andere sleutelfiguur viel uit de steek-
proef toen bleek dat de betrokken respondent de interviewer alleen in het
buitenland kon ontvangen. Daar is om financilile redenen van afgezien.
Uiteindelijk zijn 51 vraaggesprekken gehouden met 20 informanten met
een sleutelpositie in 1971 en 31 met een sleutelpositie in 1983. Van de
sleutelfiguren kwamen er 17 uit de sfeer van de LHV, 16 uit die van het
NHG en 1 uit het NHI. Vijftien hoogleraren werden geinterviewd, alsmede
2 huisartsmedewerkers werkzaam bij een universitair huisartsinstituut.
Deze laatsten werden geselecteerd uit het CHG en de ATH. In de steek-
proef kwamen geen vrouwelijke sleutelfiguren voor. Van de sleutelfiguren
uit 1971 hebben er inmiddels 12 de huisartsgeneeskunde verlaten.

De interviews hadden een gemiddelde duur van anderhalf uur. De sfeer
waarin de interviews verliepen was zeer positief. Slechts twee sleutelfi-
guren stelden zich enigszins gereserveerd op en een informant gaf pas in
tweede instantie zijn toestemming voor het interview, nadat hij zich
vooraf bij de betrokken instantie op de hoogte had gesteld over de ge-
volgen van deelname aan het onderzoek. Tijdens de interviews deden zich
geen verdere problemen voor, behoudens de moeilijkheid dat veel informa-
tie binnen beperkte tijd moest worden verzameld bij sleutelfiguren die
zeer betrokken en uitvoerig reageerden.

Als handleiding bij de vraaggesprekken is een interviewschema
gebruikt. Daarbij zijn de volgende rubrieken aangehouden:

1.  Het landelijk beleid
a. Interne organisatie
b. Netwerkrelaties

2.  Het Basistakenpakket
a. Algemeen
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b.     Onderwerpen uit het Basistakenpakket
b. 1.    Verloskunde en jeugdgezondheidszorg
b.2. Samenwerking
b.3. Toetsing

3. 7'oekomstverwachtingen
a.     De taak van de huisarts
b.      De structuur van de huisartsgeneeskunde
c.      De invloed van de overheid

De handleiding is opgenomen in bijlage 4.

Alnaargelang de herkomst van de informant werden steeds andere accen-
ten gelegd. Zo werd bijvoorbeeld de eerste rubriek vragen voor de inter-
views met de hoogleraren huisartsgeneeskunde aangepast aan de universi-
taire setting. Over de onderwerpen verloskunde, jeugdgezondheidszorg,
samenwerking en toetsing werd doorgevraagd bij de sleutelfiguren die
over extra informatie konden beschikken, omdat zij zitting hadden of ge-
had hadden in een commissie of werkgroep op een van deze gebieden.

4.4.4. Proefinterviews

Voorafgaand aan de te houden interviews zijn vier proefinterviews gehou-
den met sleutelfiguren die buiten de steekproef gevallen waren. Om de
situatie zo realistisch mogelijk te houden, werden de betrokkenen niet op
de hoogte gesteld van het proefkarakter van het interview. Voor de
proefinterviews werden dezelfde procedures gehanteerd als voor het
eigenlijke sleutelfigurenonderzoek. Ieder vraaggesprek werd na afloop
doorgesproken. Door middel van de proefinterviews heb ik mij kunnen
inwerken in de interviewtechniek en de verslaglegger in het maken van de
verslagen. Naar aanleiding van de proefinterviews is ook het interview-
schema enigszins vereenvoudigd. Overigens werd via het proefonderzoek
duidelijk dat per respondent andere accenten gelegd konden en ook moes-
ten worden.

4.5.     Districtenonderzoek

Het districtenonderzoek is gehouden om inzicht te verkrijgen in de bete-
kenis van het districtsniveau c.q. het regionale niveau van organisatie
voor het feitelijk functioneren van de beroepsverenigingen. Het doel hier-
van was tweeledig, namelijk het bepalen van zowel de invloed van dit
niveau van organisatie op het landelijk beleid als van de betekenis van
dit niveau van organisatie voor de spreiding van het landelijk beleid naar
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de basis. Mel het districtenonderzoek is getracht een antwoord te vinden
op de derde en vijfde vraagstelling van het onderzoek.

Het lag voor de hand het districtenonderzoek uit te voeren bij de dis-
tricten van de LHV en bij de NHG-Centra, maar de NHG-Centra zijn uit-
eindelijk buiten beschouwing gelaten omdat geen overzicht kon worden
verkregen over aantallen en adressen. Bij navraag bleek dat de Centra
binnen het NHG een kwijnend bestaan leiden en nauwelijks of geen con-
tact onderhouden met het landelijk bestuur. Toen bekend werd dat door
het NHG-bestuur een vergadering zou worden belegd om de relatie van de
Centra met het bestuur van het NHG te bespreken, werd besloten geen
interviews met besturen van de Centra te houden, maar deze vergadering
af te wachten. De notulen van die vergadering zijn gebruikt als materiaal
voor de beschrijving van de betekenis van de Centra voor het landelijk
beleid  van  het  NHG.  Nog  even is overwogen  om  ook de huisartsopleiders
(HAO's) en de huisartsdocenten (HADO's) in het districtenonderzoek te
betrekken. Hiervan is afgezien omdat zij pas in 1982 waren georganiseerd
in de vereniging van Perifere Universitaire Huisartsen (PUH) en de PUH
ten tijde van de enqu6te nog nauwelijks functioneerde.

4.5.1. Werkwijze

Bij het LHV-districtenonderzoek is eveneens gebruik gemaakt van half
gestructureerde interviews. Hierbij is dezelfde procedure toegepast als bij
het landelijk sleutelfigurenonderzoek. Omdat de wijze van interviewen
reeds was geoefend en de handleiding voor de vraaggesprekken in grote
lijnen overeenkwam met het schema dat ook gebruikt was bij de inter-
views met de landelijke sleutelfiguren, zijn de interviewschema's niet
meer opnieuw getest.

De informanten voor de vraaggesprekken zijn gekozen uit de voorzit-
ters van de districtsbesturen. Zij zijn de sleutelfiguren bij uitstek van het
district, omdat zij als zodanig (met uitzondering van het district
Amsterdam) de eerste afgevaardigden zijn van het district naar de leden-
vergadering en bovendien v66r elke ledenvergadering een voorbespreking
houden met het CB.

Omdat interviewen een tijdrovende en ook kostbare aangelegenheid is,
werd volstaan met een steekproef uit de 20 voorzitters van de LHV dis-
tricten. Er zijn geen voorzitters uit het verleden benaderd. Hiertoe is
besloten omdat uit de vraaggesprekken met de landelijke sleutelfiguren
inmiddels was gebleken dat een scheiding tussen heden en verleden in
deze onvoldoende extra informatie opleverde. Een aantal van de respon-
denten die in 1971 een sleutelpositie vervulden was nog steeds actief op
beleidsniveau, waardoor niet duidelijk kon worden onderscheiden welke
informatie aan het heden en welke aan het verleden moest warden toege-
schreven.
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Bij de selectie van voorzitters uit de districtsbesturen zijn de volgende
criteria aangehouden:

- Landelijke spreiding. Hierbij is uitgegaan van de veronderstelling dat
de invloed van een district varieert met haar afstand tot het landelijk
beleidscentrum.

-  Stedelijke en plattelandsdistricten. De plattelandsdistricten zijn vaak
kleiner en geografisch meer gespreid dan de stedelijke districten, maar
de leden zouden meer op elkaar zijn aangewezen en daardoor ook ac-
tiever deelnemen aan de activiteiten van het district.
Minimaal 66n district dat samenvalt met een der grote steden
Amsterdam of Rotterdam. Dit criterium is toegepast vanwege de aparte
positie van deze districten binnen de LHV, maar is tevens gebruikt om
de representativiteit van de respondenten voor de totale groep huisart-
sen te vergroten.

-  Goed, matig en slecht functionerende districten. Bij een extreme trek-
king van 66n type zou een scheef beeld kunnen ontstaan omtrent de
invloed van de districten op het landelijk beleid.

Op basis van deze criteria is een steekproef van zeven districtsvoorzitters
samengesteld. De steekproeftrekking heeft plaatsgevonden in overleg met
het landelijk bureau van de LHV.

4.5.2.    Verloop van het districtenonderzoek

De interviews met de districtsvoorzitters zijn gehouden in de maanden
maart en april 1984. Bij de benadering van de informanten is dezelfde
procedure aangehouden als bij het landelijk sleutelfigurenonderzoek (bij-
lage   5). Er waren geen weigeringen.   Bij de vraaggesprekken is nagenoeg
hetzelfde interviewschema gebruikt als bij het sleutelfigurenonderzoek.
Ook deze vraaggesprekken duurden gemiddeld anderhalf uur en hadden een
vlot verloop, zonder bijzondere problemen. Bij de bewerking van de gege-
vens is dezelfde werkwijze toegepast als bij het verwerken van de resul-
taten van het landelijk sleutelfigurenonderzoek. Ook hier moest omwille
van de anonimiteit worden afgezien van een gedetailleerde weergave van
de gesprekken. Ter verantwoording van de zorgvuldig toegepaste bewer-
king van de gegevens is het interviewschema (bijlage 6) van enkele voor-
beelden van gecodeerde antwoorden voorzien.
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4.6. Schriftelijke enqu6te

Het doel van de landelijke schriftelijke enqu6te (bijlage 7) was inzicht te
verkrijgen zowel in de invloed van de praktizerende huisarts op het lan-
delijk beleid als in het effect van het landelijk beleid op de dagelijkse
beroepsuitoefening van de huisarts. Hiermee werd beoogd een antwoord te
geven op de derde en de vijfde vraagstelling van het onderzoek.

4.6.1. Werkwijze

Voor de uitwerking van deze doelstellingen is gekozen voor een landelijke
schriftelijke enqu6te onder een steekproef van in Nederland praktizerende
huisartsen. Het voordeel hiervan was dat het bereik groot kon zijn en dat
de huisartsen anoniem konden blijven. Door gebruik te maken van een
voorgestructureerde vragenlijst zou het materiaal bovendien statistisch
bewerkt kunnen worden. Deze keuze maakte het helaas niet mogelijk die-
perliggende motieven van de huisartsen op het spoor te komen, omdat
deze methode geen ruimte laat voor vrije interpretatie. Het voornaamste
bezwaar was echter de verwachting dat de respons gering zou zijn.

4.6.2.    Verloop van de enqu6te

In september 1984 werd een vragenlijst toegezonden aan 1003 huisartsen
in Nederland. De a-selecte steekproef werd getrokken uit het bestand van
het Nederlands Huisartseninstituut    (1). De grootte   van   de te trekken
steekproef wordt bepaald door de mate van betrouwbaarheid van de ant-
woorden en de mate van nauwkeurigheid die de onderzoeker nodig acht.
In de sociale wetenschappen gaat men gewoonlijk uit van een betrouw-
baarheidspercentage van 95. Voor de nauwkeurigheid wordt uitgegaan van
een marge van 5% afwijking van de standaarddeviatie van de steekproef
ten opzichte van die van de hele populatie. Op basis van deze randvoor-
waarden is een steekproefgrootte van ongeveer duizend huisartsen nodig
om generaliseerbare uitspraken te kunnen doen op grond van het onder-
zoeksmateriaal (2). Ter verhoging van de respons werd gebruik gemaakt
van de Total Design Method  (3). Dit betekende  dat drie weken  na  de  eer-
ste toezending van de vragenlijst aan alle non-respondenten een herinne-
ringsbrief werd verzonden en dat nog eens drie weken daarna aan dege-
nen die hun vragenlijst nog niet hadden teruggezonden, opnieuw een her-
inneringsbrief werd gestuurd. Bij dit laatste rappel werd ook een nieuw
exemplaar van de vragenlijst ingesloten. Bovendien werd aan de LHV en
het NHG gevraagd de enquete bij hun leden aan te bevelen. Hieraan werd
voldaan door middel van een oproep in Medisch Contact en Huisarts en
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Wetenschap. Tenslotte werd de enq,i6te ook nog via een Ledenbrief van
de Landelijke Huisartsenvereniging aan hun leden aanbevolen. Dit is van
groot nut gebleken. Tenslotte is de enquTte zelf vergezeld gegaan van een
begeleidend schrijven, waarin het doel van het onderzoek werd uiteenge-
zet en het belang van het invullen van de vragenlijst nog eens werd on-
derstreept. De brief werd mede ondertekend door Professor Dr. J.D.
Mulder, hoogleraar huisartsgeneeskunde en voorzitter van de vakgroep
huisartsgeneeskunde te Leiden (bijlage 8).

De gevolgde procedure heeft goede resultaten opgeleverd. In de eerste
drie weken kwamen 528 vragenlijsten binnen. Op de eerste herinnerings-
brief reageerden 112 huisartsen   en   op de tweede herinnering   nog   eens
137. Daardoor kwam de totale respons op 777 huisartsen. Er bleken 37
vragenlijsten onbruikbaar. Het totale aantal verwerkbare vragenlijsten
kwam  daardoor  op  740  (4).  Bij een totaal bestand  van 5843 huisartsen  die
per   1-9-'84   in   het NHI bestand waren opgenomen betekent   dit een bruik-
bare respons van ongeveer 12.5 % van alle praktizerende huisartsen in
Nederland.

4.6.3.    Testen van de vragenlijst

De vragenlijst is verschillende malen getest en bijgesteld. Een eerste ver-
kennende screening heeft plaatgevonden bij enkele leden van de vakgroep
huisartsgeneeskunde. Daarna is de vragenlijst in eerste instantie getest
door een tiental huisartsen, die als wetenschappelijk medewerker aan het
Huisartsinstituut te Leiden verbonden zijn. Het invullen van de vragenlijst
geschiedde in tegenwoordigheid van de onderzoeker. De vragen waarbij
aarzeling optrad of toelichting gevraagd moest worden, werden doorge-
sproken en er werden suggesties voor verbetering gevraagd. Op grond
hiervan heeft een eerste grondige bijstelling van de vragenlijst plaatsge-
vonden. Na wijziging is de enquete gezonden naar 5 huisartsen uit de
regio Leiden, met het verzoek kritisch te reageren. Ook deze ronde gaf
aanleiding tot veranderingen, zij het aanzienlijk minder. Met name de set
schaalvragen over verwachtingen van anderen ten aanzien van de taak
van de huisarts bleef problemen opleveren. Na de vragenlijst opnieuw te
hebben aangepast is deze nog een keer bij wijze van proef toegezonden
aan 10 huisartsen over het hele land verspreid. Aan hen is niet meege-
deeld dat het hier een proefenqu6te betrof. De adressen voor de 10 res-
pondenten zijn via het NHI verkregen. Alleen de schaalvragen over de
verwachtingen moesten daarna nogmaals worden herzien, waarna de defi-
nitieve vragenlijst kon worden verzonden.
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4.6.4.    Doel van de enquete

Door middel van de enquete werd getracht na te gaan welke invloed de
praktizerende huisarts heeft op het landelijk beleid en tevens te achter-
halen wat het effect is van dit beleid op de opvattingen en het gedrag
van de huisarts in zijn dagelijkse praktijkvoering. Daarom is de enquete
opgesteld rond de volgende vraagstellingen:

1. In welke mate is de praktizerende huisarts betrokken bij het landelijk
beleid, zoals dat wordt gevoerd door de beide beroepsverenigingen
(LHV en NHG), en bij de beroepsinhoudelijke ontwikkelingen, zoals die
door het NHG en door de universitaire huisartsinstituten in Nederland
worden bewerkstelligd?

2. In hoeverre stemmen het gedrag en de opvattingen van de huisarts
over zijn takenpakket overeen met:
- de landelijke norm, zoals die is vastgelegd in het Basistakenpakket

voor de huisarts?
-  de opvattingen en het beleid van de landelijke sleutelfiguren?

3. Wat is de betekenis van de beroepsverenigingen en de universitaire
huisartsinstituten voor de praktizerende huisarts?

4. Wat zijn de toekomstverwachtingen van de huisarts zowel ten aanzien
van de huisartsgeneeskunde in het algemeen als ten aanzien van be-
paalde deeltaken uit het Basistakenpakket?

4.6.5.    Opbouw van de enquete

De enquhe bestaat uit drie delen:

Deel 1 Persoons- en praktijkgegevens
a.    persoons- en werksituatiegegevens (vraag lt/m 11)
b. beroepsondersteunende activiteiten (vraag 12 t/m 37)

Deel 2 Onderwerpen uit het Basistakenpakket:
a. verloskunde (vraag 38 t/m 57)
b. jeugdgezondheidszorg (vraag 58 t/m 73)
c. samenwerking (vraag 74 t/m 99)
d. nascholing( vraag 100 t/m 117)
e.    toetsing(vraag 118 t/m 139) .

Deel twee eindigt met een aparte vraag naar de toekomst van de huis-
artsgeneeskunde (vraag 140).
Deel 3 Bestuurs- en commissiewerk. (vraag  141  t/m  146).

Deze drie delen worden hieronder summier toegelicht. Bij de bespreking
van de resultaten komt de enquote uitgebreid aan de orde. In bijlage 7 is
de vragenlijst met de totaalscores opgenomen.
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-    Deel 1. ad a. Persoons- enpraktijkgegevens
De veronderstelling waarvan is uitgegaan bij het vaststellen van de per-
soons- en werksituatiekenmerken, is dat de huisartsen op grond van deze
aspecten zouden vari6ren naar de mate waarin zij zich op het landelijk
beleid orienteren en waarin zij zich aan de landelijke normen conforme-
ren. Als persoonskenmerken zijn geslacht, leeftijd, ervaringsjaren als
huisarts en beroepsopleiding in de vragenlijst opgenomen en als werk-
situatiekenmerken: urbanisatiegraad, praktijkorganisatie en praktijk-
grootte. Als beroepsondersteunende activiteiten zijn aangemerkt: lidmaat-
schap van de beroepsverenigingen, aansluiting bij een huisartsinstituut,
vergader- en congresbezoek en het lezen van de vakbladen. Daarnaast zijn
in deze rubriek ook vragen opgenomen over bestuursfuncties, publikaties
in vakbladen, promoties, het houden van lezingen en het helpen organise-
ren van congressen of symposia, terwijl ook is gevraagd naar de betekenis
van de beroepsverenigingen en de universitaire huisartsinstituten voor de
huisarts. De vragen over beroepsondersteunende activiteiten gelden deels
als indicator voor invloed van de basis op het landelijk beleid en deels
als indicator voor het effect van het landelijk beleid op de basis.

-    Deet 2. Onderwerpen uit het Basistakenpakket
Deel twee bestaat uit onderwerpen uit het Basistakenpakket voor de huis-
arts. Deze zijn gebruikt om de effecten van het landelijk beleid op de
basis voor deeltaken uit het Basistakenpakket na te gaan. Tevens zijn zij
een indicatie voor de invloed van de basis op het landelijk beleid ten
aanzien van die deeltaken. Per onderwerp is dezelfde vraagstructuur en
dezelfde indeling aangehouden:

-    Vragen over de feitelijke beroepsuitoefening van de huisarts;
-    Opvattingen over het betrokken onderwerp;
-    Initiatieven op het betreffende gebied;
-    Volgen van de landelijke ontwikkelingen op het betreffende gebied;
- Toekomstverwachtingen.

Deze laatste vragen zijn gesteld in de vorm van uitspraken die ontleend
zijn aan meningen van sleutelfiguren uit het sleutelfigurenonderzoek. Ze
hebben alle de strekking van een optimistische versus pdssimistische kijk
op de toekomst. De mate van overeenstemming in visie tussen de sleutel-
figuren en de praktizerende huisartsen is als indicator voor te verwachten
effecten van het landelijk beleid opgevat.

De laatste vraag van deel 2 heeft betrekking op de visie van de huisarts
op zijn eigen toekomst in het algemeen. Ook hier geldt dat de mate van
overeenstemming in visie op de toekomst tussen de sleutelfiguren en de
praktizerende huisartsen als indicator voor te verwachten effecten van
toekomstig beleid is opgevat.
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Deet 3. Bestuurs- en commissiewerk
Deel drie bevat (:en set vragen over 1,estuurs- el, con,missiewerk. 1 11
indeling is gemaakt naar functies op landelijk, regionaal of plaatselijk
niveau, zowel binnen de beroepsverenigingen en de universitaire huisarts-
instituten als buiten deze kaders.
De betrokken vragen zijn gebruikt als indicator voor invloed van de prak-
tizerende huisarts op het landelijk beleid.

De resultaten van het onderzoek worden in de hoofdstukken 5 t/m 13
besproken.
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Hoofdstuk 5
Besluitvorming over bet Basistakenpakket van de
huisarts in historisch perspectief

Vlak na de Tweede Wereldoorlog was de situatie waarin de huisartsen
verkeerden allesbehalve rooskleurig. Het vak was nog geen aparte
discipline binnen de geneeskunde en de huisarts had nog geen duidelijk
omschreven eigen taakgebied. Door de snelle ontwikkelingen binnen de
specialistische geneeskunde brokkelden de taken van de huisarts steeds
verder af. De technische mogelijkheden breidden zich uit, het vertrouwen
van de samenleving in het medisch kunnen werd steeds groter en het
aantal specialisten nam zeer snel toe. Het gevolg hiervan was dat een
groot aantal taken dat voorheen duidelijk bij de huisarts hoorde, naar het
werkterrein van de specialisten verdween. Door de huisartsen werd in die
dagen gesproken over een uitholling van het vak. Men voelde zich gede-
gradeerd tot een tweederangs arts die alleen goed was voor de
behandeling van alledaagse klachten en kwalen. Onder de artsen was
sprake van een grote vrijblijvendheid en pluriformiteit in beroepsuitoefe-
ning. De taakafbakening tussen huisartsen en specialisten  was  in  die  da-
gen een bron van voortdurende zorg. Er heerste een aanzienlijke onvrede,
die zich onder de zittende huisartsen uitte in defaitisme en die onder de
medische studenten naar voren kwam in de vorm van een teruglopende
ambitie om huisarts te worden. Door de opmars van de specialistische
geneeskunde leek het er zelfs op dat de huisartsgeneeskunde gedoemd was
te verdwijnen.

De oprichting van het NHG in 1956 was een eerste collectieve poging
van de beroepsgroep om duidelijkheid te scheppen rond de taak en de
plaats van de huisarts binnen de geneeskunde. Door het NHG werd ook
voor het eerst in de geschiedenis een omschrijving van de huisartsgenees-
kunde gegeven. Dit geschiedde  in 1959 tijdens  de " Woudschotenconferen-
tie". De inmiddels beroemd geworden "Woudschotenthese" (1) luidde  als
volgt: "Het NHG ziet de functie van de huisarts als het aanvaarden van
de verantwoordelijkheid voor een continue, integrale en persoonlijke zorg
voor de gezondheid van de zich aan hem toevertrouwende individuele
mensen en gezinnen. Hij ziet deze zorg als het opheffen, in hun werking
beperken en waar mogelijk voorkomen van stoornissen in de individuele of
gezinsgezondheid (curatief, revaliderend, preventief)".

Door de huisarts als de spil van de gezondheidszorg en als de primaire
en integrale hulpverlener te benoemen, schiep de Woudschotenthese een
duidelijk maar vooral ook ambitieus beroepsbeeld. De hulp van de huisarts
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werd beslempeld als continu, integraal en persoonlijk. Deze huip zou zo-
wel preventie, zorg, als nazorg moeten omvatten. Kortom: in het belang
van de individuele pati6nt en van de samenleving was de huisarts onmis-
baar. Dit beroepsbeeld werd de huisarts als een ideaal voorgehouden. Maar
het moest nog worden waargemaakt in de dagelijkse praktijk. Bij liet
overdragen van dit beroepsbeeld richtte het NHG zich daarom primair op
de beroepsgroep zelf. De nieuwe definitie van het beroep werd overgedra-
gen   via het Woudschotenrapport   (2), via congressen en vooral   via  con-
gresredes  van de voorzitters  van  het  NHG. Het eigen tijdschrift Huisarts
en Wetenschap heeft bij de verspreiding van het beroepsbeeld een belang-
rijke functie vervuld, onder andere via de artikelenreeks "Quo Vadis" (3).

Gesteund door de overheid en de publieke opinie slaagde het NHG in
haar pogingen. De huisartsgeneeskunde groeide uit tot een zelfstandig
beroep en geraakte in een nieuwe fase van verdere professionalisering. In
1965 voelde de huisarts zich niet meer bedreigd door de specialistische
geneeskunde. Hij had zijn zelfvertrouwen herwonnen.

5.1.   Ontstaan van het netwerk van de beroepsgroep (1965-1975)

5.1.1. Het Nederlands Huisartsengenootschap

Uit de jaarverslagen van het NHG komt naar voren dat het beleid van het
NHG zich gedurende de jaren 1965-1975 vooral richtte op de uitbouw van
de huisartsgeneeskunde tot een volwaardige discipline.

Nadat de erkenning van de huisartsgeneeskunde in de voorgaande jaren
een feit was geworden, kwam men in NHG-kringen tot het besef dat de
taakornschrijving, die in 1959 door het NHG was opgesteld, te ambitieus
en veelomvattend was om er als solistisch werkend huisarls volledig aan
te kunnen voldoen. Door de maatschappelijke ontwikkelingen was er bo-
vendien een aanzienlijke verschuiving opgetreden in het klachtenaanbod
bij de huisarts. Hij werd behalve met medische problemen in toenemende
mate ook geconfronteerd met psycho-sociale problematiek. Op deze laatste
taak was de huisarts niet voorbereid. Bovendien was de niet-medische
hulpverlening in de eerste lijn in opkomst en werd een deel van de taak
van de huisarts geclaimd door vertegenwoordigers van andere disciplines.
Enkele hervormingsgezinde huisartsen waren inmiddels gestart met samen-
werkingsexperimenten met de wijkverpleging en het maatschappelijk werk.
Door deze huisartsen werden de beleidsmakers onder druk gezet om hun
pogingen te erkennen en financieel mogelijk te maken.

Het werd duidelijk dat naar een nieuwe taakomschrijving moest worden
gezocht die geen ideaal beroepsbeeld voorhield, maar een realistische
weergave zou moeten zijn van de bestaande situatie in de eerste lijn.
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Op de "Pietersbergconferentie" in 1964 werd de nieuwe koers uitgezet.
Daar werd de mogelijkheid besproken tot het instellen van een onderzoek
naar het bevorderen van het optimaal functioneren van de huisarts. Ook
werd een begin gemaakt met samenwerking tussen huisartsen en vertegen-
woordigers uit andere disciplines. Op initiatief van de drie nationale
kruisverenigingen waren in 1964 reeds besprekingen met het NHG-bestuur
geopend om de mogelijkheden te onderzoeken van meer samenwerking tus-
sen huisartsen en wijkverpleegkundigen in de dagelijkse praktijk. De ge-
sprekken werden in 1968 voortgezet naar aanleiding van het rapport "Sa-
men   Zorgen"    (4), een verslag   van een inmiddels uitgevoerd samenwer-
kingsexperiment tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen.

In datzelfde jaar bracht een contactgroep, bestaande uit vertegenwoor-
digers van de Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn en het NHG
een rapport uit over de samenwerking tussen huisarts en maatschappelijk
werker (5).

Het NHG-bestuur bleef zich bezighouden met het functioneren van de
huisarts  in  de  zich snel ontwikkelende maatschappij. Zo maakte  het  dage-
lijks bestuur tegen het eind van 1970 aan de Vaste Kamercommissie voor
Volksgezondheid haar mening kenbaar over de taak van de huisarts in het
gezondheidszorgbestel en belegde het NHG-bestuur op 26 en 27 maart 1971
een conferentie onder de titel: "De huisarts in de nabije toekomst". Bij
deze conferentie waren ook het NHI, de LHV en de universitaire huisarts-
instituten vertegenwoordigd. Bij de beraadslagingen werd wederom duide-
lijk dat de taakomschrijving van Woudschoten als een vervlogen ideaal
moest worden beschouwd. Er zou naar een nieuwe functieomschrijving
worden uitgezien, uitgaande van de vraag met welke structuur de mens in
de  toekomst het meest gediend   zou zijn. Daarbij   zou de vraag   :   " Wat  is
de  taak  van de huisarts?" moeten worden vervangen  door:  " Welk gedeelte
van de eerste echelonshulp mag de pati6nt van de huisarts verwachten?".
Samenwerking in de eerste lijn werd voortaan de leuze. Er zou gestreefd
worden naar werken in groepspraktijken en gezondheidscentra.

Nu de samenwerking in het centrum van de belangstelling was geko-
men, werd tijdens de huishoudelijke vergadering van het NHG in 1971
besloten tot het instellen van een commissie "Samenwerken met de huis-
arts",  die  tot taak kreeg alle samenwerkingsaspecten  van de huisarts  met
anderen te bestuderen en het bestuur te adviseren over de gewenste sa-
menwerkingspatronen in de gezondheidszorg. Tevens werd besloten tot de
instelling van de "Contactgroep voor de Centra voor Gezondheidszorg en
Maatschappelijke Dienstverlening", die onder auspicilEn  van  het  NHG  tot
doel had aan de werkers in de groepspraktijken en gezondheidscentra een
forum te bieden voor overleg met betrekking tot het functioneren in een
samenwerkingsverband.
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Op 21 oktober 1972 werd een NHG-conferentie gehouden met onder
andere de vraag welke doelstellingen aan het NHG in de komende jaren
moesten worden meegegeven. Daar kwam naar voren dat er een klimaat
moest worden geschapen waarin huisartsen zoveel mogelijk in relatie met
anderen konden functioneren. Bovendien moesten er samenwerkingsverban-
den met andere eerstelijnswerkers en toetsingsnormen voor het functione-
ren van de huisarts worden ontwikkeld.

In 1973 werd door het bestuur van het NHG de werkgroep Takenpakket
ingesteld met als opdracht een nieuwe taakomschrijving voor de huisarts
te formuleren. De werkgroep kreeg op eigen verzoek een interdisciplinaire
samenstelling. In 1974 werd twee keer overlegd tussen het NHG-bestuur
en de werkgroep over de strekking van het door de werkgroep op te
stellen rapport. Besloten werd dit rapport te schrijven vanuit het samen-
werkingsstandpunt.

Intussen verscheen in 1974 het interimrapport van de KNMG Commissie
Eerste Echelon   (6). Het rapport wilde komen   tot een duidelijke plaats-
bepaling en taakstelling voor de huisarts als werker - samen met anderen
- in het eerste echelon. In het rapport werd een onderscheid gemaakt in
hoofdtaken, facultatieve taken en oneigenlijke taken.

5.1.2. De Landelijke Huisartsenvereniging

In de jaren 1965-1975 verlegde de LHV het accent van haar werkzaamhe-
den geleidelijk van het behartigen van de belangen van de huisartsen naar
de beroepsinhoudelijke aspecten. Deze verandering kondigde zich aan in
1967, toen het Centraal Bestuur van de LHV in de ledenvergadering van
28 september stelling nam tegen de opvatting als zou de LHV slechts ta-
riefsverbetering nastreven. De algemene doelstelling van de LHV werd bij
die  gelegenheid als volgt geformuleerd:   " Het waarborgen  van de specifieke
functie van de huisarts in de gezondheidszorg en het scheppen en bevor-
deren van zodanige omstandigheden, dat het peil van de zorg die de huis-
arts geeft wordt gehandhaafd. Als pijlers hiervoor worden gezien de zorg
voor juiste tarieven, sociale voorzieningen in samenhang met de tarieven
en    zorg    voor    een    goed    peil    van werk, onder andere door opleiding    en
nascholing"  (7).

De nieuwe voorzitter van de LHV bracht deze koerswijziging nog eens
expliciet naar voren in zijn maidenspeech in 1971. Hij stelde dat het
zwaartepunt van het LHV-beleid in de toekomst niet zozeer zou liggen op
het vaststellen van de tarieven, maar op het bevorderen c.q. verbeteren
van de leefbaarheid van het huisartsenbestaan en van de beroepsuitoefe-
ning, en het handhaven van de centrale positie van de huisarts in de ge-
zondheidszorg.
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Het bestuur liet er geen gras over groeien. In het bestuursweekend
van 19 en 20 maart van datzelfde jaar werd door het CB gesproken over
de centrale positie van de huisarts. Een discussienota hierover (8) werd
toegezonden aan de voorzitters en secretarissen van de PHV's, aan de
districtsvoorzitters en aan de (plaatsvervangende) afgevaardigden. Op de
ledenvergadering van juni werden de resultaten besproken. Geconcludeerd
werd dat de wederzijdse filosofie6n over de rol van de huisarts nu en in
de toekomst aardig parallel liepen. Ook de ziekenfondsen waren van me-
ning dat gestreefd moest worden naar de handhaving van de centrale po-
sitie van de huisarts. Zij bevestigden dit later in een gesprek met de
Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid.

Ten aanzien van de samenwerking in de eerstelijnsgezondheidszorg
stelde de LHV zich aanvankelijk aanmerkelijk terughoudender op dan het
NHG.   Pas  in 1972 stelde  het  CB  van  de LHV zowel binnen de vereniging
als naar buiten dat nieuwe ontwikkelingen als groepspraktijken en ge-
zondheidscentra niet moesten worden tegengehouden. Wel werd daaraan
toegevoegd dat hieruit geenszins mocht worden opgemaakt dat gekozen
werd voor een eerstelijnszorg die uitsluitend uit multi-disciplinaire centra
bestond. Volgens het CB kon de hulpverlening heel goed pluriform plaats-
vinden. De ledenvergadering sprak tweemaal over dit onderwerp. Na uren-
lange beraadslagingen kreeg het CB tenslotte ruimte om verder te onder-
handelen met de ziekenfondsorganisaties. Tijdens de ledenvergadering van
15 juni 1973 werd uitvoerig gesproken over de kostenvergoeding van
samenwerkingsverbanden. Dit mondde uit in een met algemene stemmen
aanvaarde motie, waarin gesteld werd dat het Centraal Bestuur op basis
van het voorstel van de ziekenfondsen en het voorstel van de LHV moest
blijven onderhandelen teneinde een regeling te bewerkstelligen die experi-
menten zou bevorderen. Een voorlopige "Stimuleringsregeling Wijkgezond-
heidscentra" (9) kwam na veelvuldig overleg met de Staatssecretaris van
Volksgezondheid in 1974 tot stand. Omdat zowel het NHG als het NHI
kritiek hadden op het feit dat geen richting werd gegeven aan de samen-
werking in het eerste echelon, werd door het Centraal Bestuur van de
LHV, op advies van de commissie groepspraktijken, besloten dat de meest
gewenste samenwerkingsvorm in de eerste lijn voor nu en in de toekomst
tenminste de huisarts, de maatschappelijk werker en de wijkverpleegkun-
dige zou omvatten. De meningen van het NHG en de LHV ten aanzien van
samenwerking in de eerste lijn kwamen daarmee dichter bij elkaar, al
waren de standpunten van beide verenigingen in die tijd nog niet uitge-
sproken helder.
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5.1.3. De Universitaire Huisartsinstituten

In het kader van de verdere uitbouw van de huisartsgeneeskunde werd in
de jaren 1965-1975 ook geijverd voor een eigen beroepsopleiding tot huis-
arts. Het NHG en de LHV namen ten aanzien hiervan gelijke standpunten
in, die zij op 23 november 1967 bekend maakten aan het hoofdbestuur van
de KNMG. De inspanningen van beide beroepsverenigingen mondden uit in
de benoeming van een hoogleraar in de huisartsgeneeskunde aan de Rijks-
universiteit te Utrecht in 1967, waardoor het vak huisartsgeneeskunde in
het medisch curriculum kon worden opgenomen. Daarna volgde de oprich-
ting van de universitaire huisartsinstituten en in 1973 tenslotte de instel-
ling van de beroepsopleiding tot huisarts, het College voor Huisartsge-
neeskunde en de Huisartsen Registratiecommissie. Om de beroepsopleiding
inhoud en richting te kunnen geven werden sindsdien ook door de univer-
sitaire huisartsinstituten idee6n ontwikkeld over de taak en plaats van de
huisartsgeneeskunde. Deze werden in de vorm van onderwijsdoelstellingen
naar buiten gebracht (10).

5.1.4. Deoverheid

In de tweede helft van de zestiger jaren stond het beleid met name ten
aanzien van de structuur van de gezondheidszorg in het middelpunt van
de belangstelling. De invloed van de overheid op het gebied van de ge-
zondheidszorg nam toe. Deze ontwikkeling kwam voor het eerst naar vo-
ren in 1966 met het verschijnen van de Volksgezondheidsnota (nota
Veldkamp) (11), waarin het beleid van de overheid voor de komende jaren
werd uiteengezet. De overheid manifesteerde zich daarin als voorstander
van een planmatig opgezet gezondheidszorgbeleid.

Het overheidsontwerp van een nieuwe gezondheidszorgstructuur werd in
1974  in de "Structuurnota Gezondheidszorg" (nota Hendriks)  (12),  als  een
discussienota aangeboden. Aanleiding was de grote kostenstijging in de
gezondheidszorg en de noodzaak tot hervormingen, om het doelmatig
functioneren van de voorzieningen in samenhang met elkaar te bevorderen
en de kostenontwikkeling te beheersen. In de nota werden slechts de
grondlijnen van een nieuwe structuur weergegeven. Deze kwamen erop
neer dat voor de structurele en financiifle problemen in de gezondheids-
zorg een oplossing zou worden gezocht in "een verschuiving van het ac-
cent, dat nu te eenzijdig wordt gelegd op de specialistische intramurale
zorg,   naar de extramurale   zorg   en   naar de preventie", alsmede   in   het
scheppen   van " geordende voorzieningen op elkaar afgestemd in geografi-
sche gebieden, en het planmatig verder ontwikkelen van het geheel der
gezondheidszorg" teneinde te komen "tot een samenhangend, gecok;rdineerd
systeem van voorzieningen, trapsgewijze opgebouwd en voorzien van
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stii,ir-   en   beheersinstrumenten". Als middelen werden regionalisatie  en
echelonnering genoemd. De Staatssecretaris stelde voorts dat de intramu-
rale sector zou worden afgeremd en moest worden afgebouwd met een
gelijktijdige versterking van het extramurale eerste echelon.

Aan het einde van deze eerste fase was het duidelijk dat de taak van de
huisarts en zijn plaats in de gezondheidszorg niet langer als een interne
aangelegenheid van de huisartsgeneeskunde kon worden beschouwd, laat
staan als een taak die alleen door het NHG kon worden behartigd. Door
nauwe samenwerking met andere deskundigen in de eerste lijn was de
positie van de huisarts opnieuw kwetsbaar geworden en niet langer onbe-
twist. Door maatschappelijke ontwikkelingen was de overheidsinmenging
toegenomen en werd de positie van de huisarts ook van die kant kritisch
onder de loupe genomen. Intern had de LHV op deze ontwikkelingen ge-
reageerd door een verbreding van haar doelstellingen tot de
inhoudsbepaling van de huisartsgeneeskunde. Het CB besefte maar al te
goed dat in de onderhandelingen met de overheid en de ziekenfondsen
garanties moesten kunnen worden gegeven om de gestelde doelen te kun-
nen bereiken. Tenslotte waren in 1975 ook de universitaire huisartsinstitu-
ten in opkomst. Ook deze zouden zich gaan begeven op het terrein van
de inhoudsbepaling van het vak huisartsgeneeskunde.

Rond 1975 was de huisartsgeneeskunde uitgegroeid tot een volwassen,
goed georganiseerde discipline en beschikte de beroepsgroep over een net-
werk aan verenigingen en instanties die zich alle min of meer inlieten
met de taakomschrijving van de huisarts. Maar de kwestie van de taak
van de huisartsgeneeskunde en haar plaats in het gezondheidszorgbestel
was inmiddels ook een politieke zaak geworden. Vandaar dat de LHV in
de daaropvolgende jaren de centrale rol ging overnemen van het NHG bij
de totstandkoming van het Basistakenpakket van de huisarts.

5.2.    De periode van 1975-1983

Nadat in de voorafgaande periode van verschillende kanten pogingen
waren ondernomen de taak van de huisarts te omschrijven en zijn plaats
in de hulpverlening temidden van andere hulpverleners vast te stellen,
werd in 1975 de tijd rijp om de krachten te bundelen en te komen tot
een door alle huisartsen te aanvaarden bindende taakomschrijving.

Vanaf 1975 werd het beleid gekenmerkt door verdergaande normering
van het beroepsmatig handelen van de huisarts. Er ontstond behoefte aan
een takenpakket dat niet alleen de verantwoordelijkheden en bevoegdhe-
den van de huisarts zou regelen, maar ook zou aangeven waarop de huis-
arts kon worden aangesproken. Daarom kwam in deze periode ook het
vraagstuk van de toetsing van het huisartsgeneeskundig handelen aan de
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orde. Door een toenemende bemoeienis van de overheid met de gezond-
heidszorg hadden de ontwikkelingen ook hun repercussies voor de positie
van de beide beroepsverenigingen in dit proces. Het primaat van het NHG
als initiator en voortrekker kon in deze fase niet langer gehandhaafd
blijven, wilde de normering voor de hele beroepsgroep kunnen worden
doorgevoerd. De LHV op haar beurt kon niet langer vrijblijvend onder-
handelen   met de overheid   en de ziekenfondsen. Het besef groeide   dat   de
autonomie van de beroepsgroep en het recht op zelfbeschikking alleen
konden worden gehandhaafd wanneer de beroepsgroep bereid zou zijn in
ruil daarvoor kwaliteitsgaranties te bieden. Daartoe moest de vrijblijvend-
heid worden opgegeven en de pluriformiteit in het functioneren van de
huisartsen in Nederland worden beperkt. Het werken aan een takenpakket,
in 1975 door de LHV ter hand genomen, is daarom te zien als een ant-
woord van de beroepsgroep op de eisen uit de samenleving. Dit met het
oog op zelfbeschikking, een adequate honorering en een zelfstandige po-
sitie binnen de geneeskunde, gelijkwaardig aan die van de medische spe-
cialisten. Een en ander betekende niet dat het proces vanaf die tijd uit-
sluitend en alleen door de LHV gedragen werd. Wel vond er een functie-
verschuiving plaats tussen de LHV en het NHG in die zin dat de activitei-
ten van de LHV primair bepaald werden door de zorg voor een gunstige
honoreringsstructuur, terwijl het NHG gericht bleef op de zorg voor een
kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. De LHV legde zich in eerste in-
stantie  toe  op het onderbouwen  van de dagtaak  van de huisarts  (13),  ter-
wijl het NHG zich meer bezighield met de werkwijze van de huisarts.

Met de LHV als centrale actor in het netwerk werd nagenoeg de hele
beroepsgroep in het proces betrokken en kon het takenpakket voor de
huisarts in principe een bindend karakter krijgen. Daarmee werd de be-
sluitvorming over het takenpakket echter ook onderdeel van het LHV-ver-
enigingsbeleid als geheel en onderging het de invloed van andere proces-
sen die eveneens een grote rol speelden, zoals de democratisering van de
besluitvorming, de ontwikkeling van een LHV-visie op het eigen beleid en
de relatie van de LHV met andere relevante actoren binnen en buiten de
beroepsgroep. Dit soort processen is politiek van aard. Ze spelen zich af
in een sociale omgeving met heterogene belangen en waarden. Ze vereisen
veel onderhandelen en strategisch optreden in de interactie tussen ver-
schillende actoren. Dat komt in feite neer op een herhaald afwegen van
belangen, het kunnen inspringen op onverwachte situaties en op vaardig-
heid in het oplossen van conflicten. Mintzberg (14) typeert dit soort pro-
cessen als: "dynamic design decision processes",  die  hij  als de meest  com-
plexe van de strategische besluitvormingsprocessen beschouwt. Ze worden
volgens hem gekarakteriseerd door: "novelty, complexity and open ended-
ness, by the fact that the organization usually begins with little under-
standing of the design situation it faces or the route to its solution, and
only a vague idea of what that solution might be and how it will be eva-
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luated  when  it is developed". Met gebruikmaking  van  een  door  hem  ont-
worpen fasenmodel heeft Mintzberg aangetoond dat in deze schijnbaar
ongestructureerde processen toch een basisstructuur te onderkennen is.

In elk besluitvormingsproces ziet hij drie logisch opeenvolgende fasen:
de identificatiefase, de ontwikkelingsfase en de selectiefase. Bij strategi-
sche besluitvorming vindt echter geen gestadige voortgang plaats van de
ene activiteit naar de andere en worden de verschillende fasen niet in
chronologische volgorde doorlopen. De besluitvorming wordt gekenmerkt
door een dynamisch proces met veel versnellingen en vertragingen, waar-
bij betrokkenen langzamerhand meer greep krijgen op gecompliceerde
kwesties. Vaak ook moet worden teruggekeerd naar eerder doorlopen fa-
sen, wanneer bijvoorbeeld op grond van conflicten geen aanvaardbare op-
lossing gevonden kan worden. Strategische besluitvorming is zeer complex
en de ontwerpen zijn meestal erg ingewikkeld. Daarom hebben besluitvor-
mingsprocessen van dit type vaak een lange looptijd.

De wordingsgeschiedenis van het Basistakenpakket is een voorbeeld van
strategische besluitvorming. Door de gecompliceerde en met elkaar verwe-
ven processen bleek een rode draad te lopen.

In het navolgende worden deze processen beschreven in het kader van
het LHV-verenigingsbeleid. Om zowel het verloop in de tijd als de verwe-
venheid met andere problemen in en buiten de LHV duidelijk te maken,
worden de activiteiten globaal aangeduid in termen van het fasenmodel
van Mintzberg. Met behulp van de bijbehorende schema's kan het verloop
op de voet gevolgd worden. De gebruikte termen uit het fasenmodel van
Mintzberg staan in de tekst tussen haakjes vermeld. Een beschrijving van
het fasenmodel is te vinden in bijlage 1.

5.2.1. Het eerste proces: identificatiefase (schema 4)

Het eerste proces loopt van 1975 tot en met 1978. Het begint met de in-
stelling van de Commissie Takenpakket van de LHV en eindigt met het
rapport "Taken van de huisarts" (15), dat op de ledenvergadering van no-
vember 1978 werd aanvaard voor intern gebruik.

Op de ledenvergadering van 28 november 1975 kondigde het CB van de
LHV de instelling van de Commissie Takenpakket aan, die het CB zou
adviseren over "de taak die de huisarts torst" (diagnose)(besluit). De in-
stelling van deze commissie was het gevolg van kritiek die de perifere
huisartsen tijdens de regionale bijeenkomsten hadden geuit op het beleids-
plan van de LHV, de zogenaamde "Blauwdruk" (16) (feedback). De instel-
ling van de commissie werd temeer nodig geacht omdat de NHG werkgroep
Takenpakket inmiddels haar rapport "Hoe helpt de dokter? Huisartsgenees-
kunde als onderdeel van de eerstelijns hulpverlening" (17) had uitgebracht
en verspreid onder huisartsen en andere eerstelijnswerkers.



70

Schema 4: Identificatiefase (tiken  van de huisarts)

Nir,twi· "i,t'*· c)ordeel

N lic,-,4,1 wirl D     "i),t rappirt heeft ren

lilI.. 1,rlpl ile,Ii,kler?N leerstellig karakler* Farn,ark
*diek van prrifer,·
huisarl.en op de

Nieuwe oplir Oordeel Matiwdruk (regi„nale
Discussienota van de ,    CB heeft bezwaar legen de bijeenkomile.)
Commis,8ie Eerste term •oneigenlijke taken•
Echelon

Diagnose
CB heeft advies nodig    4
over dedagtaak van
de huisarts Besluit

CB stelt de (:omnizie
Takenpakket in

Onlwerp
le interimrapportage van     1
de Commissip Takenpakkel

Onderhandpling
D  CB best,reekt te

interimrapportage
Ontwerp met Cie TakenpakketWe Interimrapporlage van
de Commissie Takenpakket   7                         

| D Onderhandeling
CB bespreekt 2e

On twerp interimrapportage
Rapport •De Taken met Cie Takenpakket
van de huisarts'                                             1

Oordeel
*-  CB wenst gordkeuring van

de ledenvergadering over
verlosk. en samenwerking Feedhark

Srhrit#lijk r<immentaar
Nll(:-Ilint.uri,praly.,rtOnderhandeling A. •1)6• Taken v.,1.Ii,Iisarl."le bespreking in de ledpn

vergadering: gUn besluil
genomen

+
Nieuwe optip Onderhandeling Besluit

'Knmerk,·n I• van het I  1 1.,9,.king in   --+ Rapport •Takenvande
Utrechts 11 ulsarlsinst ledenvergadering huisarts• aangenomen

(voor iniern gebruik)

Oordeel
CB: •llet rapport 1,    1
in de la verdwenen•

+
Feedback
Regionale bgeen-

kornsten over het                               
rapporl "De Taken
van de huisam•

Besluit
Diagnose Rapport •'1'aken van tipDe relatie van het CB humark• wordl aan Kemel de ledenvergadering 4 nonien L 1,.v.oplridii,%·
moet worden gedemocra- loelsing, nasch„lingtiseerd en onderz,rk



71

In dat rapport, werd met name de wijze van werken van de huisarts in de
samenhang van een eerstelijns samenwerkingsverband aan de orde gesteld.
Daarnaast werd ook globaal over de taken van de huisarts gesproken.
Deze taken werden verdeeld in vier categorieen: hoofdtaken, facultatieve
taken, oneigenlijke taken en gezamenlijke taken met andere eerstelijns-
hulpverleners (nieuwe optie).  Het  CB  van  de LHV wijdde een vergadering
met het NHG bestuur aan dit rapport, dat volgens de LHV een nogal leer-
stellig karakter had (oordeeq.

In 1976 verscheen ook de Discussienota van de Commissie Eerste Eche-
lon  (18). Deze KNMG-commissie,  die  in  1973 de opdracht had gekregen  de
plaats van de medicus in het eerste echelon te beschrijven, ging uit van
de wil om samen te werken. In het rapport werden de positie van de pa-
ti6nt in de eerste lijn, de taken van de huisarts, het samenwerken, de
organisatie van de eerste lijn en de samenwerking tussen de eerste en de
tweede lijn beschreven. Voor wat het takenpakket van de huisarts betreft
werd    gesteld,    dat het diende te worden bepaald    door de problematiek
waarmee de huisarts te maken kreeg. De commissie maakte een on-
derscheid in vaste hoofdtaken, facultatieve taken en oneigenlijke taken,
die door anderen dan de huisarts zouden kunnen worden verricht en daar-
om moesten worden afgestoten (nieuwe optie). Het CB van de LHV schreef
in een reactie op deze discussienota (19) dat het zich niet volledig met de
inhoud kon verenigen. Het voornaamste bezwaar gold de term "oneigen-
lijke taken",  die een negatieve klank  had voor artsen die wegens plaatse-
lijke omstandigheden genoodzaakt waren deze werkzaamheden te verrich-
ten (oordee4. Zowel het rapport "Hoe helpt de dokter?" als de discussie-
nota van de KNMG kwamen voor de LHV te vroeg, omdat de LHV eerst
de onderbouwing van de dagtaak van de huisarts geregeld wilde zien ten
behoeve van de vaststelling van de normpraktijk, zodat deze als basis kon
gelden voor de honorering van de huisarts.

De Commissie Takenpakket vatte daarom in 1976 met grote voortva-
rendheid haar werkzaamheden aan. De opdracht aan de commissie was
drieledig:

1.  inventariseren wat reeds is opgesteld;
2.  opstellen van een takenpakket;
3.  onderbouwen van het dagtaakprincipe.

Dit laatste was een gevolg van de reeds genoemde discussie rond de
Blauwdruk. De ledenvergadering wilde namelijk niet afgaan op stellige
indrukken, maar wenste het standpunt dat de zorg voor 2600 patilEnten
meer tijd dan een normale dagtaak met zich meebrengt, onderbouwd te
zien, vooral ten behoeve van het overleg met derden.
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Nog v66r eind 1976 werden een tweetal interimrapportages (ontwerpen)
van de commissie met het CB besproken. Belangrijk hierbij waren de vra-
gen wat de consequenties waren, wanneer een bepaalde activiteit tot
hoofdtaak zou worden verklaard en of het mogelijk was via deze weg tot
een "spijkerharde" onderbouwing te komen van de dagtaak van de huis-
arts. Bij die besprekingen vond een zorgvuldige afweging plaats tussen de
behoefte van het CB aan normering enerzijds en de wens van de achter-
ban tot een systematische onderbouwing van de dagtaak met een daarbij
passende honorering anderzijds ( onderhandelen).

Het rapport "De taken van de huisarts" (ontwerp), dat medio 1977 ver-
scheen, kon deze vraag niet beantwoorden omdat de kwaliteit van het
werk van de huisarts in dit kader niet goed meetbaar bleek. Het rapport
was volledig gewijd aan het tweede deel van de opdracht en bevatte lou-
ter een opsomming van taken. De commissie zegt hierover:   "...   dat   een
omschrijving van het takenpakket voor de huisarts noodzakelijk is, niet
alleen om de eigen professie te beschermen tegen het zich voortdurend
uitbreidende beroep op de huisarts om hulp te verlenen op gebieden waar-
voor deze niet is opgeleid of geuquipeerd, maar ook om te voorkomen dat
de kwaliteit van zijn hulp voor zover deze wel binnen de taakomschrij-
ving valt, geleidelijk zal verminderen" (20). In het rapport werd een be-
schrijving gegeven van de taken van de huisarts aan de hand van de ver-
schillende aspecten van het huisartsenvak: diagnostiek, therapie, samen-
werken, kwaliteitsbewaking, anticiperende geneeskunde en preventie. De
verloskunde werd afzonderlijk besproken. In tegenstelling tot de eerder

verschenen rapporten werd hier een onderscheid gemaakt in hoofdtaken,
die de huisarts in het algemeen naar behoren dient te kunnen verrichten
en facultatieve taken, waarvoor als maatstaf geldt dat de arts zelf beslist
of hij een taak al dan niet op zich neemt. De verloskunde was een con-
troversieel punt uit het rapport. Uit praktische overwegingen werd die tot
de facultatieve taken gerekend. Een eveneens omstreden punt was de sa-
menwerking, waaronder in dit rapport werd verstaan het overleg tussen
tenminste de huisarts, de wijkverpleegkundige en het maatschappelijk
werk. Samenwerking werd tot de hoofdtaken van de huisarts gerekend.
Het CB wenste over deze standpunten een goedkeuring van de ledenverga-
dering (oordeeq.

Vanwege de uitgebreide besprekingen met de ziekenfondsen over de
honorering en de ledenvergadering daarover werd het rapport wel bespro-
ken, maar er werd geen besluit over genomen (onderhandeten).

Na een uitvoerige bespreking werd door het NHG-bestuur schriftelijk
commentaar geleverd   op het LHV-rapport    " De taken   van de huisarts"
(feedback).

Door de LHV en de LSV was intussen in 1976 de gezamenlijke Com-
missie Eerste en Tweede Echelon opgericht om een blijvende samenwer-
king tussen huisartsen en specialisten te bevorderen.
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Ook de universitaire huisartsinstituten zaten niet stil. Door hen werd
gewerkt aan het opstellen van onderwijsdoelstellingen. In 1977 verscheen
het  rapport " Kenmerken  I"  (21)  van het Utrechts huisartsinstituut (nieuwe
optie), waarin een omschrijving werd gegeven van de kenmerken, waaraan
de huisarts aan het eind van zijn opleiding dient te voldoen. Het rapport
werd in ruime kring verspreid met verzoek om commentaar.

Binnen de LHV werd tijdens de ledenvergadering in januari 1978 uren-
lang gesproken over het rapport "De taken van de huisarts" (onderhande-
len). Het beraad betrof  nu niet zozeer de inhoud,  die al eerder ter sprake

was geweest, maar weI de wijze waarop het rapport zou moeten worden
gehanteerd. Vanuit de opdracht aan de commissie de taken van de huis-
arts te omschrijven en te rubriceren en op basis daarvan het tijdsbeslag
van die taken te berekenen voor een gemiddeld aanvaardbare dagtaak op
jaarbasis, had de commissie in eerste instantie een taaknormering willen
stellen. In het conceptbesluit van het CB luidde een der overwegingen dan
ook dat het rapport de taken van de huisarts weergeeft zoals deze zouden
behoren te zijn. Het bleek echter dat de zaak niet zo eenvoudig lag als
de leden van de Commissie Takenpakket hadden verondersteld. De leden
waren bevreesd voor de juridische aansprakelijkheid, in geval zij het rap-
port zouden aanvaarden en het vermoeden bestond dat geen enkele huis-
arts alle opgesomde taken ook daadwerkelijk uitvoerde. Daarom moest het
rapport worden afgezwakt. In het uiteindelijke besluit werd nog slechts
gesproken over "een uitgebreide inventarisatie van deskundigheden van de
huisarts" en over het feit "dat het rapport geen maatgevende uitspraken
doet". Het rapport werd tenslotte  door de ledenvergadering aangenomen
voor eigen gebruik als onderliggend materiaal voor verder beleid (besluit).
Het  CB was echter van mening dat aldus het rapport  "in  de  la was  ver-
dwenen" (oordee4. Na aanvullende regionale bijeenkomsten (feedback)
werd het rapport tijdens de ledenvergadering in november 1978 omgedoopt
tot "Taken van de huisarts" en kon het daarna nog slechts dienen voor
het beleid ten aanzien van opleiding, toetsing, nascholing en onderzoek
(bestuit).

Deze ervaring was voor het CB het sein om de interne verhouding tus-
sen het CB en de ledenvergadering te democratiseren (diagnose).

Evaluatie

Het eerste proces is mislukt en heeft slechts geleid tot terugkeer naar de
identificatiefase. In de ijver nieuwe opties over samenwerking in de eerste
lijn, afkomstig van het NHG en de KNMG, voor te zijn door in versneld
tempo het rapport "De taken van de huisarts" op te stellen hebben zowel
het CB van de LHV als de Commissie Takenpakket twee belangrijke zaken
onderschat: de weerstand van de leden tegen normering en de oppositie
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van de ledenvergadering tegen de niet-democratische handelwijze van het
CB en de Commissie Takenpakket. De conclusie was duidelijk en vertra-
ging onvermijdelijk. Om herhaling te voorkomen werd het proces rond het
takenpakket onderbroken en prioriteit gegeven aan democratisering van de
interne verhouding tussen het CB en de ledenvergadering.

5.2.2. Het tweede proces: interimfase (schema 5)

Het tweede proces heeft betrekking op de Blauwdruk als LHV-beleidsplan.
Het proces loopt van 1972 tot eind maart 1979 en leidt van Blauwdruk via
de Nieuwe Blauwdruk  (22)  tot de LHV-visie op haar beleid in  1979 (23).

De vraag naar een blauwdruk van de opvattingen van de LHV over het
functioneren van de huisarts in de toekomstige gezondheidszorg speelde
reeds   in 1972 tijdens de besprekingen   met de ziekenfondsen (diagnose).
Het CB wilde in die fase nog geen discussienota aan de ledenvergadering
voorleggen, hoewel binnen het CB reeds over deze materie van gedachten
gewisseld werd (oordeeq.

In 1974 verscheen het rapport van de Commissie Festen (nieuwe optie)
(24),   die de Staatssecretaris moest adviseren   over de structuur   van   de
gezondheidszorg. Versterking van het eerste echelon, onder meer door
stimulering van gezondheidscentra, speelde daarbij een belangrijke rol.

Het CB van de LHV organiseerde regionale bijeenkomsten (bestuit),
waarbij het de bedoeling was te peilen wat er in den lande leefde ten
aanzien van regionalisatie, vestigingsbeleid en volksverzekering, om bij
het verschijnen van de regeringsplannen met de leden besluiten te kunnen
nemen. Tijdens de rondgang (feedback) kwam duidelijk naar voren dat er
vraag was naar een complete blauwdruk van de kant van het CB als LHV-
voorstel aan de regering (diagnose).

De Structuurnota Gezondheidszorg van de Staatssecretaris van Volks-
gezondheid en MilieuhygiIne verscheen nog in datzelfde jaar (nieuwe op-
tie). De belangrijkste beleidslijnen uit deze nota waren: regionalisatie,
echelonnering en democratisering van de gezondheidszorg. De LHV kreeg
echter geen kans om met een volwaardige kritiek te komen.

De ledenvergadering van 10 april 1975 stond in het teken van de
Structuurnota. De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiune
was hierbij te gast. Zijn plannen vonden weinig weerklank bij de leden.
De LHV gaf te kennen te willen meedenken en meespelen bij de uitwer-
king van de door het parlement aanvaarde structuurnota. Hierdoor werd
de behoefte aan een blauwdruk van de LHV nog eens extra actueel.
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Schema 5: interimfase (Blauwdruk)

1),agnoe Oordeel
Ighnefle ian Blauw- /    CB acht de tijd nog
druk van het LHV-beleid niet rijp voor een

discumienota
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Nieuwe optie D Regionale bijeen-
Rapport Cip. Festen over komsten organiserendestructuur vande
gezondheidszorg

Feedback
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Ontwerp              4                                                            Blauwdruk  Van NHG op Nieu,ve

Nipu'  - 01.....1.-1.  4
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+
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unzet verder

kornsten (geringe uitwerken
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              Besjuit
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op welsontwerp
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Als gevolg van het aandringen van de leden om als LHV de defensieve,
afwachtende houding te verlaten en zelf met positieve plannen te komen,
verscheen de Blauwdruk tenslotte (ontwerp) na een bestuursweekend op 2
en 3 mei. Het beleidsplan omvatte onder meer de volgende elementen:

1.    zorg voor de kwaliteit van de zorg (intercollegiale toetsing);
2. daling van de rekennormpraktijk tot 2000 bij een gelijkblijvend

norminkomen;
3.  maximering van de praktijkgrootte;
4. vestigingsbeleid.

In de Blauwdruk werd tevens aangekondigd dat op korte termijn een dui-
delijke omschrijving van het takenpakket te verwachten was.

Tijdens de bespreking op de ledenvergadering van 6 juni 1975 werd
duidelijk kritiek geleverd   op de Blauwdruk ( onderhandelen)   en   werd   de
wens uitgesproken eerst nader met de achterban te overleggen. Resultaat
van dit overleg (feedback) was dat het CB een herziening van de Blauw-
druk toezegde, waarbij rekening zou worden gehouden met de opmerkin-
gen van de leden ( bestuit).

Het wetsontwerp van de Wet Voorzieningen Gezondheidszorg (25) werd
tot ergernis van de LHV in het najaar van 1976 ingediend bij het parle-
ment   zonder de beroepsorganisaties   erin te kennen (nietiwe   optie).   De
LHV besloot in deze zaak verregaand samen te werken met de KNMG en
de zusterorganisaties om de argumenten tegen het wetsontwerp zo goed
en eensgezind mogelijk naar voren te brengen (besluit).

In 1977 verscheen de Nieuwe Blauwdruk (ontwerp). Hiermee wilde het
CB nogmaals aantonen dat de toename van het werk van de huisarts een
teruggang van de rekennorm alleszins rechtvaardigde. In de Nieuwe
Blauwdruk werden, binnen het kader van de verantwoordelijkheid van de
beroepsgroep voor de kwaliteit van de zorg, een viertal beleidslijnen ont-
wikkeld die naar de mening van het CB volstrekt gekoppeld waren, te
weten: kwaliteitsbewaking, verlaging van rekennormpraktijk, maximering
van praktijkgrootte en vestigingsbeleid. Samen vormden deze lijnen de
basis voor het toekomstige LHV-beleid. Het stuk was geen discussienota,
zoals de Blauwdruk  van  1975.  Wel  kon  over de inhoud  en de eventuele
uitvoering gesproken worden.

In een commentaar van de hoofdredacteur van Medisch Contact op
deze Nieuwe Blauwdruk (26) werd samenvattend gesteld: "Het geheel over-
ziend moet worden geconcludeerd dat in "nieuw blauw" het onderdeel
kwaliteitsbepaling en met name de toetsing een veel vrijblijvender karak-
ter draagt. Het vestigingsbeleid heeft daarentegen meer dwingende maat-
regelen opgeleverd  dan  in "oud blauw". De Nieuwe Blauwdruk  is  wat  rea-
listischer en meer aangepast aan wat momenteel binnen de LHV bereik-
baar  is.  Ook deze visie verdient respect". De Nieuwe Blauwdruk stond  bin-
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nen de LHV nauwelijks ter discussie. Wel werd commentaar geleverd door
het NHG (feedback).

Toen  bleek  dat  het  CB  ook ten aanzien  van het rapport  " De taken  van
de huisarts" gas moest terugnemen en de beoogde normerende werking die
van het rapport had moeten uitgaan moest terugbrengen tot "een inventa-
risatie van de deskundigheden van de huisarts" (onderhandelen), besloot
het CB prioriteit te geven aan het verbeteren van de verhouding tussen
het CB en de ledenvergadering. De ledenvergadering kreeg naast haar
reeds bestaande taak van goedkeuring van de besluiten van het CB ook
als taak het meedenken met het te voeren beleid (bestuit). Hoewel de
gang van zaken tussen het CB en de ledenvergadering hiermee nog niet
volmaakt was, meende het bestuur niettemin hiermee een serieuze poging
gedaan te hebben tot een meer democratische besluitvorming binnen de
vereniging.

In de ledenvergadering van januari 1978 werd opnieuw gevraagd om
een visie (diagnose). Ook het CB achtte een visie op de gezondheidszorg
en  de huisarts nodig alvorens met uitgewerkte plannen te komen ( diagno-
se), ofschoon er al een visie stond in de Nieuwe Blauwdruk. In het jaar-

verslag wordt gesuggereerd dat het in zijn geheel vernieuwde CB ken-
nelijk behoefte had aan een duidelijk nieuwe start samen met alle leden
en daarom maar al te graag positief inspeelde op de vraag naar een visie
(bestuit).

In april 1978 zond het CB aan de leden een "aanzet voor een visie van
de LHV" (ontwerp)    (27). Deze omvatte onder   meer   een   in het Engels
opgestelde functieomschrijving en eindigde met dertien vragen omtrent het
beleid van de LHV. Vervolgens werden regionale bijeenkomsten georgani-
seerd (feedback), waarbij de opkomst tot grote teleurstelling van het CB
zeer gering was. Aan de hand van de toch nog ontvangen commentaren
werd toegezegd "de aanzet van een visie" te redigeren en verder uit te
werken ( besluit).

Mede naar aanleiding van deze ervaringen besloot het CB in 1978 sa-
men te werken met een organisatie-adviesbureau (bestuit) om de besluit-
vormingsstructuur van de LHV te verhelderen.

In maart 1979 verscheen het informatiebulletin van de LHV voor haar
leden, met daarin de uiteindelijke LHV-visie  op haar beleid ( ontwerp).  De
kern van dit stuk vormde de reorganisatie van bestuurswerkzaamheden
door het instellen van 5 departementen. Deze reorganisatie betekende een
spreiding van werkzaamheden onder de 11 CB-leden, waarmee ieder meer
directe verantwoordelijkheid kreeg ten aanzien van het eigen departement.
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Evaluatie

Het tweede proces loopt deels parallel aan het eerste. Het is te beschou-
wen als een interimproces, waarin twee aandachtsvelden naar voren ko-
men: de Blauwdruk van het LHV-beleid en de besluitvormingsstructuur van
de vereniging. De vraag naar een Blauwdruk van het LHV-beleid komt
voor het CB te vroeg. Het CB heeft nog geen vastomlijnd beeld over met
name het vestigingsbeleid en de regionalisatie. Nieuwe opties in de vorm
van rapporten van de overheid (Commissie Festen, Structuurnota en Wets-
ontwerp WVG) dwingen het CB echter tot het formuleren van een eigen
standpunt. De Blauwdruk wordt niet aangenomen door de ledenvergadering.
De bezwaren zijn dezelfde als bij het Takenpakket: verzet van de leden
tegen de voorstellen rond de toetsing en te dirigistisch optreden van het
CB. Vertraging is niet te voorkomen en de diagnose duidelijk, het interne
democratiseringsproces moet eerst ter hand worden genomen. Achtereen-
volgens wordt de besluitvorming in de ledenvergadering meer gedemocra-
tiseerd, het CB wordt in zijn geheel vernieuwd en er wordt een aanzet
gegeven voor een visie van de LHV op de gezondheidszorg en de huisarts.
Het CB tracht de achterban voor het beleid te interesseren, maar de re-
gionale bijeenkomsten lopen op een mislukking uit. Het organisatie-advies-
bureau Berenschot wordt ingeschakeld. Dit leidt tot een reorganisatie in
de werkzaamheden van het CB. Eerst dan is de weg vrij voor de voort-
zetting van het proces dat moet leiden tot de omschrijving van een ta-
kenpakket voor de huisarts.

5.2.3. Het derde proces: ontwikkelingsfase (schema 6)

Het derde proces heeft betrekking op de functieomschrijving van de
huisarts. Dit proces start eind 1979 met de instelling van de Raamplan-
groep en eindigt met de commentaren van de pati6ntenorganisaties, de
overheid en de politieke partijen op de LHV-functieomschrijving van de
huisarts (28), begin 1982.

Door een werkgroep uit het NHG-bestuur werd in 1979 een nota opgesteld
getiteld:   " Het werkterrein   van de huisarts  in een breder kader: taken  en
doelstellingen van de eerste lijn" (29). In deze nota werd voorgesteld niet
meer uit te gaan van het werkterrein van de huisarts en dat af te bake-
nen door zijn taken te benoennen, rnaar de zaak in een breder kader te
zien en de taken van de eerste lijn te gaan beschrijven. In feite zou dit
betekenen dat bij samenwerking in de eerste lijn niet zou worden uitge-
gaan van taken van de huisarts als een zelfstandig pakket, maar van het
functioneren van de huisarts als onderdeel van de eerste lijn (nieuwe op-
tie).
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Scbem 6: On twikkelingsfase (functieomschruving)
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De bespreking van de nota (onderhandelen) tussen de LHV en het NHG
leidde tegen het einde van dat jaar tot een op initiatief van de LHV ge-
organiseerde ronde-tafelconferentie (bestuit), die gewijd was aan de pro-
bleemverheldering rond de functiebepaling van de huisarts (onderhande-
len).  Tijdens deze studiedag bleek  dat de behoefte  aan een adequate  func-
tieomschrijving, geldend voor de Nederlandse huisarts, niet alleen bestond
bij  de  LHV,  maar  ook  bij  het  NHG,  het  NHI,  het  CHG  en de universitaire
huisartsinstituten (diagnose). Resultaat was de instelling van de Raamplan-
groep ( bestuit),  die de opdracht kreeg om medio april  1980  met  een  func-
tieomschrijving te komen. De Raamplangroep was samengesteld uit verte-
genwoordigers  uit de kringen  van  de  LHV,  het  NHG,  het  NHI,  het  CHG,
de SNH en de universitaire huisartsinstituten. In juni 1980 lukte het de
Raamplangroep om een globale functieomschrijving (30) uit te brengen
(ontwerp).

Op de vervolgstudiedag "functiebepaling" (onderhandelen) werd het
concept functieomschrijving geaccepteerd,   met dien verstande   dat   het   op
een aantal punten aanscherping behoefde (bestuit). De Raamplangroep  zou
zich hiermee belasten.

Om ervoor te zorgen dat de functieomschrijving zoveel mogelijk zou
worden gedragen door de hele beroepsgroep, had het CB van de LHV het
adviesbureau Berenschot opgedragen, uitgaande van de functieomschrijving,
een onderzoek te verrichten onder een honderdtal huisartsen, om deze
omschrijving te toetsen aan de werkelijkheid (besluit). Het herschrijven
van het rapport "Taken van de huisarts" werd voorlopig opgeschort in af-
wachting van het resultaat van het onderzoek van het bureau Berenschot.
Een algemeen aanvaarde functieomschrijving zou naar de mening van de
commissieleden het eerste hoofdstuk moeten zijn van het herziene rapport
"Taken  van de huisarts".  Bij de opzet  van het onderzoek  van het bureau
Berenschot hebben de commissieleden een adviserende rol vervuld.

Intussen was in februari 1980 de "Schets van de Eerstelijnsgezond-
heidszorg" van de Staatssecretaris voor Volksgezondheid en Milieuhygi6ne
(31) verschenen. In deze nota werden motieven aangedragen voor een ver-
sterking van de eerstelijnsgezondheidszorg. De schets bevatte een visie op
samenwerking. Als beleidsvoornemen werd verder een afstemming tussen
probleemaanbod en capaciteit van de eerste lijn genoemd, waarbij voor de
huisarts een normpraktijk van 2200 tot 2400 pati6nten werd aangehouden
(nieuwe optie).

Het onderwerp bleef ook in 1981 actueel. In de maand november werd
het NHG congres gehouden onder de titel " Huisarts je staat ervoor".  Tij-
dens dat congres werden lezingen gehouden over de taak en het func-
tioneren van de huisarts door sprekers uit de kring van de overheid, de
ziekenfondsen, de specialisten, de universitaire huisartsinstituten en de
huisartsen zelf.
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In oktoher van dat jaar was inmiddels ook het rapport van het bureau
Berenschot (32) verschenen (analyse) en als gevolg daarvan de LHV-func-
tieomschrijving van de huisarts (ontwerp)  (33). Deze LHV-functieomschrij-
ving verschilde weinig van de eerste, globale functieornschrijving. Een en
ander werd in de ledenvergadering van de LHV in november besproken
(onderhandelen) en goedgekeurd (interne bekrachtiging) voor uitwerking
van de volgende doeleinden:

-  visie op de huisartsgeneeskunde en het zichtbaar maken van de bij-
drage van de huisarts aan de gezondheidszorg;

-  formulering van de taken, waarop iedere huisarts tenminste aanspreek-
baar is;

- opleiding, nascholing, toetsing en wetenschappelijk onderzoek;
- voorwaardenscheppend beleid ten behoeve van onder meer taakafbake-

ning en honorering.

