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Stelling en

bij het proefschrift

Huisartsengrcepen, groei en grenzen.
Een onderzoek naar nieuwe vormen van professionele
organisatie

<,
Pas als de herregistratie van de huisarts aan de huisartsengroep is gekoppeld,
wordt recht gedaan aan de uitspraak dat de huisarts aIleen niet meer kan functio-
neren.

De angst van artsen voor aantasting van hun autonomie vonnt de grootste
bedreiging voor die autonomie.

De huisartsengroep biedt kansen op vernieuwing, maar indien te sterk wordt
vastgehouden aan consensus, neemt juist het gevaar van conservatisme toe.

Maatregelen die de onderlinge afhankelijkheid binnen een groep versterken zijn
effectiever voor het bevorderen van samenwerking dan voorIichting en scholing.

De grootste problematiek in menig huisartsengroep ligt niet op het vlak van de
werkafstemming maar op dat van de vakantiespreiding.

Ook huisartsen moeten leren elkaar aan te spreken op (vermeende) fouten en
incidenten.



Conflicten in de huisartsengroep zullen minder lang slepen naarmate wisseling
van huisartsengroep meer geaccepteerd zal zijn.

In het tijdperk van cholesterol-poliklinieken en sproetenbus geldt des te sterker
dat preventie van onnodige preventie ook preventie is.

De trend om patienten om te dopen tot 'consumenten' versterkt niet alleen het
beeld van de gezondheidszorg als supermarkt maar geeft bovendien aan produkten
van de gezondheidszorg het misleidende odium van 'verbruiksgoederen'.

Het begrip 'poortwachter' als functie van de huisarts voor de instroom naar de
specialistische zorg legt te sterk de nadruk op het restrictieve karakter en zou
daarom vervangen moeten worden door het begrip 'gids'.

Huisartsen zijn geen ondernemers.

Het begrijpen van her functioneren van organisaties is minder toegenomen dan de
toename in begrippen doet vermoeden.

Bij de overwegingen om regres bij sociaIe verzekeringen in te voeren dient, uit
her oogpunt van preventie, niet een marco-economische argumentatie voorop te
staan (zoals in het advies van de SociaaI Economische Raad, september 1993, no.
14) maar het principe dat schade bij voorrang daar gedragen moet worden waar
deze kan worden vermeden.

Taalkundig gezien zou het beter zijn om alleen ondergrondse bouwlagen 'verdie-
pingen' te noemen en aile andere 'verhogingen'.



Huisartsengroepen, groei en grenzen



Huisartsengroepen, groei en grenzen

Een onderzoek naar nieuwe vormen van professionele
organisatie

Proefschrift

ter verkrijging van de graad van doctor
aan de Katholieke Universiteit Brabant,
op gezag van de rector magnificus, prof. dr. L.F.W. de Klerk,
in het openbaar te verdedigen ten overstaan van
een door het college van dekanen aangewezen commissie
in de aula van de Universiteit
op vrijdag 23 september 1994 te 14.15 uur

door

Antonia Henrica Jacoba van de Rijdt - van de Yen

geboren te Hengelo

Tilburg
University
Press

'-- -' 1994



Prornotores: Prof.dr. J.J.J. van Dijck
Prof.dr.Th. B. Voom

© 1994 Tilburg University Press

Behoudens ingeval beperkingen door de wet van toepassing zijn, en onder gehoudenheid aan de daarbij
gestelde voorwaarden te voldoen, mag zonder schriftelijke toestemming van de uitgever niets uit deze
uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, micro-film of
anderszins, hetgeen ook van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.



Voorwoord

In mijn werk heb ik met veel verschillende groepen huisartsen en andere samen-
werkingsverbanden te maken gehad. Eerst als teamlid van een 'ondernemend'
team avant la lettre. Later als trainer en adviseur bij groepen met zeer uiteenlo-
pende samenwerkingsculturen. In de loop der jaren is mij steeds meer de vraag
gaan intrigeren hoe het komt dat de ene groep schijnbaar moeiteloos zaken voor
elkaar krijgt, waar een andere steeds weer over struikelt. Nu is op het niveau van
de groep daar meestal nog weI een verklaring voor te vinden, door samenstelling
van de groep en voorgeschiedenis. Wat ik mij echter steeds meer ging afvragen is
welke meer algemene condities een samenwerkingsproces beinvloeden.
De gelegenheid die het project 'Huisartsengroepen' me geboden heeft, me rowel
theoretisch als onderweksmatig in dit soort vragen te verdiepen, heb ik dan ook
met plezier benut.

Dat dit tot dit resultaat heeft geleid en dat ik er tot het einde ook steeds met
plezier aan heb gewerkt, dank ik aan de hulp en steun van velen.

Op de eerste plaats dank ik alle individuele huisartsen en groepsvertegenwoordi-
gers die aan het onderzoek hebben meegewerkt. Dank zij de door hen in ruime
mate verschafte informatie kon dit beeld van de huisartsengroep getekend
worden. Ook het LHV -bureau en de districtsdirecteuren wil ik op deze plaats
graag voor hun medewerking bedanken.

Het opzetten en uitvoeren van een onderzoek is voor mij een boeiend zoek- en
leerproces geweest. Mijn beide promotores wil ik graag bedanken voor de steun
en adviezen die ze daarbij gegeven hebben. J. van Dijck heeft mij op inspirerende
wijze op het spoor gezet van voor mij nieuwe theoretische benaderingen van
samenwerken en organiseren. Th. Voom wist de beleidsmatige en praktische
toepasbaarheid van dit onderzoek voor de huisarts en de beroepsorganisatie steeds
onder mijn aandacht te houden.

Veel hulp en steun heb ik ook ontvangen van de begeleidingscommissie: D. de
Bakker, M. van Campen, V. Tielens, J. van de Sande en H. van der Zee. Hun
belangstelling en betrokkenheid waren zeer aanmoedigend en door hun kritische
vragen en commentaren hebben zij er aan bijgedragen de lijn en structuur in dit
complexe onderzoek vast te houden. D. de Bakker dank ik daarbij in het bijzon-
der voor de vele methodologische adviezen. Zonder zijn hulp.zou ik het empiri-
sche onderzoek niet hebben kunnen uitvoeren.
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Bestuur en directie van Stichting 0&0 hebben zeer royaal faciliteiten en werktijd
beschikbaar gesteld. Ook hen dank ik daarvoor van harte en het is daarom wrang
dat door de opheffing van 0&0 de Stichting zelf de vruchten van dit onderzoek
niet meer kan plukken.
M. Adang en E. Wiggemans wit ik bedanken voor hun secretariele en organisa-
torische ondersteuning, M. de Boer, S. Fondse en J. Severijnen voor hun
bijdrage aan de interviews en/of dataverwerking. Ook de medewerkers van het
project Huisarstengroepen bedank ik voor de goede samenwerking.

Tot slot een dankwoord voor Huub, Dirk en Maike. Het vele correctiewerk, de
praktische steun maar vooral hun betrokkenheid, enthousiasme en vertrouwen zijn
erg bemoedigend geweest.
Van mijn vader heb ik geleerd eigen talenten voortdurend te blijven ontwikkelen.
Hij zou trots zijn op dit resultaat en dat geeft ook mij voldoening.
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Hoofdstuk 1 Huisartsengroepen
aIs onderwerp van deze studie

1.1 Van waarneemgroep naar huisartsengroep

'Het wordt voor de enkeling steeds moeilijker zich alleen te handhaven in een
maatschappij, die voortdurend gecompliceerder wordt en zich in toenemende mate
organiseert. Is het niet gewenst dat huisartsen, die toch al moeite hebben hun
plaats te bepalen in de zich steeds verder differentierende en evoluerende gezond-
heidszorg, zich ook tot groepen aaneen gaan sluiten en zoeken naar vonnen van
systematische samenwerking met elkaar en met anderen'. Deze vraag werd in
1962 gesteld door de toenmalige voorzitter van het Nederlands Huisartsen
Genootschap, het NHG (Huygen, 1962). Hij pleitte voor vorming van groeps-
praktijken, al of niet onder een dak.
Ruim 27 jaar later, in 1989, gaat de ledenvergadering van de Landelijke Huisart-
sen Vereniging (LHV) akkoord met een reorganisatieplan 1. Een kempunt in dit
plan is dat 'niet de huisarts als individu maar de huisartsengroep als voorziening
centraal staat' (LHV, 1991a). Een huisartsengroep is een samenwerkingsverband
van ongeveer 8 huisartsen. Het vonnt de kleinste functionele eenheid binnen de
organisatiestructuur van de LHV. De bestaande waameemgroepen zijn per 1
januari 1991, de ingangsdatum van een nieuwe LHV-structuur, omgezet in
huisartsengroepen. Van huisartsengroepen wordt verwacht dat ze naast de rege-
ling van de waameming ook andere taken op zich nemen: de voorbereiding en
uitvoering van het beleid van de beroepsorganisatie, deskundigheidsbevordering
en toetsing en zorgdragen voor afstemming en samenwerking met andere gezond-
heidszorgvoorzieningen.

De motieven die voor vonning van de huisartsengroepen worden gegeven hebben
veel overeenkomsten met de motieven uit 1962 voor de vonning van groepsprak-
tijken. De veronderstelling is dat intercollegiale samenwerking de kwaliteit van
de huisartsgeneeskundige zorg ten goede komt en dat het de positie van de
huisarts binnen de gezondheidszorg versterkt. In de tussenliggende jaren is er in
de gezondheidszorg veel veranderd. Het bevorderen van samenbang en samen-
werking heeft al die jaren hoog op de politieke agenda gestaan. Terwijl er bij de
mecste vrije beroepsbeoefenaars een sterke tendens is tot vorming van grote maat-
schappen (bij specialisten, advocaten, accountants), is de huisarts een solist geble-
yen (54%) of werkt in een duopraktijk (30%, Pool en Hingstman, 1992). De

NHG en LHV vonnen samen de beroepsorganisatie voce huisartsen. Het NHG is de weten-
schappelijke vereniging. Doel van de LHV is primair de belangenbehartiging. welke in
toenemende mate gekoppeld is aan de zorg voor het geed functioneren van de huisarts.
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beroepsorganisaties zijn er in het verieden niet of nauwelijks in geslaagd de
huisartsen op plaatselijk niveau te organiseren (de Jonge, 1991).

Een vonn van samenwerking die weI en tot dan toe volledig los van de beroeps-
organisaties zijn beslag heeft gekregen is de waameemgroep. Waameemgroepen
komen voort uit een behoefte van de individuele arts aan vrije tijd met behoud
van continuiteit in zorg.

Door de LHY is in het verleden herhaaldelijk gepleit voor intensivering van
onderlinge samenwerking tussen huisartsen (LHY, 1975; 1983a; 1983b; 1986).
In deze nota's zijn steeds voor- en nadelen van samenwerken naast elkaar gezet,
waarbij echter gesteld is dat ook een solistisch werkende buisarts eenzelfde
kwaliteit als zijn samenwerkende coliega kan leveren. Die voorzichtigheid in stel-
lingname lijkt nu verlaten. Samenwerken moet, 'De spit in de gezondheidszorg
van morgen moet de buisarts zijn, opgenomen in een huisartsengroep. Een
huisarts aIleen kan niet meer functioneren. De kwaliteit van de beroepsuitoefe-
ning vereist opgenomen te zijn in een buisartsengroep'. (LHY, 1992). De
vorming van buisartsengroepen is een hoeksteen van het LHY beleid geworden.
In de nieuwe structuur moeten aile LHY-Ieden deel uit maken van een hulsartsen-
groep. Deelname aan een waameemgroep verandert biennee van een vrijwillig
gekozen regeling naar een door de beroepsorganisatie opgelegde norm.
Deze verandering van waameemgroepen naar niet-vrijblijvende samenwerking als
huisartsengroep vormt het onderwerp van deze studie. De centrale vragen zijn of
deze bredere en meer bindende samenwerking tot stand komt en welke factoren
dat bevorderen of belemmeren.

Dit eerste hoofdstuk geeft een overzicht van de in 1991 binnen de LHY doorge-
voerde reorganisatie. De omvorming van waarneemgroepen naar huisartsengroe-
pen is daar een onderdeel van. Daama voIgt een beschrijving van de 'traditionele
waarneemgroep' en van andere reeds bestaande vormen van samenwerking. Dit
zijn de elementen waaruit de huisartsengroep kan worden opgebouwd. De
omvorming van waameemgroepen naar huisartsengroepen lijkt een vrij ingrijpen-
de verandering voor de individuele huisarts te zullen worden. Ter ondersteuning
van die veranderingen is in 1990 een Implementatieproject van start gegaan 2. In
dit hoofdstuk zullen doel en werkwijze van dit Implementatieproject worden
toegelicht, evenals het doel van het onderzoek. Het hoofdstuk eindigt met een
schema voor de opbouw van deze studie.

Opdrachtgevers voor dit project zijn het Ministerie van WVC en de LHV. Het project is
uitgevoerd door de Stichting Nederlands Ontwikkelings- en Ondersteuningsinstituut voor
huisarts en eerstelijnszorg (Stichting 0&0).
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1.2 De reorganisatie van de LHV in 1991

De omvorming van waarneemgroepen naar huisartsengroepen is een onderdeel
van meecomvattende veranderingen in de organisatie van de beroepsvereniging. In
1987 presenteert de LHV de discussienota 'De positie van de huisarts in de
toekomst', Het is een antwoord op de nota van de Commissie Structuur en
Financiecing Gezondheidszorg ('Commissie Dekker', 1987). Deze commissie
pleit voor versterking van de marktgerichtheid binnen de gezondheidszorg en
deregulecing bij de overheid. Om beter tegen de vecwachte marktwecking bestand
te zijn, zet de LHV een eigen koers uit. In het nieuwe beleid zijn drie hoofdlij-
nen te onderscheiden: versterking van de beroopsorganisatie; het verhogen en
aantonen van de kwaliteit van zorg en behoud en versterking van de centrale rol
van de huisartsen binnen de gezondheidszorg. De omvorming van waameemgroe-
pen naar huisartsengroepen wordt als een belangrijk instrument voor de realise-
ring van dat beleid aangemerkt (LHV, 1987).

De LHV heeft bij de oprichting (1945) uitsluitend belangenbehartiging tot doel,
Door de vecanderende maatschappelijk condities, die in het volgende hoofdstuk
nog uitvoerig aan bod zullen komen, raakt belangenbehartiging echter steeds meer
verweven .met het kunnen bieden van kwaliteitsgaranties. In de nota 'De positie
van de huisarts in de toekomst' presenteert de LHV zich nadrukkelijk als een
organisatie die 'het produkt huisartsgeneeskunde wiI beschermen en garandecen'
(LHV, 1987). De organisatie van de vereniging is tot dan toe primair gericht op
het interne functioneren, met een vrij centralistische besluitvormingscultuur (de
Jonge, 1988). Met de reorganisatie wordt beoogd de besluitvorming en uitvoering
te decentralisecen en gelijktijdig de nieuwe structuur meer op de organisatie van
de zorgverlening te richten. De huisartsengroep vormt de kern, 'immers op dit
niveau dient het produkt huisartsenzorg geleverd en gegarandeerd te worden'
(LHV Ledenbrief, 1989a).
De PlaatseIijke Huisartsen Verenigingen (PHV's) worden omgevormd tot meestal
iets grotere Regionale Huisartsen Verenigingen (RHV's) en zij vormen de tweede
laag in de organisatie. De nota 'De positie van de huisarts in de toekomst' noemt
een van de knelpunten in de oude structuur dat de besluitvorming op plaatselijke
niveau vaak te vrijblijvend is. De nieuwe structuur zal tot meer bindende besluit-
vorming moeten leiden (LHV, 1987). Dit hoopt men te bereiken door de
huisartsengroepen te betrekken bij voorbereiding en uitvoering van het RHV-
beleid. GeIijktijdig wordt de Iijn tussen de RHV en het landelijke bestuur verkort
en verstevigd. Iedere RHV vaardigt een of meer vertegenwoordigers af naar de
Ledenvecgadecing, het hoogste besluitvormingsorgaan binnen de vereniging. De
RHV krijgt verder een meer expIiciete taak in de organisatie van de samenwer-
king met andere zorgverleners. De regio-indeling wordt, in intentie, beter
afgestemd op de zorggebieden van andere organisaties, door uit de gaan van de
indeling naar intergemeentelijke samenwerkingsgebieden (de Huisarts, 1990a).
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De RHV's worden op bun beurt weer overkoepeld door 23 districten (DHV's).
Ook de taken en positie van de districten veranderen. Er vindt meer decentralisa-
tie van beleidsvorming en uitvoering plaats. De districten worden zelfstandige
verenigingen, die eigen taken bebben. De DHV zal de belangrijkste participant
worden in de onderbandelingen met de ziektekostenverzekeraars. Zij sluiten,
namens de RHV's, de overeenkomsten met deze verzekeraars en eventuele
overeenkomsten met andere partners. Andere taken van de DHV zijn regulering
van vestigingen; deskundigbeidsbevordering; ondersteuning; belangenbebartiging
en bet bevorderen van goede comrnunicatie tussen alle geledingen van de LHV.
De DHV moet als scbamier tussen centraal en perifeer gaan functioneren (LHV,
1990a). De DHV bescbikt voor uitvoering van deze taken over een eigen
districtsbureau. Ook op het niveau van de DHV wordt de band met het landelijke
bestuur meer aangehaald. De voorzitters van de districten vormen gezamenlijk het
Algemeen Bestuur en de districten worden in de uitvoering gebonden aan lande-
Iijk vastgestelde 'beleidskaders' (LHV Le:ienbrief, 1989a, 1989b).
De achtergronden van dit LHV-beleid worden in het volgende boofdstuk nader
uitgediept, als stappen in een proces van professionalisering en vermaatscbappelij-
king.

Zoals in het begin van dit hoofdstuk is vermeld gaat de Ledenvergadering in
1989 akkoord met de reorganisatievoorstellen en treedt in 1991 een nieuwe
structuur in werking. In dat jaar wordt door de Ledenvergadering een Regiement
voor de huisartsengroep aangenomen (UN, 1991a). In bet regiement worden in
artikel 2 de taken van een huisartsengroep omschreven. Deze zijn:
1 Het garanderen van continuiteit van zorg aan patienten via het voldoen aan de

LHV -eisen inzake bereikbaarheid en bescbikbaarheid en het er op toezien dat
door de waameemgroep de onderlinge waameming op basis van het LHV-
model wordt geregeid.

2 Her bevorderen van de deskundigbeid en de deelname aan toetsing op basis
van het door de Ledenvergadering van de LHV d.d. 26 april 1990 vastgestel-
de kwaliteitsbeleid.

3 Het voorbereiden van beleid in LHV -..erband.
4 Het mede uitvoeren van de geldende vestigingsregeling.
5 Het, indien gewenst en zinvol, structureel vormgeven van de samenwerking

met specialisten, patientenforgenisaties) en anderen.
6 Het vocren van intercollegiaal overleg over mediscb-inhoudelijke zaken,
7 Het organiseren en coordineren van thuiszorg.
8 Het zicb presenteren als groep.
In deze taken zijn de drie hoofdlijnen uit het beleid: versterking van de beroeps-
organisatie; het verhogen en garanderen van kwaliteit en de versterking van de
centrale rol van de huisarts binnen de gezondheidszorg, terug te vinden. Uitvoe-
ring van aI deze taken is, op termijn, verpliehtend voor aIle huisartsengroepen. In
deze studie wordt nagegaan in hoeverre deze taken ook door huisartsengroepen
uitgevoerd gaan worden en op welke wijze die taakuitvoering dan plaats vindt.
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1.3 De bouwstenen voor de huisartsengroep

1.3.1 De waameemgroep

De bestaande waameemgroepen veranderen dus in huisartsengroepen. Hoe groot
is die verandering voor de waameemgroep?
De eerste gegevens over onderlinge waameming en waameemgroepen dateren uit
1967. In die periode hebben de meeste huisartsen weI vaste afspraken voor
weekenddiensten, tijdens de avonden wordt veelaI aileen in gevaI van nood een
beroep op elkaar gedaan en er is weinig ooderling overleg (Verbeek-Heida,
1968). In de zeventiger jaren komt de zorgverleoing tijdens de weekends een
aantaI maIeo oegatief in de publiciteit. Zowel door de pees aIs door huisartsen
zelf wordt gepleit voor een betere regeling. De vorming van kleine vaste groepen
wordt aanbevolen (van der Zee, 1974; Schouwstra, 1976). In diezelfde periode
wordt door het LHV-bestuur voor het eerst de suggestie gedaan, waarneemgroe-
pen meer 'op te tuigen' en via die groepen ooderlinge toetsing en een vestigings-
beleid te realiseren (LHV, 1975). De protesten van de LHV-Ieden tegen deze
beleidsvoorstellen zijn heftig. Groepen krijgen daardoor, zo wordt gesteld, een
veel zwaarder structureel en fuoctiooeel gewicht dan oorspronkelijk met die
groepen is beoogd en ze aankunnen (De Graaff, 1991).
Latere onderzoeken tonen aan dat waameemgroepen zich op eigen initiatief meer
gaan organiseren. Het aantaI groepen dat Minder dan eenmaaI per maand verga-
dert vermindert van 74% in 1974 (van Eijk e.a., 1977) naar 43% in 1984
(Crebolder, 1985). Vrijwel aile huisartsen maken inmiddels deel uit van een vast
waarneemverband (98%, de Jonge, 1988). Ook blijkt dat een deel van de waar-
neemgroepen reeds andere activiteiten heeft opgepakt. Verschillende groepen
melden oascholingsactiviteiten, overleg met andere zorgverleners en bespreking
van lokaIe ontwikkelingen (Crebolder, 1985; Blanken en Crebolder, 1986; VOH-
Brabant West, 1989; van de Rijdt en Touw, 1989; van den Hombergh en Jacobs,
1991).

1.3.2 Andere vormen van samenwerking tussen huisartsen

Naast waameemgroepen ontstaan, op beperkte schaal, ook andere vormen van
vaste samenwerking tussen huisartsen. In 1991 werkt 16% van de zelfstandig
gevestigde huisartsen in een praktijk met drie of meer andere artsen, waarvan 8%
in gezondheidscentra. Het aantaI groepspraktijken vertoont in de loop der jaren
een kleine, maar wei doorgaande stijging, het aantal gezoodheidscentra stabili-
seert zich (Pool eo Hingstman, 1992). Over organisatie en functioneren van
groepspraktijken is binnen de Nederlandse situatie weinig bekend. Ze treden zelf
weinig oaar buiten. Als afzonderlijke organisaties zijn ze, behaIve in de begin-
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periode, weinig onderzocht 3. WeI zijn er gegevens over werkwijzen en overleg-
vormen in vergelijIdng met gezondheidscentra en solo-werkende huisartsen.
Daaruit blijkt dat gezondheidscentra en in iets mindere mate groepspraktijken een
regelmatig vakinhoudelijk overleg kennen (Wijkel, 1986; Boerma, 1989; Kuyven-
hoven e.a., 1991). Gezondheidscentra presenteren zichzelf duidelijker als
samenwerkingsvorm. Een groot aantaI activiteiten die in bet LHV -beleid aan de
huisartsengroep worden toegedacbt, zijn in gezondheidscentra reeds aanwezig,
zoals intensief coUegiaal overleg, kwaIiteitsbewaking en gestructureerd overleg
met andere zorgverleners. Gezondheidscentra zien zicbzelf dan ook als een
mogelijke opstap naar potentieel kracbtige huisartsengroepen (Andriessen e.a.
1993; LVG, 1993; 1994). De meeste groepspraktijken en gezondheidscentra
omvatten echter te weinig artsen om zeifstandlg een huisartsengroep te kunnen
vormen. Slecbts 2% van de groepspraktijken en 14% van de gezondheidscentra
bestaan uit 6 of meer huisartsen (Pool, 1992) en ook die zijn dus voor een deel
als huisartsengroep nog te klein.

1.3.3 Samenwerking met andere zorgverleners

Een van de taken van de huisartsengroep is 'organisatie en co6rdinatie van de
thuiszorg', tecwijl ook als taak wordt genoemd 'indien gewenst en zinvol,
structureel vormgeven aan de samenwerking met andere zorgverleners'. Ook voor
de uitvoering van die taken zijn in het verleden reeds verscbillende vormen
ontstaan. AI genoemd zijn de gezondheidscentra, waarbi] buisartsen een vast
organisatoriscb samenwerIdngsverband vormen met tenminste de wijkverpleging
en aIgemeen maatscbappelijk werk.
Het home-team is eveneens een vorm van gestructureerde samenwerking waarbin-
nen een aantaI van de potentiele taken van de huisartsengroep worden uitgevoecd.
Hometeams kenmerken zicb door een tenminste maandelijks, hoofdzakelijk
patientgericht, overleg tussen een beperkt aantaI hulpverleners. Huisarts, wijkver-
pleegkundige en maatscbappelijk werker rnaken pee definitie deel uit van het team
(van Beugen e.a., 1990; Harmsen, 1993). Anders dan gezondheidscentra is er
geen gezamcnlijke huisvesting. Hometeams zijn vooraI op het platteland en
verstedelijkt platteland te vinden, waar de condities voor samenwerken door over-
lap van werkgebieden, relatief gunstig zijn. Van aIle huisartsen neemt in 1992
22% deel aan een hometeam (Harmsen, 1993).

Er is slechts een. uit 1973 stammend onderzoek gevonden naar de vonning en organisatie van
groepspraktijken (Siegenbeek e.a., 1973). Elders. met name in de VS is meer en recent
onderzoek gedaan, meestal echter naar grcte praktijken van family-doctors en specialisten.
Gezien de andere schaal en andere structuur rijn de bevindingen weinig bruikbaar voor de
Nederlandse situatie. In Groot-Brittannie, waar de meeste huisartsen in groepspraktijken
werken. ligt het accent op primary care teams en mjgt de onderlinge samenwerking van
huisartsen nauwelijks aandacht in onderzoek.
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Hometeams zijn in omvang enige tijd vrij stabiel geweest, vanaf begin 1990 is er
sprake van een daling (Harmsen, 1993).

Van meer recente datum zijn vormen van projectmatige en experimentele samen-
werking tussen eerste en tweede lijn. In 1992 zijn 475 van dergelijke projecten
geregistreerd (de Veer e.a., 1992). Huisartsen zijn bij veel van deze experimenten
betrokken, meestal met de RHV als participant. Onduidelijk is wat dat voor de
deelname van individuele huisartsen of de huisartsengroep betekent. Juist het
experimentele karakter van deze projecten maakt dat organisatievormen nog
weinig zijn uitgekristalliseerd. WeI is duidelijk dat het accent ligt op zogenaamde
'functionele netwerken', waarbij al naar gelang de individuele zorgbehoefte,
wisselende samenwerkingsvormen binnen de eerste lijn en tussen eerste en tweede
lijn worden gevormd.

1.4 De implementatie van het LHV -beleld

Waarneemgroepen vervullen, zo blijkt, reeds verschillende door de LHV beoogde
taken en huisartsen participeren ook reeds, individueel of in kleine groepen, in
exteme samenwerkingsverbanden. De in het Reglement Huisartsengroepen
genoemde taken zijn dus niet nieuw. Het nieuwe element is dat de vrijblijvend-
heid verdwijnt. Het reglement met de daarin opgenomen taken is een minimum-
regeling. Aile huisartsengroepen zijn, op termijn, gebonden aan het uitvoeren van
aile in het reglement genoemde taken. De elementen zijn bekend, het kader
waarbinnen die moeten worden uitgevoerd verandert.
In een projectvoorstel voor de implementatie van het LHV -beleid wordt de
bereidheid van individuele huisartsen om aan de vorming van huisartsengroepen
mee te werken, laag ingeschat. Verondersteld wordt dat de grote structurele en
culturele gevolgen die aan het functioneren van huisartsengroepen voor de
individuele huisarts zijn verbonden, een rem zullen vormen (Project Huisartsen-
groepen, 1989). Al in een eerder stadium zijn vraagtekens geplaatst bij de
vaardigheden van waameemgroepen tot uitbreiding van taken. Waameemgroepen
zijn ontstaan en samengesteld op een beperkte en zakelijke basis. In de waar-
neemgroep is men niet aIleen elkaars collega, maar voor een deel ook elkaars .
concurrent. Het ligt dan Minder voor de hand dat er snel en spontaan een klimaat
ontstaat dat nodig is voor het ontwikkelen van andere taken. Ook de interne
organisatie is niet afgestemd op een bredere taakvervulling (Meer functies voor
huisarts-waameemgroepen, 1986).

Een ander punt van twijfel vormt de bereidheid van individuele huisartsen om
zich aan besluiten van de beroepsorganisatie te binden. Normering door de
beroepsorganisatie heeft in het verleden vaak tot verzet geleid (van de Krogt
1981; de Jonge, 1988; de Graaff, 1991). Ook in de discussie over de voorstellen
uit de nota 'De positie van de huisarts in de toekomst' roept het kwaliteitsbeleid
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en de daannee verbonden normering de meeste bezwaren op (LHV Ledenbrief,
1988).
Er zijn echter ook tendensen aan te wijzen die de vorming van huisartsengroepen
positief kunnen ondersteunen. Het belang van de onderlinge waarneming neemt
toe, door uitbreiding van het aantal part-time werkende huisartsen en een meer
algemene behoefte onder huisartsen aan meer privetijd (Hingstman 1990, Dijk-
stra, 1992). Waameemdiensten worden vaak als een belasting ervaren, vooral
door het oneigenlijk gebruik dat patienten van deze diensten maken (van Dieren-
donck e.a., 1992).
Een gezamenlijk beleid en betere afstemming zullen dus ook in het voordeel van
de individuele huisarts zijn. Ook zullen huisartsen niet ongevoelig zijn voor de
exteme dreiging die door maatschappelijke veranderingen en overheidsmaatrege-
len ontstaat. Bij een onderzoek in een van de LHV-districten blijkt dat 93% van
de huisartsen de stelling onderschrijft dat 'wij ons beter moeten organiseren om
ons in de gezondheidszorg te kunnen handhaven' (van den Hombergh en Jacobs,
1991). In een ander district is 92% van de waameemgroepen van mening dat de
waameemgroep een rol kan vervullen in de kwaliteitsbewaking van het functione-
ren van de leden (VOH Brabant West, 1989).

Een specifiek probleem voor implementatie van het LHV-beleid is de 'losse
koppeling' van de huisartsenorganisatie. Huisartsen zijn in sterke mate autonoom
in het uitoefenen van hun beroep en bepalen hun eigen ontwikkeling. In een
dergelijk systeem is grootschalige verandering moeilijk top-down en als kant en
klaar concept door te voeren (Weick, 1982; Bamhoom en Walda, 1992).
Verandering zal meer kans van slagen hebben als de uiteindelijk vorm van de
huisartsengroep niet wordt opgelegd maar door de huisartsen zelf, op grond van
eigen ervaring en ornstandigheden, bepaald kan worden. Het weIslagen van de
vorming van huisartsengroepen zal daarom voor een belangrijk deel afhangen van
de mate waarin dat beleid aansluit bij de wensen en behoeften van de individuele
huisartsen en ruimte laat voor een eigen invulling.

Vanaf het moment dat de discussienota 'De positie van de huisarts in de toe-
kornst' is uitgebracht, heeft de LHV een actief beleid gevoerd om de leden te
informeren en met hen in discussie te gaan over de nieuwe koers.
In 1990 is een Implementatieproject gestart om de ontwikkeling van huisartsen-
groepen te ondersteunen. Het project maakt gebruik van een combinatie van
interventies. De belangrijkste activiteit van het project is begeleiding, op aan-
vraag, van afzonderlijke huisartsengroepen. Daarnaast houdt het project zich
bezig met het geven van algemene informatie, training van huisartsen in de
uitvoering van organisatorische taken en zorgen voor een uitwisseling van
ervaringen tussen groepen. De strategie is een combinatie van top-down en
bottum-up (een cuItureel-politieke benadering). Deze benadering kenmerkt zich
door: het aangeven van een perspectief maar dit niet te vee! vooraf invullen, druk
uitoefenen om in beweging te komen, maar het tempo en de weg waarlangs
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veranderingen worden bereikt vrij te laten. De eindresultaten staan niet vooraf
vast, hoewel de richting wei wordt aangegeven. Het resultaat van de ontwikke-
ling zal dan ook niet uniform zijn (Project Huisartsengroepen, 1989; Bamhoom
en Walda, 1992).

1.5 Doel van het onderzoek

Parallel aan het Implementatieproject vindt het hier beschreven onderzoek plaats
naar de omvonning van waameemgroepen naar huisartsengroepen. In uitvoering
staan beide los van elkaar. Het onderzoek richt zich op de evaluatie van het
LHV-beleid voor huisartsengroepen. Doel in het onderzoek (het kennisdoel,
Kuypers, 1989) is inzicht te krijgen in factoren die de ontwikkeling van waar-
neemgroep naar huisartsengroep belemmeren of bevorderen en daannee in de
realiseecbaarheid van het beoogde beleid. Gaan waameemgroepen de door de
LHV beoogde taken daadwerkelijk uitvoeren, wordt de uitvoering van die taken
op bindende wijze gereguleecd en welke factoren belemmeren of bevorderen dat?
Het onderzoek moet infonnatie bieden voor het zonodig bijstellen van beleidsdoe-
len en invoeringsstrategie. Deze inzichten dienen bruikbaar te zijn voor instanties
en personen die zich bezig houden met stimulering van en ondersteuning aan
huisartsengroepen, in casu de LHV en de districtsbureaus (doel van het onder-
zoek of maatschappelijk doel).

Het onderzoek is een evaluatie van het door de LHV gevoecde beleid. De
activiteiten van het Implementatieproject worden daarbij gezien als een van de
mogelijke factoren die, als omgevingskenmerken, op de ontwikkeling van de
huisartsengroep van invloed kunnen zijn.

Het LHV-beleid vonnt het referentiepunt. Er zal echter evenzeer aandacht zijn
voor de wijze waarop huisartsengroepen zelf het LHV-beleid invullen, wat van
dat beleid in de praktijk wenselijk en realiseerbaar wordt geacht en welke
altematieven groepen mogeJijk zelf ontwikkelen.
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1.6 Opbouw van deze studie

In dit hoofdstuk zijn reeds verschillende vragen opgeworpen, ze vonnen de
hoofdvragen voor het onderzoek. Deze centrale vragen zijn:
• Gaan huisartsengroepen de door de LHV beoogde taken ook daadwerkelijk

uitvoeren, op welke wijze wordt daar vonn aan gegeven en in hoeverre
ontstaan daarbij bindende vonnen van samenwerken?

• Welke factoren bevorderen of belemmeren een dergelijke ontwikkeling?
• Is een dergelijke samenwerking aantrekkelijk voor de individuele huisartsen en

past meer bindende samenwerking bij de taken en structuur van huisartsen-
groepen?

Voor de beantwoording van die vragen zal eerst een conceptueel model worden
ontwikkeld. Een dergelijk model vonnt de theoretische bedding. Het geeft een
leidraad voor de afbakening van het te onderzoeken systeem, het selecteren van
relevante vragen en het kiezen van de meest geeigende methode. Het conceptueel
model biedt tevens het interpretatiekader voor de in het onderzoek verkregen
resuItaten (Segers, 1983).
Er zal voor dit onderzoek een eigen model moeten worden opgesteld. Huisartsen-
groepen zijn een nieuw verschijnsel. Ze bouwen weliswaar voort op waarneem-
groepen, maar ook naar waarneemgroepen is nog weinig onderzoek gedaan. Voor
zover wei aanwezig is het beschrijvend van aard, zonder een duidelijk theoretisch
kader. Een uitzondering vonnt het onderzoek van van Eijk e.a. (1977). Hun
model is echter beperkt tot de organisatie van de waarneming en voor dit onder-
zoek daardoor te smal.
Bij de opbouw van het conceptueel model zaI vanuit verschillende perspectieven
naar de huisartsengroep worden gekeken. Ieder beeld levert andere vragen op,
gezamenlijk vullen ze de diagnose in, waardoor een complex verschijnsel beter
begrepen kan worden (Morgan 1986).

De vorming van de huisartsengroepen vindt plaats tegen de achtergrond van een
aantal maatschappelijke en politieke veranderingen in de gezondheidszorg. Het
LHV beleid is een antwoord op deze veranderingen. In hoofdstuk 2 zal het
beleid tot vorming van huisartsengroepen worden bezien als een stap in het
proces van professionalisering en vermaatschappelijking. De in dit eerste hoofd-
stuk kort aangegeven beleidsdoelen worden in hoofdstuk 2 vanuit die invalshoek
nader belicht. Die beschrijving biedt tevens aanknopingspunten om de betekeois
van de resultaten uit dit onderzoek voor de organisatie van de huisartsgenees-
kunde en van de gezondheidszorg in het algemeen, te kunnen overzien.

Voor het welslagen van het LHV-beleid Iijken de opvattingen en wensen van de
individuele huisarts van essentieel belang te zijn. Het onderzoek moet daar inzicht
in bieden en zaI dus zowel op individueel als op groepsniveau moeten plaatsvin-
den.
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In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op het mogelijk belang van de huisartsengroep
voor de individuele leden. In hoeverre is te verwachten dat het ook voor de
individuele huisartsen aantrekkelijk en zinvol is aan een huisartsengroep deel te
nemen. De huisarts is in verschillende hoedanigheden lid van de huisartsengroep;
als persoon, als zelfstandige ondememer en als professional. De individuele
motieven zullen dan ook vanuit een sociaal-psychologisch, een economisch en een
professionaliserings-perspectief worden bezien. In hoofdstuk 3 wordt een concep-
tueel model voor bet onderzoek op individueel niveau opgesteld. Het hoofdstuk
sluit af met de onderzoeksvragen voor dat deel van het onderzoek.

Hoofdstuk 4 bevat de theoretische verkenning voor bet onderzoek op groepsni-
veau. F.c worden enkele theoretische modellen voor de organisatie van de buisart-
sengroep in kaart gebracht, waarbij met name, gezien bet LHV-beleid, aandacht
wordt besteed aan de vonnen en condities voor bindende samenwerking. Ook de
relatie tussen individuele strategie en organisatievormen komt daar aan bod. Naar
structuur en organisatie van de huisartsengroep zal eveneens vanuit verschillende
invalshoeken worden gekeken. De huisartsengroep is op te vatten als een sociaal-
psychologisch systeem; een produktiesysteem; een kleine organisatie en, door de
exteme taken, als een deel van een netwerk. Aan het eiade van dit hoofdstuk
worden het conceptueel model en de onderzoeksvragen voor het groepsniveau
geformuleerd.

Hoofdstuk 5 bevat de nadere uitwerking van de opzet van het onderzoek. In dat
boofdstuk zullen de methode en de selectie van de onderzoekspopulatie worden
toegelicht.

De bevindingen worden vanaf hoofdstuk 6 beschreven. Eerst op individueel
niveau (hoofdstuk 6 en 7), daama op het niveau van de groep (hoofdstukken 8
tot en met 12).
In hoofdstuk 13 zijn de antwoorden op de onderzoeksvragen samengevat, waama
in hoofdstuk 14 wordt ingegaan op de betekenis van deze bevindingen voor het
LHV-beleid inzake buisartsengroepen, maar ook op de bredere betekenis voor de
gezondheidszorg als geheel.

Deze opzet wordt op de volgende pagina scbematiscb weergegeven.
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Hoofdstuk 2 PoIitiek-maatschappelijke context

2.1 Professionalisering en vermaatschappelijking

Waameemgroepen zijn door de leden zelf gevonnde samenwerkingsverbanden.
Door veranderende maatschappelijke en politi eke omstandigheden wordt deze
vonn van samenwerken voor de beroepsorganisatie van belang, als instrument
voor beleidsimplementatie. De waameemgroepen worden als huisartsengroep in de
beroepsorganisatie opgenomen. In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op dit
belang van de huisartsengroep voor de professie.
Door de vorming van huisartsengroepen vanuit dit professionaliserings-perspectief
te bezien worden de achtergronden van dit beleid beter zichtbaar en zullen ook de
resultaten van het hier beschreven onderzoek beter te interpreteren zijn.

De kern van het professiebegrip is dat een beroep, gericht op maatschappelijke
relevante dienstverlening, eigen specifieke kennis bezit en vanuit die kennis een
zekere mate van autonomie verkrijgt om te bepalen hoe die dienstverlening wordt
ingericht, uitgevoerd en gecontroleerd. Eigen autonomie als professie is geen vast
gegeven maar afhankelijk van het krachtenspel tussen beroepsgroep en de overheid
die legitimering aan een beroep verschaft (Freidson, 1970). Professionalisering
omvat dan ook aItijd drie samenhangende processen. Differentiatie, institutionali-
sering en legitimering (Mok, 1973). Het eerste houdt in dat beroepsbeoefenaren
specifieke kennis en kunde verwerven en daarmee een claim leggen op een bepaald
veld van activiteiten. Dit wordt aangeduid met de term 'domein'. Institutio-
nalisering wit zeggen dat er een vaste structuur ontstaat voor de wijze waarop
kennis en kunde worden toegepast, dus een standaardisatie van werkwijzen binnen
een professie. Legitimering houdt in dat de domeinclaim en wijze van institutiona-
lisering door de omgeving wordt geaccepteerd. (Mok, 1973).
Een beroepsgroep kan alleen een eigen domein en autonomie over dat domein
verwerven als daarvoor maatschappelijke erkenning bestaat. Die erkenning wordt
verleend als de professie door de maatschappij als nuttig en betrouwbaar wordt
gezien. Van der Krogt noemt dit de gebruikswaarde. Door een hoge gebruiks-
waarde in stand te houden verstevigt een professie haar onderhandelingspositie, de
ruilwaarde (van der Krogt, 1981). Een professie moet er voor zorgen steeds
aansluiting te houden met veranderende maatschappelijk eisen. Professionalisering
is daarom nooit voltooid. Legitimering moet voortdurend opnieuw bevochten en
bevestigd worden. Om die legitimering te verwerven en te behouden heeft een
beroepsgroep een machtspositie nodig die alleen door collectief optreden te ver-
krijgen is (van der Krogt, 1981). Een beroepsgroep moet daartoe haar leden
kunnen nonneren en zal dat, aangepast aan de veranderende maatschappelijke
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eisen, steeds opnieuw moeten kunnen doen.
Het professionaliseringsproces van de huisarts hangt dan ook nauw samen met
maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. In de afgelopen decennia heeft zich
een tendens tot 'vennaatschappelijking' van de gezondheidszorg voorgedaan.
Overheid en patienten gaan eisen en verwachtingen stellen aan de gezondheids-
zorg. Het functioneren van deze zorg wordt door overheid en gebruikers moor
expliciet beoordeeld in het licht van de werkelijke behoeften van individuen,
groepen en samenlevingsvragen (van Dijck, 1982). De autonomie van professio-
nals wordt hierdoor steeds moor onder voorwaarden en regels verleend, Omdat de
maatschappij moor eisen gaat stellen, wordt van professionals verlangd dat zij
maatschappelijke verantwoording afleggen (Freidson, 1984, ReIman, 1988).
Hierdoor verandert de positie van professional en daarmee ook de relatie tussen de
individuele beroepsbeoefenaars en de beroepsorganisatie. Op deze veranderende
relatie zal in dit hoofdstuk nader worden ingegaan, waarbij de in boofdstuk 1
aangegeven beleidsdoelen in dat licht opnieuw worden bezien.