Begin 1982 werd de LHV-functieomschrijving aanvaard (34) door de or-
ganisaties  op het gebied   van de huisartsgeneeskunde, te weten  het  NHG,
het CHG en de HRC, het NHI, de SNH en de universitaire huisartsinstitu-
ten (externe bekrachtiging). Hiermee was een belangrijk doel van het pro-
ject bereikt, namelijk het ontwikkelen en aanvaarden van een gemeen-
schappelijk raamwerk dat kon worden uitgewerkt naar de te onderscheiden
doelstellingen van de verschillende organisaties.

De LHV-functieomschrijving werd voor commentaar ook gezonden naar
pati6ntenorganisaties, de overheid en de politieke partijen. Een groot aan-
tal reacties werd ontvangen onder meer van de minister van Volksgezond-
heid en Milieuhygiltne (feedback).

Evaluatie

Tijdens het derde proces kan een begin gemaakt worden met de ontwikke-
ling van een takenpakket. Deze ontwikkelingsfase wordt beheerst door de
functieomschrijving van de huisarts. Door de interne ervaringen rijk ge-
worden verlegt het CB haar strategie en streeft zij naar een zo groot
mogelijke legitimering van haar activiteiten vooraf. Daarom wordt dit pro-
ces gekenmerkt door veel ontwerpen en evenzovele onderhandelingen. Via
het beleggen van een ronde-tafelconferentie rond de functiebepaling van
de huisarts tracht het CB eerst op din lijn te komen met de andere acto-
ren op het gebied van de huisartsgeneeskunde. De brede samenstelling van
de Raamplangroep die daaruit voortvloeit, moet een waarborg zijn voor
een gemeenschappelijk aanvaarde functieomschrijving. Het onderzoek door
het organisatie-adviesbureau Berenschot onder 100 huisartsen verricht,
staat vervolgens garant voor voldoende interne legitimering en maakt de
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functieomschrijving van de Raamplangroep tot een LHV-functieomschrij-
ving. Wanneer deze LHV-functieomschrijving tenslotte is aanvaard door
alle collectieve actoren op het gebied van de huisartsgeneeskunde en
eveneens door de relevante actoren uit de sociale omgeving is becommen-
tarieerd, staat de weg open voor het opstellen van een takenpakket dat is
gebaseerd op de breed geaccepteerde functieomschrijving van de huisarts
en dat door de hele beroepsgroep wordt gedragen.

5.2.4. Het vierde proces: selectiefase (schema 7)

Het vierde en beslissende proces loopt van 1979 tot juni 1983. Het vangt
aan met de herziening van het LHV-rapport "Takenpakket van de Huis-
arts" en vindt zijn bekroning in de aanvaarding van het Basistakenpakket
van de huisarts, dat op de ledenvergadering van 3 juni 1983 wordt aan-
genomen.

In 1979 hield de LHV-Commissie Takenpakket zich bezig met het her-
schrijven  van het rapport "Taken  van de huisarts".  Ook de inleiding  werd
herschreven (ontwerp). Het geheel    werd   door    het CB goedgekeurd
(besluit). Tussentijds ontvangen commentaren (feedback) werden gescreend
(screening) en getoetst. De commissie was echter van mening dat de opzet
van het rapport als zodanig gehandhaafd moest blijven. Nogmaals werd
door de commissie gesteld dat het rapport met name bedoeld was om weer
te geven "wat" de huisarts deed en niet "hoe" hij zijn taak diende uit te
oefenen. De commissie meende  dat dit laatste  een  taak  was  van  het  NHG,
het NHI en de universitaire huisartsinstituten (oordeel). De commissie
hoopte begin 1981 gereed te zijn met het herzien van het rapport. De
activiteiten van de commissie werden in 1980 opgeschort in afwachting
van het resultaat van de LHV-functieomschrijving als resultaat van het
onderzoek van het bureau Berenschot ( onderbreking).

In de discussies rond de functieomschrijving kwam steeds de wens naar
voren om de taken aan te geven waarop elke huisarts tenminste
aanspreekbaar was (diagnose). Het CB gaf derhalve de Commissie Taken-
pakket de opdracht een minimum -, dan wel basistakenpakket voor de
huisarts op te stellen, uitgaande van de functieomschrijving (besluit).
Toen deze eind 1981 beschikbaar was, kon de LHV Commissie Takenpakket
met de LHV-functieomschrijving als uitgangspunt aangeven op welke taken
de huisarts tenminste aanspreekbaar is. De commissie werd opnieuw sa-
mengesteld  uit een aantal deskundigen  op dit terrein (bealuit).  Bij  de  ver-
vulling van haar taak werd tevens gebruik gemaakt van de adviezen van
het bureau Berenschot.
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Voor de zomer van 1982 was de commissie gereed met een eerste ont-
werprapport omtrent het basistakenpakket ( ontwerp). Dit rapport werd  ter
toetsing voorgelegd   aan een zevental waarneemgroepen (feedback).   De
toetsing werd gerealiseerd door het bureau Berenschot en het resultaat
daarvan werd gerapporteerd aan de Commissie Takenpakket (anatyse). Op
grond hiervan kon het Concept Basistakenpakket (35) in december 1982
aan de leden worden aangeboden ( ontwerp).

Het NHG-bestuur besprak het rapport ook en leverde commentaar
(feedback).
Het basistakenpakket bevatte taken, waarop elke huisarts aanspreekbaar
is. Het bestond uit vier onderdelen:

1. taken afgeleid van het hulpverleningsproces;
2. taken afgeleid van bepaalde categoriedn pati6nten;
3. ondersteunende taken en;
4. overige taken.

Op 19 oktober van dat jaar werd de Wet Voorzieningen Gezondheidszorg
(36) in het Staatsblad gepubliceerd (nieuwe optie), maar deze zou waar-
schijnlijk pas in 1984 effectief worden. De overheid had het plan de wet
uit te bouwen tot een Wet Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienst-
verlening, waarmee de richting werd ingeslagen naar meer thuiszorg. Ook
de LHV gaf hiertoe een aanzet in het Concept Basistakenpakket van de
huisarts.

Aan het begin van 1983 werd het Concept Basistakenpakket ook toege-
zonden aan pati6ntenverenigingen, zusterorganisaties en politieke partijen
met het verzoek om commentaar (feedback). In de LHV-ledenvergadering
werd een informatieve bespreking   aan het rapport gewijd (feedback).   Op
basis hiervan en met gebruikmaking van het grote aantal commentaren
van districten, PHV's en kleinere groepen huisartsen (feedback), alsmede
de  reacties van externe organisaties (feedback), werd daarna het definitie-
ve rapport samengesteld (ontwerp).

Op 3 juni 1983 werd het rapport "Basistakenpakket van de huisarts"
door de ledenvergadering met algemene stemmen aangenomen (besluit) en
bekrachtigd. Door de ledenvergadering werd vastgesteld dat het rapport:

-   "de uitwerking van het besluit Functieomschrijving van november 1981
is en als zodanig een mijlpaal betekent in de ontwikkeling van de
huisartsgeneeskunde en daarmee van de Nederlandse gezondheidszorg;

-  kan dienen als de minimum uitgangseis voor de beroepsopleiding tot
huisarts;

-   moet worden aangevuld met een beschrijving van de huisartsentaken op
het gebied van de actieve verloskunde, de jeugdgezondheidszorg en
surveillance en tevens met een aantal facultatieve taken ;
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regelmatig aanpassing behoeft ;
- een uitstekende richtlijn vormt voor toetsing, nascholing en weten-

schappelijk onderzoek;
-  een positieve omschrijving is van de aard en de omvang van de hulp

als omschreven in de ziekenfondswet als "wat in de kring der be-
roepsgenoten gebruikelijk is"."

Door in hetzelfde besluit het CB op te dragen over het laatste punt te
onderhandelen met de Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen (VNZ) en
de ziektekostenverzekeraars, kon door de ledenvergadering terecht gecon-
stateerd worden dat "met inachtneming van het bovenstaande c.q. wanneer
aan het bovenstaande was voldaan, van dit rapport een normerende wer-
king kon uitgaan".

In september 1983 vatte de Commissie Takenpakket haar werkzaamhe-
den weer op en maakte zij een begin met de aanvulling en aanpassing van
het rapport, zoals aangegeven in het ledenvergaderingsbesluit. Op dat mo-
ment was ook het rapport "Kenmerken II" (37) van het Utrechts universi-
tair huisartsinstituut beschikbaar (nieuwe ophe) en kon worden gezocht
naar integratie van onderwijsdoelstellingen en het Basistakenpakket ten
behoeve van de beroepsopleiding tot huisarts ( diagnose).

Evaluatie

Nadat in de derde fase alle energie is besteed aan legitimeringsprocessen,
kan de Commissie Takenpakket het zich in deze vierde en laatste fase
veroorloven  om "het parlement"   uit te schakelen  en de handen  vrij   te
maken voor het opstellen van een takenpakket met een groep "deskundi-
gen".   In deze selectiefase kan legitimering achteraf plaatsvinden.  Dit  ge-
schiedt dan ook alleen in de vorm van zogenaamde legitimeringsrondes in
hearings en in de mogelijkheid tot het geven van mondelinge en schrifte-
lijke commentaren. Het Basistakenpakket wordt 3 juni 1983 aanvaard,
maar de normerende werking ervan wordt verdaagd totdat aan een aantal
voorwaarden is voldaan.
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Hoofdstuk 6
Het Basistakenpakket van de huisarts

6.1. Algemene beschouwingen

Het Basistakenpakket van de huisarts is een lijvig document. In 46 pa-
gina's wordt aangegeven waarop de huisarts in Nederland tenminste aan-
spreekbaar is. Het rapport is geschreven in heldere taal. Het geheel is in
een overzichtelijke vorm gegoten. Iedere taak van de huisarts is in een
omlijnd kader geplaatst en voorzien van een korte toelichting. Het geheel
maakt een gedegen indruk.

Reeds in de inleiding wordt duidelijk dat uitgebreid aandacht is be-
steed aan de legitimering van het rapport. Zo wordt gesteld dat men is
uitgegaan van de functieomschrijving van de huisarts en wordt nog eens
beklemtoond in welk breed kader deze tot stand is gekomen en geaccor-
deerd. De functieomschrijving is in zijn geheel in het rapport opgenomen.
Vervolgens wordt de gang van zaken na de aanvaarding van de functieom-
schrijving uitgebreid samengevat:

-   de Commissie Takenpakket is destijds samengesteld uit huisartsen "met
kennis en ervaring op dit speciale terrein";

-  de Commissie heeft gestreefd naar een zo groot mogelijke steun van
de beroepsgroep en daarvoor kosten noch moeite gespaard;

-  door het daartoe ingeschakelde organisatie-adviesbureau Berenschot is
het conceptrapport getoetst aan de meningen van zeven groepen huis-
artsen;

-  een groot aantal suggesties van deze huisartsen is in het eindrapport
verwerkt.

Tenslotte wordt de verwachting uitgesproken (niet alleen door de commis-
sie, maar ook door de onderzoekers) dat de Nederlandse huisarts zich zal
herkennen in dit eindproduct. Daarna wordt vermeld dat het Basistaken-
pakket op de Ledenvergadering van 3 juni 1983 met algemene stemmen is
aangenomen en wordt de letterlijke tekst van dat besluit in zijn geheel
verrneld.

Deze uitgebreide legitimering maakt het rapport meteen al wat politiek
getint. Dat is overigens ook de bedoeling, getuige de voorspelling van de
voorzitter van de LHV dat er van het rapport een positieve werking zal
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uitgaan:   " Dus een positieve impuls  naar het voorwaardenscheppend beleid
rond het functioneren van de huisarts en zijn maatschappelijke waardering
met inbegrip van zijn honorering" (1).

6.2.    De inhoud van het Basistakenpakket en de gevolgde systematiek

Na de inleiding is het rapport als volgt ingedeeld:

-   De LHV-functieomschrijving
- Taken afgeleid van het hulpverleningsproces.
- Taken afgeleid van bepaalde categorie6n pati6nten.

Ondersteunende taken.
- Overige taken.

Het valt meteen op dat de LHV-functieomschrijving als een onderdeel van
het rapport wordt beschouwd en niet als een bijlage. Daarmee krijgt deze
een extra accent. Bespreking hiervan valt buiten het kader van dit onder-
zoek.

6.2.1. Taken afgeleid van het hulpverleningsproces

Het beschrijven van de taken van een generalist, in casu die van de huis-
arts, is bijna een onmogelijke taak. Het kenmerkende van generalistische
functies is nu juist het ontbreken van enige selectie of voorwaarde voor
de te verlenen hulp. Het getuigt van moed dat de commissie desondanks
kans heeft gezien een minimumpakket voor de huisarts samen te stellen.
Men is daarin vooral geslaagd door als eerste invalshoek te kiezen voor
taken afgeleid van het hulpverleningsproces. Het sterke van deze keuze is
dat niet zozeer wordt aangegeven wat de huisarts doet, maar vooral hoe
hij het doet. Daarmee is een oeverloze opsomming van taken vermeden.
Met deze keuze wordt ook het onderscheid in werkwijze tussen de huis-
arts en de specialist onmiddellijk duidelijk. Dit gedeelte van het rapport
is een weergave  van het rapport "Methodisch werken", een werkwijze  die
door het NHG is ontwikkeld en gepropageerd en die inmiddels in alle
huisartsinstituten vooral in de beroepsopleiding tot huisarts is ingebur-
gerd. De beschrijving van het hulpverleningsproces laat een breed geo-
ri6nteerde huisarts zien die gericht en systematisch werkt. Vooral de
communicatie met de patiiint krijgt, als integrerend onderdeel van het
consult, veel aandacht. De beschrijving is niet gebaseerd op de werkelijke
situatie, maar het gaat om een wensenpakket. Dat is een van de zwakhe-
den van het rapport, vooral omdat in de toelichting nergens een handvat
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wordt gegeven voor het benaderen van het geschetste ideaal, noch iets
wordt gezegd over de wijze waarop een en ander kan worden getoetst.

Dit deel van het rapport biedt een redelijk evenwicht tussen de me-
disch- somatische aspecten van het werk van de huisarts en andere zaken
die zijn werk bepalen. Dat blijkt onder andere uit een gedetailleerde be-
schrijving van het lichamelijk onderzoek. De selectieve functie van het
lichamelijk onderzoek in de huisartspraktijk wordt duidelijk naar voren
gebracht. Daarbij wordt het door het Nijmeegs instituut voor huisartge-
neeskunde ontwikkelde concept van "somatische fixatie" gebruikt. Dit is
een weergave van actuele ideedn omtrent de werkwijze en taken van de
huisarts, zoals deze sinds 10 6 15 jaar in de "voorhoede" gemeengoed zijn.
Als zodanig is het niet innoverend, hoewel zeker niet iedere huisarts zo
werkt. De verdienste ligt vooral in het centraal stellen van het belang
van de communicatie in het consult en in het feit dat het hele hulpverle-
ningsproces goed op een rij is gezet. Jammer genoeg is dit proces erg
gedetailleerd weergegeven (het hoofdstuk bestrijkt 21 pagina's, bijna de
helft van het rapport), hetgeen de leesbaarheid niet ten goede komt.

6.2.2. Taken afgeleid van bepaalde categoriein pati6nten

In dit gedeelte van het rapport wordt uitgegaan van patiiinten in
verschillende levensfasen, pati6nten met chronische en acute aandoeningen
en pati6nten in crisissituaties. Deze ingang sluit niet soepel aan bij het
voorgaande en vraagt enige omschakeling. De indruk wordt gewekt dat de
genoemde categorie6n patidnten betrekkelijk willekeurig zijn gekozen,
maar bij nadere beschouwing blijkt deze keuze niet zo willekeurig als de
opstellers van het rapport willen doen geloven. De taken die in dit hoofd-
stuk behandeld worden, zijn hoofdzakelijk bedreigde taakgebieden, terrei-
nen waarop de huisarts concurrentie van anderen ondervindt. Op het
taakgebied van de verloskunde zijn dat de verloskundigen, op het gebied
van de jeugdgezondheidszorg zijn dat de cb-artsen.Bij de zorg voor be-
jaarden wordt de taak van de huisarts bedreigd door de opkomst van de
geriatrie en in het geval van stervensbegeleiding is het de ziekenhuisge-
neeskunde, die teveel stervenden onder haar eigen dak houdt. Dit hoofd-
stuk lijkt daarom meer bedoeld als een politiek duel met de omgeving en
als een aanbeveling aan de huisarts, dan voor het aangeven van normen
voor het huisartsgeneeskundig handelen. Dat heeft vooral tot gevolg dat
de medische taken op deze gebieden onderbelicht zijn. Ze komen slechts
globaal aan de orde en zijn vrijblijvend geformuleerd. Dat komt onder
andere naar voren in het taalgebruik. Termen als "het is van belang dat
de  huisarts... " ,   "van de huisarts mag verwacht worden  dat  h i j. . . "d e  huis-
arts geeft "adaequate" of "voldoende  hulp", de huisarts  is  "in de beste
positie",  of  zal "zo mogelijk  en zo nodig..." geven de huisarts de nodige
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armslag en laten het aan hemzelf over welke betekenis hij aan dergelijke
termen zal geven. Op de bedreigde taakgebieden zijn ook geen harde nor-
men te stellen, hooguit aanbevelingen te doen. De indruk bestaat echter
dat men zich van deze vrijblijvende formuleringen ook bedient voor as-
pecten waarvoor de taken wet kunnen worden hardgemaakt. Dat dit wordt
verzuimd is vooral jammer op het gebied van de zorg voor bejaarden,
terneer daar de taken op dit terrein door de toenemende vergrijzing in de
toekomst extra beslag zullen leggen op de huisarts. Dit deel van het rap-
port is in tegenstelling tot het voorafgaande hoofdstuk meer verdedigend
en afbakenend dan grensverleggend. Euthanasie vormt hierop een gunstige
uitzondering. De huisarts moet openstaan voor de vraag van de pati*nt om
euthanasie. Overigens wordt hieraan onmiddellijk toegevoegd: "Hiermee wil
niet gezegd zijn, dat er binnen de beroepsgroep een standpunt over
euthanasie vigeert". Dit soort toevoegingen verzwakken de geponeerde
stellingen, maar ze zorgen er ook voor dat iedere huisarts zich in dit
rapport kan vinden.

6.2.3. Ondersteunende taken

Bij de ondersteunende taken worden allereerst de nascholing en toetsing
besproken. De taken van de huisarts op deze gebieden worden met stellig-
heid geformuleerd voor zover het de verantwoordelijkheid van de huisarts
betreft om aan nascholing en toetsing te doen. Maar de manier waarop
deze verantwoordelijkheid door de huisarts moet worden ingevuld laat
weer veel ruimte over voor eigen interpretatie. Wat de huisarts bijvoor-
beeld zoal onder nascholing kan verstaan, varieert van het lezen van zijn
vakliteratuur tot het deelnemen aan georganiseerde nascholing samen met
andere eerstelijns gezondheidswerkers. Wel wordt als harde norm gesteld
dat de huisarts voldoende tijd aan nascholing moet besteden: "waaronder
tenminste  40 uur georganiseerde nascholing  per  jaar".   In de toelichting
wordt deze norm echter weer afgezwakt. Daar wordt over die 40 uur ge-
sproken in termen van "het minimum wenselijk aantal uren per jaar". On-
der de ondersteunende taken worden ook nog de volgende onderwepen aan
de orde gesteld: samenwerking, sociale kaart, coi;rdinatie, praktijkuitrus-
ting, praktijkorganisatie, de medische en financi6le administratie. Op deze
taken is de huisarts eenvoudig aanspreekbaar. Men zou daarom mogen
verwachten dat het rapport hier met duidelijk geformuleerde eisen komt.
Jammer genoeg wordt deze kans gemist. Een voorbeeld daarvan is de
praktijkuitrusting. De minimumeisen daarvoor zijn eenvoudig aan te geven,
maar ze worden in het rapport niet geconcretiseerd. In plaats daarvan
wordt verwezen naar rapporten van het NHG en het NHI. Datzelfde geldt
ook voor de waarnemingsregeling, waarvoor wordt verwezen naar het ad-
vies van het CB van de LHV, dat in een bijlage bij Medich Contact moet



90

worden opgezocht. De concrete en duidelijk omschreven eisen hadden zon-
der moeite letterlijk uit de genoemde bronnen kunnen worden overgeno-
men. Wanneer dat zou zijn gebeurd, zou veel duidelijker geweest zijn dat
het de beroepsgroep ernst is met de normstelling, die op zoveel andere
taakgebieden helaas niet of nog niet mogelijk is.

6.2.4. Overige Taken

Hierbij komen aan de orde: taken vanwege de overheid of anderszins,
signaleren van gezondheidsbeinvloedende factoren, taken ten aanzien van
de beroepsgroep en de organisatie van de gezondheidszorg en taken ten
aanzien van opleidingen ten behoeve van de gezondheidszorg.

Met de beschrijving van deze taken gaat het rapport uit als een
nachtkaars. In din pagina worden de taken even aangestipt zonder duide-
lijk commentaar of een duidelijk standpunt. Men krijgt de indruk dat de
opstellers van het rapport vooral volledig willen zijn en niets over het
hoofd willen zien. De geringe aandacht is overigens te begrijpen: het zijn
tenslotte slechts "overige" taken. Opvallend is wel dat gesteld wordt dat
de beroepsgroep verantwoordelijk is voor de beroepsopleiding tot huisarts.
Maar opnieuw geldt: Wie de schoen past trekke hem aan.

6.2.5. Conclusie

Het Basistakenpakket is al met al een lezenswaardig stuk. Het wordt te-
recht gezien als een mijlpaal in de ontwikkeling van de huisartsgenees-
kunde. Het geeft de stand van zaken in de beroepsgroep duidelijk weer.
Het maakt de taak en plaats van de huisarts in de gezondheidszorg weer
eens duidelijk.

Kijkt men naar de doelstellingen van het rapport: te omschrijven
waarvoor een huisarts staat, wat hij moet doen en waarop hij kan worden
aangesproken, dan zijn deze slechts ten dele bereikt. Het rapport laat een
all round huisarts zien en men moet wel een "superdokter" zijn om al het
gestelde op te kunnen brengen en te beheersen. In feite wordt een aantal
taken in de praktijk van de "gewone" huisarts dan ook niet verricht. Dat
wordt onder andere duidelijk uit een commentaar van een praktizerende
huisarts (2). Deze plaatst het Basistakenpakket in de sfeer van "goede
bedoelingen-literatuur" en stelt: "Er bestaat kans dat zo'n rapport een
vervreemdend effect heeft op de huisarts (Ben ik nou gek dat ik dat alle-
maal  niet  kan of deugt het rapport niet?)". Basaal  is het Basistakenpakket
inderdaad een "wensenpakket"  en geen "eisenpakket". Dat blijkt vooral  uit
de vrijblijvende en compromis-achtige formuleringen die veelvuldig in het
rapport worden gebruikt. Het rapport is daardoor moeilijk te beoordelen.
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Aan de ene kant is het verfrissend en vernieuwend, aan de andere kant
niet meer dan een weergave van de status quo, van de feitelijk bestaande
verschillen in functie-uitvoering tussen de huisartsen.

In wezen is het Basistakenpakket niet in de eerste plaats voor de
praktizerende huisarts bedoeld. Het is meer geschreven als beleidsstuk, om
orde op zaken te stellen rond de functie van de huisarts en om de ver-
schillende stromingen binnen de beleidstop van de beroepsgroep meer on-
der idn noemer te brengen. Men vindt die verschillende stromingen terug
in het rapport. In de inventarisatie van taken zijn zowel elementen uit
het rapport "Taken van de huisarts" van de LHV uit 1977, als uit het
conceptrapport " Kenmerken   van de huisarts  II"   van het Utrechts univer-
sitair huisartsinstituut terug te vinden.

Daarnaast, en niet in de laatste plaats, is het Basistakenpakket vooral
bedoeld als een externe legitimering, als een document in handen van de
LHV ten behoeve van externe onderhandelingen. In de inleiding wordt dit
doel   omschreven   met de volgende woorden: "..... voorwaardenscheppend
beleid van de LHV ten behoeve van onder meer taakafbakening, honore-
ring en normering van de praktijkgrootte".

Over de juridische consequenties van het Basistakenpakket van de huisarts
schrijft De Graaff in Medisch Contact dat de huisarts niet meer juridisch
afdwingbare plichten krijgt dan voorheen, maar dat die plichten alleen
duidelijker zijn omschreven (3). De praktizerende huisarts krijgt nog enig
respijt. Aan hem worden in dit stadium nog geen concrete eisen gesteld.
Daartoe moet eerst aan de nodige voorwaarden worden voldaan, bijvoor-
beeld in het kader van de opleiding en de nascholing. Dat wil zeggen dat
eerst het nodige werk op beleidsniveau moet worden verricht, zoals het
opstellen van protocollen voor huisartsgeneeskundig handelen en het ont-
wikkelen van concrete toetsen. Dat moet gebeuren onder de gezamenlijke
verantwoordelijkheid van de hele beroepsgroep. Daarom is het zo belang-
rijk dat de hele landelijke top het eens is over dit Basistakenpakket en
het algemeen als uitgangspunt voor verder beleid aanvaardt. Dat men dat
inziet blijkt onder andere uit een drietal commentaren op het rapport
vanuit de universitaire huisartsinstituten (4). Daarin wordt door Tielens
gezegd  dat het Basistakenpakket een bijdrage levert  "....  aan de noodzake-
lijke afstemrning tussen de verschillende universitaire huisartsinstituten op
het vlak van de beroepsopleiding" (5) en wordt door Spreeuwenberg het
nut van het Basistakenpakket voor de onderbouwing van de beroepsoplei-
ding benadrukt met de opmerking: "Ik pleit ervoor dat dit Basistakenpak-
ket in onderwijstermen wordt vertaald, dat het bruikbaar wordt gemaakt
om te toetsen of huisartsen die de beroepsopleiding hebben gevolgd inder-
daad  aan de hierin vermelde criteria hebben voldaan"   (6). Het Basistaken-
pakket zal inderdaad hier haar eerste en vermoedelijk ook meest effec-
tieve toepassingsgebied vinden.
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De I,liV heeft een duidelijke laakverdeling voor ogen. Dat werd duide-
lijk toen, tijdens de gesprekken met de landelijke sleutelfiguren, de pro-
blemen rond de Adviesgroep Toetsing Huisartsen naar voren kwamen. De
universitaire huisartsinstituten en het Nederlands Huisartseninstituut heb-
ben tot taak toetsen te ontwikkelen door wetenschappelijk onderzoek en
de beroepsgroep is verantwoordelijk voor de invoering en de financiering
van de toetsing in de beroepsgroep. Of deze taakverdeling de meest werk-
zame is, zal de toekomst leren. Voorlopig heeft men elkaar op beleidsni-
veau hard nodig: de huisartsinstituten in verband met de financiering van
het toetsingsonderzoek en voor de verlenging van de beroepsopleiding tot
drie jaar en de beroepsverenigingen in verband met het op te richten
instituut voor deskundigheidsbevordering.

Intussen heeft de praktizerende huisarts de tijd aan een en ander te
wennen en orde op eigen zaken te stellen. In die zin is het Basistaken-
pakket ook voor hem bruikbaar.
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Iloofdstuk 7
Landelijke en regionale actoren op het gebied
van de huisartsgeneeskunde

Sinds het besluit van de ledenvergadering van de LHV op 3 juni 1983 be-
schikt de beroepsgroep over een eigen takenpakket. Dit besluit biedt op
zich nog geen garantie dat de huisarts het takenpakket ook daadwerkelijk
zal uitvoeren in zijn dagelijkse praktijk. Voor het bestuur van de LHV
ligt daar ook niet de eerste prioriteit. Het rapport dient veeleer als mid-
del tot onderhandelen. Het Basistakenpakket is meer een "wensenpakket"
dan een "eisenpakket" en de normerende werking ervan is voorlopig opge-
schort totdat aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Intussen blijft de
vraag in hoeverre het Basistakenpakket als een gemeenschappelijk gedra-
gen stuk van de beroepsgroep mag worden beschouwd. Het antwoord hier-
op moet in eerste instantie gezocht worden in het intern functioneren van
de LHV en vooral in het democratisch gehalte van de besluitvorming van
deze beroepsvereniging. In tweede instantie geldt hetzelfde voor het NHG
en voor de huisartsinstituten, die in het landelijk netwerk van de be-
roepsgroep immers ook een rol spelen. De relaties en de onderlinge
machtsverhoudingen in dit netwerk zijn vooral op beleidsniveau van groot
belang, aangezien gezamentijk moet worden gewerkt aan de verwezenlij-
king van de gestelde voorwaarden.

Met het oog op de hierboven geschetste vraagstelling is een aantal
interviews gehouden, op beleidsniveau met landelijke sleutelfiguren uit de
kring   van   de   LHV,   het   NHG, de universitaire huisartsinstituten   en  66n
sleutelfiguur uit het NHI, en op regionaal niveau met voorzitters van een
aantal LHV-districten.

In dit hoofdstuk komen de landelijke actoren ieder afzonderlijk aan
het woord en wordt het intern functioneren van de beide beroepsvereni-
gingen en de huisartsinstituten, aan de orde gesteld. De relaties en de
onderlinge verhoudingen tussen netwerkpartners en hun aandeel in het
Basistakenpakket worden besproken in hoofdstuk 8.

7.1.   De Landelijke Huisartsenvereniging

Feiten en meningen
Met een organisatiegraad van meer dan 90% is de LHV de grootste be-
roepsvereniging binnen de huisartsgeneeskunde. De LHV heeft een dubbele
doelstelling, te weten de behartiging van de sociaal-economische en maat-
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schappelijke belangen van de huisartsen en het bevorderen van het goed
functioneren van de huisartsen in Nederland. Aanvankelijk heeft de LHV
zich vooral toegelegd op de behartiging van de maatschappelijke belangen,
zoals het streven naar een adequaat honorarium en een eigen pensioen-
voorziening voor de huisarts. Pas in de zeventiger jaren, toen dit voor
het bereiken van goede resultaten in de onderhandelingen met de overheid
nodig bleek,   is  de  LHV   zich  ook gaan bewegen  op het gebied   van  de  in-
houdsbepaling van het vak.

Alle huisartsen die in Nederland gevestigd zijn en ingeschreven staan
in het register van erkende huisartsen, kunnen lid worden van de KNMG
en daarmee tevens van de LHV (1). De LHV is opgebouwd uit 75 Plaatse-
lijke Huisartsenverenigingen (PHV's), die regionaal gebundeld zijn in 20
districten. Voor de besluitvorming in de LHV is de ledenvergadering van
groot belang.  Deze is samengesteld  uit de afgevaardigden  uit de districten.
De ledenvergadering kan bindende besluiten nemen en is formeel het
hoogste gezagsorgaan van de vereniging. De ledenvergadering komt onge-
veer 10 keer per jaar bijeen. De vergaderingen zijn openbaar, dat wil
zeggen voor alle leden toegankelijk. Het stemrecht is getrapt. Alleen de
afgevaardigden van de districten hebben het recht ter vergadering hun
stem uit te brengen. Zij kiezen het Centraal Bestuur (CB). De werving
van nieuwe bestuursleden gebeurt in feite vooral door lobbying en coopta-
tie. In het verleden werd aan de zittingsduur van bestuursleden geen be-
perking gesteld. Bestuursleden bleven lang in functie (eenmaal zelfs 17
jaar).   Dat  werd als doelmatig beschouwd. Sinds   1983  is de zittingsduur
maximaal 6 jaar.

In het kader van de sociaal-economische en maatschappelijke belangen-
behartiging heeft de LHV er baat bij te kunnen spreken namens zoveel
mogelijk huisartsen. Vandaar dat de wijze waarop de LHV intern functio-
neert van groot belang is, niet alleen in verband met de beoordeling van
de kwaliteit van de genomen beslissingen, maar ook met het oog op het
draagvlak van die beslissingen.

Uit de interviews met sleutelfiguren komt naar voren dat de besluitvor-
ming binnen de LHV in het verleden centralistisch was. Het beleid werd
grotendeels door het dagelijks bestuur (DB) van de LHV en soms zelfs
door de voorzitter alleen bepaald. Zo zou de Blauwdruk het destijds in de
ledenvergadering niet gehaald hebben omdat het rapport als een DB-stuk
naar buiten werd gebracht en het DB ter vergadering niet werd gesteund
door het algemeen bestuur (AB) van de LHV. De sleutelfiguren constateren
vrij algemeen dat er in het verleden geen beleidsdoelen waren, dat de
laakverdeling binnen het CB slecht geregeld was en dat een visie op de
gezondheidszorg ontbrak. Het CB beleid was een "top down" beleid en ook
de ledenvergadering functioneerde niet sterk. De afgevaardigden waren
slecht geinformeerd en het CB kwam teveel met geheel uitgewerkte plan-
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nen, waarop slechts ja of nee gezegd kon worden. De ledenvergadering
was ook weinig representatief voor de achterban. Onderwerpen uit de
PHV's konden structureel wel worden meegenomen, maar in feite functio-
neerde de ledenvergadering  als een "Poolse landdag", waar steeds dezelfde
leden het woord voerden en de dienst uitmaakten. De afgevaardigden tra-
den op als opponenten van het CB, dat duidelijk gewantrouwd werd. Dit
speelde  met  name ten aanzien  van de pensioenwet  (in  1966), de Blauwdruk
en het eerste takenpakket   (in   1977).   In de jaren '75/'76 spitsten  de  pro-
blemen zich toe rond de verhouding tussen het CB en de ledenvergade-
ring. Men verweet het CB een te zelfstandig optreden en beklaagde zich
erover dat de achterban te weinig bij het beleid werd betrokken. Het
bestuur heeft dit uiteindelijk ter harte genomen en met behulp van een
organisatie-adviesbureau in 1979 een reorganisatie binnen het CB tot
stand gebracht. Sindsdien zijn de verantwoordelijkheden binnen het be-
stuur gespreid over 5 departementen. Als voordelen van de nieuwe struc-
tuur noemen de respondenten kwaliteitsverbetering, vergroting van des-
kundigheid en verdieping van het beleid. Of het beleid er efficillnter door
is geworden, wordt betwijfeld. De kans elkaar te laat te betrekken bij
belangrijke zaken kan de co8rdinatie bemoeilijken en de prioriteitenstel-
ling in gevaar brengen. Ook wordt gevreesd dat de planning op lange ter-
mijn zal stagneren. Met de instelling van bestuurlijke departementen is
ook de invloed van het bureau op het beleid toegenomen, vooral omdat de
stafmedewerkers een ondersteunende taak voor de departementen kregen.

Mede ten gevolge van deze veranderingen blijkt het functioneren van
de ledenvergadering anno 1983 duidelijk te zijn verbeterd. Er is een ge-
faseerde besluitvorming ingevoerd  en er wordt nu gewerkt   met " aangekle-
de" agenda's. Daarnaast vindt v66r iedere ledenvergadering informatief
overleg plaats tussen het CB en de districtsvoorzitters. De invloed op het
beleid wordt aanzienlijk groter genoemd. Verder is men van mening dat er
nu ook meer besluiten worden genomen dan vroeger en dat de ledenverga-
dering meer dan voorheen haar achterban representeert. Toch hebben de
afgevaardigden ook nu nog een vrij mandaat, maar dat wordt als doelma-
tig beschouwd. De afgevaardigden zijn nu eenmaal beter geinformeerd en
kunnen, door de achterban niet steeds te hoeven raadplegen, bijdragen tot
een slagvaardiger beleid.

De districten warden zeker niet als de spil van de vereniging gezien.
Daarvoor acht men de informatiekloof tussen het CB en het district te
groot en de communicatiekanalen tussen de districten en de PHV's te
slecht ontwikkeld. De meeste landelijke sleutelfiguren zijn van mening dat
de districtsbesturen vooral als klankbord en forum voor het CB dienen en
dat het district weinig leeft voor de PHV's. Sommige sleutelfiguren ver-
wachten evenwel dat de betekenis van de districten in het kader van de
regionalisatie zal toenemen.
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De betrokkenheid van de praktizerende huisarts bij het landelijk beleid
wordt gering genoemd. De huisartsen zouden weinig belangstelling hebben
voor beleidszaken, de informatiebulletins niet lezen en niet op de hoogte
zijn met wat er in de LHV gebeurt. Men denkt dat de hoeveelheid infor-
matie te groot   is  en  de  taal  van de beleidsstukken te moeilijk. Overigens
gaan de meeste bestuurders er van uit dat de huisartsen over het alge-
meen een groot vertrouwen hebben in het CB. Sommige sleutelfiguren vin-
den  dan ook toename van participatie niet nodig. Zij stellen: " Wanneer
het CB snel iets wil is de basis telefonisch in het hele land binnen een
uur te bereiken". Anderen daarentegen  zijn van mening dat de participatie
wel vergroot zou moeten worden, maar constateren dat de huisarts daar-
voor geen tijd kan vrijmaken omdat er geen gelden beschikbaar zijn om
een waarnemer aan te trekken.

Anatyse
De LHV is de grootste en belangrijkste collectieve actor in het landelijk
netwerk op het gebied van de huisartsgeneeskunde. Als belangenorganisa-
tie is haar voornaamste taak de beheersing van de controle over de ar-
beidsvoorwaarden van de beroepsgroep. In dit verband wordt wel gespro-
ken over een "vakbondachtig" type professionele vereniging (2). Bij dit
soort verenigingen ligt de nadruk van de activiteiten extern. Voor de LHV
zijn het vooral de overheid en de ziekenfondsen waarmee namens de be-
roepsgroep moet worden onderhandeld, vooral over het honorarium van de
huisarts. Om dit namens de beroepsgroep te kunnen doen is de vereniging
aangewezen op een expansieve ledenrecrutering. De LHV kan (in dit op-
zicht) doorgaan als representatief voor de beroepsgroep. De LHV heeft
formeel een democratische opbouw, maar in feite wordt de vereniging
oligarchisch bestuurd. Het beleid van de LHV steunt in wezen op een
kleine kern van actieve leden en een grote "silent majority". Het CB
heeft een machtige positie binnen de vereniging. Deze is gebaseerd op een
brede informatie en op een monopolie van relaties, zowel binnen de be-
roepsgroep als daarbuiten. In het verleden werd het oligarchisch karakter
toegeschreven aan een centralistisch beleid, maar ook na de bestuursreor-
ganisatie is het "top down beleid" gebleven. Het CB van de LHV is eigen-lijk wel gebaat bij oligarchie, ten einde slagvaardig te kunnen reageren
op de buitenwereld. Dit is vooral van belang sinds de druk op de gezond-
heidszorg, met name vanuit de overheid, steeds groter wordt. Maar de
kloof tussen de top en de basis van de vereniging is er weI groter door
geworden, zeker vanaf het moment dat de LHV zich ook ging bewegen op
het beroepsinhoudelijke vlak.

De verbetering van de relatie van het CB met de ledenvergadering en
van de informatievoorziening naar de basis moeten dan ook in dat licht
begrepen worden. Als maatregelen om de interne democratisering van de
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vereniging te bevorderen hebben ze slechts marginale betekenis. Hetzelfde
geldt voor het systeem van "klankbordgroepen" van geinteresseerde huis-
artsen rond een beleidsprobleem. Ook dit kan worden gezien als een po-
ging om de "schijndemocratie" op te houden. Of gebruikmaking van snelle
telefonische opiniepeilingen bij de basis en beperkte toetsing van menin-
gen van groepen praktizerende huisartsen (zoals bij de totstandkoming
van de LHV-functieomschrijving) hetzelfde doel dienen, kan worden be-
twijfeld. Meer dan van compensatie lijkt in deze gevallen sprake van le-
gitimering achteraf van een zelfstandig gevoerd beleid.

Overigens verwacht het CB van de kant van de praktizerende huisart-
sen weinig oppositie. De individuele actoren aan de basis laten de oligar-
chie toe. Gezien zijn taak is de "gewone" huisarts primair een individua-
listische, professionele hulpverlener die niet beleidsmatig denkt. Hij laat
de behartiging van zijn belangen graag aan de LHV over. De schatting
van de sleutelfiguren dat zo'n 20% van de huisartsen wel bereid is te par-
ticiperen in plaatselijke kwesties, moet daarom niet gezien worden als be-
leidsmatige interesse. De bereidheid tot participatie is rechtstreeks gekop-
peld aan praktijkproblemen.

7.1.1. De districten  van  de  LHV

Het democratisch functioneren van organisaties wordt door sommige on-
derzoekers afhankelijk gesteld van de aanwezigheid van kleine relatief
zelfstandige subsystemen binnen de organisatie. Deze kunnen stimuleren
tot actieve participatie en de invloed van de leden op het beleid vergro-
ten. De bindingskracht van de organisatie neemt toe en de kans op olig-
archisering van de besluitvorming wordt kleiner. Dit hoeft echter niet per
se het geval te zijn. Decentralisering van besluitvorming betekent nog
niet dat de opvattingen van de meerderheid van de leden zonder meer tot
uitdrukking komen in de handelingen van de leiders, maar kan evengoed
leiden tot versterking van het beleid van de landelijke topgroep. De aan-
wezigheid van subsystemen kan immers ook versnippering van de oppositie
in   de hand werken, waardoor te weinig tegenwicht wordt geboden   en   de
beleidstop via een "verdeel en heers"-politiek haar eigen visie kan door-
drukken. In dit verband is de vraag naar het feitelijk functioneren van de
districten van de LHV en de PHV's actueel.

De kleinste eenheden binnen de LHV zijn de PHV's. Zij hebben geen
directe stem in het landelijk beleid. De afvaardiging van de stemhebbende
leden naar de ledenvergadering wordt formeel op districtsniveau geregeld.
Gesitueerd op regionaal niveau kunnen de districten de afstand tussen het
landelijk bestuur van de vereniging en de huisartsen aan de basis over-
bruggen. Daardoor kan worden voorkomen dat er een kloof ontstaat tus-
sen hetgeen door de beleidsmakers op landelijk niveau wordt bepaald en
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datgene wat de huisartsen in het veld bij hun dagelijkse praktijkvoering
aan problemen tegenkomen. Veel zal in dit verband afhangen van de mate
waarin het district erin slaagt de PHV's te bundelen en de daar levende
wensen en problemen aan de topgroep over te brengen. Daarnaast zal het
district in betekenis toenemen naarmate het in staat is het landelijk be-
leid zodanig te vertalen naar de huisartsen in de periferie dat het de
realisering van dat beleid helpt bevorderen.

De mening van de landelijke sleutelfiguren over de betekenis van het
districtsniveau is duidelijk. De districten zijn niet de spil van de vereni-
ging, zij zijn vooral klankbord voor het CB en leven niet in de PHV's.
Het is interessant de mening van de districten zelf over hun plaats in de
LHV te achterhalen en deze met het standpunt van de landelijke sleutel-
figuren te vergelijken. Daarom heeft het onderzoek zich ook gericht op
het districtsniveau.

Feiten en meningen
De districten hebben binnen de verenigingsstructuur geen inhoudelijke
taak. Ze voeren in principe   ook geen eigen beleid. Statutair   is   de   taak
van het districtsbestuur drieledig :

1.    Het  regelen   van de afvaardiging  van het district   naar de Ledenverga-
dering, het houden van een voorvergadering met de afgevaardigden
v66r de ledenvergadering en het formuleren van voorstellen daarvoor.

2. Het bevorderen van wederzijds contact tussen het CB en de PHV's die
samen het district vormen en het wederzijds adviseren over LHV-
aangelegenheden.

3. Het bevorderen van wederzijds overleg tussen de PHV's van het dis-
trict en het stimuleren en coiirdineren van de activiteiten van de
PHV's.

De meningen van de districtsvoorzitters komen in grote lijnen overeen
met die van de landelijke sleutelfiguren. Toch komt een aantal nuancerin-
gen naar voren, waardoor het beeld vollediger wordt.

Sommige districtsbesturen zijn erg actief. In die districten wordt ook
frequent vergaderd. In andere districten bestaat het bestuur alleen uit een
districtsvoorzitter en een secretaris. Daar komt men zelden als districts-
bestuur bijeen, of wordt de afvaardiging naar de Ledenvergadering zelfs
telefonisch geregeld.

De districtsvoorzitters zijn het er over het algemeen mee eens dat de
afgevaardigden naar de ledenvergadering een vrij mandaat hebben. Zij
delen de mening van de sleutelfiguren dat het beleid daardoor slagvaar-
diger wordt. Wel wordt gesignaleerd dat het vaak onduidelijk is wanneer
een afgevaardigde zijn stem uitbrengt op persoonlijke titel, wanneer na-
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mens het district en wanneer namens een aantal "losse" huisartsen. Dit
laatste is nogal eens het geval omdat het districtsbestuur niet altijd een
voorvergadering met de afgevaardigden houdt, zodat er ook geen districts-
standpunt is geformuleerd.

Over het feitelijk functioneren van de ledenvergaderingen is men som-
ber. Het CB krijgt met steeds ingewikkelder problemen te maken. De af-
gevaardigden begrijpen vaak niet waar het over gaat. Dat werkt verlam-
mend op het stemgedrag. Bovendien blijken de afgevaardigden vaak alleen
voor het eigen district op te komen en weinig bereid landelijk te denken.
Voor de besluitvorming betekent dit dat geen krachtig tegenwicht ge-
vormd kan worden tegen het CB, dat daardoor een eigen weg kan gaan.
De afgevaardigden hebben alleen in het informatieve stadium en in de
opinierende vergaderingen enige kans om aan te sturen op veranderingen
in het beleid, mits zij actief zijn. In dat geval gaat het erom zoveel mo-
gelijk afgevaardigden achter zich te krijgen. In de meeste gevallen heeft
het CB zich echter al een duidelijke mening gevormd voordat een zaak in
de ledenvergadering aan de orde wordt gesteld.

Het districtsniveau blijkt alleen een belangrijke schakel in de besluit-
vormingsketen van de vereniging te zijn, wanneer de materie de "gewone"
huisarts raakt. Dan komt er grote druk van de PHV's en hebben de dis-
tricten door hun filterfunctie en hun stemrecht in de ledenvergadering
grote invloed. Dat was onder andere aan de orde bij het eerste takenpak-
ket van de huisarts in 1977.

De districtsvoorzitters zijn van mening dat zij zelf weinig invloed
kunnen uitoefenen op het landelijk beleid. Zij ervaren de vergaderingen
met het CB voor de ledenvergadering als eenrichtingverkeer, omdat het
CB dit overleg naar hun mening gebruikt om de reacties van de districten
op het CB-beleid te peilen en niet om de problemen van de achterban in
het beleid op te nemen. Zij voelen zich daardoor meer als een forum en
als informanten van het CB dan als vertegenwoordiger van hun eigen ach-
terban. In dit opzicht stemt de mening van de districtsvoorzitters overeen
met die van het CB. Niettemin zien de districtsvoorzitters het co6rdineren
van het PHV-beleid als hun hoofdtaak. In enkele districten is de invloed
op de PHV's groot. Daar wordt met de PHV-voorzitters vergaderd, vindt
onderlinge uitwisseling plaats en stimuleert men de PHV's tot samenwer-
king. De problemen hebben meestal betrekking op het uitvoerend niveau.
Daarnaast spelen er ook regionale problemen. Zo wordt uit de stedelijke
districten gemeld dat men betrokken is bij de regionale organisatie van de
gezondheidszorg. Dit wordt van belang geacht in verband met de WVG.
Datzelfde werd overigens ook gesignaleerd door de landelijke sleutelfigu-
ren uit de LHV. Hier en daar treedt het districtsbestuur ook op als infor-
mant voor de beroepsgroep naar buiten en als sluis voor vertegenwoordi-
gingen vanuit de huisartsenwereld in lokale en regionale instellingen.
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De betrokkenheid van de huisartsen bij het district wordt gering genoemd,
al neemt de opkomst op de vergaderingen vooral bij de jongeren toe. De
geringe betrokkenheid wordt toegeschreven aan tijdgebrek en weinig in-
teresse bij de huisartsen. Ook worden de aard van het vak en gebrek aan
belangstelling voor beleidszaken als redenen genoemd. Anderzijds wordt
ook gesteld dat ongeveer 30% van de praktizerende huisartsen reeds een
functie vervult in de LHV. In dit opzicht is de schatting aan de top van
de vereniging duidelijk lager (20%). Overigens acht men de huisarts aan
de basis wel aanspreekbaar, maar de interesse ligt op lokaal niveau in de
PHV's, waar de activiteiten alles te maken hebben met concrete problemen
van alle dag en weinig of niets met de beleidsproblemen die op landelijk
niveau spelen. Ook in dit opzicht stemmen de meningen van de districts-
voorzitters overeen met die van de landelijke sleutelfiguren.

7.1.2.    Meningen van districtsvoorzitters over het Basistakenpakket

De ondervraagde districtsvoorzitters zijn het er over eens dat de distric-
ten nauwelijks of geen rol hebben gespeeld bij de besluitvorming over het
Basistakenpakket. Tijdens het proces zijn zij alleen via hun afvaardiging
naar de ledenvergadering geinformeerd. Pas in de besluitvormende fase is
de districten rechtstreeks om commentaar gevraagd. Het Concept Basista-
kenpakket is aan de orde geweest in een vergadering van het CB met de
districtsvoorzitters en het is ook in sommige districten ter vergadering
besproken. Maar het districtsstandpunt is niet doorgespeeld naar het CB
omdat er, naar men zei, "geen interesse" voor bestond. Men vond het rap-
port niet bedreigend en ging er vanuit dat de huisarts er toch niet op
zou worden aangesproken. Overigens blijkt uit de interviews dat het CB
al haar leden rechtstreeks heeft geinformeerd en dat met name de waar-
neemgroepen, buiten de districten om, wel een eigen rol hebben gespeeld.

De districtsvoorzitters zijn het over het algemeen wel eens met de opzet
en de inhoud van het rapport. Zij vinden dat het duidelijkheid schept, al
kunnen niet alle taken door iedere huisarts worden waargemaakt. Het rap-
port geeft veel ruimte en is als zodanig een "veilig" rapport. Sommigen
vinden het stuk te formeel. Zij zijn van mening dat het landelijk gebeu-
ren te ver afstaat van de praktijk. Anderen hebben geen behoefte aan een
takenpakket  of  zien  het  als een dilemma:   " Het vrije beroep  laat  zich  niet
vastleggen". Men accepteert het rapport als kader voor onderhandelingen
met de ziekenfondsen en als een basis voor de opleiding en nascholing,
maar men is van mening dat de individuele huisarts er weinig aan zal
hebben. Dat het Basistakenpakket lang op zich heeft laten wachten, wordt
door de geinterviewde districtsvoorzitters toegeschreven aan "de autori-
taire formulering van het takenpakket van 1977 en de te zachte formule-
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ring  van liet tweede rapport". Het uiteindelijke rapport heeft een betere
kans van slagen gehad vanwege de meer democratische aanpak. Ook wordt
gesteld dat vertragingen optraden omdat de LHV onder druk van externe
omstandigheden vaak andere prioriteiten moest stellen. Evenals de lande-
lijke sleutelfiguren geven ook de districtsvoorzitters daarnaast nog argu-
menten die te maken hebben met de aard van het huisartsenberoep, zoals
het vrije ondernemerschap van de huisarts, zijn individualistische instel-
ling en de onmogelijkheid om de taken van de huisarts in regels vast te
leggen.

Over het effect van het Basistakenpakket op de huisarts en zijn prak-
tijkvoering zijn de meningen niet erg positief. Men veronderstelt dat maar
weinig huisartsen het rapport zullen lezen, omdat het "een open deur" is
en  " te dik  om het echt door te nemen".

Anatyse
De districten spelen bij de besluitvorming in de LHV een betrekkelijk
ondergeschikte rol. Zij vaardigen stemhebbende leden uit de PHV's af
naar de ledenvergadering, maar deze kunnen hun rol als afgevaardigde
niet optimaal vervullen. De beperkingen komen van twee kanten. Enerzijds
worden de problemen waarmee het CB te maken krijgt, steeds ingewikkel-
der. De afgevaardigden ontbreekt het aan tijd om de grote hoeveelheid
informatie te verwerken. Zij hebben daarom vaak te weinig kennis van
zaken om verantwoord te kunnen stemmen. Anderzijds worden de afge-
vaardigden ook te weinig gevoed door hun eigen achterban. Veel distric-
ten functioneren niet optimaal en de opkomst op de PHV-vergaderingen is
in veel gevallen gering. Het vrije mandaat van de afgevaardigden en het
lobbyen werkt vaak in het voordeel van de grote districten. Maar in de
praktijk wordt de macht van het district bepaald door de kwaliteiten en
het persoonlijk optreden van de afgevaardigden in de ledenvergadering.
Het blijft onduidelijk of en in hoeverre de afgevaardigden hun achterban
representeren. Dat geldt in versterkte mate wanneer de districtsvoorzitter
zelf als een van de afgevaardigden van zijn district optreedt. De dis-
trictsvoorzitters worden immers meer als verlengstuk van het CB dan als
vertegenwoordiger van de eigen achterban gezien. Geconcludeerd kan wor-
den dat de districten weinig bijdragen aan de zogenaamde "representatie
democratie" binnen de LHV. De marge waarbinnen men het landelijk beleid
kan beinvloeden is klein. Dat gebeurt alleen wanneer er landelijk nog
geen standpunt is. Overigens blijkt het district wel een belangrijke rol te
spelen wanneer de basis het apert niet eens is met het landelijk beleid, al
komt dit sporadisch voor. Het blijkt dat de beroepsgroep bij die gelegen-
heden snel te mobiliseren is.
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De intermediaire functie van de districten blijkt moeilijk te verwezen-
lijken, omdat de afstand tussen de top en de basis van de vereniging erg
groot is. Men spreekt elkaars taal niet en ook de problematiek is ver-
schillend.

Wat het Basistakenpakket betreft hebben de districten geen eigen rol
gespeeld. Behalve informatie uit de ledenvergadering is aan de districten
alleen in het besluitvormende stadium om commentaar gevraagd. Inhoude-
lijk hebben zowel de afgevaardigden zelf als de districten nauwelijks
enige invloed kunnen uitoefenen. Van een democratisch verloop van het
proces is in dit opzicht geen sprake. Voor toetsing van het conceptrap-
port aan de praktijk is een aantal waarneemgroepen rechtstreeks bena-
derd. Ook daarin heeft het districtsniveau geen stem gehad. Het Basista-
kenpakket wordt slechts aanvaard als een bron van externe domeinlegiti-
mering. Als bron van interne domeininstitutionalisering hecht men er
vooralsnog geen betekenis aan.

Zowel de geinterviewde districtsvoorzitters als de landelijke sleutelfiguren
hebben hun hoop gevestigd op de nieuwe generatie huisartsen. Jonge huis-
artsen bezoeken de vergaderingen trouwer dan hun oudere collega's. Van-
uit het CB verwacht men overigens dat het landelijk draagvlak van het
beleid beter kan worden bereikt door inschakeling van de waarneemgroe-
pen in plaats van de districten. Daarnaast probeert het CB het eigen be-
leid ook te versterken door bij de beleidsvoorbereiding gebruik te maken
van  groepen van "probleemgeinteresseerde huisartsen". In hoeverre dit  als
een verbetering van het democratisch gehalte van de vereniging kan wor-
den opgevat, is vooralsnog de vraag. Deze poging kan ook als een "een-
zijdige" ondersteuning van het landelijk beleid bedoeld zijn. Beide maat-
regelen betekenen in ieder geval een verdere uitholling van de functie
van de districten.

7.2. Het Nederlands Huisartsengenootschap

Feiten en meningen
Naast de LHV is ook het NHG een belangrijke beroepsvereniging voor de
Nederlandse huisartsen. Het Genootschap is in 1956 ontstaan als een be-
weging die tot doel had de huisartsgeneeskunde nieuw elan te geven in
een periode van grote malaise. De doelstelling van de vereniging was aan-
vankelijk de bevordering van de wetenschappelijke uitoefening van de
geneeskunde door huisartsen. In 1980 is daaraan nog een tweede doelstel-
ling toegevoegd, namelijk "het bijdragen tot verbetering en bewaking van
de  kwaliteit  van de hulpverlening door huisartsen".  Het NHG tracht  haar
doelstellingen vooral te bereiken door haar leden te stimuleren tot onder-
zoek en nascholing. Om de wetenschapsbeoefening voor en door huisartsen
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te bevorderen, werd in 1957 reeds een eigen wetenschappelijk tijdschrift,
"Huisarts en Wetenschap", opgericht  en  is  in  1965 het Nederlands Huisart-
seninstituut in het leven geroepen. Het lidmaatschap van het NHG staat
open voor alle artsen die in Nederland wonen en lid zijn van de KNMG
(2).   Het Genootschap heeft een landelijk bestuur,  dat  door het ledencon-
gres wordt gekozen.

In de gesprekken met de sleutelfiguren uit de kring van het NHG wordt
opgemerkt dat het zwaartepunt van de vereniging in het verleden lag bij
het dagelijks bestuur, dat krachtdadig optrad. Er was geen duidelijk be-
leid. De leden  van het algemeen bestuur waren  wel  op een bepaald onder-
werp gespecialiseerd, maar zij kenden elkaar vaak niet eens. Dat wekte
frustraties en leidde tot een groot verloop onder de bestuursleden. Nieuwe
bestuursleden werden via co8ptatie benoemd.

De activiteiten van het NHG vinden grotendeels plaats in landelijke
commissies en werkgroepen. De leden van de commissies en werkgroepen
rapporteren aan het bestuur en publiceren de resultaten van hun arbeid in
het eigen tijdschrift "Huisarts en Wetenschap". De follow-up echter  ligt
bij het bestuur. In de beginperiode waren de Commissie Wetenschappelijk
Onderzoek, de Commissie Praktijkvoering en de Commissie Medische Psy-
chologie het belangrijkst. Daarnaast vond ook de nascholing voor huisart-
sen voor 60% in NHG-verband plaats. In het verleden gebeurde het vaak
dat niet alle resultaten van de werkgroepen en commissies in het be-
stuursbeleid werden opgenomen. Door inschakeling van een organisatie-
adviseur is hierin verandering aangebracht. Sindsdien sluiten de onderwer-
pen van de werkgroepen en commissies duidelijker aan bij het bestuursbe-
leid, maar toch wordt nog steeds een spanningsveld tussen het bestuur en
de commissies gevoeld. De commissies menen dat het NHG-bestuur er voor
hen is, terwijl het bestuur zichzelf slechts ziet als "huisbaas en geld-
schieter".

De besluitvormende vergadering van het NHG is het ledencongres,
waarin stemming plaatsvindt op basis van "one man one vote". In feite
echter heeft het ledencongres weinig betekenis. De keuze van bestuursle-
den verloopt altijd conform de voordracht van het bestuur, er wordt nooit
gebruik gemaakt van het recht tegenkandidaten te stellen en het leden-
congres komt zelden bijeen. Vroeger werden alleen formele zaken aan de
orde gesteld, zoals de benoeming van bestuursleden, de goedkeuring van
de begroting en het vaststellen van de contributies. De belangstelling voor
het ledencongres was miniem. Er kwamen slechts een paar "mopperaars"
en er gebeurde niets. De opkomst op de vergadering is toegenomen sinds
het ledencongres is gekoppeld aan het wetenschappelijk congres van de
vereniging. Maar ondanks dat blijft de opkomst gering. De stemmingen
worden door de repondenten dan ook "flauwe kul" genoemd.
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Het NHG is geografisch opgedeeld in NHG-Centra. Ieder NHG lid be-
hoort automatisch tot het Centrum binnen welks gebied hij woont. De
Centra hebben een eigen bestuur en eventueel een eigen reglement. Naast
het regelen van nascholing en wetenschappelijk onderzoek door en voor
huisartsen hebben deze ook tot taak het verzorgen van het contact tussen
de leden en het bestuur. Het NHG-bestuur is steeds van mening geweest
dat het NHG moest leven in de Centra, maar de pogingen van het bestuur
in deze richting hebben weing succes gehad. Behoudens enkele goed 10-
pende Centra waar gewerkt wordt in studie- en gespreksgroepen zijn de
Centra eigenlijk nooit goed van de grond gekomen. De Centrumbesturen
hebben weinig behoefte aan bemoeienis van het NHG-bestuur en er is
over en weer zo weinig voeling dat het NHG-bestuur slechts een fragmen-
tarisch overzicht heeft van het reilen en zeilen van de Centra. Bovendien
is een aantal Centra in de loop van de tijd opgegaan in een PHV.

Uit de interviews blijkt dat het NHG moeilijk een nieuwe, eigen iden-
titeit kan vinden sinds de universitaire huisartsinstituten als derde "ele-
ment" in het professioneel systeem van de beroepsgroep zijn binnenge-
komen en de oorspronkelijke taken van het NHG grotendeels hebben
overgenomen. Het dagelijks bestuur vergadert nu vrij frequent, er worden
regelmatig bestuursweekends gehouden en er vindt inmiddels ook overleg
met de overheid plaats over de toetsing van de huisarts. Toch blijkt het
steeds weer niet te lukken het oude elan terug te vinden. Sommige leden
schrijven dat toe aan een gebrek aan structuur in het Genootschap. Bin-
nen het bestuur van het NHG is namelijk steeds weer sprake van twee
stromingen. De ene stroming ziet het NHG principieel in de voortrekkers-
rol, terwijl de andere stroming ook een taak van het bestuur ziet in wat
Zij "het opvoeden van de leden" noemen. Bij de eerste stroming horen
ideelin  over  het  NHG   als  een   "way  of  life". Deze groep  ziet  het  NHG   als
een  "Gideonsbende",  als een wetenschappelijke voorhoede, die alleen  moet
oppassen niet te ver vooruit te lopen om haar achterban niet te verliezen.
De tweede stroming sluit meer aan bij de gedachte dat gewerkt moet
worden aan een betere structuur van het Huisartsengenootschap.

Over de opkornst op het wetenschappelijk congres, dat elk najaar wordt
gehouden en waar telkens een bepaald thema op het gebied van de huis-
artsgeneeskunde aan de orde komt, zijn de sleutelfiguren enthousiast.
Daar komt het oude NHG weer tot leven. De laatste tijd wordt ook een
keer per 2 jaar een referatendag georganiseerd, waarop huisartsen in de
gelegenheid worden gesteld verslag te doen van hun wetenschappelijke
activiteiten in de huisartspraktijk. De opkomst op deze dagen is duidelijk
lager.
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A nalyse
Het NHG is de tweede component (actor) binnen het professionele systeem
van de beroepsgroep, dat gezien kan worden als een netwerk. Haar doel-
stellingen zijn professioneel-inhoudelijk van aard. Als huisartsengenoot-
schap vertegenwoordigt deze vereniging het kennisaspect van het beroep.
Dit soort vereniging wordt wei getypeerd als studievereniging   (3).   In  dit
type vereniging ligt het centrum van de activiteiten binnen de beroeps-
groep, op de kwaliteit van de hulpverlening. Het Huisartsengenootschap
ziet zichzelf als voorhoede. Tegen deze achtergrond is een ledenbestand
van 2600 huisartsen (in 1983) uitzonderlijk hoog. Het actieve deel van de
vereniging wordt echter gevormd door een kleine kern van ongeveer 200
leden. Het NHG heeft een actief landelijk bestuur. Formeel is de besluit-
vorming democratisch geregeld, maar door de geringe opkomst op het le-
dencongres heeft het stemrecht van de leden nauwelijks of geen betekenis
en is het democratisch karakter van de vereniging schijn. Het NHG leeft
alleen aan de top van de organisatie, dat wil zeggen in het landelijk be-
stuur, aangevuld met een kleine kern van landelijke commissie- en werk-
groepleden. Regionaal en plaatselijk heeft de verenigingsstructuur zich
niet ontwikkeld. In feite wil men dat ook niet en ziet het NHG zich
graag  als een "beweging". De relatie van het bestuur  met de gewone leden
is echter uiterst zwak. Door gebrek aan een duidelijke visie op de eigen
taak is de top niet bij machte de leden voldoende te mobiliseren. Deson-
danks dat wil het bestuur zichzelf blijven zien als voortrekker. Daardoor
heeft het Genootschap als " beweging" weinig effect.

De betekenis van het NHG moet niet gezocht worden in het organisa-
torische en besluitvormende vlak, noch in belangenbehartiging ten op-
zichte  van de overheid  en de politiek,  maar  in haar invloed  op  de  in-
houdelijke ontwikkeling van de huisartsgeneeskunde. In het verleden is die
invloed inderdaad groot geweest. In de Woudschotenthese (4) heeft het
NHG aan de huisartsen een duidelijk beroepsbeeld gegeven. De Commissie
Wetenschappelijk Onderzoek heeft het wetenschappelijk onderzoek voor en
door huisartsen geintroduceerd en zelf niet zonder succes ter hand ge-
nomen. De nascholing voor huisartsen  is  door  het NHG opgezet  en  ont-
wikkeld. Het grootste succes van het NHG is haar inzet geweest voor een
eigen beroepsopleiding tot huisarts op universitair niveau. Na realisatie
daarvan is de rol van het NHG in het professionaliseringsproces van de
huisarts grotendeels door de universitaire huisartsinstituten overgenomen.
Sindsdien heeft een voortdurende afroming van de top van het NHG naar
de huisartsinstituten plaatsgevonden en heeft het NHG veel van haar elan
verloren. Behalve op het gebied van de nascholing is de invloed van het
NHG anno 1983 niet groot. Het gezicht van het NHG wordt echter nog
steeds bepaald door het jaarlijkse wetenschappelijke NHG-congres en door
het tijdschrift Huisarts en Wetenschap. Of deze kanalen sterk genoeg zijn
om de ideologie van het NHG als een "way of life" aan de basis door te
geven, kan gezien het bovenstaande worden betwijfeld.



106

7.2.1. De NHG-Centra

Feiten en meningen
Veel NHG-Centra leiden een sluimerend bestaan. Actieve NHG-leden in-
vesteren reeds veel tijd in de PHV, in de SNH of in de UHI'en. Zij heb-
ben geen behoefte aan activiteiten in Centrumverband. De goed functione-
rende Centra houden zich als studiegroep bezig met nascholing, consu-
lentschappen en onderhouden van contacten met specialisten. In een enkel
geval nemen zij deel aan wetenschappelijk onderzoek. Verder blijken zij
ook een sociaal-culturele functie te vervullen.   Er is weinig behoefte   aan
contact   met "het centrale   deel   van de vereniging". De afstand   tot
" Utrecht" is mentaal te groot. De meeste Centra hebben alleen  een  puur
financi6le binding met het bestuur.

Anatyse
De Centra spelen bij de besluitvorming in het NHG geen enkele rol. Zij
hebben ook geen invloed op het beleid van het Genootschap. Als studie-
groepen leiden zij een eigen leven. Zij worden niet of nauwelijks door
het NHG-bestuur gevoed. Van de kant van de Centra wordt ook geen be-
hoefte gevoeld aan een of andere band met het NHG-bestuur. Dat bete-
kent niet dat de Centra als studiegroepen het eigene van het NHG niet
zouden uitdragen, wanneer daaronder zou worden verstaan dat NHG-leden
zich kwetsbaar durven opstellen en bereid zijn tot veranderen. Maar die
betekenis blijft voorlopig diffuus. De belangrijkste functie van de Centra
moet vermoedelijk gezocht worden in de sociaal-culturele sfeer, en het
ontmoeten van elkaar in kleine soci6teiten van gelijkgestemde "professio-
nals"

7.3.   De Universitaire Huisartsinstituten

Feiten en meningen
Sinds de instelling van de eerste leerstoel in de huisartsgeneeskunde te
Utrecht in 1967 (5) spelen ook de huisartsinstituten een rol als landelijke
actoren op het gebied van de huisartsgeneeskunde. Zij hebben een taak op
het gebied van onderwijs, onderzoek en nascholing. Aanvankelijk bestond
het onderwijs uit het geven van colleges in de huisartsgeneeskunde en/of
de verzorging van het co-assistentschap in de huisartsgeneeskunde, maar
sinds 1973 is de beroepsopleiding tot huisarts hoofdtaak. De huisartsoplei-
ding is gebaseerd op het rapport van de interfacultaire werkgroep speci-
fieke opleiding huisartsen, het zogenaamde SOH-rapport. In dit rapport
zijn doelstellingen, methoden, evaluatie en benodigde middelen voor de
beroepsopleiding geformuleerd. Het rapport bouwt voort op het Woudscho-
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tenrapport en toont veel overeenkomst   met het rapport   " Hoe helpt   de
dokter  ?"  van  het NHG. Vanaf 1977 worden  aan  de acht huisartsinstituten
jaarlijks gezamenlijk rond 500 basisartsen opgeleid tot huisarts. De oplei-
ding duurt thans nog din jaar (6) en wordt grotendeels in een huisarts-
praktijk bij een huisartsopleider (HAO) doorgebracht. Het theoretisch ge-
deelte van de opleiding wordt door de instituten verzorgd op de zoge-
naamde " terugkomdagen", in groepen  van  8  tot 12 arts-assistenten  (AA's).
De groepen worden begeleid   door een huisartsbegeleider   (HAB),   die   zelf
praktizerend huisarts is en een part-time aanstelling heeft bij het insti-
tuut. Voor training in gespreksvaardigheid en consultatie wordt de HAB
bijgestaan door een gedragswetenschapper (GW).

De acht universitaire huisartsinstituten in Nederland leiden ieder min
of meer hun eigen bestaan. Dat komt doordat de universiteiten in Neder-
land autonoom zijn. Het beleid van de huisartsinstituten verloopt, met het
oog op de toekenning van mankracht en middelen, grotendeels via de
eigen medische faculteit. De speelruimte    is per huisartsinstituut   en   per
faculteit verschillend. Het beleid van de huisartsinstituten komt niet al-
leen in universitair verband tot stand. In het vakgroepbestuur kunnen in
het kader van de Wet Universitaire Besluitvorming (WUB) en binnen de
toegewezen mankracht en middelen besluiten worden genomen over de
inrichting van het onderwijs en het onderzoek van de eigen vakgroep. De
regelgeving rond de beroepsopleiding vindt plaats in het College voor
Huisartsgeneeskunde (CHG), een college van de KNMG waarin naast de
beide beroepsverenigingen, ook de universitaire huisartsinstituten partici-
peren. In liet Interfacultair Overleg Huisartsgeneeskunde (IOH) hebben de
huisartsinstituten voeling met elkaar zowel op beleidsniveau als op het
uitvoerend vlak.

Uit de vraaggesprekken met de hoogleraren komt naar voren dat de huis-
artsinstituten zich in hun activiteiten belemmerd voelen door de ingewik-
kelde structuur waarbinnen moet worden gewerkt. Als grootste probleem
komt de relatie met de medische faculteit naar voren. Vrij algemeen
klinkt in de gesprekken door dat de huisartgeneeskunde bij de medische
faculteiten op onbegrip en onderwaardering stuit. Er wordt in het medisch
curriculum te weinig tijd ingeruimd voor onderwijs in de huisartsgenees-
kunde en de instituten ontvangen nog te weinig mankracht en middelen
om te kunnen uitgroeien tot een volwaardige partner van de
specialistische vakgroepen. In elk interview wordt dan ook benadrukt dat
men zich primair probeert te profileren in de eigen faculteit, onder an-
dere door zitting te nemen in raden en onderwijscommissies. De proble-
men met de medische faculteiten spelen ook met betrekking tot het we-
tenschappelijk onderzoek. De wetenschappelijke onderbouwing van de
huisartsgeneeskunde staat nog in de kinderschoenen. In de meeste huis-
artsinstituten wordt nog te weinig wetenschappelijk onderzoek verricht.
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Door tekori aan middelen en mankracht wordt de uitgroei geblokkeerd.
Niettentin zijn op dit gebied reeds de nodige prestaties verricht. Zo wordt
sinds 1984 binnen alle universitaire huisartsinstituten gewerkt aan de ont-
wikkeling van protocollen voor huisartsgeneeskundig handelen. Daarbij
heeft het Nijmeegs Universitair Huisartsinstituut (NUHI) het voortouw
genonnen.

Ook bij de ontwikkeling van de beroepsopleiding blijken tai van pro-
blemen op te treden. Zo mogen geen andere toelatingseisen voor de be-
roepsopleiding worden gesteld dan het bezit van het artsdiploma en moet
het louter gevolgd hebben van de beroepsopleiding leiden tot erkenning
als huisarts, ongeacht het niveau en de prestaties van de AA. Vervolgens
zijn de huisartsinstituten voor de praktijk van de opleiding aangewezen
op de medewerking van een groot aantal huisartsen uit de periferie. Ge-
signaleerd wordt dat een goede selectie van opleiders niet mogelijk is,
omdat het in de meeste instituten moeilijk is om aan voldoende opleiders
te komen. De HAO's ontvangen bovendien voor hun diensten alleen een
onkostenvergoeding en geen honorarium. Dit maakt het moeilijk eisen te
stellen ten aanzien van het professionele niveau en de praktijkoutillage
van de opleiders. Desondanks wordt gewerkt aan het opleiden van de op-
leiders.

In de interviews met de hoogleraren werd ook gesproken over het, in
1970 door hen opgerichte Interfacultair Overleg Huisartsgeneeskunde
(IOH). Dit overleg  is tot stand gekomen uit behoefte aan onderling  con-
tact bij het oplossen van de talrijke problemen, waarop de hoogleraren
stuitten bij de ontwikkeling van hun instituut. De contacten zijn vrijblij-
vend. Ze hebben geen bindende kracht. Dat blijkt vanwege de koppeling
van de instituten aan de universitaire structuur, juridisch gezien ook on-
mogelijk te zijn. Het landelijk overleg tussen de huisartsinstituten is
overigens van meet af aan gebruikt als forum voor uitwisseling van infor-
matie en meningsvorming, en nooit als besluitvormend orgaan opgevat.
Niettemin vinden de hoogleraren dat er van het IOH steeds te weinig
kracht is uitgegaan en dat men te weinig gemeenschappelijke visie heeft
op de huisartgeneeskunde. Sommigen van hen hebben behoefte aan meer
gezamenlijke besluitvorming en aan een formelere opstelling van het IOH
naar buiten. Zij zijn van mening dat dat onmogelijk is vanwege onderlinge
concurrentie. Anderen daarentegen constateren dat de solidariteit de laat-
ste tijd toeneemt.

De betrokkenheid van de huisartsen uit de regio is gebaseerd op hun
bijdrage aan het onderwijs en/of het onderzoek van de vakgroep en speelt
vooral op het uitvoerend vlak. Pogingen hen bij het vakgroepbeleid te
betrekken leveren weinig resultaat op. Ook hier blijkt weer dat de huis-
artsen over het geheel genomen geen belangstelling hebben voor beleids-
of bestuursfuncties en het te druk hebben met hun dagelijkse praktijkvoe-
ring. Over de invloed van de instituten op de huisartsen aan de basis zijn
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de meeste hoogleraren nogal pessimistisch. Het huisartsenvak is een vrij
beroep, zc,clat de huisarts zich vrijblijvend kan opstellen. Ook de imple-
mentatie van wetenschappelijk onderzoek blijkt niet echt te lukken. Som-
mige hoogleraren beklagen zich dat noch de beleidsmakers, noch de huis-
artsen het "oppakken".

De huisartsinstituten zien zichzelf als denktank van de professie en
niet als besluitvormend instituut zoals de LHV. Zij zijn van mening dat
zij door hun activiteiten invloed hebben op de inhoud en de ontwikkelin-
gen in de huisartsgeneeskunde. De huisartsinstituten worden beschouwd als
trendsetter en als gesprekspartner, zowel binnen de beroepsgroep als
daarbuiten. Zij zijn daarin het NHG voorbijgestreefd. Toch denkt een aan-
tal hoogleraren dat hun idee6n pas goed zullen doorwerken bij de nieuwe
generatie huisartsen, die aan de huisartsinstituten is opgeleid. Bij de ver-
vulling van hun onderwijsopdracht zijn de huisartsinstituten immers aan-
gewezen op de huisartsen uit de periferie. Voor sommige instituten bete-
kent dat een aanpassing van het beleid aan de mogelijkheden en beper-
kingen van de betrokken huisartsen, voor andere het kiezen van een
voortrekkersrol. Hoogleraren van laatstgenoemde instituten hebben een
optimistischer beeld. Zij zien de huisartsinstituten ook als inspiratiebron
voor de huisartsen uit de periferie en menen resultaten hiervan te be-
speuren in meer gericht en systematisch handelen van de betrokken huis-
artsen in hun dagelijkse praktijk.

Analyse
Door de sterke verwevenheid van de vakgroepen huisartsgeneeskunde met
het medisch opleidingssysteem oriiinteren de universitaire huisartsinstitu-
ten zich meer op de medische faculteiten dan op de eigen beroepsgroep.
Dit gedrag is in zekere zin begrijpelijk. Als jongste vakgroep binnen de
medische faculteit moeten de huisartsinstituten hun eigen identiteit in de
universitaire wereld nog grotendeels ontwikkelen. De afstandelijke opstel-
ling ten opzichte van de beide beroepsverenigingen wordt hiermee wel
verklaarbaar, maar door hun wetenschappelijke activiteiten op het gebied
van onderwijs en onderzoek in de huisartsgeneeskunde zijn de huisartsin-
stituten ook belangrijke collectieve actoren in het landelijk netwerk. Zij
vertegenwoordigen bij uitstek het kennisaspect van de professie en hebben
via de beroepsopleiding een belangrijke positie bij de socialisatie van de
nieuwe generatie huisartsen. In dit opzicht hebben de huisartsinstituten de
leidende rol van het NHG overgenomen.

In de besluitvorming van de beroepsverenigingen spelen de huisartsin-
stituten formeel geen rol. Ook in het IOH als gemeenschappelijk orgaan
van de huisartsinstituten vindt geen besluitvorming plaats. Het IOH heeft
door onderlinge concurrentie en bij gebrek aan onderlinge solidariteit ook
weing invloed, al valt in dit opzicht enige verbetering te bespeuren. In de
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afzonderlijke huisartsinstituten is de besluitvorming beperkt tot de inrich-
ting van het eigen onderwijs en het eigen onderzoek in de huisartsge-
neeskunde. Daarbij zijn de huisartsen uit de periferie nauwelijks betrok-
ken.

De invloed van de universitaire huisartsinstituten op de beroepsinhou-
delijke ontwikkelingen is des te groter. De huisartsinstituten hebben de
lijn van het NHG voortgezet. Het bereik van de huisartsinstituten is
groot: naar schatting is een derde van de huisartsen op de een of andere
wijze aan een huisartsinstituut verbonden. De bijdrage aan de wetenschap-
pelijke onderbouwing van de huisartsgeneeskunde vindt een direct toepas-
singsveld in de beroepsopleiding. De meest kenmerkende nieuwe elementen
die door de huisartsinstituten worden verspreid, zijn het aanbrengen van
systematiek in het huisartsgeneeskundig handelen en het leren werken met
behandelingsschema's, waardoor in de toekomst meer uniformiteit in prak-
tijkvoering zou kunnen ontstaan. Daarnaast zijn ook de aandacht voor het
persoonlijk functioneren van de huisarts en de training in het omgaan met
patiiinten belangrijke nieuwe gezichtspunten, die vooral via de beroepsop-
leiding doorwerken in de beroepspraktijk. Door deelname aan activiteiten
van een huisartsinstituut verwerven veel huisartsen kennis over nieuwe
inzichten   in   het   vak.   Op hen heeft het opleiden een soort nascholingsef-
fect.
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Iloofdstuk 8

Het netwerk van organisaties en instellingen
op het gebied van de huisartsgeneeskunde

De beroepsverenigingen en instellingen op het gebied van de huisartsge-
neeskunde zijn in de loop der tijd tot een netwerk van actoren uitge-
groeid. Zij onderhouden relaties met elkaar omdat zij op de een of andere
wijze voor elkaar van belang zijn, dat wit zeggen, invloed kunnen uit-
oefenen op elkaars doelbereiking. De onderlinge afhankelijkheid maakt
onderhandelen noodzakelijk en stelt de netwerkpartners voor problemen
die strategisch moeten worden opgelost. In dit hoofdstuk worden de rela-
ties en interacties tussen de actoren in het landelijk netwerk op het ge-
bied van de huisartsgeneeskunde vanuit dit gezichtspunt beschreven. Daar-
bij komen de strategische gedragsvormen tersprake die in de literatuur-
verkenning in hoofdstuk 2 reeds in schema 1 zijn weergegeven.

8.1. Het ontstaan van het landelijk netwerk

Het landelijk netwerk op het gebied van de huisartsgeneeskunde heeft
zich geleidelijk ontwikkeld. Dit proces begon in 1956 toen het NHG werd
opgericht. Het NHG ijverde voor de kwaliteit van de huisartsgeneeskunde
en richtte zich op de ontwikkeling van een eigen identiteit van de be-
roepsgroep. De beroepsverenigingen hadden elkaar nog niet echt nodig.
Controversen tussen de beide verenigingen kwamen niet voor. Wel traden
van meet af aan ideologische verschillen op, maar deze lagen gezien het
verschil in doel en werkwijze voor de hand. De LHV richtte zich op de
professionele belangen van de beroepsbeoefenaren, en ontwikkelde zich in
politieke zin, terwijl het NHG als wetenschappelijke vereniging meer de
professionele idealen en waarden vertegenwoordigde. Kleine botsingen tus-
sen financi6le en beroepsinhoudelijke belangen hadden echter noch voor
de LHV noch voor het NHG effect op het interne beleid.

In de zeventiger jaren is aan de betrekkelijk autonome positie van de
beide beroepsverenigingen een einde gekomen. De voortschrijdende profes-
sionalisering van het beroep leidde tot het ontstaan van allerlei dwarsver-
bindingen tussen  de  LHV  en  het NHG, terwijl  zich ook andere organisaties
en instellingen als nieuwe actoren op het gebied van de huisartsgenees-
kunde ontwikkelden. Daardoor ontstond een landelijk netwerk van actoren
op het gebied van de huisartsgeneeskunde (zie schema 8).
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Schema 8: Het netwerk van actoren op het gebied van de
huisartsgeneeskunde*

KNMG

NHI

LHV NHG

SNH STH

AR

PAOH LOVAA

PAOG

IOH

UNIVERSITEIT UHI'en CHG
(med.fac.) HRC

*  Voor de betekenis van de gebruikte termen, zie lijst van afl[ortingen.
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Door liet NHG werd in 1965 het NHI opgericht als wetenschappelijk
bureau van het Genootschap, maar in 1971 zag het NHG zich genood-
zaakt de LHV in het NHI-bestuur op te nemen, om de financiering van
het instituut veilig te stellen. LHV en NHG hadden echter ieder hun
eigen bedoelingen met het NHI. De LHV hoopte op beleidsondersteu-
nend onderzoek vanuit het NHI en het NHG zag het NHI meer als mid-
del tot bevordering van wetenschappelijk onderzoek voor en door huis-
artsen. Het NHI heeft zich echter in de loop van de zeventiger jaren
verzelfstandigd en zich ontwikkeld in de richting van een eerstelijns-
instituut. Daardoor heeft het aan waarde voor de beroepsgroep inge-
boet en is haar huidige betekenis voor de huisartsgeneeskunde als net-
werk van interdependente belangen, afgenomen.
De LHV besloot in de zeventiger jaren tot verbreding van haar doel-
stelling. Daarmee vervaagde de grens tussen het domein van de beide
beroepsverenigingen en raakten de belangen van de professionals ver-
strengeld met professionele waarden. Dit betekende vooral voor het
NHG een bedreiging. De afhankelijkheid nam toe en de noodzaak tot
onderling overleg werd groter. Problemen konden niet meer door de
LHV en het NHG afzonderlijk worden opgelost.

-  In 1972 werd besloten tot de oprichting van de Stichting Nascholing
Huisartsen   (SNH),   als een gezamenlijk instituut   van   de   LHV   en   het
NHG,  waarin  ook   het NHI participeerde.   De LHV regelde de financie-
ring en het NHG verzorgde de organisatie van de nascholing.
Inmiddels waren, sinds de oprichting van de eerste leerstoel in de
huisartsgeneeskunde in 1967, ook de universitaire huisartsinstituten
ontstaan. Zij cre6erden  in  1970 het Interfacultair Overleg Huisartsge-
neeskunde  (IOH), een overlegorgaan voor de huisartsinstituten.

-  Door een gezamenlijke inspanning van het NHG en de LHV werd in
1973 de beroepsopleiding tot huisarts gerealiseerd. Daarmee traden ook
de huisartsinstituten toe als actoren in het landelijk netwerk op het
gebied van de huisartsgeneeskunde. Sindsdien wordt het kennisaspect
van de professionalisering van de beroepsgroep niet meer alleen door
het NHG vertegenwoordigd, maar hebben de universitaire huisartsinsti-
tuten hierin het belangrijkste aandeel.

-  Met het ontstaan van de beroepsopleiding werden door de KNMG ver-
volgens het College voor Huisartsgeneeskunde (CHG) en de Huisartsen
Registratiecommissie (HRC) in het leven geroepen. Het CHG stelt de
normen en eisen op het gebied van de opleiding in de huisartsgenees-
kunde vast, terwijl de HRC toeziet op de naleving daarvan. Vanuit de
beroepsgroep zijn naast de universitaire huisartsinstituten ook de LHV
en het NHG in het CHG vertegenwoordigd. Het NHI en het Landelijk
Overleg van Arts Assistenten (LOVAA) hebben een adviserende stem in
het  CHG   (1).  Het  CHG  en  de HRC vervullen een essentidle  taak  bij  de
normering van de beroepsopleiding.
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-  Toen de nascholing ook in universitair verband tot stand was gekomen
in het Post Academisch Onderwijs Geneeskunde (PAOG) werd in 1977
ook het Post Academisch Onderwijs Huisartsgeneeskunde (PAOH) inge-
steld. Tengevolge daarvan kwam er overleg op gang tussen de SNH en
het PAOH om structurering en wederzijdse afstemming van de nascho-
ling te regelen. Daarmee werd een volgende stap gezet in de institu-
tionalisering van de nascholing ten behoeve van de beroepsgroep.

-  Tenslotte kwam ook het beleid rond de toetsing op gang. In 1979 werd
door het NHG de Adviesgroep Toetsing Huisartsen (ATH) in het leven
geroepen. Sindsdien ontwikkelde zich een gecompliceerd netwerk van
organen  rond dit onderwerp.  De ATH bestond, naast  het  NHG, uit  ver-
tegenwoordigers van de LHV, het NHI, de SNH en het IOH. Daarnaast
werd in 1980 door de LHV en het NHG samen een begeleidingsgroep
toetsing ingesteld om een raamplan voor toetsing voor alle huisartsen
te ontwerpen. Dit veroorzaakte in feite een splitsing tussen de beide
beroepsverenigingen enerzijds en het NHI en de huisartsintituten an-
derzijds. De begeleidingsgroep resulteerde in 1981 in een Voorlopig
Uitvoerend Bureau (VUB) dat later in 1982 is overgegaan in de Stich-
ting Toetsing Huisartsen   (STH), een gemeenschappelijke stichting  van
de  LHV  en  het   NHG. De huisartsinstituten  en  het NHI vormen sinds-
dien de Wetenschappelijke Adviesraad voor de Toetsing (WAR).

Door deze ontwikkelingen beschikte de huisartsgeneeskunde als "professio-
neel systeem" gezien, anno 1983 over een netwerk van organisaties en
instanties.

8.2.      Relatie/informatie

Feiten en meningen
De sleutelfiguren uit beide beroepsverenigingen zijn redelijk positief over
hun relaties in het verleden. Vooral op het persoonlijke vlak waren de
contacten intensief. Men had toen ook meer gemeenschappelijke belangen
zoals het vestigingsbeleid en de beroepsopleiding. Er vond periodiek
overleg plaats en er waren veel gemengde besturen. Toch blijkt uit de
gesprekken dat er in het verleden reeds de nodige rivaliteit bestond, die
zich uitte in beeldvorming over de waarde van elkaars werk. Zo zou het
NHG niet democratisch zijn en geen duidelijke koers hebben, terwijl bin-
nen de LHV sprake zou zijn van een gevaarlijke cumulatie van functies.

Over de relaties anno 1983 zijn de sleutelfiguren duidelijk negatiever.
Hoewel nog steeds intensief contact wordt onderhouden, zijn de belangen
vooral op bestuurlijk vlak steeds tegenstrijdiger geworden. Men spreekt
van rivaliteit en concurrentie. De wederzijdse bestuursvertegenwoordiging
wordt   dan   ook niet beleefd   als een mogelij kheid   om het beleid beter   op
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elkaar  af te stemmen  maar  als een "waakhondfunctie".  Er  doen  zich  her-
haaldelijk kwesties voor als gevolg van verschil in opvatting over elkaars
rol en bereik. Sleutelfiguren uit het NHG noemen de LHV een "vakbond"
en zijn van mening dat deze zich zo min mogelijk moet begeven op het
terrein van de kwaliteitsbewaking. LHV-vertegenwoordigers zeggen van
hun kant dat het NHG een "beweging" moet blijven en zich niet moet
gaan gedragen als organisatie. Het Genootschap zou alleen het voortouw
moeten nemen en de invoering aan de LHV over moeten laten. Via deze
formule ziet de LHV een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de be-
roepsgroep. Sommigen gaan nog verder en pleiten voor een fusie. In NHG
kring wordt dit geinterpreteerd als machtsstreven van de LHV, terwijl het
NHG als wetenschappelijke vereniging onafhankelijk wil blijven van so-
ciaal economische belangen en haar eigen identiteit wil blijven behouden.
Wel acht men het in NHG-kring noodzakelijk om met de LHV in gesprek
te blijven.

Veel   medewerkers   van de huisartsinstituten kwamen voort   uit   het   NHG.
De relaties van de huisartsinstituten met de LHV daarentegen waren van
meet af aan veel afstandelijker. Het IOH overlegde slechts incidenteel met
de LHV (en het NHG) over knelpunten bij de opzet van de beroepsoplei-
ding. Pogingen tot structureel overleg mislukten. De huisartsinstituten
geven als verklaring dat er geen afstemming van beleid was, omdat de
belangen uiteenliepen en men elkaar wantrouwde. Maar de beroepsvereni-
gingen zijn van mening dat de huisartsinstituten nog teveel bezig waren
met het formuleren van onderwijsdoelstellingen en het zoeken naar een
eigen identiteit.

De huisartsinstituten en de beroepsverenigingen ontmoeten elkaar ook
in het CHG en de HRC, maar CHG en HRC blijken vrij autonoom te func-
tioneren. De LHV-vertegenwoordigers in het CHG en de HRC hebben wel
een plicht tot terugkoppeling naar het LHV-bestuur, maar in feite zit men
er op persoonlijke titel. De NHG-vertegenwoordigers hoeven zelfs geen
bestuurslid   te   zijn   van   het  NHG.   Ook de vertegenwoordigers  uit  de  uni-
versitaire huisartsinstituten, die bij toerbeurt door het IOH worden aange-
wezen, hebben een grote vrijheid van handelen.

De banden tussen de beroepsverenigingen en de huisartsinstituten lopen

hoofdzakelijk via stafleden van de huisartsinstituten die lid zijn van een
of beide beroepsverenigingen en op persoonlijke titel participeren in com-
missies en werkgroepen. Sleutelfiguren uit de LHV noemen de relatie met
de huisartsinstituten problematisch. De beeldvorming over en weer betreft
opvattingen over de rol en betekenis van beiden voor de beroepsgroep. De
sleutelfiguren uit de huisartsinstituten zien weinig raakvlakken met de
LHV. Van de zijde van de LHV wordt gesproken over gebrek aan gemeen-
schappelijke visie over de beroepsopleiding en het ontbreken van struc-
tureel beleid. Volgens de huisartsinstituten   kan  dat  ook niet vanwege  de
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verschillende relaties met de respectievelijke medische faculteiten en om-
dat de huisarts zich alleen laat leiden door zijn persoonlijke taakopvatting
en zijn eigen praktijksituatie. Sleutelfiguren uit de LHV zijn ook van me-
ning dat de instituten hun taken te weinig afstemmen op die van de be-
roepsverenigingen. De opleiding zou meer praktijkgericht moeten zijn en
meer moeten inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. De sleutelfigu-
ren uit de LHV geven wel toe dat ook de LHV op dit punt geen gericht
beleid heeft. Sommigen stellen dan ook dat men het buiten het CHG om
informeel eens moet worden over de beroepsopleiding. De sleutelfiguren
uit de LHV vinden ook dat de huisartsinstituten zich te elitair opstellen.
De LHV vindt een goede relatie met de huisartsinstituten belangrijk. Men
zou, met name op het gebied van de toetsing, meer moeten samenwerken,
vooral omdat de huisartsinstituten door de beroepsopleiding invloed uit-
oefenen op de toekomstige generatie huisartsen. Anderzijds vinden de
sleutelfiguren uit de kring van de LHV het vanzelfsprekend dat de huis-
artsinstituten zijn aangewezen op de beroepsverenigingen en stellen zij
dat in de kring van de huisartsinstituten gevreesd wordt dat de LHV de
macht gaat overnemen.

De universitaire huisartsinstituten hebben ook nu nog meer raakvlak-
ken met het NHG dan met de LHV. Daarom achten de sleutelfiguren uit
de huisartsinstituten informatief contact met het NHG gewenst. Zij zijn
van mening dat het NHG en de huisartsinstituten meer gemeenschappelijk
kunnen optreden, zeker op het gebied van de opleiding. Er is echter geen
aansluiting van het NHG bij de huisartsinstituten, omdat het Genootschap
regionaal zwak is georganiseerd. Wat het wetenschappelijk onderzoek be-
treft zien de sleutelfiguren uit de huisartsinstituten voor het NHG een
taak in het initieren van wetenschappelijk onderzoek bij de huisartsen.
Zowel de huisartsinstituten als het NHG zouden zich beter kunnen profi-
leren wanneer het jaarlijks wetenschappelijk congres van het NHG geza-
menlijk zou worden georganiseerd. De huisartsinstituten denken overigens
dat het NHG zwak zal blijven, omdat er voortdurend topfiguren van het
NHG naar de huisartsinstituten overstappen. Sommigen vinden het NHG
daarom zelfs overbodig geworden. De instituten vinden de relatie met het
NHG vaak niet open. Gerefereerd wordt aan de zogenaamde "Taakverde-
lings operatie"   (TVC).   Het   NHG zou daarin een ongunstige rol hebben
gespeeld door de instituten te passeren, waardoor men in de huisartsinsti-
tuten vreest dat de LHV wel eens de lachende derde zou kunnen worden.
Het NHG op haar beurt noemt de relaties met de huisartsinstituten zonder
meer slecht. Er heerst onderlinge concurrentie en er zijn spanningsvelden
over de verantwoordelijkheden. De attitude van de afzonderlijke huisarts-
instituten is vrijblijvend en het IOH gebruikt het NHG ten eigen bate.
Pogingen de relatie te verbeteren, onder andere door het organiseren van

de Leeuwenhorstconferentie (2), zijn op niets uitgelopen. De sleutelfiguren
uit de kring van het NHG zijn van mening dat er meer solidariteit zou



117

moeten zijn en dat de huisartsinstituten de beroepsopleiding samen met
het NHG zouden moeten regelen. De zitting van het NHG in het CHG
biedt daarvoor niet voldoende kansen. Het NHG ziet het contact met de
huisartsinstituten als een overlevingskans. Daarom tracht het NHG regio's
te vormen rond de acht instituten, waarbij per huisartsinstituut een con-
tactpersoon wordt aangewezen. Als ideaalbeeld   ziet   men  het   NHG   als  het

genootschap van de universitaire huisartsinstituten, waarbij alle medewer-
kers van de huisartsinstituten actieve NHG leden zouden zijn.

Analyse
In het landelijk netwerk is de LHV een dynamische en actieve beroeps-
vereniging. Als belangenbehartiger heeft de vereniging een monopoliepo-
sitie als onderhandelaar met de overheid en de ziekenfondsen en beheerst

zij de financi6le middelenpositie van de beroepsgroep. De LHV vormt de
belangrijkste schakel in het samenwerkingsoverleg tussen de beroepsgroep
en de organisaties buiten het netwerk.

Het NHG beweegt zich op het terrein van de professionele kennis en
beijvert zich voor de verbreiding van de professionele waarden. Het Ge-
nootschap mist echter zowel de middelen als de infrastructuur om als ver-
eniging macht te kunnen uitoefenen. De initiatieven van het NHG op het
gebied van kwaliteitsverbetering van de huisartsgeneeskunde kunnen alleen

gemeengoed worden wanneer ze door de LHV worden overgenomen, of in
samenwerking met de LHV worden uitgewerkt.

De perikelen rond de relatie tussen de beide beroepsverenigingen heb-
ben echter niet alleen te maken met de aanwezige machtsverschillen, maar
komen ook voort  uit een verschil in "visie" en "missie". Gezien  deze  ver-
schillen is het verklaarbaar dat het NHG streeft naar een zo groot moge-
lijke autonomie.

De huisartsinstituten genieten ten opzichte van de beide beroepsverenigin-

gen een grote mate van autonomie, omdat zij zowel over eigen financidle
middelen als over kennis als hulpbron beschikken. Deze beide bronnen
verlenen de huisartsinstituten een zekere machtspositie binnen het lande-

lijk   netwerk. De zelfstandige beschikking over "money" en "authority"
verklaart de afstandelijke houding van de huisartsinstituten ten opzichte
van de beide beroepsverenigingen en maakt de wederzijdse beeldvorming
begrijpelijk. Het autonome optreden van de huisartsinstituten wordt door
de beroepsverenigingen als een "antiprofessionele verenigingsmissie" ge-
zien.

Het NHG vormt in het landelijk netwerk de zwakste schakel. Haar
autonomie is gering. Voor de invoering van haar idee6n in de beroeps-
groep is het Genootschap grotendeels aangewezen op de LHV en voor
kennis als hulpbron is zij afhankelijk geworden van de goodwill van de
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universitaire huisartsinstituten, die zijzelf heeft helpen ontstaan. Daardoor
voelt het NHG zich belemmerd in het uitdragen van de professionele idea-
len en waarden en zich zelfs in haar voortbestaan bedreigd. De poging
van het NHG om regio's te vormen rond de universitaire huisartsinstituten
moet dan ook gezien worden als het scheppen van een referentiekader om
de eigen levenskans te vergroten.

Omdat de actoren in het landelijk netwerk van elkaar afhankelijk zijn en
tevens de eigen autonomie zoveel mogelijk willen handhaven, zijn zij aan-
gewezen op een zo volledig mogelijke informatie over elkaars doen en
laten. Deze is goed verzekerd via bestuursvertegenwoordigingen en weder-
zijdse adviseurschappen, maar speelt zich vooral af via allerlei informele
kanalen en persoonlijke relaties. Men ontmoet elkaar formeel en informeel
op allerlei plaatsen en onder allerlei omstandigheden. Door cumulatie van
functies en overlapping van het lidmaatschap van een of beide beroeps-
verenigingen met deelname aan activiteiten van de huisartsinstituten kan
men de ontwikkelingen op de voet volgen. Het landelijk circuit is niet
groot. Het bestaat uit een kern van naar schatting tweehonderd sleutel-
figuren, die doorgaans lang eenzelfde positie bekleden en daarna in andere
functies deel blijven uitmaken van het landelijk circuit.

8.3. Strategisch gedrag

Anatyse
In de vraaggesprekken met de sleutelfiguren werden verschillende vormen
van strategisch gedrag aangetroffen. Deze blijken inderdaad te kunnen
worden afgemeten aan de mate van interdependentie enerzijds en de mate
van congruentie van belangen anderzijds (zie hoofdstuk 2, schema 1).

Als de meest kenmerkende karaktertrek van de interactie tussen de net-
werkpartners kwam vermijdingsgedrag naar voren. De landelijke actoren in
het netwerk zijn redelijk onafhankelijk van elkaar wanneer het gaat om
lange termijn doelen of om doelen die geen hoge prioriteit hebben. In dat
geval kunnen tegenstrijdige belangen worden verhuld. Dat heeft het voor-
deel dat de communicatie en interactie in het algemeen open blijft zonder
dat echt hoeft te worden samengewerkt. De vermijdingsstrategie uit zich
in allerlei vormen. Zo kwam uit de gesprekken met de sleutelfiguren naar
voren dat men overleg uitstelt en commissies laat doodbloeden. Directe
confrontaties worden zoveel mogelijk vermeden, bijvoorbeeld door een
nieuwe commissie in het leven te roepen of door het probleem eerst door
een deskundig bureau te laten onderzoeken. Vermijding als strategie werd
vooral aangetroffen bij de huisartsinstituten, zich uitend in het vermijden
van structurele bindingen met de beroepsverenigingen. Overleg vindt ad
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hoc plants en vaak op persoonlijke titel, evenals deelname van univer-
sitaire medewerkers aan commissies en werkgroepen van de beroepsver-
enigingen.

Er is in het landelijk netwerk van actoren een duidelijke voorkeur
voor  bet,  harmonieInodel. De meeste problemen worden op informele wijze
en in de wandelgangen opgelost. Door de betrekkelijk geringe interdepen-
dentie is iedere actor in het netwerk uit op de handhaving van de eigen
autonomie en worden oplossingen voor tegenstrijdige belangen waar moge-
lijk gezocht in terreinafbakening. Om dezelfde reden ook komt openlijke
strijd zelden voor en reiken de meeste conflicten niet verder dan waar-
schuwingen en dreigementen of negatieve beeldvorming in woord en ge-
schrift. In LHV-kring spreekt men in dit verband over "loopgraafgevech-
ten".

Duurzame vormen van samenwerking worden niet snel gezocht. Vaker
treedt coalitievorming op. Het meest sprekende voorbeeld daarvan is de
Adviesgroep Toetsing Huisartsen (ATH), waarin naast  het  NHG  de  LHV,
het NHI, de SNH en het IOH vertegenwoordigd waren. Door de afhanke-
lijkheid van externe financiering van het toetsingsonderzoek is in dit ge-
val competitie ontstaan tussen het Nijmeegs huisartsinstituut, het NHI en
de beroepsverenigingen. Ieder voor zich meende de hoofdrol te moeten
spelen bij de ontwikkeling van de toetsing en claimde op grond daarvan
de financi6le middelen. Dit mondde uit in een coalitie tussen de beide

beroepsverenigingen, die stelden dat de inrichting en de organisatie van
de toetsing door de beroepsverenigingen moest worden geregeld. Vervol-
gens werd gezamenlijk de Beleidsgroep Toetsing in het leven geroepen.
Het NHI en de huisartsinstituten zijn hierdoor tijdelijk buiten spel gezet
en later terechtgekomen in de Wetenschappelijke Adviesraad voor de
Toetsing  (WAR). Het conflict is hiermee opgelost  in  de  vorm van taakaf-
bakening. Pas wanneer externe omstandigheden daartoe dwingen en de
beschikking over financilile middelen van samenwerking afhankelijk wordt
gesteld, is men bereid tot meer duurzame vormen van samenwerking. Dit
is onder andere het geval geweest   bij   het   NHG,   dat  de  LHV  na  een  be-
langenstrijd in het bestuur van het NHI heeft moeten opnemen. "Maximale
samenwerking" komt alleen voor wanneer de betrokken partijen gelijklo-
pende belangen hebben en bovendien onderling sterk van elkaar afhanke-

lijk zijn. Dit heeft zich voorgedaan op het gebied van de nascholing en
de   toetsing.    Op   deze twee gebieden   is een duurzame samenwerking   ont-
staan tussen het NHG en de LHV, die in beide gevallen is uitgemond in
een gemeenschappelijke stichting: respectievelijk de Stichting Nascholing
Huisartsen (SNH) en de Stichting Toetsing Huisartsen (STH). Een andere
vorm van duurzame samenwerking is te vinden in het CHG en de HRC,
waarin zowel de beroepsverenigingen als de huisartsinstituten participeren.
Ook hier lopen de belangen redelijk parallel en is de onderlinge afhanke-

lijkheid groot.
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Ondanks interne verschillen treden de actoren in het landelijk netwerk
naar buiten toe meestal eensgezind op. Men wil voorkomen dat buiten-
staanders een wig drijven tussen de netwerkpartners. Bij de zogenaamde
"Taakverdelingsoperatie" van minister Deetman heeft dit probleem zich
voorgedaan. Het zelfstandig naar buiten treden zonder intern vooroverleg
heeft de meningsverschillen over de meest aangewezen instantie voor de
verzorging van de beroepsopleiding tot huisarts naar buiten gebracht en
de interne relaties tijdelijk verstoord. Dit kwam vooral naar voren in ne-
gatieve beeldvorming ten opzichte van elkaar.

8.4. Het landelijk netwerk en het Basistakenpakket

Feiten en meningen
Zowel de LHV, het NHG als de universitaire huisartsinstituten zijn over-
tuigd van het belang van het Basistakenpakket voor de beroepsgroep:

-  het kan gebruikt worden bij de onderbouwing van de dagtaak van de
huisarts in de onderhandelingen met de ziekenfondsen;

-    het vormt een basis voor een visie op de huisartsgeneeskunde;
-  het zal leiden tot kwaliteitsverbetering en biedt middelen deze door

toetsing te bewaken;
-  het heft de vrijblijvendheid op (de huisarts kan er op worden aange-

sproken), maar;
-  het biedt ook de mogelijkheid een breed terrein van de gezondheids-

zorg als terrein voor de huisarts te claimen;
-    het vormt een nuttig uitgangspunt voor opleiding en nascholing.

Het Basistakenpakket heeft een lange voorgeschiedenis gehad. Behalve dat
het moeilijk is te definiuren wat huisartsgeneeskunde is, wordt de lange
duur van het proces ook verklaard door beleidsmatige argumenten. Vanuit
de kring van de LHV stelt men dat er aanvankelijk andere prioriteiten
waren en dat men ook geen "basisfilosofie" had om een rapport op te
baseren. Het eerste takenpakket was teveel van bovenaf gepland. Daarna
werd het proces vertraagd door de invoering van democratische besluit-
vorming in de ledenvergadering. Tenslotte waren er meningsverschillen
tussen de LHV en het NHG over het doel van het rapport. De LHV had
vooral behoefte aan een taakomschrijving van de huisarts, die zou kunnen
dienen als legitimeringsbasis voor de honorering van de huisarts, terwijl
het NHG de kwaliteit van het huisartsenwerk wilde beklemtonen en daar-
om aanstuurde op een functieomschrijving van de huisarts.
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Men is het er over het algemeen over eens dat de beide beroepsverenigin-
gen en de huisartsinstituten (en voor een klein gedeelte ook het NHI) een
bijdrage geleverd hebben aan de totstandkoming van het Basistakenpakket
van de huisarts. Het NHG wordt een belangrijke katalysator genoemd,
maar het eigenlijke proces heeft zich afgespeeld onder de vleugels van de
LHV, omdat de implementatie in de beroepsgroep alleen via de LHV kan
worden bereikt. In LHV-kring vindt men dit de juiste formule. Daarnaast
worden de volgende bijdragen genoemd:

-      Van  de  KNMG,  die  via de Commissie Eerste Echelon idee6n heeft  aan-
gebracht over de eerste lijn.
Van  het  NHG, dat formeel vertegenwoordigd is geweest  in de Commi-
ssie Takenpakket van de LHV en die de kwaliteit van de zorg naar
voren heeft gehaald in de periode dat de LHV de financilin voorop-
stelde.
Van de universitaire huisartsinstituten, die een belangrijke rol hebben
gespeeld in de Raamplangroep en waaruit medewerkers, zij het op per-
soonlijke titel, hebben deelgenomen aan de Commissie Takenpakket van
de LHV.
Daarnaast is het proces beinvloed via het rapport "Kenmerken I" van
het Utrechts huisartsinstituut, dat vooral in het eerste Takenpakket is
gebruikt.

In NHG-kring ziet men het rapport "Hoe helpt de dokter?" als voornaam-
ste eigen bijdrage. Dit rapport zou er gekomen zijn omdat een visie op de
gezondheidszorg nodig was. Daarna heeft men de eigen lijn moeten afbre-
ken omdat men de infrastructuur en de middelen miste. Toch zijn de sleu-
telfiguren uit de kring van het NHG van mening dat zij belangrijke in-
vloed uitgeoefend hebben via de functieomschrijving en bij de onderbou-
wing van het Basistakenpakket. Men is het er dan ook over eens dat het
Basistakenpakket in samenwerking tussen de LHV en het NHG is opge-
steld. Een enkeling is daarom van mening dat het Basistakenpakket onder

gemeenschappelijke vlag gepubliceerd had moeten worden.
In de kring van de universitaire huisartsinstituten noemt men het Ba-

sistakenpakket geen gemeenschappelijk produkt van de beroepsverenigin-
gen en de huisartsinstituten, maar spreekt men over bijdragen op per-
soonlijke titel van instituutsmedewerkers in de Commissie Takenpakket en
in de Raamplangroep. Sommigen betreuren het dat de huisartsintituten er
niet structureel bij betrokken zijn geweest. Dat zou echter niet mogelijk
geweest zijn, omdat de huisartsinstituten alleen met de LHV wilden sa-
menwerken op basis van gelijkheid. Anderen vonden het niet nodig en
stellen dat de huisartsinstituten meer een taak hebben bij het vertalen
van het Basistakenpakket in onderwijsdoelstellingen en concreet huisarts-

geneeskundig handelen.
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A nalyse
Het beleid rond het Basistakenpakket vormt een afspiegeling van de net-
werkrelaties en verhoudingen binnen de beroepsgroep in het algemeen. De
verschillende actoren in het netwerk hadden ieder hun eigen belangen. De
LHV had een takenpakket nodig om de werkbelasting van de huisarts te
kunnen vaststellen, ter ondersteuning van de onderhandelingen met de
ziekenfondsen over de tarieven. Het NHG had behoefte aan een omschrij-
ving van de functie van de huisarts met het oog op toetsbare kwaliteits-
eisen en de universitaire huisartsinstituten hadden behoefte aan een dui-
delijke functieomschrijving van de huisarts om hun onderwijsdoelstellingen
daarop te kunnen afstemmen. Samen voelden zij de noodzaak tot ophef-
fing van de vrijblijvendheid en zagen zij een takenpakket als een middel
tot normering van het huisartsgeneeskundig handelen. Voor het bereiken
van deze doelstellingen waren zij op elkaar aangewezen. Dit blijkt onder
meer uit hun verschillende rollen in het proces. Het NHG als initiator en
katalysator, de LHV als belangenbehartiger belast met de implementatie in
de beroepsgroep en de huisartsinstituten als vertalers van het takenpakket
in onderwijsdoelstellingen voor concreet huisartsgeneeskundig handelen.

In het begin van het proces gingen de afzonderlijke actoren ieder hun
eigen  weg.  Het  NHG  met het rapport "Hoe helpt de dokter?", de  LHV  met
het rapport "De taken van de huisarts" en de huisartsinstituten met hun
onderwijsdoelstellingen en het rapport "Kenmerken I" van het Utrechts
huisartsinstituut. Alleen bij de functieornschrijving in de Raamplangroep
vond intensieve samenwerking plaats tussen alle netwerkpartners. De
Raamplangroep werkte echter voor de LHV vertragend door een afwij-
kende benadering, waarop de LHV om mogelijke conflicten te vermijden
door het organisatie-adviesbureau Berenschot een toetsing van het concept
functieomschrijving bij perifere huisartsen heeft doen verrichten. Niette-
min is de LHV-functieomschrijving die hieruit resulteerde, het enige echte
gemeenschappelijke stuk van het hele netwerk in het Basistakenpakket. In
de Commissie Takenpakket van de LHV tenslotte heeft de medewerking
van de verschillende organisaties en instellingen op persoonlijke titel
plaatsgevonden. Daarmee werd het Basistakenpakket officieel een LHV
stuk, ook al zijn de bijdragen van de afzonderlijke groeperingen in het
uiteindelijke produkt terug te vinden. Dit blijkt ook uit de besluitvorming
die zich alleen intern binnen de LHV heeft afgespeeld. De netwerkpart-
ners zijn niet rechtstreeks bij de besluitvorming betrokken. Pas in de
laatste fase zijn zij ingeschakeld. De sleutelfiguren uit de huisartsenwe-
reld hebben schriftelijk commentaar mogen leveren op het eerst concept
Basistakenpakket. Het tweede concept Basistakenpakket is voor schriftelijk
commentaar gezonden aan alle organisaties en instanties op het gebied
van de huisartsgeneeskunde. Vanuit het IOH is het leveren van commen-
taar op het concept aan de afzonderlijke instituten overgelaten. Het rap-
port is niet in het IOH besproken, omdat "men er geen bezwaar tegen
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had". De Commissie Takenpakket heeft de commentaren zoveel mogelijk in
het eindrapport verwerkt. Dat betekent dat de externe bekrachtiging van
het Basistakenpakket niet expliciet heeft plaatsgevonden, maar is geba-
seerd  op de geleverde commentaren.  Dat de besluitvorming formeel alleen
binnen de LHV heeft plaatsgevonden, schept voor de andere landelijke
actoren de mogelijkheid zich min of meer van het rapport te distantiliren.
Daarmee heeft het Basistakenpakket uiteindelijk weer aan normerende
werking ingeboet.
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Hoofdstuk 9
Invloed van de basis op bet landelijk beleid

In de voorafgaande hoofdstukken is naar voren gekomen dat het landelijk
beleid in de huisartsgeneeskunde wordt gevormd door een kleine topgroep.
Hoe slagvaardig dit landelijk beleid ook moge zijn, het zegt op zich nog
niets over het effect van dat beleid op het dagelijks handelen van de
huisarts. Beleid kan pas effectief genoemd worden wanneer implementatie
van de besluiten in de beroepsgroep heeft plaatsgevonden. Tijdens het
"spreidingsproces" is het streven erop gericht de kennis en de inzichten
met zo min mogelijk storingen bij de basis te brengen, zodat het beleid
in het gedrag van de individuele huisarts kan worden geinternaliseerd.
Daarbij komt het er op aan de opvattingen en het gedrag van de prakti-
zerende huisartsen zodanig te beinvloeden dat beide zowel bij het geso-
cialiseerd waardenpatroon als bij de belangen van de beroepsgroep aan-
sluiting vinden. De beroepsverenigingen hebben de taak de beroepswaarden
te vertalen in concreet huisartsgeneeskundig handelen. De grote vraag is
niet alleen of de landelijke topgroep is gericht op gedragsverandering bij
de huisarts of slechts verwoordt en in beleidsuitspraken omzet hetgeen
reeds aan de basis leeft, maar ook in welke mate de huisarts aan de basis
het landelijk beleid beinvloedt. Pas dan kan worden vastgesteld in welke
mate het beleid normbevestigend of normstellend en normveranderend
werkt.

De huisartsen aan de basis leggen, althans naar het oordeel van de
sleutelfiguren en de districtsvoorzitters, weinig belangstelling aan de dag
voor beleidszaken en hun participatie in het landelijk beleid is gering.
Participatie in beroepsverenigingen wordt vaak als enige graadmeter ge-
bruikt voor de invloed van de basis op het landelijk beleid. De invloed
van de huisartsen kan echter ook via andere kanalen tot stand komen,
bijvoorbeeld via publikaties in vakbladen, ingezonden stukken, of via 10-
kale of regionale initiatieven. De landelijke schriftelijke enquete is gehou-
den om de effecten van het landelijk beleid op de opvattingen en het
gedrag van de individuele huisarts na te gaan en tevens om de participa-
tie   en de invloed   van de basis   op het landelijk beleid   op te sporen.   Het
uiteindelijke doel van de enqu6te was de wisselwerking vast te stellen
tussen beide niveau's, en daarmee de samenhang van de beroepsgroep. In
dit hoofdstuk worden de resultaten van de enquete besproken betreffende
de invloed van de basis op het landelijk beleid. Het effect van het lande-
lijk beleid op de opvattingen en het gedrag van de individuele huisarts
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komt in hooMstuk 10 aan de orde. Uit een combinatie van deze gegevens
wordt tenslotte de samenhang van de beroepsgroep afgeleid. De vragenlijst
wordt niet op de voet gevolgd. De verwijzing naar de betreffende vragen
wordt zoveel mogelijk in de tekst aangegeven. De volledige vragenlijst is
te vinden in bijlage 7. Om de generaliseerbaarheid van de resultaten te
kunnen beoordelen, volgt eerst een analyse van de respons.

9.1.   Analyse van derespons

Op 1-9-1984 waren 5843 huisartsen opgenomen in het bestand van het
Nederlands Huisartsen Instituut. Aan 1003 huisartsen werd een enquetefor-
mulier gezonden. 777 Formulieren werden terugontvangen. Daarvan waren
7 vragenlijsten oningevuld, 4 vanwege onbestelbaarheid en 3 omdat de
betrokkenen geen praktizerend huisarts meer waren. Zoals uit tabel 1
blijkt waren er van de ingezonden vragenlijsten uiteindelijk 740 bruikbaar.
De feitelijke non-respons bedroeg    256    (25.5%). In tabel    1    wordt    een
overzicht gegeven van de respons op de enquete.

Tabel 1 Respons op de enquete

Aangeschreven 1003 100 %

Terugontvangen 777 77.4%
waarvan niet ingevuld                                                 7            0.7%
en onbruikbaar ingevuld                                                30            3.0%
Respons (= bruikbare respons) 740 73.8%

Non-respons (= feitelijke non-respons) 256 25.5%

Om na te gaan in hoeverre de resultaten als representatief voor de totale
beroepsgroep mogen worden beschouwd, wordt de steekproef hierna eerst
op enkele voor het onderzoek relevante kenmerken vergeleken met de
totale populatie huisartsen per september 1984. Voor zover te achterhalen
was, zijn de steekproefgegevens van respondenten en non-respondenten
apart vermeld. Achtereenvolgens komen aan de orde: geslacht, lidmaat-
schap van beroepsverenigingen, praktijkvorm, praktijkgrootte, ervaringsja-
ren als huisarts, al dan niet gevolgd hebben van de beroepsopleiding tot
huisarts en urbanisatiegraad van de plaats van vestiging.

De steekproef blijkt voor de meeste van deze kenmerken vrij goed
overeen te komen met de totale populatie praktizerende huisartsen. De
geslachtsverdeling zowel van de respondenten (mannen : vrouwen = 92.4 :
7.4%) als van de non-respondenten (91.8 : 8.2%) komt nagenoeg overeen
met die van het totale huisartsenbestand (92.4% : 7.6%). Van de respon-
denten was 91.9% lid van de LHV en in het totale bestand 90.8%. Voor
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het NHG zijn de percentages respectievelijk 54.7% en ruim 47%. Er is der-
lialve sprake van een kleine oververtegenwoordiging van NHG-leden in de
steekproef. In tabel 2 wordt de praktijkvorm van respondenten en non-
respondenten vergeleken met de totale populatie.

Tabel 2 Vergelijking respondenten, non respondenten en de totale popu-
latie Nederlandse huisartsen naar praktijkvorm

praktijk- Respons Non Respons Totale bestand
vorm abs. % abs. % abs.                  %

Solopraktijk 470 63.5 160 62.5 3478 59.5

Duopraktijk 179 24.2 64 25.0 1640 28.1

Groepspraktijk 34 4.6 13 5.1 299 5.1
Gezondheids-
centrunn              55    7.4      19 7.4 426 7.3

Niet ingevuld              2      0.3
Totaal 740 100 256 100 5843 100

Ook deze blijkt een goede afspiegeling van de Nederlandse situatie. De
tabel geeft alleen een lichte oververtegenwoordiging van solopraktijken en
een kleine ondervertegenwoordiging van duo-praktijken in de steekproef
te zien. Dit zou kunnen berusten op een verschil in registratie tussen het
NHI en de ingevulde vragen van de enqu6te.

In tabel 3 is de verdeling naar praktijkgrootte van de respondenten
aangegeven. Soortgelijke gegevens over de totale populatie Nederlandse
huisartsen zijn alleen beschikbaar voor zover het ziekenfondsverzekerden
betreft. Hier is dus geen vergelijking met de landelijke gegevens mogelijk.

Tabel 3 Praktijkgrootte van de respondenten

Aantal Respons
patilEnten abs.            %

500 of minder                                            11                     1.5
501-1000                                        16               2.2
1001-1500                                      45               6.1
1501-2000 111 15.0

2001-2500 214 28.9

2501-3000 207 28.0

3001-3500                                      72               9.7
3501 of meer                             44             5.9
niet ingevuld                             20             2.7
Totaal: 740 100
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IJ it de tabel blijkt dat meer dan de helft van de huisartsen uit de en-
quele een praktijk heeft tussen de 2000 en 3000 pati6nten. Stellen we de
normpraktijk op 2500 pati6nten, zoals aangegeven door de LHV in 1984,
dan blijkt ruirn 46% van de respondenten een praktijk te hebben die gro-
ter is dan de normpraktijk.

Een vergelijking van het aantal jaren praktijkervaring tussen de steek-
proef en de totale populatie wordt weergegeven in tabel 4.

Tabel 4 Praktijkervaring respondenten en non-respondenten in vergelij-
king met de totale populatie Nederlandse huisartsen

praktijk Respons Non-respons Totale bestand

ervaring abs. % abs. % abs.                                    %

5 jaarof minder 214 28.9  62 24.2 1476 25.3

6- 10 j aar 192 25.9  75 29.3 1801 30.8

11-15 jaar 115 15.5  35 13.7 837 14.3

16-25 jaar 125 16.9  48 18.8 993 17.0

26 jaar ofmeer             92     12.4           36 14.1 736 12.6

Niet ingevuld 2     0.3        --    --            --    --

Totaal: 740 100 256 100 5843 100

Er blijkt alleen een geringe ondervertegenwoordiging bij respondenten met
6-10 jaar ervaring en bij non-respondenten met 5 jaar of minder ervaring.

Bij de bewerking van de enquete werd verder onderscheid gemaakt tussen
degenen die al dan niet de beroepsopleiding gevolgd hebben. Deze percen-
tages komen voor de steekproef en de totale populatie dicht bij elkaar:
van de 740 respondenten heeft 286 (38.6%) de beroepsopleiding tot huis-
arts gevolgd. Het landelijke percentage bedraagt (anno 1984) 36.9%.

De verdeling naar urbanisatiegraad geeft enkele afwijkingen met de
landelijke cijfers te zien. Uit tabel 5 blijkt dat de categorie kleine ge-
meenten zowel in de respons als in de non-respons is oververtegenwoor-
digd, terwijl bij de categorie steden met 100.000 of meer inwoners het
omgekeerde het geval is. Bij de drie grote steden is alleen een verschil in
respons en non-respons waar te nemen, maar hier komt de respons tame-
lijk goed overeen met de landelijke cijfers. De resultaten van de enquete
kunnen daardoor voor zover deze betrekking hebben op urbanisatiegraad,
niet zonder meer worden gegeneraliseerd.
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Tabel 5 Vergelijking respons, non-respons en totale populatie Neder-
landse huisartsen naar urbanisatiegraad (1)

Aantal inwoners Resp. Non-resp. Totale populatie
in gemeente huisartsen
van vestiging abs. % abs. % abs.       %

< 10.000 181 24.5  57 22.3 642 11.0

10.000-30.000 183 24.7       59 23.0 1302 22.3

30.000-50.000  99 13.4  30 11.7 805 13.8

50.000-100000  99 13.4  30 11.7 952 16.3

100.000 of meer           93     12.6           35 13.7 1356 23.2

3 grote steden              84     11.4           45 17.6 786 13.5

onbekend 1    0.1

Totaal 740 100 256 100 5843 100

9.2. Participatie

De term participatie wordt meestal in strikte zin gebruikt en heeft dan
alleen betrekking op deelname van de leden aan de besluitvorming in de
organisatie. In de enqu6te is het begrip breder opgevat dan in de be-
stuurlijke betekenis van het woord en wordt uitgegaan van "participatie
als lidmaatschap". Daarmee wordt gerefereerd aan hetgeen Jolles de struc-
turele component van participatie noemt  (2).   De  door hem gebruikte  gra-
daties gewoon lidmaatschap, aanvaarding van de lidmaatschapsrol en het
bekleden van gespecificeerde posities, zijn in grote lijnen ook in de en-
quete aangehouden. Eerst wordt het gewone lidmaatschap vastgesteld.
Vervolgens komt de aanvaarding van de lidmaatschapsrol aan de orde.
Indicatoren daarvoor zijn vergaderbezoek, het bijwonen van bijeenkomsten
en bezoeken van congressen, georganiseerd door de vereniging. Daarna
worden de gespecificeerde posities in de vereniging besproken. Achtereen-
volgens worden behandeld bestuursfuncties in of namens een vereniging en
zitting hebben in commissies en werkgroepen van een vereniging. Partici-
patie wordt niet alleen besproken met betrekking tot de beide beroepsver-
enigingen. Ook de universitaire huisartsinstituten en de beroepsgroep als
geheel worden als organisatie opgevat en als zodanig bij de beschouwin-
gen betrokken.
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9.2.1.   Participatic als gewoon lidmaatschap

Lidmaatschap is opgevat in brede zin. Naast lidmaatschap van de LHV
(vraag 12) iii vail het NHG (vraag 17) is ook gevraagd naar betrokkenheid
1,ij ecti vai, cic· litiisarl,sinstitute,i (vraag 25). 1Ioewel deze vorni van parti-
cipatie meer inhoudt dan puur lidmaatschap van een beroepsvereniging,
wordt de groep van huisartsen die aan een huisartsinstituut is verbonden
in de analyse als een aparte groep met eigen kenmerken beschouwd. De
gegevens hierover worden in tabel 6 weergegeven. Op 340 enqueteformu-
lieren werd op vraag 25 a tot en met f 66n of meermalen met "ja" geant-
woord.

Tabel 6 Deelname van respondenten aan taken  van de universitaire
huisartsinstituten (N=340)

Soort Taken Aantal %

Vraag 25 a Gastheer/huisartsdocent 235 61.7

b Huisartsopleider (HAO) 118 31.0

c Huisartsbegeleider (HAB)                    11          2.9
d Wetenschappelijk medewerker                9           2.4
e Wetenschappelijk onderzoeker                 8            2.1
Totaal 381* 100

* Sommige respondenten vervullen meer dan din taak

In tabel 7 wordt een overzicht gegeven van de totale respons onderver-
deeld naar lidmaatschapscombinaties en betrokkenheid bij een universitair
huisartsinstituut.

Tabel 7 Overzicht van lidmaatschapscombinaties in vergelijking  met  al
dan niet verbonden zijn aan een huisartsinstituut (N=740).

Lidmaatschap Wel verbonden Niet verbonden Totaal
beroepsver. aan een UHI aan een UHI

LHV+NHG 196 187 383

Alleen LHV 120 177 297

Alleen NHG                    14                         8                        22
Geen lidmaatschap            10                           27                           37
Niet ingevuld -              -               1

Totaal 340 399 740



130

De respondenten blijken goed georganiseerd. Slechts 27 (3.6%) van hen
hebben geen enkele binding, noch met een beroepsvereniging noch met
een huisartsinstituut, terwijl 10 (5%) niet bij een beroepsvereniging maar
wel bij een huisartsinstituut zijn aangesloten. Daarentegen zijn 680 (92%)
van de respondenten  lid  van  de  LHV  en  zijn  405  (55%)  lid  van  het  NHG.
Ongeveer 46% van de respondenten (340) zijn op een of andere wijze be-
trokken bij onderwijs en/of onderzoek van een huisartsinstituut. In het
lidmaatschap van de beroepsverenigingen zit een grote overlap. Bijna 52%
van de respondenten (383) is lid van beide beroepsverenigingen. Dat dit
percentage nagenoeg gelijk is aan het percentage NHG leden is begrijpe-
lijk,  omdat het NHG-lidmaatschap.tot medio  1984 was gekoppeld aan  het
KNMG-   en    dus   aan het LHV-lidmaatschap (3). Tenslotte blijken    196
(26.4%) respondenten zowel lid te zijn van de beide beroepsverenigingen
als betrokken bij de activiteiten van een huisartsinstituut. Uit de gege-
vens van tabel 6 en 7 mag daarom de conclusie worden getrokken dat de
integratie van de beroepsgroep, althans voor zover het de respondenten
betreft, op dit punt groot is.

9.2.2.    Participatie als aanvaarding van de lidmaatschapsrol

9.2.2.1.    Aanwezigheid op vergaderingen

De vergaderingen van de LHV spelen zich op plaatselijk niveau af in
PHV-verband en op landelijk niveau in de Ledenvergadering (vraag 15 en
16).  De opkomstcijfers staan in tabel 8.

Tabe18 Opkomst op vergaderingen van de LHV (N=680)

Vergadering Regelmatig Soms Nooit Totaal

PHV 46.2% 38.4% 15.4% 100%
Ledenvergadering LHV 3.0% 18.5% 78.4% 100%

De PHV-vergaderingen worden door 46% van de LHV respondenten regel-
matig, en door ruim 38% soms bezocht. Een dergelijk opkomstpercentage
mag redelijk worden genoemd. De schattingen van de sleutelfiguren op
landelijk en districtsniveau hierover waren duidelijk negatiever. Zij waren
van mening dat de PHV-vergaderingen te slecht bezocht werden om als
spreidingskanaal voor het landelijk beleid naar de basis te kunnen dienen.
Zowel de landelijke sleutelfiguren als de geinterviewde districtsvoorzitters
waren deze mening toegedaan. Het CB zou daarom de waarneemgroepen
willen inschakelen, ofschoon deze laatste officieel geen deel uitmaken van
de vereniging. Vanwege het directe belang van deze groepen voor de re-
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geling van de waarneming en diensten maakt praktisch iedere h,iisarts
deel uit van een waarneemgroep. Bij de respondenten was dit 97.7% (vraag
74). Daarom wordt   er hier nader op ingegaan. De waarneemgroep  is  de
kleinste eenheid binnen de beroepsgroep. Deze heeft geen formele status
of structuur. Omdat men elkaar daarin vaak ontmoet, leent de waarneem-
groep zich ook goed voor andere activiteiten in kleine kring en is zij van
betekenis voor de integratie van de beroepsgroep op lokaal niveau. Uit de
cijfers van de enquete blijkt dat in de waarneemgroepen inderdaad allerlei
activiteiten, ook op vakinhoudelijk gebied, plaatsvinden (vraag 75). Een
overzicht 11iervan wordt in tabel 9 gegeven.

Tabel 9 Activiteiten in de waarneemgroep (N=723)

Soort activiteit Aantal                   %

a.     Organisatie van waarneming 659 29.2%

en diensten.
b.    Groepsbesprekingen naar 395 17.6%

aanleiding van de weekend-
overdracht.

c.      Besprekingen om te komen 473 21.0%
tot een gemeenschappelijk
pati6ntenbeleid.

d. Themabesprekingen 424 18.8%

e. Onderlinge toetsing 244 10.8%

f. Andere activiteiten                       62                             2.7%
Totaal 2257* 100

*   De meeste waarneemgroepen hebben meer dan 1 activiteit.

Uit deze gegevens komt ook naar voren dat de praktizerende huisartsen
in de PHV's en in de waarneemgroepen actiever zijn en ook meer in het
verenigingsleven participeren dan de landelijke beleidstop veronderstelt.
Dit duidt op een zwakke integratie tussen de top en de basis van de ver-
eniging die, zoals eerder werd gesignaleerd, voornamelijk berust op het
verschil in problematiek waarmee beide niveaus te maken hebben. Het valt
te betwijfelen of de waarneemgroepen wel het meest geschikte kader vor-
men om deze kloof te overbruggen. Het informele karakter van de waar-
neemgroep, waarin de vakori6ntatie een belangrijke plaats inneemt, laat
zich niet gemakkelijk verenigen met landelijke belangenbehartiging.

Voor de Ledenvergadering zijn de opkomstpercentages, (3.4% regelmatig en
18.5% soms) aanzienlijk lager. De gegevens komen aardig overeen met de
mening van de sleutelfiguren, die de opkomst op de ledenvergaderingen
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eveneens gering noemen. De situatie is begrijpelijk: hoewel de vergaderin-
gen openbaar zijn, hebben slechts ongeveer 75 afgevaardigden stemrecht.
Zij worden geacht de achterban te vertegenwoordigen. Gaan we er van uit
dat de afgevaardigden de spreekbuis zijn van de respondenten die de PHV
vergaderingen regelmatig bezoeken (zie tabel 8), dan zou men kunnen
stellen dat de afgevaardigden zeker 46% van de LHV-leden onder de res-
pondenten representeren en wellicht zelfs meer. In de gesprekken met de
sleutelfiguren en de districtsvoorzitters werd echter duidelijk dat de in-
vloed van de afgevaardigden in de ledenvergadering niet zozeer afhanke-
lijk is van hun formele positie maar meer afhangt van hun persoonlijke
kwaliteiten.

Uit bovenstaande gegevens kan de conclusie worden getrokken dat de
participatie in de LHV redelijk groot is voor zover het de opkomst op de
PHV-vergaderingen betreft en laag met betrekking tot het bezoek aan de
ledenvergadering. Naar schatting de helft van de respondenten laat zich
hier door zijn afgevaardigden vertegenwoordigen. De uitspraak dat de
huisarts voor zijn belangen opkomt is daarmee positief te beantwoorden
voor zover het de plaatselijke belangenbehartiging betreft. Voor de lande-
lijke belangenbehartiging neemt hij een aanzienlijk passievere houding
aan.

De opkomstpercentages op de vergaderingen van het NHG liggen lager dan
die van de LHV (vraag  19 en 23). De gegevens staan vermeld in tabel  10.

Tabel 10 Opkomst op de vergaderingen van het NHG (N=405)

Vergadering Regelmatig Sorns Nooit Totaal

NHG-Centrum 21.3% 26.5% 52.2%* 100%
Ledencongres NHG 2.5% 12.6% 84.9% 100%

* in 26.7% van de gevallen is er geen (actief) Centrum in de regio

Van de 405 NHG-leden bezoekt 21% de Centrumvergaderingen in de eigen
regio regelmatig en ruim 26% soms, terwijl voor eveneens 26% van de
respondenten geen (actief) Centrum in de regio aanwezig is. Nog eens 26%
blijkt de Centrumvergaderingen nooit te bezoeken. De situatie van de
Centra ziet er in de enqu6te rooskleuriger uit dan door de sleutelfiguren
werd verondersteld. Ruim 47% van de respondent-NHG leden blijkt soms of
regelmatig in een Centrum te participeren, maar deze activiteit onttrekt
zich blijkbaar aan het gezichtsveld van het landelijk bestuur.

Het ledencongres is de huishoudelijke vergadering van het
Genootschap. Deze heeft met 2.5% "regelmatig" en 12.6% "soms" een zeer
geringe opkomst. De schatting van de sleutelfiguren valt hoger uit dan de
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gegevens van de enqudte uitwijzen. Omdat de betekenis van de ledenver-
gadering voor het feitelijk functioneren van het NHG bestuur door de
sleutelfiguren gering wordt geacht, is deze te hoge schatting van de sleu-
telfiguren met het oog op de participatie van weinig betekenis.

Uit het bovenstaande kan de conclusie worden getrokken dat de NHG-
leden de Centrumvergaderingen aanmerkelijk slechter bezoeken dan de
LHV-leden hun PHV vergaderingen. Aangezien de Centrumvergaderingen
van het NHG geen betrekking hebben op belangenbehartiging maar op
beroepsinhoudelijke aspecten, is het verschil in percentages aannemelijk.
Wanneer we echter de NHG-respondenten die geen mogelijkheid hebben de
Centrumvergaderingen te bezoeken (26%) uitsluiten, liggen de percentages
vergaderbezoek van de LHV en het NHG wel dichter bij elkaar: 46.2% :
29.1% respectievelijk 38.4% : 36.1%

Samenvattend kan worden gesteld dat participatie in de betekenis van
vergaderbezoek   in   de   LHV veel groter   is   dan   in   het   NHG. Als tweede
conclusie komt naar voren dat participatie in de beroepsverenigingen zich
hoofdzakelijk afspeelt op plaatselijk niveau. Op landelijk niveau is deze
vorm van participatie te verwaarlozen. Tenslotte blijkt uit de gegevens
dat de respondenten de voorkeur geven aan participatie in kleine plaatse-
lijke eenheden, die een informeel karakter hebben en waar men zich be-
roepsinhoudelijk kan ori6nteren.

De participatie van huisartsen in vergaderingen van de huisartsinstituten
is niet onderzocht. De aanwezigheid van huisartsen op vakgroepbestuurs-
vergaderingen van de huisartsinstituten is te verwaarlozen: Huisartsen
hebben in het kader van de universitaire besluitvormingsstructuur (WUB)
als buitengewone leden van de vakgroepen slechts een A twee zetels ter
beschikking. Vergaderingen van de huisartsinstituten met huisartsen uit de
regio, waar huishoudelijke zaken aan de orde zijn, vallen grotendeels sa-
men met trainingsbijeenkomsten die door het CHG verplicht zijn gesteld.
De participatie van huisartsen in onderwijs en onderzoek van de huisarts-
instituten heeft een enigszins ander karakter dan de aanwezigheid op ver-
gaderingen en bijeenkomsten van de beroepsverenigingen. De participatie
is niet alleen vakinhoudelijk gericht, zoals in het NHG het geval is, maar
heeft ook een individueler karakter. Niettemin is deze vorm van participa-
tie, analoog aan de beroepsverenigingen, te beschouwen als een verbijzon-
dering van de lidmaatschapsrol.

Onder de respondenten verlenen 340 huisartsen op een of andere wijze
medewerking aan onderwijs en/of onderzoek van een van de huisartsin-
situten. Zij vervullen samen 381 functies. Bijna 32% van de respondenten
treedt op als gastheer/huisartsdocent voor co-assistenten, terwijl bijna
16% als huisartsopleider betrokken is bij de beroepsopleiding tot huisarts.
Hierover zijn geen landelijke cijfers bekend. Volgens ruwe schattingen is
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ongeveer eenderde van de praktizerende huisartsen op de een of andere
wijze verbonden met een huisartsinstituut.

Samenvattend is de participatie van praktizerende huisartsen in de
huisartsinstituten niet gering, al varieert de aard en intensiteit van de
bijdrage per functie aanzienlijk. In termen van verbijzondering van de
lidmaatschapsrol is 45.9% van de respondenten betrokken bij activiteiten
van de huisartsinstituten. Dit zou er op kunnen wijzen dat de huisarts,
via een student of aanstaande collega in de praktijk, behalve dat hij wil
bijdragen aan de opleiding, ook op een praktische manier op de hoogte
wil blijven van vernieuwingen in zijn vakgebied. Gaan we ook bij de be-
roepsverenigingen uit van de totale respons, dan is 77.7% van de respon-
denten plaatselijk actief in de LHV en 20.1% landelijk. Voor de NHG geldt
dan een percentage van 8.2 voor het landelijk niveau en 26.1 voor het
plaatselijk niveau.

9.2.2.2.     Deelname aan symposia en congressen (vraag 22 en 26)

In de enquete is gevraagd naar deelname aan het NHG-congres en aan
bijeenkomsten van de huisartsinstituten. Door de LHV worden voor zover
bekend geen congressen gehouden. Hoewel het NHG-congres ook voor
niet-leden openstaat, is in de enqu6te per abuis alleen aan de NHG-leden
gevraagd naar hun deelname aan het NHG-congres. Het NHG-congres
wordt door 13.1% van de NHG-respondenten regelmatig en door 33.1%
soms bezocht. Van de NHG-respondenten blijkt meer dan de helft (53%)
dit congres ·nooit bij te wonen. De sleutelfiguren hebben een positiever
oordeel over het NHG-congres. Het NHG-congres wordt in feite ook druk-
ker bezocht dan uit de enquetecijfers naar voren komt. Vermoedelijk
wordt het NHG-congres door meer niet-NHG-leden bezocht dan men van
bestuurszijde vermoedt. De bijeenkomsten die door de huisartsinstituten
worden georganiseerd, worden door 137 van de 740 respondenten (18.5.%)
regelmatig en 301 respondenten ( 40.7%) soms bezocht.

Congressen en symposia worden vaak bijgewoond in verband met spe-
cifieke belangstelling voor een bepaald terrein binnen het beroep. Daarom
is Ook gevraagd naar congres- en symposiumbezoek op een aantal speci-
fieke terreinen  uit het Basistakenpakket (vraag  46a,  64a,  82a en 84a).  Een
overzicht wordt gegeven in tabel 11.
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Tabel 11 Deelname aan specifieke congressen en symposia *  (N=740)

Taakgebied abs.                                                                         %

Verloskunde 239 32.2

Jeugdgezondheidszorg 242 32.7

Samenwerking eerste lijn 363 49.0

Samenwerking tweede lijn 348 47.0

*  Voor de berekening van de percentages zijn de categorie6n "regelma-
tig" en "soms" samengevoegd.

De huisartsen blijken redelijk veel belangstelling te hebben voor congres-
sen en symposia. Dat geldt zowel voor specifieke taakgebieden (32-49%)
als voor de NHG-congressen 46%. Dit duidt op een vakinhoudelijke ge-
richtheid. De bijeenkomsten georganiseerd door de huisartsinstituten sco-
ren met 59.2% het hoogst. Die bijeenkomsten hebben echter meer het ka-
rakter van trainingsbijeenkomsten, gegeven in het kader van het opleider-
schap, en zijn niin of meer verplicht.

9.2.3.    Participatie als bekleding van gespecificeerde posities

9.2.3.1. Bestuurlijke participatie

De enqu6te geeft over bestuurlijke participatie een genuanceerder beeld
dan men op grond van de gegevens uit het sleutelfigurenonderzoek zou
mogen verwachten (vraag  14).  Van  de 680 LHV-respondenten bekleden  97
een  of meer functies binnen de LHV-structuur  (14.3%). Het totaal aantal
functies van deze 97 huisartsen is 103. Voor de verdeling zie tabel 12.
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Tabel 12 Besttiursfuncties van respondenten binnen de LHV (N=97)

Totaal aantal Soorten

bestuursfuncties bestuursfuncties

Centraal-Bestuur                      1
- adviseur                    1

Districtsbestuur                     12
- voorzitter                   2
- ondervoorzitter               1
- secretaris                    1
- penningmeester              1
- lid                                 7

PHV-Bestuur                        67
- voorzitter                  10
- ondervoorzitter               1
- secretaris                   19
- penningmeester               8
- secr. penningmeester                  1
- lid                            23
- adviseur                    5

Afgevaardigden                  9
-  als distr. voorz.                                3
-  als lid                                            6

Plaatsvervangend
afgevaardigden                  14                                                  14
Totaal 103 * 103*

* Sommige respondenten bekleden meer dan din functie

De mening van de sleutelfiguren dat de belangstelling voor beleidszaken
bij de "gewone" huisarts gering is, kan niet zonder meer uit deze enque-
tegegevens worden afgeleid. Wel is duidelijk dat de belangstelling vooral
naar voren komt in het plaatselijk beleid. De meeste functies komen voor
in PHV-verband.

Voor het NHG liggen de cijfers duidelijk lager (vraag 21). Dit ligt
overigens voor de hand, omdat in de organisatiestructuur van het NHG
weinig bestuurlijke functies voorkomen. Van de 405 NHG-leden uit de
steekproef hebben   20   (5%) een functie binnen  het  NHG. Zij bekleden  sa-
men 25 functies. De verdeling is in tabel 13 weergegeven.
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Tabel 13 Bestuursfuncties van respondenten binnen het NHG (N=20)

Totaal aantal Soorten

bestuursfuncties bestuursfuncties

Landelijk-Bestuur               5
- lid                             0
- adviseur                   5

Centrumbestuur                   20
- voorzitter                  4
- ondervoorzitter              5
- secretaris                   3
- penningmeester              8

Totaal 25* 25*

* Sommige respondenten bekleden meer dan 66n functie

Zoals uit de interviews met de sleutelfiguren is gebleken, spelen de huis-
artsen uit de regio die een bijdrage geven aan onderwijs en/of onderzoek
van een huisartsinstituut, bestuurlijk gezien geen rol van enige betekenis
in  de huisartsinstituten (vraag  27).  De 14 respondenten die zitting hebben
in een vakgroepbestuur moeten voornamelijk gezocht worden onder de
vaste medewerkers van de instituten.

Samenvattend kan worden gesteld dat de bestuurlijke participatie van de
huisartsen aan de basis, voor zover het de diverse geledingen binnen de
LHV   betreft,  niet te verwaarlozen  is  (14%).   Bij  het  NHG  is dat duidelijk
minder het geval. Daar geeft slechts 5% van de leden aan een bestuurs-
functie te vervullen, hetzij landelijk hetzij in een NHG-Centrum. De me-
ning van de sleutelfiguren dat interesse voor beleidszaken bij de "gewone"
huisarts zou ontbreken, lijkt op grond van deze gegevens niet bewezen.
Voor de huisartsinstituten ligt dat anders. Ongeacht hun eventuele belang-
stelling hebben de praktizerende huisartsen geen directe zeggenschap in
de universitaire gang van zaken.

Het valt op dat overlapping van bestuursfuncties weinig voorkomt. Dit
zou kunnen duiden op een redelijke spreiding van participatie bij de leden
van de beroepsverenigingen. Of respondenten in meer dan een vereniging
bestuurlijk participeren is niet uit bovenstaande tabellen af te leiden. Dat
de bestuurlijke participatie vooral op plaatselijk niveau speelt, kan ten-
slotte betekenen dat de huisarts aan de basis wel bestuurlijke interesse
heeft, maar dat deze beperkt is tot de concrete problematiek van de da-
gelijkse praktijkvoering. Eveneens is denkbaar dat de problematiek waar-
mee de topgroep te maken heeft, zich onttrekt aan de waarneming en
interesse van de gewone huisarts. Maar het kan ook betekenen dat de
basis een groot vertrouwen heeft in de kwaliteit van het landelijk beleid.
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9.2.3.2.     Zitting in commissies en werkgroepen

Commissies en werkgroepen op landelijk niveau hebben rechtstreeks in-
vioed op het landelijk beleid. Ze worden meestal door het bestuur in het
leven geroepen om het landelijk beleid te ondersteunen en/of de menings-
vorming op gang te brengen. Daarom worden ze ook als een verlengstuk
van het landelijk beleid gezien. In de enquete is gevraagd naar zitting in
landelijke commissies en/of werkgroepen (vraag   142). Het aantal respon-
denten dat hierop bevestigend heeft geantwoord bedraagt  63   (8.5%).   Zij
bekleden tezamen 87 functies. In tabel 14 zijn de aantallen functies in
commissies en werkgroepen van LHV, NHG en huisartsinstituten afzonder-
lijk vermeld. Daarnaast is nog een categorie "combinatie" opgenomen.
Deze categorie betreft gemengde commissies   van  de   LHV  en   het   NHG.
Tevens is het aantal functies per respondent genoteerd.

Tabel 14 Aantal functies in commissies en werkgroepen op het gebied
van de huisartsgeneeskunde

Commissies/    1 functie 2 functies 3 functies Totaal
Werkgroepen

LHV                                    1 1                                     2                                  --                                     15
NHG                       14                         1                         1                       19
UHI'en (4)           11                  16                    1                  46
Combinatie              5                         1                       --                          7
Totaal                    41                       20                        2                       87

Vooral bij de huisartsinstituten, waar 16 respondenten 2 en idn respon-
dent 3 functies vervult, geeft deze tabel een cumulatie van functies te
zien. Deze cumulatie heeft vermoedelijk betrekking op de vaste medewer-
kers van de huisartsinstituten. Bij de beroepsverenigingen komt weinig
cumulatie van functies voor. Mogelijk is wel sprake van een vermenging
van functies tussen de verschillende groeperingen, maar dat kan uit deze
tabel niet worden afgeleid.