De beschrijving van het proces van professionalisering van de buisartsgeneeskunde
wordt ingedeeld in drie perioden: voor 1975; van 1975 tot 1987; en van 1987 tot
1991. In deze perioden ligt achtereenvolgens het accent op: het afbakenen van een
eigen domein; beschenning van bet domein door institutionalisering en legitime-
ring; interne normering, het versterken van de gebruikswaarde om de ruilwaarde
in stand te houden.

2.2 Historische schets

2.2.1 Voor 1975 - afbakening van een eigen domein.

Hoewel huisarts als beroep reeds lang bestaat, is er 40 jaar geleden nog geen
sprake van een eigen professie, volgens de door Freidson (1970) en Mok (1973)
aangegeven criteria. De huisartsen vonnen binnen de artsengroepering geen duide-
lijk onderscheiden segment, ze worden aangeduid als 'restgroep' zijnde 'geen
specialist'. Een specifiek kennisgebied ontbreekt, weI is een eigen marktpositie
aanwijsbaar. De in 1945 opgerichte LHV is meer 'vakbond' dan beroepsorganisa-
tie. Materiele belangenbehartiging is lange tijd de enige activiteit (de Graaff,
1991). De overheid stelt nog weinig eisen en oefent alleen indirect invloed uit, via
de ziekenfondswet, de AWBZ en prijsregulering, waardoor er een ruime mate van
autonomie voor de individuele huisarts aanwezig is.

Met de oprichting van het Nederlands Huisartsen Genootschap (1956) worden de
eerste stappen ter afbakening van een eigen domein gezet. Het NHG steIt zich de
inhoudelijke ontwikkeling van het huisartsenvak ten doel en speeIt als zodanig een
belangrijke rol in het professionaliseringsproces. Aanleiding tot oprichting van het
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NHG is een expansieve groei van het aantal specialisten. Dat roept bij een aantal
huisartsen de vrees op dat het huisartsenberoep, als 'restcategorie' steeds verder
uitgehold zal worden. Het 'Woudschotenrapport' (1958) betekent in de ontwikke-
ling van een eigen huisartsendomein een mijlpaal. Huisartsgeneeskunde wordt
daarin omschreven als persoonlijke, continue en integrale zorg met curatieve,
revaliderende en preventieve taken. Deze bewoordingen vormen nog altijd de kern
van de functieomschrijving als huisarts (LHV, 1983a). De eerste stappen ter
definiering van een eigen specifiek domein als huisarts is door een beperkte
'voorlopersgroep' gerealiseerd. Deze activiteiten boeken intern en extern op
beleidsniveau succes. Zowel de LHV als de overheid nemen deze definiering van
het huisartsenvak over (de Jonge, 1988).

Begin zeventiger jaren komt het beroep opnieuw onder druk te staan. Binnen de
eerste lijn zijn wijkverpleging, jeugdgezondheidszorg, verloskunde, apothekers en
maatschappelijk werk sterk in opmars. Dit wordt door de huisartsen als een
nieuwe bedreiging voor de pas veroverde positie ervaren.
Het NHG beantwoordt deze dreiging door de nadruk te leggen op samenwerking
en inkadering van de huisarts binnen de eerste lijn. Een multi-disciplinair
samengestelde werkgroep (vrij uniek tot op heden) buigt zich over een nieuwe
taakomschrijvingvan de huisarts (NHG, 1975). Erkend wordt dat de in het Woud-
schotenrapport gegeven taakomschrijving te ambitieus is en dat de buisarts die
alleen in samenwerking met anderen kan realiseren.

De discussie over de positie van de huisarts begint nu ook de individuele huisarts
te raken. De nadruk op inbedding van de buisarts in de eerste lijn wordt gezien als
een bedreiging voor de individuele autonomie en bet vrije ondernemerschap (de
Graaff, 1991). Het LHV-bestuur stelt, om deze bedreigingen te keren, een beleid
voor waarin interne normering voor bet eerst duidelijk aanwezig is. In de eerste
'Blauwe Nota' worden voorstellen gedaan om de praktijkgrootte aan een maximum
te binden en onderlinge toetsing in te voeren (LHV, 1975). Voor de leden is deze
opstelling niet acceptabel. Waar het centraal bestuur mikt op lange termijn voorde-
len, ervaren de leden vooral de nadelen op korte termijn in de vorm van inperking
van de individuele autonomie (van der Krogt, 1981; de Jonge, 1988). De verande-
ring in de relatie tussen individuele beroepsbeoefenaar en beroepsorganisatie
begint zichtbaar te worden.

2.2.2 Van 1975 tot 1987 - bescherming van het domein

Institutionalisering en legitimering
De overheid is zich ondertussen steeds duidelijker als actor op bet terrein van' de
gezondheidszorg gaan begeven. Nadat in de jaren zestig de naoorlogse beper-
kingen op groei van de gezondheidszorgvoorzieningen waren opgeheven, noopte
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de enonne kostentoename begin zeventiger jaren tot nieuw beleid (Structuumota.
1974). In dit overheidsbcleid zijn kostenbeheersing. verbetering van de samenhang
en toegankelijkheid en vergroting V!lO de invloed van patienten op zorgvoorzie-
ningen de centrale doelen. Sindsdien zijn deze intenties niet meer van de politieke
agenda verdwenen, hoewel de beleidsinstrumenten zich wijzigen.
Naast aandacht voor kostenbeheersing en structuur gaat de overheid zich ook meer
met de inhoud van de zorg bezig houden. De discussie over grenzen aan de zorg,
prioriteiten en selectief gebruik van zorg wordt ingezet (WVC. 1980; 1983a;
1983b; 1986).

Binnen LHV en NHG ligt in deze periode het accent op institutionaIisering en
legitimering van het geclaimde domein. De fricties tussen LHV-bestuur en leden
naar aanleiding van de eerste 'Blauwe Nota' (LHV. 1975) maken duidelijk dat
interne normering, noodzakelijk voor het behoud van de gebruikswaarde van de
professie, een andere wijze van functioneren van de beroepsorganisatie vraagt. Het
in de eerste Blauwe Nota gepresenteerde beleid wordt voor een groot deel
ingetrokken. Prioriteit wordt gelegd bij het verhelderen van de besluitvormings-
structuur en het verbeteren van de relatie tussen Centraal Bestuur en Ledenverga-
dering (de Jonge, 1988). Pas daarna wordt het proces van definiering van het
eigen vakgebied en het verwerven van exteme erkenning voortgezet. De LHV
neemt daarin de leidende positie van het NHG over. omdat aIleen dan voldoende
draagvlak binnen de beroepsgroep gereaIiseerd kan worden. Achtereenvolgens
worden een functieomschrijving (1981) en het Basistakenpakket (1983) door de
LHV-leden aanvaard. Vooralsnog hebben deze documenten hoofdzakelijk een
exteme functie. Ze dienen de claims op een centrale positie, kleinere praktijken en
betere honorering te ondersteunen. Van interne nonnering is slechts beperkt
sprake, het basistakenpakket vonnt meer een wensenpakket dan een eisenpakket.
Als zodanig wordt het door de leden vrij breed gedragen (de Jonge, 1988).

In de functieomschrijving en het basistakenpakket wordt de generalistische functie
en centrale positie van de huisartsgeneeskunde opnieuw onderstreept. De huisarts
presenteert zich 'als poortwachter'. die de instroom naar de duurdere specialisti-
sche zorgvoorzieningen bewaakt en reguleert. Het overheidsbeleid sluit met het
streven naar echelonnering (wat neerkomt op versterking van de eerste lijn) en
substitutie (van intramuraal naar extramuraal en van professionele zorg naar
zclfzorg en mantelzorg) aan bij de belangen van de buisarts. Overheid en LHV
vinden elkaar dan ook als coalitiepartners. Dit resulteert in een convenant tussen
LHV en WVC (1985). De LHV weet over aIlerlei hangende kwesties toezeggingen
van de overheid te krijgen zoals over de opleiding, de fmanciering van ondersteu-
ning en deskundigheidsbevordering, de regeling van de goodwill en een vest i-
gingsbeleid. De LHV verplicht zich in ruil daarvoor voor interne regulering zorg
te zullen dragen. Praktijkverkleining wordt gekoppeld aan realisering van het
basistakenpakket. Van drukmiddel voor externe legitimering wordt de taakom-
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schrijving tot interne norm verheven. De positie van de LHV verandect daardoor
opnieuw. Acceptatie van het gevoerde beleid is onvoldoende, de LHV moet ook
greep krijgen op de werkwijzen van de individuele huisarts. Het streven van de
LHV is, door zeit orde op wen te stellen, het recht van zelfregulering als profes-
sie te behouden. Zij zit daarmee tussen twee vuren. Enerzijds een overheid die de
autonomie van de professie steeds meer aan voorwaarden bindt en anderzijds een
acbterban die zicb moeilijk laat binden. AI snel na het sluiten van het Convenant
ontstaan, mede onder druk van de leden, fricties tussen overheid en LHV over de
uitvoering van het convenant. Een nieuwe koerswijziging kondigt zicb aan.

2.2.3 Van 1987 tot 1991 - Interne normering

Bescherming van de ruilwaarde
De publikatie van de LHV-discussienota 'De positie van de huisarts in de
toekomst' (LHV, 1987) markeert de overgang naar een volgende fase. Politiek-
maatscbappelijk is ondectussen een en ander gewijzigd. De sturing door de
overheid komt steeds meer onder kritiek te staan. Beoogde beleidsdoelen worden
nauwelijks gehaald. In plaats daarvon treedt bureaucratisering en verstarring op.
De Conunissie Dekker moet nieuwe wegen voor regulering van de gezondheids-
zorg aangeven. De comrnissie pleit voor versterking van de marktgerichtheid
binnen de gezondheidszorg, deregulering bij de overheid en in plaats daarvan een
meer voorwaardenscheppend beleid en een krachtig substitutiebeleid (Commissie
Structuur en Financiering gezondheidszorg, 1987). Het 'planningsdenken' over de
gezondheidszorg wordt vervangen door ordening en kostenbeheersing via
marktmechanismen. Ziektekostenverzekeraars en zorgaanbieders zullen in onderlin-
ge onderhandelingen tot afspraken over volume, prijs en kwaliteit moeten komen.
Nieuw is ook dat niet langer bestaande instellingen en organisaties uitgangspunt
voor ordening zijn, maar 'functies', de te leveren zorg. De overheid neemt de
adviezen van de comrnissie Dekker in grote lijnen over (WVC, 1988) en komt met
nieuwe beleidsvoorstellen in de nota 'Werken aan zorgvernieuwing' (Plan Simons,
WVC, 1990). Beperkte bijstelling biedt, aldus deze nota, geen soelaas meer. Er is
een fundamentele vernieuwing (modernisering) nodig. Verzekeraars, aanbieders en
verzekerden moeten zelf meer belong krijgen bij kostenbeheersing. 'Vergroting
van doelmatigheid', 'verantwoorde zorg', 'zorg op maat' en 'gepast gebruik'
worden kernthema's voor de komende jaren.

Met de introductie van marktwerking en een functiegericbte benadering wordt het
voor alle partijen van belang de eigen positie te versterken. De LHV reageertsnel
op deze koerswijziging. Kort na het rapport van de Comrnissie Dekker komt de
LHV met een discussienota (De positie van de huisarts in de toekomst. LHV,
1987), welke leidt tot de in het vorige hoofdstuk beschreven reorganisatie.
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Het NHG heeft inmiddels het standaardenbeleid opgezet en heeft hiennee de taak
tot verdere nonnontwikkeling op zich genomen (NHG, 1987). Op landelijk niveau
is daarmee een duidelijk en coherent beleid tot verdere institutionalisering en
daarvan afgeleide interne nonnering ingezet. Een zekere eenzijdigheid heeft de
gekozen aanpak wel. Daar zal later op worden teruggekomen.

2.3 Het LHV-beleid en de rol van huisartsengroepen

In hoofdstuk 1 zijn in het LHV-beleid, dat in de nota 'De positie van de huisarts
in de toekomst' in gang is gezet, drie hoofdlijnen onderscheiden. Deze zijn de
versterking van de beroepsorganisatie, het kwaliteitsbeleid en de versterking van
de centrale positie van de huisarts. De huisartsengroep wordt als een belangrijk
instrument voor de realisering van dat beleid gezien. In het tweede deel van dit
hoofdstuk zal op het specifieke belang van elk van deze beleidsdoelen dieper
worden ingegaan. Ook wordt nagegaan welke veranderingen daardoor in de relatie
tussen individuele leden en beroepsorganisatie gaan ontstaan.

2.3.1 Versterking van de beroepsorganisatie

De opdracht waarvoor de LHV zich gesteld ziet, 'het produkt huisartsgeneeskunde
te beschennen en te garanderen' (LHV, 1987), vraagt om een breed gedragen
besluitvonning en een grote mate van interne controle en discipline. Daarvoor is
in de eerste plaats een verhetering van de communicatie tussen 'peri/ere' huisart-
sen en centraal bestuur nodig. Een dergelijke communicatie is, ter verkrijging van
voldoende draagvlak voor het te voeren beleid, van essentieel belang. De in
hoofdstuk 1 beschreven nieuwe opbouw van de LHY-organisatie moet daarin
voorzien. De opzet is dat de huisartsengroep, via de RHV, direct betrokken wordt
bij centrale beleidsvoorbereiding.

Een tweede belang is 'de gelederen gesloten te houden', In de periode dat de
overheid nog de belangrijkste onderhandelingspartner is, is eenheid binnen de
beroepsgroep minder een probleem. In het nieuwe verzekeringsstelsel worden de
onderhandelingen gedecentraliseerd. Daarmee ontstaat het gevaar dat verzekeraars
'huisartsen tegen elkaar gaan uitspelen' (LHY Ledenbrief, 1990). De LHV tracht
daarom toch een centrale regie over deze onderhandelingen te handhaven. In de
statuten is geregeld dat de door de DHV te sluiten contracten moeten passen in de
landelijk opgestelde raamovereenkomsten en de goedkeuring behoeven van het
centraal bestuur (in laatste instantie de ledenvergadering). Ook in het Reglement
Huisartsengroepen is een bepaling opgenomen dat de leden van de groep geen
overeenkomsten met verzekeraars mogen sluiten die niet passen in de collectieve
overeenkomst en die buiten de tussenkomst van LHY en DHV worden overeenge-
komen (artikel 10, Reglement Huisartsengroepen LHY, 1991a).
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Een derde belang bij de interne reorganisatie is de vergroting van de wervings-
kracht van de LHV. Hoewel de participatiegraad hoog is (89% in 1991), is in het
verleden bij het uitvoeren van een eigen vestigingsbeleid gebleken dat niet-leden
interne afspraken danig kunnen verstoren. Het 'uit elkaar spelen van huisartsen'
wordt zoals hier hoven reeds is aangegeven, binnen de LHV zeer gevreesd. In de
nieuwe structuur wordt de waarneemgroep, als huisartsengroep, geincorporeerd in
de verenigingsstructuur. Ook huisartsen die geen lid zijn van de LHV maken deel
uit van een waarneemlhuisartsengroep. Binnen de nieuwe structuur worden
besluiten van huisartsengroepen onderworpen aan goedkeuring door het district en
in laatste instantie de LHV Ledenvergadering. Niet-leden komen daardoor in een
merkwaardige positie. Zij worden afhankelijk van een orgaan waar ze zelf geen lid
van zijn. De LHV hoopt en verwacht dat niet-leden daardoor aIsnog besluiten lid
te worden, zodat zij directer invloed op deze ontwikkeling kunnen uitoefenen
(LHV Ledenbrief, 1990). Aan aIle niet-leden is over het beleid ten aanzien van
huisartsengroepen speciaal informatie gegeven. De LHV benadrukt in deze Niet-
Ledenbrief (LHV, 1992) dat representativiteit van de beroepsvereniging van groot
belang is om met gezag te kunnen spreken. Onderhandelingen zullen aIleen
succesvol zijn, zo stelt de Niet-Ledenbrief als ze ondersteund worden door een
hechte achterban.

Het belang van de huisartsengroep voor de LHV aIs organisatie is duidelijk. Waar
in de plannen van Dekker en Simons getracht wordt 'onderlinge concurrentie
tussen wrgaanbieders' te introduceren, poogt de LHV de collectieve macht aIs
professie zoveel mogelijk in stand te houden. Door de huisartsengroep aan de
vereniging te binden kan een grotere interne legitimering worden verkregen terwijl
tevens het probleem van 'liften' door niet-leden (free-riding, weI meeprofiteren
zonder zelf aan gemaakte afspraken gehonden te zijn) kan worden beperkt. De
huisartsengroep wordt hiermee aan verenigingsbesluiten onderworpen, in ruil voor
meer invloed op de besluitvorming en bescherming tegen exteme concurrentie.

2.3.2. Kwaliteitsbeleid

Voor het in standhouden van de 'ruilwaarde' (de belangenbehartiging) is het nodig
de gebruikswaarde op een hoog peil te houden. De LHV heeft zich extern
duidelijk gepresenteerd aIs 'kwaliteitsbewaker'. De overheid verlangt ook een
dergelijke opstelling. De LHV heeft de verantwoordelijkheid op zich genomen om
kwaIiteitseisen te formuleren en ook te controleren of de individuele huisarts aan
reele kwaIiteitseisen voldoet. Een goed kwaIiteitssysteem kan wwel de autoriteit,
het aanzien en de positie als het zelfvertrouwen van de huisarts substantieel
versterken (De Huisarts, 1990b). De LHV wit de 'concurrentie aan' maar dan op
basis van kwaIiteit en niet op basis van prijs (LHV, 1987). Een dergelijke profile-
ring is in het belang van de beroepsgroep. Met meer nadruk op marktwerking



24

krijgt men ook met economische mechanismen te maken. Indien een koper onvol-
doende zekerheid heeft over de kwaliteit van een produkt zullen slechte produkten
op den duur de goede uit de markt prijzen (Akerlof 1986). Onzekerheid over de
kwaliteit van een produkt tast de marktpositie aan. Een (beroeps)organisatie moet
zich daar tegen indekken door duidelijke kwaliteitsgaranties te geven en de ge-
loofwaardigheid van de 'branche' als totaal bewaken.
am de kwaliteit van de huisartsgeneeskunde te garanderen heeft de LHV een
systeem opgezet dat via verplichte nascholing en daaraan gekoppelde toetsing leidt
tot periodieke herregistratie. Dit is echter een beleid op Iangere termijn. Gestart
wordt met meer infonnele toetsing in de huisartsengroep op basis waarvan de
individuele huisarts een gerichte keuze voor nascholing kan maken (LHV, 1990c).
Dat dit beleid duidelijk gekoppeld is aan de 'ruilwaarde' blijkt uit de eisen inzake
honorering en opleiding die steeds aansluitend worden gesteld.

Door dit beleid van overheid en beroepsorganisatie verandert de aard van de
professionele autonomie. Autonomie over de eigen beroepsinhoud vormt in de tra-
ditionele omschrijving de kern van het professional zijn. De rechtvaardiging
hiervoor is dat een professie een hoge graad van kennis en bekwaamheid heeft
verworven, die door buitenstaanders niet kan worden beoordeeld en gereguleerd.
Van een professional wordt verondersteld dat die zelf zorgvuldig en deskundig
handelt (Freidson, 1970; van der Krogt, 1981). Voor individuele artsen is een be-
langrijk aspect van de professionele autonomie dat zij vrij zijn in de keuze van
hun therapie, hun diagnostiek, en hun wijze van begeleiding (Spreeu wenberg ,
1991). Naast specifieke kennis en bekwaamheid vonnen de onvoorspelbaarheid
van het werk en de afstemming van de zorgverlening op de individuele patient
argumenten voor individuele autonomie. De arts moet op grond van medisch
inhoudelijke criteria zelf kunnen bepalen welke hulp in een individueel geval
geboden is. Medische autonomie is in deze optiek vooral in het belang van de
individuele patient (Medisch Contact 1991, themanumrner).
Maatschappelijk en ook bij de bestuurlijke top van de beroepsorganisaties wordt
echter steeds meer de stelling ingenomen dat niet iedere individuele professional
zijn eigen definities van kwaliteit of kwaliteitseisen kan gaan fonnuleren. Oat
behoort bij uitstek tot het domein van de professie. 'Men kan zich niet op de
professionele autonomie beroepen om te argumenteren dat men een andere
opvatting van kwaliteit wenst vast te houden. Daannee stort het bouwwerk in en
valt het op het eigen hoofd' (Commissie Medische Ethiek KNMG, 1991).

Tussen de autonomie op het niveau van de beroepsgroep en de individuele autono-
mie zit een spanningsveld. Voor de huisarts speelt dit probleem in het bijzonder.
Freidson (1970) maakte reeds een onderscheid in 'de patient-georienteerde' en de
'collega-georienteerde' artsen. Deze orientatie hangt sterk samen met de werkset-
ting. Een solist die bovendien voor de toelevering van patienten afhankelijk is van
het eigen oordeel van patienten (directe toegankelljkheid), zal neigen naar een
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patient-orientatie, wat wil zeggen dat hij zich vooral door het oordeel van de
patient laat leiden. Een dergelijke arts is moeilijk observeerbaar door coUegae en
ook niet afhankelijk van hen. In de collega-georienteerde werksetting werkt de arts
in een situatie waarin collegae het werk onderling kunnen evalueren. Artsen in een
eollega-georienteerde werksetting zullen zich meer naar collegiale normen richten.
Latere onderzoeken ondersteunen deze stelling (Wollinsky en Marder, 1985;
Wijkel, 1986; Kuyvenhoven, 1991; Wijkel e.a., 1992, Marinus, 1993).

Huisartsen verkeren in meerderheid in een situatie die vooral een patientgeriehte
opstelling zal bevorderen. Deze opstelling wordt nog versterkt doordat bij de
afbakening van het eigen domein en institutionalisering van werkwijzen veel
nadruk is gelegd op 'patient-orientatie'. In de rapporten 'Hoe helpt de dokter'
(NHG, 1975) en 'Methodisch Werken' (NHG, 1978), is de huisarts geleerd open
te staan voor aile hulpvragen, te achterhalen wat de patient zelf wiI en daar de
keuze van zijn beleid op at te stemmen. Met die verbreding van de hulpvraag
komen ook maatschappelijke en ethische problemen de spreekkamer binnen. Dit
maakt de beroepsgroep kwetsbaar. De werkwijzen van de huisarts kunnen
daardoor openlijk ter discussie worden gesteld, juist op een terrein waarbij de
claim op eigen autonomie moeilijk te handhaven is omdat werkwijzen niet
berusten op specifieke kennis (de Swaan, 1989).
De breedte van het werkterrein, in combinatie met een voomamelijk solistische
praktijkvoering en pas laat ontwikkelde institutionalisering hebben er toe bijgedra-
gen dat er in de wijze van werkuitvoering tussen huisartsen grote verschillen zijn
ontstaan. Het toegenomen wetenschappelijk onderzoek maakt dit voor de buiten-
wereld zichtbaar. Ook dat verzwakt de professionele claim. Terugdringen van
verschillen in 'gebruikswaarde' wordt daardoor als 'overlevingsstrategie' steeds
belangrijker. Voor versterking van de eigen positie zullen verschillen in werkwij-
zen van individuele huisartsen tot 'aanvaardbare proporties' moeten worden
teruggebracht (NHG, 1987).

De LHV tracht, door gebruik te maken van de huisartsengroepen, de werksetting
van de huisartsen van sterk 'patient-georienteerd' naar meer 'collega-georienteerd'
om te buigen.
Van de individuele huisartsen wordt daarbij verwacht dat zij een deel van de eigen
autonomie inleveren om de autonomie als beroepsgroep in stand te houden. Voor
de huisartsengroep betekent het dat er een zekere mate van onderlinge controle en
feed-back moet gaan ontstaan, waardoor collegiale relaties kunnen gaan veranderen
(de Huisarts, 1990c).
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2.3.3 Behoud en versterking van de centrale positie

Als derde beleidsoptie voor de vorming van huisartsengroepen geldt de bescher-
ming van de centrale positie van de huisartsen binnen het gezondheidszorgsysteem.
Bij de afbakening van een eigen domein is vanaf het begin gekozen voor een
generalistische funetie en een centrale positie binnen de gezondheidszorg. In eerste
instantie Iigt het accent op de huisarts als 'intaker' voor eersteIijnszorg en de
specialistische gezondheidszorg (NHG. 1975). In het Basistakenpakket (LHV,
1983) wordt de verantwoordelijkheid voor de continuiteit van zorg ook na de
verwijzing als taak van de huisarts aangemerkt. De huisarts moet bovendien
bewaken dat de zorg in het juiste echelon wordt gegeven. De huisarts moet dus
onnodige verwijzingen voorkomen en waar nodig zorg uit de tweede Iijn terugha-
len naar de eerste Iijn. De rol van de huisarts als 'poortwachter' krijgt als
beleidsdoel steeds meer nadruk. (LHV, 1987; Brands. 1988).
De LHV stelt dat de kwaliteit en doelmatigheid van de gezondheidszorg verhoogd
zullen worden als de huisarts in staat wordt gesteld de poortwachtersfunctie goed
te vervullen. De LHV legt hoge prioriteit op de versterking van 'de medische as'.
Het Centraal Bestuur verwacht dat in de toekomst huisartsengroepen binnen een
netwerk funetioneren waarbij clusters van buisartsengroepen samen met clusters
van specialisten overeenkomsten over de zorg kunnen gaan sluiten met verzeke-
raars (LHV Ledenbrief, 1989a).
Naast realisering van de poortwachtersfunetie wordt door de LHV ook veel belang
gehecht aan de aanwezigheid van de huisarts in de thuiszorg. 'Huisartsen worden
vaak maar marginaal betrokken bij de organisatie van thuiszorg terwijl juist zij
degenen zijn die verantwoordelijk zijn voor het leveren van medische zorg in de
thuissituatie en het indiceren van thuiszorg' (LHV, 1989a). De LHV spoort de
huisartsen aan aetief de organisatie van thuiszorg op zich te nemen. 'Essentieel is
dat de organisatie voor de thuiszorg plaatsvindt onder regie van de huisartsenorga-
nisatie. Huisartsen moeten zich dan wei nadrukkelijker als voorziening aan-
spreekbaar opstellen. Huisartsengroepen kunnen daarin voorzien'. Voorwaarden
daarvoor zijn dat de huisartsengroep als uitgangspunt voor de ordening van de
thuiszorg wordt gekozen en dat het vrijblijvend karakter van de organisatie in
huisartsengroepen verdwijnt (LHV, 1987; 1989a; 1990b). Het belang van een
hechtere strueturering van de beroepsorganisatie. is volgens de nota 'De positie
van de huisarts in de toekomst' (LHV, 1987) met name gelegen in bet leveren van
een bijdrage aan nadere strueturering van de eerste Iijn.

De spilfunetie van de huisarts is door de overheid herhaaldeIijk gelegitimeerd en
ondersteund. Door ondermeer praktijkverkleining en subsidiering van samenwer-
kingsverbanden is daar ook daadwerkelijk steun aan gegeven. Toch is er in de
praktijk van die spilfunetie niet zoveel terecht gekomen. In kleinschalige samen-
werkingsverbanden. gezondheidscentra en hometeams is dit voor wat de eerste Iijn
betreft waarschijnlijk nog het best gerealiseerd, maar deze samenwerkingsvormen
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komen beperkt voor. De banden van deze samenwerkingsvormen met andere
gezondheidszorgvoorzieningen zijo over het a1gemeen zwak (Verhaaren e.a., 1989;
van Beugen e.a., 1990). Ondanks de nadruk op de poortwachtersfunctie blijken
huisartsen in hun verwijzingen naar medisch specialisten weinig gericht of selectief
te werk te gaan (Boonekamp en de Roo, 1992). Huisartsen doen in hun verwijs-
brieven weinig pogingen om het beleid in de tweede lijn te sturen en in de bewa-
king van de continuiteit van zorg bij patienten die naar de tweede lijn zijn verwe-
zen laten ze het veelal afweten (Kersten, 1991). In zorgvernieuwingsexperimenten
zijn huisartsen weI a1s participant betrokken, het initiatiefligt vaak bij andere
organisaties (Raak e.a., 1992) en de coordinatie-taak wordt over het a1gemeen
slechts beperkt door huisartsen opgeoomen (Knapen, 1988; Starmans en Mostert,
1989; Tjadens e.a., 1991). Er zijn echter ook onderzoeken waaruit een grotere
betrokkenheid van huisartsen bij intensieve thuiszorg blijkt (Ravensberg e.a.,
1990).

De poortwachtersfuoctie en coordinerende rol zijn beide van groot positioneel
belang, zoals ook door de LHV zelf herhaaldelijk wordt onderstreept. Als de
huisarts zijn poortwachtersfunctie niet kan waarmaken gaat daarmee ook een sterke
troef voor de gebruikswaarde verloren. En a1s de huisarts in de thuiszorg nog
slechts een beperkte rol vervult zal opnieuw een stuk van het domein afkalveo.
De huisartsengroep moet dit helpen voorkomen. Dit betekent dat exteme sameo-
werking ook tot haar taakgebied behoort en dat er met name in de afspraken met
externe partners minder vrijblijvendheid moet gaan ontstaan. In het Reglement
Huisartsengroepen (LHV, 1991) wordt de organisatie en coordinatie van de
thulszorg expliciet als taak geooemd. De regulering van de samenwerking met
specialisten wordt als taak afhankelijk gesteid van de plaatselijke situatie.

2.4 Politiek-maatschappelijke situatie tijdens de onderzoeksperiode

In de voorafgaande paragrafen is de politiek-maatschappelijke context tot aan de
start van het onderzoek (1991) beschreven. De ontwikkelingen gaan uiteraard door
en omdat ze hun doorwerking op de te onderzoeken huisartsengroepen zullen
hebbeo, zal ook aan die veranderende context, kort aandacht worden besteed.

In 1991 (het tijdstip waarop de eerste dataverzameling voor deze studie plaats
vindt) worden door het kabinet voorbereidingen getroffen om de huisartsgenees-
kunde onder te brengen in de AWBZ, als eerste stap naar een a1gemene verzeke-
ring voor de hele gezondheidszorg. Hiertegen ontstaat onder huisartsen heftig
verzet, in het bijzonder tegen de daaraan gekoppelde functionele omschrijving van
de huisartsgeneeskunde. Huisartsen vrezen een uitholling van hun taak en centrale
positie, als verzekeraars ook met niet-huisartsen contracten kunnen gaan afsluiten
over wat nu de specifiek huisartsgeneeskundige functies zijn (de Huisarts, 1991).



28

De plannen voor de stelselwijziging komen ook politiek steeds meer onder kritiek
te staan. Eind 1991 besluit het kabinet de invoering van de stelselwijziging te
temporiseren. In daaropvolgende jaren wordt de invoering van een zorgverzeke-
ring steeds verder naar voren geschoven. Altematieve voorstellen komen in dis-
cussie en het wordt steeds meer onzeker wat bet eindresultaat van de ingezette
veranderingen zal zijn. Verzekeraars en zorgaanbieders zijn eigen plannen gaan
ontwikkelen 'om zo bestand te zijn tegen welk stelsel dan ook' (Poeisz, 1993).
Volgens Groenewegen (1992) is het typerend voor de pluriforme Nederlandse
gezondheidszorg dat er misschien niet eens zoveel concreet beleid wordt gemaakt,
maar dat door verandering van visies verschuivingen in de relaties tussen de
belangrijkste partijen gaan ontstaan. Doordat partijen op de te verwachten
veranderingen gaan anticiperen, verandert het krachtenveld.

Enkele al weI doorgevoerde maatregelen hebben reeds de relatie tussen verzeke-
raars en huisartsen gewijzigd. De contracteerplicht voor verzekeraars is opgehe-
yen, zij kunnen nu aan het sluiten van contracten eisen stellen. Als uitvloeisel
daarvan is het gemeentelijke vestigingsbeleid voor huisartsen verdwenen. De
traditionele region ale ordening van ziekenfondsen is doorbroken en ook ziekea-
fondsen moeten nu onderling gaan concurreren. Ieder tracht de eigen marktpositie
op voorhand zo sterk mogelijk te maken en een reeks van fusies tussen zowel
ziekenfondsen onderling als tussen ziekenfondsen en particuliere verzekeraars
tekent zich at.
De LHV beseft eens te meer dat ook zij voor een sterke onderhandelingspositie zal
moeten zorgen. Er wordt een plan ontwikkeld om a1s region ale 'zorgaanbod-
organisaties' te gaan optreden en zo een region ale ordening te behouden. Een
dergelijk organisatie kan een aantal ondersteunende taken van de individuele huis-
arts overnemen en zich als de vertegenwoordiger namens de huisartsen in
onderhandelingen presenteren. Huisartsen zouden dan niet langer een contract
bebben met de zorgverzekeraar, maar met de 'zorgaanbod-organisatie' (De
Huisarts, 1992a; 1992b; 1992c: 1993d). Dit zou de relatie tussen individuele
huisarts en beroepsgroep opnieuw grondig veranderen. De voorstellen halen het bij
de leden echter niet.

2.5 Samenvatting en conclusies

In de atgelopen decennia heeft de huisartsgeneeskunde een eigen domein en eigen
specifieke kennis en bekwaamheden opgebouwd. De kern van dit domein is de
generalistische functie, waarmee tevens een centrale positie binnen de gezond-
beidszorg kan worden opgeeist. Oat generalistisehe karakter is echter eveneens een
zwakte. Andere disciplines en organisaties kunnen voortdurend dat domein
aantasten en ter discussie stellen. Door de breedte van bet domein heeft de huisarts
zich op gebieden begeven waarin de claim op eigen autonomie op basis van
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specifieke kennis en bekwaamheid moeilijk te verdedigen is.
Vanuit maatschappelijke belangen steIt de overheid steeds meer regels en voor-
waarden. De traditionele opvattingen over de autonomie van professionals staan
door deze ontwikkelingen ter discussie en zijn aan herdefiniering toe. Collectieve
machtsvorming (van der Krogt, 1981) Iijkt daarbij een steeds zwaarwegender
element te worden.
De beroepsorganisaties, eerst NHG en daarna ook LHV, hebben in het verleden
slagvaardig en aetief op deze bedreigingen gereageerd. AanvankeJijk heeft de
opbouw van het eigen vakgebied centraal gestaan. De beroepsorganisaties en dan
met name het NHG hebben daarin een voortrekkersrol vervuld. De inhoudelijke
domeinclaim is, hoewel niet zonder slag of stoot, door de eigen aehterban en
andere partijen overgenomen. Het besef dat de positie van de huisarts aileen op
basis van kwaliteit (de gebruikswaarde) verdedigd en behouden kan blijven is bij
de bestuurders van de beroepsorganisaties steeds duidelijk aanwezig geweest. Door
de introductie van marktregulering krijgt dit in de laatste jaren extra nadruk. Ge-
bruikmakend van de centrale positie wordt het belang van de huisartsgeneeskunde
voor het totaal van de gezondheidszorg met nadruk onderstreept. Om die claim
waar te kunnen maken, moet de individuele huisarts een stukje van zijn eigen
autonomie inleveren. Er moet een einde komen aan de 'vrijblijvendheid'. Eenheid
binnen de professie, een belangrijke maehtsbron in het professionaliseringsproces,
zal zo sterk mogelijk dienen te zijn.
Hoewel slagvaardig is dit beleid ook als defensief te kensehetsen. Gepoogd wordt
door 'groepsvorming' mededingers uit te sehakelen en daardoor sterk te staan in
het veronderstelde 'marktgeweld'. Een zekere spanning tussen sterk positioneel
denken (waarvan vooral de LHV representant is) en een meer op inhoudelijke
ontwikkeling en kwaliteit gerichte benadering (NHG optiek) blijft aanwezig. Van
beide kan echter gezegd worden dat ze sterk gefocust zijn op de interne ontwik-
keling en dan in het bijzonder op institutionalisering. De vorming van huisartsen-
groepen, met een accent op bindende samenwerking, past hierin.
Dit is in zoverre eenzijdig dat er niet of nauwelijks aansluiting wordt gezocht bij
andere partijen en er ook weinig aandaeht voor de 'vraagzijde' aanwezig is.
Discussies over klantgerichtheid en service, belangrijke thema's bij kwaliteitsbe-
leid en een marktgerichte benadering, komen nauwelijks voor. Concepten waarbij
de huisarts een integrerend onderdeel uitmaakt van een groter geheel, zoals
gezondheidscentra, of extramurale centra, Iijken uit het beeld verdwenen.

De gekozen strategie heeft ook intern een aantal haken en ogen. De beroepsorga-
nisaties zijn tegenover overheid en ziekenfondsen betrekkelijk machtig gebleken,
intern kost het echter grote moeite de gelederen gesloten te houden. Door sterke
nadruk op institutionalisering ontstaat haast onvermijdelijk een 'tweedeling' binnen
een beroepsgroep. Er ontwikkeIt zich 'een bestuurlijke en wetenschappelijke elite'
naast de 'rank and file professional' (Freidson, 1984). Bestuurders en wetenschap-
pelijke top worden steeds meer 'regelgevers' waaraan het uitvoerend niveau
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ondergeschikt wordt. Indien op uitvoerend niveau de individuele autonomie te zeer
onder druk komt te staan, groeit de controverse. Top en periferie dreigen daardoor
uit elkaar te groeien, wat de eenheid als beroepsgroep zal verzwakken.

Het belang van de huisartsengroep voor de professie als geheel is evident.
De LHV beeft in baar huidige onderbandelingspositie behoefte aan instrumenten
om interne normering te sturen en de organisatie te versterken. De resultaten van
het onderzoek naar de omvorming van waameemgroepen naar huisartsengroepen,
zullen in dit licht geplaatst moeten worden. In het laatste hoofdstuk, bij de
beschouwingen zullen deze beleidsdoelen en achtergronden dan ook opnieuw aan
de orde komen.

De in dit hoofdstuk beschreven exteme dreigingen en onzekerheden vormen ook
de achtergrond waartegen de individuele huisartsen hun keuze voor deelname aan
de huisartsengroep zullen bepalen en de invulling van taken gestalte krijgt. Over
die individuele keuzen en de realisering daarvan binnen de huisartsengroep handelt
de rest van deze studie.
In het volgende hoofdstuk zal worden verkend op welke gronden deelname aan de
huisartsengroep ook voor de individuele huisarts aantrekkelijk en zinvol kan zijn.



Hoofdstuk .3 Theoretische verkenningen
van motieven voor samenwerken

3.1 Samenwerken als strategie

In hoofdstuk 2 is het maatschappelijke en politieke kader geschetst, waarbinnen de
ontwikkeling van huisartsengroepen plaats vindt. Er is gebleken dat het streven
naar behoud van maatschappelijke gebruikswaarde en betroowbaarheid als beroeps-
groep tot meer normering en controle leidt voor de individuele beroepsbeoefenaar.
Om de autonomie aIs professie te kunnen behouden wordt de individuele autono-
mie beperkt. De huisartsengroep is een instrument om die normering en controle
tot stand te brengen.

In dit hoofdstuk vindt een, nog theoretische, verkenning plaats van individuele
belangen en motieven. Leidraad voor deze verkenning is de in hoofdstuk 1
geformuleerde vraag: is samenwerken in de huisartsengroep en dan in het
bijzonder een meer bindende vorm van samenwerken ook voor de individuele
huisarts zinvol en aantrekkelijk? Aansluiting van het LHV-beleid bij individuele
doelen en belangen is in het eerste hoofdstuk een voorwaarde voor het slagen van
de implementatie genoemd. Om de ontwikkeling van huisartsengroepen te kunnen
begrijpen is eveneens inzicht in individuele motieven en de daaruit voortvloeiende
strategie nodig. Dit wordt in dit hoofdstuk nader uitgewerkt. Het schema voor de
opzet van deze studie uit hoofdstuk 1 biedt daarvoor het stramien. Het deel dat
betrekking heeft op het individuele niveau wordt daarom nogmaals weergegeven.

Schema 3.1 Opzet voor de theoretische verkenning op individueel niveau

LHV-beleid I
,j.

groeps-
kervnerken

l'
I

de huisarts als:
persoon
sociaa7-psycho7ogisch
perspectief
zelfstandige ondernemer
econamische perspectief
professional
professionee7-nonmatief
perspectief

individuele
kenmerken

individuele
strategie

De individuele huisarts zal op basis van een aantal eigen overwegingen zijn of
haar strategie ten aanzien van de huisartsengroep bepalen. Onder strategie wordt in
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dit onderzoek verstaan: de keuze om concrete activiteiten al of niet en al of niet
bindend, in het kader van de huisartsengroep uit te willen voeren. Niet-samenwer-
ken kan zich in allerlei modaliteiten voordoen: coneurreren, vechten of vennijden.
Dat zal echter onbesproken blijven. Het onderzoek concentreert zich op de
tweedeling, wei of niet samenwerken als strategie.

3.2 Verkenning van individuele belangen

Waarom worden mensen lid van een groep en wanneer ontstaat samenwerking?
Een mogelijke verklaring voor keuzegedrag is de aanname dat individuen, in
intentie, rationeel handelen (rational choice theorie). Als een persoon kan kiezen
uit verschillende gedragingen zal hij dat gedrag kiezen dat hem naar verwachting
de meeste voordelen oplevert. Er vindt een afweging van kosten en baten plaats,
die zowel materieel als immaterieel van aard kunnen zijn. Bij onderlinge interactie
streven betrokken personen naar een, gezien ieders investeringen, bevredigend
resultaat. Interaetie komt tot stand en blijft ook in stand als er een evenwicht in
(verwaehte) kosten en baten aanwezig is (Homans, 1961). Rationeel handelen
blijkt voor het verklaren van gedrag in kleine groepen een goed uitgangspunt te
vormen (Blau. 1987; Wallace en Wolf, 1991).

Een rationele keuze tot deelname aan een groep wordt beinvloed door het belang
dat een persoon hecht aan de groepsdoelen, aantrekkelijkheid van de groepsactivi-
teiten en de verwachting via het groepslidmaatschap ook eigen doelen te kunnen
bereiken (Remmerswaal, 1991) . Dit laatste is het meest bepalend. Als doelen
aantrekkelijk zijn, maar de aetiviteiten niet omdat ze te zeer botsen met de
privedoelen zal dat de bereidheid tot participatie doen afnemen. Anderzijds zal
iemand, ook al zijn doelen en aetiviteiten niet aantrekkelijk, weI deelnemen als
daar belangrijk geachte eigen doelen door kunnen worden gerealiseerd.
Individuele huisartsen zullen dus steeds een afweging maken tussen het belang van
het groepsdoel en eigen belangen. Individuele belangen en de daaruit voortvloeien-
de voor- en nadelen van groepsaetiviteiten worden in dit hoofdstuk vanuit vier
verschillende perspectieven verkend.

3.2.1 Voor- en nadelen als persoon

Een sociaa/ psychologisch perspectiej
Bij de sociaal-psychologische benadering is de focus gericht op persoonlijke
behoeften en belangen. Remmerswaal (1991) onderscheidt sociaal-emotionele
behoeften en persoonlijke belangen. Sociaal-emotionele behoeften zijn bijvoorbeeld
behoefte aan contact en erkenning, het zijn algemeen menselijke behoeften en
gelden voor aIle groepen ongeacht aard en doel. Persoonlijke belangen daarentegen
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zijn specifiek met de doelen en activiteiten van de betreffende groep verweven.
Binnen de huisartsengroep zullen persoonlijke belangen primair betrekking hebben
op weeksatisfactie en bescherming van een acceptabele weeklast.

Het contact met patienten vormt voor de huisarts de belangrijkste bron voor
weeksatisfactie (van Dierendonck e.a., 1992). Uit vecschillende onderzoeken blijkt
dat de eigen zelfstandigheid en de mogelijkheid het week naar eigen inzichten uit
te kunnen voeren daarbij van grote invloed zijn. De factoren die als meest negatief
voor de weeksatisfactie worden ervaren zijn de belasting van diensten, de
confrontatie met oneigenlijke hulpvragen tijdens de diensten en de over het
algemeen hoge werklast (Rankin e.a., 1987; Branthwaite en Ross, 1988; Makin
e.a., 1988; van Dierendonck e.a., 1992). De ervaren nadelen kunnen door
onderlinge samenwerking worden gecompenseerd, hetgeen ook vrijwel steeds door
de onderzoekers wordt aanbevolen. Maar daarmee komt ook de eigen zelfstandig-
heid ondee druk te staan. De ambivalentie die er op dit punt bestaat, spreekt uit de
bevinding dat de solistisch werkende huisarts onafhankelijkheid als grootste
voordeel ziet en tevens het aileen werken het grootste nadeel noemt (Sprij e.a.,
1992).
Veeanderiogen in de beroepsuitoefening, zoals meer part-time werken, meer
behoefte aan scheiding tussen week en prive en de wens naar een 'normale
werkdag' in tijdsbesteding (Hingstman, 1990; Dijkstra, 1992), kunnen deelname
aan de huisartsengroep meer aantrekkelijk maken. Deegelijke wensen zijn namelijk
moeilijk te realiseren zonder samenwerking en veedeling van taken.

Ondeelinge samenweeking lijkt dus een mengeling van persoonlijke voor- en
nadelen op te leveren. Voor de uitbreiding van exteme samenwerking (samenwee-
king als huisartsengroep met andere zorgverleners) zijn daarentegen geen directe
persoonlijke voordelen aan te wijzen, terwijl er wei duidelijke nadelen zijn door
verhoging van de werklast.

3.2.2 Voor- en nadelen als zelfstandige ondernemer

Een economisch perspectiej
Bij de economische benadering staat de vraag naar doelmatig gebruik van beperkte
hulpbronnen bij het tot stand brengen van een produkt centraal. Hulpbronnen
omvatten alles wat aan de tot standkoming van een produkt bijdraagt, zoals tijd,
informatie, financiele middelen. Samenweeking op economische gronden kan
voortkomen uit de wenselijkheid van taakveedeling (het 'primitive production
team', er ontstaat samenweeking omdat de taak voor 00n persoon te zwaar of te
veel omvattend wordt, Alchian en Demsetz, 1986). Andeee motieven zijn
'schaalveegroting' (efflcientie-voordelen) en 'positievecsteeking' (risicospreiding,
specifieke kennis en know how binnen halen, het verwerven van een positie op
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nieuwe markten of het introduceren van een gezamenlijke 'standaard', Gein e.a .•
1987; Moerman en Commandeur, 1991).

Specifiek voor de Nedcrlandse situatie is dat patienten op naam zijn ingeschreven.
De huisarts moet aan iedere patient het hele takenpakket aan kunnen biedea, dat
maakt taakdifferentiatie en werkverdeling minder aantrekkelijk.
De meest voor de hand Iiggende economische belangen bij samenwerking zullen
voor huisartsen zijn het reguleren van de onderlinge concurrentie (door afspraken
over praktijkomvang en overname patienten) en het realiseren van schaalvoordelen
door het benutten van kennis (interne specialisatie), spreiding van kosten (geza-
menlijk investeren, gezamenlijke aankoop) of afspraken over een gezamenlijk
beleid (een gezamenlijke standaard). Dit zijn vooral de voordelen bij interne
samenwerking.
Uitbreiding van externe samenwerking (samenwerking als huisartsengroep met
andere zorgverleners) kan voordelen bieden door het binnen halen van nieuwe
kennis en expertise en de uitbreiding van produkten (bijvoorbeeld meer diagnosti-
sche verrichtingen door samenwerking met de specialistische zorg of het kunnen
aanbieden van specifieke 'thuiszorgpakketten'}.

Economische voordelen zullen afgewogen worden tegen de nadelen aan verlies van
zelfstandigheid en grotere gebondenheid aan regels en afspraken (persoonlijke
nadelen). Het weinig onderzoek dat is gevonden over de huisarts als ondernemer
heeft aileen betrekking op groepspraktijken. Daaruit blijkt dat aan de vorming van
een groepspraktijk overwegend zakelijke motieven ten grondslag liggen (Jaeger-
Bock. 1991). maar dat praktijken die veel investeren (in apparatuur, ondersteunend
personeel, nieuw zorgaanbod) dat vooral op professioneel-normatieve gronden
doen (Bosanquet, 1986). Meer investeren levert bij betaling volgens een vast
abonnementssysteem weinig economische voordelen op. terwijl toename van de
werkdruk een persoonlijk nadeel vormt. Het in Nederland nog altijd geringe aantal
groepspraktijken wijst er op dat economische voordelen van samenwerking tussen
buisartsen beperkt zijn, ofweI dat eigen zelfstandigheid (persoonlijk belang) hoger
wordt gewaardeerd.

3.2.3 Voor- en nadelen als professional

Een professioneel-normatief perspectief
In het vorige hoofdstuk is de vorming van huisartsengroepen beschreven als
collectieve strategie. Deze strategie is echter hecht verbonden met individuele
belangen (van der Krogt, 1981). De individuele huisarts heeft eigen opvattingen
en verwachtingen over de uitoefening van het beroep en wil volgens die opvattin-
gen kunnen handelen (bewaking van de professionele kwaliteit). Waarden en
normen van de beroepsorganisatie als geheel wegen daarbij (door socialisatie)
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zwaar. Iedere huisarts heeft ook een individueel belang bij het verkrijgen van
voldoende medewerking van patienten en andere betrokkenen en bij het behoud
van een sterke positie als beroepsgroep. Indien de collectieve strategie als een
adequaat antwoord op deze eigen belangen wordt ervaren, is het beleid van de
beroepsorganisatie een moeilijk te negeren appel.
Zowel de interne als externe samenwerking biedt kansen de kwaliteit van zorg te
verbeteren en daardoor de eigen positie als beroepsgroep te versterken. In het
vorige hoofdstuk is daar reeds voldoende op ingegaan. Het professionele belang
vormt dus een sterk motief tot samenwerken, maar zal gemakkelijk botsen met
persoonlijke belangen (bewaking van een acceptabele werklast),

3.3 Het dilemma van samenwerken

Er is dus voor deelname aan de huisartsengroep een mengeling van gedeeltelijk
tegenstrijdige voor- en nadelen aan te wijzen. Verondersteld kan worden dat
individuele artsen hieruit verschillende keuzen zullen maken en dat die keuzen
zullen samenhangen met kenmerken van de huisarts zelf en van diens praktijk. Bij
het bepalen van de eigen strategie ten opzichte van de huisartsengroep speelt
eehter niet alleen de afweging van eigen belangen een rol, maar ook de inschatting
of de eigen belangen door samenwerking te bereiken zijn. Een strategie anticipeert
op het gedrag van de andere partij.

De elementen die op een dergelijke keuze van invloed zijn kunnen met behulp van
de speltheorie goed worden weergegeven. De speltheorie tracht in een aantal
theoretische modellen vast te stellen wat bij transacties tussen partijen, de spelen,
de winst en verliezen (de payoffs) voor de spelers zijn. Er wordt een onderscheid
gemaakt naar spelen waarbij de belangen van spelers gelijk zijn (sum-sum of win-
win spelen), situaties waarbij belangen tegengesteld zijo (sum-zero spelen) en
situaties waarbij sprake is van deels tegenstrijdige, deels parallelle belangen
(mixed-motive of dilemma spelen) Bij win-win spelen ligt samenwerking voor de
hand, ieder heeft er voordeel van. Bij sum-zero spelen is sprake van concurrentie,
de een zal winnen ten koste van de ander (Axelrod, 1984; van Asperen, 1986). De
meeste spelen zijn echter 'gemengde spelen' en houden eeo dilemma in. Een
bekend dilemma-spel is het dilemma van de gevangene 1. De essentie van dit

I Twee gevangen hebben ieder de keuze te zwijgen over een door hen sarnen gepleegd rnisdrijf of
mee te werken met de justitie en tegen de ander te getuigen. Als heiden zwijgen za) de straf
voor ieder licht zijn. Als de een zwijgt en de ander loopt over,lcrijgt de zwijger de maximale
straf en gaat de ander vrijuit. Er is anderling geen overleg mogelijk. De meest rationele keuze
voor heiden is nu om tegen de ander te getuigen. Daardoor zullen heiden veroordeeld worden
voor een straf die hoger is dan wanneer ze zouden hebben gezwegen (en dus hadden samenge-
werkt).



36
dilemma is dat een speIer een keuze moet maken die rekening houdt met de keuze
van de ander, terwijl daarover vooraf geen infonnatie beschikbaar is. Ieder is
aangewezen op het vertrouwen dal hij in de ander steIt en een taxatie van de eigen
betrouwbaarheid in de ogen van die ander. Een voor iedere partij meest gunstige
uitkomst kan aileen worden bereikt als beiden zeker kunnen zijn van de keuze tot
samenwerken bij de ander. Zekerheid ontstaat door het ontwikkelen van conven-
ties, afspraken of contracten en is gebaseerd op wederzijds vertrouwen (van
Asperen, 1986; Hechter, 1990). Indien het spel vaker wordt herhaald met dezelfde
spelers en indien samenwerken ook in de toekomst voordelig wordt geacht (the
shadow of the future), zullen volgens de speltheorie duurzame en meer of minder
expliciete afspraken tussen partijen tot stand komen. Bij herhaalde dilemma-spelen
is op langere termijn samenwerken het meest lonend, echter alleen als de tegen-
speler ook samenwerkt. Afspraken en controle op die afspraken moeten die zeker-
heid garanderen. Wie eenzijdig de samenwerkingsstrategie gebruikt ontvangt
slechts 'het loon van de sukkel'. Een stabiele samenwerking kan zonder centraal
gezag tot stand komen. Voorwaarde is dan weI dat niet-samenwerken direct
herkend en bestraft kan worden. Partijen moeten voor elkaar de reputatie
opbouwen dat ze tot samenwerken bereid zijn, maar aileen als de ander dat ook
doet (Axelrod, 1984; Raub en Voss, 1990).

Dit dilemma-spel iIIustreert de problemen bij het maken van een rationele keus.
Infonnatie om de beste keuze te maken is niet altijd beschikbaar en aile altematie-
yen zijn moeilijk te overzien (bounded rationality, March en Simon, 1958;
Williamson 1975; Douma en Schreuder, 1991). Een keuze is daarom alleen 'in
intentie' rationeel. Bij het maken van die keuzen is men bovendien afhankelijk van
de strategie van de andere partij. Oat veronderstelt betrouwbare informatie over
het gedrag van de andere partij, voorwaarden die niet in aile situaties aanwezig
zijn (Hechter, 1990; Raub en Voss, 1990). Toename van het aantal spelers leidt
ertoe dat het maken van afspraken, controle op het naleven van de afspraken en
het toepassen van sancties, extra gecompliceerd worden (Coleman, 1990).

Condities voor samenwerken bij voor een deel tegenstrijdige en voor een deel
parallelle belangen zijn dus herhaalde transacties, beschikbaarheid van informatie
en sanctiemogelijkheden. Deze eerste conditie is in de huisartsengroep aanwezig,
de andere twee zijn mcer problematisch en vragen om organisatie. Oat wordt in
het volgende hoofdstuk uitgewerkt. In dit hoofdstuk zal eerst nog aandacht worden
besteed aan theorieen die de keuze tot samenwerken meer vanuit de aard van de
motieven bij betrokken partijen trachten te verklaren. Deze theorieen sluiten voor
een deel aan bij de speltheorie maar leggen toch ook weer andere accenten.
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3.4 Motleven voor samenwerking

Theorieen voor de verklaring van het ontstaan en voortbestaan van samenwerking
kunnen in drie modellen 2 worden samengevat (de Greve en Vrakking, 1983).
Deze modellen zijn zowel in sociaal-psychologische studies als in onderzoek naar
interorganisationele samenwerking terug te vinden. De modellen trachten samen-
werking te verklaren uit:
- winstmotief; door ruil en coalitievorming kunnen alle partijen directe eigen

voordelen behalen die anders niet of tegen veel meer kosten te bereiken zouden
zijn, voordelen zijn voor ieder in gelijke mate aanwezig en direct zichtbaar,
partijen staan daardoor in een gelijkwaardige positie ten opzichte van elkaar;

- afhankelijkheidsmotief; de ene partij heeft voor de ander noodzakelijke hulp-
bronnen, posities zijn daarom niet gelijk, niet samenwerken kan voor de ene
partij tot schade leiden, waardoor ook de Macht ongelijk is verdeeld;

- normatieve motief; partijen werken samen om een waardevol geacht collectief
goed te bereiken, de directe voordelen zijn voor ieder afzonderlijk gering.

Motieven beinvloeden de posities van partijen en daarmee de aard van de spelen.
Dit zal worden uitgewerkt voor samenwerkingsrelaties in een huisartsengroep.

3.4.1 Het winstmotief; ruil en coalitievorming

Het winstmotief is gebaseerd op een directe uitwisseling (ruil) van goederen van
materiele en immateriele aard. Ieder levert wat in en krijgt in ruil daarvoor
bepaalde voordelen. Er is een zekere mate van onafhankelijkheid ten opzichte van
elkaar, er wordt niet direct schade geleden zonder die ruiltransactie. Van coalitie-
vorming is sprake indien een dergelijke, op wederzijds voordeel gebaseerde
samenwerking ontstaat als antwoord op exteme dreiging. Coalities kunnen ook
worden aangegaan om een gemeenschappelijke kans te benutten. Ruil en coalitie-
vorming zijn dus duidelijk win-win spelen, samenwerking komt gemakkelijk tot
stand en eindigt zodra de transactie niet langer als voordelig wordt ervaren. Omdat
ieder gemakkelijk uit de samenwerking kan stappen is het gevaar voor 'misbruik'
gering, mits het informatieprobleem kan worden opgelost.
Onderlinge consultatie (direct voordeel als professional), gezamenlijke inkoop
(direct voordeel als ondememer), concurrentiebeperking (voordelen als ondeme-

2 de Greve en Vrakking onderscheiden nog een vierde verk1aringsgrond. de individuele motivatie.
Oit houdt in dat een of enkele personen zich, uit sterke persoonlijke drijfveren. in het bijzonder
inzetten voor het berei1cen van de samenwerkingsdoelen. Zij vormen de voortrekkers. In
samenwerkingsprojecten tussen eerste en tweede lijn blijken deze trekkers een belangrijke rol te
spe1en (zie ook Wijkel. 1990). Dit wijst echter eerder op een gunstige conditie dan op een
afzonderlijke verk1aringsgrond. Bij de analyse van de condities in hoofdstuk 9 zal op dit punt
dan ook worden teruggekomen.
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mer) of taakverdeling bij exteme vertegenwoordiging (voordeel als persoon door
taakverlichting en als professional door positieversterking) zijn voorbeelden van
mogelijke op directe winst gebaseerde ruil- en coalitierelaties binnen een huisart-
sengroep. Van ruil en coalitievorming zal vooral sprake zijn bij bet aangaan van
nieuwe transacties waarbij er nog vrijbeid is om al of niet een samenwerkingsrela-
tie te beginnen of een bestaande relatie uit te breiden. Deze motieven zullen dus
vooral van invloed zijn bij de keuze tot taakuitbreiding van de huisartsengroep.

3.4.2 Het afhankelijkhcidsmotief

Indien de samenwerking eenmaal is aangegaan en als er voor die samenwerking
meer specifieke investeringen zijn gedaan, ontstaat afhankelijkheid en gaan motie-
yen verschuiven. Bij het afhankelijkheidsmotief heeft de ene partij de andere no-
dig. Niet samenwerken is nadelig, tenminste voor een partij. Ook al brengt
samenwerken grote kosten met zich mee, zolang niet samenwerken nog onvoorde-
tiger is zal de afhankelijke partij de samenwerking in stand willen houden.
Er is van afhankelijkheid sprake indien de ene partij voor de ander essentiele hulp-
bronnen bezit. Afhankelijkheid wordt groter naarmate er minder geJijkwaardige
altematieven beschikbaar zijn (Cook, 1987; Marsden, 1987).
Door afhankelijkheid ontstaat het gevaar van opportunisme (Williamson, 1975, 19-
85) of 'eenzijdige samenwerking'. Informatie-ongelijkbeid kan worden uitgebuit
(bijvoorbeeld bij het maken van afspraken over de regeling van de waarneming
geen of onjuiste informatie geven over de eigen praktijkomvang) of gemaakte
afspraken worden achteraf opengebroken. Bij transacties die louter op directe
winst zijn gebaseerd zal de samenwerking in dergelijke siruaties stoppen. Bij
afhankelijkheid is dat ongewenst en zijn andere sanctiemogelijkheden nodig. Het
aangaan van bindende samenwerking is bij afhankelijkheid daarom de meest
rationele keuze, ondanks het nadeel dat ingeleverd moet worden op eigen
zelfstandigheid en flexibiliteit (Williamson, 1985, Douma en Schreuder, 1991).

Bij afhankeJijkheid is sprake van een dilemma-spel dat door samenwerken in een
win-win spel kan worden omgezet. Regulering van de afhankelijkheid, voorkomen
dat een ander daar misbruik van maakt en gelijktijdig de eigen zelfstandigheid zo
goed mogelijk beschermen, zal in belangrijke mate de samenwerkingsstrategie
bepalen. Naarmate de afhankelijkheid meer wederzijds is worden posities meer
gelijkwaardig. Duidelijk ervaren en wederzijdse afhankelijkheid leidt volgens veel
auteurs tot de meest stabiele vormen van samenwerking (Pfeffer en Nowak, 1976;
Godfroy 1989; Johnston en Lauwrence, 1991; Alter en Hage, 1993). Onder die
conditie zal de samenwerking vaker formeel worden geregeld (Pfeffer en Nowak,
1976; Litwak en Rothman, 1970; Williamson, 1975, 1985; Konnen, 1984).
Er zijn verschillende vormen van afhankelijkheid te onderscheiden. AI genoemd is
de afhankelijkheid die ontstaat door specifieke investeringen. Afhankelijkheid is
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ook aanwezig indien de ene partij voor finenciele middelen of toestroom van
clienten eenzijdig is aangewezen op een andere partij. Voor toelevering van
patienten zijn huisartsen niet op andere partijen aangewezen, niet binnen de
huisartsengroep en ook niet ten opzichte van andere zorgverleners. In dat opzicht
is er dus geen afhankelijkheid.
De huisarts is financieel afhankelijk van ziektekostenverzekeraars (afhankelijkheid
als ondememer en als professional). Dit is vooral een collectieve afhankelijkheid,
die tot sterkere afhankelijkheid van de beroepsorganisatie leidt.
Een andere vorm van afhankelijkheid ontstaat als taakuitvoering aan andere
actoren is gerelateerd. Binnen de huisartsengroep is er bij het regelen van de
onderlinge waameming duidelijk sprake van wederzijdse afhankelijkheid in
taakuitvoering (als persoon in het regelen van voldoende vrije tijd en als professio-
nal in het leveren van kwaliteit), Omdat de huisarts continue en persoonlijke zorg
als leidend beginsel heeft, is hij of zij ook zelf verantwoordelijk voor een goede
regeling van de 24-uurs zorg. Niets regelen leidt tot schade. De afhankelijkheid
wordt nog versterkt omdat er nauwelijks altematieven zijn, het is uiterst moeilijk
naar een andere waameemgroep over te stappen. Investeringen in samenwerken,
zoals het opbouwen van kennis over elkaars praktijkpopulatie zijn bovendien
specifiek en niet of nauwelijks in andere samenwerkingsverbanden aan te wenden.
Indien dergelijke samenwerkingsrelaties eenmaal zijn aangegaan 'zit men er ook
aan vast'. Oit de samenwerking stappen betekent verlies van investering.
De huisarts is in bet primaire proces in beperkte mate taakafhankelijk van andere
zorgverleners. De intensiteit van die afhankelijkheid en de beschikbaarheid van
altematieven wisselen sterk per hulpvraag. Voor bet merendeel der hulpvragen kan
een huisarts zonder of met alleen ad hoc samenwerking volstaan. Juist door deze
breed gespreide afhaokelijkheid is er weinig sprake van machtsafhankelijkheid. De
noodzaak om door organisatie de risico's van afhankelijkbeid te minirnaliseren zal
daardoor rninder sterk aanwezig zijn.
Taakafhankelijkheid wordt groter als normatieve motieven (het leveren van zorg
van boge kwaliteit) meer op de voorgrond treden. Dat zal nog worden toegelicht.

3.4.3 Het normatieve motief

Een derde verklaring voor het aangaan van samenwerking is het norrnatieve
motief. De motivatie tot samenwerken wordt gevonden in een collectief belang
zoals kwaliteitsverbetering en het leveren van meer patient-gerichte zorg.
Reeds veel auteurs hebben zich gebogen over de vraag hoe vanuit het rationali-
teitsprincipe samenwerking ten behoeve van een collectief belang te verklaren is.
Verondersteld wordt dat bijkomende selectieve voordelen (Olson, 1971; Olsen,
1982), wederzijdse verplichtingen (Blau, 1964) of het voordeel dat waardering
door andere groepsleden oplevert (Coleman, 1987) een rol spelen. Het meest
realistisch lijkt het uit te gaan van een combinatie van rationele, op eigen belang
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gerichte motieven en geintemaliseerde normen (Kliemt, 1990; Raub en Voss,
1990; Wallace en Wolf, 1991). Van professionals mag in het bijzonder een
bereidheid tot handelen volgens beroepsnormen worden verwacht. Het is zoals aI
eerder bij beschrijving van de voor- en nadelen als professional is aangegeven,
ook een individueel belang. Het voldoen aan professionele normen biedt directe
professionele voordelen (versterking van de positie van de beroepsgroep) en
persoonlijke voordelen (beroepstrots, onderlinge steun en waardering), De kans op
botsing tussen normatieve motieven en persoonlijke belangen is echter eveneens
groot, zoals reeds is aangegeven.
Bij samenwerken ten behoeve van een collectief belang, dat wil zeggen I Diet
deelbare produkten I ontstaat eveneens gevaar voor opportunisme. Dit vindt plaats
in de vonn van 'Iiften' (free-riding), wei meeprofiteren, maar niet of relatief
weinig zelf bijdragen. Samenwerking uit normatieve motieven zal dan ook het
karakter van een dilemma-spel hebben. Medewerking aan het realiseren van 'het
collectieve belang' komt aileen tot stand sis men er op kan vertrouwen dat
iedereen bijdraagt (Raub en Voss, 1990). Indien binnen een groep dezelfde
normen en waarden worden gedeeld zal een dergelijke vorm van samenwerken
gemakkelijker tot stand komen (Coleman, 1987).

Professioneel-normatieve motieven versterken de afhankelijkheid. De afhanke-
Iijkheid van zowel collegae-huisartsen als van andere zorgverleners wordt groter
naarmate een huisarts hogere eisen stelt aan de kwaliteit van de zorg. Wie binnen
de waameemgroep regeling van beschikbaarheid voldoende vindt is minder
afhankelijk van de andere leden uit de groep dan degene die zich ook verantwoor-
delijk voeIt voor de kwaliteit van de tijdens de waameming geleverde zorg.
Hetzelfde geldt voor verwijzing. Naarmate een huisarts zich meer verantwoordelijk
voelt voor de continuiteit van zorg na verwijzing, wordt de afhankelijkheid van
andere zorgverleners groter. Evenzeer is de huisarts die patienten zoveel mogelijk
zelf wil behandelen meer afhankelijk van specialisten voor diagnostiek en informa-
tie. De noodzaak deze afhankelijkheid te reguleren wordt daarmee groter.

3.5 Conceptueel model en onderzoeksvragen op individueel niveau

De individuele keuze voor deelname aan de huisartsengroep zal afhangen van het
belang dat aan de doelstellingen van de huisartsengroep wordt gehecht en de
individuele afweging van kosten en baten. In die afweging zullen economische, op
rendement en efficientie gerichte motieven in het geding zijn, naast meer sociaal-
psychologische en door de professionele cultuur bepaalde beweegredenen.
Motieven zijn niet strikt te scheiden en daardoor moeilijk als afzonderlijke ver-
schijnselen te onderzoeken. WeI kan worden nagegaan of bepaalde motieven bij
bepaalde personen sterker aanwezig zijn en in hoeverre motieven onderling
tegenstrijdig zijn, dan weI elkaar versterken. Welke mengeling van motieven een
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rol speelt zal worden afgeleid uit opvattingen over taken van de huisartsengroep en
de perceptie van voor- en nadelen. De individuele strategie wordt afgeleid uit de
belangstelling voor concrete activiteiten en de bereidheid daar ook tijd in te
investeren.

Samenwerking zal gemakkelijk tot stand komen bij voldoende directe voordelen of
indien de wederzijdse afhankelijkheid groot is. In dat laatste geval zal ook de
noodzaak tot bindende samenwerking het meest duidelijk worden gevoeld. De
onderlinge afhankelijkheid lijkt binnen de huisartsengroep, met uitzondering van
de waameming, niet erg groot tenzij op basis van reeds gedane investeringen of
normatieve motieven.
Samenwerking op basis van professioneel-normatieve motieven heeft de meeste
kans van slagen als die opvattingen binnen de groep sterk overeenkomen en
realisering van het collectieve belang niet al te zeer botst met belangen als persoon
en zelfstandige ondememer. Ook bij samenwerking uit professioneel-normatieve
motieven zal de behoefte aan een meer bindende regulering eerder aanwezig zijn
om het risico van eenzijdige samenwerking, 'het loon van de sukkel', te vermij-
den.
Op de langere termijn zal voor iedere individuele huisarts een evenwicht moeten
ontstaan tussen kosten en baten, wil samenwerking in stand blijven.

In hoofdstuk 1 zijn als hoofdvragen geformuleerd:
• Gaan huisartsengroepen de door de LHV beoogde taken ook daadwerkelijk

uitvoeren, op welke wijze wordt daar vorm aan gegeven en in hoeverre
ontstaan daarbij bindende vormen van samenwerken?

• Welke factoren bevorderen of belemmeren een dergelijke ontwikkeling?
• Is een dergelijke samenwerking aantrekkelijk voor de individuele huisartsen en

past meer bindende samenwerking bij de taken en structuur van huisartsengroe-
pen?

Op basis van de theoretische verkenningen zijn deze centrale vragen in meer
concrete onderzoeksvragen voor de individuele strategie uitgewerkt:
• In welke mate kiezen individuele huisartsen voor het al dan niet aangaan van

samenwerking als huisartsengroep en in hoeverre is men bereid tot meer
bindende vormen van samenwerking (de individuele strategic)?

• In welke mate wordt deze individuele strategie beinvloed door instemming met
de doelen van de huisartsengroep en in welke mate speelt de afweging van
kosten en baten, als persoon, als zelfstandige ondememer en als professional,
een rol?

• Wat is bij uitbreiding van taken de balans tussen kosten en baten voor de
individuele buisarts?

Individuele motieven zullen deels samenhangen met de persoon en de praktijk van
de huisarts. Taakopvatting, werklast of specifieke praktijkomstandigheden maken
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dat voor- en nadelen voor ieder op andere wijzen kunnen uitpakken. Ook de slaag-
kansen binnen de eigen groep zullen in de overwegingen meespelen. Vooral de
mate van gelijkgestemdheid binnen de groep zal naar verwachting invloed op de
individuele strategie hebben. Aanvullende vragen zijn derhalve
• Welke persoons- en praktijkkenmerken zijn van invloed op de individuele

strategie?
• Welke groepskenmerken zijn van invloed op de individuele strategic?

In hoofdstuk 6 zullen de onderzoeksvragen voor de individuele strategie worden
geoperationaliseerd en worden de bevindingen weergegeven. In hoofdstuk 7 wordt
geanalyseerd in hoeverre verschillen in de individuele strategie door de in rut
hoofdstuk beschreven factoren verklaard kunnen worden. Het aan het begin van
dit hoofdstuk weergegeven schema voor de verkenning van de individuele strategie
kan nu worden uitgebreid tot het conceptueel model voor het onderzoek op
individueel niveau.

Schema 3.2 Conceptucel model voor het onderzoek op individueel niveau

l'
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Hoofdstuk 4 Theoretische verkenning van
samenwerkingsvarianten

4.1 Samenwerken als structuur en proces

In het vorige hoofdstuk is beschreven hoezeer samenwerken vanuit het individuele
belangen verweven is met zowel voor- als nadelen. Al naar gelang het gewicht dat
voor- en nadelen voor een bepaalde persoon krijgen zal dit tot verschillende
strategieen leiden. Samenwerking zal, zo is op theoretische gronden geconcludeerd
gemakkelijk tot stand komen bij duidelijke voordelen voor aIle partijen. In die
situatie is er weinig regulering nodig. Bij samenwerking uit professioneel-
normatieve motieven of door afhankelijkheid ontstaat het risico van opportunisme
en eenzijdige samenwerking. Dat maakt de noodzaak tot regulering groter. Er
moeten vonnen gevonden worden om het informatieprobleem op te lossen en
sancties bij niet-samenwerken te kunnen toepassen. De volgende stap in de
theoretische verkenningen is na te gaan hoe de koppeling gelegd kan worden
tussen strategieen en samenwerkingsvormen. In de opzet voor dit onderzoek is dit
als voIgt weergegeven:

Schema 4.1 Opzet voor de theoretische verkenning op groepsniveau

groeps-
kenmerken

ontwi kke 1ing
van de
huisartsengroep

de huisartsengroep als:
soc.-psych. systeem
soc. -psych. perspectief
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economische perspectief
organisatie
organisatie-sociolog1sch
perspectief
deel van een netwerk
intenorganisationeel
netwerk-perspectief

omgevings-
kenmerken

l'
I

De vraagstelLing voor deze verkenning is: op welke wijze wordt aan de taakuitvoe-
ring binnen de huisartsengroep vormgegeven, in hoeverre ontstaan daarbij
bindende vonnen van samenwerken en passen die vormen bij de taken en structuur
van deze huisartsengroepen?
Structuur houdt in taakverdeling, sturing en coordinatie en de mate waarin een
structuur at dan niet is geformaliseerd. De huisartsengroep zal een structuur
moeten vinden voor de samenwerking binnen de groep (uitvoering van de interne
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taken} en een structuur voor de samenwerking met andere zorgverleners en de
participatie in de beroepsorganisatie als geheel (de ext erne taken). In dit hoofdstuk
zullen verschillende structuurvonnen worden verkend. Samenwerken is echter ook
een proces van afsprakcn maken en onderhandelen waardoor de structuur totstand-
komt en zich wijzigt. Ook dit aspect zal in dit hoofdstuk aan bod komen.

De in overzicht 4.1 aangegeven invalshoeken worden in dit hoofdstuk uitgewerkt
tot een conceptueel model voor het onderzoek op het niveau van de huisartsen-
groep. De vier perspectieven komen eerst ieder afwnderlijk aan bod. Daarna
worden ze gezamenlijk gebruikt om een model op te stellen voor de regulering van
de samenwerking en een model voor de mogelijke ontwikkeling van de huisart-
sengroep. Ter afsluiting van dit hoofdstuk wordt het schema van het conceptueel
model aangevuld voor her onderzoek op groepsniveau en worden de onderzoeks-
vragen voor dit onderdeel gefonnuleerd.

4.2 Vier perspcctieven op de huisartscngrocp

4.2.1 De huisartscngrocp als sociaal-psychologisch systeem

Een sociaal-psychologisch perspectief
Bij dit perspectief wordt de huisartsengroep bezien als een kleine groep, met 'face
to face' contacten. Sociaal-psychologische processen vonnen de belangrijkste
dynamiek in dergelijke groepen. In het vorige hoofdstuk is verondersteld dat
huisartsen bereid zullen zijn aan de huisartsengroep deel te nemen als ze het doel
van de groep waardevol vinden en als ze in voldoende mate ook hun eigen
belangen binnen de groep kunnen realiseren. Deelname aan de groep is een in
intentie rationele keuze, de kosten dienen in evenwicht te zijn met de baten. Dat
evenwicht zal zich geleidelijk aan ontwikkelen. Er vindt een proces van groepsvor-
ming plaats, waarbij het opbouwen van vertrouwen in de ander als betrouwbare
'ruilpartner' en het ontstaan van wederzijdse verplichtingen belangrijke elementen
zijn (Homans, 1961; Blau, 1964; Wallace en Wolf, 1991).

In de gezondheidszorg heeft de ontwikkeling van multidisciplinaire teams de
nodige aandacht gekregen, er zijn bij de voorbereiding van deze studie geen
onderzoeken gevonden die specifiek gericht zijn op de sociaal-psychologische
processen van groepen (huislartsen. Groepsvonning voor de huisartsengroep zal
daarom vanuit algemcne thcorieen worden benaderd.

De huisartsengroep is een 'taakgerichte groep'. In dergelijke groepen is een onder-
scheid te maken naar de ontwikkeling van taakfuncties en functies voor de
instandhouding van de groep. Bij de taakfunclies gaat het om het verkrijgen van
duidelijkheid over de taak, het externe doel (wat worden we verondersteld te
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doen), verdeling van taken en rollen (wie doet wat) en organisatie van bet werk
(regulering van de communicatie, probleemoplossing, besluitvorming), Op het
sociaal-emotionele vlak (de groepsinstandhoudingsfuncties) moet er duidelijkheid
komen over: individuele doelen en behoeften (wat wil ik van deze groep):
identiteit en groepslidmaatschap (inclusion - hoor ik erbij): Macht en beinvloeding
(control - hoeveel Macht en invloed heb ik) en intimiteit (affection - hoe open kan
ik zijn, hoe persoonlijk zullen we met elkaar omgaan) (Bales, 1970; Schutz, 1973;
Remmerswaal, 1990). Groepsleden zoeken onderling bevestigingen voor de eigen
meningen en een vergelijkingsmaatstaf voor de eigen vaardigheden (sociale
vergelijkingsprocessen). Meningen en opvattingen groeien door regelmatige
interactie naar elkaar toe. Indien meningen en vaardigheden te ver uit elkaar
blijven liggen stopt op den duur de uitwisseling over die onderwerpen (Rijsman en
Wilke, 1980). Iedere groep ontwikkeIt zo na verloop van tijd een vrij stabiel
patroon van normen (waarover wordt in deze groep wei of niet gepraat, wat doen
we wei en wat niet), een groepsklimaat (hoe gaan we met elkaar om) en een vaste
groepsstructuur (verdeling van taken en rollen).

Groepsnormen zijn in hoofdzaak impliciet, regulering vindt plaats door onderlinge
waardering en afkeuring (Homans, 1961; Blau, 1964; Coleman, 1987). De mate
waarin groepsleden elkaars gedrag kunnen beinvloeden is daardoor sterk verweven
met de waarde die aan het groepslidmaatschap wordt gehecht en de bescbikbaar-
heid van altematieven voor het realiseren van eigen belangen (afhankelijkheid).
Groepsnormen, groepsklimaat en groepsstructuur weerspiegelen een voor aile
leden accept abel even wicht tussen kosten en baten. Zolang dit even wicht niet be-
reikt is gaat het proces van aftasten en onderhandelen door of zal de groep uit
elkaar vallen. Een eenmaal bereikt evenwicbt wordt niet gemakkelijk meer
doorbroken. Exteme druk, bijvoorbeeld een nieuwe taakopdracht, kan tot versto-
ring van het evenwicbt leiden. Er moet dan opnieuw overeenstemming worden
bereikt over doelen, taakverdeling, werkwijzen en onderlinge verhoudingen.
Onderzoek op het moment dat waameemgroepen worden omgezet in huisartsen-
groepen met de daaraan gekoppelde taakuitbreiding, lijkt daarom een gunstig
moment voor het verkrijgen van inzicht in deze groepsvormingsprocessen,

Er heeft binnen de theorieen over organisatieontwikkeling altijd veel belangsteIling
bestaan voor het functioneren van kleine taakgerichte groepen omdat juist
dergelijke groepen een brug kunnen slaan tussen individuele motivatie en de
organisatiedoelen. 'Taakverantwoordelijke groepen', staan in organisatietheorieen
ook op dit moment weer volop in de aandacht. 'Unit-management' en 'modulaire
organisaties' zijn daar uitingen van. Op deze organisatievormen wordt later, bij de
bespreking van het organisatie-sociologiscb perspectief, teruggekomen.
Onderzoek naar dit soort groepen is sterk gefocust op interne communicatie en het
ontwikkelen van effectief leiderschap (o.a Maier, 1963; Bales, 1970; Miles, 1973;
Blake, Mouton en Allen, 1988; Hershy en Blanchart, 1988). Dit feitelijk
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functioneren als sociaal-psychologisch systeem is alleen door directe observaties
goed vast te stellen. Oat is binnen de opzet van dit onderzoek moeilijk realiseer-
baar. Om die reden zal aan de sociaal-psychologische invalshoek alleen indirect
aandacht worden gegeven. Deze theorieea bieden inzicht in interne voorwaarden
en in externe condities. Als belangrijkste interne voorwaarden zijn aan te merken:
de aanwezigheid van een basale structuur (verdellng van taken en rollen en de
regeling van een aantal condities welke later geoperationaliseerd zullen worden
aan de hand van de door de LHV gestelde structuureisen): consensus over het
groepsdomein (duidelijkheid in doelen en werkwijzen) en onderling vertrouwen
(inclusief een zekere mate van overeensternming in waarden en opvattingen).
Indien de omgeving van de groep veel belang hecht aan de prestaties van de
groep, zal <litmotiverend werken (het Hawthorne-effect). Een duidelijke externe
vijand heeft eenzelfde invloed (Handy, 1981). Dit vormen externe condities.