Huisartsen wordt ook gevraagd zitting te nemen in een commissie of
werkgroep namens een beroepsvereniging of namens de beroepsgroep. Dit
kan   spelen op landelijk, regionaal of plaatselijk niveau (vraag   146).   In
totaal 176 huisartsen blijken namens een beroepsvereniging of namens de
beroepsgroep zitting te hebben   in 234 functies   (5). Op landelijk niveau
zijn  dit 26 respondenten  (3.5%), die tezamen 30 functies vertegenwoordi-
gen. Voor het regionaal niveau bekleden 102 respondenten (13.8%) tezamen
118 functies, terwijl de corresponderende getallen voor het plaatselijk
niveau respectievelijk 176 (23.8%) en 234 (31.6%) bedragen. Opvallend is
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dat de meeste functies in LHV/KNMG-verband vervuld worden (landelijk
18, regionaal 48 en plaatselijk 61), terwijl ook het aantal functies A titre
priv6 niet gering is (landelijk 7, regionaal 46 en plaatselijk zelfs 113).

Samenvattend kunnen uit bovenstaande gegevens over participatie in com-
missies en werkgroepen de volgende conclusies worden getrokken. Twaalf
procent (respectievelijk 8.5% en 3.5%) van de respondenten beinvloedt het
landelijk beleid rechtstreeks door participatie in commissies en werkgroe-
pen. De participatie is echter ook hier op plaatselijk niveau het grootst.
Het grote aantal functies namens de KNMG/LHV wijst in de richting van
een actieve belangenbehartiging en kan tevens een verklaring zijn voor
het relatief grote aantal functies in externe commissies en werkgroepen.
Opvallend is ook dat het aantal functies op persoonlijke titel, zeker op
plaatselijk niveau, de andere categorieen overtreft. Een mogelijke verkla-
ring hiervoor zou kunnen zijn dat de huisarts plaatselijk als de spil van
de zorg wordt gezien en op grond van deze positie geschikt wordt geacht
als vertegenwoordiger van de eerste lijn op te treden. Overlap van func-
ties blijkt alleen voor te komen waar het de belangenbehartiging betreft
en waar de huisarts op persoonlijke titel participeert. Hoewel de band met
de beroepsgroep in dit laatste geval formeel niet aanwezig is, kan de
huisarts in feite wel als een representant van de huisartsen worden gezien
en ook als zodanig naar buiten treden.

Omdat er huisartsen zijn die geen belangstelling hebben voor beleidszaken
in het algemeen, maar wel geinteresseerd zijn in het beleid rond een spe-
cifieke taak binnen het vak, is in de enqu6te ook gevraagd naar het aan-
tal functies in commissies en werkgroepen op enkele specifieke taakgebie-
den (vraag 142 en 146). De gegevens staan in tabel 15.

Tabel 15 Aantal respondenten in commissies en werkgroepen op 6 speci-
fieke taakgebieden naar niveau van organisatie (N=178)

Terrein Aantal respondenten in commissies/werkgroepen
van de
commissie Landelijk Regionaal Plaatselijk Totaal

Verloskunde                      4                1                5                   10
Jeugdgezondheidszorg 2 3 4  9
Samenwerking in
de eerste lijn                        1                 9                66                     76
Samenwerking met
de tweede lijn                    -               14              27                   41
Nascholing                     2            21             19                42
Toetsing                        -             --             --                 --
Totaal                              9              48 121 178
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Het aantal respondenten dat actief blijkt te zijn op een specifiek terrein
van de huisartsgeneekunde bedraagt 178 (24.1%) De grootste activiteit
wordt ontplooid op het gebied van de samenwerking en de nascholing.
Plaatselijke activiteiten zijn ook hier weer in de meerderheid, met uitzon-
dering van de verloskunde, waar de plaatselijke en landelijke activiteiten
elkaar niet ontlopen.

De toetsing stond ten tijde van de enqu6te nog aan het begin van
haar activiteiten. De commissies of werkgroepen op dit gebied hebben zich
pas later ontwikkeld.

9.3.      Invloed in woord en geschrift

Invloed van de basis op het landelijk beleid wordt niet alleen uitgeoefend
via de beroepsverenigingen. Naast participatie door bezoek aan vergade-
ringen en het bekleden van functies kan de huisarts ook van zich laten
horen via publikaties in vakbladen, ingezonden stukken en door het orga-
niseren van plaatselijke activiteiten. Leune (6) beschouwt dit soort acti-
viteiten als een vorm van participatie en gebruikt ze mede om het demo-
cratisch gehalte van een vereniging vast te stellen. In de enqu6te wordt
invloed van de praktizerende huisartsen in een breder kader geplaatst en
toegepast op de beroepsgroep als organisatie. Invloed betekent dan: rich-
ting geven aan opvattingen en gedrag van de beroepsgenoten door het
uitdragen van kennis en idee6n in woord en geschrift.

Zoals te verwachten is de invloed van de praktizerende huisarts in dit
opzicht gering  (7).   Van de respondenten hebben  37  wel eens gepubliceerd,
zijn er 8 gepromoveerd, hebben 4 zitting in een redactiecommissie en
hebben 38 wel eens een symposium of congres mee helpen organiseren.

9.4.    InvIoed via het ontplooien van initiatieven

Invloed van de praktizerende huisarts op het landelijk beleid kan ook
plaatsvinden via ingezonden brieven en het voeren van actie. Dit soort
invloed is vooral te verwachten met betrekking tot specifieke interessege-
bieden van de huisarts. Daarom is niet in het algemeen gevraagd naar
deze vorm van invloed, maar is alleen gekeken naar de reeds genoemde
onderwerpen uit het Basistakenpakket (8). De antwoorden zijn in tabel 16
samengevat.
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Tabel 16 Initiatieven van huisartsen naar taakgebied (N=740)

Initiatieven Taakgebied

Verlos- Jeugd- Sl* S2** Nascho- Toetsing
kunde G.Z. ling

A.%A.%A.%A.%A.%A.%

brief 1         18     2 24 3   65  9   45  6 29 4    14  2

brief 2            21       3         95 13 151 20 75 10 26 4 13  2
artikel 6 1 11 1 15 2 15 2 12  2    4  1
actie   69 9 118 16 298 40 218 29   --   -    -   -

bijeenk. 109 15   81  11  240 33 208 28 195 26 123 17
anders    34  5 51 7 51 7 50 7 50 7   38  5

*     S l  = samenwerking in de eerste lijn
** S2 = samenwerking met de tweedelijn

Het valt op dat men, behalve op het gebied van nascholing en toetsing,
meer brieven schrijft naar andere organisaties (brief 2) dan naar de eigen
beroepsverenigingen (brief  1). Dat geldt vooral voor samenwerking   in  de
eerste lijn en in mindere mate voor samenwerking met de tweede lijn.
Ook bij jeugdgezondheidszorg is dit verschil groot. Blijkbaar trachten
huisartsen de problemen in eerste instantie zelf op te lossen in directe
confrontatie met de betrokken verenigingen en instanties en richt men
zich pas daarna tot de eigen beroepsvereniging. Plaatselijke acties worden
veel ondernomen, ook hier weer vooral op het gebied van de samenwer-
king (40% voor acties in de eerste lijn en 29% voor activiteiten op het
gebied van samenwerking met de tweede lijn). Het organiseren van bijeen-
komsten vindt eveneens vooral plaats op het gebied van samenwerking in
de eerste lijn en met de tweede lijn. Nascholing en toetsing volgen hierin
de samenwerking op de voet, evenals de verloskunde. Opini6rende artike-
len scoren laag.

Samenvattend kunnen uit deze tabel de volgende conclusies worden ge-
trokken. Over het geheel genomen geven respondenten de voorkeur aan
het organiseren van bijeenkomsten boven andere mogelijke initiatieven. De
betrokken huisartsen hebben in de afgelopen jaren duidelijk vaker initita-
tieven genomen op het gebied van samenwerking in de eerste lijn dan op
de andere onderzochte terreinen. Brieven worden  meer naar andere  dan  de

eigen beroepsorganisaties geschreven. Van de mogelijkheid tot het schrij-
ven van opini6rende artikelen wordt door de respondenten weinig gebruik
gemaakt.
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Hoofdstuk 10
Effecten van het landelijk beleid op de basis

De effecten van het landelijk beleid kunnen niet gemeten worden aan de
hand van genomen besluiten. Van effect is pas sprake wanneer de huisarts
het beslotene heeft geintegreerd in zijn dagelijks handelen. In feite bete-
kent dit dat zowel de opvattingen als het gedrag van de huisarts in over-
eenstemming moeten zijn met het beleid. De beroepsverenigingen moeten
daarvoor gunstige voorwaarden scheppen. Een eerste vereiste is dat kennis
en informatie over het beleid de basis kan bereiken. Dat gebeurt vooral
schriftelijk via verspreiding van informatie in de vakbladen, maar vindt
ook plaats via bijeenkomsten, congressen en symposia. Een tweede ver-
eiste is dat de huisarts de geboden informatie ook leest, de georganiseer-
de bijeenkomsten ook bezoekt en de landelijke ontwikkelingen ook daad-
werkelijk volgt. Vervolgens zal de huisarts het belang van de beroepsver-
enigingen moeten onderschrijven. En tenslotte zal de huisarts zijn opvat-
tingen in overeenstemming moeten brengen met de landelijke normen, zo-
als door het beleid geformuleerd, en deze ook in concreet gedrag moeten
omzetten. In de enquete zijn de effecten van het landelijk beleid langs
deze lijnen nagegaan. Achtereenvolgens komen aan de orde:
-    het leesgedrag van de huisarts;
-    het volgen van het landelijk beleid;
-  de opvattingen van de huisarts over het belang van de beroepsvereni-

gingen en de huisartsinstituten en
- de opvattingen en het gedrag van de huisarts met betrekking tot 6

onderwerpen uit het Basistakenpakket.

10.1. Het leesgedrag van dehuisarts

De beroepsgroep beschikt over een groot aantal periodieken en vakbladen,
door middel waarvan landelijke opvattingen en beleidsbeslissingen kunnen
worden verspreid.

De informatie over het beleid van de LHV wordt verspreid via Medisch
Contact, het offici6le orgaan van de KNMG, dat wekelijks verschijnt. In
Medisch Contact is een vaste rubriek gereserveerd voor mededelingen van
de LHV en is plaats ingeruimd voor ingezonden brieven van lezers. Daar-
naast worden door de LHV zelf Ledenbrieven en Informatiebulletins uitge-
geven. Medisch Contact, Informatiebulletins en Ledenbrieven worden gratis
verspreid onder de LHV-leden.
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De voornaamste 1)ron van informatiespreiding van het NHG is het we-
tenschappelijk tijdschrift Huisarts en Wetenschap. Het abonnement hiervan
is inbegrepen bij het lidmaatschap van de vereniging. Ook niet leden kun-
nen zich op dit blad abonneren. Sinds 1983 geeft het NHG ook een infor-
matieblad uit voor de leden, te weten Huisarts en Genootschap. Dit blad
is kosteloos. De huisartsinstituten informeren de huisartsen die op een of
andere manier met hun samenwerken, ieder op hun eigen manier. Veel
informatie wordt mondeling overgebracht tijdens bijeenkomsten van huis-
artsopleiders en huisartsdocenten. Daarom is over de informatieversprei-
ding vanuit de huisartsinstituten in de enquete geen aparte vraag opgeno-
men, maar is alleen gevraagd naar het lezen van rapporten en publikaties
van de huisartsinstituten.

Sinds 1984 wordt de informatie over toetsing verspreid door de Stich-
ting Toetsing Huisartsen, een gemeenschappelijke stichting van de LHV en
het  NHG,  via het maandblad "Toetsstand".  Dit blad bevat ook praktische
adviezen en oefeningen voor het toetsen van bepaalde onderdelen van het
huisartsenwerk.

Wetenschappelijke publikaties van het NHI op het gebied van de huis-
artsgeneeskunde worden, in tegenstelling tot de eerder genoemde bladen,
niet automatisch en niet kosteloos onder de huisartsen verspreid. In vraag
29 wordt geinformeerd naar het leesgedrag met betrekking tot de ver-
schillende tijdschriften en periodieken. De antwoorden worden, onderver-
deeld naar respondenten uit de kring van de LHV, het NHG en de univer-
sitaire huisartsinstituten, in tabel 17 weergegeven. De percentages zijn
verkregen door de categorie6n "regelmatig" en "soms" bij elkaar op te
tellen.

Tabel 17 Respondenten die tijdschriften "regelmatig" of "soms" lezen, ver-
deeld naar organisatie (in %)

Tijdschrift LHV NHG UHI Totaal aantal

(N=681) (N=405) (N=340) respondenten
(N=740)

Medisch Contact 98.9 97.8 98.2 96.9

Ledenbrieven 97.2 95.1 93.8 92.4

Info-bulletins 95.6 93.1 92.1 90.8

Hen W 76.5 94.1 82.1 77.4

Hen G 36.9 64.6 43.2 39.6

Toetsstand 37.2 46.0 40.1 36.9

Rapp. LHV/NHG 72.6 72.6 72.9 70.1

Rapp. UHI'en 65.1 72.8 73.8 64.9

Rapp. NHI 56.2 66.5 60.9 55.7
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Uit de tabel blijkt dat de huisarts zijn vakbladen trouw leest. De T,HV-
informatie wordt door praktisch iedere huisarts gelezen. Voor Huisarts en
Wetenschap liggen de leescijfers eveneens hoog. Met uitzondering van
"Toetsstand"  en " Huisarts en Genootschap" leest bijna  56%  van  de  huis-
artsen alle informatie die door de beroepsgroep wordt verstrekt regelmatig
of soms. Laat men ook de rapporten van het NHI buiten beschouwing, dan
stijgt dit percentage tot bijna 65%. De rapporten van het NHI worden
door ruim 55% van de respondenten soms of regelmatig gelezen. Opvallend
is hier dat de betrokkenen van de huisartsinstituten deze rapporten het
minst lezen. Overigen leest bijna drie kwart van de beroepsgroep de rap-
porten van de beroepsorganisaties. Enige echte verschillen tussen de groe-
pen  zijn te vinden  bij " Huisarts en Genootschap"   en bij "Toetstand":  de
NHG-groep scoort duidelijk hoger  dan de overige groepen.  Voor " Huisarts
en Genootschap" is dit vanzelfsprekend. Het blad wordt alleen onder de
eigen leden verspreid. Voor "Toetsstand" ligt dat anders. Hier komt de
voortrekkersrol van het NHG enigzins naar voren.

Samenvattend kan worden gezegd dat de huisartsen via het lezen van hun
vakbladen vrij volledig op de hoogte zijn van de gang van zaken binnen
hun beroepsverenigingen. De landelijke informatiespreiding vanuit de LHV
blijkt uiterst effectief te zijn. Praktisch alle respondenten zijn goed op
de hoogte van wat er in de LHV gaande is. Dat geldt voor het NHG in
iets mindere mate. De landelijke informatiespreiding vanuit het NHG is
vooral succesvol op wetenschappelijk gebied. Deze bereikt driekwart van
de respondenten. De NHG-leden stellen zich echter veel minder op de
hoogte van wat er in het NHG leeft dan de LHV-leden met betrekking tot
hun vereniging. Degenen die bij een huisartsinstituut zijn betrokken, vol-
gen de beroepsverenigingen op de voet. De getrokken conclusies zijn niet
verrassend wanneer men bedenkt dat de organisatiegraad onder de huis-
artsen hoog en de overlap tussen de drie groepen groot is.

10.2. Het volgen van het landelijk beleid

Het volgen van het landelijk beleid zal voor de praktizerende huisarts
meestal gekoppeld zijn aan specifieke interessegebieden binnen zijn vak.
De vragen hierover zijn daarom alleen op deze specifieke taakgebieden
gericht. De huisarts kan op verschillende manieren op de hoogte blijven
van hetgeen er op die gebieden aan ontwikkelingen plaatsvindt. In de en-
qu6te zijn daarvoor drie indicatoren gebruikt, namelijk deelname aan sym-
posia en congressen, lezen van vakliteratuur en kennisname van acties en
activiteiten   van de beroepsverenigingen  op het betrokken taakgebied   (1).
De antwoorden op de betreffende vragen worden voor de zes taakgebieden
tezamen in tabel 18 gepresenteerd. De categorie "anders" is uit de tabel
weggelaten. De aantallen waren gering (< 1%).
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Tabel 18 Volgen van landelijke ontwikkelingen naar taakgebied (N= 740)

Taakgebied Volgen landelijke ontwikkelingen
Deelname Lezen Kenisname

symposia literatuur acties

abs. % abs. % abs.         %

Verloskunde 239 32.3 636 86.0 554 74.9

Jeugdgez. zorg 242 32.7 631 85.3 538 72.7

Samenwerking le 1.   363 49.1 678 91.6 629 85.0

Samenwerking 2de 1. 348 47.0 661 89.3 621 83.9

Nascholing *           ---     -- 683 92.3 632 85.4

Toetsing 244 33.0 610 82.4 480 64.9

* Kennisname heeft betrekking op activiteiten van de SNH. De corres-
ponderende getallen voor het PAOH zijn 693 en 94%

Uit tabel 18 blijkt dat de huisartsen de landelijke ontwikkelingen vooral
door het lezen van vakliteratuur en kennisname van landelijke acties op
de genoemde taakgebieden op de voet volgen. Hieruit mag de conclusie
worden getrokken dat het landelijk beleid langs deze wegen een aanzien-
lijk effect heeft op de huisarts. Alleen voor de toetsing geldt dit in min-
dere mate. Dat komt door het prille stadium waarin de toetsing zich be-
vond op het moment van het onderzoek. Deelname aan congressen en
symposia komt duidelijk minder frequent voor en neemt vooral een be-
langrijke plaats in op het terrein van de samenwerking in de eerste lijn
en met de tweede lijn. Dit laatste sluit aan bij de reeds besproken bevin-
dingen over de activiteiten van huisartsen op diezelfde gebieden. Blijkbaar
hebben huisartsen een voorkeur voor het organiseren en volgen van sym-
posia op het gebied van de samenwerking.

10.3.   Opvattingen van de huisarts over het belang van de
beroepsverenigingen en de huisartsinstituten

Effecten van het landelijk beleid worden ook bepaald door het belang dat
de huisarts hecht aan de activiteiten van de beroepsverenigingen en de
huisartsinstituten. Hierover is een aantal vragen in de enquete opgenomen
(vraag   17,  24  en  28). Deze vragen zijn opgesteld  in  de  vorm  van  een  5-
puntsschaal lopend van "heel belangrijk" tot "heel onbelangrijk" en hebben
betrekking op de volgende activiteiten: belangenbehartiging, kwaliteitsbe-
vordering en beroepsnormering. De resultaten warden in tabel 19 weerge-
geven. Ze zijn verkregen door samenvoeging van de antwoorden op de
categoriedn "heel belangrijk" en "belangrijk".
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Tabel 19 Belang van de beroepsverenigingen en de huisartsinstituten voor
de huisarts naar soort activiteit (N=740)

soort LHV NHG UHI
activiteit abs. % abs. % abs.      %

Belangenbehartiging 646 87.3 187 25.3 141  19.1

Kwaliteitsbevordering 509 68.8 536 72.4 502 67.8
Beroepsnormering 414 55.9 364 49.2 268 36.2

Uit tabel 19 blijkt dat de LHV zowel voor de belangenbehartiging als voor
de beroepsnormering als het meest aangewezen wordt gezien. Verder valt
op dat het NHG weliswaar het hoogste scoort wat de kwaliteitsbevorde-
ring betreft, maar dat deze activiteit evenzeer aan de LHV en de huis-
artsinstituten worden toevertrouwd. De huisartsinstituten worden duidelijk
alleen van belang geacht voor de kwaliteitsverbetering. Door de meeste
respondenten wordt van de huisartsinstituten terecht geen belangenbehar-
tiging verwacht. Wel is het merkwaardig dat slechts een derde van de
respondenten de beroepsnormering ziet als een taak van de huisartsinsti-
tuten. Mogelijk heeft men beroepsnormering in de juridische zin van het
woord opgevat en daarom meer in handen van de beroepsverenigingen
gelegd.

10.4.   Opvattingen en gedrag van de huisarts met betrekking tot
deeltaken uit het Basistakenpakket

Vragen over opvattingen van de huisarts zijn in de vragenlijst per onder-
werp in aparte clusters opgenomen. Ze zijn geformuleerd als stellingen,
waarop gescoord kon worden met 1 tot en met 5, al naar gelang men het
eens of oneens  was  met de betrokken uitspraak. De betrokken stellingen
zijn ontleend aan normen uit het Basistakenpakket, uitspraken van lande-
lijke sleutelfiguren en gegevens uit de huisartsenliteratuur. Gezamenlijk
zijn deze indicatief voor het landelijk beleid. De mate waarin de opvat-
ting van de huisarts met een bepaalde uitspraak overeenkomt, wordt opge-
vat als een indicator voor het effect van het landelijk beleid op dat punt.
De antwoorden worden hierna per onderwerp besproken.

Vragen over het gedrag van de huisarts in relatie tot de landelijke
norm zijn eveneens in clusters per onderwerp in de vragenlijst opgeno-
men. De vraagformulering bleek echter niet eenduidig (2). Daarom moest
deze set worden uitgesloten van verdere analyse. Door dit probleem kon
het effect van het landelijk beleid op het gedrag van de huisarts alleen
worden nagegaan voor de groep respondenten die een bepaalde deeltaak
feitelijk uitoefent.
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10.4.1. Verloskunde

Ondanks het feit dat men de praktische verloskunde op beleidsniveau als
een hoofdtaak van de huisarts ziet en alle sleutelfiguren op din na dit
standpunt naar voren hebben gebracht, kan men binnen de huisartsgenees-
kunde op dit punt geen zelfstandig beleid voeren. De voornaamste belem-
mering vormt het Ziekenfondsbesluit van 1941, waarin aan de verloskun-
dige prioriteit wordt gegeven boven de huisarts. Dat houdt in dat de fi-
nanci6le vergoeding voor de bevalling wordt gebaseerd op de verloskun-
dige. Verloskundige hulp door de huisarts wordt, indien er een verloskun-
dige in het gebied is gevestigd, niet door het ziekenfonds vergoed. Deze
beperking geldt uiteraard alleen voor het doen van bevallingen bij zieken-
fondspatiunten. De praktische mogelijkheid zelf bevallingen te doen is
daarmee voor veel huisartsen vervallen, temeer daar zowel het aantal zie-
kenfondsverzekerden als het aantal verloskundigen groot is. Daarnaast
neemt het aantal bevallingen dat in het ziekenhuis onder leiding van een
gynaecoloog plaatsvindt toe en daalt het geboortecijfer. Van de respon-
denten doet 40% zelf nog bevallingen. Van degenen die nu geen bevallin-
gen meer doen heeft drie kwart dat in het verleden wel gedaan. Drie be-
langrijke redenen om geen bevallingen meer te doen zijn: het feit dat er
een verloskundige in het praktijkgebied aanwezig is (86%), dat er te
weinig aanbod is (52.5%) en dat er in de waarneemgroep geen bevallingen
meer worden gedaan, zodat de huisarts niet op een collega huisarts kan
terugvallen (48.2%). Daarnaast vindt toch nog  56% het een te zware belas-
ting. Omdat men meer dan een reden kon opgeven voor het niet (meer)
doen van bevallingen, kon niet worden achterhaald hoe zwaar het argu-
ment "te zware belasting" weegt. In dat geval zou de huisarts deze taak
vrijwillig neergelegd hebben en niet onder druk van buiten af, zoals dat
bij de andere argumenten het geval is. Van de respondenten zegt 5.4% dat
men, wanneer zich een onverwachte situatie voordoet, niet in staat is een
bevalling te doen. Van de respondenten werkt 69.1% samen met een ver-
loskundige en 51.6% met de betrokken gynaecoloog die de bevalling leidt.
Het is duidelijk dat op het gebied van de verloskunde sprake is van een
pluriforme beroepsuitoefening door huisartsen. Het landelijk beleid draagt
daarvan de sporen en is gednt op de feitelijke situatie. In het Basistaken-
pakket klinkt bij de formulering van de taken van de huisarts op het
gebied van de verloskunde duidelijk de wenselijkheid door deze taak voor
de huisarts zoveel mogelijk te behouden. Omdat op landelijk niveau vrij
grote overeenstemming bestaat over het beleid ten aanzien van de verlos-
kunde, zijn de vragen 48 tot en met 52 van de enqu6te uit het Basista-
kenpakket afkomstig. Alleen vraag 53 is ontleend aan de gesprekken met
sleutelfiguren. In tabel 20 zijn de stellingen en de mate waarin de res-
pondenten het met de uitspraken eens of enigszins mee eens zijn, ver-
meld.



148

Tabel 20 Mate van overeenstemming in opvattingen over verloskunde
tussen de respondenten en de landelijke beleidsgroep. (N=740)

vr.    Opvattingen van de enigszins
landelijke beleidsgroep mee eens mee eens totaal

48. Iedere huisarts moet over 67.3% 16.1% 83.4%
verloskundige vaardigheid
beschikken om in noodgevallen
bevallingen te kunnen doen.

49. Wanneer de huisarts zelf 59.2% 23.1% 82.3%
geen bevallingen meer doet,
moet hij samenwerken met de
verloskundige en/of gynaeco-
loog in verband met de al-
gemeen medische zorg voor
de zwangere.

50.    De praktische verloskunde 42.3% 16.9% 59.2%
hoort tot de taak van de
huisarts als gezinsarts.

51. De huisarts kan alleen dan 70.0% 15.7% 85.7%
besluiten geen bevallingen
meer te doen, wanneer hij
deze taak kan overdragen aan
een ter plaatse beschikbare
verloskundige.

52.    De huisarts heeft een ge- 53.2% 14.2% 67.4%
lijkwaardige positie met
de verloskundige, voor zover
het de specifiek verloskundige
taken betreft.

53.    De praktische verloskunde 70.1% 12.6% 82.7%
moet in de basisopleiding
worden opgenomen om te
voorkomen dat er twee soor-
ten artsen ontstaan.

Uit de uitspraken blijkt dat de respondenten de landelijke normen groten-
deels onderschrijven, niet alleen kwantitatief, maar ook wat de volgorde
in belangrijkheid betreft. Het hoogste percentage huisartsen is het eens
met de uitspraak van de sleutelfiguren: "De praktische verloskunde moet
in  de basisopleiding worden opgenomen". De huisarts kan alleen besluiten
geen bevallingen meer te doen, wanneer er ter plaatse een verloskundige
aanwezig is. Dit wordt door 86% van degenen die zelf geen bevallingen



149

meer   doen   ook als reden genoemd. In aansluiting daarop wordt   de   uit-
spraak dat iedere huisarts over verloskundige vaardigheid moet beschikken
om in noodgevallen bevallingen te kunnen doen, het meest onderschreven.
Bijna 95% van de respondenten antwoordt aan deze norm te kunnen vol-
doen. De stelling dat de huisarts, wanneer hij zelf geen bevallingen meer
doet, moet samenwerken   met de verloskundige en/of gynaecoloog   in   ver-
band met de algemeen medische zorg voor de zwangere, wordt door 59.2%
van de respondenten geheel en door ruim 23% enigszins onderschreven
terwijl 69% van de betrokkenen dit ook in praktijk brengt. De gelijkwaar-
dige positie van de verloskundige ten opzichte van de huisarts wordt met
ruim 53% minder algemeen erkend. Wanneer ook de groep huisartsen die
het enigszins met de uitspraken eens is wordt meegeteld, blijft de volg-
orde in percentages nagenoeg dezelfde. Alleen de opleidingsvraag ver-
schuift dan naar de derde plaats.

Samenvattend kan uit de antwoorden de conclusie worden getrokken dat
de consensus in de beroepsgroep ten aanzien van het verloskundebeleid
groot is. De grote meerderheid van de respondenten blijft de praktische
verloskunde zien als een taak voor de huisarts, een taak die hij alleen
(node?) kan afstaan wanneer er een verloskundige aanwezig is. In dat
laatste geval is hij van mening verantwoordelijk te blijven voor de zwan-
gere in verband met de algemeen medische begeleiding, vanuit een positie
die gelijkwaardig is aan die van de verloskundige. Hij brengt deze mening
ook in praktijk. De praktische verloskunde moet als mogelijkheid open
blijven voor de huisarts. Hij moet er via zijn medische studie voor opge-
leid blijven. Hoewel 67 tot 83% de opvatting deelt dat de huisarts over
verloskundige vaardigheid moet beschikken om in tijd van nood een be-
valling te kunnen doen, geeft 5.4% van de respondenten aan niet aan deze
norm te voldoen. Dat de huisarts omdat hij "gezinsarts" is zelf beval-
lingen moet blijven doen, wordt door meer dan de helft van de respon-
denten ofwel betwijfeld of ontkend.

10.4.2. Jeugdgezondheidszorg

De landelijke sleutelfiguren zijn het onderling minder eens over het beleid
ten aanzien van de jeugdgezondheidszorg. Ongeveer de helft van de sleu-
telfiguren is van mening dat het consultatiebureau voor zuigelingen en
kleuters niet tot het takenpakket van de huisarts behoort, omdat het te-
veel tijd vergt, te routinematig is of geen medisch werk is. Uit de ant-
woorden op vraag 60 blijkt dat de respondenten het hier in grote meer-
derheid niet mee eens zijn. Ruim een derde van de 740 respondenten doet
zelf cb-werk in het kader van het kruiswerk. Van de 475 respondenten
die   zelf geen cb-werk doen (vraag 58), vindt slechts   20%   dat het teveel
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tijcl  kost,   11.8%  dat het cb-werk te routinematig  is  en  nog  geen  3%  dat
het geen medisch werk is. Andere sleutelfiguren zijn van mening dat de
huisarts eerst een speciale applicatiecursus zou moeten volgen alvorens
deze taak op zich te mogen nemen. Onder de respondenten verwacht 58%
dat dit in de toekomst ook ge6ist zal warden. Maar in landelijke beleids-
kringen is ook een groep die van mening is dat de zuigelingen- en kleu-
terzorg tot de taak van de huisarts hoort in het kader van de levensloop-
geneeskunde. Deze opvatting wordt door 51% van de respondenten gedeeld.
De landelijke verdeeldheid over deze taak van de huisarts berust yooral
op de feitelijke aanwezigheid van speciaal opgeleide cb-artsen, die deze
taak in het kader van het kruiswerk verrichten. Ruim 86 % van de huis-
artsen die zelf geen cb-werk doen verwijst naar die feitelijke situatie,
terwijl 22% zegt geen verbintenis met het kruiswerk te kunnen krijgen. In
tabel 21 zijn de antwoorden met betrekking tot de Jeugdgezondheidszorg
vermeld.

Tabel 21 Mate van overeenstemming in opvattingen over jeugdgezond-
heidszorg tussen de respondenten en de landelijke beleidsgroep.
(N=740)

vr.    Opvattingen van de enigszins

landelijke beleidsgroep mee eens mee eens totaal

66.    De belangstellende en bijge- 54.5% 24.2% 78.7%
schoolde huisarts is in de
beste positie om cb-werk voor
zuigelingen en kleuters te doen.

67.    Het is een uitholling van 46.9% 26.5% 73.4%
het vak van de huisarts als de
zuigelingen- en kleuterzorg uit
het takenpakket van de huisarts
verdwijnt.

68. Het is de taak van de huis- 52.0% 32.2% 84.2%
arts samen te werken met de cb-
arts, als het cb-werk niet door
de huisarts zelf wordt verricht.

69. Als onderdeel van de levens- 50.7% 26.6% 77.3%
loopgeneeskunde behoort de
zuigelingen- en kleuterzorg tot
de taak van de huisarts.

70. Ten aanzien van zuigelingen 32.3% 35.3% 67.6%
en kleuters heeft de huisarts
naast een curatieve en preven-
tieve taak ook een pedagogische
taak.
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In de antwoorden op de vragen 66 tot en met 70 zijn de percentages
overeenstemming met de landelijke norm aanmerkelijk lager dan bij de
verloskunde, al blijven deze bij alle items nog boven de 50%. Vraag 66 is
afl(omstig uit de literatuur. De overige vragen zijn ontleend aan het Ba-
sistakenpakket.

Uit de tabel valt op te merken dat de huisarts het cb-werk als facul-
tatieve taak ziet. De belangstellende en bijgeschoolde huisarts is daartoe
in de beste positie, vinden de meesten. De huisarts moet in ieder geval
met de cb-arts samenwerken, indien hij zelf deze taak niet vervult, vindt
52% tot ruim 84% van hen. Toch vindt nog de helft van de respondenten
dat zuigelingen- en kleuterzorg, als onderdeel van de levensloopgenees-
kunde, tot de taak van de huisarts behoort en wordt het door bijna 47%
als een uitholling van het vak gezien, wanneer deze taak uit het taken-
pakket van de huisarts zou verdwijnen. Bij nadere beschouwing blijkt
vraag 70 uit tabel 21 een inconsistente vraag te zijn. Men kan uit de
antwoorden geen overeenstemming met het landelijk beleid bepalen, omdat
de twee eerste items wel tot de taak van de huisarts horen en de derde
niet. Deze vraag is daarom verder buiten beschouwing gelaten.

Samenvattend kan worden gesteld dat ook de opvattingen van de basis
van de beroepsgroep over het cb-werk verdeeld zijn, zij het dat de
meeste respondenten deze taak voor de huisarts niet graag verloren laten
gaan. De opvattingen stroken in veel gevallen niet met de feitelijke situa-
tie, omdat men het cb-werk wegens externe omstandigheden heeft moeten
opgeven. Evenals de beleidsmakers laat men graag alle mogelijkheden
open. Daarmee bevestigt men de status quo.

10.4.3. Samenwerking

Het landelijk beleid rond samenwerking verloopt minder moeizaam en
wordt minder bepaald door externe factoren dan bij de verloskunde en de
jeugdgezondheidszorg. Samenwerking in de eerste lijn neemt sinds de ze-
ventiger jaren steeds meer toe. Deze is ontstaan aan de basis en in eerste
instantie alleen door het NHG gepropageerd. De LHV voerde aanvankelijk
een veel terughoudender beleid, maar heeft zich later ook voorstander
verklaard van samenwerking tussen tenminste huisarts, maatschappelijk
werker en wijkverpleegkundige. Van de respondenten maakt 97.7% deel uit
van een waarneemgroep. Vervolgens werkt 68.5% regelmatig en 29.6% inci-
denteel samen met de wijkverpleging. Voor het maatschappelijk werk be-
dragen de percentages 54.7% voor regelmatige samenwerking en 41.8% voor
incidenteel contact. Het percentage respondenten dat daarnaast nog met
andere hulpverleners samenwerkt is 82%. Dit betreft hoofdzakelijk samen-
werking met fysiotherapeuten. Vaste afspraken met specialisten heeft
slechts 27.3% van de respondenten. In het Basistakenpakket wordt onder
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samenwerking verstaan: "Herhaaidelijk meer of minder gestructureerd
overleg tussen verschillende hulpverleners". Verder stelt het rapport  dat
samenwerking juist voor de huisarts, die een centrale positie in de ge-
zondheidszorg inneemt, van vitaal belang is. Zonder samenwerking zou de
huisarts niet kunnen functioneren. In het rapport wordt benadrukt dat
samenwerking verschillende vormen en verschillende niveau's heeft en op
verschillende wijzen gestalte kan krijgen, zodat er van uitgegaan moet
worden dat samenwerkingsverbanden een pluriforme samenstelling kunnen
hebben. Om de samenwerking tussen werkers in de eerste lijn te bevorde-
ren wordt aanbevolen te streven naar eenzelfde doelpopulatie en naar
samenwerkingsovereenkomsten, waarbij doelstelling en middelen duidelijk
worden omschreven. De standpunten uit het Basistakenpakket zijn ver-
werkt in de vragen 86 tot en met 94. De sleutelfiguren scharen zich gro-
tendeels achter deze standpunten en geven nog een aantal nuanceringen,
die in de vragen 92 tot en met 94 zijn verwerkt. De antwoorden op deze
vragen staan in tabel 22. De vragen 88 en 94 zijn geformuleerd als ont-
kenning van de norm. Dat wil zeggen dat volgens landelijk standpunt ten
aanzien van vraag 88 samenwerking tussen huisartsen juist meer in het
voordeel is van de hulpverlening dan van de hulpverleners en ten aanzien
van vraag 94 dat gezondheidscentra niet leiden tot verzakelijking van de
hulpverlening aan de pati6nt. In feite geldt voor deze vragen dat hoe
kleiner de percentages "mee eens" zijn, des te groter de overeenstem-
ming is met de landelijke norm. Voor de leesbaarheid zijn dit soort vra-
gen gehandhaafd in de oorspronkelijke vorm. De zogenaamde "anti-norm
vragen" worden in het vervolg van een sterretje voorzien. In tabel 22 zijn
de stellingen en de mate waarin de respondenten het eens zijn met de
landelijke norm aangegeven. Over samenwerking met de tweede lijn geeft
het Basistakenpakket hoofdzakelijk tekortkomingen aan. Daarom is hier-
over maar don vraag in de enqu6te opgenomen. Deze is als laatste uit-
spraak aan tabel 22 toegevoegd. De uitspraak is ontleend aan de litera-
tuur.

Het beeld dat uit de enqu6te naar voren komt is dat samenwerking tussen
huisartsen door de meeste respondenten als nuttig wordt gezien. Ruim 90%
van de respondenten is het eens met de opvatting uit het Basistakenpak-
ket dat samenwerking tussen huisartsen vooral in het voordeel is van de
hulpverlening en meer dan de helft vindt dat die samenwerking de huis-
arts meer zekerheid geeft. Over het geheel genomen blijken de respon-
denten minder overeen te stemmen met het landelijk beleid ten aanzien
van samenwerking in de eerste lijn dan zou mogen worden verwacht op
grond van de initiatieven die op dit punt vooral uit de basis naar voren
zijn gekomen. De meeste huisartsen stemmen wel overeen met het lande-
lijk beleid, maar alleen voor zover het de samenwerking met anderen op
zich betreft. Men ziet de noodzaak tot samenwerking vanuit "het klach-
tenaanbod" van de pati6nt en brengt de samenwerking ook in praktijk.
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Tabel 22 Mate van overeenstemming in opvattingen over samenwerking
tussen de respondenten en de landelijke beleidsgroep (N=740)

vr.    Opvattingen van de enigs-

landelijke beleidsgroep mee eens zins totaal
mee eens

86. Het klachtenaanbod (3) van patiun- 69.3% 22.6% 91.9%
ten maakt samenwerking van de
huisarts met andere disciplines
noodzakelijk.

87. Een van de voorwaarde voor het wel- 42.0% 30.0% 72.0%
slagen van samenwerking is afstern-
ming van geografische werkgebieden.

88.* Samenwerking tussen huisartsen is 9.9% 16.2% 26.1%
meer in het voordeel van de hulpver-
leners dan van de hulpverlening.

89.    Tijdens een ziekenhuisopname dient 22.2% 40.1% 62.3%
de huisarts geregeld overleg te
plegen met de specialist over de
opgenomen patilint.

90. Samenwerkingsovereenkomsten tussen 29.2% 29.9% 59.1%
hulpverleners in de eerste lijn,
waarin doelstellingen en middelen
duidelijk zijn omschreven, bevor-
deren de samenwerking tussen de
huisarts en de andere eerstelijns-
werkers.

91.    Samenwerking in eerste lijn bevordert 44.1% 38.1% 82.2%
het beroepsmatig functioneren van
de huisarts.

92.    In een samenwerkingsverband met 23.4% 30.8% 54.2%
andere disciplines wordt de medi-
sche taak van de huisarts verbreed.

93. Gestructureerde samenwerking in de 31.0% 25.0% 56.0%
eerste lijn versterkt de positie
van de huisarts ten opzichte van
de specialist.

94.* Gezondheidscentra leiden tot ver- 30.4% 27.2% 57.6%
zakelijking in de hulpverlening
aan de pati6nt.

95. Samenwerking tussen huisartsen geeft 52.2% 35.7% 87.9%
de huisarts meer zekerheid ten aan-
zien van zijn kwaliteit van werken.

* anti-norm vraag
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De meeste huisartsen werken samen met de wijkverpleging en het maat-
schappelijk werk, terwijl in veel gevallen ook met de fysiotherapie wordt
samengewerkt. Voor zover het om enige structuur in de samenwerking
gaat, bijvoorbeeld door afstemming van werkgebieden en het sluiten van
samenwerkingsovereenkomsten, daalt de overeenstemming van de basis ten
opzichte van de topgroep tot beneden de 50%. De huisarts wil zich blijk-
baar in dit opzicht niet binden. Een kleine 70% van de respondenten ten-
slotte is het eens met de uitspraak van de landelijke beleidsgroep dat
gezondheidscentra niet leiden tot verzakelijking van de hulpverlening.
Deze opvatting heeft echter geen consequenties voor het feitelijk gedrag.
Van de respondenten voert slechts 7.4% de huisartspraktijk uit in een
gezondheidscentrum.

De samenwerking met de tweede lijn is eveneens zwak voor zover het
vaste afspraken met specialisten betreft. Dit kan gezien worden als ge-
brek aan tijd en animo van de kant van de specialisten, maar het lijkt
erop dat de huisarts geregeld overleg met specialisten tijdens ziekenhuis-
opname van de patidnt zelf ook  niet zo belangrijk vindt (vraag 89.).

10.4.4. Nascholing

Het landelijk beleid rond de nascholing is sterk gekoppeld aan de organi-
satie en uitvoering van nascholingsactiviteiten. Voor de beroepsverenigin-
gen zijn dit de nascholingscursussen en bijeenkomsten van de SNH, voor
de universitaire huisartsinstituten het postacademisch onderwijs in de
(huisarts)geneeskunde (PAOH). Tussen beide organisaties bestaat  een  in-
tensieve samenwerking. Het nascholingsaanbod voor huisartsen in Neder-
land is overvloedig. Naast het postacademisch onderwijs en de nascholing
in SNH-verband zijn er nog tal van andere vormen en mogelijkheden. In
een artikel uit 1978 van De Graaff (4) in Medisch Contact over dit onder-
werp worden maar liefst 27 vormen van nascholingsactitivteiten geanaly-
seerd. Van het veelzijdige aanbod wordt echter slechts door een beperkte
kring huisartsen regelmatig gebruik gemaakt. De schattingen vari6ren van
20% (5) tot 45% (6) van de huisartsen. Naast georganiseerde nascholing is
ook sprake van individuele vormen van nascholing. Daartoe worden onder
andere gerekend het lezen van vakliteratuur, studiemateriaal van de far-
maceutische industrie, Teleac-uitzendingen en vormen van zelf-evaluatie.

Het Basistakenpakket stelt op het punt van de nascholing dat uit de
verantwoordelijkheid van de huisarts voortvloeit dat hij de voor zijn
functie noodzakelijke kennis, vaardigheden en attitudes ontwikkelt en op
peil houdt. Op welke wijze dit moet geschieden, wordt aan de eigen ver-
antwoordelijkheid van de huisarts overgelaten. Gesteld wordt dat de een
deze taak zal vervullen door middel van georganiseerde vormen van na-
scholing, terwijl de ander de nadruk zal leggen op zelfstudie. Het rapport
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stelt dat voldoende tijd moet worden besteed aan nascholing, waaronder
tenminste 40 uur georganiseerde nascholing per jaar. Hiermee wordt een
harde en ook toetsbare norm voor nascholing gegeven. Het feitelijk ge-
drag van de huisarts op dit punt blijkt uit de antwoorden op de vragen
100 tot en met 104. De gegevens hebben betrekking op de nascholing in
1983. Van de respondenten heeft 4.7% in 1983 aan geen enkele vorm van
nascholing deelgenomen, de meesten van hen omdat ze geen tijd hadden
en een derde omdat men geen behoefte had aan nascholing of de onder-
werpen niet vond aanspreken. Van de ruim 95% die weI aan nascholing
deed, schommelde het aantal uren per week besteed aan individuele na-
scholing tussen 1 en 6 uur. Naar mag worden aangenomen betreft dit het
bijhouden van de vakliteratuur. Deze cijfers komen aardig overeen met de
bevindingen over het leesgedrag van de huisarts.

Aan georganiseerde nascholing heeft in 1983 89% van de respondenten
deelgenomen. Daarvan voldeed slechts 40% aan de norm van tenminste 40
uur georganiseerde nascholing. Omdat de antwoorden betrekking hebben
op din jaar, kan er een zekere mate van toeval in het spel zijn. Niet-
temin blijkt het percentage aan de lage kant. De PAOH-nascholing werd
door 60% en de SNH-nascholing door 43% van de respondenten bezocht.
Als andere vormen van nascholing zijn door de respondenten genoemd:
klinische conferenties (30%), Warffumcursussen (12%), symposia (8%), blok-
cursussen, workshops en NHG-kamerbijeenkomsten (ieder 6%) en cursussen
van de farmaceutische industrie (13%).

De vragen 109 tot en met 113 van de enquete hebben betrekking op de
opvattingen van de huisartsen over nascholing en zijn in tabel 23 ver-
werkt. De vragen 109, 110 en 113 zijn ontleend aan het Basistakenpakket
en   vraag   112 is afkomstig   uit de literatuur. Vraag   111 is afgeleid  uit  de
gesprekken met sleutelfiguren. Deze vraag is gesteld in de vorm van een
"anti-norm". Het standpunt  van de sleutelfiguren is derhalve  dat  in  de
nascholing meestal onderwerpen worden behandeld waar de huisarts juist
nog niet genoeg kennis van heeft. Uit de tabel komt naar voren dat de
meeste huisartsen de noodzaak van nascholing onderschrijven. Men is veel
minder zeker of men door nascholing zijn eigen tekortkomingen leert
zien. Ruim de helft van de respondenten is daar echt zeker van en 31.1%
twijfelt er aan. De landelijke norm van 40 uren nascholing per jaar wordt
door bijna 50% van de respondenten onderschreven en door 20.7% enigs-
zins. Over de inhoud van de nascholing komen de meningen van de lande-
lijke beleidsmakers en de respondenten sterk overeen. De overgrote meer-
derheid van de respondenten vindt dat de nascholing niet teveel wordt
bepaald door de achtergronden van de specialistische geneeskunde en is
van mening dat in de nascholing meestal onderwerpen worden behandeld
waar de huisarts nog niet genoeg kennis van heeft.
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Tabel 23 Mate van overeenstemming in opvattingen over nascholing tussen
respondenten en de landelijke beleidsgroep. (N=740)

vr.    01>vattingen van de enigszins
landelijke beleidsgroep mee eens mee eens totaal

109 Door nascholing leert de huis- 55.4% 33.1% 88.5%
arts zijn tekortkomingen in het
eigen handelen kennen.

110   Voor een adaequate beroepsuit- 78.6% 17.2% 95.8%
oefening is het noodzakelijk
dat de huisarts zich naschoolt.

111* In de nascholing worden meestal 2.8% 18.0% 20.8%
onderwerpen behandeld, waar de
huisarts al genoeg kennis van
heeft.

112 De nascholing wordt nog teveel 21.4% 39.2% 60.6%
bepaald door de achtergronden van
de specialistische geneeskunde.

113   De tijd, besteed aan georgani- 49.6% 20.7% 70.3%
seerde nascholing moet voor elke
huisarts ten minste 40 uur per
jaar bedragen.

* anti-norm vraag

Samenvattend kan worden gesteld dat het nascholingsaanbod groot en de
landelijke norm duidelijk is. De respondenten zien in grote meerderheid
wel de noodzaak van de nascholing in, maar de opvattingen en het gedrag
van de helft van de respondenten in 1983 komt niet met de norm overeen.
Over de inhoud van de nascholing zijn de respondenten het met de lande-
lijke beleidsmakers vrijwel volledig eens.

10.4.5. Toetsing

Ten tijde van de enquete was de toetsing in opkomst. Via toetsingsprojec-
ten werd de ontwikkeling van de toetsing op gang gebracht en in woord
en geschrift werd geijverd voor het ontwikkelen van toetsingsbereidheid
als voorwaarde voor doorvoering van toetsing voor de hele beroepsgroep.
Op beleidsniveau werd toetsing beschouwd als een van de kwaliteitsbepa-
lende voorwaarden voor het huisarts zijn. In het Basistakenpakket wordt
over toetsing vermeld dat het de taak van de huisarts is de kwaliteit van
zijn handelen op peil te houden c.q. te verbeteren door "een kritische
instelling ten opzichte van het eigen handelen te onderhouden, met name
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door   zelftoetsing  en/of intercollegiale toetsing". Het rapport noemt   de
huisarts zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop hij daaraan gestalte
geeft, maar stelt wel vast dat zowel de nascholing als de toetsing in de
toekomst, waar mogelijk en zinvol, ook met andere eerstelijnsgezondheids-
zorg werkers zal worden genoten. De vragen 118 tot en met 139 uit de
enqu6te zijn gericht op de toetsing. Van de respondenten heeft iets min-
der dan de helft sinds 1980 aan enige vorm van toetsing gedaan. Dit be-
treft zowel zelftoetsing (22.2%) als intercollegiale toetsing (44.3 %) (men
kan aan beide vormen van toetsing hebben deelgenomen). Omdat  het  ver-
schijnsel van de toetsing nog redelijk nieuw was, hebben de vragen over
dit onderwerp betrekking op de periode vanaf 1980. Vandaar dat deze
cijfers enigszins geflatteerd zijn. De betrekkelijk hoge percentages zouden
er ook op kunnen wijzen dat de weerstand tegen toetsing afneemt. Van
de respondenten antwoordt 90% bereid te zijn aan toetsing mee te doen,
wanneer dat gevraagd zou worden. Springer (7) stelt echter dat het rela-
tief hoge percentage ook gezien kan worden als het gevolg van het uit-
blijven van realisatie van de toetsing in de beroepsgroep. Als voornaamste
reden om niet aan toetsing mee te doen (vraag 120) wordt opgegeven dat
er in de eigen omgeving geen gelegenheid is om aan toetsing te doen
(75.7%). Daarentegen antwoordt  32.4% van degenen  die  niet aan enigerlei
vorm van toetsing hebben deelgenomen, er geen behoefte aan te hebben
en 17.8% niet in toetsing te geloven. Een overzicht van de redenen
waarom niet aan toetsing is gedaan wordt gegeven in tabel 24.

Tabel 24 Redenen waarom niet aan toetsing is gedaan sinds 1980
(N = 383)

Redenen* abs.                                   %

In de omgeving geen gelegenheid 290 75.7

Geen tijd voor toetsing                                     71          18.5
Geen behoefte aan toetsing 124 32.4

Geen geloof in toetsing                                                     68              17.8

Er tegen op zien 107 27.9

Andere reden                                                       35            9.1

*   Per respondent kon meer dan 1 reden worden opgegeven.

Een overzicht van de opvattingen van de respondenten over toetsing
wordt in tabel 25 gegeven. De vragen 126, 130, 131, 132 en 134 uit deze
tabel zijn ontleend aan het Basistakenpakket. De vragen 125 en 133 zijn
uitspraken van sleutelfiguren en de vragen 127 tot en met 129 zijn ont-
leend aan de literatuur. Vraag 128, 129 en 131 zijn geformuleerd als "an-
ti-norm" vragen.
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Praktisch alle respondenten zijn van mening dat toetsing geen tijdver-
spilling is en bijna 88% ondersteunt de stelling dat toetsing tot wezenlijke
veranderingen in de beroepsuitoefening van de huisarts leidt. Maar de
meeste respondenten (84%) vinden het te ver gaan om periodieke toetsing
als voorwaarde te stellen voor het behoud van de registratie.

Tabel 25 Mate van overeenstemming in opvattingen over toetsing tussen
respondenten en de landelijke beleidsgroep (N=740)

vr.    Opvattingen van de
landelijke beleidsgroep enigszins

mee eens mee eens totaal

125   Toetsing is haalbaar, maar het 46.4% 37.2% 83.6%
zallang duren, voordat het
gemeengoed is.

126 Het behoort tot de verantwoorde- 44.5% 32.3% 76.8%
lijkheid van de huisarts om aan
toetsing te doen.

127. Periodieke toetsing moet als 16.1% 21.8% 37.9%
voorwaarde gelden voor het
behoud van registratie.

128* Toetsing leidt niet tot wezen- 12.2% 22.3% 34.5%
lijke veranderingen in de be-
roepsuitoefening van de huisarts.

129* Toetsing is tijdverspilling. 3.0% 6.0% 9.0%
130 Als hulpverlener in de eerste 8.6% 17.4% 26.0%

lijn zal de huisarts op den duur
ook aan georganiseerde vormen van
toetsing samen met eerstelijns-
medewerkers moeten deelnemen.

131* Iedere vorm van toetsing zal een 29.3% 24.2% 53.5%
facultatief karakter moeten hebben.

132 Toetsing leert de huisarts zijn 47.0% 38.4% 85.4%
lacunes in kennis, kunde en
vaardigheden zien.

133   De tijd is rijp voor toetsing. 18.4% 31.2% 49.6%
134   Toetsing van het huisartsgenees- 26.8% 37.8% 64.6%

kundig handelen is een noodzake-
lijke voorwaarde om te zien welke
nascholing nodig is.

* anti-norm vraag
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I)aarentegen is slechts 29% van de respondenten ervoor en ruim 24%
enigszins ervoor iedere vorm van toetsing facultatief te laten. Aarzelender
worden de respondenten wanneer het gaat om nadere concretiseringen.
Slechts 47% van de respondenten beaamt dat de huisarts door toetsing
zijn lacunes in kennis, kunde en vaardigheden leert zien; 44.5% onder-
schrijft de stelling dat het tot de verantwoordelijkheid van de huisarts
hoort aan toetsing te doen en nog geen 27% van de respondenten ziet een
verband tussen toetsing en nascholing. Nog minder is men het eens met
de uitspraak uit het Basistakenpakket dat de huisarts als hulpverlener in
de eerste lijn in de toekomst samen met eerstelijnswerkers getoetst moet
worden. Hierover heeft 74% tot ruim 90% van de respondenten een andere
opvatting. De deels positieve en deels negatieve uitspraken van de respon-
denten over toetsing worden begrijpelijk tegen de achtergrond van de
antwoorden op vraag 133 en 132. Slechts 18.4% van de respondenten acht
de tijd rijp voor toetsing en ruim 46% is van mening dat toetsing wel
haaibaar is maar een kwestie van lange adem. De huisarts wil zich niet
binden en verwacht niet dat het zo'n vaart zal lopen wat de invoering
van de toetsing betreft.

Samenvattend kan ten aanzien van de toetsing worden opgemerkt dat de
respondenten in grote lijnen wel de noodzaak van toetsing inzien. Het is
geen tijdverspilling en erkend wordt dat toetsing tot wezenlijke verande-
ringen in de eigen beroepsuitoefening kan leiden. Ongeveer 29% is van
mening dat iedere vorm van toetsing facultatief moet blijven. Aarzelend is
men voor zover het erom gaat dat het de huisarts zicht geeft op zijn
lacunes en men ziet nog minder in dat toetsing te koppelen zou zijn aan
de nascholing. Verder blijkt dat men er van uitgaat dat het zo'n vaart
niet loopt met de invoering van de toetsing. Men wil zich op dit punt
niet verplichten en is er vooralsnog tegen om toetsing als voorwaarde
voor het behoud van de registratie als huisarts te accepteren. Men wil
zeker niet samen met niet-huisartsen getoetst worden, ook niet in de toe-
komst. Inmiddels heeft 51.8% van de respondenten sinds 1980 niet aan
toetsing gedaan, waarvan nog altijd 17.8% omdat men er niet in gelooft
en 32.4% omdat men er geen behoefte aan heeft. Desondanks geeft 90% te
kennen bereid te zijn aan toetsing mee te doen wanneer men er om ge-
vraagd wordt.

Tot dusverre is de relatie tussen de top en de basis van de beroepsgroep
aan de orde geweest in termen van effecten en invloed. Het beeld dat
daaruit naar voren is gekomen, is zeer gevarieerd. Er is niet alleen
sprake van wederzijdse invloed en van overeenstemming in opvattingen
binnen de beroepsgroep, maar ook van pluriformiteit met name over de
normen die het Basistakenpakket stelt. Om conclusies te kunnen trekken
ten aanzien van het intern functioneren van de beroepsgroep als geheel
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moeten de onderzochte dimensies nog met elkaar in verband gebracht
worden. Een poging daartoe is te vinden in het ontwikkelde model voor
sociale samenhang, dat in de volgende hoofdstukken wordt besproken.
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Hoofdstuk   11
De sociale samenhang van de beroepsgroep

Het theoretisch model voor sociale samenhang dat in hoofdstuk 2 werd
besproken (zie schema 2, hoofdstuk 2) wordt in dit hoofdstuk nader uit-
gewerkt en toegepast op de beroepsgroep van huisartsen. Bij de operatio-
nalisering van de begrippen "integratie" en "bindingskracht" worden zowel
elementen uit de participatietheorie van Jolles als uit het democratiemodel
van Leune gebruikt.

In deze studie wordt onder sociale samenhang verstaan, de mate
waarin de beroepsgroep als een eenheid naar voren komt. Sociale samen-
hang kan zowel uiterlijk als innerlijk zijn. In navolging van Lammers (1)
wordt uiterlijke samenhang integratie en innerlijke samenhang bindings-
kracht genoemd. Het uitgewerkte model voor sociale samenhang wordt in
de volgende paragrafen beschreven aan de hand van schema 9.

11.1. Uiterlijke samenhang, het concept nintegratie"

1 1.1.1. Algemene integratie

Ondere algemene integratie wordt verstaan de mate waarin de huisarts
zich in en naast zijn dagelijkse praktijkvoering ori6nteert op de beroeps-
groep in het algemeen. De huisarts kan dit op verschillende manieren
doen. Richt hij zich primair op de verenigingsactiviteiten, dan is sprake
van   "organisatiegerichtheid". De indicatoren   die voor organisatiegericht-
heid zijn gekozen, corresponderen met de structurele component van het
participatiebegrip van Jolles. Ori6nteert hij zich vooral op de beroepsin-
houdelijke ontwikkelingen binnen zijn beroep, dan wordt zijn orilEntatie
"vakgerichtheid" genoemd. De indicatoren die voor vakgerichtheid gelden,
corresponderen met indicatoren die Leune gebruikt voor het vaststellen
van het democratisch gehalte van beroepsverenigingen. Beide vormen van
gerichtheid hebben een passieve en een actieve component. In het geval
van passieve gerichtheid is de huisarts louter consument. Hij neemt kennis
van de verworvenheden in zijn beroep en volgt de activiteiten van de
beroepsverenigingen en de huisartsinstituten, maar levert naast zijn prak-
tijkvoering geen actieve bijdrage in de ontwikkelingen.
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Schema 9: Model voor sociale samenhang
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Var, acl,ic.ve geric.hI,hi•id is sprake wanneer de huisarts ook medeverant-
woordelijkheid draagt. Hij participeert in de activiteiten van de be-
roepsverenigingen en/of die van de huisartsinstituten en/of reageert daad-
werkelijk op de ontwikkelingen en gebeurtenissen die zich voordoen bin-
nen zijn vak. Naargelang zijn ambities en voorkeuren kan de huisarts,
zowel in passieve als in actieve zin, geintegreerd zijn in de beroepsorga-
nisaties en/of in de vakinhoudelijke kant van zijn beroep. Uit een combi-
natie van deze mogelijkheden zijn vier soorten gerichtheid afgeleid, te
weten: eet, passieve organisatiegerichtheid, een actieve organisatiegericht-
heid, een passieve vakgerichtheid en een actieve vakgerichtheid.

11.1.2.     Integratie op deeltaken van het vak

De integratie van de huisarts heeft niet altijd te maken met zijn beroep
als geheel. Sommige huisartsen zijn vooral geinteresseerd   in een speciaal
taakgebied van hun vak. Deze vorm van integratie heeft in dit geval be-
trekking op de onderwerpen die aan het Basistakenpakket zijn ontleend op
grond van liun relevantie voor de huisartsgeneeskunde, of omdat zij bin-
nen de beroepsgroep als controversieel worden aangemerkt. Bij integratie
op deeltaken van het vak wordt alleen een passieve en een actieve com-
ponent aangehouden en wordt geen onderscheid gemaakt tussen organisa-
tiegerichtheid en vakgerichtheid, hoewel beide aspecten wel in de ge-
bruikte indicatoren zijn verwerkt.

11.2. Innerlijke samenhang, het concept "bindingskracht"

De innerlijke samenhang is synoniem aan de bindingskracht van een be-
roepsgroep. Onder bindingskracht wordt in dit geval verstaan de overeen-
stemming onder de beroepsgenoten over eisen en normen ten aanzien van
het wel of niet behoren te handelen van de huisarts in bepaalde omstan-
digheden. De indicatoren voor bindingskracht zijn ontleend aan het begrip
participatie als referentie, als cultuuraanvaarding uit de participatietheorie
van Jolles. Bindingskracht kan op twee manieren tot uiting komen, name-
lijk in opvattingen en in gedrag. In de betekenis van opvattingen heeft
bindingskracht betrekking op de mate waarin de huisartsen overeenstem-
men met de landelijke, collectief bepaalde, normen.

Bindingskracht is pas volledig aanwezig wanneer de opvattingen van de
huisarts ook in zijn gedrag tot uitdrukking komen. Hiervan is sprake wan-
neer de huisarts een bepaalde taak, die hij volgens het Basistakenpakket
op een voorgeschreven manier behoort te verrichten, ook daadwerkelijk
op die wijze verricht. De indicatoren voor deze vorm van bindingskracht
zijn uiteraard per onderwerp verschillend.
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Voor de begrippen uit het model van sociale samenhang zijn een aantal
schalen geconstrueerd. De schaalconstructies en de gebruikte indicatoren
worden in de volgende paragrafen besproken.

11.3.   Schaalconstructies en betrouwbaarheidsmetingen

Voor elk van de variabelen uit het gepresenteerde model voor sociale sa-
menhang is nagegaan of de gekozen indicatoren met elkaar inderdaad een
onderliggende dimensie vertegenwoordigen en dus terecht verondersteld
mogen worden een bijdrage te leveren aan die dimensie. Bij het construe-
ren van de hierop gebaseerde schalen is gebruik gemaakt van de Princi-
pale Componenten Analyse (PCA), in het vervolg "factoranalyse" genoemd.
Bij de factoranalyse is in voorkomende gevallen standaard de hercodering
naar de dichotomie "regelmatig" versus "soms/nooit" aangehouden. Deze
zegt inhoudelijk het meest. Deze keuze lijkt plausibel omdat de correla-
tiematrices,  bij de caesuur "regelmatig/soms" versus "nooit", meestal  tot
dezelfde resultaten leiden en ook de Spearman rangorde correlaties in
beide gevallen globaal op hetzelfde neerkomen. Of indicatoren inderdaad
tot een bepaalde factor gerekend werden, hing af van de hoogte en de
mate van onderlinge overeenstemming van de factorladingen. Als onder-
grens van de nog geaccepteerde factorlading werd doorgaans .35 aange-
houden   (2). De middels factoranalyse geconstrueerde schalen werden   op
hun betrouwbaarheid getest met Cronbach's alpha. De betrouwbaarheids-
coafficUnt geeft het percentage ware variantie van de totale variantie
van de geconstrueerde schaal aan. Bij een alpha van <0.5 is meer dan de
helft van de variantie van de schaal te beschouwen als foutenvariantie.
De wortel uit alpha is op te vatten als de correlatie tussen de geobser-
veerde scores en de ware scores op de schaal. Bij een alpha van bijvoor-
beeld .64 past een correlatie van .80. Het belang van de betrouwbaar-
heidscoafficiant hangt in belangrijke mate af van het gebruiksdoel van de
schaal. Zo moet aan schalen die als psychologische tests gaan dienen ho-
gere betrouwbaarheidseisen gesteld worden dan aan de hier geconstrueerde
schalen, die voornamelijk dienen om het aantal variabelen zinvol te redu-
ceren, waarna met behulp hiervan tot een vereenvoudigde beschrijving van
de steekproef wordt overgegaan. Een consequentie van deze werkwijze is
overigens wel dat de resultaten gerelativeerd moeten worden.

Lage betrouwbaarheden kunnen worden veroorzaakt door een te klein
aantal toegelaten variabelen. In dat geval kan er sprake zijn van een mo-
gelijke onderschatting van de betrouwbaarheid. Voorts kunnen lagere be-
trouwbaarheden het gevolg zijn van een grote homogeniteit in de steek-
proef. Tenslotte kunnen de correlaties tussen de gedichotomiseerde varia-
belen ongunstig worden begrensd als gevolg van ongelijke frequentiever-
delingen van de variabelen. Ook dit kan van invloed zijn op de betrouw-
baarheid van de schaal.
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In de verdere bespreking van de schaalconstructies wordt steeds de
betrouwbaarheid vermeld van de uiteindelijk geconstrueerde schaal. Het
percentage verklaarde variantie daarentegen heeft betrekking op de eerste
factor van de oorspronkelijke factoranalyse, waarin nog alle candidaat-
variabelen werden opgenomen. Voor de lijsl met de namen van alle gecon-
strueerde schalen en de bijbehorende vragen uit de enquete wordt verwe-
zen naar bijlage 9. De schalen zelf met hun berekeningen zijn in bijlage
10 opgenomen.

11.3.1.     Schalen voor algemene integratie

11.3.1.1. Passieve organisatiegerichtheid: de "basisschaal"

Voor passieve organisatiegerichtheid zijn in eerste instantie lidmaatschap
van de beroepsverenigingen, deelname aan verenigingsactiviteiten door
bezoek aan vergaderingen en bijwonen van congressen als indicatoren
gekozen. Gekeken is of deze als din variabele zouden kunnen worden op-
gevat.

De eerste factor onderscheidt geen lidmaatschappen, maar is te zien
als een activiteitsfactor, waarbij de NHG-activiteiten het sterkst naar
voren komen. Het grotere gewicht   van de NHG-activiteiten kan echter
duiden op een artefact, omdat het aantal specifieke NHG-indicatoren gro-
ter is dan dat van de LHV, waardoor er meer NHG-correlaties kunnen
ontstaan, die vervolgens een grotere invloed kunnen hebben op de rich-
ting van de factor. Alleen "bezoeksindicatoren" werden in de uiteindelijke
schaal opgenomen. Deze heeft een lage betrouwbaarheid (.41).

Het hogere percentage verklaarde variantie van de eerste factor uit de
tweede analyse zonder lidmaatschappen (van 20.8 naar 27.3) moet aller-
eerst in verband worden gebracht met het verminderde aantal variabelen,
waardoor dezelfde factorladingen minder te verklaren hebben.

11.3.1.2. Actieve organisatiegerichtheid: de "bestuursschaal"

Voor actieve organisatiegerichtheid gelden als indicator behalve het bekle-
den van een bestuursfunctie ook het zitting hebben in een vakgroepbe-
stuur van een van de universitaire huisartsinstituten of in een commissie
of werkgroep. Daarvoor is een aparte dichotome variabele is geconstrueerd
waarvan per respondent het al (een) dan niet (nul) vervullen van enige
bestuursfunctie c.q. lidmaatschap van een commissie/werkgroep, tot uit-
drukking werd gebracht. Het totaal aantal respondenten dat een bestuurs-
functie vervult c.q. in een commissie zitting heeft, bedraagt 322. Het re-
sultaat is als "bestuursschaal" bij de verdere analyses meegenomen.
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11.3.1.3. Passieve vakgerichtheid: de "leesschaal"

Als indicator voor passieve vakgerichtheid geldt het lezen van vaktijd-
schriften. Op grond van de algemeen hoge leescijfers was reeds een al-
gemene leesfactor te verwachten die dwars door de lidmaatschapsgroepen
heen loopt. Dit blijkt inderdaad het geval te zijn. Bij de factoranalyse
zijn in eerste instantie alleen de 9 tijdschriften op het gebied van de
huisartsgeneeskunde betrokken. Zij blijken alle vrijwel gelijk te laden op
de eerste component, vari6rend van .41 tot .67. Dit rechtvaardigt de som-
score over alle 9 variabelen en duidt op algemeen leesgedrag. De eerste
component verklaart echter slechts 29% van de totale variantie. De tweede
component toont een tegenstelling tussen Medisch Contact, Ledenbrieven
en Informatiebulletins enerzijds en de overige bladen anderzijds. Hieruit
zijn twee subsomscore variabelen af te leiden als de LHV-component
versus de niet-LHV-component. Er blijkt dus wel een apart LHV-leesge-
drag te bestaan. De verklaarde variantie    over de eerste twee factoren
wordt dan .46, de alpha.67.

De respondenten is in vraag 29 ook gevraagd naar het lezen van an-
dere tijdschriften, namelijk Modern Medicine, Patient Care en de Practi-
tioner. Deze drie bladen blijken een samenhangend groepje te vormen
zonder verband met de rest. Ze horen niet bij de eerste component maar
zijn wel als subschaal te beschouwen.

11.3.1.4. Actieve vakgerichtheid: de "wetenschapsschaal"

Als indicatoren voor actieve vakgerichtheid gelden: publiceren, promove-
ren, redactielid zijn van een vaktijdschrift op het gebied van de huisarts-
geneeskunde en het (helpen) organiseren van een congres of symposium.
Ook voor deze groep variabelen is nagegaan of zij te clusteren zijn tot
een nieuwe variabele, in dit geval tot een "wetenschapsschaal". Uit fac-
toranalyse blijkt dat de schaal een matige betrouwbaarheid heeft (alpha =
.57). Het percentage verklaarde variantie   is iets hoger   dan   bij de vorige
schalen (38%). De tweede factor toont de tegenstelling tussen "gepromo-
veerd zijn/gepubliceerd hebben" en "redactielid/congres georganiseerd heb-
ben". Deze tegenstelling lijkt het gevolg van de enigszins brede omschrij-
ving   van het begrip "wetenschappelijk" in paragraaf   11.1.1.   als   "de   be-
roepsinhoudelijke ontwikkelingen binnen het beroep". Het percentage  to-
taal verklaarde variantie komt met deze twee factoren op 59 %.
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11.3.2.     Schalen voor integratie op deeltaken

11.3.2.1. Passieve gerichtheid op deeltaken: de "volgschalen"

De items: volgen van de landelijke ontwikkelingen door deelname aan
symposia, lezen van vakliteratuur en kennisname van acties/activiteiten
van de beroepsverenigingen op een deeltaak, gelden als indicatoren voor
passieve gerichtheid op het betreffende gebied. Per deeltaak is gezocht
naar samenhang tussen deze items. Dit blijkt voor alle taakgebieden in-
derdaad het geval. Literatuur en kennisname hebben steeds het grootste
aantal observaties en geven bij analyse ook de hoogste correlaties te zien.
Uit deze twee items komt steeds de eerste component tevoorschijn. Omdat
ook het item "symposia" hierop positief laadt, zij het in mindere mate,
zijn alle "volgschalen" uit drie items opgebouwd. De categorie "anders"
scoort op alle gebieden zeer laag en blijkt dus echt "anders" te zijn. Deze
categorie is daarom niet in de volgschalen opgenomen. Een overzicht van
de  verschillende " volgschalen" met betreffende betrouwbaarheidsco6fficiin-
ten en verklaarde varianties wordt in tabel 26 weergegeven. Nascholing
heeft de hoogste alpha (.70), gevolgd door toetsing  met een alpha  van  .68.
De verklaarde variantie is in beide gevallen 47%.

Tabel 26 Betrouwbaarheid van "volgschalen" op 6 taakgebieden

Taakgebied Alpha Verklaarde variantie

Verloskunde .45 36%
Jeugdgezondheidszorg .47 37%
Samenwerking le lijn .67 46%
Samenwerking 2de lijn .65 44%
Nascholing * .70 47%
Toetsing * .68 47%

* aangepaste vraagstructuur (zie hoofdstuk 10)

11.3.2.2. Actieve gerichtheid op deeltaken: de ninitiatiefschalen"

Voor actieve integratie op onderdelen van het vak gelden als indicatoren:
brieven aan beroepsorganisaties, brieven aan andere organisaties, opinia-
rend artikel, plaatselijke activiteiten en organiseren van plaatselijke bij-
eenkomsten. Voor deze items zijn initiatiefschalen geconstrueerd. De alge-
mene structuur van de initiatiefschalen is voor alle onderwerpen gelijk.
De resultaten van de schaalconstructies worden hierna in het kort voor
elk onderwerp apart besproken.
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Bij de verloskunde scoren alle variabelen ongeveer gelijk op de eerste
factor met een lading die varieert van .44 tot .67. Een sterk verband
komt alleen voor tussen het schrijven van brieven aan andere organisa-
ties, het ontplooien van plaatselijke actie en de restcategorie "andere
initiatieven"   (r  =   .49). De voorgelegde alternatieven zijn blijkbaar  te  be-
perkt. Alle variabelen werden toegelaten tot de initiatiefschaal voor ver-
loskunde. De betrouwbaarheid van de schaal is .58 en de verklaarde va-
riantie 36%.

Voor de jeugdgezondheidszorg komen meer mogelijkheden naar voren.
De verbanden zijn sterker dan bij de verloskunde. Brieven schrijven aan
de beroepsverenigingen correleert hoog met brieven naar andere organisa-
ties (r = .46). Plaatselijke actie correleert eveneens hoog met brieven aan
andere organisaties   (r   = .45), terwijl ontplooiing van plaatselijke acties
ook   correlleert   met de restcategorie andere initiatieven   (r   =   .41).   Ook
hier blijkt dat de voorgelegde alternatieven te beperkt zijn. De somscores
lijken verantwoord gezien de eerste factor, met redelijke ladingen voor
alle variabelen en een Alpha van .59. Via rotatie komen nog twee sub-
schalen naar voren, namelijk de "briefschrijvers" (vraag 63 a,b,c en f) en
de "organisatoren" (vraag  63  d  en  e).  Door  ook de tweede factor erbij   te
betrekken wordt het percentage variantie met 22% verhoogd tot een totaal
verklaarde variantie van 57%.

Voor initiatieven op het gebied van samenwerking met de tweede lijn
zijn eveneens verschillende schaalconstructies mogelijk.   Er  is een behoor-
lijke correlatie tussen plaatselijke actie en het organiseren van bijeen-
komsten (r = .49), tussen brieven schrijven aan andere organisaties en
plaatselijke acties (r = .39) en tussen brieven schrijven aan de beroeps-
verenigingen   en aan andere organisaties   (r   =   .36). De totale somscore   le-
vert een alpha van .62 en een verklaarde variantie van 36%. Naast deze
algemene initiatiefschaal zijn ook hier twee subschalen te onderkennen,
namelijk "briefschrijvers" (vraag 81 a en b) en "organisatoren" (vraag 81
d en e). In tegenstelling tot de jeugdgezondheidszorg zijn de schrijvers
van een opini*rend artikel vanwege een wat lage factorlading (.38) niet in
de subschaal "briefschrijvers" meegenomen.

Wat de eerstelijnssamenwerking betreft is ook een aantal verbanden
aan te tonen. De categorie "anders" scoort erg laag (.26) op de eerste
factor. Zonder deze categorie is de betrouwbaarheid .68. De verklaarde
variantie is 38%. Deze categorie is daarom niet meegenomen in de con-
structie van de algemene initiatiefschaal voor eerstelijnssamenwerking
(vraag  83  a  tot  en  met e). Daarnaast  komt  ook  hier weer dezelfde  twee-
deling naar voren van "briefschrijvers" (vraag 83 a,b en c) en "organisa-
toren" (vraag   83   d   tot   en   met   f).   In deze tweede schaal   is de categorie
"anders" wel aangehouden. Toevoeging van de tweede factor leidt tot een
verhoging van de verklaarde variantie van 37% tot 55%.
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Bij de nascholing is niet gevraagd naar het ontplooien van plaatselijke
actie(s). Daarmee is het aantal items van deze schaal maximaal 5. Bij fac-
toranalyse blijkt alleen een behoorlijk verband aanwezig tussen het
schrijven van brieven aan de beroepsverenigingen en aan andere organisa-
ties. Dit is verklaarbaar in het kader van het organiseren van nascho-
lingscursussen. Voor de nascholing is een algemene schaal aangehouden,
waarbij alleen de categorie " anders" is weggelaten. De betrouwbaarheid
van deze schaal is .49 en de verklaarde variantie 38%.

Evenals bij de nascholing is ook bij de toetsing niet gevraagd naar
plaatselijke acties. Op het gebied van de toetsing worden weinig of geen
initiatieven ontplooid, met uitzondering van het organiseren van een toet-
singsgroep  in de eigen regio   (N   =   123).   Bij de andere items  zijn  de  aan-
tallen weI laag voor een analyse. Niettemin is een algemene schaal aange-
houden, waarbij de categorie "anders" is weggelaten. De betrouwbaarheid
is .37 en het percentage verklaarde variantie .36.

11.3.3.   Schalen voor bindingskracht

11.3.3.1. Bindingskracht gebaseerd op opvattingen: de "normschalen"

In het model voor sociale samenhang is de bindingskracht eveneens toege-
past op de gekozen onderwerpen uit het Basistakenpakket. De indicatoren
hiervoor zijn per deeltaak terug te vinden in de eerste reeks
schaalvragen. De variabelen werden gescoord op een rangordeschaal van 1
tot en met 5. De variabelen die in de vragenlijst in de vorm van een
"anti-norm" geformuleerd waren, zijn eerst omgepoold, zodat de positieve
pool overeenstemde  met de "landelijke norm". Personen met hoge positieve
scores zijn daarom  te  zien als "normdragers". De normschalen zijn gecon-
strueerd om na te gaan of groepen respondenten van elkaar te onder-
scheiden zijn in hun opvattingen over landelijk gestelde normen. Hoewel
werd uitgegaan van een rangordeschaal, zijn de variabelen gehercodeerd
en opgevat als intervalvariabelen. Daarbij is op grond van uitgevoerde
analyses gekozen voor de versie:

-2 = mee oneens
-1 = enigszins mee oneens
0 = neutraal of geen mening
1 = enigszins mee eens
2 = mee eens.

De somscores op de normschalen zijn geen summaties van enen en nullen,
maar summaties van de getallen -2 tot en met +2. Iemand die op de helft
van de variabelen + 2 scoort en -2 op de andere helft, krijgt een 0 som-
score en komt terecht op de categorie "neutraal".
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De constructie van de normschalen wordt met de bijbehorende alpha en
het percentage verklaarde variantie per onderwerp afzonderlijk besproken.

Bij verloskunde ziet men hoge frequenties op "mee eens" op alle stel-
lingen, met uitzondering van de uitspraak uit het Basistakenpakket dat de
huisarts alleen kan besluiten geen bevallingen meer te doen, wanneer hij
deze taak kan overdragen aan een ter plaatse beschikbare verloskundige.
Deze stelling scoort met een lading van .27 te laag op de eerste factor.
Daarom is de normschaal voor verloskunde opgebouwd uit de somscore
exclusief deze uitspraak, waardoor de alpha .55 wordt. Het percentage
verklaarde variantie van de oorspronkelijke factor is 31.

Bij het construeren van de normschalen voor de jeugdgezondheidszorg
is de variabele met betrekking tot de curatieve, preventieve en pedago-
gische taak van de huisarts eerst omgepoold. Daardoor ontstaan juist ne-
gatieve correlaties met de andere variabelen. Deze variabele kan weggela-
ten worden bij de eerste factor (-.38). Zoals reeds werd vastgesteld is
deze vraag tweeslachtig. Een score 5 betekent dat men het voor twee-
derde eens is met de landelijke norm. Dat wil zeggen dat de huisarts vol-

gens de norm wel preventief en curatief moet optreden bij zuigelingen en
kleuters, maar ook voor een derde met de anti-norm: de huisarts ver-
strekt ook pedagogische adviezen. Dit item is daarom niet meegenomen in
de normschaal voor jeugdgezondheidszorg. Ook de stelling dat de huisarts
moet samenwerken met de cb-arts wanneer hij zelf geen cb-werk verricht,
blijkt met .26 te laag te scoren op de eerste factor en wordt niet in de
normschaal opgenomen. De alpha wordt hierdoor .74. De verklaarde va-
riantie is 48 %.

Voor samenwerking is een normschaal geconstrueerd betreffende sa-
menwerking tussen huisartsen, samenwerking in de eerste lijn en samen-
werking met de tweede lijn. Dit omdat er te weinig variabelen waren om
onderscheid te kunnen maken tussen bijvoorbeeld samenwerking in de eer-
ste lijn en samenwerking met de tweede lijn. Omgepoold zijn twee uit-
spraken respectievelijk: "Samenwerking tussen huisartsen is meer in het
voordeel van de hulpverleners dan van de hulpverlening" en "Gezondheids-
centra leiden tot verzakelijking  van de hulpverlening". Daardoor wordt het
gemiddelde van de laatste uitspraak van +.59 (v66r ompoling) tot -.59.
Gezien deze negatieve score wijzen de respondenten gemiddeld de lande-
lijke norm af. De beide omgepoolde variabelen correleren wel positief met
de  rest,  maar  met  veel  te lage factorladingen (respectievelijk   .25  en   .23).
Daarom worden ze niet in de schaal meegenomen. Ook de stelling betref-
fende overleg tussen huisarts en specialist tijdens ziekenhuisopname
scoort  laag  op de eerste factor  (.29). De normschaal "samenwerking" wordt
daarmee teruggebracht tot 7 variabelen (alpha uiteindelijk .67 en oor-
spronkelijk verklaarde variantie .28).
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Voor de normschaal op het, gebied van de nascholing werd de
uitspraak: "In de nascholing worden meestal onderwerpen behandeld waar
de  huisarts al genoeg kennis van heeft", omgepoold. De stelling  over  het
feit dat de nascholing nog teveel wordt bepaald door de specialistische
geneeskunde, laadt negatief (-.31) op de eerste factor. Zonder deze varia-
bele komt een normschaal nascholing naar voren met een alpha van .50.
De oorspronkelijke factor verklaart 36%.

Drie variabelen werden omgepoold voor het construeren van normscha-
len   voor de toetsing, namelijk de uitspraken " Toetsing is tijdverspilling",
"Toetsing leidt niet tot wezenlijke veranderingen in de beroepsuitoefening"
en "Iedere toetsing zal facultatief moeten blijven". De eerste factor blijkt
dan reeds 42.5% verklaarde variantie op te leveren bij een alpha van .85.

11.3.3.2. Bindingskracht: de gedragscomponent

Voor de gedragscomponent van de bindingskracht konden geen aparte
normschalen worden geconstrueerd, omdat de betreffende vragen uit de
enquete bij nader inzien dubbelzinnig bleken te zijn (zie hoofdstuk 10,
noot  2). Bij ontbreken  van deze vragen  zal de bindingskracht  in  dit  op-
zicht alleen kunnen worden bepaald aan de hand van de feitelijke
beroepsuitoefening.

De sociale samenhang van de beroepsgroep kan nu met behulp van de
geconstrueerde schalen op meer vereenvoudigde wijze worden bestudeerd.
In het volgende hoofdstuk zal het model voor sociale samenhang worden
toegepast op verschillende subgroepen binnen de beroepsgroep en zal wor-
den nagegaan in hoeverre er sprake is van verschillen in integratie en
bindingskracht tussen die groeperingen.
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Hoofdstuk 12
Integratie en bindingskracht bij subgroepen

Integratie en bindingskracht kunnen als determinanten van sociale samen-
hang vanuit de volgende invalshoeken worden bestudeerd:

1.    De individuele huisarts ten opzichte van de beroepsgroep als geheel
2. De individuele huisarts ten opzichte van subgroepen binnen de

beroepsgroep
3.  Subgroepen ten opzichte van andere subgroepen
4.  Subgroepen ten opzichte van de beroepsgroep als geheel.

In hoofdstuk 9 en 10 zijn de resultaten van de enqu6te vooral volgens de
eerste twee invalshoeken besproken. Vervolgens zijn uit het basismateriaal
schalen geconstrueerd en is een model voor sociale samenhang ontwikkeld.
In dit hoofdstuk komen met name de derde en de vierde invalshoek aan
de orde. Met behulp van de geconstrueerde schalen zal gepoogd worden de
sociale samenhang in de beroepsgroep te differentiliren naar verschillende
subgroepen ten opzichte van de beroepsgroep als geheel. De subgroepen
zijn gekozen op grond van organisatiekenmerken, beroepssituatiekenmer-
ken en persoonskenmerken. Op basis hiervan zijn de volgende groepsin-
delingen gemaakt:

lA.  Lidmaatschap LHV + NHG, LHV-sec en geen lidmaatschap
1B. Lidmaatschap NHG versus lidmaatschap LHV
2.    Wel en niet bij een huisartsinstituut aangesloten
3.    Wel en niet de beroepsopleiding gevolgd
4.      Urbanisatiegraad
5. Praktijkorganisatie
6. Praktijkgrootte
7. Geslacht
8. Bestuursfunctie

De verdeling in lidmaatschapsgroepen heeft enige problemen opgeleverd.
Bedoeling    was een onderscheid te maken    in een groep LHV-leden,   een
groep NHG-leden en een groep niet-georganiseerde respondenten. Bijna
alle respondenten die lid zijn van het NHG, zijn echter ook lid van de
LHV. Om dit probleem enigszins te ondervangen zijn twee segmenteringen
aangehouden. Bij de eerste segmentering is de groep respondenten die
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alleen lid is van de LIIV vergeleken met de groep die lid is van beide
verenigingen. Mogelijke verschillen tussen beide groepen zouden dan kun-
nen worden toegeschreven aan de NHG-component. Dit had echter tot
gevolg dat de 22 respondenten die alleen lid zijn van het NHG buiten
beschouwing moesten blijven. Bij de tweede segmentering zijn deze 22
NHG-leden wel meegenomen.

Voor het aangesloten zijn bij een huisartsinstituut is een aparte seg-
mentering gebruikt, omdat de groepsindeling op basis hiervan dwars door
de lidmaatschapsgroepen heen loopt.

In plaats van een groepsindeling op basis van leeftijd of van aantal
ervaringsjaren van de respondenten, is beroepsopleiding als criterium voor
segmentering genomen. Dit criterium komt niet alleen in grove lijnen
overeen met een indeling op basis van leeftijd en/of ervaringsjaren als
huisarts, maar biedt bovendien de kans het effect van de beroepsopleiding
enigszins te meten.

Op basis van de geselecteerde groepsindelingen zijn variantie analyses
uitgevoerd. In een aantal gevallen werden significante verschillen tussen
groepen aangetroffen, maar de gevonden verschillen hebben slechts ge-
ringe betekenis, omdat de totale verklaarde variantie in de meeste ge-
vallen gering is en de spreiding binnen de groepen over het algemeen
groot.

De analyses worden hierna besproken. Als significantiegrens is een
waarde van .01 aangehouden. Voor de verklaarde variantie is 5% als on-
derste grens genomen. De keuze is in zekere zin arbitrair. De steekproef
is  groot (de respons  is  12.5%  van de populatie huisartsen). Omdat  de  kans
op het vinden van significante verschillen toeneemt met de grootte van de
steekproef, is de ondergrens aan de voorzichtige kant gehouden.

12.1.    Verschil in integratie tussen subgroepen

Zowel voor "vakgerichtheid" als voor "organisatiegerichtheid" zijn
verschillen in integratie in de beroepsgroep nagegaan. De indicatoren
daarvoor zijn vervat in de schalen 1 tot en met 28 (bijlage 9). Op deze
schalen zijn one-way variantie analyses toegepast. De berekeningen staan
in bijlage 11.

De verschillen tussen de groepen zijn in veel gevallen niet significant. Bij
de groepsindeling "beroepsopleiding" geldt dit voor alle schalen. Bij de
segmenteringen "aangesloten  bij een huisartsinstituut", urbanisatiegraad,
praktijkgrootte en geslacht zijn weliswaar enkele significante verschillen
in groepsgemiddelden aangetroffen, maar deze zijn gezien de percentages
verklaarde variantie (in alle gevallen lager dan 5%) te verwaarlozen. Sig-
nificante verschillen met een verklaarde variantie van 5% of meer werden
slechts in enkele gevallen aangetroffen.
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Lidmaatschap A
De groep respondenten die zowel lid is van de LHV als van het NHG
blijkt gemiddeld de vakbladen meer te lezen dan de groep die alleen lid is
van de LHV en de groep die niet is aangesloten bij een beroepsvereniging
(S01). Hetzelfde geldt  voor de groep "LHV-sec" ten opzichte  van de groep
"niet-leden". Het verschil tussen de groepsgemiddelden is significant  (ver-
klaarde variantie 16%).

Beperken we het lezen van vakliteratuur tot het lezen van de LHV-
vakbladen, inclusief het tijdschrift Medisch Contact (S02), dan komen sig-
nificante verschillen voor t,issen de groep "lidmaatschap  LHV  +  NHG"  en
de groep "LHV-sec" enerzijds en de groep "geen lid" anderzijds
(verklaarde variantie 17%).

De  vakbladen  van  het  NHG, de rapporten en wetenschappelijke publi-
katies van de huisartsinstituten en van het Nederlands Huisartseninstituut
worden significant meer gelezen  door de groep "lidmaatschap LHV +  NHG"
dan door de beide andere groepen (S03). De verklaarde variantie is 14% .

Voor het bezoek aan vergaderingen en het bijwonen van congressen
scoort de groep die lid is van de beide beroepsverenigingen eveneens sig-
nificant hoger dan de beide andere groepen, terwijl de groep "LHV-sec"
eveneens significant hoger scoort dan de groep "niet-leden" (verklaarde
variantie 9%) (S05).

Lidmaatschap B
De  vooronderstelling dat de verschillen tussen de groepen " LHV+NHG"  en
" LHV-sec" zouden kunnen worden toegeschreven  aan de NHG-component,
blijkt uit te komen. Dat volgt uit de tweede segmentering op
lidmaatschapsgroeperingen. Beschouwing van de groepsindeling NHG- ver-
sus LHV-lidmaatschap levert soortgelijke resultaten op. De groep NHG-
leden leest de vakbladen gemiddeld meer dan de groep LHV-leden (ver-
klaarde variantie 6%) (S01).

Met een percentage verklaarde variantie van 12,5% leest de groep
NHG-leden gemiddeld eveneens significant meer de vakbladen van het
NHG, de rapporten   van de beroepsverenigingen, de publikaties   van   de
huisartsinstituten en van het Nederlands Huisartseninstituut (S03).

Vergaderbezoek en bijwonen van congressen komt eveneens significant
meer voor bij de groep NHG-leden dan bij de groep "LHV-sec" (S05). De
verschillen tussen deze groepen zijn significant (verklaarde variantie 7%).

Praktilkorganisatie
Zoals te verwachten was hebben de verschillen tussen groepen bij de see
mentering naar praktijkorganisatie betrekking op het samenwerken. In alle
gevallen verschilt de groep huisartsen werkzaam in een gezondheidscen-
trum significant van de groepen werkzaam in een groepspraktijk, duo-
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praktijk of solo-praktijk voor wat betreft "het volgen van de landelijke
ontwikkelingen in de eerste lijn" (S10). De verklaarde variantie is 5%.

De groep respondenten werkzaam in een gezondheidscentrum neemt
gerniddeld ook meer initiatieven op het gebied van de eerstelijnssamen-
werking dan de andere drie groepen. De verschillen zijn significant (ver-
klaarde variantie  7%) (S24). Wanneer de initiatieven  op het gebied  van  de
eerstelijnssamenwerking worden gesplitst in het schrijven van brieven
(S25)  en het organiseren van bijeenkomsten (S26), blijven de verschillen
gemiddeld significant. In het eerste geval is het percentage verklaarde
variantie 6%, in het tweede geval 5%.

Bestuursfunctie
Bij het onderscheid in respondenten die wel en geen bestuursfunctie(s)
vervullen, komen meer verschillen in groepsgemiddelden voor.

De groep respondenten met een bestuursfunctie bezoekt de vergaderin-
gen van de beroepsverenigingen en de landelijke congressen gemiddeld
significant meer dan de groep respondenten die geen bestuursfunctie heeft
(verklaarde variantie 10.2%) (S05).

De respondenten met een bestuursfunctie nemen gemiddeld ook signifi-
cant meer initiatieven op de volgende gebieden:

-    verloskunde (S17, verklaarde variantie 6.1%);
- samenwerking met de tweede lijn in het algemeen (S21, verklaarde

variantie 9.3%);
-  samenwerking met de tweede lijn door het organiseren van bijeenkom-

sten met de tweede lijn (S23, verklaarde variantie  10.5%);
-  samenwerking in de eerste lijn door het organiseren van bijeenkomsten

over samenwerking (S26, verklaarde variantie 5.0%);
-    nascholing (S27, verklaarde variantie 6.4%).

Samenvattend kunnen uit de one-way variantieanalyses met betrekking tot
de integratie in de beroepsgroep de volgende conclusies worden getrokken:

1.    Lidmaatschap van beide beroepsverenigingen leidt   tot een algemene,

gemiddeld grotere passieve integratie in de beroepsgroep dan lidmaat-
schap van de LHV-sec. Hetzelfde geldt voor "LHV-sec" ten opzichte
van   "geen  lid". Deze integratie is zowel organisatie- als vakgericht  en
heeft betrekking op het lezen van vakbladen en het bezoeken van ver-
gaderingen.

2. Lidmaatschap van het NHG leidt gemiddeld tot algemene passieve inte-
gratie in de beroepsgroep, zowel organisatiegericht als vakgericht,
meer dan lidmaatschap van de LHV-sec.
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Ze heeft eveneens betrekking op het lezen van vakbladen en het be-
zoeken van vergaderingen en symposia.

3. Bij respondenten werkzaam in een gezondheidscentrum is de integratie
in de beroepsgroep gemiddeld het grootst op het gebied van de deel-
taak samenwerking in de eerste lijn. De integratie is zowel actief als
passief en geldt zowel voor het volgen van de landelijke ontwikkelin-
gen in de eerste lijn als voor het ontplooien van initiatieven op dit
deeltaakgebied. De integratie neemt af via groepspraktijken en duo
praktijken en is gemiddeld het kleinst bij solisten.

4. Bij respondenten met een bestuursfunctie is zowel de passieve als de
actieve integratie in de beroepsgroep gemiddeld groter dan bij de
groep die geen bestuursfunctie(s) heeft. De passieve integratie is orga-
nisatiegericht en heeft betrekking op vergader- en congresbezoek. De
actieve integratie heeft betrekking op het nemen van initiatieven op
de volgende deeltaken: verloskunde, samenwerking in de eerste lijn,
samenwerking met de tweede lijn en nascholing.

12.2.   Verschil in bindingskracht met betrekking tot opvattingen
over beroepsnormen

Bindingskracht werd gedefinieerd als de mate van overeenstemming onder
beroepsgenoten over landelijk opgestelde beroepsnormen. In dit onderzoek
zijn hiervoor landelijke normen op het gebied van verloskunde, jeugdge-
zondheidszorg, samenwerking, nascholing en toetsing genomen. Deze zijn
verwerkt in de normschalen S29 tot en met S33. Op deze schalen zijn
discriminantanalyses uitgevoerd om na te gaan of er tussen deelgroepe-
ringen binnen de beroepsgroep significante verschillen voorkomen in bin-
ding aan deze landelijke normen (bijlage  12).

Ook bij de discriminantanalyses werden in een aantal gevallen signifi-
cante verschillen tussen groepen aangetroffen, maar ook hier hebben die
verschillen over het algemeen slechts geringe betekenis, gezien de lage
percentages totale verklaarde variantie.

12.2.1. Discriminantanalyses opsubgroepen

Ten aanzien van de mate van binding binnen de beroepsgroep zijn de ver-
schillen tussen de groepen in veel gevallen niet significant. Significante
verschillen met een verklaarde variantie lager dan 5% werden aangetroffen
bij:
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- praktijkgrootte, beroepsopleiding en geslacht vergeleken met de lande-
lijke verloskundenormen;

-  beroepsopleiding en bestuursfunctie vergeleken met de landelijke nor-
men op het gebied van de toetsing;

- urbanisatiegraad vergeleken met de landelijke jeugdgezondheidszorg- en
nascholingsnormen;

- lidmaatschap (segmentering B), "aangesloten bij een UHI" en praktijk-
organisatie vergeleken met de landelijke normen op het gebied van
samenwerking en toetsing;

- lidmaatschap (segmentering A), vergeleken  met de landelijke normen op
het gebied van samenwerking, nascholing en toetsing.

Significante verschillen met een verklaarde variantie van 5% of meer wer-
den alleen aangetroffen bij de segmenteringen naar urbanisatiegraad (dis-
criminantanalyse 4) en praktijkorganisatie (discriminantanalyse 5).

Discriminant analyse 4. Urbanisatiegraad
Segmentering: 1 = klein < 30.000 (N=359)

2 = middelgroot 30.000-100.000 (N=195)
3 = groot > 100.000 (N=177)

De groepsindeling naar urbanisatiegraad geeft het grootste verschil op de
normschalen. Met 10% verklaarde variantie zijn twee discriminantfuncties
bruikbaar. De verschillen tussen de groepen worden voor ruim 896 signifi-
cant verklaard door de eerste functie. Verloskunde (S29) en jeugdgezond-
heidszorg (S30) laden met respectievelijk .96 en .48 het hoogst op deze
eerste functie. Bij verloskunde scoren de kleine gemeenten het hoogst op
de groepsgemiddelden (6.4) en de gemeenten met meer dan 100.000 inwo-
ners het laagst (3.8). De middelgrote gemeenten nemen een tussenpositie
in   (5.5).   Voor de jeugdgezondheidszorg  zijn de resultaten analoog   aan  de
verloskunde. De kleine gemeenten scoren met 3.7 het hoogst op de
groepsgemiddelden, de middelgrote gemeenten met 3.4 iets lager en de
grote gemeenten met 2.6 het laagst. De verklaarde variantie van 8% op de
eerste functie moet echter vooral worden toegeschreven aan verloskunde
(univariaat  8%). Voor jeugdgezondheidszorg  ligt  deze  met 2% lager  dan de
aangehouden ondergrens.

Hetzelfde geldt voor de nascholing. Deze laadt op de tweede discrimi-
nantfunctie (S32) met .82 weliswaar het hoogst, maar de verklaarde va-
riantie op deze tweede discriminantfunctie ligt eveneens lager dan de aan-
gehouden ondergrens (2%).
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Discriminant analyse 5. Praktijkorganisatie
Segmentering 1 = solo praktijk (N= 466)

2 = duo praktijk (N=176)
3 = groepspraktijk (N=34)
4 = gezondheidscentrum (N=54)

Bij een groepsindeling naar praktijkorganisatie komen verschillen tussen
de groepen voor met betrekking tot samenwerking (S31) en toetsing (S33).
Beide laden hoog op de eerste discriminant functie. Uit de groepsgemid-
delden blijkt dat de groep "gezondheidscentra" op deze schalen een extre-
me positie inneemt  (10.5  en  10.2). Voor samenwerking volgt de groep  res-
pondenten met een duo praktijk (7.0) en nemen de categorieen "soloprak-
tijk" en "groepspraktijk" met respectievelijk 6.3 en 6.2 een nagenoeg ge-
lijke positie in. Bij toetsing loopt de lijn van respondenten werkzaam in
een  gezondheidscentrum  (10.2), via werkzaam  in een groepspraktijk   (6.6)
en een duo praktijk (5.8) naar respondenten werkzaam in een solopraktijk
(4.0). De verklaarde variantie is 9.2%.

Samenvattend

1. De bindingskracht ten aanzien van verloskundenormen is het grootst
bij respondenten uit de kleine gemeenten. Zij stemmen qua opvatting
gemiddeld het meest overeen met de landelijke verloskundenormen. De
bindingskracht is in dit opzicht het kleinst bij respondenten uit de
grote steden.
Deze groep toont gemiddeld de minste overeenstemming met de lande-
lijke verloskundenormen.

2. De bindingskracht ten aanzien van de landelijke samenwerkingsnormen
is gemiddeld het grootst bij respondenten werkzaam in een gezond-
heidscentrum. Deze groep wordt het eerst gevolgd door respondenten
uit duopraktijken en daarna door de groep werkzaam in een soloprak-
tijk.
Opvallend is dat de bindingskracht het kleinst is bij de respondenten
uit de groepspraktijken. Zij stemmen in opvattingen gemiddeld het
minst overeen met de landelijke samenwerkingsnormen.

3. De opvattingen van de respondenten die werkzaam zijn in een gezond-
heidscentrum hebben gemiddeld eveneens de grootste binding met de
landelijke normen op het gebied van de toetsing. In dit geval neemt de
mate van overeenstemming af via groepspraktijk en duo praktijk naar
de solopraktijken.
De variantie op de normschalen wordt voor 9.2% verklaard door het
verschil in praktijkorganisatie.
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De gevonden significante verschillen tussen de groepen worden in de vol-
gende paragraaf per "normtaak" samengevat.

12.3. Significante verschillen per "normtaak"

12.3.1. Verloskunde

Met betrekking tot opvattingen over de landelijke verloskundenormen zijn
significante verschillen aangetroffen bij de groepsindeling naar beroepsop-
leiding, urbanisatiegraad, praktijkgrootte en geslacht. Alleen bij segmente-
ring naar urbanisatiegraad ligt het percentage verklaarde variantie met
8.3% boven de aangehouden ondergrens. De bindingskracht is gemiddeld
het grootst onder de groep respondenten gevestigd in gemeenten met min-
der dan 30.000 inwoners en het minst groot onder de groep respondenten
die gevestigd is in grote steden.

12.3.2. Jeugdgezondheidszorg

Met uitzondering van urbanisatiegraad zijn verder geen significante ver-
schillen tussen groepen aangetroffen voor wat betreft de landelijke jeugd-
gezondheidszorgnormen. De verschillen tussen de groepsgemiddelden zijn
bij urbanisatiegraad wel signifcant, maar het percentage verklaarde va-
riantie (univariaat 2%) ligt beneden de aangenomen ondergrens.

12.3.3. Samenwerking

Significante verschillen tussen groepen met betrekking tot de opvattingen
over de landelijke samenwerkingsnormen treden op bij praktijkorganisatie,
lidmaatschap (segmentering  A  en B), aansluiting  bij een huisartsinstituut
en beroepsopleiding. De percentages verklaarde variantie zijn echter
overal lager dan 5%.

Praktijkorganisatie vormt hierop een uitzondering. De bindingskracht is
hier het grootst onder de groep respondenten die werkzaam is in een ge-
zondheidscentrum, gevolgd door de groep die in een duo-praktijk werk-
zaam is. Onder de groep respondenten uit solo praktijken is er minder
overeenstemming met deze normen, terwijl de groep respondenten werk-
zaam in een groepspraktijk de betreffende normen nog het minst onder-
schrijft. De verklaarde variantie is ruim 9%.
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12.3.4. Nascholing

Met betrekking tot de opvattingen over de landelijke nascholingsnormen
zijn slechts bij twee analyses significante verschillen tussen de groepen
aangetroffen, namelijk bij lidmaatschap (segmentering A) en urbanisatie-
graad. De verklaarde variantie ligt in beide gevallen onder de 5% bene-
dengrens.

12.3.5.  Toetsing

Significante verschillen qua overeenstemming met de landelijke normen
rond de toetsing werden aangetroffen bij de volgende groepsindelingen:
praktijkorganisatie, aansluiting bij een huisartsinstituut, beroepsopleiding,
lidmaatschap (segmentering A en B) en bestuursfunctie. De verklaarde
variantie ligt echter voor alle groepsindelingen onder de 5%-grens, met
uitzondering van praktijkorganisatie. Op deze deeltaak is de bindings-
kracht het grootst bij de groep werkzaam in een gezondheidscentrum en
neemt af via respectievelijk groepspraktijken, duopraktijken en soloprak-
tijken. De verklaarde variantie is ruim 9%.

12.4.   Verschil in bindingskracht met betrekking tot opvattingen en gedrag

De bindingskracht is groter wanneer niet alleen de opvattingen maar ook
het gedrag van de respondenten correspondeert met de landelijke normen.
Omgekeerd mag worden verwacht dat groepen respondenten die in de da-
gelijkse beroepsuitoefening voldoen aan een landelijke norm, ook in hun
opvattingen daarmee zullen overeenstemmen, meer dan groepen responden-
ten die in de praktijk die normtaak niet (of niet meer) in praktijk bren-
gen. Dit werd onderzocht door onderscheid te maken in respondenten die
een bepaalde "normtaak" wel en niet (meer) in de praktijk uitoefenen.

De betreffende discriminantanalyses zijn niet alleen uitgevoerd op de
normschalen (S29 tot en met S33), maar ook op de volgschalen (S07 tot
en met S12) en de initiatiefschalen (S17, S18, S21, S24, S27 en S28). De
berekeningen staan in bijlage 13. Het gedeelte van deze reeks analyses
dat betrekking heeft op de volg- en initiatiefschalen komt later in dit
hoofdstuk aan de orde. De analyses worden eerst univariaat, met betrek-
king tot de normschalen alleen, besproken. Dit gedeelte van de tweede
reeks discriminantanalyses heeft betrekking op de bindingskracht in de
beroepsgroep. De volgende groepsindelingen zijn gemaakt:

1.   Wel/niet zelf doen van bevallingen
2.  Wel/niet doen van cb-werk
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3. Wel/niet regelmatig samenwerken  met de wijkverpleging  en  het  maat-
schappelijk werk

4.  Aan/afwezigheid van vaste afspraken met specialisten
5.    WeI/niet in 1983 hebben deelgenomen aan georganiseerde nascholing
6. In 1983 wel/niet 40 uur of meer besteed hebben aan georganiseerde

nascholing
7.  Sinds 1980 wel/niet hebben deelgenomen aan intercollegiale toetsing

In alle gevallen stemt de groep die een bepaalde "normtaak" in de prak-
tijk uitvoert, gemiddeld meer overeen met de landelijke normen op dat
taakgebied dan de groep die diezelfde taak niet (meer) uitoefent. De ver-
schillen tussen de groepsgemiddelden zijn in alle gevallen significant. De
percentages verklaarde variantie zijn hoger dan 5%. Een uitzondering
hierop is de normtaak "vaste afspraken met een of meer specialisten"
(verklaarde variantie 2%).

In  tabel 27 worden de resultaten  van de analyses per "normtaak" weerge-
geven in termen van de groepsgemiddelden en de percentages verklaarde
variantie.

Tabe127

Normtaak groepsgemiddelde verklaarde

ja     vroeger nee variantie*

Doet bevallingen 7.3   4.9 3.0 16%
Doet cb-werk 4.6   3.0 2.3 12%
Werkt regelmatig samen met 8.2    --- 5.5 9%
wijkverpleging en maatschap-
pelijk werk
Heeft vaste werkafspraken 7.8 -- 6.4              2%
met specialisten
Volgde georganiseerde nascholing 4.9 3.1              6%
in 1983
Volgde 40 uur of meer georgani- 5.3 4.1              6%

seerde nascholing in 1983
Doet mee aan intercollegiale 7.3 3.1               7%

toetsing sinds 1980

*  fiet percentage verklaarde variantie is gelijk aan 1 minus de waarde
van Wilk's Lambda.
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Uit deze tabel blijkt dat de feitelijke uitoefening van een deeltaak inder-
daad samengaat met een significant grotere binding aan de landelijke nor-
men op de betrokken deeltaak. Dit duidt erop dat opvattingen, althans in
dit geval, een goede indicator zijn voor gedrag.

12.5.   Verschil in integratie tussen subgroepen betreffende deeltaken

Wanneer een groep een bepaalde, specifieke "normtaak" in praktijk brengt,
mag worden verwacht dat deze groep zich niet alleen zal onderscheiden
van de groep die deze "normtaak" niet praktizeert, door een grotere bin-
dingskracht maar ook door een grotere mate van integratie in het beroep
op dat punt. Integratie op deeltaken van het vak wordt in het model voor
sociale samenhang vastgesteld aan de hand van het volgen van de lande-
lijke ontwikkelingen en het nemen van initiatieven op de betreffende
taakgebieden. Ook deze variabelen zijn bij de tweede set discriminant-
analyses betrokken. Voor het volgen van de landelijke ontwikkelingen zijn
de "volgschalen" (SOT tot en met S 12) van toepassing: voor het nemen
van initiatieven de "initiatiefschalen" (S17, S18, S21, S24, S27 en S28).

Uit de analyses blijkt dat alle verschillen inderdaad significant zijn. Het
percentage verklaarde variantie ligt echter in de meeste gevallen beneden
de 5%.

Bij de "volgschalen" zijn alleen bij bevallingen en bij cb-werk hogere
percentages aangetroffen (respectievelijk  16% en 7%).

Het nemen van initatieven geeft ook in alle gevallen significante ver-
schillen te zien, maar een percentage verklaarde variantie van meer dan
5%   is hier alleen aangetroffen   bij   de " vaste werkafspraken   met   een   of
meer specialisten" (9%) en "deelname aan intercollegiale toetsing sinds
1980" (11%).

12.6.   Verschil in integratie en bindingskracht betreffende deeltaken

Het vervullen van een specifieke "normtaak" gaat vermoedelijk zowel sa-
men met een grotere binding als met een grotere integratie in de
beroepsgroep op dat gebied. Met andere woorden: wanneer een huisarts
een taak die landelijk als een taak van de huisarts wordt beschouwd ook
in feite uitoefent, zullen zijn opvattingen op dat gebied in vergelijking
met collega huisartsen die die taak niet vervullen, meer met de landelijke
normen overeenstemmen, zal hij de landelijke ontwikkelingen meer volgen
en ook meer initiatieven nemen op dat gebied. Uit de tweede set discri-
minant analyses blijkt dat dit inderdaad het geval is. De percentages ver-
klaarde variantie worden in tabel 28 per deeltaak weergegeven.
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Tabel 28 Integratie en bindingskracht betreffende deeltaken

Deeltaak verklaarde variantie

Doet bevallingen 26%
Doet cb-werk 16%
Werkt regelmatig samen met 10%
wijkverpleging en maatschappelijk werk
Heeft vaste werkafspraken met specialisten 10%
Volgde georganiseerde nascholing in 1983 7%
Volgde 40 uur of meer georg. nascholing in 1983 9%
Doet mee aan intercollegiale toetsing sinds 1980 16%

1 2.7.      Conclusie

De uitgevoerde analyses hebben nauwelijks nieuwe gezichtspunten opgele-
verd. De gekozen groepsindelingen hebben weliswaar   hier  en   daar   tot   sig-
nificante verschillen tussen groepen respondenten geleid, maar de sprei-
ding binnen de groepen zelf is groot. Dit verklaart de grote overlapping
tussen de groepen en moet verantwoordelijk worden gesteld voor het feit
dat de verklaarde variantie in veel gevallen onder de 5% is gebleven. Dit
betekent dat de respondenten binnen een en dezelfde groep onderling zo
sterk uiteenlopende meningen hebben, dat daardoor de verschillen tussen
de groepen grotendeels wegvallen. Dit duidt op een grote mate van pluri-
forme beroepsuitoefening. Met andere woorden: de gekozen groepsindelin-
gen zijn niet in staat de samenhang van de beroepsgroep naar specifieke
subgroepen nader te differenti6ren en tonen aan dat de beroepsgroep,
althans via deze segmenteringen, dat wil zeggen op het niveau van de
individuele beroepsuitoefening, weinig samenhang heeft. Daar waar een
percentage verklaarde variantie van meer dan 5% is aangetroffen, berust
het resultaat meestal op reeds te verwachten verschillen tussen de groe-
pen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij respondenten, werkzaam in een ge-
zondheidscentrum die meer initiatieven nemen op het terrein van de sa-
menwerking in de eerste lijn dan de collega huisartsen die een andere
praktijkorganisatie hebben. Een ander voorbeeld is de verloskunde. De
bevinding dat de landelijke normen over de verloskunde significant meer
worden onderschreven door de groep respondenten die praktijk uitoefent
in de kleine gemeenten ligt voor de hand. Uit de literatuur is immers
bekend dat het doen van bevallingen door de huisarts meer voorkomt op
het platteland dan in de grote steden (1). Zo is ook te verwachten dat de
groep respondenten met een bestuursfunctie frequenter vergaderingen en
congressen bezoekt en dat deze groep ook meer initiatieven neemt dan de
groep respondenten zonder bestuursfunctie.
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De toegepaste analyses tonen vooral aan dat de sociale samenhang,
zowel in de zin van bindingskracht als in de zin van integratie binnen de
beroepsgroep, groter is onder de groep huisartsen die een bepaalde "norm-
taak" daadwerkelijk uitoefent dan onder de groep huisartsen  die  die   be-
treffende deeltaak niet of niet meer uitoefent.

Uit de voorbeelden blijkt dat zowel de binding aan als de integratie
binnen de beroepsgroep voor de huisarts voornamelijk wordt bepaald door
zijn beroepsssituatie, die hij grotendeels zelf kiest. Een totaal overzicht
van de significante resultaten van de uitgevoerde analyses met een ver-
klaarde variantie van 5% of hoger is te vinden in tabel 30 (zie bijlage
14).
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Hoordstuk 13
Toekomstverwachtingen

Behalve naar meningen over actuele zaken is de respondenten ook ge-
vraagd naar toekomstverwachtingen. De vragen hierover zijn specifiek ge-
richt op te verwachten effecten van het landelijk beleid met betrekking
tot het Basistakenpakket. Ze hebben in zekere zin een voorspellende
waarde voor de toekomstige sociale samenhang van de beroepsgroep.

Toekomstverwachtingen zijn onderwerp van gesprek geweest tijdens de
interviews met de landelijke sleutelfiguren. De gegevens uit de interviews
zijn omgewerkt tot gestructureerde vragen die vervolgens in de landelijke
schriftelijke enqu&te zijn voorgelegd aan de praktizerende huisartsen.

13.1. De toekomst van de huisarts

De sleutelfiguren hebben een vrij optimistisch beeld over de toekomst. De
meeste van hen vinden dat er altijd behoefte zal blijven bestaan aan de
huisarts. De huisarts is niet weg te denken en heeft een centrale plaats
in ons cultuurpatroon. De maatschappelijke waardering noemen de sleutel-
figuren afhankelijk van externe factoren, maar zij stellen tegelijkertijd
vast dat de overheid en de ziekenfondsen de huisarts steunen en de cen-
trale positie van de huisarts in de eerste lijn ook in de toekomst wel
zullen blijven erkennen. Wel zijn de meeste sleutelfiguren er van over-
tuigd dat er een verschuiving van taken zal optreden die tot een grotere
belasting van de huisarts zal leiden. Te denken valt aan meer thuiszorg,
minder verwijzingen, meer preventieve zorg en meer kleine chirurgische
verrichtingen. Slechts twee sleutelfiguren verwachten dat de uitholling
van het vak door zal gaan en din sleutelfiguur vreest dat de huisarts een
moeilijke toekomst tegemoet gaat. Deze respondent verwacht privatisering
van de gezondheidszorg en in verband daarmee concurrentie binnen het
vak.

Het optimisme van de sleutelfiguren wordt in grote lijnen gedeeld door
de huisartsen uit de enquete. Twee derde van hen denkt dat de huisarts
een goede toekomst tegemoet gaat en 56% is van mening dat de taak van
de huisarts steeds verder zal worden uitgebreid. Toch verwacht nog 4%
dat de huisartsgeneeskunde op den duur verdwijnt in Nederland.
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Van de sleutelfiguren zijn er slechts vier die denken dat de huisarts in
de toekomst in loondienst zal werken. De overigen zijn van mening dat de
huisarts een vrije ondernemer zal blijven. Overigens wordt gesteld dat het
voor de huisarts niet uitmaakt in welke vorm hij zijn beroep uitoefent en
verwacht men vrij unaniem dat de huisarts een vrije ondernemer zal blij-
ven, zolang niet is aangetoond dat de gezondheidszorg via loondienst
goedkoper wordt. De huisartsen aan de basis denken er anders over. Ruim
een derde is van mening dat de vrije beroepsuitoefening verdwijnt, terwijl
meer dan een kwart een neutrale houding aanneemt.

Dat de overheidsinvloed zal toenemen wordt door alle sleutelfiguren
verwacht, maar die invloed zal beperkt blijven tot de randvoorwaarden en
zich niet uitstrekken tot de inhoud van het vak. Ec%n sleutelfiguur merkt
in dit verband op dat de overheid moeilijk vat kan krijgen op de huisarts,
omdat de macht van de huisarts groot is door zijn hoge status en door de
hoge organisatiegraad van de beroepsgroep. Ook wordt opgemerkt dat
overheidsinmenging de inventiviteit van de huisarts beperkt. De sleutelfi-
guren geven de voorkeur aan een zelfregulerende samenleving. De mening
van de sleutelfiguren wordt door drie kwart van de respondenten van de
enquete onderschreven. De invloed van de overheid op het huisartsenbe-
roep zal steeds groter worden.

13.2.   Toekomstverwachtingen ten aanzien van deeltaken

13.2.1. Verloskunde

In de gesprekken met de sleutelfiguren is men het er unaniem over eens
dat de praktische verloskunde ook in de toekomst een facultatieve taak
van de huisarts zal blijven. Over het geheel genomen overheerst het opti-
misme boven de pessimistische geluiden dat de zaak niet meer is terug te
draaien omdat de verloskundigen en de gynaecologen deze taak nu een-
maal van de huisarts hebben overgenomen. Het optimisme klinkt door in
het pleidooi voor de vrije keuze van de zwangere en voor een gelijkwaar-
dige samenwerking tussen huisartsen en verloskundigen bij bevallingen.
Ein sleutelfiguur is van mening dat de huisarts de wind mee zal krijgen.
Het aantal thuisbevallingen neemt weer toe, de risico's van een thuisbe-
valling zijn minimaal, men komt terug van de "kilheid" van de ziekenhuis-
bevalling en de kraamverzorging in Nederland is uniek in de wereld. De
mening van de respondenten komt hiermee aardig overeen. Van hen denkt
74% dat de praktische verloskunde een facultatieve taak van de huisarts
zal blijven. Het percentage respondenten dat verwacht dat de praktische
verloskunde uit het takenpakket van de huisarts zal verdwijnen is echter
vrij groot: 37. Daartegenover echter staat 8% van de respondenten, die de
praktische verloskunde in de toekomst als hoofdtaak ziet terugkomen.
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13.2.2. Jeugdgezondheidszorg

Over de toekomst van het cb-werk komen de opvattingen van de sleutel-
figuren aardig met elkaar overeen. Volgens de meesten zal het cb-werk in
de toekomst geen taak meer zijn voor de huisarts, maar de motieven
waarop men dit baseert lopen uiteen. Sleutelfiguren uit de kring van de
LHV gaan er van uit dat de nieuwe know-how moet worden geincorpo-
reerd in een samenwerkingsvorm en dat de beroepsgroep dit via de LHV
moet zien te bewerkstellingen. In de kring van de huisartsinstituten zijn
de meningen verdeeld. Daar gaan sommigen nog verder. Zij stellen dat het
cb-werk is in te passen in het werk van de huisarts. De LHV zou daar
regels voor moeten opstellen en de huisartsinstituten zouden als trendset-
ter moeten voorzien in het aanbrengen van de vereiste vaardigheden.
Daarnaast zijn er ook die menen dat deze taak terecht verdwijnt en be-
wust moet worden afgestoten. Respondenten uit de kring van het NHG
zien het cb-werk verdwijnen omdat de beroepsgroep zelf er geen hoge
prioriteit aan zou geven.

De ondervraagde huisartsen zijn eveneens niet optimistisch over de
toekomst van het cb-werk voor de huisarts. Slechts 16% van hen denkt
dat de huisarts het cb-werk in de toekomst weer helemaal zelf zal gaan
doen. Volgens 58% gaat het cb-werk uitsluitend in dienst van het kruis-
werk verricht worden en eenzelfde percentage zegt dat in de toekomst
een speciale applicatie nodig zal zijn om als huisarts cb-werk te mogen
doen.

13.2.3. Samenwerking

De sleutelfiguren zijn het er in grote lijnen over eens dat de samenwer-
king in de eerste lijn meer gestructureerd gaat worden, maar unaniem
wordt verwacht dat pluriformiteit in samenwerkingsvormen zal blijven
bestaan. Vrij algemeen nemen de sleutelfiguren aan dat er vooral meer
groepspraktijken zullen komen. Of ook het aantal gezondheidscentra zal
toenemen acht men afhankelijk van het overheidsbeleid. Men vindt ze te
duur en verwacht dat de overheid voor de goedkoopste oplossing zal kie-
zen. Enkele sleutelfiguren denken dat alle grote samenwerkingsverbanden
zullen verdwijnen omdat ze te onoverzichtelijk zijn waardoor de continui-
teit in de zorg in gevaar komt.

Evenals de sleutelfiguren zijn ook de huisartsen in de periferie van
mening dat de samenwerking meer gestructureerd gaat worden. Deze me-
ning heerst bij 75% van hen. Top en basis komen ook overeen in opvat-
ting over de pluriformiteit in beroepsuitoefening. Van de huisartsen uit de
steekproef is 81% van mening dat de huisarts zelf zal blijven bepalen of
hij als solist dan wel in een samenwerkingsverband zijn beroep zal uit-
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oefenen. De huisartsen aan de basis zijn duidelijk verdeeld over de groei
van het aantal gezondheidscentra in de toekomst. Een op de vijf onder-
vraagde huisartsen heeft over dit onderwerp geen mening en een derde
gelooft dat de gezondheidscentra in aantal zullen toenemen.

Over de afstemming tussen de eerste en de tweede lijn zijn de sleutelfi-
guren somber. Zij vinden dat de afstemming tussen beide echelons duide-
lijk verbetering behoeft, maar noemen de problemen veel moeilijker op te
lossen dan binnen de eerste lijn. De praktizerende huisartsen zien minder
obstakels. Van hen verwacht 70% dat de samenwerking van de huisarts
met de medische specialisten in de toekomst intensiever zal worden.

13.2.4.   Nascholing en toetsing

De sleutelfiguren denken unaniem dat de toetsing van de huisarts stap
voor stap zal worden ingevoerd, eerst vrijwillig en pas op den lange duur
verplicht. Dat laatste echter alleen als het niet anders kan. Voor geleide-
lijke invoering vindt men een periode van 10 jaar normaal. Verder gelooft
men dat toetsing in de toekomst gemeengoed zal warden, eerst op colle-
giaal niveau, later ook extern.

Ook is er overeenstemming over de koppeling van toetsing aan nascho-
ling. De voorgenomen samenvloeiing van de Stichting Nascholing Huisart-
sen met de Stichting Toetsing Huisartsen in een gemeenschappelijke
Stichting Deskundigheidsbevordering Huisartsen is daar een uitdrukking
van. Tenslotte verwacht men dat toetsing een voorwaarde zal worden voor
(her)registratie.

Gezien het netelige karakter van dit onderwerp mogen de verwachtin-
gen van de huisartsen uit de periferie redelijk positief genoemd worden.
Uit de enqudte blijkt dat 67% van de respondenten verwacht dat nascho-
ling verplicht zal worden, terwijl slechts 43% dat denkt van de toetsing.
Meer dan de helft van de ondervraagde huisartsen verwacht echter wel
dat nascholing en toetsing in de toekomst aan elkaar gekoppeld zullen
worden.
De toekomstverwachtingen van de huisartsen over de besproken topic's
zijn in tabel 29 samengevat.
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Tabel 29: Toekomstverwachtingen over deeltaken uit het
Basistakenpakket van de huisarts in percentages N=740

Deeltaken uit het nnee mee geen mening/
Basistakenpakket eens oneens niet ingevuld

%         %               %

Praktische verloskunde:
- verdwijnt 36.9 52.4 10.6

wordt facultatief 73.6 16.2 10.1

-  wordt weer hoofdtaak 8.3 77.6 14.1

CB-werk:
-  alleen in dienst kruisvereniging 57.6 28.1 14.0

-  alleen met speciale applicatie mogelijk 58.2 24.7 17.0

-    gaat huisarts weer zelf doen 16.1 64.8 19.0

Samenwerking:
-  in eerste lijn meer structuur 75.0 12.7 12.2

-   de huisarts gaat zelf minder aan
psychosociale hulpverlening doen 23.4 65.1 11.5

- gezondheidscentra nemen toe 33.4 46.9 19.5

- huisarts bepaalt zelf zijn werkvorm 81.2 10.0 8.9

- samenwerking huisarts en specialist
wordt intensiever 70.0 15.5 14.4

Nascholing:
- wordt verplicht 67.2 21.4 11.5

-  wordt aan toetsing gekoppeld 56.1 25.1 18.7

Toetsing:
- wordt verplicht 43.0 37.3 19.7

- wordt facultatief 48.2 37.8 13.9

13.3. Conclusie

In grote lijnen zijn de top en de basis van de beroepsgroep het eens over
hun eigen toekomst. Globaal komt het volgende beeld naar voren:

De huisarts gaat een goede toekomst tegemoet. Hij is onmisbaar en zal
een centrale plaats blijven innemen in de eerstelijnsgezondheidszorg. Hij
weet zich daarbij gesteund door de overheid en de ziekenfondsen. Zijn
taken zullen zich uitbreiden in medische en preventieve zin. Dat betekent
ook een grotere werkbelasting. Als de privatisering van de gezondheids-
zorg doorgaat, zal dat tot concurrentie leiden en zal de huisarts extra
onder druk komen te staan. De overheidsinvloed zal toenemen, maar zal
zich blijven beperken tot de randvoorwaarden en zich niet gaan uitstrek-
ken over de inhoud van het vak.



190

Basis en top zijn het minder eens over het al dan niet in loondienst
gaan van de huisarts. Van de landelijke beleidsgroep verwacht slechts 8%
dat de huisarts in de toekomst in loondienst gaat werken, terwijl 36% van
de huisartsen uit de periferie er van uitgaat dat de vrije beroepsuitoefe-
ning zal verdwijnen.

Vertoskunde zal in de toekomst een facultatieve taak blijven. Het cb-
werk zal geen taak meer zijn voor de huisarts, hetzij vanuit een oogpunt
van efficidnte praktijkvoering, hetzij wegens gebrek aan belangstelling bij
de huisarts voor deze taak. De huisartsinstituten zullen zorgen voor de
noodzakelijke know-how om deze taak weer te kunnen terugnemen. De
kans daarop is het grootst, wanneer de economische situatie verder ver-
slechtert.

De samenwerking in de eerste lijn zal meer gestructureerd worden,
maar de pluriformiteit in samenwerkingsvormen zal blijven bestaan. Vooral
groepspraktijken zullen in aantal groeien. Voor de gezondheidscentra is
dat ook het geval, mits ze niet te groot van omvang worden en de econo-
mische situatie in Nederland verbetert. De huisartsen uit de periferie zijn
in dit opzicht minder uitgesproken dan de topbeleidsgroep. Twintig pro-
cent heeft er geen mening over.

Wanneer de landelijk beleidsgroep naschoting en toetsing in de toe-
komst aan elkaar koppelt, mag zij rekenen op de steun van meer dan de
helft van de huisartsen uit de steekproef. Wordt toetsing verplicht ge-
steld, dan komt dit overeen met de verwachting van 43% van diezelfde
huisartsen. Als het aan de beleidsgroep ligt zal de toetsing alleen ver-
plicht gesteld worden in geval van nood. Deze mening komt overeen met
die van 48% van de huisartsen.
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Hoofdstuk 14
Conclusies en aanbevelingen

In dit proefschrift heb ik een beschrijving gegeven van een beroepsgroep
in actie bij het formuleren van haar eigen takenpakket. De activiteiten
waar het hier om gaat zijn processen die gericht zijn op institutionalise-
ring en legitimering van het domein en vormen een wezenlijk onderdeel
van de professionalisering van de beroepsgroep. Professionalisering wordt
hier gebruikt in de betekenis van pogingen via brede domeinaanspraken
controle te verkrijgen over het eigen beroep en deze te handhaven in
wisselwerking met de omgeving. De processen die gericht zijn op de ver-
sterking van die domeinaanspraken moeten daarom worden gezien tegen de
achtergrond van de maatschappelijke ontwikkelingen van de zeventiger
jaren. Deze jaren worden gekenmerkt door een verhoogde activiteit op
het gebied van de gezondheidszorg zowel in de samenleving als in de
sfeer van de politiek en de overheid.

14.1. De maatschappelijke context van het onderzoek

Rond 1970 kwam de eerstelijnsbeweging op. De opkomst van andere hulp-
verlenende beroepen in de eerste lijn die elk een deel van het domein van
de huisarts claimden, betekende een aantasting van de monopoliepositie
van de huisarts en vormde een bedreiging voor zijn autonomie. De poging
van het NHG een nieuwe taakomschrijving te creliren, die bij deze ont-
wikkelingen in de eerste lijn aansloot, moet dan ook worden opgevat als
een uitdaging om deze bedreiging om te zetten in constructieve samen-
werking. Het rapport "Hoe helpt de dokter?" dat daarop is gebaseerd, is
tenslotte een wezenlijk onderdeel geworden van het Basistakenpakket van
1983. De aandacht van de LHV als behartiger van de belangen van de
beroepsgroep richtte zich meer op legitimering van het domein van de
huisarts door de spilfunctie van de huisarts te beklemtonen, daarmee een
claim leggend op de centrale plaats van de huisarts in de zich verbre-
dende eerste lijn.

Deze centrale positie van de huisarts in de eerste lijn is nooit echt in
gevaar geweest. Nog afgezien van het verschil in kennisniveau en status
tussen de huisarts en de andere eerstelijns hulpverleners heeft de claim
van de beroepsgroep op de spilfunctie in de eerste lijn steeds ondersteu-
ning gevonden in het overheidsbeleid, terwijl de ziekenfondsen de huisarts
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accepteren als sluis en als enige toegangspoort voor verwijzing naar de
tweede lijn. Ook de huisarts zelf weet zijn centrale positie in de eerste
lijn niet echt bedreigd. Dat blijkt duidelijk uit het Basistakenpakket.

In de zeventiger jaren nam ook het overheidsingrijpen op het gebied
van de gezondheidszorg hand over hand toe. De huisarts mocht de over-
heid als een coalitiegenoot beschouwen voor zover het de versterking van
de eerste lijn en de centrale positie van de huisarts daarbinnen betreft.
Maar diezelfde overheid vormde door haar actief inkomensbeleid en haar
rol inzake de honorering van de huisarts ook een bedreiging voor de
autonomie van de beroepsgroep. Vanuit het oogpunt van kostenbeheersing
in de gezondheidszorg stuurde de overheid meer en meer aan op ingrij-
pende veranderingen in de structuur van de gezondheidszorg o.a. via de
Wet Voorzieningen in de Gezondheidszorg. Bij het uitbrengen van de
structuurnota van 1974 werd de beroepsgroep echter niet gekend in de
plannen, hetgeen vooral voor de LHV een afnemende legitimering van haar
onderhandelingsmacht betekende. De Blauwdruk van het LHV-beleid moet
dan ook worden begrepen als een vorm van mobilisering van de beroeps-
groep in een poging tegendruk te geven tegen het overheidsbeleid om zo
de zelfbeschikking van de beroepsgroep veilig te stellen. Ook deze Blauw-
druk heeft een rol gespeeld in het besluitvormingsproces rond de taakbe-
paling van de huisarts.

De derde trend uit de zeventiger jaren werd gevormd door een toene-
mende druk vanuit de samenleving naar geavanceerde en technologisch
hoogwaardige geneeskundige zorg. Deze komt steeds sterker binnen bereik
van velen en leidt bij de patillnten tot een versterkte vraag naar specia-
listische hulp en zorg. Deze ontwikkeling is moeilijk terug te dringen
ondanks het terughoudende overheidsbeleid in deze. Voor de huisarts be-
tekent deze ontwikkeling een toenemende vraag van de patiunten naar
medisch specialistische hulp. Als tegenwicht hiertegen heeft de huisartsge-
neeskunde onder andere de aandacht gericht op preventie en op het te-
gengaan van somatische fixatie. Dit zou patiinten moeten behoeden voor
een oneigenlijk gebruik van het medisch kanaal. De methode van preventie
van somatische fixatie (1) is in het Basistakenpakket terug te vinden. De
snelle ontwikkelingen op medisch technologisch gebied tasten een
hoofdbron van legitimering van de huisarts aan ten opzichte van de spe-
cialist en leiden tot een steeds verder ten achter raken bij de "techni-
sche" deskundigheid van de specialistische geneeskunde. Huisartsen en
specialisten hebben ook door het overheidsbeleid ten aanzien van de ge-
zondheidszorg veel tegenstrijdige belangen. De samenwerking van de huis-
arts met de tweede lijn komt steeds meer onder druk te staan. Dat in het
Basistakenpakket alleen wordt verwezen naar de problemen en geen con-
crete uitspraken worden gedaan over deze samenwerking duidt op de on-
macht van de huisartsen als beroepsgroep om in deze situatie verandering
te brengen. De insufficidntiegevoelens die daarvan het gevolg zijn hebben



195

ook een positief effect. Ze sporen de huisarts aan door nascholing bij te
blijven bij de nieuwe geneeskundige ontwikkelingen. Op dat punt is het
Basistakenpakket het meest uitgesproken en normerend.

De hier geschetste ontwikkelingen vormen de buitenkant van mijn onder-
zoek dat zich heeft gericht op de binnenkant van het beroep, op de reac-
tiepatronen die de actoren die samen de beroepsgroep van huisartsen vor-
men, op deze maatschappelijke veranderingen hebben ontwikkeld. De stu-
die heeft zich toegespitst op de vraag hoe die verschillende actoren met
elkaar omgaan bij de pogingen het eigen domein te verdedigen en af te
bakenen binnen de geschetste sterk veranderende context. Centraal staan
vijf vragen. De conclusies die uit dit onderzoek naar voren zijn gekomen,
zullen aan de hand van deze vragen worden besproken.

14.2.   Besluitvorming als beleidsproces

De eerste vraagstelling luidt:

la. Hoe verloopt de besluitvorming binnen de beroepsgroep van huisartsen
als professioneel systeem over essentidle onderdelen van het beleid,
met name over het domein zoals bepaald door het takenpakket van de
huisarts ?

lb. Welke structurele en welke procesfacoren hebben het verloop van het
besluitvormingsproces rond het Basistakenpakket van de huisarts be-
paald?

Het besluitvormingsproces rond het Basistakenpakket van de huisarts is
een voorbeeld van een door belangen gekleurde, strategische besluitvor-
ming, waarop veel invloeden van binnen en buiten de eigen beroepsgroep
hebben ingewerkt. De externe invloeden zijn in het bovenstaande reeds
besproken. Intern bleek het proces verweven met het verenigingsbeleid en
met name met de democratisering van de besluitvorming binnen de LHV.
Maar het proces was ook onderdeel van een differentiatieproces binnen de
beroepsgroep, zodat een netwerk van organisaties en instellingen in de
beroepsgroep ontstond, ieder met eigen doelstellingen en zingevingen.
Ideaaltypisch gaat het hier om verschillen tussen de LHV als een gesloten
professionele vereniging die als belangenorganisatie de leden moet kunnen
mobiliseren en het NHG en de huisartsinstituten als open en normerende
instellingen, die de verantwoordelijke professional als subject zien. In de
werkelijkheid komen deze verschillen veel minder scherp naar voren.

De hier genoemde factoren hebben het eigenlijke proces rond het ta-
kenpakket nu eens vertraagd, dan weer nieuwe impulsen gegeven en soms
zelfs lot drastische koerswijzigingen geleid.
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De besluitvorming over een eigen takenpakket voor de huisarts is een
wezenlijk onderdeel van de professionalisering van de beroepsgroep en
heeft bij uitstek te maken met professionele waarden en met materi6le en
immateridle belangen van de huisarts. Inzet van het proces was de hand-
having van het zelfbeschikkingsrecht van de beroepsgroep en het schep-
pen van een waarborg voor een goede honorering van de huisarts. De
door mij bestudeerde processen waren primair gericht op de buitenwereld,
op het behoud van autonomie en op de verbetering van de positie van de
huisarts in de gezondheidszorg en in de eerste lijn. Dit kon alleen worden
bereikt en gelegitimeerd door een zware en brede taakomschrijving en een
uniforme kwaliteitsgarantie ten opzichte van de pati6nt aan te bieden.

Intern was dit voornamelijk een zaak van de beide beroepsverenigin-
gen, maar ook de universitaire huisartsinstituten waren erbij betrokken.
Hoe de beroepsverenigingen en de universitaire huisartsinstituten in feite
functioneren is daarom in de tweede vraagstelling van het onderzoek aan
de orde gesteld.

14.3. De interne organisatie van de beroepsgroep

De tweede vraagstelling luidt als volgt:

2a. Welke organisaties en instellingen binnen de beroepsgroep maken deel
uit van het landelijk netwerk gezien als "organisatie"?

2b.  Hoe zijn deze organisaties en instellingen intern opgebouwd ?

De LHV vertegenwoordigt in het professionaliseringsproces primair de
maatschappelijke en materidle belangen, vooral via onderhandelingen met
de ziekenfondsen over de tarieven voor de huisartsgeneeskundige hulp.
Daarbij is een uniform en alle huisartsen bindend takenpakket als legi-
timeringsgrond noodzaak. De LHV voert een zelfbewust beleid en blijkt,
gezien haar hoge organisatiegraad, voor de beroepsgroep de belangrijkste
vereniging. Maar zoals in bijna elke democratisch opgebouwde vereniging
het geval is geldt ook voor de LHV dat het CB als landelijke top oligar-
gische trekken heeft. In dit opzicht doet de ijzeren wet van oligarchie
van Michels nog steeds opgang. Het beleid beperkt zich tot een kleine
landelijke kerngroep. De ledenvergadering heeft als besluitvormend orgaan
weinig inbreng omdat de problemen te gecompliceerd zijn en de vergader-
stukken te veel in omvang toenemen om bijgehouden te kunnen worden.
Ook het districtsniveau van de LHV blijkt nauwelijks of geen invloed op
het verenigingsbeleid uit te kunnen oefenen en is als verbindingsschakel
tussen de top en de basis van de vereniging over het geheel genomen van
weinig betekenis. In feite blijkt noch de top noch de basis anders te wil-
len. Voor het CB is een zekere mate van oligarchie voor het beleid een
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functioneel vereiste om slagvaardig te kunnen inspelen op steeds groter
wordende externe druk rond kwesties als de honorering van de huisarts,
het vestigingsbeleid enzovoort. Maar ook de huisarts aan de basis is ge-
baat bij een oligarchisch bestuur. Als echte professional denkt de prakti-
zerende huisarts niet beleidsmatig en  is hij individualistisch ingesteld.  Hij
laat zich alleen door directe invloeden in zijn werksituatie en impliciet
via socialisatie in de beroepsgroep normeren. In zijn praktijkuitoefening is
de huisarts een "vrije" beroepsbeoefenaar en functioneert hij autonoom.
Daar is hij vooral geoccupeerd met zijn dagelijkse praktijkproblemen en
met de zorg voor zijn pati6nten. Vandaar dat de praktizerende huisarts,
meer dan de landelijk top vermoedt, actief is in zijn PHV en zijn waar-
neemgroep, waar het om zijn onmiddellijke praktijkbelangen gaat. In feite
blijkt het oligarchische optreden van de top van de vereniging de demo-
cratie in de vereniging niet echt in gevaar te brengen. Evenals in elke
"vakbond" kan de hele beroepsgroep niet constant in beweging zijn en
wisselen perioden van betrekkelijke rust af met perioden van verhoogde
activiteit. De participatie van de huisarts in de LHV kent golfbewegingen.
De beroepsgroep blijkt wanneer dit noodzakelijk wordt geacht, snel te
mobiliseren, niet alleen door de top maar ook vanuit de basis. Wanneer de
materie de gewone huisarts raakt ontstaat druk vanuit de PHV's en komt
de filterfunctie van de districten tot leven. Alleen in die situaties is het
district een belangrijke schakel in de beroepsvereniging en oefent zij via
haar stemrecht invloed uit bij de besluitvorming. Voor het CB betekent
deze gang van zaken dat zij alles in het werk moet stellen representatief
voor haar leden te handelen of tenminste dat zij alert moet zijn haar
optreden voor de leden te blijven legitimeren. Uit het onderzoek blijkt
dat de huisarts hieraan vasthoudt. Hij laat zich graag vertegenwoordigen,
maar schroomt er niet voor in beweging te komen en zo nodig een om-
buiging van het CB-beleid te bewerkstelligen, zoals bij de besluitvorming
over het eerste takenpakket is gebleken.

Het NHG vertegenwoordigt het kennisaspect, het vak van de huisarts, in
de professionalisering. De betekenis van deze vereniging voor de institu-
tionalisering van de professionele vakkennis in de beroepsgroep was oor-
spronkelijk groot maar is in de loop van de zeventiger jaren afgenomen.
Het NHG heeft het monopolie over kennis als institutionaliserings- en
legitimeringsbron en als strategisch primair instrument van collectieve
machtsvorming in de zeventiger jaren eerst moeten delen met de LHV.
Daardoor werd vakkennis in de belangensfeer getrokken, hetgeen de ver-
nieuwingskracht van het NHG heeft verzwakt. In een later stadium zag
het NHG haar betekenis bij de institutionalisering van de vakkennis gro-
tendeels naar de universitaire huisartsinstituten verdwijnen. Als "bewe-
ging" heeft het Genootschap alleen een duidelijke top en kan het nauwe-
lijks bogen op enige achterban. Het NHG-bestuur heeft geen vat op haar
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eigen kleine verenigiligskernen, de Nil(i-(Jetil,ra, en weet deze 11ic.l le l,i,1-
den. Hoewel ook de NHG-Centra zich als "beweging" opstellen wordt de
mogelijkheid tot effectieve actualisering van vakvernieuwing geblokkeerd
omdat de top en de basis in het Genootschap onvoldoende op elkaar zijn
afgestemd. Door de hier geschetste omstandigheden heeft het NHG haar
vernieuwende kracht en haar leidende rol in de cultuuroverdracht in de
beroepsgroep verder zien afnemen, al blijven deze functies wel in het
wetenschappelijk tijdschrift "Huisarts en Wetenschap" en in het jaarlijks
"NHG-Congres" voortbestaan. Topfiguren uit het NHG hebben zich intus-
sen,  sinds het ontstaan  van de huisartsinstituten daarheen verplaatst.  Ook
daardoor heeft het NHG een deel van haar elan verloren. Dit proces is
nog steeds gaande.

De universitaire huisartsinstituten zijn de belangrijkste kenniscentra
van de beroepsgroep. Sinds de erkenning van de beroepsopleiding tot
huisarts van overheidswege een feit is, heeft institutionalisering van de
kennis plaatsgevonden in eigen universitaire opleidingsinstituten en zijn
de huisartsinstituten een onmisbaar instrument bij de professionalisering
van de beroepsgroep geworden. Via de beroepsopleiding zijn de huisartsin-
stituten ook de belangrijkste actoren bij de cultuuroverdracht en de so-
cialisatie van de nieuwe generatie huisartsen. Zolang de huisartsinstituten
nog in hun opbouwende fase zijn en de accenten teveel leggen in de be-
roepsopleiding is hun betekenis als vernieuwende kracht in de beroeps-
groep echter niet optimaal. Besluitvormend spelen de huisartsinstituten
geen rol, maar hun invloed is des te groter. Vanwege de aard van de be-
roepsopleiding, die in de vorm van de "meester-gezel" verhouding plaats-
vindt in een huisartspraktijk, is immers een groot aantal praktizerende
huisartsen rechtstreeks bij de opleiding en dus bij de activiteiten van de
huisartsinstituten betrokken. Deze grote betrokkenheid verwijst naar een
sterk ontwikkelde vakori6ntatie van de praktizerende huisarts binnen het
beroep.

Hoe het landelijk netwerk van actoren op het gebied van de huisartsge-
neeskunde in feite functioneert is via de derde vraagstelling beantwoord.

14.4.   Besluitvorming in het landelijk netwerk van actoren

De derde vraag luidt:

3a. Hoe functioneert het landelijk netwerk van organisaties en instellin-
gen op het gebied van de huisartsgeneeskunde en hoe vindt de be-
sluitvorming plaats binnen dit netwerk ?

3b. Welke personen en instanties oefenen invloed uit op deze beleidspro-
cessen en op welke wijze vindt deze beinvloeding plaats ?
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3c. Welke personen, instanties of verenigingen binnen de beroepsgroep
hebben de meest invloedrijke positie in het beleid binnen de huisarts-
geneeskunde als professioneel systeem ?

De organisaties en instellingen op het gebied van de huisartsgeneeskunde
vormen samen een netwerk. De betrokken actoren hebben elkaar nodig
voor het bereiken van hun eigen doelen. Omdat deze doelstellingen elkaar
deels overlappen zijn territoriumperikelen kenmerkend voor de netwerk-
verhoudingen. Ze spelen  over  en weer tussen de beroepsverenigingen  maar
zijn ook van toepassing op de relatie tussen de beroepsverenigingen en de
huisartsinstituten. De strijd speelt zich af rond het bezit van gezag en
financi6en als voornaamste zekerheidsbronnen. In de relatie tussen beide
beroepsverenigingen    is    er een verschil in ideologie en bereik,    dat    is   te
typeren als een verschil in "missie" en "visie" bij een groot machtsver-
schil. Voor de universitaire huisartsinstituten geldt hetzelfde: "een anti-
verenigings-missie" bij een zekere macht die de instituten toevalt door
hun financi6le onafhankelijkheid van de beroepsverenigingen en die be-
staat  uit de beschikking over eigen financieringsbronnen. Omdat de belan-
gen niet geheel parallel lopen maar ook de onderlinge afhankelijkheid niet
echt groot is komt vermijdingsgedrag als gedragspatroon het meest voor.
Deze strategische gedragsvorm blijkt gewenst met het oog op het behoud
van de eigen autonomie. Openlijke strijd wordt waar mogelijk vermeden.
Conflicten komen niet verder dan negatieve beeldvorming. Coalities daar-
entegen komen veelvuldig voor. Ze zijn een uiting van het streven van de
netwerkpartners naar een machtsevenwicht. Echte samenwerking wordt
alleen aangegaan onder externe druk van overheid, pati6nten of andere
beroepen, maar ook wanneer dit de enige mogelijkheid is om over de no-
dige financielin te kunnen beschikken. De SNH en de STH zijn daarvan
voorbeelden. In het netwerk worden de meeste problemen op informele
wijze opgelost. Er heerst een voorkeur voor het harmoniemodel. Dit bete-
kent een vermijden van interne conflicten waarmee ook een motor voor
vernieuwing in de beroepsgroep ontbreekt. Het doet de vraag rijzen of de
beroepsgroep, althans op het niveau van de beroepsorganisaties, wel vol-
doende en dcht gedifferentiuerd is of dat zij als respons op externe druk
wellicht toch meer een eenheid vormt dan de relaties en interacties in de
top van de beroepsgroep doen vermoeden. Immers naar buiten vormt de
beroepsgroep meestal openlijk 66n lijn. Men beseft dat de positie van
macht en zelfregulering schade lijdt, wanneer buitenstaanders een wig
drijven tussen de partners in het netwerk. Wanneer dit onverhoopt toch
gebeurt dan probeert de landelijke beleidsgroep de gelederen zo snel mo-
gelijk te sluiten waarbij zij, zoals is te verwachten, vooral informeel
overleg gebruikt.
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14.5. Professionele waarden en belangen

De vierde vraagstelling van het onderzoek luidt:

4a. Welke waarden en belangen spelen een rol binnen de beroepsgroep bij
de besluitvorming over het Basistakenpakket ?

4b. Hoe komen deze in het feitelijk beleid tot uitdrukking?

In het voorafgaande is reeds duidelijk gemaakt dat de waarden en belan-
gen waar het in het Basistakenpakket om gaat, professionele waarden en
belangen zijn. Als professionele waarden komen naar voren professionele
kennis en kunde, kwalitatief hoogwaardige dienstverlening en de spilfunc-
tie in de eerste lijn ten behoeve van de pati6nt. Als voornaamste belan-
gen zijn een goede honorering, zelfbeschikking en de autonomie van de
beroepsgroep in het geding.