4.2.2 De huisartsengroep als produktiesysteem

Een economisch perspectief
In het vorige hoofdstuk is bij de uitwerking van de individuele strategie als
ondernemer besproken in hoeverre het voor de huisarts, als zelfstandige onderne-
mer, op rationeel economische gronden aantrekkelijk is meer te gaan samenwer-
ken. In deze paragraaf is aan de orde hoe een dergelijke samenwerking bet meest
voordelig gereguleerd kan worden. Is het voordeliger als ieder voor 'eigen
rekening werkt' of is het voordeliger taken te integreren en een formeel samenwer-
kingsverband als 'peergroup' of als 'eenvoudige hierarchie' aan te gaan.
Voor de uitwerking van dit perspectief wordt voornamelijk van de transactiekos-
tentheorie uitgegaan, maar er zal ook al enigszins worden vooruitgelopen op de
netwerkbenadering. Een transactie, de ruil, vormt in de transactiekostentheorie de
eenheid van analyse. Een transactie kan op verschillende wijzen worden geregu-
leerd (de governance-structure). Iedere vorm brengt kosten met zich mee en heeft
voor- en nadelen (de transactiekosten). Welke wijze van regulering het meest
voordelig is hangt volgens Williamson (1975; 1985) af van het gevaar voor
opportunistisch gedrag van de andere partij (vergelijk het dilemma van de
gevaagene) en de mate waarin toekomstige ontwikkelingen zijn te voorzien.
De marktruil is, op zichzelf bezien, de meest economische transactiewijze. De
transactie vindt plaats op ad-hoc basis en wordt door het prijsmechanisme (de
directe afweging van kosten en baten) gereguleerd. Er is geen speciale organisatie
nodig en er zijn dus ook geen organisatiekosten (Williamson, 1975; Johanson en
Mattson, 1991). Onder een aantal condities faalt dit prijsmechanisme echter (de
'market failures'). Informatie over kosten en baten is niet altijd in voldoende mate
beschikbaar of alleen tegen hoge extra kosten te verkrijgen. Door organisatie kan
dit informatieprobleem worden opgelost (Williamson, 1975; 1985; 1986; Douma
en Schreuder, 1991). Er is sprake van organisatie als het prijsmechanisme wordt
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vervangen door beloften en plannen (regulering via contracten) of via gezag (de
hierarchisehe organisatie, Williamson, 1985). Bij regulering via contracten blijven
partijen zelfstandig (tri- of bilateral governance), bij regulering via gezag vindt
integratie binnen ceo organisatie plaats (unified governance) (Williamson, 1985;
1986). Contracten kunnen op hun beurt weer onderscheiden worden in lange
tennijn contracten en relationele contracten. Bij lange tennijn contracten wordt
getracht aile toekomstige eventualiteiten te voorzien en wordt vastgelegd onder
welke voorwaarden transacties in de toekomst zullen plaatsvinden. Regulering via
planning en programma's is onder deze variant te scharen. Van relationele
contracten is sprake als contracten in hoofdzaak zijn gebaseerd op onderlinge
communicatie en vertrouwen (beloften).

Marktregulering en hierarchic vonnen de uiterste polen van een continuum,
waarbinnen vele varianten mogelijk zijn. De vraag die de transactiekostentheorie
zich steIt is welke reguleringswijzen onder welke condities het meest voordetig
zijn. In situaties die weinig complex en weinig onzeker zijn en waarbij zonodig
alternatieve transacties kunnen worden aangegaan is de marktruil volgens deze
theorie het meest efficient. Bij toenemende afhankelijkheid zijn lange termijn-
contracten meer aangewezen. Zij leiden echter gemakkelijk tot rigiditeit of
brengen hoge controle en arbitrage-kosten met zich mee. Ze passen dus niet in een
situatie die onvoorspelbaar is. Relationele contracten laten meer ruimte voor aan-
passing en bijstelling. Relationele contracten steunen op 'betrouwbaarheid' en
Igoede naam' en zijn functioneel in situaties waarin een Igoede naamI belangrijk
is, bijvoorbeeld wanneer er veel aanbieders op de markt zijn of indien belangen
sterk wederzijds zijn (Williamson, 1986; Klein e.a., 1986). Inschakelen van een
derde partij (arbiter of makelaar, de trilaterale contracten) is zinvol bij transacties
onder onzekere omstandigheden en een lage frequentie. Regulering via gezag
(integratie in een hierarchie) is volgens Williamson de meest rationele keuze
indien er een grote mate van afhankelijkheid is (en daardoor meer risico voor
opportunistisch gedrag) in combinatie met onzekerheid over toekomstige ontwikke-
lingen. Een dergelijke organisatie biedt de beste mogelijkheden om gedrag te
sturen en in te spelen op nieuwe ontwikkelingen (Williamson, 1975; 1985).

Williamson heeft deze theorie ondenneer toegepast voor een vergelijking van de
voor- en nadelen van 'het werken voor eigen rekening' versus teamsamenwerking
en bij teamsamenwerking wat dan de voor- en nadelen zijn van een 'peergroup'
(een samenwerkingsverband waarbij aile leden evenveel zeggingsschap hebben), in
vergetijking met een 'eenvoudige hierarchie' (een samenwerkingsverband waarbij
een hierarehische laag aanwezig is).
Bij 'werken voor eigen rekening' kan ieder zelf bepalen wat hij een acceptabele
balans tussen kosten en baten vindt en zijn inzet daarop afstemmen. Ieders
takenpakket blijft dan echter gescheiden en de voordelen van samenwerken kunnen
slechts beperkt worden benut. 'Werken voor eigen rekening' is aileen voordelig
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indien samenwcrking geen spccificke investeringen vraagt. Er zijn dan wemig
risico's voor schade door opportunistisch gedrag. Investcringen zijn bij werkrela-
ties echter vrijwcl altijd specifick cn de frequentie van de transacties is hoog.
Naannate gezamenlijke activiteitcn meer het karakter krijgen van een team-
produkt, dat wil zeggcn dat ieders aandeel in het eindresultaat moeilijk te onder-
scheiden is, wordt een meer hierarchische organisatiewijze een rationele keuze
(Williamson, 1975; Alchian en Demsetz, 1986; Douma en Schreuder, 1991). Een
dergelijke teamproduktie schept de mogelijkheid tot 'Iiften' (free-riding), weI
meeprofiteren van de opbrengst maar niet bijdragen. Voorkoming van opportunis-
tisch gedrag is dan in ieders belang. Een teamlid zal, zeker op de langere termijn,
aileen een maximale inzet leveren als hij er zeker van kan zijn dat de anderen dat
ook doen. Dit is in het vorige hoofdstuk reeds aan bod geweest. Indien die inzet
niet direct observeerbaar is, is regulering via een markttransactie niet meer ade-
quaat. Ook peergroups bieden in dit opzicht te weinig bescherming. Er moet een
zekere vorm van controle worden georganiseerd. Taken en regels voor die
transactie moeten worden omschreven (formalisering) en naleving moet worden
bewaakt. Dit functioneert aileen goed als de 'controleur' ook bevoegdheden heeft
en zelf belang heeft bij effectieve controle (Alchian en Demsetz, 1986). Het
aangaan van verplichtingen en regels (en daarmee een beperking van de eigen
zelfstandigheid) loont in dergelijke situaties, omdat het garanties biedt dat de
andere partijen zich niet opportunistisch zullen gedragen. De organisatie als
eenvoudige hierarchic is dus bij teamsamenwerking volgens Williamson op
rationeel-economische motieven adequater dan de peergroup. De verklaring dat er
toch peergroups zijn moet dan ook eerder gezocht worden in de 'atmosphere', het
belang dat partijen hechten aan een bepaald werkklimaat en voordelen die
peergroups hebben voor de werksatisfactie (Williamson, 1975). De 'peergroup' is
daardoor een 'luxe'. Indien het voortbestaan van een dergelijke organisatie onder
druk komt te staan, verschuift de peergroup naar eenvoudige hierarchie (William-
son, 1975). Dit lijkt bevestigd te worden door de onderzoeken van Madison en
Konrad (I988). Zij constateren dat als groepspraktijken met verzekeraars over de
inkoop van het zorgaanbod moeten gaan onderhandelen, er formeel leiderschap
binnen de groep gaat ontstaan.

Op deze theorie van Williamson is de nodige kritiek geuit, in het bijzonder vanuit
de netwerkbenadering. Vooral de stelling dat bij een grote mate van afhankelijk-
heid een hierarchische organisatie het meest rationeel is, wordt bestreden (Johnston
en Lawrence, 1991; Johanson en Mattson, 1991; Alter en Hage, 1993). Volgens
de netwerkbenadering kunnen ook zelfstandige organisaties de risico's van
opportunistisch gedrag uitschakelen, door het opbouwen van een sterk wederzijds
vertrouwen. Deze vorm van 'value adding partnership' heeft dan zelfs voordelen
boven de hierarehische organisatie omdat door de flexibiliteit van de organisatie
beter op onzekerheden kan worden ingespeeld (Johnston en Lawrence, 1991).
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Naast de keuze voor ad-hoc samenwerking (markt), beperkte samenwerking (de
peergroup) of hierarcbie en formalisering is dus een vierde altematief aanwezig.
Dit is regulering door een hoge mate van overeenstemming in doelen en waar-
denopvattingen. In een dergelijke situatie is er ook weinig onzekerheid over de
bijdragen van de andere partijen en weinig gevaar voor opportunisme. Teamgeest
en onderling vertrouwen vormen dan de basis waarop de samenwerking berust.
Ouchi (1980) noemt dit de 'clan' en ziet het als een afzonderlijk reguleringsmecha-
nisme naast de prijs(markt)regulerlng en de hierercbische organisatie.

De transactiekostentheorie biedt interessante aanknopingspunten voor het onder-
zoek naar de ontwikkeling van huisartsengroepen. Huisartsengroepen gaan uit van
de veronderstelling dat iedere praktijk zelfstandig blijft, waarbij 'de huisarts zich
weI weet opgenomen in een hechte groep' en deze groep 'een gezamenlijk aanbod
kan doen in de richting van de zorgverzekeraars' (Reglement Huisartsengroepen).
Oat duidt op een zekere mate van 'gezamenlijke produktie'. Het is dus de vraag of
deze vorm van samenwerken zonder integratie in een formele structuur en dus op
basis van beloften en afspraken tot stand kan komen.

De transactiekostentheorie biedt ook een goed inzicht in de mogelijkheden en
problemen bij de uitvoering van exteme taken (externe samenwerking). Duidelijk
wordt dat bij de organisatie van deze samenwerking gedifferentieerd moet worden
naar de specifieke investeringen die per transactie nodig zijn en naar de frequentie
van die transactie. Op de organisatie van exteme samenwerking zal bij de
netwerkbenadering nog worden teruggekomen.

4.2.3 De huisartsengroep als (formele) organisatie

Een organisatie-sociologlscb perspectief
In de vorige paragraaf is geconcludeerd dat een huisartsengroep, in theorie, de
keuze heeft uit ad-hoc samenwerking (marktrelaties) of gereguleerde samenwer-
king. Regulering van de samenwerking kan door contracten en afspraken,
overeenstemming in waarden en normen en door integratie van taken onder een
regie (unified governance of hierarchic). In deze paragraaf wordt deze Iaatste vorm
nader bekeken. Integratie van taken onder een regie verwijst naar wat in de
organisatiesociologie onder formele organisatie wordt verstaan. Lammers (1989)
definieert organisaties als: samenlevingsverbanden met een min of meer hierar-
chisch karakter die functioneren op basis van een formeel-rationeel ontwerp met
betrekking tot functionalisatie,- coordinatie- en finalisatieprocessen. Dit houdt in:
het bewust aanbrengen van taakdifferentiatie en zorgen voor de onderlinge afstem-
ming tussen die taken met het oog op een te bereiken objectief doel. Veel auteurs
geven echter een bredere invulling van het begrip organisatie zoals Ouchi (1980)
die organisatie omschrijft aIs: any stable pattern of transactions. De vaste
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elementen die in veel omschrijvingen terugkomen zijn: de doelgerichtheid van een
organisatie, een taakverdeling ter realisering van het doel en mechanisme voor
coordinatie van de verschillende taken (Andriessen, 1987). Doelgerichtheld wil
zeggen dat de interactie plaats vindt op basis van een vooropgezet plan. Een
organisatie onderscheidt zich hiermee van spontaan ontstane of informele interac-
tiesystemen.
De huisartsengroep is geen formele organisatie, zoals door Lammers gedefinieerd,
en een dergelijke organisatievorm wordt in het LHV-beleid ook niet beoogd. Maar
zoals bij de economische benadering is geschreven lijkt bet aangaan van 'gezamen-
lijke produktie' zonder een zekere mate van organisatorische integratie, geen
rationele keuze (tenzi] er sprake is van een grote mate van overeenstemming in
doelen en waarden), Een verkenning van meer formele organisatievormen is
daarom op zijn plaats.

Formele organisaties zijn in verschillende typen in te delen op basis van de wijzen
waarop coordinatie en sturing zijn geregeld. Voor dit onderzoek is van belang een
onderscheid te kunnen maken naar de mate waarin centrale doelstellingen aanwezig
zijn en de uitvoering van de gezamenlijke taak op bindende wijze is gereguleerd.
De achterliggende vraag is welke organisatiewijzen het beste bij taken en
doelstellingen van de huisartsengroep passen. Voor een verkenning van mogeIijke
varianten voor de organisatie van de huisartsengroep wordt gebruik gemaakt van
een voor kleine professionele organisaties ontwikkeld model. Het model is
afkomstig uit onderwijsorganisaties (Giesbers en Marx, 1983; Marx, 1989;
Giesbers en van der Krogt, 1990), maar blijkt ook binnen de gezondheidszorg
bruikbaar (Verhaaren, 1983; Verhaaren en Meurs, 1990; Mijs en Binsbergen,
1990). In het model wordt een verbinding gelegd tussen structuurkenmerken en de
professioneel-inhoudelijke orientatie. Er worden drie hoofdtypen onderscheiden:
- het segmentale type
- het co6peratief-gereguleerde type
- het modulaire type.
Het segmentale en het modulaire type zijn in veel organisatiemodellen terug te
vinden. Het co6peratief-gereguleerde type is vrij specifiek voor dit model. Het
zijn alle drie ideaaltypen die in de werkelijkheid zelden als zuivere vorm voorko-
men, maar die als beelden verhelderend kunnen zijn.
Het segmentale type is een losjes-gekoppeld systeem, een eilandenstructuur. Er
zijn te onderscheiden eenheden voor leiding en uitvoering, maar de verbindingslij-
nen tussen beide zijn beperkt. Er is geen sprake van sturing voor het geheel, ieder
onderdeel bepaalt zijn eigen riehting. Ook tussen uitvoerende eenheden is er
weinig samenwerking. Afstemming en samenwerking is alleen voor ondersteu-
nende diensten geregeld. De noodzakelijke inhoudelijke coordinatie vindt 'op
afstand' plaats, men anticipeert op bet gedrag van de ander (Weick, 1982). De
segmentale organisatie berust op autonomie voor aile uitvoerende eenbeden.
In het cooperatief-gereguleerde Ope is tussen uitvoerende eenheden meer samen-
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werking aanwezig. Die sarnenwerking is ook meer gereguleerd. Het cooperatief-
gereguleerde type kent een gezarnenlijk beleid, het individuele beroepshandelen is
onderwerp van discussie, er is inhoudelijke leiding en een structuur voor beleids-
vorming. In zijn meest doorgevoerde vorm leidt dit type tot de bureaucratische
organisatie, waarbij processen via standaardisatie van kennis en vaardigheden
worden gereguleerd (de professionele bureaucratie, Mintzberg, 1983).
Het modulaire type (ook met de term innovatieve of lerende organisatie aangeduid)
bestaat net als het segmentale type uit een veelheid van zelfstandige eenheden. Dit
type heeft verwantschap met het door Kastelijn (1985) uitgewerkte organisatierno-
del. met de adhocratie (Mintzberg, 1983) en met unitmanagement (Wissema,
1991). Er is sprake van een gedecentraliseerd systeem, maar met zeer hechte
verbindingslijnen tussen de verschillende onderdelen van de organisatie. De
uitvoerende eenheden worden overkoepeld door een duidelijke doelrichting van de
organisatie als geheel en een grote mate van externe orientatie. Er is een sterke
leiding die de centrale waarden en doelstellingen vertegenwoordigt. Sturing berust
voor een belangrijk deel op leerprocessen waarbij externe en interne effecten van
het produkt en de eigen organisatie permanent onderkend en geevalueerd worden.
De uitvoerende eenheden zijn, anders dan bij de segmentale organisatie niet uit
afzonderlijke disciplines of functies opgebouwd, maar afgestemd op marktseg-
menten en doelgroepen. Vooral in dit type organisatie wordt veel belang gehecht
aan tearnvorming en de ontwikkeling van hechte 'taakverantwoordelijke' groepen,
waarmee dan bij de sociaal-psychologische benadering wordt aangesloten.

Een hoofdthema in de literatuur over organisaties is reeds gedurende een reeks van
jaren de vraag welke organisatiestructuur in welke omgeving het meest doelmatig
is (de contjngentie-theorieen). De kracht van een segment ale organisatie is de
flexibiliteit en het vermogen tot voortdurende, kleinschalige aanpassingen. Meer
grootschalige veranderingen en innovaties met een langer tijdsperspectief zijn
binnen segmentate organisaties veel moeilijker te realiseren (Weick. 1982; van der
Meer, 1991). Een centraal gereguleerde (bureaucratische) organisatie heeft de
grootste voordelen voor een grootschalige produktie in een vrij stabiele omgeving
waarbij kosten-efficientie en een constant kwaliteitsniveau (externe betrouw-
baarheid) belangrijk zijn voor overleven (Mintzberg, 1983; Douma en Sehreuder,
1991; Jaques. 1991). Dit sluit aan bij de theorie van Williamson (1975. 1986)
over hierarchische organisaties. Zoals aangegeven is het cooperatief-gereguleerde
type een Iichtere variant van de bureaucratische organisatie. Vol gens Marx (1992)
is ook dit type het meest geschikt als veranderingen in de dienstverlening
langzaarn en voorspelbaar verlopen en als de dienstverlening weinig individualise-
rend is. De modulaire organisatie past beter als 'adaptieve-efficientie' belangrijk is
door complexheid van de technologie of verandering in produkt (Mintzberg, 1983;
Kastelijn, 1985; Volberda, 1990; Wissema, 1991). Centrale regulering bevordert
de doelmatigheid, een modulaire organisatie de doelgerichtheid (Wissema, 1991).
De modulaire organisatie blijkt overigens zowel binnen het onderwijs als binnen
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de gezondheidszorg nog nauwelijles te worden gevonden (Marx, 1992; Mijs en
Binsbergen, 1990) en het is nog maar de vraag in hoeverre deze contingentie-
theorieen oole voor deze seetoren opgaan.

Vanuit een economische invalshoelc lijlet de vorming van de huisartsengroep samen
te moeten gaan met meer regulering en meer formalisering. De LHV legt daar in
haar beleid oole de nadrule op. De huisartsengroep is een middel om grotere
aanspreekbaarheid en meer interne nonnering te realiseren. Er is behoefte aan het
verminderen van een te grote differentiatie in 'gebruikswaarde'. Dit betelcent dan
een ontwilclceling in de richting van een co6peratief-gereguleerde organisatie. In de
organisatieliteratuur is een sterk omgelceerde tendens aanwezig. Daar wordt gepleit
voor minder (centrale) sturing, vooral indien 'maatwerle' geleverd moet worden.
Een co6peratief-gereguleerde structuur lijlet ook slecht te passen bij de sterle
individuele zorgverlening die huisartsen bieden. De vraag is of de beleidsdoelen
ook langs andere weg te realiseren zijn. bijvoorbeeld door uit te gaan van de
concepten over de modulaire organisatie. Het accent komt dan minder te liggen op
de versterleing van de LHV als organisatie, maar op het aangaan van externe
samenwerkingsverbanden en rood zorgvragen georganiseerde eenheden. De stap
van eel) segmentale structuur naar een modulaire organisatie lijkt echter niet in een
keer genomen te leunnen worden. Een omweg via een gereguleerde structuur is
nodig om een cultuur van samenwerken op te bouwen en legitimiteit voor de
gezamenlijke doelstelling en daarmee verbonden sturing te verkrijgen (Marx,
1989, 1992; Mijs en Binsbergen, 1990; Verhaaren, 1983, 1991). De ontwilclceling
van dit soort organisaties wordt in schema als volgt weergegeven:

Schema 4.2 Ontwikkelingsmodel van professionele organisaties

cooperatief
gereguleerde
organisatie

segmenbde innovatieve
organisatie "'----------------......:::.. organisatie

(ontleend aan Marx, 1992)
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De huisartsgeneeskundige zorg verkeert in een situatie die juist omgekeerd is aan
de problemen waarmee veel grote organisaties kampen. De huisartsenorganisatie
moet vanuit een sterk segmentale structuur toe naar meer eenheid en een beter en
gegarandeerd antwoord op veranderingen in de zorgvraag. Voor de huisartsen-
groep en ook voor de beroepsorganisatie als geheel lijkt dus primm aan de orde
een ontwikkeling van een gesegmenteerd model (solistische huisartsen die aileen
marktrelaties met anderen onderhouden) naar een gereguleerd model. Een zekere
spanning tussen enerzijds regulering en anderzijds flexibiliteit (de sterke kant van
de huidige structuur), zal altijd wei aanwezig blijven. Vooralsnog lijkt het
probleem eerder te liggen in te weinig dan in te veel organisatie.

Later in dit hoofdstuk zal worden nagegaan hoe dit model voor de ontwikkeling
van huisartsengroepen kan worden aangepast.

4.2.4 De huisartsengroep als deel van een netwerk

Een interorganisationeel netwerk-perspectief
De huisartsengroep heeft niet aileen interne taken. Een van de achterliggende
motieven bij de vorming van huisartsengroepen is versterking van de positie van
de huisarts in het geheel van het gezondheidszorgsysteem. Van de huisartsengroep
wordt verwacht dat zij ook de exteme samenwerkingsrelaties reguleert. De
huisartsengroep zal verbindingen aangaan binnen de eigen beroepsgroep en met
andere zorgverleners. Een dergelijk systeem van relaties kan het beste met de term
netwerk worden aangeduid.
Een netwerk is binnen de organisatietheorie geen scherp omschreven begrip. Het
begrip wordt voor een betrekkelijk geformaliseerd, op gemeenschappelijke doelen
gericht semenwerkingsverband, maar ook minder duurzame en weinig geformali-
seerde relaties tussen een aantal organisaties kunnen eronder vallen (van Dijck,
1982). Van Gils definieert een netwerk als: een cluster van interdependente
organisaties die op enigerlei wijze zich gebundeld hebben om als collectiviteit een
bepaald doel te bereiken (van Gils, 1978). De doelgerichtheid, het kenmerk van
organisaties, komt hierin terug. Een scherpe grens is er tussen een organisatie en
een netwerk niet te trekken. Het netwerk-begrip lijkt vooral goede diensten te
bewijzen om het gebied tussen markt (relaties op louter incidentele basis) en
formele organisaties aan te duiden.
Netwerken zijn, vergelijkbaar met de regulering van transacties, te typeren als een
continuum dat loopt van ad-hoc samenwerking (social choice of markt context).
via coalitie en federatie naar een 'unitaire context'. waarbij het netwerk een eigen
leiding heeft met bevoegdheden voor netwerktaken (Warren. 1967; van Dijck,
1982).

De netwerkbenadering is veelvuldig toegepast bij onderzoek naar en beschouwin-
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gen ovec de samenwerking binnen de gezondheidszorg 1. Dat betreft dan vrijwel
altijd samenwecking tussen fonnele organisaties. De bruikbaarbeid voor buisart-
sengroepen zal dus nadec bekeken moeten worden.

Netwecken laten meec nog dan organisaties een grote verscheidenheid aan
structuren en verschijningsvonnen zien. In de litecatuur wordt veel aandacht
besteed aan het indelen en typeren van netwecken. Het meest bepalende kenrneck
is een onderscheid naar doelen. De samenwecking kan gecicht zijn op (Alter en
Hage, 1993):
- uitwisseling (bijvoorbeeld vecwijsrelaties, uitwisselen van expertise en kennis):
- het realisecen van gemeenschappelijke voorwaarden en voorzieningen (bijvoor-

beeld coalities om subsidies te vecwerven, gezarnenlijke inkoop);
- gezamenlijke produktie (bijvoorbeeld zorgcircuits).
Het doel van de samenwecking bepaalt welke 'lagen' uit de organisatie in bet
netwerk betrokken zijn. In dit opzicht zijn netwerken te onderscheiden naar
sarnenwecking op opecationeel niveau, beleidsniveau en samenwecking van
facilitaire en ondersteunende diensten (Van Dijck, 1982; Godfroy, 1984). Bij
gezamenlijke produktie, de meest intensieve sarnenweckingsvonn, is eoordinatie en
sturing op zowel beleids- als operarioneel niveau nodig (Godfroy, 1989; Alter en
Hage, 1993).

Het ontstaan van intecorganisationele netwecken vecloopt meestal in een aantal
stadia, de ontwikkeling kan geruirne tijd in beslag nemen. Vooral bet opbouwen
van voldoende vectrouwen vraagt een ruirne 'test- en leerperiode', zoals uit
vecschillende onderzoeken naar netwerken blijkt (Mijs, 1989; Johanson en
Mattson, 1991; Alter en Hage, 1993; Raak e.a. 1993). Wat vooral opvalt bij
bestudecing van studies en beschouwingen ovec netwerken in de gezondheidszorg
is dat ze meec inzicht lijken te geven in factoren die van invloed zijn op bet
rnislukken en vecrnijden van samenwerking, dan in succes-factoren. De officiele
sarnenwerkingsdoelen blijken maar zelden te worden gerealiseecd. In de gezond-
beidszorg bebben vooral regionale beleidsnetwerken, die vaak onder druk van de
overheid zijn ontstaan, een slechte naarn (Godfrey, 1980; 1992; Winding, 1987;

I O.a. Levine en While. 1961. 1963; Aiken en Hage. 1968; Warren. 1967. 1974; While. Levine
en Vlasak. 1973; Han e.a, 1977; Alter en Hage, 1993 en in Nederland de Dreu, 1978; de
Greve en Vrakking. 1980; Godfroy, 1981; van Dijck. 1982; Konnen. 1984; van Dijck en
Tiddens, 1986; Breuer. 1987; Winding. 1987; Meurs. 1989; Mijs. 1989). In de Amerikaanse
literaluur Iigt het accent op empirische vergelijkingen tussen soms zeer uiteenlopende typen
netwerken. De NederJandse literatuur is meer theoretisch van aard. Onderzoek hier is meer
gericht op netwerken binnen em sector zoals ziekenhuizen (Kannen en Winding) of de Riagg-
Yorming (Mijs). De artikelen van Dreu en Breuer spitsen zich toe op samenwerking binnen de
eerste lijn. maar dan in multidisciplinair verband. Meer recent is de netwerkbenadering
toegepast in studies naar zorgvemieuwing en de ontwikkeling van zorgcircuits (een samenhan-
gend stelseJ van gezondheidszorgvoorzieningen. Raak e.a .• 1992. 1993; Boekholdt. 1992).
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Meurs, 1989). In wrgvemieuwingsprojecten (wat vooral produktienetwerken zijn)
lijken zich dezelfde problemen voor te doen (Raak e.a .• 1992; 1993).

Netwerken worden veel sterker dan organisaties, bepaald door motieven van de
betrokken partijen en hun perceptie van voor- en nadelen. De meeste netwerkstu-
dies hebben betrekking op samenwerking tussen grote formele organisaties. In
dergelijke netwerken ligt in de officiele samenwerkingsdoelen vaak het accent op
normatieve motieven. Winst is daardoor voor partijen minder duidelijk, terwijl
verlies van eigen zelfstandigheid zwaar weegt voor organisaties met een eigen
professioneel domein.
Actoren binnen een netwerk bevinden zich in een herhaald dilemma-spel. Vaste
gewoonten. regels, voorspelbaarheid in gedrag bieden bij interactie met deels
samenvallende, deels tegenstrijdige belangen voordelen. Typerend voor netwerken
is echter dat er geen centraal gezag is dat regels kan vastleggen en afdwingen. Een
netwerk is vooral een 'onderhandelingsordening' (Wassenberg. 1980). Op grond
van rationele keuze kan ook zonder centraal gezag een stabiel samenwerkingspa-
troon ontstaan door onderlinge gewoontevorming en opbouw van reputaties. Dan
moet samenwerken wei op de langere termijn meer lonend zijn dan niet samenwer-
ken en partijen moeten effectief kunnen optreden tegen doorbreking van de spel-
regels (Axelrod. 1984; Raub en Voss. 1990). Juist omdat behoud van eigen zelf-
standigheid zo zwaar weegt ontberen netwerken de mogelijkheid om op te treden
tegen provocaties. Zo blijkt in de wrgvemieuwingsprojecten dat aan de projector-
ganisatie zelden bevoegdheden worden gegeven om deelnemers aan te spreken op
het niet nakomen van afspraken (Raak e.a .• 1992). Netwerken van organisaties
lijken een sterke voorkeur te hebben voor reguleriog en coordinatie via commu-
nicatieve verbindingsmiddelen (overlegvormen). Deze middelen zijn effectief in
win-win spelen, waarbij belangen duidelijk en complementair zijn. Bij concur-
rentie en meer tegenstrijdige belangen zijn juist 'besluitnemende verbindingsrnid-
delen' nodig (Litwak en Rothman. 1970).

Ben ander beeld komt naar voren uit de netwerkstudies in de profit-sector
(Boekernaen Kamann, 1989; Thompson. 1991; Alter en Hage, 1993). Binnen het
bedrijfsleven is er sinds enige tijd veel aandacht voor samenwerkingsvarianten
waarbij zelfstandige bedrijven gedeeltelijk samenwerken en voor een deel elkaars
concurrenten blijven. De klassieke samenwerkingsvormen zijn overwegend
financieel van aard. Van meer recente datum is samenwerking bij ontwikkeling en
produktie van goederen zoals co-makership, joint ventures en strategische allian-
ties. In al deze situaties is sprake van een vaste, min of meer duurzame relatie,
gericht op wederzijds voordeel, zonder zeggingsschap over de andere organisatie
te hebben. Concurrentieverhoudingen blijven gelijktijdig in stand. Er is sprake van
samenwerking eo concurrentie (Geijn e.a .• 1987). Samenwerken in netwerken
wordt, evenals de modulaire organisatie, gezien als een vorm die tot een grote
mate van 'adaptieve efficientie' leidt en daarom bij snelle verandering in vraag en
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technologie het meest adequaat is (Thompson, 1991; Alter en Hage, 1993).
Netweeken zijn 'tijdeUjk' en hebben daardoor het voordeel van grotere flexibiliteit
in veegelijking met de modulaire organisatie.

Door erkenning van de beperkte resultaten van samenwerken binnen de gezond-
heidszorg en de voorbeelden uit het bedrijfsleven verandert binnen de gezond-
heidszorg de discussie over netweeken. Met samenwerken wordt selectiever omge-
gaan. Het streven naar samenweeken met aile relevante partijen, zoals dat vaak bij
beleidsnetweeken en zorgcircuits het geval is, maakt plaats voor selectief aangega-
ne 'allianties'. Men gaat meer op zoek naar partners die passen bij de eigen
doelstellingen en met wie een cooperatieve relatie kan worden opgebouwd (Meurs,
1989; van der Zwaan, 1990; Schuringa, 1991; Godfroy, 1992; van de Rijdt en
Koenis, 1992; Raak e.a. 1993). Onderkend wordt dat denken vanuit een geza-
menlijke doelstelling belangentegenstellingen versluiert. Eigen doelstellingen van
participanten en tegenstellingen in belangen worden meer openlijk aan de orde
gesteld. Het netwerk aIs structuur verschuift naar 'networking'. Daarbij ligt het
accent meer op persoonlijk initiatief en interactie. Het gaat om het ontwikkelen
van relaties die naar behoefte geactualiseerd kunnen worden. Dergelijke relaties
zijn niet incidenteel. een zekere structuur is aanwezig. maar deze structuur is
minder geformaIiseerd (Godfroy, 1992). Netwerken als proces is meer gebaseerd
op 'beloften' en relationele contracten. Samenwerken op basis van vertrouwen is
in complexe situaties sneller en economischer dan autoriteit of onderbandelen
(Powell. 1991). Coordinatie vindt plaats via liaison-figuren die ontwikkelingen bij
andere partners kunnen signaIeren en problemen in de onderlinge relaties tijdig
aanhangig kunnen maken (Alter en Hage, 1993).
Netwerken hebben het voordeel van grotere flexibiliteit maar bieden daardoor ook
veel minder zekerbeid. Binnen de transactiekostentheorie wordt juist dat ontbreken
van zekerbeid als rem op de samenwerking verondersteld.

Deze netwerkbenadering biedt op de eerste plaats aanknopingspunten voor de
structurering van de exteme taken. Duidelijk is dat breed samengestelde traditione-
Ie oveelegvormen weinig adequaat zijn. Selectieve samenweeking, met erkenning
van de deels tegenstrijdige deels parallelle belangen biedt betere vooruitzichten.
De netwerkbenadering is echtee evenzeer interessant voor de samenwerking binnen
de huisartsengroep. Ook daar is sprake van samenweeking tussen zelfstandige
partners, zij het op zeer kleinschaIig niveau. De netwerkbenadering vormt in dit
opzicht een goede aanvulling op de transactiekostentheorie. Waar de transac-
tiekostentheorie vooraI kijkt naar de kenmerken van een transactie, legt de
netweekbenadering meer nadruk op de inteeactie tussen partijen en de spelregels
die door interactie ontstaan.
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4.3 Toepassing van dcze theorieen op de huisartsengroep

De vier theoretische benaderingen vullen elkaar goed 880, hoewel er ook tegen-
strijdigheden zijn aan te wijzen.
Ec zal in iedere huisartsengroep sprake zijn van een sociaal-psychologisch systeem.
Groepen komen regelmatig bij elkaar, waardoor een proces van groepsvorming
plaats vindt. Naarmate deze sociaal-psyehologische groepsvorming beter is
geslaagd, is de basis voor taakuitbreiding gunstig (de interne voorwaarden).
De huisartsengroep krijgt het karakter van een produktiesysteem als de groep
(delen van) de uitvoering van de huisartsgeneeskundige zorg als een gezamenlijke
verantwoordelijkheid gaat beschouwen. Men komt dan voor de keuze hoe die
gezamenlijke taken georganiseerd gaan worden. Gaat de samenwerking gereguleerd
worden door afspraken en beloften (contraeten) of is (gedeeltelijke) integratie
onder een regie wenselijk? Bij de eerste keuze krijgt de huisartsengroep het
karakter van een netwerk, bij de tweede keuze ontstaat een meer formele organisa-
tie. De huisartsengroep krijgt nog nadrukkelijk het karakter van een organisatie als
op uitvoerend niveau een taakverdeling tot stand gaat komen.
Indien de huisartsengroep ook de regeling van de samenwerking met andere
zorgverleners tot taak neemt, wordt de groep deel van een interorganisationeel
netwerk. Op het niveau van de huisartsengroep gaat het dan om kleinschalige
samenwerkingsverbanden die vooral 'produktie-gericht' zullen zijn.

In een huisartsengroep kunnen en zullen verschillende vormen van samenwerking
gelijktijdig voorkomen. Voor de regeling van waarneming kan er bijvoorbeeld
sprake zijn van integratie en taakverdeling terwijl voor de overige taken 'ieder
voor eigen rekening' werkt. Het is ook de vraag of het wenselijk en haalbaar is
voor alle taakgebieden naar dezelfde bindende vormen van samenwerking te
streven. Onnodige organisatie moet worden voorkomen. Waar regulering via ad
hoc overleg zonder risico's voor opportunisme of kwaliteitsverlies kan verlopen,
verdient dat voorkeur. Door de uitvoering op verschillende taakgebieden als
afzonderlijke transacties te bekijken kan naar verschillende samenwerkingsvormen
worden gedifferentieerd. In par. 4.3.1 zal een model voor de wijzen van regule-
ring van de samenwerking worden opgesteld. Daarna wordt in par. 4.3.2 een
typologie voor de ontwikkeling van de huisartsengroepen geschetst.

4.3.1 Een model voor de wijze van regulering van de samenwerking

Het onderzoek zaI inzicht moeten geven in de mate waarin huisartsengroepen de in
het LHV -beleid beoogde taken of eigen varianten daarvan gaan uitvoeren en in
welke mate er sprake is van niet-vrijblijvende samenwerking. Ec is daarom
behoefte aan een model waarmee per taakgebied een aantal 'tussentypen', onder-
scheiden kunnen worden, als stadia in een continuum dat loopt van markt (de
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volledig solistische werksituatie) naar volledige integratie (een groepspraktijk). De
vonning van groepspraktijken is echter niet aan de orde. De verschillende
samenwerkingsvarianten zijn uitgewerkt in onderstaande schema. Het grijze blok
geeft het gebied aan waarbinnen de huisartsengroep zich zal bevinden. Het vet
omkaderde deel verwijst naar de reguleringsvarianten die in het onderzoek onder-
scheiden zullen worden en geven tevens een rangorde aan in de mate van binding
(1 tot en met 4). De samenwerkingsvarianten kunnen per taak worden toegepast.

Schema 4.3 Model voor de mate van binding en wijzen van regulering

organi-
satievonn

directe
afweging
van
kosten en
baten ••••

fonnele
organi-
satie

solist huisartsengroep groepspraktijk

markt

mate van
samen-
werken

ad hoc
contacten -- volledi-

ge inte-
gratie

wijze van
regulering

leiding

Reguleringswijzen (governance-structure) uit de economische benadering (trans-
actiekostentheorie) zijn in dit model gecombineerd met coordinatiewijzen uit de
organisatiesociologie (coordinatie-typen van Mintzberg, 1983). De vier onder-
scheiden stadia vormen een mengeling van regulerings- en coordinatiemecha-
nismen. In de literatuur lijken deze termen ook vaak door elkaar gebruikt te
worden. Gekozen is voor de overkoepelende term 'regulering' waaronder dan ook
coordlnatie is gevat. Het gaat hierbij dus om een vorm van zelf-regulering binnen
de huisartsengroep. Op welke wijze en in welke mate wordt het individuele gedrag
aan regels gebonden en onderling afgestemd?

Bij de eerste drie reguleringswijzen blijft ieder 'voor eigen rekening' werken. De
individuele taakuitvoering wordt echter in toenemende mate onderling afgestemd.
Collegiaal overleg (1) is in dit model de meest vrijblijvende vorm van regulering.
Het is gebaseerd op het elkaar informeren, waama ieder zelf de consequenties
trekt voor het eigen handelen. Indien overleg alleen incidenteel en ad-hoc plaats
vindt is er sprake van een markt-relatie. Bij een vaste vorm van overleg ontstaat er
een structuur en dus ook een zekere mate van verplichting. Overleg is een qua tijd
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vrij kostbaar mechanisme. Voor zelfstandige professionals is het op grond daarvan
onaantrekkelijk hoewel het de meeste ruimte geeft voor eigen autonomie (van
Ommen, 1988).
Minder vrijblijvend is regulering via consensus en afspraken (2). Er wordt
gestreefd naar ecn gezamenlijk standpunt, een uitspraak over wat de door ieder
gewenste handelwijze is. Dit is een vorm van standaardisatie van kennis en
vaardigheden en, afhankelijk van de inhoud van de afspraken, mogelijk ook stan-
daardisatie van het proces. Het maken van afspraken vraagt een aantal specifieke
investeringen. Indien de afspraken eenmaal aanwezig zijn bespaart het overlegtijd
en schept het zekerheid. Een dergelijk vorm van regulering is vooral bij afhanke-
lijkheid een rationele keuze.
Van regulering op bindende wijze is sprake bij contracten (3). Er zal binnen de
huisartsengroep vooral sprake zijn van 'relationele' contracten. In dergelijke
contracten worden gedragsintenties en 'bcloften' over nader omschreven toekom-
stig handelen vastgelegd, waarop partijen aanspreekbaar zijn. Contracten beperken
de eigen zelfstandigheid maar bieden anderzijds bescherming tegen opportunistisch
gedrag, Contracten zijn dus passend bij samenwerking op basis van afhankelijk-
heid.
In elk van deze drie vormen is sprake van gescheiden taakuitvoering. Wei worden
er regels aan die uitvoering gesteld en wordt er voor enige afstemming gezorgd,
Bij het uitvoeren van geintegrecrdc activiteiten (4), wordt de individuele taakuit-
voering overstegen. Samenwerking berust dan op een gezamenlijk plan met een
vooraf omschreven doel en taakverdeling. Er is sprake van een gezamenlijke regie.
Vaak zullen het nieuwe taken zijn die een huisarts niet of moeilijk aileen kan reali-
sereno Dergelijke activiteiten vragen, omdat de samenwerking specifieker wordt,
meer integratie en daardoor ook meer organisatie. Ze worden daarom als de meest
bindende vorm van samenwerking aangemerkt.

Deze reguleringswijzen sluiten elkaar niet uit, maar stapelen zich op.
Gemeenschappelijk in deze vier reguleringswijzen is dat er geen sprake is van
hoven- en onderschikking (hiererchie}, maar dat ze berusten op een gelijkwaardige
positie voor aIle participanten (de peergroup). De vier aldus onderscheiden
reguleringswijzen kunnen per taakgebied worden toegepast zodat een genuanceerd
beeld kan ontstaan van de ontwikkelingen van een groep. Vanuit het LHV-beleid
bezien houdt verbetering van de taakuitvoering in dat groepen meer verplichtende
reguleringswijzen gaan gebruiken.