Waarden en belangen komen tot uitdrukking in een continue stroom
van processen van institutionalisering, legitimering en socialisering. Op
gang gekomen op de Woudschotenconferentie in 1959 met een eerste om-
schrijving van de huisartsgeneeskunde, heeft de beroepsgroep zich in de
tijd daarna steeds verder geprofileerd. Gesteld kan worden dat aan het
begin van de zeventiger jaren de belangrijkste professionele waarden en
doelen bereikt zijn en dat de collectieve machtspositie van de beroeps-
groep zich heeft gevestigd. In de daarop volgende periode wordt de be-
roepsomschrijving herzien en aangepast aan de maatschappelijke ontwikke-
lingen. Onder druk van de maatschappelijke ontwikkelingen komen rond
1975 van verschillende kanten nieuwe beroepsomschrijvingen, niet alleen
van  het  NHG  met het rapport "Hoe helpt de dokter?",  maar  ook  van  de
kant van de KNMG met het rapport van de Commissie Eerste Echelon en
van de kant van de overheid met de Structuurnota van Staatssecretaris
Hendriks van 1974.

De toenemende onrust die in die jaren op velerlei fronten rond de
huisartsgeneeskunde als de "kern" van de gezondheidszorg niet alleen in-
houdelijk maar ook in materiiile zin plaatsvindt, noopt de beroepsgroep
tot het verleggen van de accenten en zich met name te concentreren op
externe legitimering. In feite vormt deze verplaatsing van de aandacht
van binnen de beroepsgroep naar buiten een scherpe markering in het
landelijk beleid, die als een breuklijn in het tot dan toe gevoerde beleid
moet worden opgevat. Met de noodzaak tot verdediging van de professio-
nele belangen van de beroepsgroep ten opzichte van de sociale omgeving
is een krachtdadige LHV een vereiste en is de behoefte aan het NHG als
normerende instantie minder groot. Interne normering komt in deze fase
in feite op de tweede plaats. Het te creoeren takenpakket is essentieel
gericht op domeinverdediging c.q. domeinuitbreiding en niet wezenlijk op
de normering van het vak. Het behoud van het zelfbeschikkingsrecht en
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een volwaardige honorering voor (le huisarts zijn de primaire inzet van
dit proces. Het Basistakenpakket van 1983 vertoont hiervan de sporen. Het
wordt aangekondigd als een document in handen van de LHV in het kader
van "voorwaardenscheppend beleid, honorering en normering van de prak-
tijkgrootte". Vernieuwend, verfrissend en tegelijk   niet   meer   dan   een
weergave van de status quo, van de feitelijk bestaande verschillen in
functie uitvoering tussen de huisartsen. Het is een "wensenpakket" en
geen nonnerend eisenpakket, een ruim geformuleerd takenpakket zonder
dat in controle op de naleving ervan wordt voorzien. Daarmee heeft het
Basistakenpakket meer een legitimeringsfunctie naar buiten en moet zij
haar betekenis als normering van vakkennis op het gebied van de huis-
artsgeneeskunde nog waarmaken.

14.6.   Participatie en invloed: de sociale samenhang van de beroepsgroep

De vijfde vraagstelling van het onderzoek luidt:

5a. In hoeverre komen opvattingen van de huisartsen aan de basis tot
uitdrukking in het landelijk beleid?

5b. Welke betekenis heeft het landelijk beleid voor de opvattingen en het
gedrag van de huisartsen aan de basis ?

14.6.1.    Invloed van de basis van de beroepsgroep in het landelijk beleid

Invloed van de huisartsen in het landelijk beleid komt in de eerste plaats
tot stand via participatie in de beroepsverenigingen. Participatie van de
basis in de zin van gewoon lidmaatschap is zonder meer groot, vooral wat
het lidmaatschap van de LHV betreft. Vergaderbezoek komt het meest
voor op lokaal niveau, vooral in de PHV's. De huisarts heeft blijkbaar een
voorkeur voor participatie in kleine eenheden, die een minder formeel
karakter hebben en waarin hij zowel voor zijn concrete, dagelijkse belan-
gen kan opkomen als beroepsinhoudelijk kan bezig zijn. Ook de waar-
neemgroepen zijn hiervan een goed voorbeeld, terwijl mogelijkerwijs ook
de belangstelling voor taken bij de huisartsinstituten hieruit te verklaren
is.

Voor symposia en congressen blijkt de huisarts een redelijk grote be-
langstelling te hebben. Dit duidt op vakgerichtheid bij de basis, die vooral
naar voren komt in het bijwonen van NHG congressen. Participatie in de
betekenis van bekleding van gespecificeerde posities speelt vooral op
plaatselijk niveau en heeft hoofdzakelijk betrekking op kwesties rond de
praktijksituatie van de huisarts. Bij het NHG is deze vorm van participa-
tie miniem, een logisch gevolg van de organisatiestructuur van het Ge-
nootschap.
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I>articipatie in commissies en werkgroepen is een niet onbelangrijke
bron van invioed. Ook hier echter is de participatie op lokaal niveau het
grootst en komt ze het meest voor in LHV/KNMG-verband. Het aantal
externe commissies en functies op persoonlijke titel verwijst echter meer
naar een zekere integratie van de huisarts in plaatselijke eerstelijnsnet-
werken, dan in zijn eigen beroepsgroep. De conclusie lijkt gewettigd dat
opvattingen van de huisartsen aan de basis het landelijk beleid via vor-
men van participatie nauwelijks bereiken. Dit blijkt eveneens het geval
met betrekking tot publicaties, promoties, zitting in een redactiecommissie
van een vakblad of het organiseren van een symposium of congres. De
praktizerende huisarts is op deze terreinen nauwelijks actief. De huisarts
blijkt zich nog het meest te profileren door het ontplooien van plaatse-
lijke acties op specifieke taakgebieden. Ook hier liggen de accenten daar
waar het domein in discussie is namelijk bij samenwerking in de eerste
lijn en bij samenwerking met de tweede lijn. Dat de huisarts aan de basis
goed voor zijn eigen belangen opkomt blijkt ook uit het feit dat hij meer
brieven schrijft naar andere organisaties dan naar zijn eigen beroepsver-
enigingen.

14.6.2.   Effecten van bet landelijk beleid op de basis

De effecten van het landelijk beleid zijn het grootst als gevolg van de
frequente en veelzijdige informatiespreiding vanuit de top van de beroeps-
groep. Uit het leesgedrag van de huisarts blijkt dat hij "passief" geinte-
resseerd is in de ontwikkelingen binnen zijn vak. De hoge score op het
leesgedrag duidt er ook op dat de huisartsen vrij volledig op de hoogte
zijn van de ontwikkelingen in het landelijk beleid en van de activiteiten
die door de beroepsverenigingen worden ondernomen. Zij kunnen dat be-
leid met enige kennis van zaken zowel ondersteunen als afwijzen. Door de
democratische opbouw van de beide beroepsverenigingen worden zij daar-
toe in de gelegenheid gesteld. Uit het voorafgaande is echter duidelijk
geworden dat de huisarts in feite nauwelijks van dit recht gebruik maakt.
Symposia en congressen op verschillende taakgebieden hebben als beleids-
instrument minder effect. Daarin is slechts een derde van de respondenten
geinteresseerd. Een uitzondering hierop is het terrein van de samenwer-
king. Symposia die op dit gebied georganiseerd worden, genieten de be-
langstelling van de helft van de respondenten.

Door het merendeel van de respondenten wordt kennis genomen van
acties en activiteiten van de beroepsverenigingen, vooral op het gebied
van de samenwerking en de nascholing. Het landelijk beleid blijkt ook
langs deze weg een redelijk effect te hebben.
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De huisarts neemt, gezien deze resultaten, ten aanzien van het beleid
een overwegend passieve houding aan. Samenwerking en nascholing maken
hierop een gunstige uitzondering. Voor de nascholing is dit te verklaren
omdat nascholingsactiviteiten voornamelijk regionaal worden opgezet. Sa-
menwerking vormt een dermate integrerend deel van de taak van de huis-
arts, dat hij daarbij per definitie betrokken is.

De huisartsen blijken de LHV als hun vereniging bij uitstek te
beschouwen, niet alleen voor de belangenbehartiging, maar ook voor de
kwaliteitsbewaking en beroepsnormering. De basis is blijkbaar accoord met
de verbreding van de doelstelling van de LHV. Het NHG wordt weliswaar
door de meeste respondenten als de bewaker van de kwaliteit van het vak
gezien, maar zij moet haar plaats delen met de LHV en de huisartsinstitu-
ten. De huisartsen blijken merkwaardig genoeg weinig belang te hechten
aan de taak van de huisartsinstituten op het gebied van de beroepsnorme-
ring.

In grote lijnen onderschrijven de respondenten de normen die door het
landelijk beleid worden gesteld. Niettemin ziet het er naar uit dat de op-
vattingen en het gedrag van de huisarts vooral bepaald worden door zijn
feitelijke werksituatie. Dit hoeft geen verwondering te wekken, wanneer
men bedenkt dat de landelijke normen zelf ruim interpreteerbaar zijn,
zodat eenieder er zich gemakkelijk in kan terugvinden. De percentages
"normvolgers" zijn gemiddeld het grootst daar waar het gaat om de "emo-
tioneel geladen" taak van de verloskunde die de huisarts in veel gevallen
onvrijwillig heeft moeten prijsgeven. Het cb-werk roept minder emoties
op. Ofschoon de huisarts ook deze taak in veel gevallen heeft moeten
afstaan aan een cb-arts, komen zijn opvattingen hierover minder overeen
met de landelijke normen dan bij de verloskunde. Op het terrein van sa-
menwerking in de eerste lijn gaat het landelijk beleid grotendeels samen
met opvattingen en gedrag van de huisarts. Basis en top zien de noodzaak
er van in. Ook is er overeenstemming op het punt van de partners waar-
mee tenminste moet worden samengewerkt. De huisarts wil zich echter
niet binden door geografische afstemming van werkgebieden of door het
aangaan van samenwerkingsovereenkomsten. Het landelijk beleid doet in
deze ook geen bindende uitspraak in het Basistakenpakket. Samenwerking
tussen huisartsen is een algemeen erkend verschijnsel en wordt veel ge-
praktizeerd. De opvattingen van de basis en de top stemmen hierin uiter-
aard redelijk overeen.

Over de nascholing neemt het landelijk beleid in het Basistakenpakket
wel een ditidelijk standpunt in door te stellen dat de tijd die de huisarts
aan georganiseerde nascholing dient te besteden tenminste 40 uur per jaar
moet zijn. Het effect van deze norm op de basis is niet optimaal. Hoewel
de respondenten de noodzaak van nascholing in grote meerderheid inzien,
blijkt meer dan de helft in 1983 niet aan deze norm te hebben voldaan.
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Dat geldt zowel voor de opvattingen van de respondenten als voor hun
feitelijk gedrag. Het landelijk beleid heeft vooral effect op het punt van
de inhoud van de nascholing.

Het laagst is het percentage "normvolgers" op het gebied van de toet-
sing. Dit is begrijpelijk omdat toetsing nu eenmaal bedreigend is. De res-
pondenten zien er de noodzaak wel enigszins van in, maar stellen zich
ook hier vrijblijvend op. Men zegt toetsingsbereid te zijn, maar ook dat
men er niet in gelooft of er geen behoefte aan heeft. De invoering loopt
zo'n vaart niet. De respondenten willen geen verplichtingen, noch in de
zin van toetsing als voorwaarde voor het behoud van registratie, noch
door zich samen met niet-huisartsen in de eerste lijn te laten toetsen.

14.6.3. Desociale samenhang van de beroepsgroep

Bij onderverdeling van de beroepsgroep in subgroepen is weinig differen-
tiatie aangetroffen met betrekking tot de mate van integratie en/of bin-
dingskracht. Dit geldt zowel voor de subgroepindeling op basis van lid-
maatschap van een of beide beroepsverenigingen als voor het al dan niet
bekleden van een bestuursfunctie. Hetzelfde doet zich voor wanneer een
onderscheid wordt gemaakt naar urbanisatiegraad, praktijkgrootte, prak-
tijkorganisatie, geslacht en het al dan niet gevolgd hebben van de be-
roepsopleiding tot huisarts. Dit betekent dat de interne differentiatie van
de beroepsgroep slechts gering is. Uit de analyses blijkt echter dat de
spreiding binnen de subgroepen groot is. Daaruit moet worden geconclu-
deerd dat de verschillen tussen de individuele huisartsen groot zijn en dat
er  sprake  is  van  "los  zand",  van een grote pluriformiteit in opvattingen
en handelen binnen het beroep. Dat is de professionele kernsituatie.

Bindingskracht en integratie tonen wel verschillen met betrekking tot
de onderzochte deeltaken: de sociale samenhang is significant groter bij
de groep respondenten die een bepaalde deeltaak wel vervullen, dan bij de
groep respondenten die die taak niet of niet meer vervullen. Dit gegeven
bevestigt nog eens dat waarden en belangen bij de huisarts sterk gekop-
peld zijn aan zijn feitelijke taakuitoefening.

Uit het onderzoek komt een beroepsgroep naar voren die in passieve zin
goed geintegreerd is. De huisartsen zijn breed geinformeerd en bereid en
in staat tot mobilisering wanneer dat vereist is. Dit niet alleen vanuit de
top van de beroepsgroep gezien, maar ook vanuit de basis zelf. In dit
opzicht is sprake van participatie "als referentie" en is de beleidsvoering
in de beroepsgroep effici6nt. Ook de bindingskracht is redelijk groot,
maar ze bestaat bij de gratie van het situatieve karakter van de norm-
stelling, waarbinnen ruimte is voor eenieder.
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14.7. Aanbevelingen

Het Basistakenpakket van 1983 vormt het sluitstuk van een fase in de
professionalisering van de beroepsgroep, een fase die gericht is op de
versterking van de domeinaanspraken van de huisartsen in confrontatie
met een zich uitkristalliserende eerstelijnszorg, een zich expanderende
tweede lijn en een zich steeds verder opdringende overheidsbemoeienis
met de gezondheidszorg. Met het Basistakenpakket is de beroepsgroep er
in geslaagd een adequaat antwoord te geven op de verschillende ontwik-
kelingen in de samenleving die de centrale positie van de huisarts in de
eerste lijn en het zelfbeschikkingsrecht van de beroepsgroep in gevaar
konden brengen. De collectieve machtspositie van de beroepsgroep is met
dit document versterkt naar voren gekomen. Het Basistakenpakket is ech-
ter niet alleen een sluitstuk maar ook het begin van een nieuwe fase. Een
fase die door de structurele middelenschaarste nog bedreigender is voor
de gezondheidszorg dan de vorige fase. In verband met de toekomst nog
enkele opmerkingen.

Het democratisch gehalte van de LHV als belangrijkste beroepsvereniging
voor de Nederlandse huisartsen is niet sterk. Dat is niet storend zolang
het centrum van de aandacht van de vereniging bij de behartiging van de
belangen van de huisartsen extern ligt en de LHV in de onderhandelingen
met de overheid en de ziekenfondsen succes heeft. Nu het Basistakenpak-
ket er eenmaal is zal het professionaliseringsproces zich weer moeten

verplaatsen naar de huisartsen zelf en zich intern moeten gaan richten op
de "normering" van het huisartsgeneeskundig handelen. De huisarts zal
niet langer buiten schot kunnen blijven en de vrijblijvendheid zal in de
toekomst daadwerkelijk moeten worden ingeperkt. Om de interne norme-
ring met succes te kunnen bereiken zal de LHV zich moeten bezinnen op
het democratisch gehalte van haar functioneren. Haar besluiten zullen
alleen dan bindend kunnen zijn en effect hebben, wanneer echte overeen-
stemming tussen de opvattingen van het beleidskader en die van de basis
van de beroepsgroep ontstaat. Dat vraagt van het landelijk bestuur dat
het de opvattingen van de huisartsen metterdaad in het beleid gaat be-
trekken. De resultaten van het onderzoek wijzen in de richting van het
mobiliseren van kleine, informele groepen van professionals, als nieuw
beleidsinstrument. Of de waarneemgroepen een goed kader daarvoor vor-
men zal afhangen  van de vraag  of  de  LHV erin slaagt  deze,  niet  tot  de
LHV horende eenheden, in het verenigingsbeleid te incorporeren. Het door
de LHV gehanteerde systeem van "probleemg€interesseerden" is daarvoor

niet geschikt. Dit zal de achterhoede alleen maar afschrikken en tot be-
leidsuitspraken leiden, die niet door de achterban worden gedeeld.
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De beroepsgroep heeft de komende jaren behoefte aan inhoudelijke
verdieping van het huisartsgeneeskundig handelen via de invoering van
standaarden, van behandelingsschema's en protocollen. Daarvoor heeft de
LHV de medewerking van het NHG en van de huisartsinstituten nodig. Wil
de LHV haar leidende rol ook in de naaste toekomst behouden dan zal zij
dat alleen kunnen in samenwerking met het NHG en/of de kenniscentra,
temeer daar de ontwikkeling van toetsbare normen extern gefinancierd
moet worden. De spreiding van de toetsing in de beroepsgroep is reeds
geclaimd door de beide beroepsverenigingen, die daarvoor de stichting
Bevordering deskundigheid in het leven hebben geroepen. Deze coalitie-
vorming van de beide beroepsverenigingen lijkt vooralsnog niet gunstig.
Ze houdt het gevaar in van verstrengeling van belangen met kwaliteit van
de hulpverlening. Met het oog op duurzame en continue vernieuwing lijkt
het nuttig dat de interne differentiatie van de beroepsgroep in stand
wordt gehouden en dat het netwerk als zodanig intact blijft. Dat betekent
ook dat fusering van de beide beroepsverenigingen mij niet wenselijk
voorkomt.

De professionalisering van de beroepsgroep kent golfbewegingen. Na de
voorafgaande periode, waarin het NHG een ondergeschikte rol heeft ge-
speeld, breekt nu de tijd aan waarin het Genootschap weer het voortouw
kan nemen bij de kwaliteitsbewaking en beroepsnormering binnen de be-
roepsgroep. Het NHG staat de komende jaren vooral voor de keus in
welke richting zij zich zal gaan ontwikkelen. Besluit zij haar karakter als
"beweging" te handhaven, dan lijken de beste kansen te liggen in de ont-
wikkeling in de richting van wat Millerson (2) noemt " een geleerden ge-
nootschap".   Dit   is een prestigevereniging   op hoog academisch niveau,
waarvan men slechts lid kan worden op uitnodiging. De activiteiten van
het genootschap met betrekking tot het zogenaamde "voorwaardenbeleid"
wijzen in deze richting. Als geleerden genootschap zal het NHG in ieder
geval de NHG-Centra als kernen van professionals moeten integreren in
het   Genootschap (3), hetgeen een minimum aan structuur noodzakelijk
maakt. Beter lijkt het echter wanneer het NHG zou kiezen voor een ont-
wikkeling in de richting van een organisatie met een duidelijke infra-
structuur. De beroepsnormering nadert de fase van invoering op grote
schaal. Voor de ontwikkeling en invoering van normen moet de hele be-
roepsgroep gemobiliseerd worden. In verband met de bewaking van de
kwaliteit van de zorg kan dit niet aan de LHV worden overgelaten maar
ligt hier ook een taak voor het NHG. Wanneer het NHG zich niet in deze
richting gaat ontwikkelen en als "beweging" blijft concurreren met de
huisartsinstituten, dan zal de normering stagneren en zal het NHG niet
uit haar malaise komen.
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De huisartsinstituten z,illen zich vooral op het wetenschappelijk onderzoek
moeten gaan richten willen zij hun geloofwaardigheid behouden. Hun
voortbestaan is niet zozeer afhankelijk van de activiteiten van de
beroepsverenigingen op zich. De bedreiging voor de huisartsinstituten
komt van buitenaf en heeft te maken met de afbraak van het universi-
taire systeem in Nederland. Alleen hoogwaardig wetenschappelijk onder-
zoek kan er garant voor zijn dat de universitaire setting voor de be-
roepsopleiding intact blijft. De institutionalisering van de beroepsgroep zal
er wel bij varen wanneer zowel het NHG als de universitaire huisartsin-
stituten voor de beroepsgroep behouden blijven en hun aandeel in de pro-
fessionalisering op eigen wijze kunnen blijven leveren. Het is eerder gun-
stig voor de beroepsgroep wanneer verschillende organen en instellingen
in het netwerk in een zekere spanning ten opzichte van elkaar functio-
neren. Daaruit kunnen immers voor de beroepsgroep vernieuwende bijdra-
gen voortkomen. Ook al lijkt het er op dat de Nederlandse huisartsen
alleen geinteresseerd zijn in de verdediging van hun belangen en geen
behoefte hebben aan "academische" pretenties, de status van het beroep
en het niveau van haar functioneren is ermee gemoeid.

Wat de huisarts aan de basis betreft wijst het onderzoek uit dat hij zich
niet primair laat normeren door de beroepsgroep maar meer door zijn
werksituatie. De huisarts heeft zijn eigen normen. Hij heeft wel behoefte
aan behandelingsschema's maar je moet ze hem niet opleggen. Daarom zijn
de kleine groepen van professionals zo belangrijk voor de huisarts. De
huisarts heeft blijkbaar een voorkeur voor participatie in kleine eenheden,
die een informeel karakter hebben en waarin hij zowel voor zijn concrete,
dagelijkse belangen kan opkomen als beroepsinhoudelijk kan bezig zijn. De
waarneemgroepen zijn hiervan een goed voorbeeld, terwijl mogelijkerwijs
ook de belangstelling voor taken bij de huisartsinstituten hieruit te ver-
klaren is. Of het proces van verdere beroepsnormering zal slagen is
daarom grotendeels afhankelijk van de mate waarin de top van de be-
roepsgroep de basis weet te mobiliseren in deze kleine groepen van pro-
fessionals. Alleen in dat geval zal de beroepsgroep er in slagen de con-
trole over het beroep in eigen handen te houden en inmenging van buiten
tegen te gaan. Het Basistakenpakket ligt er en belooft veel. De huisarts-
geneeskunde is voorbereid, wanneer de buitenwereld zijn eisen zou stellen.
Maar uiteindelijk zal de huisarts er van blijven uitgaan dat alleen hijzelf
kan bepalen wat goed voor hem is. Zijn aanpassingsvermogen is groot,
maar het huisartsenvak is te breed om er een eenheidsworst van te ma-
ken. Als generalist zal de huisarts zich altijd de mindere voelen in verge-
lijking tot de specialisten. Die onzekere positie geeft de huisarts voldoen-
de zelfkritiek en houdt hem wakker om te blijven werken aan de verdie-
ping van zijn vak.
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Epiloog

Sinds het veldwerk van dit onderzoek heeft plaatsgevonden zijn nu enkele
jaren verstreken. Binnen de beroepsgroep heeft men met name op beleids-
niveau niet stilgezeten. Een aantal verwachtingen is reeds in daden omge-
zet. De SDH is een feit geworden, door de LHV zijn onderwerpen uit het
Basistakenpakket nader uitgewerkt, zowel het NHG als de LHV zijn met
uitgewerkte beleidsplannen gekomen en het CHG heeft een curriculumcon-
structie voor een driejarige beroepsopleiding uitgewerkt, waarin ook het
Basistakenpakket is opgenomen.

Allereerst het beleidsplan   van   het   NHG    (4),   dat   in 1986 verscheen.
Daarin wordt aangekondigd dat het NHG zich systematisch zal gaan bezig-
houden met normstelling en kwaliteitsbewaking. In feite  komt  dit   neer  op
het ontwikkelen van standaarden voor huisartsgeneeskundig handelen en
het scheppen van structuren en procedures om de naleving van die nor-
men te bevorderen. Deze plannen betekenen een terugdringen van de vrij-
blijvendheid. Het NHG heeft hiermee inderdaad haar ideaal van "Gideons-
bende" opgegeven en koerst nu in de richting van een organisatie met een
duidelijk herkenbare structuur en eigen middelen. De uitwerking hiervan is
onder andere te vinden in de discussienota "Naar criteria voor kwaliteit"
(5) van mei 1987, waarin het NHG een centrale taak in het standaarden-
beleid claimt. "In het huidige bestel van verenigingen en organisaties die
te maken hebben met de plaats en de functie van de huisarts in ons ge-
zondheidszorgbestel is het NHG de meest aangewezen instantie om dit
proces van inhoudelijke formulering van het huisartsgeneeskundig handelen
verder uit te breiden en te co8rdineren".

Eind 1987 bracht  ook  de  LHV een discussienota uit, namelijk   " De  po-
sitie van de huisarts in de toekomst" (6). Daarin wordt een vervolg gege-
ven op het Basistakenpakket van de huisarts. In deze nota warden de
randvoorwaarden, waaraan moet warden voldaan wil de huisarts kunnen
voldoen aan de eisen uit het Basistakenpakket, nader uitgewerkt. Als be-
langrijke randvoorwaarden worden onder andere genoemd een niet langer
vrijblijvende deskundigheidsbevordering en (her)registratie gekoppeld aan
de eisen uit het Basistakenpakket. Dit betekent in concreto dat (her)re-
gistratie wordt gekoppeld aan verplichte nascholing en toetsing.

Wat de taakstelling van de huisarts betreft springen een paar zaken
uit de nota in het oog. Allereerst de praktische verloskunde, de preven-
tieve jeugdgezondheidszorg en het opleiden van huisartsen. Deze worden
tot de facultatieve taken gerekend. Het rapport vermeldt hierover nadruk-
kelijk: "Uitvoering van de facultatieve taken moet worden verbonden aan
een afzonderlijke toetsing en nascholing en aan een aparte (her)registratie
("een  aantekening")". Deze richting  werd  in   1983 nog uitdrukkelijk  afge-
wezen door de sleutelfiguren. Men wenste geen aparte aantekening, omdat
men geen twee soorten huisartsen wilde. Daarop is men intussen blijkbaar
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teruggekomen. De feitelijk ingeslagen weg is gekoppeld aan het voorge-
stelde nieuwe financieringssysteem, waarbij de huisarts zich naast zijn
vastgesteld basisinkomen voor het verrichten van facultatieve taken een
extra inkomen kan verwerven.

In het rapport wordt ook melding gemaakt van een andere interessante
ontwikkeling, namelijk die van de oprichting van de Vereniging Onder-
st,euning Huisartsen (VOH) die als onderdeel van de organisatie van de
beroepsgroep, een vorm van perifere ondersteuning wordt genoemd voor
de hele beroepsgroep en niet alleen voor de leden van de LHV en het
NHG.   De nota spreekt   in dit verband   over meer inschakelen   van   het
plaatselijk niveau en over structureren vanuit de basis. De vereniging
kent 20 afdelingen met elk een VOH-directeur. De VOH functioneert als
een soort "overhead-organisatie" en vormt de gesprekspartner voor de
plaatselijke huisartsen en hun overleg met andere organisaties. De nota
ziet een hechte en goed georganiseerde aanspreekbare beroepsgroep als
een essentiBle randvoorwaarde in het kader van de levering van de pro-
dukten huisartsgeneeskunde en integrale thuiszorg en spreekt over de
VOH ook in de context van mogelijkheden tot bindende besluitvorming.
Het is in dit stadium nog te vroeg om vast te kunnen stellen of het LHV
bestuur hiermee een meer democratische weg is ingeslagen, dan wel de
VOH als instrument ziet voor een doeltreffender landelijke belangenbe-
hartiging.

Een derde ontwikkeling komt vanuit het CHG en heeft zich voorgedaan
rond de herstructurering van de beroepsopleiding tot huisarts, die drie
jaar moet gaan duren. Onder verantwoordelijkheid van het CHG is de
commisie Curriculum Constructie Beroepsopleiding tot Huisarts (CCBOH)
opgericht. Deze commissie heeft zich toegelegd op het ontwikkelen van
een onderwijsprogramma en de noodzakelijke randvoorwaarden, vereist
voor een beroepsopleiding die gericht is op de realisering van het Basista-
kenpakket. Van deze commissie is inmiddels een groot aantal rapporten
verschenen, waarin doelstellingen, onderwijsprogramma's en randvoorwaar-
den tot in details zijn opgenomen. De eindrapportage is december 1986
gepubliceerd   (7). Op basis  van deze rapporten wordt vastgesteld  dat  voor
een adaequate beroepsopleiding drie jaar nodig is. Eind 1986 nam het CHG
het besluit de beroepsopleiding inderdaad tot drie jaar te verlengen. Dit
besluit werd echter begin 1987 door een veto van de Staatssecretaris van
WVC, vernietigd.

De drie hier genoemde activiteiten verwijzen naar elkaar. Zo wordt in
de LHV nota vermeld dat met het oog op het invoeren van een verplichte
toetsing van het handelen van de huisarts het door het NHG ontwikkelde
standaardenbeleid moet worden betrokken. Ten aanzien van de beroepsop-
leiding wordt, eveneens in het LHV rapport, opgemerkt dat niet alleen
controle en regelgeving, maar ook de uitvoering van de opleiding onder
regie van de beroepsgroep dient te worden gebracht, waarbij aan de huis-
artsinstituten een uitvoerende rol wordt toebedeeld.
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Uit deze ontwikkelingen mag worden geconcludeerd dat de integratie
in de beroepsgroep althans op beleidsniveau, groeiende is. De concretise-
ring van het Basistakenpakket noopt daartoe. Wil de beroepsgroep daad-
werkelijk waarmaken wat zij in het Basistakenpakket van de beroepsgroep
eist, dan zal met name aan de vakgerichte integratie aandacht moeten
worden besteed. Het ziet er naar uit dat de landelijke topgroep zich
hierop duidelijk concentreert. Bij de hier geschetste ontwikkelingen is de
LHV niet de machtigste partner in het netwerk. Voor het realiseren van
de plannen zijn de netwerkpartners aangewezen op hechte onderlinge sa-
menwerking. In de komende tijd zullen de machtsposities binnen het net-
werk in ieder geval verschuiven. Het is te hopen dat dit zal leiden tot
integratie maar ook tot een uitgezuiverde differentiatie binnen de
beroepstop, waardoor een beter evenwicht tussen de actoren in het lande-
lijk netwerk mogelijk wordt en de vernieuwende kracht van de beroeps-
groep kan toenemen.
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Summary

The motive f6r the study which has subsequently led to this thesis, was
the apparent discrepancy between the much-discussed "non-committal"
approach of Dutch general practitioners (GPs) to matters of medical pol-
icy-making on the one hand, and the high degree of organization in this
professional group on the other.

The study was carried out to ascertain whether these contradictions
would   also   have an effect   on   the   way in which   the   G Ps protected their
interests, and in the quality of the care they provided. Research was
done by studying the realization of a "Package of Basic Tasks and Duties
for the general practitioner" (PBTD), which was established  in  June  1983.
This is the subject of discussion in chapter one.

Chapter two gives a summary of the literature related to decision-
making, democracy and professionalization which was consulted. The first
two concepts play an essential part in the field of policy-making pro-
cesses, whilst the literature on professionalization was consulted as a di-
rect result of the nature of the subject chosen for my research. The
development of a list of specific duties which would serve to delineate
the GP's area of competence, and protect it from encroachment from
other professional care organizations and services, is a fundamental part
of the professionalization process of this professional group.

Chapter three gives a few general observations related to a system-
directed actor approach which is the general methodological starting-point
of this study. This approach is excellently suited to the study of policy-
niaking processes when looked at from the varying aims, interests, and
meanings which arise in the network of organizations and institutions
from which this professional group is constituted. This chapter also in-
cludes a presentation of the analysis model, built up round three inter-
pretive frameworks, namely: collective decision-making as a process, the
professional system of general practice medicine seen as a complex or-
ganization, and professionalization as a means of protecting ones
interests. The analysis model has three concepts as departure points: in-
put, throughput, and output. On the input side of the decision-making

processes surrounding the GP's basic duties we find: professional beliefs,
values, self-interest motives, and the goals of the group of practitioners.
The throughput covers the decision-making processes including their
course, their form, their actors, their strategy and their meaning, as well
as the ratio of agreement which exists between tlie top and the bottom
of the occupational group. Finally, on the output side, we find the effects
of the decision-making processes; ranging   from   the " Package of Basic
Tasks and Duties" to the social cohesion of the group.
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Using the actor approach as a starting point, the professional group
termed general practitioners is defined in this study as the network of
actors that can be grouped under the heading of individual GPs or groups
of  G PEi,   who are involved in developments   in   the   area of general   medi-
cine.

Based on the above, the following extensive questions liave been for-
mulated to complete the chapter:

la How does the process of decision-making run with regard to the es-
sential components of policy-making in the case of the professional
group of general practitioners, seen as a professional system; in par-
ticular with regard to the GP's "Package of Basic Tasks and Duties"?

1b Which structural and which process factors determine the handling of
the decision-making processes around the establishment of the
" Package of Basic Tasks and Duties"?

2a Which organizations and institutions within the professional group form
the national network, considered to be an "organization"

2b How are these organizations and institutions structured internally?

3a How does the national network of organizations and institutions func-
tion in relation to general practice medicine and how does the policy-
making take place within this network?

3b Which people or institutions within the professional group influence
these policy-making processes and how does the influencing take
place?

3c Which persons, official bodies or associations within the professional
group have the most influential position in terms of policy-making
within general practice medicine as a professional system?

4a Which values and interests are of importance within the professional
group when taking decisions on basic duties which fall into their area
of competence?

4b How are these in fact expressed in actual policy?
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5a To what extent are practicing GPs'opinions reflected in the policy of
the national associations and institutions?

5b What does the national associations policy do in terms of fashioning
the opinions and behaviour of practicing GPs.

The design and elaboration of the research are discussed in chapter four.
The research is organized in the form of a multi-method case study,
which covers the period from January 1971 to June 1983. The study is
chiefly directed to the process side of policy-making and pinpoints the
decision-making concerned  with  GP's  "PBTD". The research was carried
out in the period from March 1983 to January 1985 and is divided up into
four studies. The first study covers a content analysis of documents of
the period from 1965 to the middle of 1983. The annual reports of the
National Association of General Practitioners (LHV) and the Dutch College
of General Practitioners (NHG) have been used as the main sources. The
second study involves oral qualitative interviews with 51 key figures from
the world of general practice medicine at a national level. The interviews
were carried out in the period between October 1983 to March 1984. The
third study also involves oral qualitative interviews, which took place in
the months of March and April 1984 with 7 of the chairmen from the 20
LHV districts. The fourth study was made up of a national written ques-
tionnaire sent to a random sample of 1003 practicing GPs. The question-
naire was sent out in September 1984 and the response was a good 77%.

The decision-making processes concerning the "PBTD" of a GP, which
appeared in 1983, are first put into historical perspective in chapter five.
The data were obtained from the content analysis of documents. In order
to show clearly that they are complicated, open processes with a political
character on the one hand, and on the other that these processes are
deliberated upon and follow a certain pattern, Mintzberg's phases-model
has been traced over these processes.

In chapter six a few general observations have been set out with
regard to the content of the GP's "PBTD", as published in June 1983.
From this it emerges that the aims of the Committee compiling the list of
basic duties, have only partially been realized. On the one hand the
report on the "Package of Basic Tasks and Duties" is innovative, on the
other it is little more than a reflection of the status quo, that is, of the
actual differences in functioning between GPs. The "PBTD" is meant to
serve primarily as a document for the LHV for use in external bargaining
on fees and on the question of the distribution of general practices. In
addition the report was aimed at tidying up the formal functions of GPs
and bringing the groups of policy-makers at the top with differing views
into line with one another. In terms of the consolidation of professional
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norms, the report is less of a siiccess. In actual fact the "PBTD" is more
the "desired list" formulated in terms of compromise, which makes it dif-
ficult to evaluate.

In chapters seven and eight the results of the interviews with key
national figures are shown. First chief actors in the national network of
the professional group are mentioned. The organizational framework of
the two professional organizations is discussed; of the LHV which has a
definite infrastructure and of the NHG which tends more towards being a
"movement" and in this sense has no rank and file. In addition some light
is thrown on the specific position of the University Departments of
General Practice as centres of knowledge, which operate more or less in
isolation from the professional organizations. In chapter seven the empha-
sis is put on the internal policy-making processes of the different orga-
nizations. Due to the fact that this also includes to what extent the de-
cision-making may in fact be termed democratic, we find the interviews
with the district chairmen of the LHV in this chapter too. The signifi-
cance of the district level was not substantial and the decision-making
processes within the LHV showed signs of an oligarchic organization.

The internal functioning of the professional group is discussed in
chapter eight. In this chapter the emphasis is on interaction and relation-
ships within the national network, in which interdependence and strategic
behaviour on the part of the actors are singled out and used as key con-
cepts. In this chapter the processes are pinpointed around the decision
making around the "PBTD".

In order to get a clear picture of how a professional group functions
internally it is necessary to study the relationship between the top and
the practicing members. This took place particularly in the national
written questionnaire. In chapters nine and ten a report of the question-
naire responses is given. In chapter nine attention is paid to the in-
fluence the practicing members of the professional group have in the
making of national policy. The influence is described in terms of partic-
ipation plus oral and written influence. Participation in terms of being
members of the professional organizations is high. Of the respondents 92%
are  members  of  the  LHV  and  55%  of  the NHG, whilst  46% is involved  in
activities organized by one of the University Departments of General
Practice. Participation in terms of playing an active role as a member,
shown by attending meetings, is of importance at a local level and is far
higher in the LHV than in the NHG. The GPs appear to have a reasonable
interest in congresses and symposiums. This is particularly true of the
scientific NHG congress, but also for congresses concerning specific func-
tions carried out by the profession. Participation in the running of the
organizations is fairly high in the case of the LHV (14%). This is less
true   of  the   NHG   (5%).   It was shown   that   12%   of the respondents   took
part in committees and work-groups. Participation is highest at a local
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level here too. It occurs more in external committees and work-groups
and on the whole is embarked upon as a personal commitment.

Influence through the development of personal initiative is chiefly to
be found in the areas of some form of cooperation in the field of primary
health care and in writing letters to external bodies. Influence either oral
or written is negligible.

The effect of national policy at practice level is dealt with in chapter
ten. It has been looked at from the following points of view:

-    the GP's reading habits;
-  the extent to which they follow the policy of the national GP's as-

sociations and institutions;
-  the views of the GPs as to the importance of the professional as-

sociations and the University Departments of General Practice
and
the views and behaviour of the GPs with regard to a number of areas
of their work.

The   G Ps   are kept well-informed about   what is happening in their   asso-
ciations tlirough their publications. This is more true of the LHV than of
the NHG.

Keeping up with the policy of the GP's national associations and read-
ing professional publications is a generally shared occupation in order to
gain knowledge about national actions and activities in the area of co-
operation, post-graduate training, obstetrics, youth health care and peer
review.

For the protection of their interests and for the establishment of pro-
fessional norms the LHV has the edge; however, for the promotion of
quality it is the NHG which is in the lead. For these functions the
University Departments score the lowest.

The practicing GPs and the top layer of policy-makers agree most in
the fields of obstetrics and least in the area of peer review. In the field
of youth health care, opinions vary both among practising GPs and the
key figures. In principle, cooperation is supported just as long as the
GP's freedom to choose is maintained. As far as post-graduate training is
concerned, most of the GPs do see the necessity, but the beliefs and be-
haviour of half the respondents do not tally with the national norm of 40
hours of post-graduate training per year.

Finally, with the data from the above, a model for the social cohesion
of the professional group has been compiled. The term social cohesion
represents the degree to which the professional group operates as a unit.
External cohesion is understood to be integration, and internal cohesion
as bonding. The framework of concepts with the scale constructions which
accompany them is developed in chapter eleven. Factor analysis was used
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in the scale construction. In order for an indicator to become a factor,
a minimum factor loading of .35 was used . The validity of the scales was
tested by Cronbach's alpha test. The declared variation is in many cases
minimal.

In chapters nine and ten the social cohesion of the professional group
is considered from the point of view of the individual GP as a part of
the professional group as a whole and with regard to sub-groups within
the professional group. In chapter twelve sub-groups within the profes-
sional group are compared with one another and with the professional
group as a whole. The sub-groups have been chosen on the basis of their
organizational characteristics, professional situation characteristics and
personal characteristics. At the same time a sub-division has been made
in the case of respondents who do or do not perform a certain "norm
task"  included  in  the  "PBTD".   In the analysis of variance, the significant
lower limit of .01 was sustained, whilst for the declared variance 5% was
sustained as a lower limit.

The analysis of variance which was carried out did not produce many
new points of view. The differences are in some cases, it is true, sig-
nificant but the percentage of declared variance is in many cases minimal
and the spread within each group large. The latter points to a great deal
of overlap between the groups and probably is the reason for the low
percentage of declared variance. The system of group allotment which was
chosen, is not able to differentiate between different sub-groups in terms
of degree of cohesion within the professional group and therefore shows
that the professional group, in the case of this system of division, shows
little cohesion. It would suggest that there is a great degree of pluri-
formity in practice style   in this profession. The bonding   with the group
and the integration within the professional group is determined for the
individual GP by his work situation which has usually been a question of
personal preference. This can be seen in the analyses which show that
the social cohesion between GPs, both in the sense of integration and of
bonding is greater between GPs carrying out the same "norm task" than
among those who do not perform that particular job. Chapter thirteen
shows the GP's expectations about their future prospects. On this subject
the top and the practicing GPs are in general agreement. The GP has
excellent future prospects and will continue to play the most important
role in primary health care, supported by the authorities. The amount of
work he will have to tackle will also increase. The chances of GPs having
to become salaried workers are not seen in the same way by the whole
scale of workers in the field. 9% of the top expects that the GP will
become a salaried worker in contrast to 36% of the GPs at the bottom of
the scale. Delivery will remain a marginal part of their job, whilst child
health   care   now   in some cases carried   out   by   G Ps will disappear   from
their job-load altogether. Cooperation in primary health care will become
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more structured, but pluriformity in associative-systems will continue as
always.

The linking-up of post-graduate training and peer review is expected
to occur, at least in the views of half of the respondents, whilst 43%
think that it will become compulsory.

The conclusions from this study and the recommendations are laid out
in chapter fourteen. The processes which have been studied are placed
against a backcloth of the social developments in the Seventies. The chief
trends were: the arrival of the concept of the primary health care
movement, increasing moves by the government in controlling health care
and an increasingly large pull towards specialist health care. In that re-
spect, the decision-making involved  with   the   " PBTD"   of  the   GP  can   be
characterized as a strategic process, influenced by the protection of dif-
fering interests. The way in which it occurred is described as dynamic,
open and erratic but with a recognizable basic structure. The independ-
ence of the professional group, and an adequate renumeration accompa-
nying a qualitatively high level of service, are described as the main is-
sues of the process. These values and interests are profiled as profes-
sional values and interests.

It was observed that the Seventies were also characterized by a dif-
ferentiation process within the professional group, resulting in a network
of organizations and institutions. Due to the fact that the interests of
the group played a more important part in those years than the propa-
gation of professional norms, the most important place in the network
was reserved for the LHV. The association maintains a policy of self-con-
fidence, however, the democratic practice of the LHV organization ap-
peared not to be very strong. The NHG and the University Departments
of General Practice, do not, it is true, play the lead, but do exercise a
great deal of influence. In the network there is a measure of interde-
pendency when interests do not run exactly parallel, whereby the interac-
tion is coloured by strategic moves. The greater preference for a harmony
model,  and  the  way the network partners close ranks against the outside
world, lead to the assertion that the professional group is not really
differentiated, which may mean that real innovations will be held back.

The chief effect of national policy must be sought in the passive in-
terest of the GP in his professional group. This can be seen in their
reading of the professional magazines and in their following of the
developments in their national associations. In the sense of his being a
true professional, the GP has little interest in matters of policy. He
willingly leaves the protection of his interests to a small group of
managers and is only prepared to play an active role in matters of direct
material interest. Finally the GP does not conform to the groups' norms
with any ease. The way in which the profession is carried out is pluri-
form in character and the social coherence within this professional group
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is almost exclusively determined by the performance of common medical
tasks in certain areas.

To complete the picture, the developments which have actually taken
place since this study was concluded, have been recorded in an epilogue.
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8.  De gegevens hebben betrekking op de vragen 45, 63, 81, 83, 106 en
122 van de enqu6te. Deze vragen hebben nagenoeg dezelfde structuur.
Bij vraag 106 en 122 is het voeren van plaatselijke actie en het orga-
niseren van plaatselijke bijeenkomsten vervangen en samengevoegd tot
respectievelijk het organiseren van een nascholingscursus en het
organiseren van een toetsingsgroep, omdat dit beter correspondeert
met de feitelijke situatie.
Het schrijven van een opinierend artikel is bij alle bovengenoemde
vragen opgevat als een initiatief op de betrokken interessegebieden.
De keuze is arbitrair. De achterliggende gedachte was dat dit soort
artikelen primair opini6rend is en geen zuiver wetenschappelijk karak-
ter heeft.
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Noten bij hoofdstuk 10

1.  De vragen 46, 64, 82, 84, 107 en 123 gaan over het volgen van de
landelijke ontwikkelingen. De vraagstructuur is voor alle onderwerpen
dezelfde, met uitzondering van kleine aanpassingen bij de nascholing
en de toetsing. Bij de nascholing is niet gevraagd naar deelname aan
symposia, bij toetsing is in plaats daarvan gevraagd naar deelname
aan informatieve bijeenkomsten over toetsing. Het volgen van acties
op het gebied van de nascholing is gesplitst in die van de beroeps-
verenigingen (SNH) en die van de universiteiten (PAO).

2.  De clusters vragen over het gedrag van de huisarts in relatie tot de
landelijke norm zijn opgezet als een gedachtenexperiment. De huisarts
werd gevraagd naar zijn opvatting over gedragsverwachtingen van an-
deren ten aanzien van zijn taken, in de veronderstelling dat daaruit
zijn eigen gedrag naar voren zou komen. De vraagformulering bleek
niet eenduidig. Daarom moest deze set worden uitgesloten van verdere
analyse. Een voorbeeld moge dit verduidelijken. De inkleding van de
vragen luidde:" Nu volgt een aantal uitspraken betreffende verwach-
tingen van anderen  over   Uw  taak als huisarts ten aanzien   van.........
(bijvoorbeeld verloskunde).  Wilt U aangeven in hoeverre  U  het  er mee
eens/oneens bent dat anderen dat zo denken?". Het bleek dat niet
duidelijk was of bedoeld werd of de respondent het eens of oneens
moest zijn met die stelling of moest aangeven of de ander die stelling
wel of niet huldigde. In het eerste geval zou hij het inderdaad met
de stelling eens of oneens kunnen zijn en in het tweede geval zou hij
het niet met de stelling eens hoeven zijn, maar wel kunnen beamen
dat het juist is dat de ander die stelling poneert.

3.     Met "het Klachtenaanbod" wordt gedoeld op de gezondheidsproblemen
waarmee de pati6nt   naar de huisarts komt. Omdat deze gezondheids-
problemen niet alleen op lichamelijk ziek zijn betrekking hebben,
maar ook in verband worden gebracht met psychische en sociale pro-
blemen, wordt de noodzaak tot samenwerking met andere disciplines
ingezien.

4.   Graaff, W.J. de, 'Huisarts en nascholing. Uitkomsten van een enqu6te
in de regio Leiden, mei 1977'. Medisch Contact 33 (1978), 571-4.

5.    Bruins, C.P., 'Nascholing huisartsen'. Reactie op: "Huisarts en nascho-
ling van W.J. de Graaff". Medisch Contact 34 (1979), 427-8.

6. Over deelname aan georganiseerde nascholing door huisartsen zijn
geen exacte cijfers bekend.
Van J.A.E. van der Feen, directeur van de SDH werd de volgende
informatie verkregen. De meest gangbare schatting   is dat eenderde
van de huisartsen regelmatig, eenderde soms en eenderde nooit aan
georganiseerde nascholing deelneemt. Bekend is in ieder geval dat er
regionaal en plaatselijk grote verschillen voorkomen.
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7.   Springer, M.P., 'Ondersteuning ontwikkeling toetsing in de huisartsge-
neeskunde'. Medisch Contact 36 (1981), 1143-4.

Noten bij hoofdstuk 11

1.  Lammers, C.J., Uiterlijke samenhang en bindingskracht van de organi-
satie. Inaugurale rede. Assen, Van Gorcum, 1964.

2. Welke factorlading als grens wordt aangehouden is arbitrair. In de
literatuur wordt hierover verschillend gedacht. Van Eijk en Gubbels
stellen dat meestal een factorlading van .40 als grens wordt aangeno-
men. Van Zutphen daarentegen neemt .30 als onderste grens voor de
factorlading. Wij hebben met .35 een tussenstandpunt ingenomen.
Eyk, J.Th.M. van, Gubbels, J.W., Wetenschappelijk onderzoek in de
huisartageneeskunde. Utrecht, NHG, 1983, 119.
Zutphen, W.M. van, De taken van de huisarts. Proefschrift Rijksuni-
versiteit Limburg, 1984.

Noten bij hoofdstuk 12

1.   Huygen, F.J.A., Eyk, J.TH.M., Voorn, Th.B., 'Huisarts en verloskunde
in Nederland'. Medisch Contact 34 (1979), 953-7.

Springer, M.P., 'Devaluatie taak huisarts bij verloskundige zorg. Wat
doet de dokter?'. Medisch Contact 35 (1980), 1021-5.
Boerma, W.G.W., 'Verschuivingen in verloskundige  zorg.  Wat  doet  de
dokter?'. Medisch Contact 38 (1983), 985-90.

Noten bij hoofdstuk 14

1.  Grol, R., Huisartsen en somatische fizatie. Nijmegen, Nijmeegs Uni-
versitair Huisartsinstituut, 1981.

2.  Millerson, G., The qualifying association. A study in professionaliza-
tion. London, Routledge and Kegan Paul, 1964.

3.  Dat integratie van de NHG-Centra in het NHG-verenigingsbeleid in-
derdaad gewenst is, wordt inmiddels ook door de NHG- voorzitter zelf
bepleit.
Tielens, V.C.L., 'Het NHG in de periferie'. Huisarts en Wetenschap, 30
(1987),302.

4.      NHG,   Beleidsplan   1986   van   het   Nedertands   Huisartsengenootschap.
Utrecht, NHG, 1986.

5. NHG, Naar criteria uoor kwatiteit. Standaardenbeleid NHG. Discussie-

nota. Utrecht, NHG, mei 1987.
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6.   LIIV, De positie van de huisarts in de toekomat. Discussienota van de
LHV. Utrecht, LHV, 1987.

7. KNMG-CHG, Project Curriculum Constructie voor de (meerjarige)  be-
roepsopleiding tot huisarts. Eindrapportage. Utrecht, KNMG, december
1986.



233

Literatuurlijst

Aalderen, H.J. van, 'Huisartsgeneeskunde een hulpverleningsmodel'.

Medisch Contact 34 (1974),530-4.
Abell, P., Organizations as Bargaining and Influence Systems: Measuring

Intra-Organizational Power and Influence. New York, Halsted Press,
1975.

Albinski, M., Survey Research. Utrecht, Spectrum, 1974 (4e druk).

Baayens, J., Kik, L., Toetredingsreguteringen bij vr:je beroepen. Een voor-
studie bij zes beroepsgroepen; literatuurstudie beroepen en professio-
nalisering. In opdracht van de Minister van Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid. Tilburg, IVA, 1982.

Bekke, A.J.G.M., Duurzaamheid en verandering in organisaties. Een socio-
logische plaatsbepaling van organisatieontwikkeling. Proefschrift.
Tilburg. Rotterdam, Universitaire Pers, 1976.

Benson, J.K., The interorganizational network as a political economy. Ad-
ministrative Science Quarterly 20 (1975), 229-49.

Berelson, B.R., Lazersfeld, P.F., McPhee, W.N., Voting. Chicago, Univer-
sity of Chicago Press, 1954.

Berenschot, B.V., De functieomschrijuing van de huisarts. Utrecht, oktober
1981.

Berger, P.L., Luckmann, T., The social construction of reality. A Treatise
in the Sociology of Knowledge. New York, Doubleday & Co., 1967.

Berkel, A.B.M. van, 'Commissie Takenpakket'. LHV-Informatiebulletin no.
4,1977.

Bessem, H.G., 'Overheid,  KNMG en matiging'. Medisch Contact 37 (1982),
341-2.

Bessem, H.G., 'Basistakenpakket vergroot herkenbaarheid huisarts'.

Medisch Contact 37 (1982), 1592.
Boerma, W.G.W., Verloskunde in gezondheidscentra en groepspraktijken.

Utrecht, NHI, 1983.
Boerma, W.G.W., 'Verschuivingen in verloskundige zorg.  Wat doet de dok-

ter?: Medisch Contact 38 (1983), 985-90.
Boerma, W.G.W., Hamers, R.T.J., Jeugdgezondheidszorg in gezondheidB-

centra en groepspraktijken. Utrecht, NHI, 1984.
Boots, J.M.J., Het werk van de huisarts. Proefschrift Rijksuniversiteit

Limburg. Maastricht, Meerstad, 1983.
Bouhuys, P.A.J., 'Nascholing huisartsen', Onderwerpen voor regionale na-

scholingscursussen. Wat vindt de huisarts er zelf van? Medisch Con-
tact 36(1981), 599-602.



234

Bouhuys, P.A.J., Beusmans, G.M.H.I., 'Warfumcursussen in Limburg. De
eerste ervaringen'. Huisarts en  Wetenschap 24 (1981), 347-51.

Braam, G.P.A., Invloed van bedrijven op de overheid. Meppel, Boom, 1973.
Braybrooke, D., Lindblom, Ch.E., A Strategy of decision: Policy evaluation

asa social proces. New York, Free Press, 1963.

Bremer, G.J., Kooy, S.  van der, Huisartsgeneeskunde.  OnderwijadoeisteUin-
gen. Leiden, Leids Instituut voor Huisartsgeneeskunde, 1977 (ongepu-
bliceerd).

Brim, O.G., Glass, D.C., Larvin, D.E., Goodman, N.E., Personality and
decision process. Standford, California, Standford University Press,
1962.

Bruins, C.P., 'Nascholing huisartsen'. Reactie op 'Huisarts en nascholing'
van W.J. de Graaff. Medi'sch Contact 34 (1979) 427-8.

Buma, J.T., 'Opvattingen over huisartsgeneeskunde in Huisarts en Weten-
schap'. Huisart8 en Wetenschap 24 (1981), 332-5.

Buma,  J.T., 'De huisarts  en de continuiteit  in de hulpverlening'. Een essay
over de longitudinale zorg door de huisarts, de plaats van de dialoog
daarin en de wenselijkheid van een gedragscode. Huisarts en Weten-
schap 24 (1981), 379-83.

Butler, R.J., Astley, W.C., Hickson, D.Y., Mallory, G., Wilson, D.C.,
'Strategic decision making in organizations: concepts of content and
process'. International Studies of Management and Organizations 9
(1979), 5-36.

Child, J., 'Organization: a choice for man'. In J. Child, (ed.), Man and
organization. London, Allen and Unwin, 1973, 234-57.

Cohen, D., March, J.G., Olsen, J.P., A garbage can model of organizational
choice. Administrative Science Quarterly 17 (1972), 1-25.

Cromme, P.V.M., 'Toetsing als argument voor praktijkverkleining'. Me-
disch Contact 35 (1980), 245-7.

Cromme, P.V.M., 'Ontkoppeling NHG-KNMG-lidmaatschap? Het Neder-
lands Huisartsengenootschap en de ontwikkeling van het beroep'.
Medisch Contact 37 (1982), 683-4.

Cyert, R.M., Simon, H.A., Trow, D.B., 'Observation of a business decision'.
Journal of Business 29 ( 1956), 237-48.

Cyert, R.M., March, J.G., A behavioral theory of the firm. Englewood
Cliffs, New Jersey, Prentice Hall, 1963.

Daheim, H., Der Beruf in der modernen Gesellachaft. Versuch einer sozio-
logischen Theorie beruflichen Handelns. Ktiln/Berlin, Kiepenheuer und
Witsch, 1967.

Dahl, R.A., Preface to Democratic Theory. Chicago, University of Chicago

Press, 1956.



235

Dahl, R. A., Pluralist Democracy in the United States. Chicago, University
of Chicago Press, 1967.

Damstra-Wijmenga, S.M.I., 'Veilig bevallen: thuis of (poli)klinisch?' Huis-

arts en  Wetenschap 26 (1983), 503-6.
Dewey, J., How we think. Boston, Heath, 1982.
Doorn,  J.A.A. van, Organisatie  en maatschappij. Leiden, Stenfert Kroese,

1966.

Doorn, J.J.A. van, 'Inleiding tot Robert Michels en zijn thematiek'. R.
Michels, Democratie en organisatie, Rotterdam, Universitaire Pers,
1969.

Doorn, J.J.A. van, 'Democratie'. In L. Rademaker (red.), Sociologische En-
cyclopedie, Utrecht, Spectrum, 1978.

Doorn, J.A.A. van, Lammers, C.J., Moderne Sociologie. Een systematische
inleiding. Utrecht/Antwerpen, Spectrum, 1979 (14e druk).

Durkheim, E., De la division du travail social. Paris, Presse Universitaire

de France, 1967 (8e druk).
Dijck, J.J.J. van, Organisatie in verandering. Proefschrift K.U. Nijmegen,

Rotterdam, Universitaire pers, 1972.
Dijck, J.J.J. van, Het spanningsveld van individu en organisatie. Verslag

van de conferentie op 29 april 1976 te Amsterdam van de Nederland-
se Vereniging voor Bedrijfspsychologie, no. 65. Deventer, Kluwer,
1977.

Dijck, J.J.J. van, Sweens, F.P.J.M., Beij, W.A. van den, Laane, W.L.J.M.,
Vlist, R. van der, Medezeggenschap in vergelijkend perspectief. Ver-
slag van de conferentie op 8 november 1979 te Utrecht van de Ver-
eniging voor Arbeids- en Organisatiepsychologie, no. 74. Deventer,
Kluwer, 1982.

Dijck, J.J.J. van, Netwerken van organisaties in de Gezondheidszorg.
Alphen aan den Rijn, Stafleu, 1982.

Dijk, J.L. van, Bestuitvorming in hulpverteningsinstellingen, Democratisch
en doelmatigf Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen, 1984.

Dijkhuis, H.J.P.M., 'De doelstellingen van het onderwijs in de huisartsge-
neeskunde'. Medisch Contact 28 (1973), 190-3.

Eckstein,   H., A Theory of Stable Democracy. Princeton, Appendix  B  of
Division and Cohesion in Democracy, Princeton University Press,
1966.

Engelsman, M.J. den, 'Besluiten ledencongres'. Huisart8 en Wetenschap 27

(1984), 117.
Es, J. van, Patient en huisarts. Utrecht, Oosthoek, Scheltema en Holkema,

1974.

Es, J. van, Kenmerken uan de huisarts. Rapport onderwijsdoelstellingen
1975. Utrecht, Instituut voor huisartsgeneeskunde Utrecht, mei 1975.



236

Es,   J. van, Kenmerken   van de huisarts. Concept   van   het 2e rapport.
Utrecht, Universitair Huisartsen 1nstituut, 1982.

Es, J. van, 'Taken huisarts'. Medi'8ch Contact 36 (1982), 1591.
Es, J. van, Melker, R.A. de, Goosman, F.C.L., Kenmerken van de huisarts

IL Geheel herzien rapport onderwijsdoelstellingen van het Instituut
voor Huisartsgeneeskunde van de Rijksuniversiteit Utrecht. Utrecht/
Antwerpen, Bohn, Scheltema en Holkema, 1983.

Etzioni A., The active society; A theory of societal and political proces-
ses. London, Collier McMillan Limited, 1968, hoofdstuk 12.

Etzioni, A., 'Mixed scanning: A "third" approach to decision making'. Pu-
blic Administration Review 1967, 217-29.

Eyk, J.Th.M. van, Gubbels, J.W., Wetenschappelijk onderzoek in de huis-
artageneeskunde. Utrecht, Nederlands Huisartsengenootschap (NHG),
1983.

Fagel, A., Regeling, Z., Springer, M.P., 'Functieomschrijving van de Ne-
derlandse huisarts'. Medisch Contact 36 (1981), 1476-7.

Feen, J.A.E. van der, 'Nascholing huisartsen vrijwillig of verplicht?'.
Medi'sch Contact 39 (1984), 929-30.

Feen, J.A.E. van der, 'Hoeveel uur per jaar besteedt de Nederlandse huis-
arts aan georganiseerde nascholing?'. Medisch Contact 40 (1985), 352.

Festen, H., Rapport van de Commissie Festen. Advies van de Commissie ad
hoc inzake de mogelijkheid tot verbetering van de organisatie van de
gezondheidszorg en het functioneren daarvan. Leidschendam, Secreta-
riaat van de Commissie ad hoc, 10 oktober 1973.

Frankenberg, W., Pijlman, H.R., Kreveld, D. van, Samen zorgen. Verslag
van een samenwerkingsexperiment van vier huisartsen en vier wijk-
verpleegsters te Assen. Rapport van het Nationaal Kruis. 's-Graven-
hage, Staatsuitgeverij,  1969.

Freidson, E., Professional Dominance: the social structure of medical care.
New York, Atherton Press, 1970, 242.

Freidson, E., De medische professie. Lochem, De Tijdstroom, 1981.

Geus, C.A. de, 'Huisarts, maatschappij en wetenschap'. Huisarts en Weten-
schap 16 (1973), 251-6.

Godfroij, A., Netwerken van organisaties. Strategielin, spelen, structuren.
's-Gravenhage, VUGA, 1981.

Goode, W.J., 'Community within a community: the professions'. A merican
Sociologicat Review 22 (1957), 194-200.

Graaff, N. de, 'De juridische consequenties van het rapport "Basistaken-
pakket van de huisarts"'. Medisch Contact 38 (1983), 616 e.v.

Graaff, W.J. de, 'Huisarts en nascholing. Uitkomsten van een enqu6te in
de regio Leiden, mei 1977'. Medisch Contact 33 (1978), 571-4.



237

Grol, R., Huisarts en somatische fizatie. Nijmegen, Nijmeegs Universitair
Huisartsinstituut, 1981.

Grol, R., Mesker, P., 'Onderlinge toetsing  in de huisartsgeneeskunde'.  Me-
disch Contact 38 (1983), 159-62.

Hall, R.H., Occupation8 and the social structure. London, Englewood Cliffs
N.Y., Prentice Hall, 1969.

Heller, F.A., 'Decision processes': an analysis of power-sharing at senoir
organization levels'. In R. Dubin, (ed.), Handbook of Work, organiza-
tion and society. Chicago, Rand McNally, 1976.

Hertzler. J.0., American Institutions. Boston, 1961.
Holten-Vriesema, J., Tompot, C., Aalderen, H. van, Blanken, K., Ibelings,

J. ,  Riphagen, F. , Schouwstra, K., Venhorst, G. , 'Methodisch werken'.
Huisarts en Wetenschap 21 (1978), 322-35.

Hoogerwerff, A., 'Inhoud en typen van beleid'.  In A. Hoogerwerf  (red.),
Overheidsbeleid. Alphen aan den Rijn, Samsom, 1980.

Hove-Baeck, A. van, 'Het professionaliseringsproces van de Nederlandse
Huisarts'. Politica 28 (1978), 319-70.

Huygen, F.J.A., 'Woudschoten conferentie 23 en 24 januari 1959'. Huisarts
en Wetenschap 2 (1959), 187-91.

Huygen, F.J.A. 'Quo Vadis?' Huisarts en Wetenschap, respectievelijk 2
(1959), 187-91; 3 (1959), 12-4; 3 (1959), 54-8; 3 (1960), 135-9.

Huygen, F.J.A., Eyk, J.Th.M. van, Voorn, Th., 'Huisarts en verloskunde in
Nederland'. Medisch Contact 34 (1979), 925-8 en 953-8.

IO, (Interfacultair Overleg), 'Het Interfacultair Overleg en de opleiding
tot arts'. Medisch Contact 22 (1967), 1145-52.

IOH, (Interfacultair Overleg Huisartsgeneeskunde), S. O.H.-rapport van de

interfacultaire werkgroep specUieke opteiding huisartsen, 1975.

Jager, H. de, Mok, A.L., Grondbeginseten der sociologie. Leiden, Stenfert
Kroese, 1978.

Johnson, T.J., Professions and Power. London, McMillan, 1972.
Jolles, H.M., Sociologie van de participatie. Alphen aan den Rijn, Samsom,

1972.

Jolles, H.M., De poreuze Democratie. Alphen aan den Rijn, Sarnsom, 1974.
Jonge,  M.J.A.  de, 'De tweede Leeuwenhorst-conferentie'. HuiBarts en We-

tenschap 26 (1983), 237-9.

Katz, D., Kahn, R.L., The Social Psychology of organizations, London,

New York/Sydney, John Wiley, 1966.
Klandermans, P.G., Paricipatie in een sociate beweging. Proefschrift Vrije

Universiteit Amsterdam. Amsterdam, VU Boekhandel/ Uitgeverij,
1983.



238

Klomp, J., 'Bevallingen door gezinsarts behoren  niet in ziekenfondspakket',
Stellingen Boerhaave cursus, Leiden. In Controversen in de huisarts-
geneeskunde. Enschede, Leiden, Hoytemastichting, 1984, 43-50.

KNMG, Commissie Eerste Echelon, Plaats en taken van de huisarts in het
eerste echelon. Interimrapport. Utrecht, februari 1974.

KNMG, Commissie Eerste Echelon, 'De plaats van de medicus in het eerste
echelon'. Discussienota. Medisch Contact 3 (1976), 141-63.

KNMG-CHG, Project Curriculum Constructie voor de (meerjarige) beroeps-
opleiding tot huisarts. Eindrapportage. Utrecht, KNMG, december
1986.

Kooiman, J., Besturen en beslissen. Proefschrift Rijksuniversiteit Leiden,
Meppel, Boom, 1971.

Kooiman, J., 'Besturen door netwerken: de publieke variant'.  In  A.   Was-
senberg, (red.), Netwerken: Organisatie en Strategie. Meppel, Boom,
1980.

Koopman, P.L., Bestuitvorming in organisaties. Proefschrift Vrije Universi-
teit Amsterdam. Assen, Van Gorcum, 1980.

Kreyszig, E., Introductory to mathematical statistica, principles and
methods. New York, John Wiley, 1970.

Krogt, Th.P.W.M. van der, Professionalisering en coUectieve macht. 's-
Gravenhage, Vuga, 1981.

Lahr, J.H.F., 'De plaats van den huisarts in de maatschappij der
toekomst'. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 91 (1947),
1345-8.

Lammers, C.J., Uiterliike samenhang en bindingskracht van de organisatie.
Inaugurale rede. Assen, Van Gorcum, 1964.

Lammers, C.J., 'De zwanenzang van de Leidse Senaat'. Universiteit en
Hogeschoot20 (1973-4), 3-35.

Lammers, C.J., Organisaties Vergelijkenderwijs. Utrecht, Spectrum, 1983.
Lamberts, H., 'Hoe beinvloedbaar is de huisarts? Het effect van informatie

en onderlinge toetsing op het handelen van de deelnemers aan het
monitoring project'. Huisarts en Wetenschap 24 (1981), 371-8 en 424-
30.

Lasswell, H.D., The decision Process. Seven categories of functional analy-
ses. U.S.A. College Park, University of Maryland Press, 1956.

Laurijssens, I., Blanken, K., Freriks, J., Holtmaat, H., Pon, M., Sorgdrager,
J., 'Samenwerking in de eerste lijn en structurele belemmeringen:
Rapport van de NHG-Structuurcommissie. Huisarts en Wetenschap 22
(1979), 62-9.

Leeuw, J.I. van der, 'De wijziging van de artsenopleiding en de specifieke
beroepsopleiding tot huisarts'. Medisch Contact 28 (1973), 159-62.

Leune, J.M.G., Professies in beweging. Sociaal Maandbtad Arbeid 2 (1971),
89.



239

Leune, J.M.G., Democratie binnen lerarenverenigingen. Mededelingen van
het Sociologisch Instituut van de Erasmus Universiteit Rotterdam,
no. 17. Rotterdam, 1976.

LHV, 'Jaarverslag 1967'. Medisch Contact 23 (1968), 620.
LHV, 'Discussienota CB over de centrale positie van de huisarts'. Verwij-

zing in 'Jaarverslag 1971'. Medisch Contact 27 (1972), 594.
LHV, 'Regionale bijeenkomsten over blauwdrukbeleid Landelijke Huisartsen

Vereniging'. Medisch Contact 30 (1975), 1139-43.
LHV, 'Blauwdrukbeleid, beleid LHV'. LHV 75/385/BK, Utrecht, 1975.
LHV, 'Discussienota Commissie Eerste Echelon: eerste reactie LHV'.

Medisch Contact 31 (1976), 165.
LHV, Interimrapport van de Commissie Takenpakket. Oktober 1976.
LHV, 'De taken van de huisarts'. Rapport van de Commissie Takenpakket

der LHV. Medi'sch Contact 32 (1977), 765-89.
LHV, 'Nieuwe blauwdruk Landelijke Huisartsen Vereniging'. Medisch Con-

tact 32 (1977), 973-7.
LHV,   'Ledenvergadering   der   LHV over rapport   " De taken   van   de   huis-

arts"'. Centraal Bestuur LHV. Medisch Contact 33 (1978), 172-9.
LHV, 'Ledenvergadering LHV' Centraal Bestuur LHV. Medi'sch Contact 33

(1978), 543-4.
LHV, 'Aanzet voor een visie van de LHV'. Medisch Contact 33 (1978),

543-4.

LH V en LSV, Interim Rapportage van de Werkgroep Relatie huisarts/spe-
ciatist (le en fe echelon) aan de centrate besturen der LHV en LSV.
Utrecht, 1978.

LHV, 'Solidariteit'. Themanummer. LHV-InformatiebuUetin  no  1,  1979.
Verslag van het CB weekend 1979.

LHV, 'Studiedag probleemverheldering rond functiebepaling huisarts'. LHV
documentatiemap, 1979.

LHV, 'Historisch overzicht jaarverslagen LHV'. Medisch Contact 35 (1980),
564-7.

LHV, 'Huisarts en nascholing'. Themanummer. LHV-Informatiebulletin no
1,1980.

LHV, 'Huisarts en samenwerking'. Themanummer. LHV-Informatiebulletin
no 4, 1980.

LHV, Raamplangroep. Functieomachrijving van de huisarts. Utrecht, 30 mei
1980. Als bijlage bij Berenschot, De functieomachrijving van de hui8-
arts. Utrecht, 1981.

LHV, 'De functie van de huisarts', Centraal Bestuur LHV. Medi ch Contact

36 (1981), 1471.
LHV,  'LHV-voorzitter H.G. Bessem presenteert functieomschrijving van de

huisarts'. Mediach Contact36 (1981), 1473.
LHV, 'LHV-functieomschrijving van de huisarts'. Medisch Contact 36

(1981), 1474-6.



240

LHV, 'Concept Rapport Basistakenpakket van de huisarts'. Ledenbrief 1
(1982).

LHV, 'LHV-voorzitter H.G. Bessem licht verenigingsbeleid toe'. Medisch
Contact 49 (1982), 587-8.

LHV, Commissie Takenpakket, 'Basistakenpakket van de huisarts', Een
nieuw LHV-rapport. Medisch Contact 37 (1982), 1596-8.

LHV, Samenwerking, een inventarisatie. Rapport van de Commissie Samen-
werking (SACO) 1982.

LHV, 'Basistakenpakket van de huisarts'. Medisch Contact bijlage bij no.
27, (1983). Eindredactie M.P. Springer, huisarts.

LHV en LSV, Rapportage van de Werkgroep le en 2e echelon aan de cen-
trale besturen der LHV en LSV. Utrecht, 1983.

LHV  en  NHG, 'Meer toetsing in waarneemgroepen dan verwacht'. Toets-
stand no. 5,1984. Uitgave van de Stichting Toetsing Huisartsen.

LHV, De positie van de huisarts in de toekomst. Discussienota van de
LHV. Utrecht, LHV, 1987.

Lindblom, CH.  E., 'The science of "muddling through"'. Public Administra-
tion Review 19 ( 1959), 79-99.

Lisdonk, E.H., Mijkrake, H.G.M., Receveur, A.F.M.H., 'De huisarts, ook d6
arts voor zuigelingen en kleuters'. Medi'sch Contact 36 (1981), 73-5.

Lisdonk, E.H. van den, 'Van den Lisdonk contra Swaak'. De Eer8te Lijn 7
(1982), 14-7.

Lively, J., 'Pluralism and Consensus'.  In: P. Birbaum, J. Lively, G. Perry
(ed.), Democracy, Consensus and Social Contract. London, Sage Pu-
blications, 1978.

Makel, H., Springer, M.P., 'LHV-Commissie Takenpakket ziet uit naar
reacties op nota'. Medisch Contact 38 (1983), 221-3.

March, J.G., Simon, H.A., Organizations. New York, John Wiley, 1958.
Marrett, C.B., 'On the specification of inter-organizational dimensions'. In

Sociology and Social Research, 56, (1971), 83-99.
Medisch Contact, 'Nieuw en oud blauw. Commentaar Hoofdredactie Me-

disch Contact op de nieuwe Blauwdruk'. Medisch Contact 32 (1977),
971.

Metcalfe, J.L., 'Oranizational Strategies and Interorganizational Network'.
Human Relations 29 (1976), 327-43.

Michels, R., Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie.
Untersuchungen iiber die oligarchischen Tendenzen des Gruppenle-
bens. Tubingen, Eugen GBbel, 1925.

Michels, R., Democratie en organisatie. Rotterdam, Universitaire Pers,
1969.

Millerson, G., The qualifying association. A study in professionalization.
London, Routledge and Kegan Paul, 1964.



241

Mintzherg, H., Raisinghani, D., Thdor&t, A., 'The Structure of "Un-
strtict,ired" Decision Processes'. A dministrative  Science  Quarterly 21
(1976),246-75.

Mintzberg, H., The Structuring of Organizations. London, Prentice Hall,
1979.

Mok, A.L., Beroepen in actie. Bijdrage tot een beroepensociologie. Meppel,
Boom, 1973a.

Mok, A.L., Sociate ongel:5kheid, beroep en organisatie. Leiden, Stenfert
Kroese, 1973b.

Mur-Veeman, I.M., Ziekenhuisbeleid; een toetsing van beleid en beleids-
vorming in het algemene ziekenhuis aan bedrijfskundige criteria.
Proefschrift Eindhoven, 1981.

Nederhof, A.J., Some sources of artifact in social science research: non
response, volunteering and research experience of subjects. Proef-
schrift. Leiden, 1981.

NHG, 'De Woudschotenthese'. Huisarts en Wetenachap 11 (1966),373.
NHG, Woudschotenrapport. Rapport over de taak van de huisarts, de zoge-

naamde Woudschotenmaterie van de Commissie Wetenschappelijk
Onderzoek van het Nederlands Huisartsengenootschap. Utrecht, NHG,
1966.

NHG,  Samenwerking  huisarts  - maatschappelijk werker. Rapport  van  het
Nederlands Huisartsengenootschap en de Nationale Raad voor Maat-
schappelijk Welzijn. Utrecht, NHG, 1972.

NHG,  Hoe  helpt  de  dokter f Huisartsgeneeskunde als onderdeel  van  de  eer-
stelijns hulpverlening. Interimrapport samengesteld door de Werk-
groep Takenpakket van het Nederlands Huisartsengenootschap,
Utrecht, NHG, Speciale uitgave, 1975.

NHG, Het werkterrein   van   de   huisarts   in een breder kader: taken   en
doelstellingen van de eerste lijn. Nota NHG-bestuur. Utrecht, oktober
1979.

NHG, Beleidsplan 1986 van het Nederiands Huisartsengenoot8chap. Utrecht,
NHG, 1986.

NHG, Naar criteria voor kwatiteit. Standaardenbeleid NHG. Discussienota.

Utrecht, NHG, mei 1987.
NHI, Jaarverslag 1980 van het Nedertands Huisartseninstituut. Beknopte

versie. Utrecht, NHI, 1981.
Nijhuis, H.J., 'Intercollegiale Toetsing'. Medisch Contact 36 (1981), 875-7.
Nijs, W.F. de, 'Mededezeggenschap: Demokratie of participatie?' Social€

Wetenschappen 22 (1979), 108-17.

Peper, B., Vorming van Wetzijnsbeleid. Evolutie en evaluatie van het op-
bouwwerk. Meppel, Boom, 1972.



242

Ridderikhoff, J., 'Functiebepaling huisarts'. Medisch Contact 36 (1981), 37-
40.

Rieken, J.G.P., Bestuur en organisatie in sociale zekerheid en arbeidsvoor-
ziening. Proefschrift. Deventer, Kluwer, 1985.

Rottinghuis, H.J.Th., 'De kunst van het onderhandelen'. Intermediair 14
(1983), no. 26, 15-23.

Rousseau, J.J., Du contract social. 1762. Parijs, Aubier editions Montaigne,
1943.

Sartori, G., Democratic Theory. Detroit, Wayne State University Press,
1962.

Schadi E., 'Nascholing van huisartsen. Een verslag uit de periferie'.
Medisch Contact 37 (1983), 1096-8.

Schumpeter, J.A., Capitalism, Socialism and Democracy. London, Geo,
Allen and Unwin, 1943.

Shull, F.A., Delbecq, A.L., Cummings, L.L. Organizational Decision Ma-
king. London, McGraw-Hill, 1970.

Simon, H.A., Administrative behavior. New York, Macmillan, 1947.
Simon, H.A., Models of man. New York, John Wiley, 1957.
Simon, H.A., The shape of automation. New York, Harper and Row, 1965.
Somermeyer, W., 'Beslissingswijzen'. In C. Dam, P. Moerland, Bealis-

sen. Deventer, Kluwer, 1974.
Springer, M.P., Gill, K., 'Tussen huisarts, verloskundige en overheid'.

Huisarts en Wetenschap 23 (1980), 464-8.
Springer, M.P., 'Devaluatie taak huisarts bij verloskundige zorg'. Medisch

Contact 35 (1980), 1021-5.
Springer, M.P., 'Het NHG als aanreiker, de LHV als oppakker'. Huisarts en

Wetenschap 24 (1981), 152-3.
Springer, M.P., 'Ondersteuning ontwikkeling toetsing in de huisartsgenees-

kunde' Medisch Contact 36 (1981), 1143-4.
Stam, J., 'Basistakenpakket Huisarts. Politiek geschrift als beroepsbijbel'.

Ingezonden stuk. Medisch Contact 38 (1983), 242-3.
Stichting Nascholing Huisartsen, 'Postacademisch onderwijs in de genees-

kunde'. Commentaar. Medisch Contact 37 (1982), 1311-3.
Stichting Projectorganisatie VNZ/KLOZ, Betaatbaar Per8pectief. Uitgangs-

punten voor een betaalbare gezondheidszorg. Bunnik, VNZ/KLOZ,
1984.

Swaak, A.J., 'Jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarigen'. Medisch Contact
37 (1982), 486-92.

Swaan, A. de, 'Een boterham met tevredenheid'. De Gids, 134 (1971),
209-20.

Swinkels, M.A.A., Dopheide, J.P., 'Vervagende grenzen tussen eerste en
tweede lijn, De casus Hoogeveen'. Medisch Contact 38 (1983), 512-3.



243

Taylor, D.W., 'Decision Making and Prohlern Solving'. In J. March (ed.),
Handbook of Organizations. Chicago,  Rand McNally,  1965.

Tielens, V., 'Commentaar bij het rapport methodisch werken'. Hui8arts en
Wetenschap 21 (1978),319.

Tielens, V.Ch.L.M.G., Spreeuwenberg, C., Geldorp, G. van, 'Basistakenpak-
ket van de huisarts. Driemaal over wat en hoe: Medi'sch Contact 38
(1983),665-6.

Tielens, V.C.L., 'Het NHG in de periferie'. Huisarts en Wetenschap 30
(1987),302.

Vall, M. van de, De vakbeweging in de welvaartastaat. Meppel, Boom,
1963.

Veder-Smit, E., Schets van de Eerstetijns gezondheidszorg. Nota van de
Staatssecretaris aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, zitting
1979-1980, 16066, no. 1 en 2.

Veder-Smit, E., Wet voorzieningen gezondheidBzorg. Regelen ter bevorde-
ring van een doelmatig stelsel van voorzieningen voor gezondheids-
zorg. Eerste Kamer der Staten-Generaal, zitting 1980-1981, 14181, no.
166.

Volksgezondheidsnota. Nota van G.M.J. Veldkamp, Minister van Sociale
Zaken en Volksgezondheid. Tweede Kamer, zitting 1965-1966, 8462.

VOMIL, Voortopige stimuleringsregeting Wijkgezondheidscentra. Staatsse-
cretaris van VOMIL, 8 juli 1974.

VOMIL, Structuurnota gezondheidszorg. Staatssecretaris Hendruks van
VOMIL. 's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1974.

VOMIL, 'Voorlopige stimuleringsregeling Samenwerkingsverbanden in de
Eerstelijnsgezondheidszorg', In Hulpverlenen en Samenwerken, deel
II, 1979.

VOMIL en  C.R.M., A dvies  inzake  multidisciplinaire samenwerkingsverban-
den in eerstetijns gezondheidszorg. Advies uitgebracht aan de Staats-
secretaris van Vomil en de Minister van C.R.M. door de Begelei-
dingsgroep Stimuleringsregeling Wijkgezondheidscentra, 1980.

Voort, H. van der, 'De invoering van toetsing. Een zaak van moed, beleid
en trouw'. Huisarts en Wetenschap 23 (1980), 150-7.

Vriesema, J.S.E., 'Ledencongres 1982 NHG'. Huisart8 en Wetenschap 26
(1982), 37-8..

Webb, E.J., Campbell, D.T., Schwartz, R.D., Sechrest, L., Unobstrusive
measures: Nonreactive research in the social sciences. Chicago, Rand
MoNally, 1966.

Weel, C. van, 'Achilles tot hardlopen bekeerd. Over het terugdringen van
de vrijblijvendheid in de huisartsgeneeskunde'. Huisarts en Weten-
schap 24 (1981), 417-23.



244

Weel, C. van, 'Medische opleiding. Verlenging beroepsopleiding tot huis-
arts'. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 131 (1987), 1727.

Wetsontwerp Wet Voorzieningen Gezondheid8zorg. 's-Gravenhage, Staats-
uitgeverij, 1976.

Whitley, R.D., 'Cognitive and social institutionalization of scientific spe-
cialties and research areas'. In R.D. Whitley (ed.), Social processes
ofscientific development. London, Routledge and Kegan Paul, 1974.

Witte, E., 'Field research on complex decision-making processes,  the  fase
theorem'. International Studies of Management and Organization 2
(1972), 156-82.

Zutphen, W.M. van, De taken van de huisarts. Proefschrift Rijksuniversi-
teit Limburg, 1984.

Zijderveld, A.C., Institutionatisering, een studie over het methodologisch
dilemma der sociate wetenschappen. Hilversum/Antwerpen, Paul
Brand, 1966, 14-5.



Bijlagen

Bijlage 1 Het fasenmodel van Mintzberg c.s.

Bijlage 2 Lijst van commissies en werkgroepen

Bijlage 3 Brief aan sleutelfiguren

Bijlage 4 Handleiding vraaggesprekken met landelijke sleutelfiguren

Bijlage 5 Brief aan districtsvoorzitters

Bijlage 6 Handleiding vraaggesprekken met districtsvoorzitters

Bijlage 7 Vragenlijst

Bijlage 8 Brief bij de schriftelijke enqu6te

Bijlage 9 Overzicht geconstrueerde schalen

Bijlage 10 Schaalconstructies

Bijlage 11 One-way variantie analyses

Bijlage 12 Discriminantanalyses

Bijlage 13 Discriminantanalyses op deeltaken (tweede set)

Bijlage 14 Tabel 30 Sociale samenhang

Curriculum vitae



247

BIJLAGE 1

HET FASENMODEL VAN MINTZBERG

Een algemeen model van het strategisch besluitvormingsproces *
1 11 11     1

Identificatie- Ontwikkelings- Selectiefase
fase fase

- Herkenning - Speurwerk - Screening - Besluit
- Voorlopige - Ontwerp - Evaluatie- - Bekrachtiging

diagnose keuze
> oordeel
> analyse
> onderhan-

deling
1

1

- Dynamische factoren

- onderbrekingen
- vertragingen/versnellingen
- herhalingen
- feedbacklussen
- nieuwe opties

Definities:
Mintzberg onderscheidt op logische gronden drie hoofdfasen in strate-
gische besluitvormingsprocessen, namelijk:
1.  de identificatiefase
2.  de ontwikkelingsfase
3.   de selectiefase

ad  1.  Identificatiefase

De identificatiefase bestaat uit twee processen:
Herkenning De constatering van een discrepantie tussen een

feitelijke en een gewenste toestand.
Voorlopige diagnose Een voorlopige probleemdefinitie
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ad 2. Ontwikkelingsfase

De ontwikkelingsfase kent twee soorten processen:
Speurwerk Inventariseren van mogelijke oplossingen uit

bestaande alternatieven.
Ontwerp Ontwikkelen van nieuwe oplossingen, langs

ongebaande wegen, of aanpassen van bestaande
alternatieven, waarbij men creatief te werk
gaat. Ontwerpen kunnen in een rapport of nota
worden vastgelegd.

ad  3.  Selectiefase

De selectiefase kent drie stappen:
1. Screening Een proces, gericht op het afstrepen van minder

gewenste keuzen uit een aantal alternatieven,
zodat een beperkt aantal overblijft waaruit later
een definitieve keuze kan worden gemaakt.

2. Evaluatie/keuze Het bepalen van een keuze in de vorm van:
a.  een oordeel Een keuze, verricht door een individuele actor.

Een standpunt van een actor ten aanzien van
externe processen (meestal een rapport  of nota),
waarmee impliciet een interne keuze wordt aan-
gegeven.

b. analyse Evaluatie op basis van feitelijke informatie,
uitgevoerd door deskundigen.

c. onderhandeling De situatie dat een selectie plaatsvindt door
collectieve actoren met conflicterende doelen.

3.  Besluit en Het vaststellen van een oplossing door de be-
sluitvormers zelf.

Bekrachtiging Erkenning van een besluit, waardoor het volle-
dige kracht krijgt (wordt gewettigd).

Door de hierboven beschreven centrale besluitvormingsfasen heen spelen
een aantal dynamische factoren zoals:

Onderbrekingen Deze komen bij strategische besluitvorming her-
en vertragingen haaldelijk voor en kunnen zowel door interne

als door externe (vaak onverwachte) gebeurte-
nissen worden veroorzaakt.
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Herlialingen Hiervan is sprake wanneer actoren tijdens een
besluitvormingsproces moeten terugkeren naar
een vorige fase. Dit kan het geval zijn wanneer
een ontwerp niet wordt goedgekeurd of wanneer
de besluitvormers op grond van de beschikbare
gegevens (nog) geen keuze kunnen maken.

Feedback lussen Een speciale vorm van vertraging treedt op
wanneer feedback moet worden afgewacht.
Door het inlassen van feedback ronden krijgen
strategische besluitvormingsprocessen een cy-
clisch karakter.

Versnellingen Deze treden meestal op onder de druk van
externe omstandigheden, maar kunnen ook het
gevolg zijn van onverwachte kansen.

Nieuwe opties Uitspraken, visies van buitenaf, die een nieuw
licht werpen op het besluitvormingsproces of
het besluitvormingsproces doorkruisen.
Nieuwe opties kunnen het besluitvormingsproces
vertragen of versnellen.

*  Vrij naar: Mintzberg, H., Raisinghani, D., Thdoret, A., 'The Structure
of " Unstructured" Decision Processes'. A dministrative Science Quarterly
21 (1976), 266.



250

BIJLAGE 2

Lijst van commissies en werkgroepen, waaruit de sleutelfiguren zijn gese-
lecteerd.

Het College voor Huisartsgeneeskunde
De Huisartsen Registratiecommmissie
LHV Commissie Takenpakket
NHG werkgroep Takenpakket
LHV Commissie Verloskunde
NHG werkgroep Verloskunde
Samenwerkings Commissie van de LHV (SACO)
NHG Commissie samenwerking
NHG werkgroep Toetsing
Raamplangroep
Adviesgroep Toetsing Huisartsen
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BIJLAGE 3

Rijksuniversiteit te Leiden
Vakgroep Huisartsgeneeskunde

Ons kenmerk: RdJ/RS/1805/83 Leiden,

Ter voorbereiding op ons gesprek op van

uur te
zend ik u hierbij enige informatie.
Het interview handelt over de feitelijke gang van zaken t.a.v. het beleid
in heden, verleden en toekomst rond de taak van de huisarts en zijn
plaats in de eerstelijns gezondheidszorg.

Het interview zal ongeveer twee uur in beslag nemen. Ik zal vergezeld

zijn van Drs. P.F.J.M. van der Putten, die voor de verslaglegging zal zor-
gen.
Het ligt in de bedoeling het gesprek op de band op te nemen, teneinde de
bewerking van de gegevens te vergemakkelijken. Mocht u hiertegen be-
zwaar hebben, dan hoor ik dat graag van u.
Bijgaand zend ik u een formulier met basisgegevens die voor het inter-
view van belang zijn. Wilt u zo goed zijn dit formulier voorafgaand aan
ons gesprek in te vullen?

Bij voorbaat dank voor de te nemen moeite.

Met vriendelijke groeten,

Mw. Drs. M.J.A. de Jonge

Adres: Wassenaarseweg 62, 2333 AL Leiden - Tel. 071 - 148333, toestel
4680 / 4617
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BULAGE 4
LANDELIJKE SLEUTELFIGUREN

Handleiding vraaggesprekken met landelijke sleutelfiguren

Functie respondent Datum interview Duur interview
in LHV, NHG of UHI

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Introductie
De laatste 10 jaar hebben zich de nodige ontwikkelingen voorgedaan bin-
nen de huisartsenwereld, zoals ontwikkelingen rond samenwerking in de
eerste lijn, het vestigingsbeleid en het takenpakket van de huisarts. Deze
ontwikkelingen berusten op tal van factoren, zoals maatschappelijke stro-
mingen, inmenging van de overheid met het beroep en de patiiEnten, die
steeds mondiger worden. Maar er zijn ook stromingen binnen de beroeps-
groep zelf, die deze ontwikkelingen bevorderen dan weI remmen.
In dit gedeelte van mijn onderzoek gaat het om beleidsontwikkelingen op
landelijk niveau  en  wat U betreft  over het beleid  van  ........  (LHV,  NIiG,
UHI'en, CHG-HRC, NHI).

1. Landelijk beleid

1.1. Interne organ,Ratie

Kunt U me iets vertellen over het functioneren van het bestuur c.q. de
commissie/werkgroep ?

-    Hoe bent U in .... (bestuur/commissie/werkgroep) gekomen?
-    Waarborgen voor de continuiteit
-    Hoe komt men aan beleidstopics
- Functioneren Ledenvergadering (alleen LHV)
-    Relatie met eigen achterban op verschillende niveau's
- Spreekbuis/voortrekkersrol
-    Betrokkenheid van de leden (praktizerende huisartsen)
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1.2.     Netwerkrelaties

-  LHV, NHG met KNMG respectievelijk UHI'en met de medische facul-
teiten

-    LHV, NHG met LSV, LVSG, LAD, IPH, vrouwelijke huisartsen
-    Binnen de beroepsgroep: LHV, NHG, UHI'en, CHG-HRC, NHI.
- Wetenschappelijk onderzoek: NHG, NHI, UHI'en

Relatie met de overheid
-    fielatie met andere le-lijnsdisciplines: NK, JOINT, Gezinszorg, NOBEL
-    Relatie met pati6ntenorganisaties
-    Contacten met het buitenland: SIMG, UEMO, WONCA

2.   Basistakenpakket

Introductie
Ik wil U nu enkele vragen stellen over het Basistakenpakket van de huis-
arts, dat op 3 juni van dit jaar door de Ledenvergadering van de LHV is
aangenomen.

2.1.   Algemeen

-    Aanzet- door wie ?
-    Verloop van het proces binnen het landelijk netwerk
-    Aandeel van de eigen organisatie hierbij

Aandeel van anderen
-    Belang voor de eigen organisatie
-    Belang voor de beroepsgroep in het algemeen

Extra vragen voor leden van de LHV commissie Takenpakket en de NHG
werkgroepen Takenpakket/Methode/Persoonlijk Functioneren.

Introductie
We hebben het proces waarlangs het Basistakenpakket tot stand is geko-
men in kaart gebracht. (Kaart overhandigen) (zie bijlage 4A)

- Beoordelen juistheid van de kaart
- Activiteiten onafhankelijk van elkaar of in samenwerking ontplooid ?
- Eventuele eigen accenten van organisaties/instellingen
- Problemen tijdens het proces ?

Gaat men ermee accoord dat het Basistakenpakket een LHV produkt is
geworden ?
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(alleen I,HV)
-    (Hoe) worden de overige organisaties bij de follow-up betrokken ?
(alleen NHG)
-    (Hoe) wordt U bij de follow-up betrokken ?

2.2.   Onderwerpen uit het Basistakenpakket

2.2.1.      Verloskunde/Jeugdgezondheidszorg

Introductie

Met betrekking tot de verloskunde gaat het Basistakenpakket uit van de
stelling dat de praktische verloskunde een facultatieve taak van de huis-
arts is en dat de algmeen medische begeleiding een hoofdtaak is.

-  Mening over het facultatieve van de verloskundige taak van de huis-
arts

- Aandeel eigen organisatie in meningsvorming rond verloskunde/JGZ
- Verantwoordelijkheden van de diverse organisaties ten aanzien van

verloskunde/JGZ.
- Belangen beroepsgroep ten aanzien van verloskunde/JGZ
-  Meningen ten aanzien van het CHG besluit (nr.4 van 31-12-'82) over

opleidingseis huisartsen (minimaal 15 bevalingen)
-    Consequenties van dit besluit voor nieuwe generatie huisartsen
- Toekomstverwachtingen aangaande verloskunde/JGZ en beinvloedings-

mogelijkheden

2.2.2. Samenwerking

Introductie

Het Basistakenpakket bevat ook een hoofdstuk over samenwerking. Het
begrip samenwerking heeft betekking op taakverdeling binnen het gezond-
heidszorgsysteem, dus tussen verschillende, min of meer zelfstandige dis-
ciplines. Het duidt op herhaaldelijk, min of meer gestructureerd, oveleg
tussen verschillende hulpverleners. Dit overleg kan op verschillende ma-
nieren gestalte krijgen: van vrijblijvende samenwerking in ad hoc overleg
tot een hecht samenwerkingsverband, met vastgelegde regels voor de sa-
menwerking zoals bijvoorbeeld in de Gezondheidscentra het geval is.
In het Basistakenpakket wordt uitgegaan van keuzevrijheid met betrekking
tot sarnenwerkingsvormen. In het nu volgende gaat het over de verschil-
lende samenwerkingsvormen.
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-    Mening over ketizevrijheid
- Aandeel eigen organisatie in ontwikkeling van samenwerkingsvormen

Verantwoordelijkheden van de diverse organisaties voor het beleid ten
aanzien van samenwerking

-    Belangen van de beroepsgroep ten aanzien van samenwerking
Toekomstverwachtingen ten aanzien van samenwerking en beinvloe-
dingsmogelijkheden

Extra vragen voor leden van LHV-commissie SACO, NHG-commissie sa-
menwerking en structuurcommissie NHG.

Introductie
We hebben het beleidsproces rond samenwerking in kaart gebracht.
(Kaart overhandigen) (zie bijlage 4B)

- Beoordelen juistheid van de kaart
Activiteiten onafhankelijk van elkaar of in samenwerking ontplooid ?

Introductie
Het proces van het werken in gestructureerde samenwerkingsverbanden is
eind jaren '60, begonnen onder een kleine groep huisartsen aan de basis.
Het NHG is, voor zover ons bekend, het eerste daarop ingesprongen onder
andere  met het rapport  " Hoe helpt de dokter". We hebben begrepen  dat
de LHV zich aanvankelijk nogal terughoudend heeft opgesteld. In een la-
tere fase echter wordt de LHV meer actief en wordt van het NHG bijna
niets meer vernomen.
Kunt U mij zeggen of dit juist is en kunt U mij er iets meer over ver-
tellen?

-    Standpunten en motieven LHV/NHG in de loop der tijd
-  Wat is er gebeurd met het rapport van de LSV/LHV-commissie van

1979 ?
- Relatie LHV/NHG betreffende samenwerking in de eerste lijn?
-  Mening over de mate van autonomie van het overheidsbeleid ten aan-

zien van samenwerking

2.2.3. Toetsing

- Standpunt eigen organisatie ten aanzien van toetsing
-    Mening over haalbaarheid verplichte/ facultatieve toetsing
- Aandeel eigen organisatie in ontwikkelingen rond toetsing
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-  Verantwoordelijkheden van diverse organisaties voor beleid ten aanzien
van toetsing

-   Belangen van de beroepsgroep ten aanzien van toetsing
-    Toekomstverwachtingen ten aanzien van toetsing

3. Toekomstverwachtingen algemeen

-    Verwachtingen ten aanzien van de taak van de huisarts in de toekomst
-   Verwachtingen ten aanzien van de structuur waarbinnen de huisarts zal

werken
- Verwachtingen ten aanzien van de invloed van de overheid op het

functioneren van de huisarts.
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BIJLAGE 4A

TAAKOMSCHRIJVING HUISARTS

Basistakenpakket LHV '83 · Kenmerken 2 UHI'83

LHV-concept-'82
Basistakenpakket

LHV-functie-omschrijving '82

Berenschot '81

Functieomschrijving
Raamplangroep '80

Taken van de Hu  sarts-LHV  '78

Nieuwe Blauwdruk LHV'77

De taken van de Huisarts-LHV '77

Reacties: LHV Blauwdruk '76 KNMG rapport cie 1ste Echelon '76

Hoe helpt de Dokter - NHG '75

Blauwdruk
LHV '75                                                           Kenmerken 1

- UHI'75

l

Interimrapport - KNMG '74

NHG werkgroep Takenpakket'73 KNMG cie 1ste Echelon '73
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BIJLAGE 4B

STRUCTUUR EERSTE LIJN

Wet Voorz.
Gezondh.zorg '82 SACO-Nota'82

Schets
le lijn '80

LHV/LSV Cie Visie CB LHV NHG-Nota
le en 2e plaats/taak Samenwerking
Echelon Rap. '79 functie ha '79 in le lijn '79

r-----
I Oprichting
i LHV/LSV Cie
Lle echelon '77

KNMG-
Memorandum'76

--------

F oprichting 1 Wetsvoorstel
1 NOBEL'76 1 Gezondh.zorg '76=---------

r-------7
, Oprichting, NHG - Hoe
1 SACO'75 1 helpt de.-------d

dokter '75

Structuur Stimulerings
Nota'74 Regeling

1 Wijkgz. centra '74
Rapport                         I
Cie Festen '73/4 Ontwerp Richt-

lijn Groeps-
praktijk '73
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BIJLAGE 5

Rijksuniversiteit te Leiden
Vakgroep Huisartsgeneeskunde

Ons kenmerk: RdJ/840319 Leiden, 19 maart 1984

Onderwerp: Interview

Geachte Heer,

Ter voorbereiding op ons gesprek d.d. van uur

op het adres                                               te                  , zend ik u hierbij
enige informatie.
Het interview handelt over het aandeel van uw district in het beleid van
de Landelijke Huisartsenvereniging rond de taak van de huisarts en zijn
plaats in de eerste lijn.

Het interview zal ongeveer twee uur in beslag nemen. Ik zal vergezeld

zijn van Mw.  Drs. C. van Bruggen, die voor de verslaglegging zal zorgen.
Het ligt in de bedoeling het gesprek op de band op te nemen, teneinde de
bewerking van de gegevens te vergemakkelijken. Mocht u hiertegen be-
zwaar hebben, dan hoor ik dat graag van u.

Bijgaand zend ik u een formulier met basisgegevens die voor het inter-
view van belang zijn. Wilt u zo goed zijn dit formulier voorafgaand aan
ons gesprek in te vullen?

Bij voorbaat dank voor de te nemen moeite.

Met vriendelijke groeten,

Mw. Drs. M.J.A. de Jonge

Adres: Wassenaarseweg 62, 2333 AL Leiden - Tel. 071 - 148333, toestel
4680 / 4617
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BIJLAGE 6
DISTRICTEN VAN DE LHV.*

Handleiding vraaggesprekken met districtsvoorzitters

District Datum interview Duur interview
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Persoonsgegevens respondent

Hoe bent U Districtsvoorzitter (DV) geworden ?

Mijn voorganger werd lid van het CB. Ik was het meest ingevoerd.
Anderen wilden en konden niet.

Hoe lang bent u voorzitter ? Is er een termijn voor ?

1 jaar. Geen term:in, atteen als je een opt,olger kunt vinden.

Heeft u uit hoofde van uw functie als dv ook andere functies?

Ziekenhuis overleg, Provinciale Raad Volksgezondheid, platform vesti-
gingsbeleid. Landeltik in apotheekcommissie.

Bent u als DV ook afgevaardigde naar de LHV en is dat een goede for-
mule ?

Ja. Goede formule. Ik ben beter op de hoogte. Ga nu naar de teden-
vergadering, anders zou ik dat niet (altijd) doen.

2. Feitelijke gegevens over het district

aantalleden districtsbestuur(D.B.)                                                    8
aantal vergaderingen van het D.B. per jaar                                                     6
aantal afgevaardigden uit het district                                             5
aantal huisartsen in het district 151

aantal PHV's in het district                                                                4
aantal actieve PHV's in het district                                                3

*  Om eventuele herkenbaarheid te voorkomen vormen de antwoorden uit
dit voorbeeld een dwarsdoorsnee van verschillende interviewverslagen.
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3. Feitelijk functioneren van het district

Men ziet het nut er niet van in. Als ik weg ga vatt het uit. Er komt
van alles op je af.  Je mist de mankracht, loopt achter de feiten aan.
Goede contacten met de PHV-besturen. District functioneert 618 stui8
tussen de huisartsen en vragen uit de buitenwereld
We lichten CB-bestuiten perifeer toe, maar witten van die informatie-
verstrekking alleen af.

Beleidstopic's van het district

We z:in meer regionaal ingesteld. Waar nodig ad-hoc beleid. Alleen na-
scholing is heel eigen beleid van het district.
We adviseren de PHV's. De PHV-problemen zijn vast agendapunt.
Vertegenwoordiging district naar tedenvergedering, de STH en verlos-
kunde komen ook ter sprake.

4. Relatie districtsbestuur met het CB

Vooroverleg DV's met het CB. Communicatieltinen met CB zOn verbe-
terd. We worden gehoord. Invtoed is gering en vooral informeel. Je
mag meedenken, maar je drukt er niets door.

5. Relatie district met de afgevaardigden naar ledenvergadering

Soms voorvergadering. Dan komt standpunt van het district naar uoren.
Soms niet, dan zit de afgevaardigde d titre privi in de ledenvergade-
ring.

6.   Functioneren van de ledenvergadering

Problemen van het CB worden steeds ingewikkelder. Men wit snel uit-
leggen, maar de afgevaardigden begrijpen het niet. Het CB is te ver
voor. ET wordt eerst centraal bedacht voor men er perifeer over mee

kan denken.

7. Relaties districtsbestuur met de PHV's

Het districtsbestuur vergadert met de PHV-voorzitters en secretarissen
vier keer per jaar. PHV-problemen worden besproken. PHV's krijgen
adviezen en rapporteren daarna hoe het verder u gegaan.
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8.   Betrokkenheid van de huisartsen in het district

Veel huisartsen weten niet wat er gaande is. Ze hebben geen interesse
als het hun tijd en geld niet raakt.

Passief: collectivisering van de beroepsgroep is een bedreiging. De be-
roepsgroep stelt zich urijblijvend op. Wanneer problemen concreter
worden en dichter bij de praktijk liggen is er meer betrokkenheid.

9. Relaties district met anderen buiten de LHV

Veel instellingen vragen een huisarts als adviseur. Wij proberen die
vragen te bundelen. De vragen komen van de provinciate kruuvereni-
ging, ziekenfondsen, bejaardenoorden.
Onderwerpen van butten de LHV: gemeentelijk drugsbeleid, Provinciate
Raad over de WVG, samenwerking met ziekenhuizen en met Provinciale
Kruis.

10.   Positie van het district in de LHV

Belangrijkste is de vertaatfunctie van CB-bestuiten naar de periferie en
soms ook van periferie naar CB. Onze inuloed landellik 13 altijd een
antwoord op landet:jke problematiek.
District iB informele tussenpersoon, officieel bestaat alleen de PHV.
PHV's op din got/lengte brengen over LHV problemen en adviseren van
de PHV's. Zij nemen de bestissingen, niet wij.

Effect van (ex) CB lid in district

Levert meer kennis. Geen versterking van onze positie. Wij gebruiken
het niet om onze zin door te drijven.

Vragen over het Basistakenpakket (BTP) van de huisarts

Wat is uw mening over het rapport ?

We hebben het rapport alleen globaal gelezen. Het geeft veel ruimte en

is ats zodanig een veilig rapport. Niet iedereen kan aNe taken waarma-
ken. Van belang voor onderhandeling met de ziekenfondsen. Individuele
huisarts heeft er niets aan aNeen meer werk.
Vrij beroep laat zich niet vastleggen, toch gebeurt dat.
Dat is in tegenspraak met zichzelf.
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Welke rol heeft het district gehad bij de totstandkoming ?

Alleen in de bestuitvormende fase om commentaar gevraagd.
Alle leden zijn rechtstreeks geinformeerd door de LHV.

Wat is uw mening over BTP m.b.t.de verloskunde ?

Hoort erbij maar mag niet van ieder huisarts geiist worden.

Wat is uw mening over het BTP m.b.t. samenwerkingsvormen ?

Moet pluriform bliiven.ET zijn heel goede dokters die niet kunnen sa-
menwerken.

Wat is uw mening over het BTP m.b.t. toetsing ?

Niet zo nodig, niet haatbaar, teveet geld.
Moet urijwillig bltjven anders kan je er onderdoor gaan.
Wet intercottegiaal niet extern.
Het komt wet, maar het zat tang duren. Niemand zit er op te  wach-
ten.

Verwachtingen voor de toekomst ?

Rooskieurig. Terug naar somatische geneeskunde. Meer potiklinische
verrichtingen.
Geen vrii ondernemer meer.
Er komen meer samenwerkingsverbanden.
De overheidsbemoeienis wordt groter, maar invioed op het dagelijks
functioneren is niet groot. De overheid heeft geen kennis van zaken.
de informatie moet uit de beroepsgroep zelf komen.
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BIJLAGE 7

ORPH 5
Volgnummer:
Kaartnummer:

DEELl

PERSOONS- EN PRAKTIJKGEGEVENS

1. Geslacht 1. man 684

2. vrouw               55
niet ingevuld                              1

2. Geboortejaar 19..

3.    Jaar van vestiging als huisarts
19..

4. Thans gevestigd als huisarts 1. ja 740
2. nee

N.B. INDIEN U OP DIT MOMENT NIET ALS PRAKTISEREND
HUISARTS GEVESTIGD BENT, HEEFT DEZE VRAGENLIJST U
TEN ONRECHTE BEREIKT. WILT U ZO VRIENDELIJK ZIJN
DEZE TOCH (VERDER ONINGEVULD) TE RETOURNEREN?
HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING.

5.      Werkt U als huisarts als vrije beroepsbeoefenaar of in loondienst?
1.  als vrije beroepsbeoefenaar 716
2.  in loondienst                           23

niet ingevuld                                1

6.    Heeft U de beroepsopleiding tot huisarts gevolgd?
1. nee, -> door naar 8 453
2. ja, -> door naar 7 286

niet ingevuld                                   1



265

7. Waar heeft U de beroepsopleiding gevolgd?
te..........

GU: 35 RUU: 53
VU: 35 KUN: 38
RUR: 43 RUG: 45
RUL: 26 RULi: 10

niet ingevuld                             2

8.    In wat voor soort praktijk bent U werkzaam?
1.  solopraktijk ->door naar 10 470

2. duopraktijk/associatie 179

3. groepspraktijk          34
4. gezondheidscentrum       55
5.  anders, nl. ..........                          0

niet ingevuld                              2
door naar 9 en 10

9. Hoeveel patidnten telt de duopraktijk/associatie, de groepspraktijk of
het gezondheidscentrum waarin U werkzaam bent?

........ patidnten

10. Over hoeveel pati6nten heeft U persoonlijk de zorg (ziekenfonds en
particulier samen)?

. . . . . . . .  pati6nten

11. Hoeveel dagen  per week oefent U Uw huisartspraktijk uit? (weekend
niet meerekenen)

. . . . . . . .  dagen  per week
1 dag: 1     24 dag:    14    44 dag:         12
14 dag: 3 3dagen: 5 fulltime: 670

2 dagen:   2 4 dagen:  26    niet ing.:        2

*****************************************************************

BEROEPSONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN

12.  Bent U lid van de Landelijke Huisartsenverewniging (LHV)?
1. nee, -> door naar 17                 60
2. ja, -> door naar 13 680

13. Bekleedt U binnen de LHV een bestuursfunctie op landelijk, op dis-
tricts- of PHV niveau?

1. nee, -> door naar 15 584

2. ja, -> door naar 14               97
niet ingevuld                               59
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14. Wilt U in onderstaand schema door middel van een kruisje aangeven
in welk bestuur U welke functie vervult?

vrz. onder- secr.  penm. lid adv.

vrz.

a. Centraal Bestuur                                                                   1
b. Districtsbestuur 21 1 1 7
c.  PHV Bestuur 10 1 19    9    23     5

d.  Afgevaardigde naar
de Algemene Leden-
vergadering 3- - -6-

e. Plaatsvervangend
Afgevaardigde  - - - -1 4 1

f.   Anders, nl. .....
Vestigingscommissie PHV    2        1         3       -        14         -

15. Bezoekt U de Algemene Leden Vergadering van de LHV regelmatig,
soms of nooit?

1. regelmatig                     21
2. soms 126
3. nooit 533

16.   Bezoekt U de vergaderingen van de PHV regelmatig, soms of nooit?
1. regelmatig 314
2. soms 261

3. nooit 105

17.  Vindt U de volgende activiteiten van de LHV voor U belangrijk?
WILT U HET CIJFER OMCIRKELEN DAT VOOR
U VAN TOEPASSING IS?
1 = heel belangrijk 4 = onbelangrijk
2 = belangrijk 5 = heel onbelangrijk
3 = neutraal

heel be- heel onbe-
langrijk langrijk

a. belangenbehartiging 1 439 2 207 3 49 4  22 5   16
b. kwaliteitsbevordering 1 214 2 295 3  160 4 46 5  18
c. beroepsnormering 1  137 2 277 3 241 4 49 5  23

18.  Bent U lid van het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG)?
1. nee, -> door naar 24 334
2. ja, -> door naar 19 405

niet ingevuld                                 1
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19.  Woont U cle bijeenkomsten van liet NHG-centrum in Uw regio bij?
1. regelinatig             86
2. soms 107

3. nooit 103

4.  er is geen (actief) 108

NHG-centrum
niet ingevuld                              1

20. Heeft U binnen het NHG een bestuursfunctie in het Algemeen Bestuur
of in een NHG-Centrumbestuur?

1. nee, -> door naar 22 385

2. ja, -> door naar 21                20

21. Wilt U in onderstaand schema door middel van een kruisje aangeven
in welk bestuur U welke functie vervult?

vrz. onder- secr.  penm. lid adv.

vrz.
a. Algemeen Bestuur - - - -5-
b.   NG H-centrumbestuur 4 5 3 8- -

22.   Neemt U regelmatig, soms of nooit deel aan de NHG-congressen?
1.    regelmatig                                                             53

2. soms 134

3. nooit 214

niet ingevuld                              4

23. Bezoekt U de jaarlijkse Huishoudelijke Vergadering (het Ledencon-

gres) van de NHG regelmatig, soms of nooit?
1. regelmatig             10
2. soms                 51
3. nooit 343

niet ingevuld                              1

24.  Vindt U de volgende activiteiten van de NHG voor U belangrijk?
WILT U HET CIJFER OMCIRKELEN DAT VOOR
U VAN TOEPASSING IS?
1 = heel belangrijk 4 = onbelangrijk
2 = belangrijk 5 = heel onbelangrijk
3 = neutraal

heel be- heel onbe-
langrijk langrijk

a. belangenbehartiging 1  92 2 95 3 201 4159 5  130

b. kwaliteitsbevordering 1  338 2  198 3  108 4  28 5   16

c. beroepsnormering 1  137 2 227 3 221 4 64 5  32
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25. Bent U op din van de volgende manieren bij het onderwijs en/of het
onderzoek van een der Universitaire Huisartsinstituten in Nederland
betrokken:
(WILT U ALLE VRAGEN BEANTWOORDEN?)

a.  als gastheer voor stu-
denten/co-assistenten? 1. ja 235 2. nee 455

b.  als huisartsopleider (HAO)? 1. ja 118 2. nee  549
c.   als huisarts begeleider (HAB)? 1. ja    11        2. nee  599
d.  als wetenschappelijk mede-

werker voor basis- of
beroepsonderwijs? 1. ja 9 2. nee  590

e.   als wetenschappelijk
onderzoeker? 1. ja 8 2. nee  594

f.   anders. nl. ..........                                             28                            700

26. Wanneer het Huisartsinstituut bijeenkomsten organiseert voor huis-
artsen uit de regio, bezoekt U die dan regelmatig, soms of nooit?

1. regelmatig 137
2. soms 301
3. nooit 278

niet ingevuld                            24

27. Heeft U zitting in een vak(cap)groepsbestuur van een van de Univer-
sitaire Huisartsinstituten in Nederland?

1. ja                      14
2. nee 719

niet ingevuld                                7

28.  Vindt U de volgende activiteiten van het Universitair Huisartsinstituut
in Uw regio voor U belangrijk?
WILT U HET CIJFER OMCIRKELEN DAT VOOR
U VAN TOEPASSING IS?
1 = heel belangrijk 4 = onbelangrijk
2 = belangrijk 5 = heel onbelangrijk
3 = neutraal

heel be- heelonbe-

langrijk langrijk
a. belangenbehartiging 1  71 2 70  3  196  4 149 5  220
b. kwaliteitsbevordering 1 288 2 214 3 132 4 53 5  31
c. beroepsnormering 1  103 2  165 3  260 4 103 5   76
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29. Will U hieronder door middel van een kruisje aangeven welke van de
volgende vakbladen en andere schriftelijke informatiebronnen op het
gebied van de huisartsgeneeskunde U regelmatig, soms of nooit leest?

Informatiebron regelmatig sorns nooit

Medisch Contact 501 116       18

Huisarts en Wetenschap 387 176 158

Modern Medicine 268 357 103

Patient Care 343 323       63

Practioner (Ned. versie) 221 299 190

Ledenbrieven van de LHV 583 101       42
Info's van de LHV 565 107       43

Huisarts en Genootschap 157 136 403

Toets Stand 107 166 417

Rapporten van de beroeps-
organisaties 171 348 175

Rapporten en publikaties van de
Universitaire Huisartsin-
stituten 130 350 209

Rapporten van het NHI                     88 324 220

Anders, nl. .......... ja 151 nee 568

30. Heeft U weI eens gepubliceerd in een van de medische vakbladen op
het gebied van de huisartsgeneeskunde?

1. nee, -> door naar 32 700
2. ja, -> door naar 31                37

niet ingevuld                              3

31. Hoeveel publikaties zijn er van Uw hand verschenen sinds 1980?
. . . . . in aantal

32.  Bent U gepromoveerd?
1. nee, -> door naar 34 726
2. ja, -> door naar 33                  8

niet ingevuld                                6

33.  Was dat op een huisartsgeneeskundig onderwerp?
1. nee                                2

2. ja                      6
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34. Heeft U wel eens een lezing of inleiding gehouden op een landelijk
congres en/of symposium voor huisartsen over een huisartsgenees-
kundig onderwerp?

1. nee 670

2. ja                          66
niet ingevuld                                   4

35. Heeft U zitting in een redactiecommissie van idn van de vakbladen
op het gebied van de huisartsgeneeskunde?

1. nee -> door naar 37 731

2. ja -> door naar 36                  4
niet ingevuld                                5

36. In welke functie heeft U zitting in die redactiecommissie, als hoofd-
redacteur of als lid?

1.    als hoofdredacteur                                    1
2.    als lid                                                                       3

37. Heeft U wel eens zelf een landelijk congres en/of symposium op het
gebied van de huisartsgeneeskunde mee helpen organiseren?

1. nee 695

2. ja                          38
niet ingevuld                              7

*****************************************************************

DEEL 2

In het navolgende wordt U een aantal vragen voorgelegd over een zestal
onderwerpen, waarvan wij veronderstellen dat zij momenteel sterk in ont-
wikkeling zijn.
Deze onderwerpen zijn achtereenvolgens:

* VERLOSKUNDE
* JEUGDGEZONDHEIDSZORG (ZUIGELINGEN- EN KLEUTERZORG)
* SAMENWERKING
* NASCHOLING
* TOETSING
* TOEKOMST VAN DE HUISARTSGENEESKUNDE
*****************************************************************
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VERLOSKUNDE

38.  Doet U zelf (nog) bevallingen?
1. ja, -> door naar 42 294

2. nee, -> door naar 39 446

39.   Heeft U vroeger wel zelf bevallingen gedaan?
1. ja 328

2. nee 116

niet ingevuld                              2

40.   Wat voor reden(en) heeft U om geen bevallingen (meer) te doen?
(WILT U ALLE VRAGEN BEANTWOORDEN?)

Is de reden voor U dat:
a.  er te weinig aanbod is? 1. ja 234 2. nee  177

b.  het een te grote belasting is? 1. ja 250 2. nee  164

c.  er een verloskundige in Uw
praktijkgebied aanwezig is? 1. ja 384 2. nee  49

d.  er in Uw waarneemgroep geen
bevallingen meer gedaan worden
door Uw collegae? l. ja 215 2. nee  157

e.  de pati6nten liever in het
ziekenhuis bevallen? 1. ja    32        2. nee  336

f.   de huisarts er door het zieken-
fonds niet voor betaald wordt? 1. ja 138 2. nee  267

g.  om andere redenen, nl. . . . . .

gebrek aan ervaring                                       20                                        423

41. Wanneer zich een onverwachte situatie voordoet, bent U dan in staat
een bevalling te doen?

1. ja 402

2. nee                          40

niet ingevuld                                4

42. Werkt U met een verloskundige regelmatig, incidenteel of nooit sa-
rnen.?

1. regelmatig 177

2. incidenteel 334

3. nooit 226

niet ingevuld                                3
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43. Werkt U, in voorkomende gevallen, samen met de gynaecoloog, wan-
neer de bevalling van een van Uw patunten door de gynaecoloog ge-
daan wordt?

1. nee, -> door naar 45 351
2. ja, -> door naar 44 382

niet ingevuld                                7

44.   Overlegt U met de gynaecoloog regelmatig, incidenteel of nooit?
1. regelmatig 190
2. incidenteel 189
3.    nooit

45. Heeft U de laatste jaren (vanaf 1980) wel eens zelf of met anderen
initiatieven genomen op het gebied van de verloskunde, zoals:
(WILT U ALLE VRAGEN BEANTWOORDEN?)

a.   het schrijven van een brief aan
een van de beroepsorganisaties? 1. ja    18       2. nee  711

b.   het schrijven van een brief aan
andere organisaties (bv. de
Nederlandse Organisatie van Ver-
loskundigen, Provinciale Raad
voor de Volksgezondheid e.d.)? 1. ja    21       2. nee  708

c.  het schrijven van een opini6rend
artikel over verloskunde? 1. ja 6 2. nee 723

d.  het ontplooien van plaatse-
lijke actie(s)? 1. ja    69       2. nee 663

e.  het organiseren van bijeenkom-
sten van huisartsen met gynaeco-
logen en/of verloskundigen? 1. ja 109 2. nee  619

f. andere initiatieven, nl......                                                34                                          704

46. Volgt U de landelijke ontwikkelingen op het gebied van de verlos-
kunde door:
a.  deelname aan symposia/ 1. regelmatig             31

congressen over verlos- 2. soms 208
kunde? 3. nooit 491

niet ingevuld                               10
b.  het lezen van literatuur 1. regelmatig 252

over verloskunde? 2. soms 384
3. nooit 102

niet ingevuld                                2
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c.  kennisname van de acties/ 1. regelmatig 224
activiteiten van de LHV 2. soms 330

en/of het NHG op het ter- 3. nooit 176
rein van de verloskunde? niet ingevuld                               10

d.  anders nl...... ja 16 nee 721

47. Wat verwacht U dat er met de verloskunde in de toekomst feitelijk
gaat gebeuren?
(WILT U ALLE UITSPRAKEN BEANTWOORDEN?)

a.  de praktische verloskunde 1. ja 273

verdwijnt uit het taken- 2. nee 388

pakket van de huisarts 3. geen mening                              57
niet ingevuld                                 22

b.  de praktische verloskunde 1. ja 545

blijft een facultatieve 2. nee 120
taak voor de huisarts 3. geen mening                                45

niet ingevuld                              30
c.  de praktische verloskunde l. ja                        62

komt voor de huisarts 2. nee 574
als hoofdtaak terug 3. geen mening                              67

niet ingevuld                              37

*****************************************************************

Hierna volgt een aantal uitspraken over de verloskunde. Deze uitspraken
zijn meestal geformuleerd als: "de huisarts moet/behoort . . . . ".  Wilt  U naar

aanleiding van deze uitspraken telkens aangeven wat "de Nederlandse
huisarts" naar Uw mening behoort te doen?

Na elke uitspraak staat een schaalverdeling van 1 tot en met 5.
De cijfers hebben de volgende betekenis:
1 = mee eens 4 = enigszins mee oneens
2 = enigszins mee eens 5 = mee oneens
3 = neutraal of geen mening

WILT U TELKENS DOOR OMCIRKELING VAN EEN CIJFER
AANGEVEN IN HOEVERRE U HET EENS OF ONEENS BENT
MET DE BETREFFENDE UITSPRAAK?
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mee Inee

eens            ?. . . . . . . . . . . . . . oneens
48. Iedere huisarts moet over

verloskundige vaardigheid
beschikken om in noodgevallen
bevallingen te kunnen doen. 1 498 2 119 3 29  4  34 5   53

49.   Wanneer de huisarts zelf geen
bevallingen meer doet, moet
hij samenwerken met de verlos-
kundige en/of gynaecoloog in
verband met de algemeen me-
dische zorg voor de zwangere. 1 438 2 171 3 70 4  25 5   24

50.  De praktische verloskunde
hoort tot de taak van de
huisarts als gezinsarts. 1  313 2  125 3  120 4  81 5   95

51.  De huisarts kan alleen dan
besluiten geen bevallingen
meer te doen, wanneer hij
deze taak kan overdragen aan
een ter plaatse beschikbare
verloskundige. 1  518 2  116 3 37 4  13 5   45

52.  De huisarts heeft een gelijk-
waardige positie met de ver-
loskundige, voor zover het de
specifiek verloskundige taken
betreft. 1 394 2 105 3 65  4 100 5    69

53.  De praktische verloskunde moet
in de basisopleiding worden op-
genomen om te voorkomen dat er
twee soorten artsen ontstaan. 1 519 2 93 3 46 4 27 5  50

Nu volgt een aantal uitspraken betreffende verwachtingen van anderen
over Uw taak als huisarts ten aanzien van de verloskunde.
WILT U AANGEVEN IN HOEVERRE U HET ER MEE EENS/ON-
EENS BENT DAT ANDEREN DAT ZO DENKEN OF BEWEREN?

54.  Wanneer de zwangere vrouwen
het voor het zeggen zouden
hebben, zouden de meesten van
hen voor een bevalling bij de
huisarts kiezen. 1  164  2  193  3  207  4 107 5   62

55. Gynaecologen beweren dat huis-
artsen vaker een medische indi-
catie voor een bevalling in het
ziekenhuis moeten stellen. 1  39 2 91  3  197  4 159 5  247
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56. Zwangeren verwachten nogal
eens dat de huisarts hen naar
een gynaecoloog zal verwijzen,
ook wanneer daartoe geen medi-
sche noodzaak aanwezig is. 1   47 2  130 3  127 4 194 5  236

57. Verloskundigen vinden dat
huisartsen te weinig met hen
samenwerken. 1   66 2  175 3  311  4  89 5   90

*****************************************************************

JEUGDGEZONDHEIDSZORG (ZUIGELINGEN- EN KLEUTERZORG)

58.  Doet U zelf consultatiebureauwerk in het kader van het Kruiswerk?
1. nee, -> door naar 59 475

2. ja, -> door naar 61 263

niet ingevuld                            52

59. Heeft U vroeger wel zelf cb-werk gedaan in het kader van het Kruis-
werk?

1. ja 235

2. nee 229

niet ingevuld                                        11

60.   Om welke reden(en) doet U zelf geen consultatiebureauwerk (meer)?
(WILT U ALLE VRAGEN BEANTWOORDEN?)
Is de reden voor U dat:
a.  het werk teveel tijd vergt? 1. ja    95        2. nee  337
b.  het werk te routinematig is? 1. ja    56        2. nee  370
c.  U er geen opleiding in

gehad heeft? 1. ja    72        2. nee  356
d.  het cb-werk geen medisch

werk is? 1. ja    13        2. nee  413
e.   U geen verbintenis met het

Kruiswerk ktint krijgen? 1. ja 106 2. nee  321

f.   U te weinig kinderen ziet
in Uw praktijk? 1. ja    36        2. nee  392

g.  het werk reeds door een
cb-arts gedaan wordt? 1. ja 410 2. nee  45

h.  om andere reden(en), nl. ....                           77                          388
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61. Verricht U ten behoeve van gezonde zuigelingen en kleuters in het
kader van Uw praktijkvoering 6*in van de volgende taken?

a.  het geven van gezins- 1. ja 595
adviezen? 2. nee 131

niet ingevuld                               14
b. gezondheidsvoorlichting 1. ja 585

en opvoeding? 2. nee 144

niet ingevuld                                    11

62.   Werkt U met de cboarts regelmatig, incidenteel of nooit samen?
1.    regelmatig                                                             70
2. incidenteel 313
3.  nooit                                                92

63. Heeft U de laatste jaren (vanaf 1980) wel eens zelf of met anderen
initiatieven genomen op het gebied van de jeugdgezondheidszorg, zo-
als:

(WILT U ALLE VRAGEN BEANTWOORDEN?)

a.  het schrijven van een brief
aan een van de beroepsorga-
nisaties? 1. ja    24        2. nee  705

b.  het schrijven van een brief
aan andere organisaties
(zoals Kruisvereniging e.d.)? 1. ja    95        2. nee  633

c.  het schrijven van een opinii
rend artikel over de jeugdge-
zondheidszorg? 1. ja   11      2. nee 713

d.  het ontplooien van
plaatselijke actie(s)? 1. ja 118 2. nee  613

e.  het organiseren van bijeen-
komsten van huisartsen met
cb-artsen? 1. ja    81        2. nee  646

f. andere initiatieven, nl. .....                               51                            687

64. Volgt U de landelijke ontwikkelingen op het gebied van de zuigelin-
gen-, kleuter- en jeugdgezondheidszorg door:

a.  deelname aan symposia/ 1. regelmatig             32
congressen over 2. soms 210

jeugdgezondheidszorg? 3. nooit 495

niet ingevuld                                3
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b.  het lezen van literatuur 1. regelmatig 164

over de jeugdgezond- 2. soms 467

heidszorg? 3. nooit 106

niet ingevuld                                3
c.  kennisname van de acties/ 1. regelmatig 173

activiteiten van de LHV 2. soms 365

en/of het NHG op het ter- 3. nooit 199

rein van de jeugdgezond- niet ingevuld                             3
heidszorg?

d.  anders nl......                                             ja       24               nee   714
niet ingevuld                                2

65. Wat verwacht U dat er met het cb-werk in de toekomst feitelijk gaat
gebeuren?

a.  het cb-werk gaat uitslui- 1. ja 426
tend in dienst van het 2. nee 208

Kruiswerk verricht worden 3. geen mening                            94
niet ingevuld                              12

b.  Om als huisarts cb-werk te 1. ja 431

mogen doen zal een speciale    2. nee 183

applicatie vereist worden 3. geen mening 106

niet ingevuld                            20

c.   de huisarts gaat het cb- 1. ja 119

werk weer helemaal zelf 2. nee 480

doen 3. geen rnening 116

niet ingevuld                            25

*****************************************************************

Hierna volgt een aantal uitspraken over het cb-werk en de jeugdgezond-
heidszorg. Deze uitspraken zijn meestal geformuleerd als: 'de huisarts
moet/behoort ....'

WILT U TELKENS DOOR OMCIRKELING VAN EEN CIJFER
AANGEVEN IN HOEVERRE U HET EENS OF ONEENS BENT
MET DE BETREFFENDE UITSPRAAK?
1 = mee eens 4 = enigszins mee oneens
2 = enigszins mee eens 5 = mee oneens
3 = neutraal of geen mening
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nnee Inee

eens .......                  .......                  oneens
?

66.  De belangstellende en bijge-
schoolde huisarts is in de beste
positie om cb-werk voor zuige-
lingen en kleuters te doen. 1 403 2 179 3 88 4 46 5  20

67.  Het is een uitholling van het
vak van de huisarts als de
zuigelingen- en kleuterzorg uit
het takenpakket van de huisarts
verdwijnt. 1 347 2 196 3 76 4 67 5  49

68.  Het is de taak van de huisarts
samen te werken met de cb- arts,
als het cb-werk niet door de
huisarts zelf wordt verricht. 1 385 2 238 3 66 4 29 5   17

69. Als onderdeel van de levensloop-
geneeskunde behoort de zuigelin-
gen- en kleuterzorg tot de
taak van de huisarts. 1 375 2 197 3 78  4  54 5   29

70. Ten aanzien van zuigelingen en
kleuters heeft de huisarts naast
een curatieve en preventieve taak
ook een pedagogische taak. 1 239 2 261 3  121 4 70 5  43

Nu volgt een aantal uitspraken betreffende verwachtingen van anderen
over Uw taak als huisarts ten aanzien van de zuigelingen- en kleuterzorg.
WILT U AANGEVEN IN HOEVERRE U HET ER MEE EENS/ON-
EENS BENT DAT ANDEREN DAT ZO DENKEN OF BEWEREN?

71.  Wanneer de huisarts niet van
houding verandert gaat de
jeugdgezondheidszorg als taak
voor de huisarts verloren. 1  153 2  195 3  181  4 100 5  104

72.  De meeste moeders hebben voor
de zuigelingenzorg liever con-
tact met een andere arts dan
met de eigen huisarts. 1   13 2 28  3  110  4 191 5  391

73.   De daartoe opgeleide cb-arts
vindt dat de huisarts de con-
trole van de zuigeling aan hem
moet overlaten. 1  140 2  140 3  154 4 116 5  183

*****************************************************************
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SAMENWERKING

74.  Maakt U als huisarts deel uit van een waarneemgroep?
1. nee, -> door naar 76               14

2. ja, -> door naar 75 723

niet ingevuld                                3

75.  Doet U in Uw waarneemgroep aan:
(WILT U ALLE VRAGEN BEANTWOORDEN?)

a.  organisatie van waarneming
en diensten? 1.   ja 659 2. nee   62

b.  groepsbesprekingen n.a.v.
weekenddienstoverdracht? 1.   ja 395 2. nee  327

c.   besprekingen om te komen tot
een gemeenschappelijk pati6n-
tenbeleid? 1.   ja 473 2. nee 248

d. themabesprekingen? 1.  ja 424 2. nee 292
e. onderlinge toetsing? 1. ja 244 2. nee  473

f.   anders, nl. ....                                                    62                            659
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76.  Hoever is het dichtsbijgelegen ziekenhuis van U vandaan?
..... kilometer

77.   Heeft U met 66n of meer specialisten vaste werkafspraken?
1. ja 202
2. nee 530

niet ingevuld                                8

78. Werkt U met het maatschappelijk werk regelmatig, incidenteel of
nooit samen?

1. regelmatig 405
2. incidenteel 309
3. nooit                 23

niet ingevuld                                   3

79. Werkt U met de wijkverpleging regelmatig, incidenteel of nooit sa-
rnen?

1. regelmatig 507
2. incidenteel 219

3.    nooit                                                                            11

niet ingevuld                              3
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80. Met welke andere hulpverleners in de eerstelijn werkt U regelmatig
samen?
U. .............. met 0: 130

b............... metl: 198

rnet 2: 215
Inet 3: 109

e. ......
········                             met 4:                                     

    62

rnet 5:                             16

Inet 6:                                              6
rnet 7:                              1

niet ingevuld                              3

81. Heeft U de laatste jaren (sinds 1980) zelf of met anderen wel eens
initiatieven genomen op het gebied van samenwerking met specialisten
zoals:
(WILT U ALLE VRAGEN BEANTWOORDEN?)

a.  het schrijven van een brief
aan een van de beroepsorga-
nisaties op het gebied van
de geneeskunde? 1. ja    45        2. nee  688

b.  het schrijven van een brief
aan andere organisaties
(zoals Provinciale Raad voor
de Volksgezondheid, bestuur
ziekenhuis e.d.)? 1. ja    75        2. nee  657

c.  het schrijven van een
opinierend artikel over de
samenwerking huisarts-
specialist? 1. ja   15      2. nee 715

d.  het ontplooien van plaat-
selijke actie(s)? 1. ja 218 2. nee  514

e.  het organiseren van bijeen-
komsten/symposia met specia-
listen over samenwerking tus-
sen huisartsen en specialisten? 1. ja 208 2. nee 523

f. andere initiatieven, nl ......                                50                            687
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82. Volgt IJ de landelijke ontwikkelingen op het gebied van de samenwer-
king huisarts-specialist door:

a.  deelname aan bijeenkomsten/ 1. regelmatig                                   84
symposia/congressen over 2. soms 264

de samenwerking huisarts- 3. nooit 386

specialist? niet ingevuld                              6
b.  het lezen van literatuur 1. regelmatig 236

over de samenwerking huis-    2. soms 425

arts-specialist? 3.   nooit                                                           75

niet ingevuld                                4
c.  kennisname van de acties/ 1. regelmatig 258

activiteiten van de LHV 2. soms 363

en/of het NHG op het ter- 3. nooit 114

rein van de samenwerking niet ingevuld                                5

huisarts-specialist?
d.  anders nl...... ja 15 nee 722

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . niet ingevuld                                3

83. Heeft U de laatste jaren (sinds 1980) zelf of met anderen wel eens
initiatieven genomen op het gebied van samenwerking in de eerste
lijn zoals:
(WILT U ALLE VRAGEN BEANTWOORDEN?)

a.   het schrijven van een brief aan
een van de beroepsorganisaties? 1. ja    65       2. nee 667

b.  het schrijven van een brief
aan andere organisaties (zoals
de Kruisvereniging, bestuur van
het Maatschappelijk Werk, Lande-
lijke Vereniging van Gezond-
heidscentra e.d.)? 1. ja 151 2. nee 583

c.  het schrijven van een
opini6rend artikel over de
samenwerking in de eerste lijn? 1. ja    15        2. nee  714

d.  het ontplooien van
plaatselijke actie(s)? 1. ja 298 2. nee  439

e.  het organiseren van bijeen-
komsten/symposia van huisartsen
met andere eerste lijnswerkers? 1.    j a 240 2. nee  491

f. andere initiatieven, nl ......                             51                          686
. . . . .
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84. Volgt U de landelijke ontwikkelingen op het gebied van de samenwer-
king in de eerste lijn door:

a.  deelname aan bijeenkomsten/ 1. regelmatig                                62
symposia/congressen over 2. soms 301

samenwerking in de eerste 3. nooit 372

lijn? niet ingevuld                              5
b.  het lezen van literatuur 1. regelmatig 254

over samenwerking in de 2. soms 424

eerste lijn? 3. nooit                 59
niet ingevuld                              3

c. kennisname van de acties/ 1. regelmatig 262

activiteiten van de LHV 2. soms 367

en/of het NHG op het ter- 3. nooit 105

rein van samenwerking in de niet ingevuld                                6
eerste lijn?

d.  anders nl......                                             ja       13               nee   724

85. Wat verwacht  U dat er feitelijk gaat gebeuren in de toekomst?

a.   De samenwerking in de 1. ja 555
eerste lijn wordt meer 2. nee                          94

gestructureerd. 3. geen mening                              88
niet ingevuld                              3

b.  De huisarts gaat zelf 1. ja 173

minder aan psycho-sociale 2. nee 482

hulpverlening doen. 3. geen mening                              81
niet ingevuld                              4

c. Gezondheidscentra nemen 1. ja 247
in aantal toe. 2. nee 347

3. geen mening 140

niet ingevuld                                6
d.  De huisarts blijft zelf 1. ja 601

bepalen of hij als solist 2. nee                          73
dan wel in een of ander 3. geen mening                                   60
samenwerkingsverband zijn niet ingevuld                                6
beroep zal uitoefenen.

e.   De samenwerking tussen 1. ja 518
huisartsen en specialisten 2. nee 115

wordt intensiever. 3. geen mening 101

niet ingevuld                              6
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Hierna volgt een aantal uitspraken over samenwerking.
Deze uitspraken zijn meestal geformuleerd als: 'de huisarts moet/behoort

WILT U TELKENS DOOR OMCIRKELING VAN EEN CIJFER
AANGEVEN IN HOEVERRE U HET EENS OF ONEENS BENT
MET DE BETREFFENDE UITSPRAAK?
1 = mee eens 4 = enigszins mee oneens
2 = enigszins mee eens 5 = mee oneens
3 = neutraal of geen mening

mee mee
eens    ....... 7

. . . . . . . oneens

86. Het klachtenaanbod van pati6nten
maakt samenwerking van de huis-
arts met andere disciplines
noodzakelijk. 1 513 2 167 3 26 4  16 5   14

87.  Een van de voorwaarden voor het
welslagen van samenwerking is
afstemming van geografische
werkgebieden. 1 311 2 222 3 85 4  50 5   68

88. Samenwerking tussen huisartsen
is meer in het voordeel van de
hulpverleners dan van de
hulpverlening. 1   73  2  120 3  147 4 195 5  198

89.  Tijdens een ziekenhuisopname
dient de huisarts geregeld over-
leg te plegen met de specialist
over de opgenomen patiiint. 1  164 2  297 3  126 4 100 5   51

90. Samenwerkingsovereenkomsten
tussen hulpverleners in de eerste
lijn, waarin doelstellingen en
middelen duidelijk zijn omschre-
ven, bevorderen de samenwerking
tussen de huisarts en de andere
eerstelijnswerkers. 1 216 2 221 3 164 4 82 5  53

91.  Samenwerking in de eerste lijn
bevordert het beroepsmatig
functioneren van de huisarts. 1 326 2 282 3 84 4  36 5   10

92.  In een samenwerkingsverband
met andere disciplines wordt
de medische taak van de
huisarts verbreed. 1  173 2  228 3  204 4  87 5   42
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93. Gestructureerde samenwerking
in de eerste lijn versterkt de
positie van de huisarts ten
opzichte van de specialist. 1 229 2 185 3  191  4  91 5   41

94. Gezondheidscentra leiden tot
verzakelijking in de hulpver-
lening aan de pati6nt. 1 225 2 201 3  163 4 89 5  60

95. Samenwerking tussen huisartsen
geeft de huisarts meer zekerheid
ten aanzien van zijn kwaliteit
van werken. 1 386 2 264 3 59  4  19 5   10

Nu volgt een aantal uitspraken betreffende verwachtingen van anderen
over Uw taak als huisarts ten aanzien van samenwerking.
WILT U AANGEVEN IN HOEVERRE U HET ER MEE EENS/ON-
EENS BENT DAT ANDEREN DAT ZO DENKEN OF BEWEREN?

96. Bij ziekenhuisopname van door
de huisarts verwezen pati6nten
verwachten de meeste specialis-
ten dat de huisarts zich uit
de hulpverlening terugtrekt. 1  165 2  215 3 87 4 163 5  109

97.   Wanneer de huisarts een
pati6nt verwijst naar het maat-
schappelijk werk, gaat het
maatschappelijk werk er vaak
vanuit dat de huisarts zich
niet op de hoogte moet stellen
van de voortgang in de
hulpverlening. 1   62 2 98  3  115 4 205 5  258

98. Specialisten beweren dat
huisartsen hen beter zouden
moeten informeren over de
patilinten die zij verwijzen. 1  138 2  257 3  153 4 101 5   89

99.  Wijkverpleegkundigen gaan er
vaak vanuit dat de huisarts
hun deskundigheid onvoldoende
erkent. 1  117 2  180 3  143 4 154 5  142

*****************************************************************
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NASCHOLING

100. Heeft U dit jaar deelgenomen aan enige vorm van individuele of
georganiseerde nascholing?

1. nee, -> door naar 105             35

2. ja, -> door naar 101 704

niet ingevuld                                1

101. Hoeveel uur heeft U in 1983 gemiddeld aan individuele nascholing
(zelfstudie/literatuur) gedaan?

..... uur per week

102.  Heeft U in 1983 aan georganiseerde nascholing deelgenomen?
1. nee, -> door naar 105             58

2. ja, -> door naar 103 657

niet ingevuld                                 25

103. Aan welke vorm(en) van georganiseerde nascholing heeft U in 1983
deelgenomen?
(WILT U ALLE VRAGEN BEANTWOORDEN?)
Was dat:

a.  georganiseerd in SNH-
verband? 1. ja 318 2. nee 252

b.  georganiseerd niet in
SNH-verband? 1. ja 525 2. nee  86

c.  georganiseerd in het kader
van het Postacademisch Onderwijs
Huisartsgeneeskunde (PAOH)? 1.    j a 447 2. nee  169

d. andere vorm(en) van georga-
niseerde nascholing, nl.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

321 335

104. Hoeveel uur heeft U in 1983 aan georganiseerde nascholing deelgeno-
men?

......uur
door naar 106
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105. Om welke reden(en) heeft U in 1983 niet aan nascholing deelgeno-
men?
(WILT U ALLE VRAGEN BEANTWOORDEN?)
Was dat omdat:

a.  U geen behoefte aan
nascholing had? 1.   ja             29                       2.    nee

b.  U de nascholing te duur vond? 1.   ja             25                        2.    nee
c.  U geen tijd had? 1. ja   55      2. nee
d.  U slechte ervaringen met

nascholing hebt gehad? 1. ja    18        2. nee

e.  de nascholingsonderwerpen
U niet aanspraken? 1. ja    24        2. nee

f. andere reden(en), nl.....                                 30

106. Heeft U de laatste jaren (sinds 1980) wel eens zelf of met anderen
initiatieven genomen op het gebied van de nascholing zoals:
(WILT U ALLE VRAGEN BEANTWOORDEN?)

a.  het schrijven van een brief
aan een van de
beroepsorganisaties? l. ja    29       2. nee  698

b.  het schrijven van een brief
aan andere organisaties (zoals
SNH-bestuur e.d.)? 1. ja    26       2. nee  700

c. het schrijven van een
opinierend artikel over
nascholing? 1. ja    12       2. nee  715

d. het organiseren van een
nascholingscursus in Uw
eigen regio? 1. ja 195 2. nee 538

e. andere initiatieven, n l. . . . . .                                                50                                          688
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107. Volgt U de landelijke ontwikkelingen op het gebied van de nascho-
ling door:

a.  het lezen van literatuur 1. regelmatig 252
over nascholing? 2. soms 431

3. nooit                 52
niet ingevuld                                5
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b.  kennisname van de acties/ 1. regelmatig 237

activiteiten van de SNH? 2. soms 395
3.  nooit                                         95

niet ingevuld                             13
c.  kennisname van de acties/ 1. regelmatig 396

activiteiten van het Post 2. soms 297

Academisch Onderwijs? 3. nooit                43
niet ingevuld                                4

d.  anders nl......                                        ja       15              nee   723
. . . . . . . . . . . . . . . . niet ingevuld                                2

108. Wat verwacht U dat er feitelijk gaat gebeuren in de toekomst?

a.  De nascholing wordt 1. ja 497

verplicht voor 2. nee 158

iedere huisarts. 3. geen mening                              80
niet ingevuld                                5

b.  De nascholing wordt 1. ja 415

aan toetsing gekoppeld. 2. nee 186

3. geen mening 135

niet ingevuld                                4

*****************************************************************

Hierna volgt een aantal uitspraken over de nascholing.
Deze uitspraken zijn meestal geformuleerd als: 'de huisarts moet/behoort

WILT U TELKENS DOOR OMCIRKELING VAN EEN CIJFER
AANGEVEN IN HOEVERRE U HET EENS OF ONEENS BENT
MET DE BETREFFENDE UITSPRAAK?
1 = mee eens 4 = enigszins mee oneens
2 = enigszins mee eens 5 = mee oneens
3 = neutraal of geen mening

mee Inee

eens . . . . . . . ?....... oneens

109. Door nascholing leert de
huisarts zijn tekortkomingen
in het eigen handelen kennen. 1 410 2 245 3 48 4 26 5   8

110.  Voor een adaequate beroepsuit-
oefening is het noodzakelijk dat
de huisarts zich naschoolt. 1  582 2  127 3 17 4 95  3
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111.  In de nascholing worden meestal
onderwerpen behandeld, waar de
huisarts al genoeg kennis
van heeft. 1   21  2  133  3  127  4 305 5  153

112. De nascholing wordt nog teveel
bepaald door de achtergronden
van de specialistische
geneeskunde. 1  158 2 290 3 91  4 140 5   59

113.  De tijd, besteed aan georgani-
seerde nascholing moet voor
elke huisarts ten minste 40 uur
per jaar bedragen. 1 367 2 153 3 128 4 43 5  45

Nu volgt een aantal uitspraken betreffende verwachtingen van anderen
over Uw taak als huisarts ten aanzien van nascholing.
WILT U AANGEVEN IN HOEVERRE U HET ER MEE EENS/ON-
EENS BENT DAT ANDEREN DAT ZO DENKEN OF BEWEREN?