4.3.2 De ontwikkeling naar samenwerkingstypen

De wijze van regulering zal dus per taakgebied worden bekeken. De combinatie
van reguleringswijze en de omvang van het groepsdomein bepalen gezamenlijk in
welke richting de huisartsengroep zich beweegt. In het Projectvoorstel Huisartsen-
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groepen (1989) is de verwachting uitgesproken dat huisartsengroepen in eerste
instantie de interne organisatie en het onderlinge inhoudelijk overleg zullen
realiseren. Pas daama zullen andere taken aan bod komen met als laatste het
ontwikkelen van nieuwe produkten en het maken van vakinhoudelijke afspraken
met andere zorgverleners. Uitgaande van die verwachting is in theorie een
ontwikkeling in vier typen aan te geven. De eerder in dit hoofdstuk beschreven
organisatietypen vonnen daarvoor de basis.
Deze vier typen zijn als volgt te karakteriseren:
• De collegiate kring
Bij dit type ligt het zwaartepunt van de activiteiten op onderlinge uitwisseling.
Eenheid in beleid komt tot stand op basis van gedeelde waarden en onderling
vertrouwen. Op grond daarvan is er ook weinig behoefte aan afspraken en
contracten. Men hecht aan een informele sfeer, de graad van interne organisatie
zal dan ook laag zijn. Dit type is gebaseerd op wat Ouchi (1980) 'de clan' noemt.
Een dergelijke groep functioneert hoofdzakelijk als sociaal-psychologisch systeem.
• Het zakelijk verband
Bij dit type ligt het accent op de samenwerking als ondernemer en het realiseren
van gemeenschappelijk voorwaarden en voorzieningen. Regulering van waame-
ming (en daarmee voldoende vrije tijd), delen van risico's van het vrije onderne-
merschap en het benutten van schaalvoordelen bepalen de koers. In dit type groep
zullen in contracten afspraken ter voorkoming van opportunistisch gedrag worden
vastgelegd. In vakinboudelijke zaken laat men elkaar vrij. Dit samenwerkingstype
is vergelijkbaar met de segmentale organisatie.
• Het professioneel team
Voor dit type is het leveren van kwalitatief goede huisartsgeneeskundige zorg het
primaire doel. Er is een sterk gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor
de te leveren zorg. De graad van medisch-inhoudelijk overleg is hoog en men is
ook bereid afspraken te maken over het te voeren beJeid. Het professioneeJ team
zal een breed groepsdomein hebben dat in principe de hele taakuitvoering als
huisarts omvat. De orientatie is vooral professioneel-intern gericht. Dit type is een
uitwerking van de co6peratief-gereguleerde organisatie en sluit het meeste aan bij
het LHV-beleid.
• Het 'ondernemendt team
Deze term wordt gebruikt om een modulair en innovatief samenwerkingstype aan
te duiden. Het 'ondernemend' team kenmerkt zich door veel geintegreerde
activiteiten. Nieuwe taakgebieden worden verkend en ontgonnen. Er is sprake van
gedeelde waarden en visies, maar anders dan bij de collegiale kring is er een
sterke interne organisatie. Lopende zaken vragen weinig onderhoud waardoor men
zich volledig kan richten op het ontwikkelen van nieuw zorgaanbod. Binnen dit
team participeren de leden actief in externe netwerken, ondersteund door een
gezamenlijke visie en verantwoordelijkheid voor de geintegreerde zorg per patient.
Dit type is het sterkst als produktiesysteem ontwikkeld.
Het startpunt van de huisartsengroep zal naar verwachting liggen bij de collegiate
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kring of bij het zakclijk: verband, afhankelijk van de belangrijkste motieven voor
samenwerking. Indien beide vervolgens, onder invloed van het LHV-beleid, naar
elkaar toe groeien ontstaat een ontwikkeling in de richting van een professioneel
team. De huisartsengroep raakt dan hechter gestructureerd en de gezamenlijke
verantwoordelijkheid neemt toe. Indien deze ontwikkeling succesvol verloopt, kan
vervolgens (aaar analogie van het model van Marx) een ombuiging plaatsvinden
naar een modulair 'ondememend' team.

Deze typering heeft parallellen met een door Madison en Konrad (I988) op basis
van longitudinaal onderzoek onder grote medische groepspraktijken ontwikkelde
typologie. Zij onderscheiden als dimensies de mate van autonomie en de mate van
marktgerichtheid. Volgens hen starten veel groopspraktijken op basis van
rationeel-economische motieven. Die praktijken hebben een vrij individueel-
autonome structuur (segmentale organisatie). Bij succes ontwikkelen zij zich tot
een organisatie die vergelijkbaar is met het professionele team. Er zijn echter ook
groepspraktijken die uit idealisme starten als een extern gericht en innovatief team.
Oat soort groepen heeft vol gens Madison en Konrad nog al eens met teleurstel-
lingen te maken en schuift dan op in de richting van het professioneel team. Dit
laatste ondersteunt de verondcrstelIing dat er eerst een voldoende hechte basis als
'professioneel team' moet worden opgebouwd alvorens een meer extern gerichte
organisatievorm levensvatbaar is.
&0, nog altijd theoretisch verloop, wordt in schema 4.4. getekend

Schema 4.4 Model voor de ontwikkeling van de huisartsengroep

professioneel
team

collegiate of
kring

zakelijk
verband

'ondememend'
team
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4.4 Conceptueel model en onderzocksvragen op groepsniveau

In het vorige hoofdstuk is uitgegaan van een in intentie rationele keuze van de
individuele huisarts bij deelname aan de huisartsengroep. Er wordt een individuele
afweging van kosten en baten gemaakt. Een volledig solistische werkwijze is maat-
schappelijk en professioneel niet meer aanvaardbaar en heeft ook voor de huisarts
nadelen. Eehter, zoals in dit hoofdstuk gebleken is. hoe intensiever de samenwer-
king wordt, hoe meer die ook uit eigenbelang gereguleerd en bewaakt moet
worden. Zowel de economische als organisatie-sociologische benadering wijzen in
die richting. Een dergelijke regulering brengt kosten mee (transacuekosten).
waarbij vooral verlies aan eigen zelfstandigheid zwaar weegt.
Uit de Iiteratuur blijkt dat meer regulering gemakkelijk wordt geaccepteerd bij
duidelijke voordelen. Indien bijvoorbeeld een groepspraktijk met financiers moet
gaan onderhandelen wordt een gemandateerde leiding aangewezen en worden
intern regels gesteld en bewaakt (Madison en Konrad. 1988). Ook indien in een
groepspraktijk het uitvoeren van nieuwe teamtaken financieel aantrekkelijk wordt,
leidt dat tot intensivering van de samenwerking en wordt meer teammanagement
aangesteld (Teasdale, 1992). Dit zijn echter voorbeelden uit groepspraktijken
waarbij reeds voor samenwerken is gekozen. De vraag in dit onderzoek zal zijn of
de voordelen voor nu nog overwegend solistisch werkende huisartsen groot genoeg
zijn om niet vrijblijvende samenwerkingsvormen als huisartsengroep aan te gaan.

Indien er binnen de groepen een hoge mate van overeenstemming in doelen en
waarden aanwezig is. en er dus weinig onzekerheid is over de inzet en gedrags-
wijze van de ander, zal er voor de groepsleden zelf weinig noodzaak zijn tot meer
dwingende afspraken en contracten. Dit soort afspraken worden pas relevant voor
groepen die duidelijke onderlinge verschillen en tegengestelde belangen ervaren.
Dan moet het risico dat men voor de eigen inzet (kosten) onvoldoende eigen
doelen kan realiseren (baten) zo goed mogelijk worden afgedekt. Lukt dat niet dan
is de meest rationele keus de eigen investeringen minimaal te houden.

Groeps- en omgevingskenmerken bepalen mede hoe de ontwikkeling zal verlopen.
Uit onderzoek van samenwerkingsverbanden blijkt echter dat er nog weinig inzicht
is in factoren die het ontstaan en het succes van samenwerkingsverbanden kunnen
verklaren. Halpert (1982) en Andriessen (1989). die beiden een groot aantal
studies over interorganisationele samenwerkingsverbanden hebben vergeleken,
komen ieder tot een omvangrijke lijst van intern en extern beinvloedende factoren.
Welke factoren naast de individuele strategie van invloed zullen zijn is dus al met
aI nog een vrij open vraag.

Het onderzoek op groepsniveau zal bestaan uit het in kaart brengen van de wijze
waarop de huisartsengroep zich ontwikkelt, de invloed van de individuele strategie
op die ontwikkeling en het opsporen van factoren binnen de groep of in de directe
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omgeving die de ontwikkeling bevorderen of belemmeren.

In hoofdstuk 1 zijn de hoofdvragen voor dit onderzoek aangegeven:
• Gaan huisartsengroepen de door de LHV beoogde taken ook daadweckelijk

uitvoeren, op welke wijze wordt daar vorm aan gegeven en in hoevecre
ontstaan daarbij bindende vormen van samenwecken?

• Welke factoren bevorderen of belemmeren een decgelijke ontwikkeling?
• Is een dergelijke samenwerking aantrekkelijk voor de individuele huisartsen en

past meer bindende samenwecking bij de taken en structuur van huisartsengroe-
pen?

Voor het onderzoek op het groepsniveau zijn op grond van de theoretische
veckenningen als concrete onderzoeksvragen daaruit afgeleid:
• In hoeverre voldoen de groepen aan de interne voorwaarden voor het functione-

ren als huisartsengroep: basisstructuur. consensus ovec het groepsdomein en
ondecling vectrouwen?

• Welke taken en activiteiten worden door huisartsengroepen uitgevoerd en in
welke mate wordt daarbij gebruik gemaakt van meec bindende wijzen van
regulering?

• Is in de uitvoering van taken en het gebruik van reguleringswijzen een
typologie of faseeing te onderkennen?

• In welke mate kunnen individuele strategie en de aanwezigheid van de interne
voorwaarden de ontwikkeling in taakuitvoering en reguleringswijze vecklaren
en wat is aanvullend daarop de invloed van groeps- en omgevingskenmecken?

Het volledige conceptueel model voor het onderzoek op individueel niveau en op
groepsniveau wordt op de volgende pagina gepresenteerd.
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individuele
kenmerken

insterrrning met
doelen ha.groep
en afweging van
kosten en baten
.winstmotief
•afhankel ijkheid
.normatief motief

individuele strategie
•voorkeuren voor
concrete activiteiten

.bereidheid tot
investeren van tijd

.,.
I

ervaren
balans in
kosten en
baten

groepskenmerken

ontwikkeling van de huisartsengroep
interne voorwaarden ~
•real isering
basisstructuur

.consensus over
groepsdome1n

.onderl 1ng
vertrouwen
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.collegiaal overleg
.afspraken
.contracten
.ge'integreerde
activiteiten

omgevingskenmerken en externe steun



Hoofdstuk 5 Opzet van het onderzoek en methodiek

5.1 Typering van het onderzock

In hoofdstuk 1 is het doel van het onderzoek aangegeven. Beoogd wordt informa-
tie te verkrijgen voor verdere stimulering en ondersteuning van huisartsengroe-
pen. Het onderzoek heeft het karakter van een formatieve beleidsevaluatie, het is
een systematische observatie van 'het plan-in-werking'. Er wordt onderzocht hoe
in de praktijk met de beleidsplannen wordt omgegaan, waar mogelijkheden en
beperkingen liggen en welke inspanningen en kosten met invoering gepaard gaan.
Doel is een verbetering van de beleidsvoering: in hoeverre moeten doelen of
invoeringsstrategie van het LHV-beleid worden bijgesteld?

De theoretische verkenningen zijn gebruikt om de centrale onderzoeksvragen uit
te werken en de te onderzoeken elementen te bepalen. De verkenningen bieden,
zoals gebleken is, ook aanknopingspunten voor het formuleren van verwachtingen
over de ontwikkeHng van huisartsengroepen. Deze zijn niet in formele hypothe-
sen omgezet. Theoretische kennis over de specifieke condities voor ontstaan en
functioneren van huisartsengroepen ontbreekt nog vrijwel volledig. Om die reden
is gekozen voor een explorerend onderzoek, waarbij de verschillende theoretische
perspectieven elkaar zullen aanvullen.

Twee deelonderzoeken: diepteonderzoek en Landelijke Peiling
De onderzoeksvragen betreffen de individuele strategie (het individuele niveau),
de ontwikkeling van de huisartsengroep (het groepsniveaut en invloeden uit de
omgeving (het omgevingsniveaui. Om uitspraken te kunnen doen over factoren
die van invloed zijn op de ontwikkeling van de huisartsengroep dienen tenminste
twee metingen plaats te vinden. De combinatie van twee metingen op verschil-
lende onderzoeksniveaus maakt de onderzoeksopzet gecompliceerd. Het aantal te
onderzoeken groepen kan daardoor niet te omvangrijk zijn. Om het ontwikke-
lingsproces van de huisartsengroep goed in kaart te kunnen brengen en tevens een
representatief beeld te krijgen over de mate waarin huisartsengroepen tot stand
komen, is voor twee afzonderlijke deelonderzoeken gekozen. Een deelonderzoek,
het diepteonderzoek, richt zich specifiek op de vorming van een huisartsengroep
en op de ontwikkeling die rich daarbij in taakuitvoering en functioneren voor-
doet. Het diepteonderzoek omvat twee metingen, met een tussenperiode van twee
jaar. Dit deel van het onderzoek is onder een beperkt aantal geselecteerde huisart-
sengroepen uitgevoerd (50 bij de eerste meting en 48 bij de tweede), waarbij de
drie onderscheiden niveaus alle drie aan bod komen.
De Landelijke Peiling. het andere deelonderzoek, is een onderzoek in de breedte.
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Deze peiling is beperkt tot ceo meting op groepsniveau en beschrijvend van aard.
Het diepteonderzoek is een exploratief onderzoek. Een dergelijk onderzoek berust
op het verzamelen van een grote hoeveelheid gegevens. Door steeds andere
ingangen te kiezen wordt geprobeerd ordening in deze gegevens aan te brengen
en patronen te herkennen. Als grondvorm past vergelijkend (correlationeel)
onderzoek bet best bij dit doel (Segers, 1983; van der Zwaan, 1984). Voor deze
vorm is dan ook gekozen.
De kenmerken van de twee deelonderzoeken zijn in schema 5.1 samengevat.

Overzicbt 5.1 Typering van de twee deelonderzoeken

diepteonderzoelt landelijke peiling

onderzoekspopulatie 50 geseleeteerde groepen bij aIle huisartsengroepen
de Iste meting.
48 bij de 2de meting

te onderzoeken niveau individueel niveau groepsniveau
groepsniveau
omgeving

type onderzoek explorerend beschrijvend

aantal metingen twee metingen met een eenmeting
tussenperiode van 2 jaar

tijdstip metingen 1991 - 1993 1993
isle meting - 2de meting

5.2 Selcctie van de onderzoekspopulatie voor het diepteonderzoek

Bij organisatieonderzoek vormt representativiteit en met name bet trekken van een
a-selecte steekproef een probleem (van der Zwaan, 1984; Andriessen, 1987).
Omdat deeIname specifieke eisen stelt is er al snel sprake van selectie. Ook voor
dit onderzoek geldt dit.
Om uitspraken te kunnen doen over factoren die van invloed zijn op taakuitbrei-
ding en taakverbetering binnen de buisartsengroep, dienen die veranderingen zich
in ieder geval voor te doen binnen de onderzoeksperiode (twee jaar), Het
realiseren van dergelijke veranderingen vraagt veel van een groep en de ver-
wachting dat er binnen twee jaar zichtbare resultaten zijn, lijkt aileen gerechtvaar-
digd aIs de groep in die periode ook doelbewust naar dergelijke veranderingen
streeft, Bij een a-selecte steekproef zal de omvang groot moeten zijn, om zeker te
zijn van voldoende zich actief-ontwikkelende groepen. Door de complexiteit is
een dergelijk omvangrijk onderzoek moeilijk uitvoerbaar.
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Voor bet diepteonderzoek is daarom een selectie gemaakt naar groepen die gemo-
tiveerd zijn om zich tot huisartsengroep te ontwikkelen (de onderzoeksgroepen),
Voor het beschrijvende onderzoek, de Landelijke Peiling. zijn alle huisartsen-
groepen. dus de hele populatie benaderd (deze populatie is op basis van de per
LHV -district aanwezige gegevensbestand vastgesteld).

De omgeving van de groep is in het conceptueel model als cen van de mogelijke
verklarende factoren opgenomen. Om de omgevingsinvloeden hanteerbaar te
houden is de selectie van de onderzoeksgroepen beperkt tot vier LHV -districten
(DHV's). In samenwerking met het Implementatieproject Huisartsengroepen is
via interviews met aIle districtsdirecteuren een inventarisatie gemaakt van bet
voorgenomen beleid voor buisartsengroepen en de stand van zaken per district
(21 districten toen bet onderzoek startte, nu 23). Op basis van die gegevens zijn
vier districten als onderzoeksregio gekozen. Ais selectie-criteria zijn gebruikt: de
DHV is voomemens een actief beleid ten aanzien van buisartsengroepen te gaan
voeren; de districten verschillen in de mate waarin in het verleden reeds aandacht
aan de vorming van huisartsengroepen is besteed; binnen ieder district is er
voldoende varieteit in urbanisatiegraad (en daarmee samenhangend de gezond-
heidszorgstructuur) terwijl districten onderling op dit punt vergelijkbaar zijn; de
vier districten vonnen gezamenlijk een goede spreiding over het hele land. De
districten met de drie grote steden zijn, vanwege de bijzondere problematiek in
die steden, op voorhand uitgesloten.

De groepen voor het diepteonderzoek zijn via de districtsbureaus opgespoord. In
drie districten is door het bureau een voorselectie gemaakt, in ceo district zijn
alle toen bestaande waameemgroepen aangeschreven. Deze groepen hebben eerst
schriftelijke infonnatie ontvangen over doel en opzet van het onderzoek, daama
zijn de contactpersonen telefonische benaderd. Overzicht 5.2 laat zien hoeveel
van de aangeschreven groepen tot deelname bereid zijn en wat bij niet-deelname
als motief (door de contactpersoon) is opgegeven.

Het blijkt dat er tussen de door de DHV wei of niet voorgeselecteerde groepen
niet zoveel verschil is in interesse voor de ontwikkeling tot huisartsengroep (het
uiteindelijke selectiecriterium). Bij de niet-voorgeselecteerde groepen worden
vaker praktische bezwaren tegen deelname ingebracht.
De groepen die bereid zijn tot deelname aan het onderzoek hebben tevens een
aanbod tot ondersteuning vanuit het Implementatieproject gekregen. In eerste
instantie is daar weinig gebruik van gemaakt (11 groepen). Om het aantal
groepen met ondersteuning te vergroten is ook aan groepen die zich in die
periode zelf met een vraag voor ondersteuning hebben gemeld, medewerking aan
het onderzoek gevraagd. Oat heeft slechts cen extra groep opgeleverd. In eerste
instantie is door 51 groepen medewerking aan het onderzoek toegezegd. Tijdens
de eerste meting is ceo groep afgevallen, bij de tweede meting twee groepen.
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Overzicht 5.2 Redenen voor niet deelname aan het onderzoek

voorselectie geen
voorselectie

aantal aangeschreven groepen 54 36

deelname 38 = 70% 12 = 33%

motieven bij niet deelname N = 16 N =24

- geen belangstelling voor de ontwikkeling naar 6 (37%) 7 (29%)
huisartsengroep

- op dit moment geen deelname wegens specifieke 3 (19%) 12 (50%)
omstandigheden binnen de groep

- bezwaren regen het onderzoek of geen vertTouwen 6 (37%) 4 (17%)
in het nut van een dergelijk onderzoek

- motief onbekend 1 (6%) 1 (4%)

5.3 Metingen, mcetinstrumenten en analysemethoden

Het diepteonderzoek kent een eerste en een tweede meting. De Landelijke Peiling
bestaat uit een meting welke in tijd parallel loopt met de tweede meting uit het
diepteonderzoek en op enkele onderdelen daarmee is gecombineerd.
Er zijn voor dit onderzoek een aantal specifieke, op huisartsengroepen toegesne-
den meetinstrumenten samengesteld, waarvan op de volgende pagina een over-
zieht wordt gegeven. Gestandaardiseerde en gevalideerde meetinstrumenten zijn
voor onderzoek van organisaties en netwerken nauwelijks besehikbaar omdat ze
steeds aan de bijzondere kenmerken per organisatie moeten worden aangepast
(Andriessen, 1987; 1989). Bij dit onderzoek is nog een extra handicap dat het
zeer kleine organisaties betreft, waarop de voor organisatieonderzoek ontwikkelde
methoden nauwelijks toepasbaar zijn.

Als eerste stap in de constructie van de meetinstrumenten is, in overleg met het
LHV-bureau en het Implementatieproject een operationalisering gemaakt van alle
taken die volgens het LHV-beleid door een huisartsengroep uitgevoerd zouden
moeten worden. Mogelijke bevorderende en belemmerende factoren zijn benoemd
aan de hand van de in het vorige hoofdstukken beschreven theoretische verken-
ningen en deze zijn nader geconcretiseerd met bebulp van de kennis binnen het
eigen instituut uit advisering en training van groepen huisartsen en interviews met
de DHV-directeuren.
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Overzicht 5.3 Meetinstrumenten

diepteonderzoek landelijke peiling

Iste meting 2demeting
van 1-2 tot 1-12-91 van 1-2 tot 1-10-93 van 1-3 tot 1-7-93

individueie vragenlijst individuele individuele

strategie strategic:
uitvoering van uitvoering van

taken en activitei- taken en
ten (globaaO activiteiten

persoons- en (globaaO
praktijkkenmerken

vragenlijst groepsver- uitvoering taken

tegenwoordiger groepskenmerken

interview met groeps- uitvoering taken en specifieke

veT1egenwoordiger activiteilen omstandigheden

(in detail) gedurende
groepskenmerken onderzoeksperiode

voorgeschiedenis aanvulling op
plaatselijke situatie vragenlijst groeps-

plannen en vertegenwoordiger

voomemens

schriftelijk materiaal waameem- waameem-

(sroep) contracten contracten

voorbeelden van voorbeelden van

afspraken afspraken
agenda's en/of
natulen

interview I vragenlijst (in 1990 uitgevoerd) overleg en afspraken met andere zorgver-

veT1egenwoordiger beleid DHV t.a.v, leners op RHV- niveau

districtsbureaus huisartsengroepen RHV-beleid rn.b.t, huisartsengroepen

voorgeschiedenis
en functioneren
RHV-en

schriftelijk materiaal jaarverslagen en

(RHV·DHV) beleidsplannen
DHV I RHV

verslagieggil/g aard en omvang

Impiemenmtkproject van de per groep
gegeven onder-
steuning
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In 7 groepen is een proefonderwek uitgevoerd (najaar 1990). De doelen van dit
proefonderwek zijn de operationalisering van taken en activiteiten te testen en na
te gaan op welke wijze het meest betrouwbaar maar ook het meest efficient,
gegevens over groepsactiviteiten zijn te verkrijgen. Uit eerder onderzoek (van
Campen, 1989) is bekend dat antwoorden over feitelijke gegevens binnen een
groep soms zeer uiteen kunnen lopeno In de pilotstudie zijn per groep met twee
leden afzondertijke interviews gehouden. Deze leden hebben tevens een schrifte-
lijke vragenlijst ingevuld. Er is nagegaan hoe vaak er tussen twee leden uit een
groep verschillend is geantwoord over feitelijke activiteiten. Dit blijkt gemiddeld
over 44% van aile gevraagde items het geval te zijn (per groep wisseIt dit van
58% tot 37%).

Uit dit proefonderzoek is duidelijk geworden dat betrouwbare informatie over de
precieze uitvoering van taken via slechts een vertegenwoordiger per groep Diet
goed te verkrijgen is. Dat pleit ervoor om vragen zoveel mogelijk aan alle leden
van een groep te stellen. Tevens is echter gebleken dat het aantal taakgebieden
zeer omvangrijk is en dat de differentiatie in uitvoering zeer groot kan zijn. Dat
maakt het praktisch gezien vrij moeilijk aile mogelijke varianten in een vragen-
lijst per deelnemer op te nemen. Er is daarom gekozen voor een stapsgewijze
procedure. Aan aile groepsleden is in de schriftelijke enquete gevraagd of een
aantal taken en activiteiten volgens hen weI of niet door de groep worden
uitgevoerd. Deze taken en activiteiten zijn noodgedwongen enigszins globaal
geformuleerd. Vooraf is beseft dat de vraagstelling tot interpretarie-problemen
kan leiden, Daarom is ter aanvulling in een interview met een groepsvertegen-
woordiger voorzien. De gegevens uit de individuele vragenlijsten zijn vooraf-
gaand aan het interview naar groepsniveau geaggregeerd. In de interviews is
gericht doorgevraagd op onduidelijkheden eD inconsistenties bij de individuele
antwoorden en zijn meer in detail gegevens over de uitvoering verzameld. De
groep zelf heeft een verslag ontvangen waarin de stand van zaken van de eigen
groep is beschreven. Dit is een dienst aan de groep in ruil voor hun medewer-
king, maar biedt tevens een extra controle op de betrouwbaarheid van de gege-
yens. Voor de wijze waarop de interviewgegevens zijn verwerkt wordt verwezen
naar bijlage D.
Op grond van ervaringen bij de eerste meting en in nauw overleg met het LHV-
bureau en de DHV-directeuren is de vragenlijst voor de Landelijke Peiling en
tweede meting opgesteld.

De voor analyse gebruikte methoden zijn in overzicht 5.4 samengevat. De wijzen
waarop deze analyses zijn uitgevoerd worden op de betreffende plaatsen toege-
licht.
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Overzicht 5.4 De in het onderzoek gebruikte analysemethoden

individual niveau groepsniveau

datareductie en somscores na somscores op logische gronden

schaalconstructie principale componentenanalyse

verschillen tussen cbi-kwadraat toets bij gepaarde t-test bij somscores

Iste en 2de meting dichotome en nominaal
gescbaalde variabelen.
gepaarde t-test bij somscores

verschillen tussen chi-kwadraat-toets bij

de geselecteerde dichotome en nominaal

onderzoeksgroepen en gescbaalde variabelen.

de lAndelijke Peiling t-test bij somscores

invloed van bevorderende meervoudige-stapsgewijze meervoudige-stapsgewijze

en belemmerendefactoren regresssieanalyse • regresssieanalyse .
enkelvoudige variantieanalyse enkelvoudige variantieanalyse

samenwerkingstypen en c1usteranalyse

fasering in ontwikkeling enkelvoudige variantieanalyse
correlatieanalyse.

5.4 Respons

Deelname als groep aan het onderzoek betekent dat aUe leden van de groep zich
bereid verklaren bij beide metingen een individuele vragenlijst in te vullen.
Omdat die groepsafspraak te onderstrepen zijn de vragenlijsten via de groepsver-
tegenwoordiger verspreid (eerste meting) of is toezending vooraf door de ver-
tegenwoordiger aangekondigd (tweede meting).
In overzicht 5.5 (volgende paginal is de respons voor beide metingen weerge-
geven. Beide keren is in eerste instantie ongeveer 50% terugontvangen. waama
een of zonodig tweemaal een telefonisch rappel is uitgegaan.

De vragenlijsten voor de Landelijke Peiling zijn door de districtsbureaus ver-
spreid en ingezameld. Ook de respons daarop is in overzicht 5.5 te vinden.
Er is gezien de hoge antwoordscore geen nader onderzoek naar non-respondenten
gedaan. De ontvangen vragenlijsten kunnen als voldoende representatief voor de
onderzoeksgroepen worden gezien. Omdat de gegevens per groep gebruikt
worden dient ook de respons per afzonderlijke groep voldoende groot te zijn. Bij
de eerste meting hebben in 54% van de groepen aile leden de individuele
vragenlijst ingevuld, bij 2 groepen is het responspercentage minder dan 70
(respectievelijk 62% en 56% ). Bij de tweede meting zijn deze gegevens minder
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gunstig. Honderd procent respons is nu aanwezig bij 29% van de groepen, Bij 10
groepen is de respons lager dan 70%, met als laagste 50% (in ren groep). Bij een
lage respons zijn de geaggregeerde groopsgegevens met meer voorzichtigheid als
basis voor de interviews gebruikt.

Overzicht 5.5 Respons per meting

eerste meting tweede meting land. peiling

aantal verzonden vragenlijsten 416

363 87%

399 890

respons 314 79% 643 72%

aileen eerste meting 67
aileen tweede meting 18

rowel eerste als tweede meting 296 = 81% van de respondenten
uit de eerste meting

5.5 Vergelijking van de onderzoekspopulaties

Door de wijze van selectie bestaan de onderzoeksgroopen bij het diepteonderzoek
uit groepen die vooraf gemotiveerd zijn tot de ontwikkeling naar huisartsengroep.
Door vergelijking van deze groepen met de Landelijke Peiling is nagegaan in
hoeverre dit ook in andere opzichten specifieke groepen zijn. De bevindingen
staan in overzicht 5.6.

De onderzoeksgroepen bestaan vaker uit twee of mee waarneemverbanden, terwijl
juist de kleine gemeenten ondervertegenwoordigd lijken te zijn. Kleine groepen
komen iets minder voor en er is vaker expliciet besloten een huisartsengroop te
vormen. Deze vier gegevens houden waarschijnlijk verband met elkaar. De
veronderstelling lijkt gerechtvaardigd dat er bij de onderzoeksgroopen meer
groepen zijn waarbij kleine waameemgroepen besloten hebben samen een huisart-
sengroep te gaan vormen.
De urbanisatiegraad is bij samengestelde groepen bepaald op grond van de vesti-
gingsplaats van het grootste waameemverband. Als per waameemverband wordt
gekeken blijkt dat 14% uit gemeenten van minder dan 10.000 inwoners afkomstig
is. Kleine gemeenten zijn dus minder ondervertegenwoordigd dan in eerste
instantie lijkt.
Het hogere percentage groepen dat expliciet besloten heeft een huisartsengroep te
gaan vormen is op grond van de voorseJectie te verwachten.
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Overzicht 5.6 VergeUjking van de onderzoeksgroepen met landeUjke situatie

hte 2de Iandelijke
meting meting peUing

aantal huisartsengroepen 50 48 8861

huisartsengroepen die uit twee of meer
waameemverbanden beman 20% 21% 16%

totaal aanta] waameemverbanden 2 61 59 10661

omvang huisartsengroepen

· 6 leden of minder 28% 29% 37%

.7-9leden 50% 50% 39%

· 10 - 12 leden 14% 17% 17%

· meer dan 12 ]eden 8% 4% 7%

expliciet besluit tot vonning huisartsengroep 83% 74%

indien ja 'huisartsengroep' sinds: (n=40) (0=584)

· voor 1980 5% 5%

· busen 1980 en 1990 30% 22%

· 1991 40% 31%

.1992 25% 33%

.1993 9%

urbanisatiegraad

· <10.000 4% 11%

.10-30.000 40% 36%

.30-50.000 12% 11%

· 50-100.000 27% 16%

· 100-250.000 17% 14%

· >250.000 12%

1 Bij de Landelijke Peiling is weging toegepast op basis van het respons-percentage per DHV, omdat
de verschillen tussen DHV's in dat opzicht vrij groot zi,in (93% ala hoogste en 36% ala laagste).
De percentages zijn berekend aan de hand van het door weging verkregen aantaL Ec zijn tussen
gewogen en niet gewogen percentages slechta gelinge verschillen.

2 In de meeste gevallen venndert de waameemgroep in huisartsengroep, de waameemgroep houdt
dan op te beman. Kleine waameemgroepen kunnen echter ook met twee of meer andere waar-
neemgroepen samen een huisartsengroep gaan vormen en taakuilbreiding via dat grotere verband
realiseren. De waameemgroep blijft dan we] aIs zodanig bestaan. Dat maakt het gebruik van deze
termen lastig. Om verwarring te voorkomen wordt de term waameemverband gebruikt. F.en waar-
neemverband is dus soms gelijk aan de huisartsengroepen en vonnt er soms een oaderdeel van.
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Tussen eerste en tweede meting is er in de onderzoeksgroepen een lichte ver-
scbuiving in de omvang per groep, doordat in enkele grote groepen vertrekkende
leden niet zijn opgevolgd, dan weI de opvolger naar een andere groep is overge-
gaan. Geen van de grotere groepen (meer dan de door de LHV aanbevolen 8
Ieden) is tot splitsing overgegaan.

De verschillen tussen de onderzoeksgroepen en de landelijke gegevens zijn met
uitzondering van de urbanisatiegraad, statistiscb niet significant (chi kwadraat
toets, p < .05). De grote steden zijn op voorhand uit de selectie voor bet
diepteonderzoek gelaten. Groepen uit deze steden hebben in vergelijking met de
landelijke gegevens Minder vaak expliciet besloten een huisartsengroep te vormen
(60%, chi-kwadraat toets, p .003). Ook de groepsgrootte wijkt in de grote steden
iets af (wat Minder kleine groepen en meer groepen van 10-12 leden, p .006).

Naast verscbillen op groepsniveau is ook nagegaan in hoeverre de buisartsen uit
het diepteonderzoek eventueel specifieke kenmerken hebben. Daartoe zijn de
huisartsen uit dit onderzoek vergeleken met gegevens uit de jaarlijkse Nivel-regis-
tratie (Pool en Hingstman, 1992). Uit overzicht 5.7 blijkt dat zich in de onder-
zoeksgroepen minder pas gevestigde huisartsen bevinden. Voor het overige
vormen de deelnemers aan het onderzoek een redeIijk goede afspiegeling van de
gehele huisartsenpopulatie. Er zijn geen statistiscb significante verscbillen in
praktijkvorm en persoonskenmerken tussen respondenten die aIleen aan de eerste
en die aan beide metingen hebben deelgenomen.

Naast deze vergelijking voor objectieve kenmerken is ook een vergeIijking
gemaakt naar werkwijze en attitude. In het onderzoek zijn drie bestaande schalen
voor deze aspecten opgenomen. De uitkomsten zijn vergeleken met de bevindin-
gen van Foets e.a. (1991). De schalen hebben betrekking op: medisch techniscbe
verriehtingen, omgaan met onzekerheid en houding tegenover patienten. Waarom
juist voor deze schalen is gekozen wordt toegelicht in hoofdstuk 7.
Uit die vergelijking blijkt dat er geen significant verschil is voor bet nemen van
risico's maar wel voor het uitvoeren van medisch technische verrichtingen en
voor de mate van patientgerichte houding 1. Bij de deelnemers aan dit onderzoek
ligt de score voor het uitvoeren van medisch technische verrichtingen en in
patientgeriehte houding iets lager in vergelijking met de studie van Foets e.a. Een
hoge score voor deze kenmerken wordt over het aIgemeen ge"interpreteerdaIs een
meer huisartsgeneeskundige orientatie, Het lijkt er dus op dat de deelnemers aan

I T-toets: voor her nemen van risico's is in dil ondeczoek de gemiddelde score 3.19 en 3.14 in
het ondeczoek van Foets e.a .. p < .10; voor het uitvoeren van medisch technische verrich-
tingen zijn de gemiddelden resp. 2.79 en 2.91. p .05; voor de mate van democratische houding
t.a.v, patienten zijn de gemiddelden resp. 3.02 en 3.28. p .005.
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het diepreonderzoek wat dat betreft geen 'voorhoedegroep' vormen. De bevin-
dingeo zijn daardoor beter geoecaliseerbaar.

Ovenicht 5.7 Vergelijking van de huisartsen uit de onderzoeksgroepen met
de landelijke situatie
frequenties in procenten

Isre meting 2de meting Iandelijk I

54 54
34 30
11 16
14 11

11 13
14 11 20'

praktijkvonn

solo-praktijk

. duopraktijk

. groepspraktijk)

apotheekhoudend

vrouwelijke huisarts

part-time werken

aantal jaren werkervaring. (Ie en 2e meting)
resp. vestigingsduur in jaren (landelijk)

o tot 5 jaar

6 - 10 jaar

11 - 15 jaar

16 -20 jaar

21 - 25 jaar

26 - 30 jaar

meer dan 30 jaar

onbekend

10

25

24
21

11

5
3
1

7

22

22
22

14
5
3
5

26
21

22

14
7

5
5
o

I Gegevens Nivel-registratie (Pool en Hingsln)an. 1992)

2 In de tweede meting is niet opnieuw naar praktijkvonn gevraagd.

1 Onder groepspraktijken zijn ook de gezondheidscentra met meer dan twee artsen geteld. In de
eerste meting werkt 6% in een centrum. terWijl dit aantallandelijk 8% is.

• Er zijn geen Iandelijke gegevens over part-time werken. Het hier vermelde percentage is gebaseerd
op het onderzoek van van Dierendonck e.a. (1992) waarbij een werkweek van 40 uur of Minder
(dit is 75% van het gemiddeld aantal werkuren per week voor huisartsen) als part-time werken is
aangemerkt. Als van dat criterium wordt uitgegaan zou bij de eerste meting 17% als part-time wer-
kend kunnen worden aangemerkt.
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5.6 Invloed van het onderzoek op de ontwikkeling in de groepen

Meedoen aan onderzoek heeft onvennijdelijk effect op de ontwikkeling binnen
een groep {het Hawthorne-effect}. In dit geval wordt de groep door deelname aan
het onderzoek tenminste op twee wijzen beinvloed. Op de eerste plaats worden de
groepen door middel van de vragenlijsten geconfronteerd met het LHV-beleid en
de LHV-doelen voor huisartsengroepen. Dit is ook door deelnemers onderkend,
gezien opmerkingen die bij de vragenlijst zijn gemaakt:

'De vragenlijst is een goed hulpmiddel om te verduidelijken wat we als groep
kunnen en moeten doen'
'Pas nu besef it wat ons bij de vorming van een huisartsengroep allemaal
boven het hoofd hangt'
'Deze vragenlijst conjronteert mij met de vraag wat it zelf binnen de huisart-
sengroep zou willen'

De groepen die deelnemen aan het diepteonderzoek zijn dus in vergelijking met
de overige groepen in een eerder stadium van deze informatie voorzien.
Bovendien hebben zij, via het verslag per groep, nog extra informatie gekregen,
namelijk over de opvattingen en voorkeuren van aUe groepsledea. Voor het
bepalen van de eigen strategie is dit een belangrijk gegeven. Het kan dus zeer weI
de ontwikkeling binnen de groep hebben beinvloed. Aangezien echter deze
informatie aan aUe groepen in gelijke mate is gegeven, heeft dit voor een
vergelijkend onderzoek geen storende invIoed. Het heeft weI de gunstige condi-
ties, waarvan toch al is uitgegaan, nog meer versterkt. De kans op succes is
hierdoor groter, maar dat geeft juist een beter zieht op andere bevorderende en
belemmerende factoren.

In hoeverre de groepen zieh in de twee onderzoeksjaren daadwerkelijk meer tot
huisartsengroep hebben ontwikkeld, zal in de volgende hoofdstukken moeten gaan
blijken. In de hoofdstukken 6 en 7 worden eerst de bevindingen op individueel
niveau bescbreven, hoofdstuk 8 en volgende bevat de empirisehe gegevens op
groepsniveau,



Hoofdstuk 6 Individuele motieven en strategiekeuze

6.1 Onderzoeksvragen en operationalisering

In eeo huisertsengroep is sprake van particle samenwerking waarbij de eigen
zelfstandigheid als individuele beroepsbeoefenaar voor een groot deel in stand
blijft. In een dergelijk interactiesysteem wordt, aldus het theoretisch model, de
dynamiek in sterke mate bepaald door de individuele doelen en afweging van
belangen. De individuele overwegingen voor deelname in de huisertsengroep
worden in dit hoofdstuk verkend aan de hand van het in hoofdstuk 3 opgestelde
conceptueel model voor dit deel van het onderzoek:

instenming met individuele strategie
doe len ha.groep .voorkeuren voor
en afweging van concrete activiteiten
kosten en baten -- •bereidheid tot
.winstmotief investeren van tijd
•afhankelijkheid
•nonnatief motief i

ILHV-beleid ~

Igroeps-kenmerken

l'

I
ervaren
balans in
kosten en
baten

Als onderzoeksvragen zijn geformuleerd:
• In welke mate kiezen individuele huisartsen voor het al dan niet aangaan van

samenwerking als huisartsengroop en in hoeverre is men bereid tot meer
bindende vormen van samenwerking (de individuele strategie)?

• In welke mate wordt deze individuele strategie beinvloed door insternming met
de doelen van de buisartsengroep en in welke mate speelt de afweging van
kosten en baten, als persoon, als zelfstandige ondernemer en als professional,
een rol?

• Welke persoons- en praktijkkenmerken zijn van invloed op de individuele
strategie?

• Welke groepskenrnerken zijn van invloed op de individuele strategie?
• Wat is bij uitbreiding van taken de balans tussen kosten en baten voor de

individuele huisarts?
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Een strategie, een keuze voor al dan niet samenwerken, is een complex en
dynarnisch proces. Pas in de interactie wordt de strategie duidelijk, Ial doende
leert men I. AIleen door samen te werken wordt duidelijk welke kosten en baten
dat in een concrete situatie met zich meebrengt en wordt een strategie steeds weer
bijgesteld. Een dergelijke gedragsintentie laat zich dan ook niet gemakkelijk
operationaliseren. In deze studie wordt de strategie onderzocht door op twee
tijdstippen de voorkeuren voor activiteiten van de huisartsengroep en de bereidheid
tot investeren van tijd, na te gaan. Om inzicht te krijgen in motieven wordt de
instemming met de doelen van de huisartsengroep onderzocht en worden kosten en
baten in kaart gebracht. Dit deel van het onderzoek vindt plaats onder de leden
van de voor het diepteonderzoek geselecteerde groepen (de onderzoeksgroepen),
Het LHV -beleid voor huisartsengroepen vonnt in dit onderzoek het referentieka-
der. De eerste meting op individueel niveau heeft plaatsgevonden nadat waameem-
groepen officieel zijn omgezet in huisartsengroepen (1 jan. 1991). In die periode
is door de LHV intensief infonnatie over dit beleid onder leden en niet-ledea
verspreid en is het Implementatieproject daadwerkelijk van start gegaan. Juist in
zo'n periode mag een grote invloed van dat beleid op individuele opvattingen
worden verwacht. Om te zien in hoeverre die opvattingen beklijven, is twee jaar
later een tweede meting uitgevoerd,

In overzicht 6.1 (volgende pagina) zijn de te onderzoeken elementen voor de
individuele strategie aangegeven. In dit hoofdstuk worden deze elementen
beschreven. In het volgende hoofdstuk komt de onderlinge samenbang aan bod en
wordt ook geanalyseerd in hoeverre persoons- en praktijkkenmerken en kenmerken
van de groep invloed hebben op de individuele strategie. De vraag naar de balans
voor de individuele huisarts in kosten en baten bij uitbreiding van taken, wordt
pas in het laatste hoofdstuk beantwoord.