114.  Patidnten gaan er vanuit dat
de huisarts door nascholing
bijblijft in zijn vak. 1 393 2 211 3 91  4  32 5   12

115.  Wanneer de huisartsen zelf
de nascholing niet verplicht
stellen, zal de overheid
het doen. 1  160 2  181  3  197 4  91 5  108

116. De Ziekenfondsen verwachten
dat de huisarts door nascho-
ling de kosten van de gezond-
heidszorg zo laag mogelijk
kan houden. 1  115  2  214  3  214  4 103 5   92

117. Specialisten beweren dat de
huisartsen zich meer door
specialisten moeten laten
nascholen. 1   38  2  116 3  252 4 173 5  158

*****************************************************************

TOETSING

118.  Heeft U sinds 1980 meegedaan aan enige vorm van toetsing?
1. nee, -> door naar 120 383
2. ja, -> door naar 119 357
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119.  Welke vorm van toetsing was dat?
a. zelftoetsing nee 61  1. ja   164
b. intercollegiale toetsing nee 12 1. ja 328   door naar 121

120. Orri welke reden(en) heeft U niet aan toetsing gedaan?

(WILT U ALLE VRAGEN BEANTWOORDEN?)
Was dat omdat:

a.  er in Uw omgeving geen
gelegenheid was om aan
toetsing te doen? 1. ja 290 2. nee   79

b.  U geen tijd had? 1. ja    71        2. nee  272
c.  U er geen behoefte aan had? 1. ja 124 2. nee  222

d.  U niet in toetsing gelooft? 1. ja    68        2. nee  267

e.  U er tegen op ziet? 1. ja 107 2. nee  237

f.  anders, nl. ..........                   35            347

121. Zoudt U bereid zijn (verder) aan toetsing mee te doen, wanneer dat
van U gevraagd zou worden?

1. ja 666

2.  nee                                               63
niet ingevuld                                        11

122. Heeft U de laatste jaren (sinds 1980) wel eens zelf of met anderen
initiatieven genomen op het gebied van de toetsing, zoals:
(WILT U ALLE VRAGEN BEANTWOORDEN?)

a.  het schrijven van een brief
aan een van de beroeps-
organisaties? 1. ja    14        2. nee  720

b.  het schrijven van een brief
aan andere organisaties (zoals
regionale co8rdinator
STH e.d.)? 1. ja    13        2. nee  721

c.  het schrijven van een
opini6rend artikel over
toetsing? 1. ja 4 2. nee  729

d.  het organiseren van een
toetsinggroep in Uw eigen
omgeving? 1. ja 123 2. nee  611

e. andere initiatieven, nl......                            38                          700
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123. Volgt U de landelijke ontwikkelingen op het gebied van de toetsing
door:

a. deelname aan informatieve 1. regelmatig                                 36
bijeenkomsten over 2. soms 208

toetsing? 3. nooit 489

niet ingevuld                              7
b.  het lezen van literatuur 1. regelmatig 160

over toetsing? 2. soms 450
3. nooit 124

niet ingevuld                              6
c.  kennisname van de acties/ 1. regelmatig 127

activiteiten van de STH? 2. soms 353
3. nooit 252

niet ingevuld                              8
d.  anders nl......                                           ja       16               nee   7 2 1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . niet ingevuld                              3

124. Wat verwacht U dat er feitelijk gaat gebeuren in de toekomst?

a. Toetsing wordt voor 1. ja 318
iedere huisarts 2. nee 276

verplicht gesteld. 3. geen mening 137

niet ingevuld                              9
b. Toetsing blijft 1. ja 357

een facultatieve zaak 2. nee 280
3. geen mening                                   83

niet ingevuld                            20

*****************************************************************

Hierna volgt een aantal uitspraken over de toetsing.
Deze uitspraken zijn meestal geformuleerd als: 'de huisarts moet/behoort
. . . .

WILT U TELKENS DOOR OMCIRKELING VAN EEN CIJFER
AANGEVEN IN HOEVERRE U HET EENS OF ONEENS BENT
MET DE BETREFFENDE UITSPRAAK?
1 = mee eens 4 = enigszins mee oneens
2 = enigszins mee eens 5 = mee oneens
3 = neutraal of geen mening
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rnee nnee

eens ....... ?....... oneens

125.  Toetsing is haalbaar, maar
het zal lang duren, voordat
het gemeengoed is. 1  343 2 275 3 76 4 23 5  20

126. Het behoort tot de verantwoor-
delijkheid van de huisarts om
aan toetsing te doen. 1 329 2 239 3 82 4 37 5  48

127. Periodieke toetsing moet als
voorwaarde gelden voor het
behoud van registratie. 1  119 2  161 3  150 4 115 5  191

128. Toetsing leidt niet tot
wezenlijke veranderingen
in de beroepsuitoefening
van de huisarts. 1   90  2  165  3  131  4 225 5  126

129.  Toetsing is tijdverspilling. 1  22 2 45 3 83  4 188 5  397

130. Als hulpverlener in de eerste
lijn zal de huisarts op den
duur ook aan georganiseerde
vormen van toetsing samen met
eerstelijnsmedewerkers moeten
deelnernen. 1   64  2  129 3  195 4 130 5  201

131.  Iedere vorm van toetsing zal
een facultatief karakter
moeten hebben. 1  217 2  179 3 87 4 170 5  83

132. Toetsing leert de huisarts
zijn lacunes in kennis, kunde
en vaardigheden zien. 1 348 2 284 3 53 4 25 5  27

133.  De tijd is rijp voor toetsing 1  136 2 231 3 211 4 84 5  75
134.  Toetsing van het huisartsge-

neeskundig handelen is een
noodzakelijke voorwaarde om
te zien welke nascholing
nodig is. 1  198 2 280 3 123 4 69 5  59

Nu volgt een aantal uitspraken betreffende verwachtingen van anderen
over Uw taak als huisarts ten aanzien van toetsing.
WILT U AANGEVEN IN HOEVERRE U HET ER MEE EENS/ON-
EENS BENT DAT ANDEREN DAT ZO DENKEN OF BEWEREN?

135.  Het is de vraag of de huisarts
iiberhaupt getoetst wil worden.1 213 2 227 3 152 4 91 5  52
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136.  Als de huisartsen niet zelf
toetsing invoeren, zal de
overheid dat doen. 1   89  2  174  3  202  4 120 5  150

137. De patidnten hebben er recht
op, dat de huisarts zich op
kwaliteit laat controleren
door toetsing. 1  158 2 256 3 145 4 72 5  101

138. Huisartsen veronderstellen dat
ze, wanneer ze aan toetsing
doen, een betere gespreks-
partner zullen zijn voor
de specialisten. 1   50 2  133 3  194 4 168 5 189

139. De Ziekenfondsen zijn van me-
ning dat de huisarts zich op de
kwaliteit van zijn beroepsmatig
handelen door middel van toetsing
nnoet laten controleren. 1   81  2  187 3  247 4 101 5  117

*****************************************************************

DE TOEKOMST VAN DE HUISARTSGENEESKUNDE

140. Waar denkt U dat het met de huisartsgeneeskunde naar toe gaat?

nnee Inee

eens            ?. . . . . . . . . . . . . . oneens

a.      De huisartsgeneeskunde gaat
een goede toekomst tegemoet.    1   305   2   198   3   134   4   55 5     35

b.      De taak van de huisarts wordt
steeds verder uitgebreid. 1  209  2  208  3  138  4 120 5   56

c.      De huisartsgeneeskunde
verdwijnt op den duur. 1  12 2 16 3 33  4 110 5  561

d.      De huisarts blijft, maar
de vrije beroepsuitoefening
verdwijnt. 1   90 2  179 3  190 4 122 5  147

e.      De invloed van de overheid
op het huisartsenberoep
wordt steeds groter. 1 249 2 302 3 119 4 32 5  31

*****************************************************************
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DEEL 3

BESTUURS- EN COMMISSIEWERK

Nu volgen nog enkele vragen over Uw functies in het bestuurlijke en
commissiewerk van de beroepsorganisaties en andere, voor de huisartsge-
neeskunde relevante organen.

WILT U ZO VRIENDELIJK ZIJN ZO DUIDELIJK EN LEESBAAR
MOGELIJK TE SCHRIJVEN EN GEEN AFKORTINGEN TE GE-
BRUIKEN.

141. Bekleedt U din of meer functies in commissies en/of werkgroepen
van de LHV en/of het NHG (op landelijk niveau) of van een der
Universitaire Huisartsinstituten (UHI'en)?

1. nee, -> door naar 143 652
2. ja, -> door naar 142              68

niet ingevuld                                 20

142.  Wilt U in onderstaand schema aangeven in welke commissie of werk-
groep U welke functie bekleedt?

Organisatie vrz. secr.          lid

LHV-commissies/werkgroepen

NHG-commissies/werkgroepen

Commissies/werkgroepen van UHI'en
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143.  Heeft, U namens de LHV, het NHG of de Universitaire H,iisartsinsti-
tuten ( UHI'en) zitting  in het bestuur  van  66n   van   de   landelijke  or-
ganisaties die in onderstaand schema vermeld staan?

1. nee, -> door naar 145

2. ja, -> door naar 144

144. Wilt U in onderstaand schema door middel van een kruisje aangeven
namens wie U in welke organisatie welke functie bekleedt?

vrz. vice secr.     penm.  lid adv. namens welke
vrz. organisatie

de SNH
de STH
het CHG
de HRC
het NHI
het IOH
Anders, nl.

145. Heeft U op persoonlijke titel of namens de beroepsgroep zitting in
66n of meer commissies, werkgroepen, advies/overlegorganen en der-
gelijken, die relevant zijn voor de huisartsgeneeskunde?

1. nee

2. ja, -> door naar 146

146.  Wilt U hieronder zo gedetailleerd mogelijk aangeven:
a.  in welke landelijke, regionale (provinciale) of plaatselijke commis-

sie(s), werkgroep(en), advies/overlegorganen e.d. U zitting heeft?
b. welke functie(s) U daarin bekleedt en
c.  indien van toepassing namens wie U deze functie(s) vervult?

Organisatie vrz. secr. lid adv. namens welke
organisatie

Landelijk:

Regionaal/provinciaal:
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Plaatselijk:

Dit is het einde van deze enquete.
Hartelijk dank voor Uw bereidwilligheid deze vragenlijst in te vullen.
Mocht U naar aanleiding hiervan opmerkingen of suggesties hebben, wilt
U die dan hieronder vermelden?

Wilt U zo vriendelijk zijn de enquete in de bijgevoegde, reeds gefran-
keerde enveloppe op te sturen?
Nogmaals dank voor Uw medewerking.

De Onderzoekers.
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BIJLAGE 8

Rijksuniversiteit te Leiden
Vakgroep Huisartsgeneeskunde

Leiden, 5 september 1984

Zeer Geachte Collega,

Gaarne verzoeken wij U Uw medewerking te verlenen aan de ingesloten
enquete.
Deze enquete maakt deel uit van een onderzoek dat door de vakgroep
Huisartsgeneeskunde te Leiden wordt uitgevoerd onder leiding van
mevrouw Drs. M.J.A. de Jonge.
Doel van het onderzoek is na te gaan in hoeverre opvattingen van huis-
artsen meespelen in de beleidsmatige ontwikkelingen met betrekking tot
de Huisartsgeneeskunde.
Het Bestuur van de Landelijke Huisartsenvereniging en van het Nederlands
Huisartsengenootschap ondersteunen het belang van dit onderzoek en ver-
zoeken U dringend Uw medewerking te verlenen (zie Medisch Contact van
24 augustus, de LHV ledenbrief en Huisarts & Wetenschap van september).

Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer een uur in beslag nemen.
De verwerking van de enqu6te geschiedt anoniem. Het nummer op Uw
enquiteformulier wordt door de onderzoekers alleen gebruikt om diegenen
die de vragenlijst niet tijdig hebben ingezonden, een herinnering te stu-
ren.

Wilt U zo vriendelijk zijn om het ingevulde formulier liefst v66r 24 sep-
tember in bijgevoegde enveloppe te retourneren?
Bij voorbaat onze dank.
De resultaten van het onderzoek zullen te zijner tijd in Medisch Contact
gepubliceerd worden.

Met gevoelens van de meeste hoogachting,

Mw. Drs. M.J.A. de Jonge Prof. Dr. J.D. Mulder Dzn.
Projectleider Voorzitter van de Vakgroep

Huisartsgeneeskunde
Adres: Wassenaarseweg 62, 2333 AL Leiden - Tel. 071 - 148333, toestel
4680 / 4617
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BULAGE 9
OVERZICHT VAN DE GECONSTRUEERDE SCHALEN

NO. Naarn Vraag Omschrijving

Sol LEESSCHAAL                       29 met uitzondering van:
Modern Medicine, Patient
Care en Practitioner

S02 LEESSCHAAL 29 Medisch Contact, Leden-
brieven en info's van de
LHV

S03 LEESSCHAAL 29 Huisarts en Wetenschap,
Huisarts en Genootschap en
rapporten van het NHI,
Toetsstand, rapporten van
de beroepsverenigingen en
publikaties van de UHI'en

S04 LEESSCHAAL 29 Modern Medicine, Practio-

ner en Patient Care
S05 BASISSCHAAL 41-42 Bezoek ledenvergadering

LHV, Bezoek PHV vergade-
ringen

51-52 Deelname NHG congres en
deelname ledencongres NHG

47+62 Bezoek NHG Centrumbij-
eenkomst, bezoek bijeen-
komst UHI'en

S06 BASISSCHAAL 47,51,52 Bezoek NHG Centrumbij-
eenkomst, deelname NHG
congres, deelnarne leden-
congres NHG

VOLGSCHALEN S07 t/m S12 Deelname symposia
Lezen literatuur
Kennisname activiteiten/ac-
ties

S07 Verloskunde                                46

S08 Jeugdgezondheidszorg   64
S09    Tweede lijn                               82
S10    Eerste lijn                                 84
Sl 1 Nascholing 107

S12 Toetsing 123
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NO. Naam Vraag Omschrijving

S13 WETENSCHAPSSCHAAL 30,32,34 Publiceren, promoveren, le-

35,37 zing houden, redactielid,
organiseren congres

S14 WETENSCHAPSSCHAAL 30,32 Publiceren, promoveren
S15 WETENSCHAPSSCHAAL 35,37 Redactielid,

organiseren congres
S16 TOPSCHAAL 141 Zitting in commissie, werk-

groep van LHV, NHG, UHI
143 Zitting in bestuur

namens....
145 Zitting in commissie, werk-

groep relevant voor huis-
artsgeneeskunde

S34 BESTUURSSCHAAL 13 Bestuursfunctie binnen LHV
14 (plv) afgevaardigde leden-

vergadering
20 Bestuursfunctie binnen NHG
27 Zitting vakgroepbestuur

UHI
141 Zitting in commissie, werk-

groep van LHV, NHG, UHI
143 Zitting in bestuur

namens ....
145 Zitting in commissie, werk-

groep relevant voor huis-
artsgeneeskunde

INITIATIEFSCHALEN S17 t/m/S28
a Brief aan beroepsvereni-

ging
b Brief aan andere organi-

saties

c Opini6rend artikel
d Plaatselijke actie
e Organiseren bijeenkom-

sten
f Andere initiatieven
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No. Naarn Vraag Omschrijving

S 17 Verloskunde                 45      a t/m f
S 18  Jeugdgezondheidszorg        63      a t/m f
S19  Jeugdgezondheidszorg         63       a t/m c
S20  Jeugdgezondheidszorg         63       d t/m f
S21    Tweede lijn                               81           a t/m f
S22     Tweede lijn                                  81            a en b
S23    Tweede lijn                               81           d t/m f
S24    Eerste lijn                                 83           a t/m e
S25    Eerste lijn                                 83           a t/m c
S26    Eerste lijn                                 83           d en e
S27 Nascholing 106 Zelfde structuur als andere

initiatiefschalen m.u.v.
d organiseren nascholings-

cursus
e andere initiatieven

S27 Nascholing 106 a t/m d
S28 Toetsing 122 Zelfde structuur als andere

initiatiefschalen m.u.v.
d organiseren van een

toetsingsgroep
e andere initiatieven

S28 Toetsing 122 a t/m d
S29    t/m S33

NORMSCHALEN S29 t/m S33 Vraaginhoud per onderwerp
verschillend, zie bijlage
schaalconstructies

S29 Verloskunde 48 t/m 50
52 en 53

S30 Jeugdgezondheidszorg 66,67,69
S31 Samenwerking 86,87,

90 t/m 93
95

S32 Nascholing 109 t/m 111
113

S33 Toetsing 125 t/m 134
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BIJLAGE 10
SCHAALCONSTRUCTIES

Basisschaal (inclusief lidmaatschap LHV en NHG)

Vraag Factor 1 Factor 2

12 Lidmaatschap LHV -.19 .52

18 Lidmaatschap NHG .12 .33

15 Bezoek ledenvergadering LHV .36 .44

23 Bezoek ledencongres NHG .60 .34

16 Bezoek PHV vergaderingen .42 .56

19 Bezoek NHG Centrumbijeenkomsten .65 .17

22 Bezoek NHG congressen .61 .42

26 Bezoek bijeenkomsten UHI'en .35 .02

Verklaarde variantie 20.8% 15.5%
Alpha .40

Basisschaal (zonder lidmaatschap LHV en NHG)

Vraag Factor 1 Factor 2

15 Bezoek ledenvergadering LHV .38 .56

23 Bezoek ledencongres NHG .60 ..37
16 Bezoek PHV vergaderingen .45 .64

19 Bezoek NHG Centrumbijeenkomsten .67 .14

22 Bezoek NHG congressen .60 -.49
26 Bezoek bijeenkomsten UHI'en .34 -.24

Verklaarde variantie 27.3% 19.7%
Alpha .41
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Leesschaal (inclusief Modern Medicine, Patient Care en Practitioner)

vraag 29 Factor 1 Factor 2

Mediscli Contact .50 -.6

Huisarts en Wetenschap .41 .11

Modern Medicine .13 .80

Patient Care .13 .76

Practitioner .18 .68

Ledenbrieven LHV .63 -.37

Info's van de LHV .63 -.39

Huisarts en Genootschap .47 .04

Toetsstand .41 .05

Rapporten beroepsorganisaties .53 -.03

Rapporten/publicaties UHI'en .53 .11

Rapporten van liet NHI .58 .08

Verklaarde variantie 21.8% 17.1%
Alpha .65

Leesschaal (exlusief Modern Medicine, Patient Care en Practitioner)

Vraag 29 Factor 1 Factor 2

Medisch Contact .50 -.32
Huisarts en Wetenschap .40 .19

Ledenbrieven LHV .67 -.63

Info's van de LHV .67 -.60

Huisarts en Genootschap .48 .34

Toetsstand .41 .36

Rapporten beroepsorganisaties .54 .22

Rapporten/publicaties UHI'en .52 -.43

Rapporten van het NHI .58 -.45

Verklaarde variantie 28.9% 17.5%
Alpha.67
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Wetenschapsschaal

Vraag Factor 1 Factor 2

30 Gepubliceerd .74 -.18

32 Gepromoveerd .50 -.73

34 Lezing gehouden .75 .02

35 Redactielid .43 .54

37 Congres georganiseerd .57 .42

Verklaarde variantie 38.0% 21.2%
Alpha .57

Volgschaal verloskunde

Vraag 46 Factor 1 Factor 2

a   Deelname aan symposia/congressen .57 .11

b   Lezen van literatuur .79 -.04

c Kennisname acties/activiteiten .70 -.05

d   Anders (*) .00 .99

Verklaarde variantie 36.4% 25.1%
Alpha .45 na verwijdering van (*)

Volgschaal jeugdgezondheidszorg

Vraag 64 Factor 1 Factor 2

a   Deelname aan symposia/congressen .56 .27

b   Lezen van literatuuur .77 -.10

c Kennisname acties/activiteiten .73 -.28

d Anders (*) .14 .92

Verklaarde variantie 37% 25.5%
Alpha .47 na verwijdering van (*)
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Volgschaal eerstelijnssamenwerking

Vraag 84 Factor 1

a   Deelname aan symposia/congressen .57

b  Lezen van literatuur .87

c Kennisname acties/activiteiten .85

d Anders (*) .11

Verklaarde variantie .46

Alpha .67 na verwijdering van (*)

Volgschaal samenwerking met de tweede lijn

Vraag 82 Factor 1

a   Deelname aan symposia/congressen .59

b   Lezen van literatuur .86

c Kennisname acties/activiteiten .80

d   Anders (*) .13

Verklaarde variantie 44%
Alpha .65 na verwijdering van (*)

Volgschaal nascholing

Vraag 107 Factor 1 Factor 2

a   Lezen van literatuur .78 .05

b Kennisname acties/activiteiten .75 -.09

van de SNH
c Kennisname acties/activiteiten .82 -.06

van het PAO
d      Anders   ( *) .08 .99

Verklaarde variantie 47% 55%
Alpha .70 na verwijdering van (*)
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Volgschaal toetsing

Vraag 123 Factor 1 Factor 2

11   l)et,|tial„(. nan inft,rritatievc .69 .24

bijeenkomsten over toetsing
b   Lezen van literatuur .81 -.21
c Kennisname acties/activiteiten .82 .24

van de STH
d Anders (*) .22 .92

Verklaarde variantie 47% 25.7%
Alpha .68 na verwijdering van (*)

Initiatiefschaal verloskunde

Vraag 45 Factor 1 factor 2

a    Brief aan beroepsorganisaties .60 .31

b    Brief aan andere organisaties .64 -.49

c Opinilirend artikel .44 .56

d Ontplooien plaatselijke actie .64 .22

e Organiseren bijeenkomsten .52 .21

f Andere initatieven .67 -.56

Verklaarde variantie 35.6% 17.4%
Alpha.58

Initiatiefschaaljeugdgezondheidszorg

Vraag 63 Factor 1 Factor 2

a    Brief aan beroepsorganisaties .60 -.55

b    Brief aan andere organisaties .74 -.22

c Opinilirend artikel .40 -.53

d Ontplooien plaatselijke actie .76 .30

e Organiseren bijeenkomsten .39 .57

f Andere initiatieven .53 -.50

Verklaarde variantie 35.3% 21.9%
Alpha.59
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Initiatiefschaal tweede lijn

Vraag 81 Factor 1 Factor 2

a    Brief aan beroepsorganisaties .54 -.58

b    Brief aan andere organisaties .66 -.40

c Opinilirend artikel .38 .03

d Ontplooien plaatselijke actie .77 .12

e Organiseren bijeenkomsten .69 .32

f Andere initiatieven .40 .63

Verklaarde variantie 35.7% 17.1%
Alpha .62

Initiatiefschaal eerste lijn

Vraag 83 Factor 1 Factor 2

a   Brief aan beroepsorganisaties .66 -.34

b    Brief aan andere organisaties .74 -.19

c Opini&rend artikel .37 -.42
d Ontplooien plaatselijke actie .75 .17

e Organiseren bijeenkomsten .69 .29

f Andere initiatieven (*) .26 .75

Verklaarde variantie 37.7% 17.0%
Alpha .68 na verwijdering van (*)

Initiatiefschaal nascholing

Vraag 106 Factor 1 Factor 2

a    Brief aan beroepsorganisaties .83 -.24

b    Brief aan andere organisaties .84 -.18
c Opini6rend artikel .47 .33

d Organiseren nascholingscursus .51 .38

e Andere initiatieven (*) .01 .85

Verklaarde variantie 38.2% 21.6%
Alpha .49 na verwijdering van (*)
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Initiatiefschaal toetsing

Vraag 122 Factor 1 Factor 2

a    Brief aan beroepsorganisaties .74 -.17

b    Brief aan andere organisaties .80 .01

c Opini6rend artikel .54 -.57

d Organiseren toetsingsgroep .42 .47

e Andere initiatieven (*) .31 .70

Verklaarde variantie 35.6% 21.5%
Alpha .37 na verwijdering van (*)
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Norrnschaal verloskunde

Vraag Factor 1 Factor 2

48 Iedere huisarts moet over verlos- .58 -.40

kundige vaardigheid beschikken
om in noodgevallen bevallingen
te kunnen doen.

49  Wanneer de huisarts zelf geen be- .39 .28

vallingen meer doet, moet hij samen-
werken met de verloskundige en/of
gynaecoloog, in verband met de alge-
meen medische zorg van de zwangere.

50 De praktische verloskunde behoort .71 -.16

tot de taak van de huisarts als
gezinsarts.

51 De huisarts kan alleen dan besluiten .27 .77

geen bevallingen meer te doen, wan-
neer hij deze taak kan overdragen
aan een ter plaatse beschikbare
verloskundige. (*)

52 De huisarts heeft een gelijkwaardige .56 .36

positie aan de verloskundige voor
zover het de specifiek verloskundige
taken betreft.

53 De praktische verloskunde moet in de .68 -.25

basisopleiding worden opgenomen om te
voorkomen dat er twee soorten artsen
ontstaan.

Verklaarde variantie 31.1% 17.9%
Alpha .55 na verwijdering van (*)
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Normschaal jeuggezondheidszorg

Vraag Factor 1 Factor 2

66 De belangstellende en bijgeschoolde .79 .27

huisarts is in de beste positie om
cb-werk voor zuigelingen en kleuters
te doen.

67 Het is een uitholling van het vak van .87 .10

de huisarts als de zuigelingen- en
kleuterzorg uit het takenpakket van
de huisarts verdwijnt.

68  Het is de taak van de huisarts om samen .26 -.81
te werken met de cb-arts als het cb-werk
niet door de huisarts zelf wordt
verricht. (*)

69 Als onderdeel van de levensloopgenees- .88 .10

kunde behoort de zuigelingen- en kleuter-
zorg tot de taak van de huisarts.

70 Ten aanzien van zuigelingen en kleuters -.38 .48

heeft de huisarts naast een curatieve
en preventieve taak ook een pedagogische
taak.(omgepoold) (*)

Verklaarde variantie 48.3% 20.1%
Alpha .74 na verwijdering van (*)
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Normschaal sarnenwerking

Vraag Factor 1 Factor 2

86 Het klachtenaanbod van pati6nten maakt .39 .21

samenwerking van de huisarts met andere
disciplines noodzakelijk.

87 Een van de voorwaarden voor het welslagen .44 .03

van samenwerking is afstemming van
geografische werkgebieden.

88 Samenwerking tussen huisartsen is meer .25 .68

in het voordeel van de hulpverleners dan
van de hulpverlening. (*)

89 Tijdens een ziekenhuisopname dient de .29 -.38

huisarts geregeld overleg te plegen met
de specialist over de opgenomen pati6nt.(*)

90 Samenwerkingsovereenkomsten tussen .69 -.08

hulpverleners in de eerste lijn, waarin
doelstellingen en middelen duidelijk om-
schreven zijn, bevorderen de samenwerking
tussen de huisarts en de andere eerste
lijnswerkers.

91 Samenwerking in de eerste lijn bevordert .79 -.02

het beroepsmatig functioneren van de
huisarts.

92 In een samenwerkingsverband met andere .62 -.21
disciplines wordt de medische taak van
de huisarts verbreed.

93 Gestructureerde samenwerking in de .70 -.19

eerste lijn versterkt de positie van
de huisarts ten opzichte van de specialist.

94 Gezondheidscentra leiden tot verzakelijking .23 .68

in de hulpverlening aan de patidnt. (*)
95 Samenwerking tussen huisartsen geeft meer .50 .03

zekerheid ten aanzien van de kwaliteit
van werken.

Verklaarde variantie 28.1% 12.3%
Alpha .67 na verwijdering van (*)
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Normschaal nascholing

Vraag Factor 1 Factor 2

109 Door nascholing leert de huisarts .70 .11

zijn tekortkomingen in het eigen
handelen kennen.

110  Voor een adequate beroepsuitoefening .73 .29

is het noodzakelijk dat de huisarts
zich naschoolt.

111 In de nascholing worden meestal onder- .58 -.49

werpen behandeld, waar de huisarts al
genoeg kennis van heeft.

112 De nascholing wordt nog teveel bepaald -.31 .78

door de achtergronden van de specialis-
tische geneeskunde. (*)

113 De tijd besteed aan georganiseerde .53 .44

nascholing moet voor elke huisarts
tenminste 40 uur per jaar bedragen.

Verklaarde variantie 35.6% 23.2%
Alpha .50 na verwijdering van (*)



311

Normschaal ic,ctsing

Vraag Factor 1 Factor 2

125 Toetsing is haalbaar, maar het zal .42 .51

lang duren voordat het gemeengoed is.
126 Het behoort tot de verantwoordelijkheid .77 .12

van de huisarts om aan toetsing te doen.
127 Periodieke toetsing moet als voorwaarde .72 -.32

gelden voor het behoud van registratie.
128 Toetsing leidt niet tot wezenlijke .50 -.38

veranderingen in de beroepsuitoefening
van de huisarts.

129 Toetsing is tijdverspilling. .74 -.01

130 Als hulpverlener in de eerste lijn zal .54 -.07

de huisarts op den duur ook aan
georganiseerde vormen van toetsing
samen met eerstelijnswerkers moeten
deelnemen.

131  Iedere vorm van toetsing zal een facul- .59 -.53

tatief karakter moeten hebben.
132 Toetsing leert de huisarts zijn lacunes .65 .45

in kennis, kunde en vaardigheden zien.
133 De tijd is rijp voor toetsing. .71 .13

134 Toetsing van het huisartsgeneeskundig .72 .11

handelen is een noodzakelijke voorwaarde
om te zien welke nascholing nodig is.

Verklaarde variantie 42.5% 10.6%
Alpha.85
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BIJLAGE 11
ONE-WAY VARIANTIE ANALYSES

One-way variantie analyse IA

Onafhankelijke variabele: lidmaatschap
groep 1 = LHV + NHG (N=378)
groep 2     LHV sec (N=295)
groep 3 = niet leden (N=37)

Afhankelijke variabelen:
F-Ratio Sign. verkl. scheffe-sign. gemiddelde

variantie groep 1,2,3
S01 66 .0000 16 1-2,1-3,2-3 4.4 3.4 1.4

S02 72 .0000 17 1-3,2-3 2.5  2.5    .7
S03 56 .0000 14 1-2,1-3 1.9 .9 .7
S04 2.6 .07(n.s.) 1.1   1.2  1.5
S05 37 .0000 9 1-2,1-3,2-3 1.1 .6 .2
S06 .3 .56(n.s) .4 .0 .4
S07 7.2 .0008 1-2,1-3 .80 .60 .43

S08 4.6 .01(n.s.) 1-2 .58 .42 .33

S09 7.3 .0008 1-2 .92 .64 .60

S10 3.9 .02(n.s.) .86 .70 .49

Sll 2.6  .07(n.s) .94 .81 .81

S 12 8.9 .0001 1-2 .55 .30 .28

S13 4.6 .01(n.s.) 1-2 .27 .15 .05

S 14 3.8 .02(n.s.) .09 .04 .00
S15 2.7 .07(n.s.) .08 .04 .03

S16 9.6 .0001 1-2,1-3,2-3 .46 .36 .13
S17 5.2 .005 1-2 .43 .28 .11

S18 3.9 .019(n.s.) .59 .45 .19
S19 3.8 .02( n.s.) 1-2 .22 .13 .08
S20 2.4 .09(n.s.) .37 .32 .11

S21 5.8 .003 1-3 .96 .75 .38

S22 2.3 .09( n.s.) .20 .13 .11

S23 5.7 .0035 1-3 .73 .60 .27

S24 1.5 .23(n.s.) 1.10 .98 .81

S25 .7 .48(n.s.) .34 .29 .24

S26 .9 .41(n.s.) .83 .77 .65
S27 8.7 .0002 1-2,1-3 .45 .27 .13

S28 10 .0000 1-2 .28 .1 .24

Het percentage verklaarde variantie is, voor zover niet in de tabel aange-
geven, < 5%
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One-way variantie analyse lB

Onafhankelijke variabele: lidmaatschap
groep 1 = NHG (N=400)
groep 2    LHV sec (N=295)

Afhankelijke variabelen
F-Ratio Sign. gemiddelde groep 1,2 verkl. var.

S01 48.7 .0000 4.3 3.4                      6

S02 .9 .35(n.s.) 2.4 2.8

S03 99.2 .0000 1.9              .9                                12.5

S04 1.8 .17(n.s.) 1.1 1.2

S05 49.3 .0000 1.08 .61                7
S06
S07 8.3 .004 .78 .59

S08 6.8 .009 .57 .42

S09 12 .0006 .90 .64

S 10 5 .02(n.s.) .87 .70

Sll 4.5 .03(n.s.) .94 .80

S12 15.9 .0001 .55 .30

S13 5.74 .017(n.s.) .26 .15

S14 4.98 .026(n.s.) .08 .04

S 15 3.94 .047(n.s.) .07 .04

S 16 7.09 .007 .46 .36

S17 5.43 .02(n.s.) .42 .28

S18 3.76 .0526(n.s.) .59 .45

S19 6.34 .012(n.s.) .22 .13

S20 .75 .38(n.s.) .37 .32

S21 3.84 .049(n.s.) .93 .75

S22 3.22 .073(n.s.) .19 .13

S23 2.62 .10 (n.s.) .71 .60

S24 1.88 .17(n.s.) 1.11 .98

S25 1.16 .28(n.s.) .34 .29

S26 .77 .37(n.s.) .83 .77

S27 11.3 .0008 .44 .27

S28 20.9 .0000 .28 .11

Het percentage verklaarde variantie is, voor zover niet in de tabel aan-
gegeven, < 5%
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One-way variantie analyse 2

Onafhankelijke variabele: aangesloten aan een huisartsinstituut
groep 1 = niet aangesloten (N=394)
groep 2 = wei aangesloten (N=338)

Afhankelijke variabelen:
F-Ratio Sign. gemiddelde groep 1,2

Sol 12.3 .0005 3.6   4
S02 3.2 .07(n.s.) 2.3    2.4

S03 12.6 .0004 1.2    1.6

S04 6.2 .01(n.s.) 1.2    1.0

S05 17.8 .0000 .71 1.99

S06 5.5 .019(n.s.) .29 .44

S07 .23 .63(n.s )
.67 .70

S08 1.14 .28(n.s.) .47 .53

S09 11.3 .0008 .67 .91

Slo 11.7 .0006 .67 .92

Sll 13. .0003 .78 1.00

S12 10.3 .001 .35 .54

S13  11 .001 .14 .29

S14 4.0 .05(n.s.) .04 .08

S15 7.0 .01(n.s.) .04 .08

S16 16.9 .0000 .33 .48

S17 6.5 .01(n.s.) .28 .43

S18 18.6 .0000 .38 .68

S19 3.8 .05(n.s.) .15 .22

S20 20.9 .0000 .23 .46

S21  20 .0000 .65 1.03

S22 5.9 .015(n.s.) .13 .21

S23 20.1 .0000 .51 .80

S24 26.6 .0000 .83 1.29

S25 7.9 .005 .25 .38

S26 27.6 .0000 .64 .98

S27 15.3 .0001 .27 .46

S28 9.1 .002 .16 .27

De percentages verklaarde variantie zijn voor alle items < 5%
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One-way variantie analyse 3

Onafhankelijke variabele: Beroepsopleiding
groep 1 = beroepsopleiding niet gevolgd (N=447)
groep 2 = beroepsopleiding wel gevolgd (N=284)

Afhankelijke variabelen
F-Ratio Sign. gemiddelde groep 1,2

Sol 0 .97(n.s.) 3.79 3.79

S02 5.68 .017(n.s.) 2.45 2.27

S03 1.99 .16(n.s.) 1.37 1.51

S04 2.24 .13(n.s.) 1.18 1.05

S05 1.51 .21(n.s.) .88 .79

S06 .78 .38(n.s.) .35 .40

S07 .40 .52(n.s.) .67 .71

S08 .23 .63(n.s.) .49 .52

S09 1.9 .17(n.s.) .82 .72

Slo .07 .79(n.s.) .78 .79

Sll 1.71 .19(n.s.) .85 .93

S 12 .31 .58(n.s.) .42 .46

S13 4.23 .039(n.s.) .24 .15

S 14 2.29 .13(n.s.) .73 .42

S 15 .001 .93(n.s.) .06 .06

S16 .15 .69(n.s.) .41 .39

S17 .005 .94(n.s.) .35 .35

S18 .001 .97(n.s.) .52 .51

S19 .16 .68(n.s.) .18 .17

S20 .05 .83(n.s.) .33 .35

S21 .09 .76( n.s ) .84 .81

S22 .02 .96(n.s.) .16 .16

S23 .08 .77(n.s.) .65 .63

S24 1.4 .24(n.s.) 1.00 1.11

S25 .96 .33(n.s.) .29 .34

S26 2.55 .11(n.s.) .76 .87

S27 .18 .67(n.s.) .36 .34

S28 .65 .42(n.s.) .20 .23

De percentages verklaarde variantie zijn voor alle items < 5%
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One-way variantie analyse 4

Onafhankelijke variabele: praktijkorganisatie
groep 1 = solopraktijk (N=466)
groep 2 = duo praktijk (N=176)
groep 3 = groepspraktijk (N=34)
groep 4 = gezondheidscentrum (N=54)

Afhankelijke variabelen
F-Ratio Sign. Scheffe-sign. gemiddelde groep % var.

1,2,3,4
Sol 4.4 .004 2-4 3.8  3.4 4 4.4

S02 3.15 .02(n.s.) 2.5  2.3  2.2  2.1

S03 10.13 .0000 1-4,2-4 1.4 1.9 1.8  2.3

S04 5.10 .002 1-4 1.2   1.0  1.3    .6

S05 4.4 .004 1-4,2-4 .8    .7   1.0  1.2

S06 4.17 .006 1-4 .31 .36 .61 .62

S07 1.04 .37(n.s.) .66 .67 .88 .78

S08 2.55 .054(n.s.) .45 .52 .62 .73

S09 .80 .49(n.s.) .78 .71 1.03 .80

S10 12.4 .0000 1-4,2-4,3-4 .73 .70 .70 1.54     5%
Sll .37 .78(n.s.) .86 .90 .91 .96

S12 1.38 .24(n.s.) .40 .47 .65 .54

S13 5.84 .0006 1-3,1-4 .17 .20 .50 .42

S14 2.96 .031(n.s.) .05 .06 .18 .11

S15 6.17 .0004 1-3,1-4 .04 .06 .18 .15

S16 .70 .55(n.s.) .39 .39 .47 .47

S17 8.43 .0000 1-4,2-4 .30 .31 .44 .84

S18 11.3 .0000 1-4,2-4,3-4 .46 .45 .41 1.22

S19 7.33 .0001 1-4,2-4,3-4 .15 .16 .12 .47

S20 7.17 .0000 .31 .29 .29 .75

S21 1.8 .14(n.s.) .79 .90 .56 1.07
S22 1.24 .27(n.s.) .16 .19 .03 .14

S23 2.3 .07(n.s.) .61 .68 .50 .91

S24 18.26 .0000 1-4,2-4,3-4 .89 1.13 .76 2.13     7%
S25 15.93 .0000 1-4,2-4,3-4 .24 .35 .20 .84 6%
S26 13.94 .0000 1-4,2-4,3-4, .71 .86 .56 1.49     5%
S27 .93 .42(n.s.) .33 .39 .50 .37

S28 3.81 .009 1-4 .19 .18 .35 .39

Het percentage verklaarde variantie is, voor zover niet in de tabel aan-
gegeven, < 5%
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One-way variantie analyse 5

Onafhankelijke variabele: urbanisatiegraad
groep 1= < 30.000 (N=359)
groep 2 = 30.000 - 100.000 (N=195)
groep 3= > 100.000 (N=177)

Afhankelijke variabelen
F-Ratio Sign. scheffe-sign. gerniddelde groep

123
Sol .83 .43(n.s.) 3.85  3.80' 3.63

S02 1.17 .30(n.s.) 2.42 2.37 2.28

S03 .40 .67(n.s.) 1.44 1.44 1.34

S04 1.16 .31(n.s.)             1.20 1.06 1.07
S05 3.41 .03(n.s.) .81 .98 .75

S06 1.13 .32(n.s.) .32 .40 .44

S07 12.6 .0000 1-2,1-3 .83 .63 .46

S08 6.35 .002 1-2,1-3 .60 .42 .39

S09 1.22 .29( n.s.) .76 .73 .88

S10 1.46 .23(n.s.) .73 .79 .89

Sll .89 .41(n.s.) .86 .85 .95

S12 .62 .53( n.s.) .41 .45 .49

S13 4.28 .01(n.s.) 1-3 .17 .17 .32

S14 4.46 .01(n.s.) 1-3,2-3 .05 .03 .11

S15 3.09 .04(n.s.) .04 .05 .10

S16 5.42 .004 2-3 .41 .47 .30

S17 5.9 .003 1-3,2-3 .40 .41 .17

S18 1.4 .23(n.s.) .55 .54 .41

S19 .28 .75(n.s.) .19 .18 .15

S20 1.72 .18( n.s.) .36 .36 .25

S21 2.15 .11(n.s.) .81 .96 .72

S22 .85 .43(n.s.) .16 .19 .13

S23 2.02 .13(n.s.) .63 .75 .57

S24 5.18 .0056 2-3 1.03 1.25 .84

S25 1.33 .26(n.s.) .28 .38 .30

S26 7.10 .0009 1-2,1-3 .81 .95 .60

S27 .65 .52(n.s.) .34 .40 .35

S28 .82 .44(n.s.) .19 .22 .24

De percentages verklaarde variantie zijn voor alle items < 5%
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One-way variantie analyse 6

Onafhankelijke variabele: praktijkgrootte
groep 1= 0- 1500 (N=70)
groep 2 = 1500 - 2500 (N=323)
groep 3= > 2500 (N=320)

Afhankelijke variabelen
F-Ratio Sign. Scheffe-sign. gemiddelde groep  1,2,3

S01 1.8 .15(n.s.) 3.4 3.8 3.8

S02 8.14 .0003 1-2,1-3 1.98 2.34 2.49

S03 .96 .38(n.s.) 1.38 1.50 1.35

S04 3.20 .04(n.s.) 1-3 .81 1.13 1.20

S05 2.14 .012(n.s.) 1-2,1-3 .64 .87 .87

S06 1.25 .28(n.s.) .45 .40 .31

S07 .31 .73(n.s.) .67 .66 .71

S08 1.22 .29(n.s.) .62 .47 .49

S09 2.03 .13(n.s.) .57 .80 .82

Slo .58 .55(n.s.) .79 .73 .81

Sll .58 .55(n.s.) .78 .88 .89

S12 1.40 .24(n.s.) .29 .44 .47

S13 .40 .67(n.s.) .15 .22 .21

S14 .07 .93(n.s.) .07 .06 .06

S 15 .49 .61(n.s.) .04 .07 .05

S16 9.64 .0001 1-3,2-3 .25 .35 .48

S17 .97 .38(n.s.) .27 .33 .39

S18 3.56 .023(n.s.) 1-2 .72 .42 .54

S19 2.40 .09(n.s.) .25 .13 .19

S20 2.34 .09(n.s.) .47 .29 .35

S21 5.8 .003 1-3,2-3 .55 .75 .99

S22 3.86 .02(n.s.) 1-3 .14 .15 .20

S23 4.54 .01(n.s.) 1-3 .48 .58 .75

S24 3.78 .02(n.s.) 2-3 1.12 .90 1.17

S25 2.09 .12(n.s.) .40 .26 .34

S26 3.49 .03(n.s.) 2-3 .85 .70 .98

S27 7.63 .0005 1-3 .12 .32 .44

S28 .36 .69(n.s.) .16 .22 .21

De percentages verklaarde variantie zijn voor alle items < 5%.
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One*way variantie analyse 7

Onafhankelijke variabele: geslacht
groep 1 = mannelijk (N=677)
groep 2 = vrouwelijk (N=54)

Afhankelijke variabelen
F-Ratio Sign. Gemiddelde groep 1,2

S01 2.96 .08(n.s.) 3.82 3.36

S02 14.82 .0001 2.41 1.89

S03 .08 .78(n.s.) 1.41 1.47

S04 2.30 .13(n.s.) 1.15 .91

S05 7.86 .005 .87 .52

S06 3.86 .049(n.s.) .38 .14

S07 0 .95(n.s.) .68 .69

S08 5.05 .02(n.s.) .48 .72

S09 .57 .45(n.s.) .79 .68

Slo .21 .64(n.s.) .78 .72

Sll .21 .64(n.s.) .87 .92

S 12 .36 .55(n.s.) .43 .50

S13 2.19 .14(n.s.) .21 .09

S14 1.48 .22(n.s.) .06 .02

S15 .29 .58(n.s.) .05 .07

S16 1.3 .26(n.s.) .40 .33

S17 .04 .83(n.s.) .35 .33

S18 .60 .44(n.s.) .50 .61

S19 1.75 .18(n.s.) .18 .09

S20 4.07 .04(n.s.) .32 .52

S21 2.77 .09(n.s.) .84 .57

S22 .79 .37(n.s.) .16 .11

S23 2.5 .12(n.s.) .65 .46

S24 .11 .73(n.s.) 1.03 1.09

S25 .54 .46(n.s.) .30 .37

S26 .61 .43(n.s.) .79 .89

S27 5.7   .73(n.s.) .37 .14

S28 .004 .94(n.s.) .21 .20

De percentages verklaarde variantie zijn voor alle items < 5%
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One-way variantie analyse 8

Onafhankelijke variabele: bestuur
groep 1 =geen bestuursfuncties (N=410)
groep 2 = weI bestuursfuncties (N=322)

Afhankelijke variabelen
F-Ratio Sign. gemiddelde groep verkl. var.

1,2
S01 19.11 .0000 3.52 4.12
S02 11.88 .0006 2.26 2.52
S03 13.06 .0003 1.26 1.63
S04 5.29 .02(n.s.) 1.18 1.11
S05 94.38 .0000 .97 1.72 10.2%
S06 13.85 .0002 .25 .48

S07 9.66 .001 .60 .80
S08 4.43 .03(n.s.) .45 .57

S09 17.7 .0000 .65 .95

S10 18.13 .0000 .65 .96
Sll 4.15 .04(n.s.) .82 .95
S12 12.6 .0004 .34 .56
S13 12.02 .0006 .14 .29

S14 2.89 .089(n.s.) .05 .08
S15 17.41 .0000 .02 .99
S16
S17 49 .0000 .17 .57 6.1%
S 18 11.7 .0006 .41 .65

S19 3.32 .06(n.s.) .15 .21

S20 12.12 .0005 .26 .43
S21 76 .0000 .51 1.23 9.3%
S22 15.33 .0001 .10 .23
S23 86.56 .0000 .39 .96 10.5%
S24 37.27 .0000 .80 1.30
S25 15.20 .0001 .23 .41

S26 38.68 .0000 .62 1.03                                     5%

S27 53.52 .0000 .20 .55 6.4%
S28 32 .0000 .12 .32

Het percentage verklaarde variantie is, voor zover niet in de tabel aan-
gegeven < 5%
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BIJLAGE 12
DISCRiMINANT ANALYSES

Discriminant analyse lA: Lidmaatschap

Segmentering A: 1 =  LHV + NHG (N = 378)
2 = LHV sec   (N = 295)
3 = geen lid  (N = 37)

Groepsgentiddelden en groepsstandaardafwijkingen (tussen haakjes):
S29 S30 S31 S32 S33

LHV + NHG    5.8 (3.8)     3.6 (2.9)     7.0 (4.5)     5.0 (2.3) 6.0 (7.6)
LHV sec 5.3 (3.7) 3.1 (3.0)    6.1 (4.5)   4.5 (2.5) 3.6 (7.4)

geen lid 4.8 (3.5)    2.8 (3.2)    8.1 (4.1)    3.5 (2.7) 5.4 (7.6)
Totaal 5.6 (3.8)    3.3 (3.0)    6.7 (4.6)    4.7 (2.4) 5.0 (7.7)

Wilk's Lambda en univariate F-ratio
Wilk's L. F Sign.

S29 .99 2.7 .068

S30 .99 2.8 .062

S31 .98 6.0 .004

S32 .98 7.5 .0006

S33 .98 8.6 .0002

Canonische discriminant functies
Functie eigenwaarde can.corr. verklaard Sign.
1 .034 .18 3.3% 0.0000

2 .028 .17 3% 0.0006

Structuurmatrix binnen groepen
Functie 1 Functie 2

S33 .75 .41

S32 .66 -.46

S30 .47 -.05

S29 .46 -.10

S31 .36 .63

Functies geivalueerd op groepsgemiddelden
Functie 1 Functie 2

LHV + NHG .17 .02

LHV sec -.18 -.11
geen lid -.30 .66
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Discriminant analyse lB: Lidmaaischap NHG versus LHV sec

Segmentering B: 1 = NHG (N = 400)
2 = LHV sec (N = 295)

Groepsgemiddelden en groepsstandaardafwijkingen (tussen haakjes):
S29 S30 S31 S32 S33

NHG 5.8 (3.8)    3.6 (2.9)    7.2 (4.5) 5.0 (2.3)     6.1 (7.6)
LHV sec 5.3 (3.7) 3.1 (3.0)    6.1 (4.5) 4.5 (2.5)    3.6 (7.4)
totaal 5.6 (3.8) 3.4 (3.0)   6.7 (4.5) 4.8 (2.4) 5.0 (7.6)

Wilk's Lambda en univariate F-Ratio
Wilk's L. F Sign.

S29 .99 3.4 .07

S30 .99 5.0 .03

S31 .99 9.4 .002

S32 .99 5.2 .02

S33 .97 19.5 .0000

Canonische discriminant functie
Functie eigenwaarde can. corr. verklaard   Sign.
1 .038 .19 3.7% .0001

Structuurvector binnen groepen
Functie 1

S33 .86

S31 .60

S32 .44

S30 .43

S29 .36

Functie ge6valueerd op groepsgemiddel(len
Functie 1

NHG .17

LHV sec -.23
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Discriminant analyse 2: Wel/niet bij een huisartsinstituut aangesloten

Segmentering:    1 = niet aangeloten (N = 394)
2 = wel aangesloten (N = 338)

Groepsgemiddelden en groepsstandaardafwijkingen (tussen haakjes):
S29 S30 S31 S32 S33

niet aangesl. 5.5 (4.0)     3.2 (3.2)     6.3 (4.8)     4.6 (2.5)     3.9 (8.0)
weI aangesl. 5.6 (3.6)     3.5 (2.7)     7.3 (4.2)     4.9 (2.3)     6.3 (7.1)
totaal 5.6 (3.8)     3.3 (3.0)     6.8 (4.5)     4.7 (2.4)     5.0 (7.7)

Wilk's Lambda en univariate F-ratio
Wilk's L. F Sign.

S29 .99 .18 .89

S30 .99 2.7 .10

S31 .99 8.5 .00

S32 .99 3.4 .06

S33 .976 18.1 .0000

Canonische discriminant functie
Functie eigenwaarde can.corr. verklaard Sign.
1 .03 .17 2.7% .000

Structuurvector binnen groepen
Functie 1

S33 .91

S31 .63

S32 .40

S30 .35

S29 .03

Functie geivalueerd op groepsgemiddelden
Functie 1

niet aangesloten -.16
wel aangesloten .18
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Discriminant analyse 3: Beroepsopleiding

Segmentering:    1 = beroepsopleiding niet gevolgd (N = 447)
2 = Beroepsopleiding wel gevolgd  (N = 284)

Groepsgemiddelden en groepsstandaardafwijkingen (tussen haakjes):
S29 S30 S31 S32 S33

niet gevolgd 5.9 (3.7)     3.2 (3.0)    6.5 (4.5)    4.6 (2.5)    4.1 (7.7)
wel gevolgd 5.0 (3.8)    3.5 (2.9)    7.3 (4.4)    4.9 (2.2)    6.7 (7.3)
totaal 5.6 (3.8) 3.3 (3.0)    6.8 (4.5)    4.7 (2.4) 5.1 (7.7)

Wilk's Lambda en univariate F-ratio
Wilk's L. F Sign.

S29 .98       12        .0006
S30 .99 1.3 .24

S31 .99 5.9 .01

S32 .99 3.5 .06

S33 97 20.2 .0000

Canonische discriminant functie
Functie eigenwaarde can.corr. verklaard Sign.
1 .05 .22 4.8% .0000

Structuurvector binnen groepen
Functie 1

S33 .73

S29 -.56

S31 .40

S32 .31

S30 .19

Functie ge6valueerd op groepsgemiddelden
Functie 1

niet gevolgd -.18
wel gevolgd .28
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Discriminant analyse 4: Urbanisatiegraad

Segmentering:    1 = klein < 30.000 (N = 359)
2 = middel groot 30.000 - 100.000 (N = 195)
3 = groot > 100.00 (N = 177)

Groepsgemiddelden en groepsstandaardafwijkingen (tussen haakjes):
S29 S30 S31 S32 S33

klein 6.4 (3.5)     3.7 (2.8)     7.1 (4.1)     4.6 (2.3)     4.6 (7.4)

middel groot     5.5 (3.9)     3.4 (3.0)     6.6 (5.0)     5.2 (2.3)     6.1 (8.0)
groot 3.8 (3.9)     2.6 (3.2)     6.4 (4.7)     4.4 (2.7)     4.7 (7.9)

totaal 5.5 (3.8)     3.3 (3.0)     6.8 (4.5)     4.7 (2.4)     5.0 (7.7)

Wilk's Lambda en univariate F-Ratio
Wilk's L. F Sign.

S29 .92 30.5 .0000

S30 .98 7.5 .0006

S31 .99 1.3 .26

S32 .98 4.9 .007

S33 .99 2.6 .07

Canonische discriminant functies
Functie eigenwaarde can.corr. verklaard Sign.
1 .09 .29 8.3% .0000

2 .02 .14 1.9% .015

Structuurmatrix binnen groepen
Functie 1 Functie 2

S29 .96 .05

S30 .48 .09

S31 .19 -.13

S32 .07 .82

S33 -.02 .60

Functies geiivalueerd op groepsgemiddelden
Functie 1 Functie 2

klein .25 -.08

middel groot -.03 .23

groot -.49 -.10
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Discriminant analyse 5: Praktijkorganisatie

Segmentering:    1 = solo praktijk (N = 466)
2 = duo praktijk (N = 176)
3 = groepspraktijk (N = 34)
4 = gezondheidscentrum (N = 54)

Groepsgemiddelden en groepsstandaardafwijkingen (tussen haakjes):
S29 S30 S31 S32 S33

Solo 5.6 (3.7)     3.1 (3.0) 6.3 (4.5)   4.6 (2.5) 4.0 (7.7)
duo 5.5 (3.9)    3.5 (3.0) 7.0 (4.3)   4.9 (2.4) 5.8 (7.0)

groepspr. 6.0 (3.3) 3.5 (2.8) 6.2 (5.1)   4.6 (2.5) 6.6 (8.6)

gez.centrum 4.8 (4.0)    4.3 (2.6) 10.5 (3.0)   5.1 (2.0) 10.2 (6.6)
totaal 5.5 (3.8)    3.3 (3.0) 6.8 (4.5)  4.7 (2.4) 5.0 (7.7)

Wilk's Lambda en univariate F-Ratio
Wilk's L. F Sign.

S29 .99 .84 .47

S30 .99 2.7 .04

S31 .94 15.2 0.0000
S32 .99 1.2 .30

S33 .95 12.5 0.0000

Canonische discriminant functie
Functie eigenwaarde can. corr. verklaard   Sign.
1 .10 .30 9.2% .0000

(overige functies niet significant)

Structuurvector binnen groepen
Functie 1

S31 .78

S33 .69

S30 .32

S29 -.16

S32 .19

Functie ge6valueerd op groepsgemiddelden
Functie 1

Solo -.16

duo .10

groepspr. .01

gez. centrum   1.06
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Discriminant analyse 6: Praktijkgrootte

Segmentering:      1=    0- 1500 (N = 70)
2 = 1500 - 2500 (N = 323)
3 = > 2500 (N = 320)

Groepsgemiddelden en groepsstandaardafwijkingen (tussen haakjes):
S29 S30 S31 S32 S33

0- 1500 3.8 (3.8)     3.6 (3.1)     7.4 (4.1)     4.6 (2.1) 5.5 (7.9)

1500 - 2500 5.6 (4.0)    6.7 (2.9)    5.2 (4.5)    4.7 (2.3)    5.3 (7.6)
> 2500 5.9 (3.5)    3.2 (3.0)    6.8 (4.5)    4.8 (2.6)    4.8 (7.7)
totaal 5.6 (3.8) 3.3 (3.0)    6.8 (4.5)    4.7 (2.4)    5.1 (7.7)

Wilk's Lambda en univariate F-Ratio
Wilk's L. F Sign.

S29 .97 9.3 .0001

S30 1.00 .69 .50

S31 1.00 .37 .68

S32 1.00 .30 .73

S33 1.00 .49 .60

Canonische discriminant functie
Functie eigenwaarde can. corr. verklaard   Sign.
1 .038 .19 3.7% .001

Structuurvector binnen groepen Functie 1
S29 .83

S30 -.22

S33 -.13

S31 -.17

S32 .12

Functie gedvalueerd op groepsgemiddelden
Functie 1

0- 1500 -.57
1500 - 2500         .0
> 2500 .12
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Discriminant analyse 7: Geslacht

Segmentering: 1= mannelijk (N= 677)
2= vrouwelijk (N= 54)

Groepsgemiddelden en groepsstandaardafwijkingen (tussen haakjes):
S29 S30 S31 S32 S33

man 5.6 (3.8)     3.4 (3.0)     6.7 (4.6)     4.7 (2.4)     5.0 (7.7)
vrouw 4.1 (3.7) 3.0 (3.2 7.7 (4.1) 4.7 (2.3) 6.0 (7.8)
totaal 5.5 (3.8) 3.3 (3.0) 6.8 (4.5) 4.7 (2.4) 5.0 (7.7)

Wilk's Lambda en univariate F-Ratio
Wilk's L. F Sign.

S29 .99 7.6 .006

S30 1.00 1.0 .32

S31 1.00 2.4 .12

S32 1.00 .40 .84

S33 1.00 .86 .35

Canonische discriminant functie
Functie eigenwaarde can.corr. verklaard Sign.
1 .016 .12 1.4% .04

Structuurverctor binnen groepen
Functie 1

S29 .80

S31 -.46

S30 .29

S33 -.27

S32 .06

Functie geavalueerd op groepsgerniddelden
Functie 1

man .04

vrouw -.45
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Discriminant analyse 8. Bestuursfuncties

Segmentering 1 = geen bestuursfuncties (N = 410)
2 = wel bestuursfuncties (N = 322)

Groepsgemiddelden en groepsstandaardafwijkingen (tussen haakjes):
S29 S30 S31 S32 S33

geen best. 5.4 (4.2)     3.1 (3.2)     7.0 (4.5)     4.6 (2.4)     4.2 (8.0)
wel best. 5.8 (3.5)    3.7 (2.7)    6.5 (4.6)    4.9 (2.4)    6.1 (7.1)
totaal 5.5 (3.8)    3.3 (3.0)    6.8 (4.5)    4.7 (2.4) 5.0 (7.7)

Wilk's Lambda en univariate F-Ratio
Wilk's L. F Sign.

S29 1.00 1.8 .17

S30 1.00 5.3 .02

S31 1.00 1.7 .19

S32 1.00 3.3 .06

S33 .98 10.89 .001

Canonische discriminant functie
Functie eigenwaarde can.corr. verklaard Sign.
1 .03 .18 3.4% .0001

Structuurvector binnen groepen
Functie 1

S33 .65

S30 .45

S32 .36

S29 .27

S31 -.26

Functie geavalueerd op groepsgemiddelden
Functie 1

geen bestuur   -.17
weI bestuur .21
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I jIJLAC; 1,1 13
DiSCRIMINANT ANALYSES OP DEELTAKEN (tweede set)

Discriminant analyse 9: Bevallingen

Segmentering: Groep 1 = doet zelf bevallingen ( N=292)
Groep 2 = heeft vroeger zelf bevallingen gedaan (N=32)
Groep 3 = heeft nooit bevallingen gedaan ( N=114)

Groepsgemiddelden en groepsstandaardafwijkingen (tussen haakjes):
S07 S17 S29

doet zelf bevallingen 1.1 (.87) .54 (.95) 7.3 (2.9)
deed zelf bevallingen .46 (.70) .22 (.58)     4.9 (3.8)
nooit zelf bevallingen
gedaan .30 (.59) .25 (.68) 3.0 (3.8)
Totaal .69 (.83) .35 (.78) 5.6 (3.8)

Wilk's Lambda en Univariate F-Ratio
Variabele Wilk's L. F Sign.
S07 .84              71                0.0

S17 .96                14                 0.0

S29 .84              71                0.0

Canonische discriminant functie
Functie eigenwaarde can.corr. verklaard Sign.
1 .34 .50 25% 0.0

2 .01 .11              1%          0.01

Structuurmatrix binnen groepen
Functie 1 Functie 2

S07 .75 .46

S17 .75 -.60

S29 .32 .60

Functie ge6valueerd op groepsgemiddelden
Functie 1 Functie 2

doet zelf bevallingen .69 .46

deed zelf bevallingen -.33 -.10

nooit zelf bevallingen -.81 .20

gedaan
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Discriminant analyse 10: Consultatiebureau-werk.

Segmentering: Groep 1. doet zelf CB-werk (N = 262)
Groep 2. heeft vroeger zelf CB werk gedaan (N = 234)
Groep 3. heeft nooit zelf CB-werk gedaan (N = 229)

Groepsgemiddelden en groepsstandaardafwijkingen (tussen haakjes):
S08 S18 S30

doet  zelf CB werk .78 (.86) .71 (1.12)   4.64 (2.19)
deed zelf CB-werk .36 (.67) .51 ( .92)    3.0 (2.70)
nooit zelf CB- werk .34 (.61) .30 ( .70)    2.27 (3.43)
gedaan
Totaal .50 (.50) .52 ( .52)    3.36 (3.96)

Wilk's Lambda en Univariate F-Ratio
Variabele Wilks' L    F             Sign.
S08 .93              29               0.0

S 18 .97              12               0.0

S30 .88              47               0.0

Canonische discriminant functie
Functie eigenwaarde can.corr. verklaard Sign.
1 .18 .40 16 % 0.0

Structuurvector binnen groepen
Functie 1

S30 .84

S08 .64

S18 .40

Functie geiivalueerd op groepsgemiddelden
doet zelf CB-werk .55

deed zelf CB-werk ..19
nooit zelf CB-werk -.44
gedaan



332

Discriminant analyse 11:
Regelmatig samenwerken met wijkverpleging en maatschappelijk werk

Segmentering Groep 1 = werkt regelmatig samen met wijkverpleging en
maatschappelijk werk (N = 349)

Groep 2 = overige respondenten (N = 388)

Groepsgemiddelden en groepsstandaardafwijkingen (tussen haakjes):
Slo S24 S31

werkt wel regelmatig samen .90 (1.03) 1.28(1.30)  8.2 (3.88)
overige rspondenten .68 (0.93) .82(1.25)  5.5 (4.70)
Totaal .78 (0.98) 1.04(1.25)  6.79 (4.53)

Wilk's Lambda en Univariate F-Ratio
Variabele Wilk's L. F-Ratio Sign.
Slo .99                9                0.003

S24 .97              25               0.0

S31 .91              70               0.0

Canonische discriminant functie
Functie eigenwaarde can.corr. verklaard Sign.
1 .12 .32 10% 0.0

Structuurvector binnen groepen
Functie 1

S31 .90

S24 .55

Slo .32

Functie ge6valueerd op groepsgemiddelden
Functie 1

werkt wel regelmatig samen .36

overige respondenten .32



333

Discriminant analyse 12: Vaste werkafspraken met specialisten

Segnientering:       Groep  1 = vaste werkafspraken met specialist  (N = 202)
Groep 2 = overige respondenten (N = 535)

Groepsgemiddelden en groepsstandaardafwijkingen (tussen haakjes):
S09 S21 S31

vaste werkafspraken .99 (1.04) 1.38(1.36)  7.83 (4.10)
overige respondentden .71 (0.94) .62( .99)  6.4 (4.62)
Totaal .78 (0.98) .83(1.15)  6.78 (4.53)

Wilk's Lambda en Univariate F-Ratio
Variabele Wilk's L. F Sign.
S09 .98        12         .0004

S21 .91              69               0.0

S31 .98               15               0.0001

Canonische discriminant functie
Functie eigenwaarde can.corr. verklaard Sign.
1 .11 .32 10% 0.0

Structuurvector binnen groepen
Functie 1

S21 .91

S31 .42

S09 .38

Functie geivalueerd op groepsgemiddelden
vaste werkafspraken .55

overige respondenten -.21
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Discriminant analyse 13: Georganiseerde nascholing

Segmentering: groep 1 = in 1983 aan georganiseerde nascholing deelge-
nomen (N = 652)

groep 2 = overige respondenten (N = 82)

Groepsgemiddelden en groepsstandaardafwijkingen (tussen haakjes):
Sll S27 S32

In 1983 wel georga-
niseerde nascholing .92 (.81) .39 (.68)     4.93 (2.26)
Overige respondenten .57 (.72) .11 (.41)    3.1 (3.11)
Totaal .88 (.81) .36 (.66)     4.7 (2.44)

Wilk's Lambda en Univariate F-Ratio
Variabele Wilk's L. F Sign.
Sll .98              13               0.0003

S27 .98              13               0.0003

S32 .94              43               0.0

Canonische discriminant functie
Functie eigenwaarde can.corr. verklaard Sign.
1 .08 .27            7%            0.0

Structuurvector binnen groepen
Functie 1

S32 .86

Sll .48

S27 .47

Functie ge6valueerd op groepsgemiddelden
in 1983 wel georganiseerde nascholing .10

overige respondenten -.79
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Discriminant analyse  14: Uren georganiseerde nascholing per jaar

Segmentering: Groep 1 = 40  uur of meer georganiseerde nascholing in
1983 (N = 367)

Groep 2 = overige respondenten (N = 367)

Groepsgemiddelden en groepsstandaardafwijkingen (tussen haakjes):
Sll S27 S32

40 uur of meer
nascholing 1.00 (.81)   .49 (.78)     5.31 (2.22)
Overige respondenten .74 (.78)   .22 (.48)    4.13 (2.51)
Totaal .88 (.81)   .35 (.66)    4.72 (2.44)

Wilk's Lamb(la en Univariate F-Ratio
Variabele Wilk's L. F Sign.
Sll .97              22               0.0

S27 .96              31               0.0

S32 .94              45               0.0

Canonische discriminant functie
Functie eigenwaarde can.corr. verklaard Sign.
1 .11 .31 9% 0.0

I
Structuurvector binnen groepen

Functie 1
S32 .75

S27 .62

Sll .52

Functie geiivalueerd op groepsgemiddelden
Functie 1

40 uur of meer nascholing .33

overige respondenten -.33
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Discriminant analyse 15: Intercollegiale toetsing

Segmentering: Groep 1 = wel intercollegiale toetsing  (N = 324)
Groep 2 = overige respondenten (N = 410)

(vanaf 1980)

Groepsgemiddelden en groepsstandaardafwijkingen (tussen haakjes):
S12 S28 S33

Wel intercollegiale toetsing .58 (.92) .39 (.61) 7.3 (6.5)

Overige respondenten .32 (.69) .06 (.31) 3.1 (8.0)
Totaal .94 (.81) .21 (.49) 5.0 (7.7)

Wilk's Lambda en Univariate F-Ratio
Variabele Wilk's L. F Sign.
S12 .97              20               0.0

S28 .89              91               0.0

S33 .93              56               0.0

Canonische discriminant functie
Functie eigenwaarde can.corr. verklaard Sign.
1 .18 .40 16% 0.0

Structuurvector binnen groepen
Functie 1                                                                     4

S28 .82

S33 .64

S12 .39

Functie geivalueerd op groepsgemiddelden
Functie 1

wel intercollegiale toetsing .48

overige respondenten -.38
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BIJLAGE 14

Tabel 30. Sociale samenhang.
Overzicht van alle schalen die significante
verschillen te zien geven met een verklaarde
variantie van 5% of meer.

Schaal Segmentering Verkl. var.

1. Basisschaal lA lidmaatschap        9%
1B lidmaatschap           7%
Bestuursfunctie 10%

2.       Topschaal                                           --
3. Leesschaal lA lidmaatschap 16%

Leesschaal 1B lidmaatschap 6%
4. Wetenschapsschaal   --
5. Volgschalen

Verloskunde Doet bevallingen 16%
Jeugdgezondheidszorg Doet CB-werk 7%
Samenwerking met de                 --
tweede lijn
Samenwerking in de Praktijkorganisatie 5%
eerste lijn Praktijkorganisatie 5%
Nascholing                           --
Toetsing                              --

6. Initiatiefschalen
Verloskunde Bestuursfunctie         6%
Jeugdgezondheidszorg             --
Samenwerking tste lijn Praktijkorganisatie 7%
Samenwerking 1ste lijn Bestuursfunctie         5%
(org. bijeenkomsten)
Samenwerking 2de lijn Vaste werkafspr.

specialist                9%
Samenwerking 2de lijn Bestuursfunctie 9%
Nascholing Bestuursfunctie        6%
Toetsing Intercollegiale

toetsing
sinds 1980 11%
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(Vervolg)
Tabel 30. Sociale samenhang

Schaal Segmentering Verkl. var.

7. Norrnschalen
Verloskunde Urbanisatiegraad 8%
Verloskunde Doet bevallingen 16%
Jeugdgezondheidszorg Doet CB-werk 12%
Samenwerking Praktijkorganisatie 6%
Samenwerking Met MW en WV 9%
Nascholing georganiseerde

nascholing in 1983      6%
Nascholing georganiseerd

40 uur in 1983 6%
Toetsing Praktijkorganisatie 5%
Toetsing Intercollegiaal

sinds 1980              7%
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Curriculum vitae

Maria Josepha Antonia de Jonge werd op 27 maart 1929 te Oirschot gebo-
ren. Na het behalen van het diploma gymnasium alpha aan het Rooms-
Katholiek Lyceum voor meisjes te Rotterdam in 1949, volgde zij een
schriftelijke opleiding voor maatschappelijk werk. In 1955 werd het di-
ploma behaald. Omdat deze opleiding niet werd erkend, volgde zij daarna
de Urgentie-opleiding aan de Sociale Academie te Den Haag, waar zij in
1959 afstudeerde. In 1963 begon vervolgens haar studie Sociologie aan de
Rijksuniversiteit te Leiden, met als specialisaties macro- en beleidssocio-
logie. Het doctoraal examen werd in 1971 afgelegd.

Tijdens de studies aan de Sociale Academie en aan de Leidse universiteit
was de auteur steeds werkzaam in het maatschappelijk werk. In September
1955 startte zij deze loopbaan door een benoeming als maatschappelijk
werker te Berkel en Rodenrijs. Naast de functie als algemeen maatschap-
pelijk werker werd zij daar belast met de oprichting van een stichting
voor gezinsverzorging.

In 1963 volgde een benoeming tot maatschappelijk-werkadviseur bij het
Diocesaan Sociaal Charitatief Centrum in het bisdom Rotterdam. Deze
functie omvatte de werkbegeleiding van maatschappelijk werkers in de
provincie Zuid-Holland, alsmede voorlichting en begeleiding van besturen
van de betrokken stichtingen.

Na te zijn afgestudeerd in de sociologie in 1971 kreeg zij een aanstelling
als stafmedewerker bij het Stafbureau Onderzoek en Planning van het
toenmalige ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk.

In 1974 werd de auteur als gedragswetenschapper benoemd tot weten-
schappelijk hoofdmedewerker bij de vakgroep huisartsgeneeskunde van de
Rijksuniversiteit te Leiden, waar zij betrokken is geweest bij de ontwik-
keling van de beroepsopleiding tot huisarts. De onderwijstaken omvatten
het begeleiden van groepen artsen in opleiding tot huisarts, waaronder het
geven van gespreksvaardigheidstrainingen en introductiecursussen in het
opzetten van wetenschappelijk onderzoek. Ook het trainen van huisartsop-
leiders behoort tot haar taak.

Met ingang van 1 januari 1988 heeft zij haar werkzaamheden bij de vak-
groep huisartsgeneeskunde beliindigd.



Stellingen

1. Een fusie tussen de Landelijke Huisartsenvereniging en het
Nederlands Huisartsengenootschap moet ten zeerste worden
ontraden. Samenvoeging van belangenbehartiging en kwaliteits-
bewaking in din vereniging leidt ertoe  dat de kwaliteitsbe-
vordering van het huisartsgeneeskundig handelen ondergeschikt
wordt aan de belangenbehartiging, hetgeen een adequaat inspe-
len van de beroepsgroep op maatschappelijke veranderingen
belemmert.

2. De oprichting van de Vereniging Ondersteuning Huisartsen
(VOH) is een vorm van structurering van de basis van de be-
roepsgroep, die de functie van de districten van de Landelijke
Huisartsenvereniging overbodig maakt.

3.  Uit een recent onderzoek van het Nederlands Instituut Voor
Eerstelijnsonderzoek (NIVEL) is gebleken dat 70% van de on-
derzochte ouders het liefst de eigen huisarts ziet op het con-
sultatiebureau voor zuigelingen en kleuters. Dit proefschrift
wijst uit dat het consultatiebureauwerk binnen de huisartsge-
neeskunde niet bepaald een hoge prioriteit heeft.
In dit verband mag de waarde van de uitspraak dat de huisarts
zich primair laat leiden door de wensen van zijn patiiinten
terecht in twijfel worden getrokken.

4.  De mobilisering van de huisartsen uit de Leidse regio rond de
dreigende sluiting van het Leidse Universitaire Huisartsinsti-
tuut illustreert de effectiviteit van "selectieve participatie".

5. De thuisbevalling is een schoolvoorbeeld van preventie van
somatische fixatie. Indien de beroepsgroep van Nederlandse
huisartsen de huisarts werkelijk beschouwt als "gezinsarts",
zou de praktische verloskunde als een hoofdtaak en niet als
een facultatieve taak in het Basistakenpakket moeten zijn aan-
gegeven.



6.  Het heeft geen zin te spreken over een "inverdienregeling" via
nascholing in het kader van een toekomstige herregistratie van
huisartsen, zolang niet exact is gedefinieerd wat onder na-
scholing in dit verband moet worden verstaan.

7. Alle ongehuwde pensioenplichtigen zouden het recht moeten
hebben om hetzij minder pensioenpremie te betalen dan ge-
huwden, hetzij een bloed- of aanverwant voor te dragen om
na hun dood pensioen te ontvangen. Hetzelfde zou moeten
gelden voor alle gehuwde vrouwelijke pensioenplichtigen.

8.     De Nederlandse samenleving kan worden beschouwd  als  een
systeem van elkaar beconcurrerende minderheden.

9.  Het is te betreuren dat aan de arts/pati*nt relatie in de be-
roepsopleiding tot huisarts zoveel aandacht moet worden be-
steed,

10. Het gebruik van de term "gedragswetenschapper" (GW.) voor
alle in de medische wereld werkzame academici afl[omstig van
de sociale faculteiten illustreert de grote mentale afstand tus-
sen medische en sociale wetenschappen en maakt de reeds
jaren in discussie zijnde integratie van sociale wetenschappen
in de medische faculteiten tot een utopie.

11. Het woord "gesprekstechniek"   is een contradictio in terminis
en zou derhalve uit het vakjargon moeten verdwijnen.

12. Aan alle universitaire hoofdstudierichtingen zou tenminste Un
handwerkvak verplicht moeten worden gesteld.

Stellingen behorende bij het proefschrift
De binnenkant van een professie

M.J.A. de Jonge Tilburg, 8 april 1988
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