Gegevens over de individuele opvattingen zijn via schriftelijke vragen verzameld.
Antwoorden zijn in 3 of 5 punts schalen gegeven, voor voorkeuren is een 10-
puntsschaal gebruikt. Ten behoove van de verdere analyses zijn deze antwoorden,
met behulp van principale componentenanalyse zoveel mogelijk in somscores
samengetrokkea. Infonnatie over de datareductie wordt in bijlage B gegeven. In
bijlage A staan de frequentietabellen voor zover die niet in dit hoofdstuk zelf zijn
opgenomen.
In de eerste meting is vrij breed naar opvattingen over allerlei aspecten van de
huisartsengroep gevraagd, in de tweede meting is de vraagstelling beperkt tot de
meest essentieel geachte onderdelen en zijn enkele vragen over intensivering van
de samenwerking toegevoegd. In dit hoofdstuk worden de bevindingen uit beide
metingen weergegeven. Schema 6.1 geeft weer welke aspecten per meting aan bod
zijn gekomen.
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Overzicht 6.1 Uitwerking van het eoneeptueel model voor het onderzoek op
individueel niveau

Ie meting 2e meting

instemming met doelen instemming met zwaardere
van de huisartsengroep eisen bijstelling van opvauingen

opvattingen over taken van over de taak van de huisart-
de huisartsengroep sengroep

afweging van kosten en kosten en baten
baten .verwachte voor- en nadelen ervaren voor- en nadelen

.prof. normatief

.directe voor- en nadelen

.regulering van
afbankelijkbeid

als persoon. ondememer en
professional

extra investeringen
verwachtingen over bijstelling van verwachtingen
realiseerbaarheid taken over realiseerbaarheid
opvauingen over belangrijke
voorwaarden
acceptatie van groeps-
verantwoordelijkbeid

de balans
ervaren balans tussen kosten bijstelling van de ervaren
en baten balans

individuele strategie voorkeuren voor concrete bijstelling van voorkeuren
activiteiten voor concrete activiteiten
bereidheid tot investeren van bijstelling van bereidheid tot
tijd investeren van tijd

6.2 Instemming met de doelen van de huisartsengroep

Voor de LHV is de ontwikkeling van huisartsengroepen een antwoord op politiek-
maatschappelijke ontwikkelingen. Om de positie van de huisarts in de toekomst
veilig te stellen zal de huisarts aan een aantal zwaardere eisen moeten voldoen.
Individuele huisartsen zullen dat beJeid aileen steunen als ze van de noodzaak zijn
overtuigd. De meeste huisartsen uit de onderzochte groepen blijken met een
belangrijk deel van de zwaardere eisen in te stemmen. De grootste instemming
krijgen: de eis voor verbetering van bereikbaarheid en beschikbaarheid; nieuwe en
hogere eisen voor praktijkvoering en toerusting om thuiszorg te kunnen leveren;
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de eis dat de buisarts moet bijdragen aan substitutie en dat bij zich moet bouden
aan door de RHV gemaakte raamafspraken (resp 60,6072 en 71% is bet bier mee
eens). Bij de uitspraak dat buisartsen volgens standaarden dienen te werken wordt
vaak een middenpositie gekozen, 53% is bet er deels wei en deels niet mee eens.
De fonnulering dat men volgens standaarden dient te werken beeft er waarschijn-
lijk aan bijgedragen dat velen een neutraal standpunt kiezen. Uit ander onderzoek
(Grol en Heerdink, 1992) blijkt dat buisartsen weI positief staan tegenover
standaarden, maar vinden dat ze niet verplichtend moeten zijn. Het LHV beleid
over selectieve toetsing en daaraan gekoppeld bet behoud van de bevoegdheid om
bet buisartsenvak uit te oefenen, beeft in clit onderzoek geen groat draagvlak (32%
is bet bier mee eens). Het bieden van kwaliteitsgaranties krijgt dus rninder steun
dan de meer organisatorische eisen.

De volledige vragen en antwoordfrequenties zijn weergegeven in bijlage A. Principale
componentenanalyse leidt in eerste instantie tot 3 factoren die niet goed benoembaar
zijn. Gekozen is voor een gedwongen 1 factor oplossing, waarbij een item afvalt door
onvoldoende factorlading (de eis dat huisartsen uit kostenoverwegingen mediscb niet
noodzakelijke recepten of verwijzingen dienen te weigeren). De betrouwbaarheid voor
de overige items is Cronbachs a .62.

De instemrning met zwaardere eisen wordt, samen met de opvattingen over taken
van de buisartsengroep, gezien als indicator voor de mate van insternrning met de
door de beroepsgroep beoogde doelen van de buisartsengroep.
De LHV beeft in bet 'Reglement Huisartsengroepen' de taken van een huisartsen-
groep ornschreven (zie boofdstuk 1, par. 1.2). De taken gelden a1s een minimum.
De buisartsengroep kan deze taken gefaseerd uitvoeren en naar behoefte uitbrei-
den. Aan de leden van de onderzoeksgroepen is gevraagd wat zij kerntaken
vinden (een taak die iedere huisartsengroep zou moeten uitvoeren), wat een taak
naar keuze en wat geen taak. De bevindingen van beide metingen zijn te vinden
in overzicht 6.2 (volgende pagina).

In de periode dat de schriftelijke enquete voor de eerste meting is gehouden,
wordt er binnen de LHV nog volop over bet reglement gediscussieerd. De
vragenlijst is gebaseerd op conceptversies van het reglement, waardoor formule-
ringen van taken hier en daar afwijken van de definitieve tekst, op hoofdlijnen is
er voldoende aansluiting.
Bij de tweede meting is een vraag over cOOrdinatie en organisatie van de thuiszorg
toegevoegd, conform de fonnulering in bet toen goedgekeurde reglement.
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Overzicht 6.2 Taken huisartsengroep. eerste en tweede meting
frequentieverdeJing in procenten. n = meting 1 - 348. meting 2 - 310

a. continuiteit van zorg: waameming.
7 x 24 uur bereikbaarheid en
beschikbaarheid

b. eenheid brengen in het medisch
inhoudelijk beleid

c. deskundigheidsbevordering en
onderJinge toetsing

d. onderJinge afstemming van
praktijkorganisatie en
praktijktoerusting

e. periodiek overleggen mel:
I - speciaJisten
2 - apothekers
3 - wijkverpleging
4 - gezinszorg
5 - fysiotherapie
6 - verloskundige
7 - dietiste
8 - verpleeghuizen
9 - verzorgingstehuizen
10 - rnaatschappelijk werk
11-riagg

f. garant staan voor continuiteit in
medische zorg bij thuiszorg

g. organisatie en coOrdinatie van
thuiszorg

h. waar mogeJijk bijdragen aan verschuiving van
taken van de 2e naar de Ie lijn

i. deelname aan lokale en regionale
beleidsontwikkeling van de RHV
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Het bieden van 7x24 uur bereikbaarheid en garant staan voor continuiteit in
medische zorg bij thuiszorg worden in beide metingingen door vrijwel aile artsen
als kerntaken onderschreven. Dit spoort volledig met wat in het LHV-reglement
als eerste taak is genoemd. Verder worden als kemtaken vooral gezien - overleg
met apothekers (69% eerste meting en 58% tweede meting) - deskundigheidsbe-
vordering en toetsing (65% eerste meting en 58% tweede meting) - deelname aan
lokale en regionaIe beleidsontwikkeling in het kader van de RHV (64% eerste
meting en 62% tweede meting) en waar mogelijk bijdragen aan verschuiving van
taken van de 2e naar de Ie Iijn (respectievelijk 62% en 51%).

OpvaIlend is dat over de hele lijn (met uitzondering van bereikbaarheid en
beschikbaarheid) het aantal huisartsen dat genoemde taken kerntaken vindt, bij de
tweede meting is afgenomen. Het meest duidelijk is dat bij samenwerking met
andere zorgverleners en dan met name ten aanzien van overleg met de wijkverple-
ging (van 52% in de eerste meting naar 39% in de tweede meting). Bij de eerste
meting zijn de scores voor exteme samenwerking als kerntaak reeds in verhouding
laag en dit beeld is dus nog verder versterkt. Er heeft dus een zekere mate van
uitzuivering in kemtaken en keuzetaken tussen de eerste en tweede meting
plaatsgevonden.

Over de wenselijkheid van exteme samenwerking blijven de meningen het meest
uiteen lopeno Naast degenen die samenwerking met andere zorgverleners een
kemtaak noemen, staan steeds ook anderen die een dergelijke samenwerking geen
taak voor de huisartsengroep vinden. Zij zien dit als een individuele taak.

'Binnen onze groep hebben een aantal praktijken wei vast gestructureerd
overleg, ieder lam dat naar eigen inzichten regelen'.
'Het is niet efficient als groep met andere zorgverleners te overleggen, het kan
beter per huisarts plaats vinden',

Een meer structurele regeling van de relaties met andere organisaties wordt als
taak bij de RHV gelegd.

'Het zou niet goed zijn als huisartsengroepen allemaal hun eigen afspraken met
ziekenhuizen of het Kruiswerk goon maken, dat lam beter in groter verband
worden geregeld'.

Ook binnen groepen lopen deze opvattingen uiteen, zoals blijkt uit een vergelij-
king van de standaarddeviatie per groep met die over aile respondenten. In ruim
een kwart van de groepen (26% eerste meting 31% tweede meting) ligt de
standaarddeviatie voor exteme taken hoven het totale gemiddelde en slechts een
klein deel (12% eerste meting en 8% tweede meting) heeft een standaarddeviatie
die de helft of meer lager is dan het gemiddelde.

Het LHV-reglement stelt de keuze voor deze taak afhankelijk van de plaatselijke
situatie, het is geen verplichte taak.
Opmerkelijk is dat de organisatie en coordinatie van de thuiszorg en samenwerking
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met wijkverpleging en gezinszorg maar gedeeltelijk als kemtaale van de huisart-
sengroep wordt gezien, terwijl het garanderen van medische zorg in de thuiszorg
erg hoog scoort. Zoals ook nog uit hoofdstuk 10 zal blijken (waarin de exteme
samenwerking van de huisartsengroepen wordt beschreven) ziet de huisarts zijn of
haar rol vaak beperkt tot de continuiteit van de huisartsgeneeskundige zorg.
Een aantaI taken wordt als kerntaak afgewezen, maar er zijn geen taken die
volledig worden afgewezen. De hoogste score voor 'geen taak' heeft zowel bij de
eerste als tweede meting periodiek overleg met dietiste (resp 40% en 43%). Ook
periodiek overleg met verloskundige en met verpleeghuizen wordt door ruim een
derde van de artsen niet als taak voor een huisartsengroep gezien.

De samenhang tussen de verschillende items over taakopvatting is hoog. De verdeling
voor bereikbaarheid en beschikbaarheid en het garanderen van continuiteit in de
medische zorg bij thuiszorg is te scheef voor verdere analyse. Cronbachs a over de
overige items is .85 voor de eerste meting en .87 voor de tweede meting. Er is een
significant verschil tussen de gemiddelde taakopvatting bij eerste meting (gemiddelde
somscore 2.22) en tweede meting (gemiddelde somscore 2.15. paarde t-test, p = .002).
Om meer inzicht te krijgen in eventuele verschillen per taakgebied is principale
componentenanalyse uitgevoerd. De factoren die daaruit ontstaan hebben een veellagere
betrouwbaarheid, met uitzondering van de factor 'exteme samenwerking'. Bij de verdere
analyses is aileen de totale somscore voor taakopvatting gebruikt.

In de tweede meting is de vraag naar opvattingen over taken van de huisartsen-
groep aangevuld met een vraag over de wenselijkheid van contractuele regulering
van de samenwerking. Essentie van de huisartsengroep is immers niet aIleen dat
een aantaI taken wordt uitgevoerd, maar ook dat dit op een niet-vrijblijvende wijze
geschiedt.
In een eerder onderzoek constateren van den Hombergh en Jacobs (1991) dat 70%
van de door hen onderzochte huisartsen de stelling onderschrijft dat minder
vrijblijvendheid en een gezamenlijke beleidslijn als huisartsengroep nodig is voor
het leveren van kwaIiteit. Sprei e.a. (1992) komen tot de bevinding dat binnen hun
onder.roekspopulatie 80% van de huisartsen vindt dat afspraken van de huisartsen-
groep (waarneemgroep) bindend zijn. In beide onderzoeken is niet nader genuan-
ceerd over wat voor soort afspraken het dan gaat.
In dit onderzoek blijkt dat het belang van contracten voor regeling van de waame-
ming vrij aIgemeen wordt onderschreven (94%). De wenselijkheid van een
schriftelijke overeenkomst voor afspraken over bet medisch-inhoudelijke beleid
wordt veel minder gedeeld (45%). voor contractuele regeling van de samenwer-
king met de apothekers is de insternming weer groter (66%). Andere vormen van
exteme samenwerking scoren lager maar toch nog aItijd 38% vindt schriftelijk
vastgelegde afspraken met speciaIisten en ziekenhuizen gewenst en 41% voor de
samenwerking met kruiswerk of thuiszorgorganisaties.
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6.3 De afweging van kosten en baten

6.3.1 Kosten en baten

De opvattingen over de wenselijkheid van sarnenwerken als huisartsengroep zullen
bij het kiezen van een strategie gelegd worden naast de verwachte kosten en baten.
Kosten omvatten ervaren nadelen (ex-post kosten) en investeringen in tijd, energie,
emoties en geld (ex-ante kosten). Wat precies kosten zijn en hoe zwaar die wegen
is moeilijk objectief vast te stellen. Hetzelfde geldt voor de baten, de ervaren
voordelen. In dit onderzoek is om de kosten en baten te kunnen wegen bij de
eerste meting gevraagd naar de verwachtingen over voor- en nadelen en bij de
tweede meting naar de ervaren voor- en nadelen. Voor het bepalen van de zwaarte
van investering is naar omstandigheden gevraagd die tot extra kosten kunnen
leiden. Voor- en nadelen worden in deze paragraaf beschreven. Verzwaring van
kosten door extra investeringen komen in de daaropvolgende paragraaf aan bod.

In de vragen over voor- en nadelen is uitgegaan van:
normatieve voor- en nadelen (verbetering of vermindering van kwaliteit)

. directe voor- en nadelen (ruil en coalitievorming) en

. regulering van afhankelijkheid
en die gezien vanuit de arts als persoon, als zelfstandige ondememer en aIs
professional.
In de eerste meting is gevraagd welke rol verwachte voor- en nadelen spelen bij de
keuze voor concrete activiteiten en bij de tweede meting welke voor- en nadelen
zijn ervaren. Door deze verschillen in vraagstelling is het niet mogelijk de
bevindingen uit de eerste en tweede meting in ceo overzicht sarnen te vatten. In dit
hoofdstuk worden de uitkomsten van de tweede meting, de ervaren voor- en
nadelen, weergegeven (overzicht 6.3). Voor het overzicht van verwachte voor- en
nadelen wordt verwezen naar bijlage A. In de bespreking komen beide aan bod.

Overzicht 6.3 Ervaren voor- en nadelen, tweede meting
frequentieverdeling in procenten, n = 311

heIemaaI mee deeIs well ....., heIemaaI.....,
reee ..... ..... nieleesas oneens oneens

a door in de huisansengroep meer samen
te werken lopen zaken veel efficienter 16 42 33 7 2

b door afspraken binnen de huisartsen-
groep wordt mijn werkplezier minder 13 38 28 16 5
verstoord door ergemis en irritatie

c samenwerking binnen de huisartsen-
groep komt de kwaliteit van de zorg 15 63 17 4
voor de patienten ten goede
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belemuJ mee deels well mee heIemuJ mee
mee ..... ..... Dieteens ~ --

d sinds we als huisartsengroep meer za-
ken gezamenlijk moeten regelen. is de 3 5 12 50 30
sfeer in onze groep verslechterd

e samenwerleen als huisartsengroep ver- 33 46 13 6 2
sterkt onze positie tegenover verzeke-
raars

de activiteiten die op dit moment in
onze huisansengroep worden uuge- 5 18 56 20
voerd. interesseren rnij weinig

g de activiteiten van de huisartsengroep
leiden tot een overrnaat aan vergaderen 4 9 33 43 11
en dat gaat ten koste van de gewone
dagelijkse zorg voor patienten

h de samenwerking binnen de huisartsen-
groep geeft mij steun en houvast voor 6 36 36 18 4
het dagelijkse werk

door vorming van de huisartsengroep
staan we sterker in de samenwerking 18 51 23 7
met andere zorgverleners

het gevaar is reeel dat verzekeraars
misbruik maken van de. door de huis- 4 14 28 46 8
ansengroepen gemaakte afspraken

k de activiteiten van onze huisartsen-
groep verzwaren de werk last terwijl er 6 25 26 37 6
geen eompensatie tegenover staat

door aile regels en afspraken voel ik
rnij steeds meer in een bepaalde 6 11 30 44 9

keurslijf gedwongen

m door ons als groep naar patienten te
presenteren is het veel duidelijker wat 10 50 26 12 2
patienten van een huisarts kunnen ver-
wachten

Verbetering van de kwaliteit (normatief voordeel als professional) en versterking
van de positie van de huisarts tcgenover verzekeraars (regulering van afhankelijk-
heid als ondernemer en als professional) worden als verwachte voordelen het meest
van belang geacht (resp, 71% en 67%». Als ervaren voordelen scoren beide ook
het hoogst (resp. 78% en 79%). Bij dat 'ervaren' dient wei een kanttekening te
worden geplaatst. Een aantal huisartsen merkt op dat het nog te vroeg is om dit
werkelijk te hebben ervaren. Er spreekt nog vooral de verwachting uit, dat op
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deze beide terreinen de meeste voordelen te balen zijn.
Meer efficientie (direete voordelen als ondememer) wordt door 67% als voordeel
verwacht, 58% noemt bet ook als ervareo voordeel. De oogst valt bier dus tegen.
Verboging van bet werkplezier en wederzijdse steun (directe persoonlijke
voordelen) worden door resp. 44% en 41% verwacht en door 50% en 41 %
ervaren.
Verbetering van bet beeld van de huisarts tegenover de patient en verbreding van
bet aanbod naar patienten (directe voordelen als ondememer) worden weinig als
voordeel verwacht (resp 20 en 22%). Bij ervaren voordelen scoort het verduide-
lijken van het beeld van de buisarts tegenover patienten weI hoog (59%). Op dit
punt lijkt dus extra voordeel te behalen.

Nadelen krijgen in beide metingen veel Iagere scores dan voordelen. Verzwaring
van de werklast zonder compensatie (directe nadelen als persoon en als ondeme-
mer) wordt als grootste nadeel verwacht (39%) en ervareo (31%).
Bij de eerste meting vreest 26% dat verzekeraars rnisbruik kan gaan maken van in
de buisartsengroep gemaakte afspraken. De mogelijkheid dat afspraken die men
onderling vrijwillig aangaat verplichtingen kunnen worden, vormt een rem. Een
aantal artsen wil weI meer samenwerken en tot onderlinge afstemrning komen,
echter met behoud van voldoende eigen autonomie, zeker ten opzichte van
verzekeraars .

'Het is voor mijn gevoel goed dat er in de huisartsengroep wat meer afspraken
worden gemaakt en structuur wordt aangebracht, met als doel prettiger te
werken en ook gezamenlifk tot een goede zorg te komen. Mijn angst is alleen
dat we onderling afspraken maken voor onze kleine groep op vo//edig vrijwilli-
ge basis, maar dat die afspraken op een gegeven moment weer als een eisen-
pakket aan ons worden gepresenteerd vanuit wet'geving, LHV of verzekeraar.
Bijvoorbee/d: het basistakenpakket werd ontworpen in eerste instantie om sterk
te staan in de onderhandelingen met de verzekeraars (wat kan tot de taken van
een huisarts behoren). Nu komt de verzekeraar terug en zegt evenals de LHV,
wij vinden dat iedere huisarts deze taken moet vervu//en. In de huisartsengroep
zou ik vee/ verder willen gaan wat betreft afspraken wanneer ik dit bezwaar
niet zou voe/en. '

Als ervaren nadeel wordt de mogelijkheid van misbruik door verzekeraars van de
in de huisartsengroep gemaakte afspraak nog door 18% genoemd, er lijkt dus op
dat punt iets meer vertrouwen te zijn ontstaan.

Bij principale componentenanalyse voor de eerste meting, de verwachte voor- en
nadelen, blijkt dat er geen duidelijke clustering van bepaalde typen voor- en nadelen
optreedt. Zowel analyse van beide samen als analyse van voor- en nadelen afzonderlijk
levert geen interpreteerbareschalen op. De schalen die door gedwongen I-factor analyse
voor voordelen en eveneens voor nadelen ontstaan omvatten alle items, Cronbachs a
voor verwachte voordelen is .79, voor verwachte nadelen .81.
De analyse van de gegevens uit de tweede meting levert twee schalen op, een voor
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ervaren voordelen (items a.b.h.i.m, Cronbachs a .73) en een voor ervaren nadelen
(items g.j.k.l, Cronbachs a eveneens .73). De overige items zijn door scheefheid niet in
de analyse meegenomen.
Er is tussen verwachte en ervaren voordelen een significant verband. hetzelfde geldt
voor verwachte en ervaren nadelen (de correlatie bij voordelen is .39. bij nadelen .38.
Pearson correlaties, tweezijdig getoetst, p .001). Tussen verwachte voor- en nadelen is
er geen correlatie, wei is er een significant negatieve samenhang tussen ervaren voor- en
nadelen (- 2:7. P .001) en tussen verwachte voordelen en ervarennadelen (-.21. p .001).

Het blijkt dat de deelnemers aan het onderzoek niet in te delen zijn in artsen die
meer of minder belang hechten aan de onderscheiden voor- en nadelen of meer of
minder nadruk leggen op hun positie als persoon, ondememer of professional. AI
deze kwalificaties blijken sterk verweven te zijn.
Opmerkelijk is dat wie bij de eerste meting reeds veel voordelen verwacht, minder
nadelen ervaart bij de tweede.

6.3.2 Extra investeringen

Deelnemen aan de huisartsengroep vraagt van ieder een aantal investeringen. De
specifieke context van de eigen groep, het al of niet aanwezig zijn van voorwaar-
den en extra faciliteiten of de emotionele lading van bepaalde investeringen
kunnen deze kosten een extra zwaarte geven. Naarmate de uitvoering binnen de
gegeven omstandigheden problematiseher is, belangrijk geachte faciliteiten
ontbreken en inlevering van eigen zelfstandigheid zwaarder telt, zullen de kosten
groter zijn. Over elk van deze drie aspecten is daarom informatie verzameld.

De realiseerbaarheid van taken
Hoewel, zoals eerder bleek geen taakgebieden volledig worden afgewezen,
voorziet een aantal artsen bij de uitvoering wel moeilijkheden. Zowel bij de eerste
.als de tweede meting is gevraagd naar ieders mening over de realiseerbaarheid van
taken die op dat moment nog niet worden uitgevoerd. Bij onderlinge samenwer-
king wordt de afstemming van praktijkorganisatie en toerusting in beide metingen
het moeilijkst realiseerbaar geacht (resp. 38 en 36%, ehi-kwadraat toets, verschil
niet significant, p.84). Deskundigheidsbevordering en onderlinge toetsing vindt in
de 'eerste meting 22% moeilijk realiseerbaar, in de tweede meting is dat nog
slechts 13% (verschil significant. p.OO). Verwachtingen zijn dus op dit punt
bijgesteld, wat rowel door eigen ervaring als op een meer algemene acceptatie
voor dit soort activiteiten binnen de huisartsengroep kan berusten. Hetzelfde geldt,
zij het in mindere mate voor het brengen van eenheid in medisch beleid (volgens
33% moeilijk realiseerbaar in de eerste meting en volgens 27% in de tweede
meting, verschil significant, p.03». Activiteiten die de individuele zelfstandigheid
sterker aantasten blijft men dus voor de interne samenwerking het meest problema-
tisch zien. Bij de eerste meting is gevraagd nader toe te lichten waarom taken
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moeilijk realiseerbaar worden geacht. Als de belangrijkste belemmering voor met
name de interne samenwerking wordt de individualistiscbe instelling van huisart-
sen aangemerkt. 57% van aile respondenten uit de eerste meting ziet dit als een
belemrnering en van degenen die de interne samenwerking moeilijk realiseerbaar
achten, noemt 73% de individualistiscbe instelling als reden daarvoor. Verschillen-
de respondenten waarsehuwen in hun toelichtingen bij de vragenlijst tegen een te
grote aanslag op de eigen zelfstandigheid. Hierop zal later, bij de acceptatie van
groepsverantwoordelijkheid, worden teruggekomen.

De opvattingen over realiseerbaarheid van externe samenwerkiog zijn wemlg
gewijzigd. De samenwerklng met specialisten aeht 28% (eerste meting, 29% bij de
tweede) moeiIijk realiseerbaar. Voor samenwerking met de wijkverpleging is dat
25% (beide metingen).
Waar er van verandering sprake is, ziet men de uitvoering als meer problematiseh.
De meeste problemen worden gezien bij samenwerking met die disciplines die
minder direct het primaire domein van de huisartsgeneeskundige zorg betreffen (de
'care' en de psyeho-therapeutische zorg) of waarbij juist duidelijk van domein-
concurrentie sprake is (verloskunde),

Meningen over realiseerbaarheidzijn sarnengevat in twee somscores, een voor realiseer-
baarheid van interne taken en een voor externe taken.

Voorwaarden voor de huisartsengroep.
Kosten worden verlaagd indien belangrijk geachte voorwaarden voor het uitvoeren
van taken aanwezig zijn. In de vragenlijst is daarom ook een aantal vragen
opgenomen over wat men extern en intern belangrijke voorwaarden vindt. Externe
voorwaarden zijn onderseheiden in extra financiele faciliteiten voor de individuele
huisartsen en extra faciliteiten voor de groep. Interne voorwaarden hebben
betrekking op de efficientie van de groepsstructuur (ceo goede voorzitter, goede
voorbereiding van vergaderingen, het sehriftelijk vastIeggen van besluiten en een
of enkele leden die het voortouw nemen) en het onderling vertrouwen (onderlinge
tolerantie, grote bereidheid van ieder om zieh in te zetten en ceo gevoel van
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de zorgverlening aan aile patienten van de
groep).
Het blijkt dat de interne voorwaarden meer essentieel worden geaeht dan de
externe. Als meest essentiele voorwaarden gelden onderlinge tolerantie (41%
noemt dit een doorslaggevende voorwaarde en 52% ceo belangrijke voorwaarde)
en sehriftelijke verslaglegging van besluiten (voor 30% ceo doorslaggevende
voorwaarde en 57 % ceo belangrijke voorwaarde). Uit opmerkingen bij de
vragenlijst blijkt dat een aantal artsen zeer veel nadruk legt op de onderlinge
relaties als voorwaarden voor het kunnen functioneren als huisartsengroep.

'Zaken, die een groep een groep maken, zoals sfeer, onderlinge relaties,
groepscultuur, zijn naar mijn mening belangrijker dan de organisatte of
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afspraken. De groep is bij een solide sfeer weerbaar'.
'Het vermogen tot conflictbeheersing, onderling vertrouwen en het accepteren
en respecteren van elkaar zijn essentieel',
'Een huisartsengroep functioneert goed als iedereen gemotiveerd is. Indlen dat
ontbreekt moeten de gemotiveerde leden een maximale, niet gehonoreerde
financiele en psychologische inspanning leveren. Met andere woorden maximaal
investeren met minimaal rendement, om voor het oog te voldoen aan de van
buitenaf opgelegde structuur die "huisartsengroep" heet. '

De aanwezigheid van een of meer leden die het voortouw nemen wordt het minst
belangrijk gevonden, 39% noemt dit een voorwaarde. Dit is opmerkelijk omdat
door anderen deze conditie voor bijvoorbeeld de samenwerking tussen eerste en
tweede lijn (de Greve en Vrakking, 1983; Wijkel, 1990) en voor onderlinge
toetsing (van de Rijdt en Touw, 1989) als zeer bevorderend wordt aangemerkt.
Ook het belang van een 'gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid' krijgt
relatief Minder instemming (voor 19% een doorslaggevende en voor 44% een
belangrijke voorwaarde).

Een honorering van taakuitbreiding telt als exteme voorwaarde het zwaarste. De
vele opmerkingen die bij verschillende onderdelen van de vragenlijst over dit punt
zijn gemaakt laten zien dat in ieder geval een deel van de artsen dit een essentiele
voorwaarde vindt.

'Het totale inkomen en de workload moeten recel blijven'.
'Overleg en organisatie is prachtig, maar het wordt nu een beetje doorgedrukt
zonder compensatie en dus als taakverzwaring, Dat roept weerstand op en remt
de motivatie'.

Hoewel het LHV-beleid over het algemeen positief wordt beoordeeld, is men
minder tevreden over de mate waarin rekening wordt gehouden met de werklast
van de individuele huisarts. Slechts 44% waardeert het beleid op dit punt positief',
terwijl 77% vindt dat de LHV de materiele belangen van de huisarts voldoende
behartigt (gegevens eerste meting).
Het deels vrijstellen van een arts uit de groep voor speciale organisatorische taken
wordt het minst als voorwaarde gezien hoewel nog altijd 30% dit belangrijk of
doorslaggevend vindt.

De richting van het LHV-beleid wordt dus weliswaar onderschreven, over de
aanwezigheid van voldoende voorwaarden heeft men zijn twijfels. In structurele
zin zijn gedurende de onderzoeksperiode exteme voorwaarden alleen gerealiseerd
voor farmacotherapie-overleg en voor automatisering. Een enkele groep heeft
onderling een vorm van compensatie ingevoerd.
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Voor externe voorwaarden zijn, op basis van priocipale componentenanalyse twee
schalen opgesteld. Een schaal voor het belang van extra faciliteiten voor de individuele
huisarts (Cronbachs a .63) en een voor faciliteiten voor de huisartsengroep (Cronbachs
a .77). Voor interne voorwaarden is geen schaal gemaakt, gezien de hoge score voor
vrijwel aIle items.

De acceptatie van groepsverantwoordelijkheid
In het LHV-beleid wordt het niet-vrijblijvende karakter van de sarnenwerking als
huisartsengroep benadrukt. In het Reglement Huisartsengroepen staat venneld dat
niet de huisarts als individu maar de huisartsengroep centraal dient te staan. Een
dergelijke vorm van sarnenwerken betekent dat ieder een stukje van de eigen
beslissingsruirnte inlevert. Naarmate een arts meer hecht aan eigen zelfstandigheid
zal de vonning van een huisartsengroep als een zwaardere investering worden
ervaren. In de eerste meting is een serie vragen opgenomen over de reikwijdte van
groepsbesluiten; waarover kan ieder individueel beslissen en wanneer is goedkeu-
ring van de groep nodig? Er zijn bij deze vraag zowel organisatorische als meer
vakinhoudelijke items opgenomen. De antwoorden staan in overzicht 6.4.

Patienten aannemen buiten de grenzen van het waameemgebied wordt het meest
duidelijk als groepsbesluit aangemerkt, hoewel er toch ook nog artsen zijn die dat
een individueel besluit vinden. Externe activiteiten, nevenfuncties en deelnarne aan
bijzondere projecten vindt men voornarnelijk individuele besluiten, maar ook
deelname aan extern georganiseerde toetsing en in iets mindere mate individuele
sarnenwerkingsafspraken aangaan met andere zorgverleners. Over dit laatste zijn
de meningen meer verdeeld. KJachtafhandeling blijkt men ook een overwegend
individueel besluit te vinden, behalve voor klachten over de waameming.
Er is duidelijk huiver voor al te veel en al te dwingende afspraken.

'De kans op problemen wordt mijns inziens groter door van de waarneemgroep
een huisartsengroep te maken. Het solistische gaat dan toch wat verloren'.
'Het beroep zelf vraagt om een individuele aanpak; als we daar van afstappen
doen we of onszelf daarin te kart, of de patient. '
'Ik wtl graag mijn zelfstandigheid behouden en niet in een keurslijf worden

geperst'.
'Ik vind het niet juist als aan mij door de groep een beleid wordt opgelegd'.

Ook op dit punt is de tevredenheid over het LHV beleid minder groot. 44% vindt
dat de LHV er onvoldoende voor zorgt dat de individuele beroepsuitoefening
aantrekkelijk blijft.
De verschillen in acceptatie van groepsverantwoordelijkheid zijn illustratief voor
het dilemma tussen sarnenwerken en zelfstandigheid, zoals dat bij de theoretische
benadering naar voren is gekomen. Voor activiteiten waarbij de onderlinge
afhankelijkheid groot is, zoals bijvoorbeeld afspraken over de waameemregio,
levert iemand gemakkelijker eigen beslissingsvrijheid in, dan voor activiteiten
waarbij die afhankelijkheid geen rol speelt.
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Overzicht 6.4 Acceptatie van groepsverantwoordelljkheld, ecrste meting
frequentieverdcling in procenten n = 353

kan ieder kan ieder kan ieder besluil
volledig individueel individueel behoeft
indivi- beslissen. beslissen. de in-
dueel moet weI nadal de slemming
beslissen worden mee- groep geadvi- van de -

gedeeld seerd heef! groep

a een exteme waamemer inhuren om
de eigen waameemdienslen over te 14 45 15 26

nernen

b als regel vasthouden aan de eigen
behandelrnethoden ook al zijn er
binnen de groep andere medisch- 12 36 33 19
inboudelijke werkafspraken gemaakt

c patienten aannernen buiten de gren-
zen van bel waameemgebied 3 6 10 81

d een assistent-arts in dienst nemen 19 47 17 17

e een nevenfunctie of een be-
stuurslidmaatschap aanvaarden 51 35 8 6

f deelnemen aan projecten of bijzon- 58 34 5 3

dere activiteiten

g individuele samenwerkingsafspraken
aangaan met andere hulpverleners. 35 32 17 16

onafhankelijk van de huisartsen-
groep

h deelnernen aan intercollegiale toet-
sing. in ander verband dan de huis- 59 28 7 6

artsengroep

ongenoegens over en (vermeendel
fouten van specialisten of andere
zorgverleners. (die u meerdere
malen geconstateerd heeft) formeel 40 29 23 8

aan de betreffende specialist of
zorgverlener melden

de wijze waarop een klacht van een
patient over de behandeling bij de
eigen huisarts door de betreffende 53 26 18 3

huisarts wordt afgehandeld

k de wijze waarop een klacht van een
patient over de behandcling tijdens 20 33 35 12

de waameming wordt afgehandeld
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Principale componentenanalyse leidt tot twee niet interpreteerbare factoren. Items c, e, f
en h vallen door scheefheid voor analyse af. De overige items laden, bij gedwongen 1
factoroplossing alIe voldoende hoog. Cronbachs a voor deze schaal is .67

6.3.3 De balans in kosten en baten

Volgens het theoretisch model dient, zekee op de langere tennijn, de balans tussen
investeringen en opbrengsten op zijn minst in evenwicht te zijn. Bij een negatieve
balans zullen, indien de normatieve waarde van een activiteit hoog is, nog weI
pogingen worden ondemomen om de opbrengsten te veebetecen. Lukt dat niet dan
zal de betreffende persoon geneigd zijn de investecing te veelagen. Een positieve
balans geeft de meeste garantie op verdere continuering van de samenwerking. De
balans is dus vooral van belang voor de vooruitzichten op langeee tennijn. In
beide metingen is gevraagd hoe de deelnemers zelf die balans ervaren. De
bevindingen staan in overzicht 6.5.

Overzicht 6.S Ervaren balans in kosten en baten
frequentieverdeling in procenten. n = meting 1 - 341, meting 2 - 304

meting 1 meting 2

meer investeren dan wat de groep aan opbrengsten bied! 21

17

62 •
opbrengsten wegen ruimschoots op tegen investering

balans tussen investeringen en opbrengsten is min of meer in evenwicht

Voor de meerderheid is zowel bij de. eerste als tweede meting de balans in
evenwicht. Hoewel de frequentieverdeling in beide metingen ongeveer gelijk is,
hebben per huisarts de nodige verschuivingen plaats gevonden. Voor 42% van de
artsen is de balans in beide metingen gelijk gebleven. Voor 30% is de balans
tussen eerste en tweede meting negatievee geworden, voor 28% is ee sprake van
verbetering. De verschillen tussen eerste en tweede meting zijn significant (chi-
kwadraat toets, p .00). De artsen die vinden dat voor hen de balans negatiever is
geworden zijn verspreid ovee 80% van de groepen, met een concentratie (ruim de
helft) in 13 groepen (27%), degenen die de balans meer positief zijn gaan ervaren
zijn voor de helft in 10 (andere) groepen te vinden.
Enkele artsen die bij de eerste meting een negatieve balans ervaren meeken op dat
men dit, tijdens de startperiode niet erg vindt, maar dat op langere tennijn die
balans weI in evenwicht moet komen. 'Meer in groep investeren dan wat de groep
voor my opbrengt moet altijd om iets op te zetten '.
In hoofdstuk 12 zal worden nagegaan in hoeverre die verschuivingen in balans
samenhangen met uitbreiding of intensivecing van taken in de huisartsengroep.
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6.4 De individucle strategie

De individuele strategic. de keuze om taken weI of niet in de huisartsengroep uit
te voeren en de bereidheid om daar ook in te investeren, vonnt de kern van dit
hoofdstuk. Individuele strategie is in twee variabelen geoperationaliseerd: de
voorkeur voor concrete activiteiten en de bereidheid tot het investeren van tijd.

6.4.1 Voorkeuren voor activiteiten van de huisartsengroep

Voorkeur is te zien als de vertaling van wat men vindt dat een huisartsengroep zou
moeten doen naar wat men haalbaar en zinvol aeht binnen de context van de eigen
groep. Volgens het theoretisehe model zullen activiteiten met een hoge individuele
voorkeur de meeste kans van slagen hebben.
In totaal is bij de eerste meting de voorkeur voor 26 verschillende aetiviteiten ge-
vraagd en bij de tweede meting voor 28. Daarvan zijn er 21 in beide vragenlijsten
gelijk.
De volledige bevindingen zijn in bijlage A weergegeven. Hier worden aIleen de
activiteiten met de hoogste en met de laagste gemiddelde voorkeuren uit beide
metingen venneld.
Drie activiteiten krijgen bij de eerste meting een zeer hoge voorkeur:

overdracht van patientgegevens voor en na de waarneemdienst regelen via vaste
procedures en afspraken (een gemiddelde score van 8.37 op een 10-puntsschaal)
een vaste vertegenwoordiger namens de groep aanwijzen voor contacten met
de RHV en eventuele andere beleidsinstanties (de gemiddelde score is 8.05)
ervaringen uit de waarneming periodiek bespreken en (vermeende) fouten en
nalatigheden onderling melden (de gemiddelde score is 7.72).

De eerste twee activiteiten zijn bij de eerste meting in de meeste groepen reeds
gerealiseerd, terwijl het derde item in dat opzicht tot interpretatieproblemen leidt.
HerhaIing van deze vragen is daarom niet zinvol geacht. Deze drie items zijn bij
de tweede meting vervangen en aangevuld door vragen over enkele nieuwe
activiteiten. Daarbij is gekozen voor meer intensieve vonnen van samenwerking.

Deelname aan het beleid van de beroepsgroep en farmacotherapie-overleg hebben,
na waameming. de hoogste voorkeuren in beide metingen. Voorkeuren voor
inhoudelijk overleg binnen de huisartsengroep zijn tussen eerste en tweede meting
over het algemeen toegenomen. Het maken van afspraken over thuiszorg en
overleg met specialisten is in deze rangorde vervangen door intern overleg
(onderlinge petientbespreking en het bespreken van NHG-standaarden).
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Overzicht 6.6 Voorkcurcn met de hoogstc gemiddclden

eerste meting tweede meting

rangorde gemidd. rangorde gemidd.

belangrijke RHV zaken voorbespreken en
gezamenlijk een standpunt bepalen 7.62 2 7.53

farmacotherapie-overleg 2 7.29 7.54

actief meewerken aan de uuvocring van
RHV-bcleid en daarbij op plaatselijk niveau
gezamcnlijk als beroepsgroep optreden

3 7.29 4 6.95

onderlinge patiembespreking en consultatie 3 6.99

met specialistenlziekenhuizen en eerste lijn
afspraken maken over indicatiestelling en
coiirdinatie bij intensieve thuiszorg

4 7.03

periodiek overleg met specialisten. met als
doel consultatie en desk.bevordering 5 6.95

NHG-standaarden bespreken en zoveel
mogelijk volgens die standaarden werken 5 6.91

Activiteiten die een hoge voorkeur hebben blijken vooral die activiteiten te zijn
waarbij de onderlinge afhankelijkheid het grootst is (afsternming van het beleid bij
waameming; afsternming met apothekers en specialisten) of waarbij evidente
voordelen zijn te behalen (vergroten van de eigen invloed binnen de beroepsor-
ganisatie en gezamenlijk optreden als beroepsgroep). De meer professioneel-
normatieve motieven blijken wei aan te slaan voor de interne taakgebieden, maar
duidelijk minder voor de samenwerking met 'andere zorgverleners. Deze tendens is
bij de tweede meting nog sterker dan bij de eerste meting.
De voorkeuren sporen goed met de activiteiten die in het LHV-beleid het meest
benadrukt zijn. Het uitvoeren van het vestigingsbeleid, ook een belangrijke
beleidsprioriteit van de LHV voor huisartsengroepen, vormt daarop bij de eerste
meting nog een uitzondering. Het komt in rangorde op de 12de plaats (met een
gemiddelde score van 6.77). In de tweede meting is die voorkeur echter gestegen
naar een 6de plaats en een gemiddelde score van 6.83.

De voorkeur voor praktijkorganisatorische samenwerking, welke bij de eerste
meting al opmerkelijk laag is, is verder afgenomen. Het overzicht met de laagste
voorkeuren ilIustreert dat er voor die activiteiten weinig belangstelling is.
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Overzicht 6.7 Voorkeuren met de laagste gemiddelden

eerste meting tweede meting

rangorde gemidd. rangorde gemidd.

kostbare apparatuur zoals ECG. doppler-
apparaat voor gezamenlijk gebruik 3.86 2 3.79
aanschaffen

gezamenlijk inkoopbeleid 2 3.99 3.78

gezamenlijke thema en Iiteratuur
besprekingen houden 3 5.l3 3 4.60

praktijkvoering zoveel mogelijk onderling
afstemmen 4 5.29 5 5.12

de bereikbaarheid verbeteren d.m.v.
doorschakelapparatuur 4 5.11

onderling afspreken wie welke nascholing
zal volgen 5 5.35

Ook twee nieuw aan de vragenlijst toegevoegde activiteiten:
. gezamenlijke griepvaccinatie (gemidd. score 4.19)
. interne specialisatie (gemidd. score 4.25)
blijken een lage voorkeur te hebben. De meeste activiteiten met een lage voorkeur
vragen om zeer specifieke investeringen en vergroten de onderlinge afhanke-
lijkheid en zijn daarom volgens het theoretisch model at minder aantrekkelijk.

Bij de schaalconstructie voor voorkeur zijn aile items waarbij 75% een 7 of hoger
scoorde, buiten de analyse gehouden. Voor de eerste meting vallen daardoor 5 items af
en bij de tweede 1 item. Cronbachs a over de overige items is bij beide metingen gelijk,
namelijk .86. De gemiddelde voorkeur voor aile activiteiten is bij de eerste meting 5.97.
bij de tweede meting 5.71 over aile items uit die meting en 5.75 a1saileen de items die
ook in de eerste meting zijn gevraagd, zijn opgenomen. Voorkeuren worden a1s totaal
dus lager. Het verschil is statistisch significant (gepaarde t-test, p= .035).
Ook voor voorkeuren is ondanks de hoge samenhang, principale componentenanalyse
uitgevoerd om inzicht te krijgen in de mogelijke deelschalen. De samenstelling van de
factoren verschilt enigszins tussen eerste en tweede meting. Verandering in de vraagstel-
lingen zal aan deze andere uitkomsten hebben bijgedragen. Er zijn, gezien de verande-
ringen in scores over de hele lijn. echter ook duidelijke aanwijzingen dat voorkeuren
zelf zijn gewijzigd. Wat vooral opvalt is dat bij de eerste meting medisch-inhoudelijk
overleg en het maken van afspraken over medisch beleid als twee afzonderlijke factoren
naar voren komen, terwijl ze bij de tweede meting op dezelfde factor laden. Dit beeld
verandert niet als de analyse met uitsluitend de direct vergelijkbare items uit de eerste
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meting wordt uitgevoerd. De betrouwbaameidsscorevoor de deelschalen is bij de tweede
meting over de hele lijn boger dan bij de eerste meting. Nadere gegevens over de
deelschalen voor voorkeuren zijn te vinden in bijlage A (overzichten 9a, 9b en 9c).

Uit de bevindingen bij de schaalconstructie blijkt dat voorkeureo voor concrete
activiteiten sterk samenhangen. Ook de correlatieanalyse tussen de verschilleode
deelschaIen laat zien dat er sprake is van een cumulatie van voorkeuren. Er wordt
niet voor het ene type activiteit gekozen als alternatief voor andere activiteiten.
Wie bijvoorbeeld een hoge voorkeur heeft voor praktijkorganisatorische afstem-
ming heeft ook hoge voorkeuren voor medisch inhoudelijke afspraken en voor
externe samenwerking (Pearson correlaties van resp. .44 eo .42 bij de eerste
meting en .35 en .38 bij de tweede meting, p .001, Bijlage A.I0).

De standaarddeviatie voor voorkeuren is over het algemeen hoog.
Huisartsen verschillen dus aanzieolijk in hun voorkeuren en die verschilleo zijn
ook binnen de groepen terug te vinden. De standaarddeviatie voor voorkeuren ligt
in beide metingen in 30% van de groepen hoger dan de gemiddelde standaarddevi-
atie over aile respondenten. Bij de eerste meting is die in 12% van de groepen de
helft of meer lager, bij de tweede meting is in iets meer groepen (17%) van een
dergelijke lage standaarddeviatie sprake.
De verschillcn in voorkeur zijn bij de tweede meting voor de meeste interne taken
toegenomen, rowel over aile respondenten als per groep. Bij externe taken worderi
de verschillen in voorkeur kleiner. Een lagere standaarddeviatie gaat gepaard met
lagere voorkeuren.

6.4.2 Bereidheid tot het investeren van tijd

Uitvoering van alle taken kost tijd. Veel van de opmerkingen die in de vragenlijs-
ten worden gemaakt, bij rowel de eerste als tweede meting, gaan over de
tijdsinvestering die de huisartsengroep vraagt of naar verwachting zal gaan vragen.
Zo wordt gebrek aan tijd door verschillende artsen als motivering gegeven waarom
men taken niet kan uitvoeren.

'We kunnen niet alles behappen',
'De tijdsfactor bepaa/t een en ander, we komen anders niet aan werken toe'.
'De directe patientenzorg vraagt te veel tijd, er is te weinig tijd voor niet

patientgebonden activiteiten',
Ook het tijdstip van overleg vormt een belemmering. Huisartsen willen toe naar
een meer normale werkweek en voldoende prive-tijd, Dat kan alleen door goede
samenwerking als huisartsengroep, maar dat te regelen doet nu juist een extra
aanslag op de beschikbare tijd. De vorming van de huisartsengroep wordt
vooralsnog niet als een oplossing ervaren, het is eerder een verzwaring.

'Het is onjuist om uitbreiding in avonduren te zoeken, taakverzwaring via
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praktijkuren acht ik ook niet gewenst, derhalve zijn de mogelijkheden beperkt',
'Vce! activiteiten moctcn ill de avonduren plaatsvinden, vrije tijd komt daardoor
ill de mel '.

Compensatie voor activiteiten ten behoove van de huisartsengroep is slechts in
enkele groepen aanwezig. Landelijk kent 6% daarvoor een interne regeling, in de
groepen uit het diepteonderzoek is dit bij 8% het geval. De bereidheid tot
investeren van tijd lijkt daarom ceo goede indicator om de bereidheid tot samen-
werken te meten. In beide metingen is gevraagd hoeveel tijd iemand op het
moment van de meting aan activiteiten van de huisartsengroep besteedt en hoeveel
tijd hij of zij maximaal zou willen besteden, uitgesplitst naar tijdsinvestering
tijdens praktijkuren en in avonduren. De uitkomsten staan in overzicht 6.8.

Overzicht 6.8 Tijd.~investering t.b.v. de huisartsengroep in uren per maand
n = meting 1: 351. meting 2: 305

gemiddelde score in uren standaarddeviatie

ml ml

huidige tijdsinvestering tijdens
praktijkuren 2.08 2.38

huidige tijdsinvestering tijdens
avonduren J.23 2.90

3.86totaal huidige tijdsinvestering 5.31
.... ;",>:'

bereid maximaal te besteden
tijdens praklijkuren 3.16 3.02

bereid maximaal te besteden
tijdens avonduren 4.07

7.23

3.14 •totaal maxlmaal bereid te besteden 4.42

In totaal is de gemiddelde werktijd per week (zonder waameming) in dit onder-
zoek 54.25 uur. Dit betekent dat ongeveer 3% van aIle werktijd voor activiteiten
van de huisartsengroep beschikbaar is.
De tijd die men maximaal wit besteden wordt tussen eerste en tweede meting in
totaal niet groter. De feitelijke tijdsinvestering is wei toegenomen. Deze toename
is significant (gepaarde t-test, p .001).
Er is blijkbaar ceo limiet aan de tijd die een huisarts wil investeren. Dit geldt ook
voor de gemiddelde tijdsinvestering per groop, zoals nog later nog zaI blijken.
Individuele leden die relatief veel tijd aan de huisartsengroep besteden zijn leden
met extra taken. Bij de eerste meting besteedt 8% van de individuele huisartsen
meer dan 10 uur per maand aan de huisansengroep en is 16% bereid dat in de toe-
komst te doen. Bij de tweede meting is dat respectievelijk 10 en 13%.
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Er zijn grote versehiJIen in zowel de tijd die iemand reeds aan activiteiten van de
huisartsengroep besteedt als in de tijd die men maximaal wil besteden en in
hoeverre die tijd tijdens praktijkuren of in avonduren kan worden ingevuld.
VerschiUen in tijd zullen voor een deel voortkomen uit een andere definiering van
wat men rekent tot activiteit van de huisartsengroep,
Bij een deel van de groepen liggen die verschillen minder hoog, bij de eerste
meting is in 38% van de groepen de standaarddeviatie voor de buidige tijdsinves-
tering de helft of rneer lager dan die voor het totaal. Toch heeft ook nog 22% een
standaarddeviatie die boger is dan dat totaal (bij de tweede meting is dat respecrie-
velijk 28% en 26%). Bij de bereidheid tot investeren van tijd zijn de verschillen
binnen groepen ook over het algemeen kleiner (voor de eerste en tweede meting
heeft resp. 32% en 30% een standaarddeviatie die de helft of meer lager is dan het
totaal en resp. 18% en 17% zit boger).

De score voor bereidheid tot het investeren van tijd is gevormd door de tijd die iemand
tijdens praktijkuren en tijdens avonduren wil besteden samen te nemen. Indien wei een
waarde is vermeld voor huidige tijdsinvestering, maar niet voor de tijd die men
maximaal wil besteden, is die eerste score geteld. Enkele extreem hoge scores, waardoor
de verdeling te scheef wordt, zijn buiten de analyse gelaten. Het betreft 2 respondenten
uit de eerste meting met een score van meer dan 20 uur per maand en 3 uit de tweede
meting, met meer dan 25 uur.

6.5. Samenvatting en conclusies

De vraagstelling voor dit deel van het onderzoek is na te gaan wat huisartsen zelf
de belangrijkste taken voor de huisartsengroep vinden en in hoeverre zij ook voor
samenwerking als huisartsengroep kiezen (de individuele strategie), Acceptatie van
het LHV-beleid en aansluiting bij eigen wensen en verwachtingen wordt als een
eerste voorwaarde voor het welslagen van dit beleid gezien. Het onderzoek naar de
individuele opvattingen heeft tevens tot doel een beter inzicht te krijgen in de
motieven die op die strategiekeuze van invloed zijn. Naar mate die meer inziehte-
lijk zijn kunnen beleid en implementatie daar beter op worden afgestemd, het
uiteindelijke doel van deze studie.

Bij de eerste meting kan, zeker ten aanzien van de interne samenwerking en de
deelname aan de beleidsvorming van de beroepsgroep gesproken worden over een
hoog streefniveau. Sociale wenselijkheid, maar ook de politieke dreiging in die
periode (opheffing van de contracteerplicht voor verzekeraars en discussie over de
overgang van de huisartsenzorg naar de AWBZ) kunnen daarop van invloed zijn
geweest. In de tweede meting is het streefniveau gedaald en zijn wensen en
realiteit iets diehter bij elkaar gekomen. Er heeft een betere uitzuivering plaatsge-
vonden tussen kerntaken en taken naar keuze. Er lijkt vooral een concentratie
plaats te vinden op taken die op kwaliteitsverbetering betrekking hebben.
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De voorkeuren voor concrete activiteiten sluiten aan bij de prioriteiten in het
LHV-beleid. Hierin moeten echter wei nuanceringen worden aangebracht. De
individuele verschillen zijn, met name bij voorkeuren, hoog. Consensus over de
concrete invulling van de huisartsengroep is dus blijkbaar nog niet sterk ontwik-
keld. De meest aantrekkelijke taken zijn regeling van de waameming, medisch-
inhoudelijke uitwisseling en afstemming (inclusief fannacotherapie-overleg) en
deelname aan de beleidsvonning van de beroepsgroep. Deze taakgebieden bebben
een breed draagvlak en voor die onderdelen wordt de noodzaak voor meer
bindende vormen van samenwerking onderkend. Regulering als buisartsengroep
van de exteme samenwerking en integratie van praktijkvoering, met in bet
verlengde daarvan gezamenlijk activiteiten worden als activiteit veel minder
aantrekkelijk gevonden. Deze tendens is reeds bij de eerste meting aanwezig en
blijkt bij de tweede meting nog versterkt te zijn. De voorkeuren voor activiteiten,
de nadruk op onderling tolerantie en de in veel opzichten geringe instemming met
groepsverantwoordelijkbeid, laten zien dat er weinig animo is om tot 'organisatie'
uit te groeien. De individuele opvattingen tenderen het meest naar een 'collegiale
kring'. Voor regulering van de waameming wordt over het algemeen wei voor
meer bindende samenwerking gekozen.
Geconcludeerd kan worden dat de bereidheid tot samenwerking hoog is bij al
bestaande afhankelijkheid en laag indien door samenwerking nieuwe afhankelijk-
heid dreigt te ontstaan.

Gemiddeld wordt aan de activiteiten van de huisartsengroep (bij tweede meting) 6
uur en 24 minuten per maand besteed, maximaal willen huisartsen gemiddeld 7
uur en 20 rninuten beschikbaar stellen. Binnen die tijd zullen dus aile gewenste
activiteiten ingepast moeten worden. Dat maakt al duidelijk dat er in de uitvoering
keuzes moeten worden gemaakt. Tijdsinvestering zonder extra compensatie wordt
dan ook als grootste nadeel gezien en ook vaak als belemmering genoemd. De
bereidheid tot verdere uitbreiding van taken Iijkt dus alleen tot stand te zullen
komen als er op een of andere wijze een verschuiving komt in de verbouding
tussen kosten en baten.

De voordelen van samenwerken als huisartsengroep Iiggen zowel in de professio-
neel-normatieve voordelen (kwaliteitsverbetering) als in de positieversterking
(regulering van afhankelijkheid). Verbetering van het beeld van de buisarts
tegenover patienten blijkt een groter direct voordeel te zijn dan is verwacht.
De balans in kosten en baten is voor de meeste leden in beide metingen in
evenwicht. Dat zal aan de samenwerking een zekere stabiliteit geven maar het
betekent ook dat er weinig ruimte voor uitbreiding van de investeringen is, tenzij
daar duidelijk nieuwe voordelen tegenover staan. Op het effect dat uitbreiding van
taken heeft op de ervaren balans zal later nog worden teruggekomen.

Het is niet mogelijk tot een duidelijke 'typering' van huisartsen te komen, in die
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zin dat huisartsen te onderscheiden zijn naar voorkeuren voor verschillende
activiteiten. Er is eerder sprake van cumuJatie dan van keuzes voor altematieven.
Een typering op basis van het belang dat aan voordelen als persoon, aJs zelfstan-
dige ondememer of als professional wordt gehecht, blijkt ook niet gevonden te
worden.

De individuele strategie is tussen eerste en tweede meting weinig veranderd. De
tijd die men wil besteden is geIijk gebleven, voorkeuren voor concrete activiteiten
zijn licht gedaald. Oat is gezien de vele uitbreidingen in taakuitvoering, die in de
volgende hoofdstukken zullen blijken, opmerkelijk. Het lijkt er op te wijzen dat
een aantal activiteiten 'sluipenderwijs' meer vanzelfsprekend worden.

In het volgende hoofdstuk zullen de hier beschreven opvattingen over de huisart-
sengroep in hun onderlinge samenhang worden bekeken en zaJ ook worden
nagegaan in hoeverre kenmerken van de persoon, de praktijk en van de groep
invloed hebben op de individuele strategie.



Hoofdstuk 7 Bevorderende en belemmerende factoren in
de individuele strategie

7.1 Model voor verdere analyse

Er is onder de leden van de onderzoeksgroepen veel belangstelling voor interne
samenwerking bij waameming en medisch beleid en voor deelname aan de
beleidsvorming van de beroepsgroep, als activiteiten van de huisartsengroep. De
belangstelling voor praktijkorganisatorische integratie en exteme samenwerking is
matig. Er zijn echter onderling veel verschillen in de hoogte van de voorkeuren
voor concrete activiteiten. Ook de tijd die ieder aan activiteiten van de huisartsen-
groep wil besteden, laat grote verschillen zien. In dit hoofdstuk zal worden
nagegaan in hoeverre die verschillen verklaard kunnen worden door de mate van
instemming met de doelen van de huisartsengroep en de afweging van kosten en
baten. Vervolgens zal worden geanalyseerd in hoeverre persoons-, praktijk- en
groepskenmerken kunnen bijdragen aan het verklaren van verschillen.
Voor deze analyses wordt gebruik gemaakt van meervoudige, stapsgewijze
regressievergelijkingen. Voorkeur voor activiteiten en bereidheid tot het investe-
ren van tijd zijn de afhankeJijke variabelen.

Meervoudige regressie-analyse biedt de mogelijkheid de variabelen in hun
onderlinge samenhang te bekijken. In dit soort complexe situaties zijn enkelvou-
dige verbanden weinigzeggend, door meervoudige regressie-analyse kan worden
nagegaan welk aandeel een variabele inneemt in een complex van mogelijke
verklarende factoren.
Voor een toelichting op de gebruikte methoden wordt verwezen naar bijlage E.
De analyses worden uitgevoerd voor voorkeuren (Ie meting), de bijgestelde
voorkeuren (2e meting) en voor het verschil tussen beide. Daarnaast zijn nog
afzonderlijke analyses uitgevoerd voor de deelschalen 'voorkeur voor praktijkor-
ganisatorische integratie' en 'voorkeur voor externe samenwerking' om te zien in
hoeverre die specifieke activiteiten nog nader differentieren (bijlage E).
Doel van deze analyses is een verkenning van de factoren die in de individuele
strategie van invloed zijn. Een strategie is, zoals aan het begin van het vorige
hoofdstuk is toegelicht, een dynamisch proces. Op grond van ervaringen wordt
een strategie bijgesteld. Door gebruik te maken van de gegevens uit twee in tijd
verschillende metingen is daar meer inzicht in te krijgen. Tussen eerste en tweede
meting is er, vooral in het eerste jaar, een verhoogde aandacht voor de vorming
van huisartsengroepen aanwezig geweest. Juist dat rnaakt vergelijking van twee
tijdstippen interessant. Het model voor de regressie-analyses is schematisch
weergegeven in overzicht 7.1.
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De gegevens zijn niet geschikt om verschillen tussen eerste en tweede meting per
huisarts nauwkeurig vast Ie stellen en te verklaren en dat is ook niet het doel van
deze studie.

Overzicht 7.1 Model voor de regressie-analyse op individueel niveau

individuele
kenmerken

instemming met doelen
en afweging van
kosten en baten individuele strategie

.type groep
•groepsgrootte
.onder 1inge 1===....
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.opvattingen over
taken ha.groep

.verwachtingen
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.verwachte voor-
en nadelen t==

•instemmi ng met
zwaardere eisen

.opvattingen over
externe voorw •
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bijstelling van ""==-0
.opvattingen over
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-----II eerste met ing ====-tl tweede meting

7.2 Invloed van instemming met doelen en kosten-baten afweging

In deze eerste analyse-ronde worden de in het vorige hoofdstuk beschreven
instemming met doelen van de huisartsengroep en de afweging van kosten en
baten vergeleken met voorkeuren en lijdsinvestering. Bij de theoretische verken-
ningen is verondersteld dat instemming met de doelen en een acceptabele balans
in kosten en baten gezamcnlijk de strategiekeuze zullen beinvloeden. Dit zal in
deze analyses worden nagegaan. Er zijn analyses uitgevoerd voor de vergelijking
van:

voorkeuren en tijdsinvestering eerste meting met opvattingen eerste meting
. de verschillen in voorkeuren en tijdsinvestering met opvattingen eerste meting
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idem met de bijgestelde opvattingen uit de tweede meting
de bijgestelde voorkeuren en tijdsinvestering tweede meting met de eveneens
bijgestelde opvattingen.

Instemming met doelen en een gunstige verhouding tussen kosten en batenafwe-
ging zijn geoperationaliseerd als:

meer instemmen met de zwaardere eisen
meer taken voor de huisartsengroep wenselijk vinden
meer voordelen van de huisartsengroep verwaehten danwel ervaren
besluitvorming meer bij de groep willen leggen
minder problemen voorzien of ervaren bij realisering van taken
minder nadelen verwachten of ervaren
faciliteiten voor de individuele huisarts of de huisartsengroep minder belang-
rijk aehten.

Naannate een huisarts een hogere score heeft voor deze onderdelen zal dus naar
verwachting de voorkeur voor concrete activiteiten hoger zijo en de bereidheid tot
investeren groter.
Het eigen oordeel van de huisarts over de balans in kosten en baten is niet in de
regressie-analyses opgenomen omdat in beide metingen het aantal artsen met
ofwel een positieve, danwei een negatieve balans gering is. Uit correlatiebe-
rekeningen blijkt dat er geen significant verband is tussen de ervaren balans
enerzijds en voorkeuren en tijdsinvestering anderzijds.

Overzieht 7.2 (volgende pagina) geeft de bevindingen uit de eerste serie analyses.
Indien bij een analyse de verklaarde variantie minder dan 5% is, zijn de bevin-
dingen Diet in de tabel opgenomen.
In deze en volgende tabellen staan de gestandaardiseerde regressiecoefficienten
(de beta's). Deze geven het relatieve belang van de betreffende variabele weer.
Het percentage verklaarde variantie van de afhankelijke variabele door de
onafhankelijke variabelen, wordt aangegeven door het adjusted R-kwadraat. Bij
een adjusted R-kwadraat is gecorrigeerd voor het aantal onafhankelijke variabelen
en het aantal waamemingen. Omdat in de versehillende regressie-anaIyses in dit
hoofdstuk steeds wisselende aantallen waamemingen en variabelen worden
gebruikt geeft een gecorrigeerd R-kwadraat een beter inzieht in de bijdragen die
de onafhankelijke variabelen leveren. Het adjusted R-kwadraat komt steeds .01
tot .02 waarden lager uit dan het niet gecorrigeerde R-kwadraat.

Voorkeuren blijken beter door instemming met doelen en afweging van kosten en
baten verldaard te worden dan de investeringen in tijd. De verklaring voor
toename in voorkeur is zeer beperkt en dan aIleen met de variabelen uit de
tweede meting. Toename in tijdsinvestering wordt in het geheel niet verklaard.
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Overzicht 7.2 De invloed van instemming met doelen
en kosten-batenafweging
op voorkeur en bereidheld tot investeren van tijd
(gestendaardiseerde regressiecoefficienten, p < .05)
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De bevindingen zijn over bet algemeen conform de verwachtingen. Opvattingen
over taken van de buisartsengroep en verwachte of ervaren voordelen dragen bet
meeste bij aan de verklaring van verschillen. Een minder boge maar wei vaak
terugkomend factor is de acceptatie van groepsverantwoordelijkheid. Ook
verwachtingen over de realiseerbaarheid bebben een duidelijke invloed. Hieruit
blijkt dat noch de instemming met doelen, noch de kosten-baten overwegingen op
zich doorslaggevend zijn. Beide versterken elkaar. Bij de tweede meting wordt de
invloed van ervaren voordelen groter en van taakopvattingen over de buisartsen-
groep kleiner,
Anders dan verwacht blijken bet belang van faciliteiten voor de buisartsengroep
en ervaren nadelen positief samen te hangen met boge voorkeur. Waarschijnlijk
liggen oorzaak en gevolg bier juist omgekeerd. Wie een hoge voorkeur beeft,
heeft meer behoefte aan extra faciliteiten en zal zich, bij het ontbreken daarvan de
nadelen meer bewust zijn. Immers, als belangrijkste nadeel geldt de taakverzwa-
ring zonder compensatie. Een zelfde verklaring kan gelden voor de positieve
samenhang tussen het belang van faciliteiten voor de individuele buisarts en
tijdsinvestering.

Als een persoon veel voordelen verwacht of ervaart, maar gelijktijdig veel
nadelen, beft het een bet ander op. Daarom zijn de regressie-analyses nogmaals
uitgevoerd waarbij de scores voor nadelen in mindering zijn gebracht op de
scores voor voordelen. De verklaarde variantie blijkt dan echter niet groter en
soms zelfs kleiner te worden.

7.3 Invloed van persoons- en praktijkkenmerken

Bij de selectie van variabelen voor persoons- en praktijkkenmerken is een
indeling gemaakt naar kenmerken van de praktijk, van de persoon en van de
huisarts als professional. Ook is aandacht besteed aan de positie van de buisartsen
binnen bet lokale gezondheidszorgsysteem. Er zijn voor deze aspecten veel
gegevens in bet onderzoek opgenomen. Op grond van het theoretisch model is
verwacht dat deze kenmerken van duidelijke invloed zouden zijn op de individue-
le strategie. Ze vertegenwoordigen immers de specifieke belangen van een
huisarts. Zoals zal blijken voegen deze kenmerken echter weinig toe aan het
verklaren van verschillen in de individuele strategie. Er zal daarom niet uitge-
breid op deze factoren worden ingegaan. Volstaan wordt met het vermelden van
de factoren die in de analyses zijn gebruikt en de motieven daarvoor. Een deel
van deze kenmerken komt, geaggregeerd naar groepsniveau, terug bij de analyses
op groepsniveau. De in de vergelijking opgenomen variabelen staan in het
volgende overzicht.



106

Overzicht 7.3 Varia belen voor persoons- en praktijkkenmerken

praktijkkenmerken
praktijkvonn
aanwezigheid van assistentie
en delegatie van taken
praktijkomvang
veel 75 + patienten
aantal werkuren per week
aantal patienten per dag

penoonskenmerken
aantal jaren werkervaring
tevredenheid over de mate van belasting door
diensten en beschikbaarbeid van vrije tijd
tevredenheid over de fmaneiiHe situatie
belang dat voor de eigen werksatisfactie ge-
hecht wordt aan:

de dageJijkse werkomstandigheden
belasting door diensten en beschikbare vrije
tijd
de financiele situatie.

professienele kenmerken
geplande tijd per patient
het uitvoeren van medisch technische
verrichtingen
het omgaan mel onzekerheid
mate van patientgeriehte houding

positie binnen gezondheidszorgsysteem
lid NHG.
betrokken bij een Universitair Huisartsen
Instituut
individuele samenwerking met andere medische
disciplines
individuele samenwerking met niet-medische
zorgverleners
bestuursfunetie binnen de gezondheidszorg

De operationalisering en bescbrijving van deze variabelen zijn te vinden in bijlage A en B.

De praktijkkenmerken bepaJen bet belang als ondememer. Wie in een meermans-
praktijk werkt, heeft reeds een aantal schaalvoordelen gereaJiseerd en risico's van
de individuele praktijkvoering verminderd. Zo iemand zal minder behoefte
hebben aan mogelijke voordelen van de huisartsengroep op dit punt. Verder zijn
praktijkkenmerken van invloed op de werkbelasting. Bij een hoge werkbelasting
zaJ een buisarts geneigd zijn minder te investeren in de huisartsengroep, tenzij
daar een directe werkverlichting van te verwachten is. Het aantaJ patienten is
rowel van invloed op de werkbelasting maar bepaaJt ook de economische
zekerheid van een praktijk en de mate waarin men elkaars concurrent is.
Veel 75+ patienten in de praktijk is als kenmerk opgenomen omdat dergeJijke
praktijken een zwaardere werkbelasting hebben en er relatief minder tijd besteed
wordt aan niet-patientgebonden activiteiten (Groenewegen eo Hutten, 1994).
Aoderzijds lijkt de afhankelijkheid bij een dergelijke praktijk, met name extern,
groter. Men zal vaker andere zorgverleners nodig hebben. Apotheekhoudende
praktijken komen te weinig voor (14%) om in de analyses te kunnen worden
meegenomen, evenals part-time werken. Variantie-analyse wijst uit dat er geen
significante verschillen zijn in voorkeuren en tijdsinvestering voor deze kenmer-
ken.

Persoonskenmerken geven informatie over directe persoonlijke belangen, met
name over de tevredenheid met de eigen werksituatie. Het man of vrouw zijn is
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door scheefheid Diet in de analyse opgenomen. Ook bier blijkt uit variantie-
analyse dat er geen significante verschillen ZijDtussen mannelijke en vrouwelijke
buisartsen in voorkeuren voor activiteiten en bereidbeid tot investereo van tijd.

Als professionele kenmerken zijn enkele bestaande (en niet te omvangrijke)
schalen voor werkwijze en attitude opgenomen, waarvan op basis van verschillen-
de onderzoeken (Grol, 1983; Verhaak, 1984; Mokkink e.a., 1986; Wijkel, 1986;
Foets e.a., 1991) verondersteld wordt dat die schalen een goede weerspiegeling
zijn van de mate van huisartsgeDeeskundig handelen. Geplande tijd per patient is
gekozen omdat deze variabele op eenvoudige wijze een indicatie geeft voor de
werkstijl van de huisarts (Tielens, 1987). De achterliggende vraag daarbij is in
hoeverre buisartsen die meer volgens de normen van hun eigen professie werken,
ook rneer geneigd zijn tot samenwerking in de huisartsengroep. Bij de keuze van
de schalen is tevens in overweging genomen in welke mate verschillen in
werkwijzen door zullen spelen in de huisartsengroep.
Aan de schaal voor patientgerlchte houding zijn twee nieuwe items toegevoegd,
die betrekking hebben op de opstelling tijdens diensten. Deze blijken een
voldoende hoge factorlading te hebben om in de schaal te worden opgenomen (zie
bijlage A.24).
Deelname aan nascholing en dan met name de door de beroepsgroep zelf georga-
niseerde nascholing vormt ook een indicatie voor de vakinhoudelijke orientatie.
Deelname is echter vrij algemeen (98 % neemt deel aan exteme nascholing en
83% aan nascholing in WDH verband) terwijl de aan nascholing bestede tijd
dermate scheef is verdeeld (waarschijnlijk door onduidelijkheid in de vraagstel-
ling), dat dit aspect verder buiten beschouwing moet worden gelaten.

De variabelen voor de positie binnen de gezondheidszorg zijn opgenomen omdat
ze de individuele buisarts een altematief bieden voor de activiteiten van de
buisartsengroep. Lidmaatschap van de LHV is te algemeen om in de analyses mee
te kunnen nemen. Het hebben van bestuursfuncties binnen de beroepsorganisaties
komt daarvoor juist te weinig voor.

Voor de regressie-analyses zijn deze persoons- en praktijkkenmerken toegevoegd
aan de variabelen voor instemming met doelen en kosten-baten afweging. De
uitkomsten van deze serie analyses staan in overzicht 7.3. In bet overzicht zijn
alleen de analyses weergegeven waarbij de toevoeging van de persoons- en
praktijkkenmerken tot een verandering in de verklaarde variantie leidt.
De bijdragen die deze factoren leveren aan bet verklaren van verschillen zijo
slechts gering. Persoons- en praktijkkenmerken blijken bij de tweede meting geen
enkele invloed te bebben. Het percentage verklaarde variantie voor de eerste
meting stijgt Diet of nauwelijks of wordt zelfs kleiner. Voor de feitelijke tijdsin-
vestering bij de tweede meting neemt de verklaarde variantie DOgbet meest toe,
maar een duidelijk patroon is er niet in te onderkennen.
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Overzicht 7.4 De invloed van instemming met doelen, kosten-batenafweging
en persoons- en praktijkkenmerken
op voorkeur en bereidheid tot investeren van tijd
(gestandaardiseerde regressiecoefficienten, p < .05)
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De verwachting over de interne realiseerbaarbeid verdwijnt door toevoeging van
persoons- en praktijkkerunerken bij voorkeur als verklarende variabele. In plaats
daarvan gaan verwachting omtrent de realiseerbaarheid van de externe samenwer-
king, een meer patientgericate houding en meer individuele samenwerking met
niet medische zorgverleners een, eveneens negatieve rol spelen. Uit de analyse
met de deelschalen blijkt dat artsen met een meer patientgerichte houding een
lagere voorkeur hebben voor praktijkorganisatorische integratie. Artsen met reeds
veel individueel overleg met andere zorgverleners hebben minder belangstelling
voor extern overleg als groep.

Voor werkervaring kan mogelijk ook een niet Iineair verband bestaan. Werkerva-
ring is daarom ingedeeld in vier categorieen (tot 10 jaar, van 10 tot 15 jaar, 16
tot 20 jaar en meer dan 20 jaar). Zowel bij eerste 8Is tweede meting blijken
artsen die 10 tot 15 jaar werkzaam zijn de laagste voorkeuren te hebben en de
artsen die 16 tot 20 jaar werkzaam zijo de hoogste (variantie-analyse p < .05).
Onderzoek naar werksatisfactie laat zien dat na tien jaar werken het risico om
opgebrand te raken het grootst is (van Dierendonck e.a., 1992). Het lijkt er dus
op dat deze afnemende motivatie ook tot uitdrukking komt in de bereidheid tot
participatie in de huisartsengroep. Deze participatie wordt echter tevens als een
van de remedies voor bum-out gezien. Huisartsen uit die categorie hebben daar
zelf zo te zien minder vertrouwen in.

7.4 Invloed van groepskenmerken

Volgens de sociaal-psychologische theorie mogen verschillen in opvattiogen
binnen een groep niet al te groot te zijn. Er dient een zekere mate van gelijkge-
stemdheid aanwezig te zijn. Ais er te veel verschillen worden ervaren stapt
iemand uit de groep of indien dat niet goed mogelijk is, zal hij of zij de commu-
nicatie over dat onderdeel stoppen (Rijsman en Wilke, 1980). Bij grote verschil-
len in opvattingen en werkstiji binnen een huisartsengroep zullen huisartsen
daarom weinig geneigd zijn activiteiten op dat gebied te ondernemen.

Verschillen in praktijkgrootte kunnen leiden tot belangentegenstellingen. Het kan
aanleiding zijn voor onderlinge concurrentie en maakt een rechtvaardige ruil,
bijvoorbeeld bij de regeling van de waameemdiensten, extra moeilijk.

De groepskerunerken die in de analyses zijn opgenomen zijn te vinden in
overzicht 7.5.
Voor verschillen per groep is de standaarddeviatie per groep als maat genomen.
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Overzlcht 7.5 Variabelen voor groepskenmerken

type groep en samenstelling
buisartsengroep al dan niet gelijk aan de
waameemgroep
groepsgrootte
percentage meennanspraklijken

venc:hilJen in werkwijze en attitude
geplande tijd per patienl
bel uitvoeren van medisch technische verrich-
lingen
her orngaan met onzekerheid
male van patienlgerichle houding

venc:hilJen in werkbeJasting
praktijkomvang

. aantal padenten per dag

ervaren venc:hilJen in taakuitvoering
door de IOOenzelf ervaren verschillen
binnen de groep

De operationalisering van de groepskenmerken staat in bijlage D.

De regressie-analyses met toevoeging van deze factoren levert aileen geringe
aanvullende verklaringen op voor voorkeur eerste meting (eea stijging van de
verklaarde variantie van 31% naar 33%), feitelijke tijdsinvestering eveneens bij
de eerste meting (een stijging van 9% naar 11%) en de bereidheid tot investeren
van tijd bij de tweede meting (een stijging van 8% naar 9%). In de al in de
vergelijking opgenomen variabelen voor instemming met doelen en kosten-
batenafweging komt geen verandering, aileen de beta's wijzigen enigszins maar
omdat bet aantal respondenten voor beide vergelijkingen niet gelijk is, zeggen
deze kleine verschuivingen niet zoveel.
Bij een hoog percentage meennanspraktijken is de voorkeur voor activiteiten van
de huisartsengroep lager, bij verschillen binnen de groep in het aantal patienten
per dag blijkt de voorkeur boger te zijn (eerste meting). Bij onderlinge verschil-
len in het uitvoeren van medisch-technische verrichtingen is de feitelijke tijdsin-
vestering lager (eerste meting). In grote groepen is de bereidheid tot investeren
van tijd groter (tweede meting).
Het gaat bij al deze factoren slechts om een zeer geringe toename in verklaarde
variantie en een duidelijke lijn is ook bier niet uit te halen. De invloed die de
groepskenmerken op de individuele strategie bebben lijkt al in de kosten-baten
overwegingen verdisconteerd te zijn. Anders dan bij persoons- en praktijkken-
merken verandert de invloed van de verwachtingen over realiseerbaarheid van
interne taken niet.

Toename in feitelijke tijdsinvestering blijkt nu voor het eerst maar nog slechts
voor een klein deel (7%) verklaard te kunnen worden. Bij huisartsen uit grotere
groepen en bij degenen die bij de eerste meting interne taken moeilijk realiseer-
baar vinden is de feitelijke investering in tijd het meest toegenomen.

Omdat er voor groepsgrootte mogelijk ook een niet lineair verband aanwezig kan
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zijn, is eveneens een indeling in categorieea gemaakt (6 leden of kleiner, 7 tot 9
leden en 10 of meer leden). Variantie-analyse levert geen significante verschillen
voor de afhankelijke variabelen op.

7.5 Samenvatting en conclusies

Verschillen in voorkeur blijken vooral verklaard te kunnen worden door de
opvattingen die een huisarts heeft over de taken die de huisartsengroep zou
moeten uitvoeren en de verwachte of ervaren voordelen. Verschillen in persoons-
en praktijkkenmerken dragen, enders dan verwacht, weinig aan die verklaring bij,
noch direct noch indirect via verschillen binnen de groep. Waarschijnlijk beeft de
arts die al in zijn opvattingen en verwachtingen verdisconteerd.
Zoals uit bet vorige hoofdstuk is gebleken zien huisartsen nog weinig directe
voordelen van de huisartsengroep voor de eigen praktijk en is de voorkeur voor
praktijkgerichte samenwerking laag. Ook dat zal er toe leiden dat persoonlijke en
praktijkbelangen nog weinig invloed hebben.

Verschillen in tijdsinvestering blijken nauwelijks verklaard te kunnen worden.
Andere, niet in het onderzoek betrokken factoren, moeten daar dus een veel
grotere invloed op hebben. Verondersteld kan worden dat de 'norm van de
groep': hoeveel tijd wordt ieder geacht te besteden, een grotere rol speelt dan de
individuele afweging. Een aanwijzing daarvoor is de lagere standaarddeviatie
voor zowel feitelijke tijdsinvestering als voor bereidheid tot bet investeren van
tijd bij een meerderheid van de groepen in vergelijking met de standaarddeviaties
over alle respondenten voor deze variabelen.

Omdat zoals in het vorige hoofdstuk is gebleken voor- en nadelen niet duidelijk
te scheiden zijn in professioneel-nonnatieve voordelen, directe voordelen of
voordelen voor de regulering van de afhankelijkheid, levert ook verdere analyse
geen inzicht in de zwaarte van die motieven. Ook uit de analyses in dit hoofdstuk
blijkt dat er eerder sprake is van een verwevenheid en het elkaar versterken.
Welke motieven de belangrijkste rol spelen is daarom alleen indirect af te leiden
uit de voorkeuren zelf, zoals dat bij de conclusies in bet vorige boofdstuk reeds is
gedaan.
Professioneel-normatieve overwegingen lijken vooralsnog de grootste invloed op
de strategiekeuze te hebben. Oat maakt een en ander, vooral op langere termijn,
kwetsbaar. Wanneer de verschiUende motieven niet in dezelfde richting wijzen,
dreigt, zo is reeds in bet vorige hoofdstuk geconcludeerd, het ontbreken van
directe voordelen de doorslag te gaan geven.
Toe- of afname in voorkeuren en tijdsinvestering tussen eerste en tweede meting
kunnen niet of slechts voor een klein deel op individueel niveau worden ver-
klaard. Ook bier kan de groep van grotere invloed zijn, maar waarschijnlijk is
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ook dat de gebruikte meetinstrurnenten te 'grof' zijn en te zeer onderhevig aan
toevallige schommelingen. Een aantal artsen heeft daar bij bet invullen van de
vragenlijst ook zelf op gewezen. Ze geven bijvoorbeeld aan dat de stemming van
dat moment (een vervelende weekenddienst, een slechte laatste vergadering) hun
antwoorden kleurt.

De bevinding dat er geen duidelijke typen te ooderscheiden zijn en dat persoons-
en praktijkkenmerken nauwelijks invloed op de strategiekeuze blijken te hebben,
heeft consequenties voor de implementatiestrategie. Het wijst erop dat beinvloe-
dende factoren elders liggen. Er is voor verdere implementatie geen specifieke
doelgroep aan te wijzen en bet geven van informatie is onvoldoende. Er zullen
dan meer op de structuur ingrijpende implernentatiestrategieen moeten worden
ingezet.
In de volgende hoofdstukken wordt nagegaan in hoeverre die beinvloedende
factoreo binnen de groep zelf of de directe omgeving te traceren zijn.



Hoofdstuk 8 De realisering van de interne voorwaarden

8.1 Onderzoeksvragcn en operationalisering

De individuele bereidheid tot het uitvoeren van tenminste een deel van de taken
van een huisartsengroep blijkt in voldoende mate aanwezig te zijn. Aan een eerste
en essentieel geachte conditie voor ontwikkeling en functioneren van huisartsen-
groepen is hiermee, zeker voor uitvoering van de kerntaken, voldaan. Er is een
groot draagvlak voor het op bindende wijze regelen van de waameming. Tegen-
over bindende samenwerken op andere taakgebieden bestaat er meer terughou-
dendheid.
In dit hoofdstuk wordt overgestapt naar de beschrijving en analyse op groepsni-
veau.

In het conceptueel model is dit deel van het onderzoek als voigt aangegeven:

interne voorwaarden ~
.realisering
basisstructuur

.consensus over
groepsdomein

.onderl ing
vertrouwen

omvang taken en
zelfregulering door:
.colleg;aal overleg
.afspraken
.contracten
.ge'integreerde
acti v;tei ten

ontw;kkeling van de hu;sartsengroep

omgevingskenmerken en externe steun

.,.

I groepskenmerken 1-------'1

Dit deel bestrijkt de hoofdstukken 8 tot en met 12. De onderzoeksvragen voor het
groepsniveau zijn:
• In hoeverre voldoen de groepen aan de interne voorwaarden voor het functio-

neren als huisartsengroep: basisstructuur, consensus over het groepsdomein en
onderling vertrouwen (hoofdstuk 8). .
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• Welke taken en activiteiten worden door huisartsengroepen uitgevoerd en in
welke mate wordt daarbij gebruik gemaakt van meer bindende wijzen van
regulering (hoofdstuk 9 en 10).

• Is in de uitvoering van taken en het gebruik van reguleringswijzen een
typologie of fasering te onderkennen (hoofdsruk 11).

• In welke mate kunnen individuele strategie en de aanwezigheid van de interne
voorwaarden de ontwikkeling in taakuitvoering en reguleringswijze verklaren
en wat is aanvullend daarop de invloed van groeps- en omgevingskenmerken
(hoofdstuk 12).

De gegevens over het functioneren van de groepen zijn verkregen door een
combinatie van schriftelijke vragen aan aile leden en een interview met een
vertegenwoordiger van de groep. De eerste meting heeft in de loop van 1991
plaats gevonden, in de periode dat de omvorming van waameemgroepen naar
huisartsengroepen formeel in het LHV beleid zijn beslag kreeg. De tweede
meting is twee jaar later gehouden. Bij de tweede meting is. om die te laten
aansluiten bij de Landelijke Peiling het interview met de groepsvertegenwoordi-
ger voor een deel vervangen door een vragenlijst.
Antwoorden van individuele leden over uitvoering van taken zijn naar groepsni-
veau geaggregeerd op basis van het percentage leden dat vindt dat de betreffende
taak wordt uitgevoerd. Bij een score van 70% of hoger is dat, in navolging van
het onderzoek naar hometeams (van Beugen e.a, 1990). als voldoende overeen-
stemming over de uitvoering aangemerkt. Indien het percentage lager ligt dan
30% geldt de activiteit aIs niet-uitgevoerd, bij de tussenliggende percentages
hebben gegevens uit het interview de doorslag gegeven. Bij de beschrijving per
activiteit zal worden aangegeven welke criteria daarbij zijn gebruikt.

Bij de beschrijving van de gegevens op groepsniveau zullen, indien beschikbaar,
eveneens gegevens uit de Landelijke Peiling worden gerapporteerd. De gegevens
uit de Landelijke Peiling zijn beperkter van omvang en omdat ze afkomstig van
een vertegenwoordiger per groep, minder betrouwbaar. In de onderzoeksgroepen
zijn onduidelijkheden of inconsistenties met de individueel verkregen gegevens of
de bevindingen uit de eerste meting. gecheckt in het interview en zonodig
bijgesteld. Bij verschillen zullen beide cijfers worden vermeld. Daaruit zaI blijken
dat er soms sprake is van overrapportage maar ook van onderrapportage. Een
volledig overzicht van de bevindingen uit de Landelijke Peiling is afzonderlijk
gepubliceerd (van de Rijdt, 1993).

Voor datareductie op groepsniveau is uitgegaan van somscores op logische gronden
(scaling en rating by judgement. Kastelijn, 1985). Immers niet de eventuele samenhang
maar de mate van al dan niet aanwezig zijn van activiteiten is van belang. Het stramien
dat voor deze datareductie is toegepast wordt in bijlage D toegelicht.
Verschillen tussen eerste en tweede meting zijn bij de onderzoeksgroepen getoetst voor
zover er somscores beschikbaar zijn (gepaarde t-test). Toetsing van reguleringswijzen
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met een dichotome score is weI via chi-kwadraat toetsen uitgevoerd. Deze bleken echter
in de meeste gevallen niet bruikbaar omdat in een of meer van de vier cellen de
verwacbte waarde minder dan 5 was. Er heeft voor deze onderdelen geen verdere
toetsing plaatsgevonden. Toetsing van de somscores geeft voidoende informatie.
Verschillen tussen de onderzoeksgroepen en de Landelijke Peiling zijn getoetst door
middel van de t-test voor somscores en de chi-kwadraat toets voor dichotome en
nominaal geschaaide variabelen.

In dit hoofdstuk worden de interne voorwaarden beschreven: de basisstructuur,
consensus over het groepsdomein en onderling vertrouwen.

8.2 De basisstructuur

De basisstructuur is het fundament waarop de taakuitvoering van een huisartsen-
groep berust. Het gaat hierbij om de noodzakelijke voorwaarden voor waarne-
ming, RHV-deelname en interne organisatie. Voor ieder onderdeel is een
afwnderlijke score opgesteld. De basisstructuur is gebaseerd op de eisen die zijn
neergelegd in het LHV-Reglement Huisartsengroepen en op de door het 'Imple-
mentatieproject' geformuleerde primaire begeleidingsdoelen (Project Huisartsen-
groepen, 1991a).

8.2.1 Basisstructuur waameming

Als eerste taak in het Reglement Huisartsengroep staat dat de groep de waarne-
ming dient te regelen conform de LHV eisen voor bereikbaarheid en beschikbaar-
heid. Aan die eisen zijn de onderdelen voor de basisstructuur waarneming
ontleend. Overzicht 8.1 laat zien welke dat zijn. Ze zijn berekend per waameem-
verband. Zoals in hoofdstuk 5 is toegelicht kunnen huisartsengroepen uit twee of
meer waarneemverbanden bestaan. Voor de totaalscore per huisartsengroep zijn
de gegevens van de afzonderlijke waarneemverbanden gemiddeld. Per onderdeel
is een dichotome scoring gebruikt, alleen het hebben van een waarneemcontract is
met 2 punten gewaardeerd. De bevindingen staan in overzicht 8.1 (volgende
pagina).

De grote meerderheid van de huisartsen uit de onderweksgroepen is het erover
eens dat de contractuele regeling van de waarneming wenselijk is. Van de 17
waarneemverbanden die bij de tweede meting nog geen contract hebben bestaat
bijna de helft (47%) uit kleine waarneemverbanden die samen met een andere
waarneemgroep een huisartsengroep vormen. Bij 3 van deze 17 waarneemverban-
den is de weekendwaarneming stedelijk geregeld en is dat voor die groepen de
reden om geen eigen contract op te stellen. (Overigens heeft een waarneemver-
band dat in een stedelijke waarneemregeling participeert wei een eigen contract
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voor de overige waameming opgesteld). Verder blijken interne conflicten
duidelijk samen te hangen met het nog ontbreken van een waameemcontract. Van
alle groepen met ernstige interne conflicten (12) heeft de helft geen waameem-
contract. Vooral afbakening van de waameemregio is vaak een moeilijk punt.
Hier doet zich het probleem voor, dat bij controversiele onderwerpen, besIuitvor-
ming stagneert.

'Er zijn voor- en tegenstanders, met als gevolg dat er niets besloten wordt en
alles blijft zoals het is'.

Vande 17 waameemverbanden die bij de tweede meting nog geen waameemover-
eenkomst hebben, zijn er 5 weI met de voorbereiding bezig.

Overzicht 8.1 Basisvoorziening voor waarneming

Ie meting
n=59

2e meting land.peiling
n=58

71% n = 1038 62%

76% n= 1050 82%

97% n= 994 92%

88% n= 1028 90%

n=48 n= 811

62% 47%

4.20s** 4.04ns

waameemcontract 47%

afgebakende 58%
waameemregio

rijtijd binnen de regio 85%
max. 15 min.

omvang waameem-
populatie is conform de 86%
LHV richtlijn I

somscore per
huisartsengroep 2 n = 50

percentage groepen dat 32%
aan alle eisen voldoet

gemiddelde somscore 3.46
(max. =5)

niet meer dan 30.000 patienten, en indien boven de 20.000 een vaste achterdienst
gegevens per waameemverband zijn voor de berekening van de somscore per huisartsengroep
gemiddeld.

s** verschil tussen Ie en 2e meting is significant (p= < .001)
ns getoetst, verschil tussen onderzoeksgroepen (2e meting) en Landelijk Peiling niet significant (p

>.05).

De score voor de afbakening van het waameemgebied geeft voor de Landelijke
Peiling waarschijnlijk een te rooskieurig beeid. Bij de groepen uit bet diepteon-
derzoek zijn deze gegevens gecheckt door na te gaan in boeverre de grenzen
expliciet zijn aangegeven en op basis daarvan is de score waar nodig gecorri-
geerd. Het criterium dat grenzen expliciet vermeld moeten zijn is ook bij de
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eerste meting gehanteerd. Zonder die correctie komt de score voor de onder-
zoeksgroepen uit op 90%.
Meestal woont een beperkt deel van de patientenpopulatie nog buiten het waar-
neemgebied. De 15 minuten-grens geldt binnen de afgesproken regio. Waarneem-
gebieden zijn, ook al zijn ze afgebakend, vaak nog groot. Bij ongeveer de belft
van de groepen bebben binnen de overeengekomen regio ook andere waameem-
verbanden een substantieel deel (meer dan 25%) van hun populatie wonen. Een
groot waarneemgebied betekent dat samenwerking met andere eerstelijnsvoorzie-
ningen complexer wordt.
Uit eerder onderzoek (van den Hombergh en Jacobs. 1991; Geneeskundige
Inspectie, 1992) blijkt dat respectievelijk 58 en 50% van de groepen een waar-
neemcontract heeft. 82% heeft afspraken over de 15 minutengrens, 26% een
populatie van meer dan 20.000 (waarbij niet is aangegeven in hoeverre dan
achterdicnst aanwezig is). Oat wijst er op dat er in de realisering van de basis-
structuur voor waarneming een duidelijke opgaande lijn zit. Het (nog niet)
volledig realiseren van de basisstructuur blijkt vooral samen te gaan met structu-
rele oorzaken (zeer kleine waarneemverbanden of waameming in stedelijk
verband) of met interne conflicten.

8.2.2 Basisstructuur RHV-deelname

Het tweede onderdcel van de basisstructuur betreft de voorwaarden voor deelna-
me aan de beleidsvonning van de beroepsorganisatie (RHV-deelname) en omvat
twee vooraf geformuleerde eisen (overzieht 8.2).

Overzicht 8.2 Basisstructuur voor deelname aan het RHV-beleid

Ie meting 2e meting land.peiling
n=SO n=48 n=886

een vaste vertegenwoor- 88% 96% 91%
diger naar de RHV

RHV-zaken staan vast op
de agenda van de huisart- 86% 83% 64%
sengroep

percentage groepen dat 80% 83% 60%
aan beide eben voldoet

gemiddelde somsccre 1.72 1.82ns I.S2ns
(max. =2)

ns getoetst, versehil tussen eerste en rweede meting en tussen onderzoeksgroepen (2de meting) en
Landelijke Peiling niet significant (p> .05).
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Deelname aan de beleidsvorming van de RHV wordt als wenselijke taak breed
onderschreven. De voorwaarden blijken reeds bij de eerste meting in de meeste
groepen te zijn gerealiseerd. Bij de tweede meting is er nog van een lichte
verbetering sprake. De 9 onderzoeksgroepen die niet volledig aan die voorwaar-
den voldoen zijn opnieuw voor ongeveer de belft de groepen met ernstige interne
conflicten. In de overige groepen is, volgens de geinterviewde groepsvertegen-
woordiger, de belangstelling voor RHV zaken gering omdat de groep weinig
aansluiting beeft met het werkgebied van de RHV of omdat relatief veel niet-
LHV-Ieden deel uit maken van de groep. De onderzoeksgroepen scoren voor de
RHV-structuur duidelijk boger dan landelijk, hoewel de verschillen niet statis-
tisch significant zijn. Vennoedelijk beeft de positieve selectie van de onderzoeks-
groepen toch op dit punt doorgewerkt, zoals al eerder is gebleken bij de verschil-
len in een expliciete besluit over de vorming van de buisartsengroep.
Ook bij realisering van deze basisstructuur lijkt een opgaande Iijn aanwezig.
Van den Hombergh en Jacobs (1991) komen in hun onderzoek tot de conclusie
dat een vaste groepsvertegenwoordiger naar de PHV (nu RHV) in 79% van de
groepen aanwezig is en dat het plaatselijk huisartsenbeleid in 57% van de
groepen regelmatig wordt besproken.

8.2.3 Basisstructuur interne organisatie

Het derde onderdeel van de basisstructuur heeft betrekking op de interne organi-
satie. De eisen die daarvoor zijn opgesteld staan een overzicht 8.3. De eerste eis
is gebaseerd op het LHV-reglement. Daar wordt gesteld dat de groep tenminste
eenmaal per maand bijeen moet komen. De overige elementen zijn ontleend aan
de door het Implementatieproject gefonnuleerde voorwaarden voor de interne
organisatie (Project Huisartsengroepen, 1991b). Ze vonnen een eerste stap in de
fonnalisering van de onderlinge samenwerking. Regelmatig contact en duidelijk-
heid over groepstaken is een van de sociaal-psychologische voorwaarden voor bet
functioneren als taakgerichte groep.
Ook bij dit onderdeel is van een duidelijke verbetering sprake (overziebt 8.3). Bij
de eerste meting is 50% van de groepen voomemens de interne organisatie te
verbeteren en de meeste van deze plannen zijn gerealiseerd. Groepen die niet aan
deze basisstructuur voldoen kiezen meestal expliciet voor behoud van een
infonnele sfeer.

In het onderzoek van van den Hombergh en Jacobs (1991) heeft 36% een vaste
voorzitter (plus 27% een wisselende), werkt 68% met een agenda en maakt 52%
notulen. Hoeveel groepen minstens 1 maal per maand bijeenkomen is uit hun
gegevens niet op te maken, er wordt aIleen een gemiddelde score per jaar
gegeven (22.4 bijeenkomsten per jaar wat er op wijst dat bij de meeste groepen
de frequentie in bijeenkomsten hoog is).
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Sprei e.a. (1992) stellen vast dat volgens 60% van de door hem onderzochte
artsen de eigen waameemgroep notulen maakt en 63% een agenda heeft. Ook bier
is dus, in vergelijking met deze eerdere onderzoeken een stijgende Jijn te zien.

Overzicht 8.3 Basisstructuur voor de interne organisatie

Ie meting 2e meting land. peiling

n=50 n=48

vergaderingen minstens 82% 83% n=857 93%

I maal per maand

vaste voorzitter 76% 87% n=886 77%

vaste taakverdelin g voor 58% 79%

het vooraf opstellen van n=886 7l%

de agenda

vaste taakverdeling voor 70% 79% n=886 70%

het maken van notulen

percentage grlK'pen dat 40% 71% n=853 58%

aan aile elsen voldoct

gemiddelde somscore 2.88 3.35 s** 3.08 ns

(max. =4)

s** verschil tussen Ie en 2e meting significant (p = .001)
ns getoetst. verschil tussen onderzoeksgroepen (2de meting) en Landelijke Peiling niet signif"ICant

(p >.05)

Op andere punten is de interne organisatie in de onderzoeksgroepen eveneens
verbeterd. De agenda wordt vaker vooraf toegestuurd, er wordt meer met een
besluitenlijst gewerkt en er zijn vaker besluitvormingsregels afgesproken.
Verschillende groepen hebben de informele huiskamerbijeenkomsten ingewisseid
voor vergaderingen in een meer zakelijke ruimte. Vooral opvallend is dat de
interne taakverdeling duidelijk is toegenomen. Bij de eerste meting worden in
28% van de groepen aile organisatorische taken door cen lid vervuld. Bij de
tweede meting bestaat een dergelijke situatie nog slechts bij 10%. Niet aIleen de
organisatorische taken worden meer verdeeId, ook het toewijzen van 'portefeuil-
Ies' neemt toe. Dat houdt in dat een groepsiid de verantwoordelijkheid krijgt
voor een bepaa\d taakgebied, bijvoorbeeld voor deskundigheidsbevordering of
voor het onderhouden van de contacten met ziekenhuizen of thuiszorg. Bij de
eerste meting is er in 48% van de groepen sprake van een dergelijk portefeuille-
houdersschap, bij de tweede meting is dat in 85%.
Contracten (niet-vrijblijvende. schriftelijk vastgelegde afspraken) voor taken en
verplichtingen ten aanzien van de huisartsengroep en voor besluitvormingsregels
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en procedures noemt resp, 80% en 79% van de individuele huisartsen wenselijk
tot zeer wenselijk. In 20 groepen is bij de tweede meting 70% of meer van de
leden van mening dar er binnen de groep dcrgelijke bindende afspraken over
taken en verpliehtingen aanwezig zijn en in 22 groepen geldt dat voor besluitvor-
mingsregels (geen gegevens eerste meting),
Ook de leden uit de onderzocksgroepen zelf vinden dat er bij de interne organisa-
tie sprake van verbetering is. Effectieve vergaderleiding is bij de eerste meting
volgens 47% aanwezig, bij de Iweede meting is dit percentage gestegen tot 76%.
Voor goede voorbereiding van de vergaderingen zijn deze percentages respectie-
velijk 33% en 74%.

8.3 Consensus over het groepsdomcin

Consensus over het grocpsdomein is de Iweede interne voorwaarde. Onder do-
mein wordt verstaan: de doelstellingen die een organisatie na wiI streven en de
taken die met het oog daarop worden aangepakt (Levine en White, 1961).
Consensus over dat domein is voor niet hierarchische samenwerkingsverbanden
van groot belang. Duidclijke en gezamenlijke doelstellingen markeren een
overgang van los verband naar 'organisatie'. Van Beugen e.a. (1990) concluderen
dat onduidelijkheid over doelstellingen en prioriteiten een belangrijke oorzaak is
voor het niet goed functioneren van hometeams. Deze teams zijn a1s organisatie-
vorm enigszins vergelijkbaar met huisartsengroepen.
In huisartsengroepen blijken doelstellingen zelden expliciet te zijn. Bij de eerste
meting is volgens de groepsvertegenwoordigers in de meeste groepen nooit over
doelstellingen gesproken. Bij de tweede meting is dat door enkele groepen wei
gedaan, bij de expliciete besluitvorming om huisartsengroep te worden. Uit de
ontvangen agenda's en notulen blijkt dat dit onderwerp in een aantal groepen weI
wordt geagendeerd, maar dat de feitelijke bespreking door de druk die lopende
zaken op de vergadertijd leggen, steeds weer wordt vooruitgeschoven. Niet aIleen
de male van consensus dient daarom te worden vastgesteld, maar ook wat nu
eigenlijk het domein van de huisartsengroep is. Om het domein zelf en de mate
van consensus te kunnen bepalen is uitgegaan van de individuele antwoorden over
uitvoering van taken. Vergelijking met de Landelijke Peiling is voor dit onder-
deel daarom niet mogelijk.
Om de omvang van het groepsdomein vast te stellen zijn taken, op logische
gronden, samengevoegd lot een beperkt aantal taakgebieden. Zo zijn de taken
waameming en het garandcren van continulteit van de medische zorg in de
thuiszorg samengevoegd tot een taakgebied 'waameming en zorg voor continu-
iteit'. Eenheid brengen in medisch beleid en deskundigheidsbevordering en
toetsing vormen samen het taakgebied 'medisch beleid", Een volledig overzicht
van deze samenvoegingen is te vinden in bijlage D. Deze taakgebieden vormen
ook het stramien voor de beschrijving van activiteiten en reguleringswijzen in de
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volgende hoofdstukken. Ovcrzicht 8.4 geeft de omvang van en mate van consen-
sus over het grocpsdomein weer, in voetnoten is aangegeven hoe de scores zijn
berekend. De percentages voor omvang en mate van consensus per afzonderJijke
taak staan in bijlage C.

Overzicht 8.4 Groepsdomein Iste en 2de meting
frequenrics in procenten (n = mcting 1 - 50 grocpcn. meting 2 - 48 groepen)

grocpsdomcin
I

ambigu domein
2

geen groepsdomein
)

ml m1ml

II16

waameming en zorg voor contmuitcit 60 40

medisch beleid 2 16

farmacotherapie-overleg.
samenwerking mel apothcker 52

integratie praktijkvocring 124

samenwerken mel specialisren 14 16

samenwerken mel wijkverpleging
(plus cooed ina tie thuiszorg •

22 26

samenwerken met overige
zorgverleners 20

52

8

deelname belcid beroepsgrocp 32

volgens ~70% van de groepsleden wordt het bctrcffende taakgebicd uitgevoerd.

60 101 30% vindt dat het taakgebied wordt uagcvoerd.

~30% vinclt dat her taakgebied wordt uitgevoerd.

82

32

84

70

52

72

16
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Als taakgebicdcn uit twee taken zijn samengesteld geklt het als groepsdomein indien beide taken
een score van ~ 70% hcbbcn. Indien beide taken een score hebben van ~ 30% is het geen
groepsdomein. in de overige situaties gcldt het als ambigu domein.

Voor het bcpalen van her groepsdomein bij de samenwerking met overige zorgverleners is als
bcslisregel gehanteerd dat bij een score ~70% voor vast overleg met drie of meer zorgverleners.
deze samenwerking als groepsdomein wordt gerekend. lndien voor geen van de genoemde
zorgverleners een score van 30% wordt gchaald gcldl hel als geen groepsdomein en in de overige
gevallen als ambigu domein.

Organisalie en co<irdinalie van de Ihuis7.0rg is bij de \weede meting als taak toegevoegd. overeen-
komslig hel dan vaslgeslelde Reglcmenl Huisartsengroepen.
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De totale omvang van het groepsdomein (aantal taken dat vol gens tenminste 70%
van de leden wordt uitgevoerd) neemt significant toe. Bij de eerste meting is de
gemiddelde score 1.96, bij de tweede meting 2.77 (gepaarde t-test p=.OOO).
Gelijktijdig worden per groep de opvattingen over wenselijkheid van taken lager.
Deze 'verlaging van de norm', die in hoofdstuk 6 is beschreven, blijkt zich
gespreid over de groepen voor te doen. Het verschil tussen wat de leden per
groep wenselijk vinden en de feitelijke uitvoering wordt hiermee kleiner.

Het aantal ambigue taakgebieden neernt echter ook toe. Dit berust vooral op een
verschuiving ten koste van 'geen groepsdornein'. Deze verschuiving is zeer
markant bij medisch beleid. Bij de eerste meting is in 80% van de groepen de
meerderheid van mening dat eenheid brengen in medisch beleid niet wordt
uitgevoerd, in 16% is dit ambigu. Bij de tweede meting is in 25% van de
groepen de meerderheid het er over eens dat die taak niet wordt uitgevoerd,
terwijl het aantal groepen dat daar ambigu over is, stijgt tot 50%.
Over deskundigheidsbevordering en toetsing is bij eerste meting in 64% de
meerderheid van mening dat die taak niet wordt uitgevoerd en is 22% ambigu,
bij de tweede meting is dat in resp. 20% en 40% het geval.
Opmerkelijk is ook de verschuiving bij integratie van praktijkvoering. Dit
taakgebied is zich duideJijk meer als groepsdomein gaan ontwikkelen, terwijl
eerder is gebleken dat dergelijke activiteiten in voorkeur laag scoren.

De verschillen in opvattingen binnen de groep over uitvoering van taken blijven
over het algemeen hoog, met uitzondering van waameming, farmacotherapie-
overleg en deelname aan het beleid van de beroepsgroep. Het is dus niet zo dat er
binnen de groepen een duidelijkere afbakening is gekomen voor wat men wei of
niet tot taak rekent. De verschillen zullen voor een deel met verschillen in
interpretatie van de vragcn te maken hebben, Een taak is nu eenmaal een breed en
daardoor vaag begrip, waaraan ieder een eigen invulling kan geven. Die verschil-
len in interpretatie binnen groepen wijzen er echter ook op dat er binnen de groep
geen duidelijk omschrijving van taken heeft plaatsgevonden.

8.4 Ondcrling vertrouwen

Onderling vertrouwen is op basis van de theoretische verkenningen (hoofdstukken
3 en 4) als een belangrijk fundament voor samenwerken aangemerkt. Vertrouwen
in de bereidheid van andere groepsleden om zich naar evenredigheid in te zetten
en zich aan afspraken te houden, is nodig om het risico van eenzijdige investerin-
gen te voorkomen. Ook de huisartsen uit de onderzoeksgroepen benadrukken dit.
Bij de eerste meting zijn weI een aantal vragen over dit aspect opgenomen,
zonder expliciet naar onderling vertrouwen te vragen. Dit is dan vaak door de
deelnemers zelf als belangrijke voorwaarde toegevoegd. Bij de eerste meting
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noemt 93% van de onderzochte artsen onderlinge tolerantie een belangrijke tot
doorslaggevende voonvaarde voor de ontwikkeling van de huisartsengroep. Een
grote bereidheid van eenieder om zich voor de groep in te zetten wordt door 82%
een belangrijke of essentiele voorwaarde genoemd en voor de aanwezigheid van
een gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de patientenpopulatie van
de hele groep is dit 63%. Bij de tweede meting is meer uitgebreid gevraagd naar
deze interne voorwaarden. Overzicht 8.5. bevat de bevindingen.

Overzicht 8.5 Onderling vertrouwen, tweede meting
frequenties in procenten

perc. groepen wurbij aanwczig a(wezig
due voorwaarde en stimulerend en belemmerend
overwegend aanwezig is

individuele antwoorden n - 291

68

16

19de bereidheid van ieder om zich
voor de groep in te zetten

75

60

71onderlinge tolerantie en acceptatie

een gevoel van gezamenlijke verant-
woordelijkheid voor de zorgverle-
ning aan aile patienten van de groep

44 52 10

onderling vertrouwen. men kan
rekenen op elkaar

71 68 15

de bereidheid om zich aan afspraken
en besluiten te houden

77 63 14

een sterk besef dat samenwerking
als huisartsengroep noodzakelijk is 60 68 13

In bijna driekwart van de groepen vinden de leden de meeste condities overwe-
gend aanwezig. Onderling vertrouwen is bij 71% van de groepen aanwezig,
tenvijl 77% vindt dat leden overwegend bereid zijn zich aan afspraken te houden.
De basis voor samenwerking is dus in dit opzicht zeer gunstig. Een gevoel van
gezamenlijke verantwoordelijkheid scoort als interne conditie het laagst en het
wordt bij het ontbreken ook het minst aIs een belemmering ervaren. De conditie
voor de ontwikkeling naar 'professioneel team' is dus slechts bij een minderheid
aanwezig, hetgeen ook al gebleken is uit de nog beperkte instemming met
groepsverantwoordelijkheid (hoofdstuk 6).

Ondanks deze overwegend positieve waardering voor de onderlinge verhoudingen
hebben veel groepen met interne conflicten te kampen. Ruim de belft van de
groepen (56%) is gedurende de onderzoeksperiode met interne problemen
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geconfronteerd of heeft nog last van het doorwerken van oude conflicten. Bij een
kwart (12 groepen) heeft het oplossen van de conflicten veel overlegtijd gekost.
In zeker zes groepen hebben deze conflicten volgens de groepsvertegenwoordiger
een duidelijke rem op het functioneren als groep gelegd. Bij drie groepen zo
emstig dat aile overleg (tijdelijk) is stilgelegd. De meeste conflicten houden
direct verband met de regeling van de waameming (verdeling van diensten,
vakantieregelingen, het aanhouden van patienten buiten het afgesproken waar-
neemgebied). Ze betreffen dus het taakgebied waarbij men het meest van elkaar
afhankeJijk is. De conflicten hebben vaak een lange voorgeschiedenis, als een
veenbrand steken ze steeds opnieuw hun kop weer op. Ze zijn of raken vermengd
met persoonlijke tegenstellingen. De problemen concentreren zich vaak rond een
lid van de groep, war verklaart waarom de onderlinge verhoudingen ook in
groepen met conflicten, toch overwegend positief worden gewaardeerd.

In deze conflict-situaties uit zich de kwetsbaarheid van dit soort kleine organisa-
ties. Groepen hebben weinig mogelijkheden om elkaar aan gemaakte afspraken te
houden. Een van de belangrijke voorwaarden voor 'samenwerken zonder hierar-
chie', her kunnen toepassen van sancties als iemand zich niet aan de regels houdt,
ontbreekt. In geen enkele groep is de mogelijkheid tot her treffen van sancties
volgens meer dan 70% van de leden aanwezig, bij 13% van de groepen vindt een
kleiner deel van de groep dat die mogelijkheid er weI is. Ruim een derde van aIle
artsen (37%) noemt het ontbreken van sanctiemogelijkheden belemrnerend. Het
scoort hiermee als belemmerende factor het hoogst. Huisartsengroepen kunnen
aileen gebruik maken van sociaal-psychologische sancties (afkeuring), maar de
effectiviteit daarvan hangt aft zoals in hoofdstuk 4 gesteld is, van het belang dat
met het groepslidmaatschap is verbonden. De meest vergaande sanctiemogelijk-
heid is het royeren als lid van de huisartsengroep. De geinterviewde groepsver-
tegenwoordigers vinden dit een weinig effectief middel, omdat het voor de
betrokken arts nauwelijks negatieve consequenties heeft. Die zijn er wel als de
betreffende arts ook uit de waameemregeling wordt gezet. Dat vinden veel
groepen echter weer te ver gaan, terwijl het voor de enkele groepen die daar weI
voor hebben gekozen, hoge 'arbitrage-kosren' met zich meebrengt.
Overigens acht een klein deel van de individuele respondenten (8%) het ontbre-
ken van sanctiemogelijkhedcn juist positief.
Op de betekenis van conflicten voor de ontwikkeling van de huisartsengroep
wordt in hoofdstuk 12 nog nader teruggekomen.

Exteme problemen die extra tijd en energie hebben gevraagd, hebben zich bij
vier groepen voorgedaan. Tweemaal betrof dit een conflict over het vestigingsbe-
leid.
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8.S Samenvatting en conclusies

De interne voorwaarden zijn een aantal essentieeI geachte eisen voor het functio-
neren als huisartsengroep. Ze zijn gebaseerd op de voorwaarden die de LHV stelt
aan huisartsengroepen en op eisen die aan de theorie zijn ontIeend. In het
ImpIementatieproject is het realiseren van al deze voorwaarden als eerste doeI bij
de begeIeiding gesteld. Deze interne voorwaarden zijn: realisering van de
basisstructuur voor waarneming. voor RHV-deeIname en voor interne organisatie;
consensus over het groepsdomein en onderling vertrouwen.

Er is tussen eerste en tweede meting een duidelijke toename in groepen die aan
de basisstructuur voIdocn. Bij de eerste meting heeft 32% de basisstructuur voor
de waarneming gerealiseerd, bij de tweede meting is dat 62%. De basisstructuur
voor deelname aan het RHV -beleid is bij de eerste meting reeds bij 80% aanwe-
zig. bij de tweede meting is dat 83%. Interne organisatie voldoet bij de eerste
meting bij 40% aan de geformuleerde voorwaarden, bij de tweede meting is dat
71%. De percentages bij de Landelijke Peiling Jiggen steeds tussen die van de
eerste en tweede meting van het diepteonderzoek in. Dat Iijkt er op te wijzen dat
de onderzoeksgroepen min of meer tot de 'voorIopers' horen. De verschillen
tussen de onderzoeksgroepen en de LandeJijk Peiling zijn statistisch niet signifi-
cant. ondanks de soms zeer uiteenlopende scores.

Het aantal taakgebieden dat groepen tot hun domein rekenen (dat wil zeggen dat
70% of meer van de Ieden vindt dat betreffende taken worden uitgevoerd) is
toegenomen. Het meest uitgesproken is die toename voor het 'farmacotherapie-
overleg'. Bij de tweede meting worden waarneming en zorg voor continuiteit,
farmacotherapie-overleg en deelname aan de beIeidsvorming van de beroepsgroep
door de meeste groepen als groepsdomein aangemerkt (resp 65. 73 en 52%).
Er is niet meer duidelijkheid gekomen in wat groepen expliciet niet tot hun
domein rekenen. Vooral bij 'medisch beIeid' is het aantal groepen waarbij
ambigu is in hoeverre medisch beleid tot het groepsdomein hoort, hoog. Er is
vooral sprake van een verschuiving van 'geen taakdomein' naar een 'nog ondui-
delijk taakdomein'. Dat wijst er op dat er weinig sprake is van 'formele doelstel-
lingen' maar weI van een geIeideIijke groei van gemeenschappeJijke activiteiten.

Bij 71 % van de groopen is volgens de Ieden het onderlinge vertrouwen overwe-
gend aanwezig. Ruim de helft van de groepen heeft echter ook met interne
conflicten te maken, Deze oonflicten hebben in de meeste gevallen betrekking op
de regeling van de waarneming. het taakgebied waarbij men het sterkst weder-
zijds afhankelijk is en de belangen dus ook het grootst zijn. Het ontbreken van de
mogeIijkheid tot sancties wordt intern als de grootste belemmering voor de
ontwikkeling van de huisartsengroep gezien. Dit ontbreken van sanctiemoge-
Iijkheden als belemmering sluit aan bij de conclusies uit de theoretische verken-
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ningen (hoofdstuk 3 en 4).
Een besef van gezamenlijke verantwoordeJijkheid voor de wrg van aile patienten
van de huisartsengroep is bij 44% van de groepen volgens de meerderheid
aanwezig. Dit vormt ecn conditie voor het ontstaan van een 'professioneel team'.
Deze conditie is dus bij een minderheid gerealiseerd.

Al eerder is geconstateerd dat de individuele bereidheid tot samenwerken in de
huisartsengroep in ieder geval voor de kemtaken voldoende aanwezig is. Ook aan
de interne voorwaarden blijken de meeste groepen te voldoen. Een zwakke
schakeJ vonnt aileen de beperkte mogeJijkheden voor sancties en de daannee
samenhangende slepende conflicten. Naannate samenwerking intensiever wordt en
meer investeringen vraagt, zal dit zwaarder wegen.
In de volgende hoofdstukken word! beschreven in hoeverre de feitelijke taakuit-
voering tot ontwikkeling komt,



Hoofdstuk 9 Uitvoering van interne taken

9.1 Operationalisering van interne taken

Welke taken tot het domein van de groep worden gerekend is vaak ambigu, zo is
uit het vorige hoofdstuk gebleken. Des te belangrijker is het daarom inzicht te
krijgen in de feitelijk uitvoering. In dit hoofdstuk zal de uitvoering van interne
taken worden nagegaan. De interne taken, dat wil zeggen de taken die primair de
eigen werkuitvoering en onderlinge afstemming betreffen, zijn:

waameming en zorg voor continuiteit
medisch-inhoudelijk beleid
farmacotherapie-overleg en prcscriptiebeleid
praktijkorganisatorische afstemming en integratie.

De feitelijke uitvoering wordt aan de hand van de regulering per taak bekeken.
Regulering is de wijze waarop en de mate waarin de individuele beroepsuitoefe-
ning binnen de huisartsengroep beheerst en bcstuurd wordt (de governance
structure). Met andere woorden: welke mechanismen gebruikt een groep om het
beroepsmatige gedrag van haar leden te bemvloeden?
Er zijn in hoofdstuk 4 vier vormen van regulering onderscheiden: collegiaal
overleg, afspraken, contracten en het uitvoeren van geintegreerde activiteiten.
Collegiaal overleg is de meest vrijblijvende vorm van samenwerken, het uitvoeren
van ge'integreerde activiteiten de meest bindende. Deze reguleringswijzen sluiten
elkaar niet uit, maar stapel en zich op.

Het farmacotherapie-overleg vindt in samenwerking met apothekers plaats. Vanuit
die optiek zou het ondergebracht moeten worden bij uitvoering van exteme taken.
Gezien de inhoud en het doel van dit overleg, het rationaliseren van het voor-
schrijfbeleid van de huisartsen, past het betel' bij de interne activiteiten.
Volgens de huisartsen uit de onderzoeksgroepen is de taakuitvoering op deze
terreinen uitgebreid en verbeterd. Overzicht 9.1 geeft de individuele meningen
daarover weer. De eerste twee kolommen in deze tabel laten het verschil tussen
eerste en tweede meting in de uitvoering van taken zien, daamaast is uitgesplitst in
hoeverre er in de uitvoering sprake is van verbetering of verslechtering.
De individuele antwoorden zijn naar groepsniveau geaggregeerd en er is nagegaan
in hoeverre ook per groep het percentage leden dat vindt dat de betreffende taak
wordt uitgevoerd, toeneemt. In de tabel wordt aangegeven in hoeverre die toename
op groepsniveau significant is.
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Overzicht 9.1 Uitvoering van interne taken - individuelc bcantwoording
_______ fr_eq..:.u_e_nl_ie;.,.vcrdelingin procenten. n = meting I ·339 meting 2·307

__________ 1 :=..:D.~: .....I de ,otvomn& viM ik in vergelijking met twee jaar geJulen:

continuiteit van zorg: waar-
neming. 7 x 24 uur bereik- 91
baarheid en beschikbaarheid

garant staan voor continu-
iteit in medische zorg bij
thuiszorg

eenheid brengen in her
medisch inhoudelijk bclcid

deskundigheidsbevordering
en onderlinge toetsing

periodiek overIeggen met
apothekers

onderlinge afstemming van
praktijkorganisatie en
praktijktoerusting

ml aanzienlijk verbelerd
verbelerd

ver- eeer
versl.

4 18 67

72 2 20 53

2 42 7

7 37 14 3

17 40 21 3

4 17 10

* significante toename van het percentage leden per groep dat vindt dat de betreffende taak wordt
uitgevoerd. De vergeJijking op groepsniveau is gebaseerd op de respondenten per groep die beide
metingen hcbben ingevuld, gepaarde t-test, p < .05

In dit hoofdstuk zal worden nagegaan of die uitbreiding en verbetering ook blijkt
uit de toename van meer en meer bindende wijzen van regulering tussen eerste en
tweede meting. Daartoe zijn per taakgebied en per reguleringswijze somscores
opgesteld. De gegevens hiervoor zijn afkomstig van de individuele antwoorden per
groep over uitvoering van concrete activiteiten, aangevuld met de informatie uit de
interviews. Voor de scoreberekeningen bij overleg en afspraken is een vast
stramien aangehouden. De scoreberekening voor overleg is gebaseerd op het aantal
te onderscheiden overlegvormen, overleg als huisartsengroep of in kleiner verband
en de intensiteit van dat overleg. Onder afspraken is verstaan: een door de
meerderheid onderschreven uitspraak over wat als meest wenselijk beleid wordt
beschouwd. Indien afspraken als bindend zijn aangemerkt, zijn ze dubbel geteld.
Een toeliehting op het stramien voor de scoreberekeningen voor overleg en
afspraken is te vinden in bijlage C. Als contract geldt ceo schriftelijk vastgelegde
overeenkomst, die 'duidelijk vastlegt aan welke regels en afspraken ieder
gehouden is'. Zo is het ook in de individuele vragenlijst geformuleerd. Het gaat
dus om afspraken die door de leden van een groep ook expliciet als niet-vrijblij-
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vend zijn aangemerkt. Een geintegreerde activiteit is een gezamenlijke activiteit
die de individuele werkuitvoering overstijgt. De wijze waarop scoretoerekening
voor contracten en geintegreerde activiteiten heeft plaatsgevonden zal steeds bij de
rapport age van de bevindingen worden vermeld.

In dit hoofdstuk worden rowel gegevens uit de onderzoeksgroepen als uit de
Landelijke Peiling gepresenteerd. De gegevens uit de Landelijke Peiling zijn
beperkter van omvang. Door de andere wijze van gegevensverzamenling zijn ze
bovendien niet altijd vergelijkbaar met de onderzoeksgroepen. In dat geval zijn de
gegevens uit de Landelijke Peiling, samen met de wel vergelijkbare gegevens uit
de onderzoeksgroepen in een afzondcrlijke kolom gezet.

Regulering vindt, zeker in kleine groepen voor een deel impliciet plaats. In de
samenwerkingscultuur van artsen heeft op een dergelijke wijze van onderlinge
beinvloeding ook altijd de nadruk gelegen. In de interviews is door verschillende
groepsvertegenwoordigers sterk benadrukt dat groepen hechten aan een dergelijke
wat informele wijze van organiseren. Uitbreiding van regulering door middel van
afspraken, contracten en geintegreerde activiteiten wordt echter toch, gezien het
LHV-beleid, als een verbetering van het functioneren als huisartsengroep aange-
merkt. Alvorens de bevindingen te beschrijven zal eerst nog kort het LHV-beleid
voor dit onderdeel worden samengevat. Dit beleid vormt immers het referentiepunt
voor het onderzoek.

9.2 Het LHV-belcid voor de interne taken

In het Reglement Huisartsengroepen worden als interne taken genoemd:
Het garanderen van continuiteit van zorg aan patienten via het voldoen aan de
LHV -eisen inzake bereikbaarheid en beschikbaarheid en het er op toezien dat
door de waarneemgroep de onderlinge waameming op basis van het LHV-
model wordt geregeld (taak 1).
Het bevorderen van de deskundighcid en de deelname aan toetsing op basis van
het door de Ledenvergadering van de LHV d.d. 26 april 1990 vastgestelde
kwaliteitsbeleid (taak 2).
Het voeren van intcrcolJegiaal overleg over medisch-inhoudelijke zaken (taak
6).

De LHV heeft zich extern duidelijk gepresenteerd als 'kwaliteitsbewaker', het is in
hoofdstuk 2 aan de orde geweest. Huisartscngroepen spelen in dit kwaliteitsbeleid
mede een rol. De eerste taak, het garandercn van de 7 x 24 uur bereikbaarheid
volgens de door de LHV opgestelde normen getuigt daarvan. De huisartsengroep
dient de huisartsgeneeskundige zorg voor de gezamcnlijke populatie te garanderen
(LHV Ledenbrief, 1993). Verder wordt van de nuisartsengroep verwacht dat zij de
individuele leden vertrouwd maakt met onderlinge beoordeling en controle (LHV,
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1990c). Binnen de huisartsengroep dient op structurele wijze intercollegiate
toetsing plaats te vinden. De wijze waarop de huisartsengroep die toetsing
uitvoert, is opengelaten.
Medisch-inhoudeJijke richtlijnen voor toetsing en kwaliteitsbeoordeling zijn door
het NHG ontwikkeld I.

De onderzochte huisartsen blijken bij eerste meting goed op de hoogte van de door
de LHV geformuleerde kwaliteitseisen. De nota 'Bereikbaarheid en Beschikbaar-
heid' (LHV, 1989b), waarin de eisen voor de waameming zijn beschreven, is door
78% gelezen, voor de 'Modelovereenkomst Waameming' (LHV, 1991b) is dat
73%. Daamaast zegt 20% op de hoogte te zijn van de inhoud van beide stukken,
zonder ze zelf gelezen te hebben. Ook de NHG standaarden zijn goed bekend,
77% heeft de meeste standaarden gelezen en 21% is op andere wijze op de hoogte
van de inhoud. Het kwaliteitsbeleid wordt positief gewaardeerd, zowel het beleid
van het NHG (89%) als dat van de LHV (63%, gegevens eerste meting).

Afstemming van praktijkorganisatie wordt in het Reglement Huisartsengroepen
niet expliciet als taak gcnoemd. Echter, het garanderen van continuiteit van zorg
en het toezien op de wijze waarop de onderlinge waameming wordt geregeld, zal
niet goed mogelijk zijn als daar ook niet de praktijkorganisatie bij wordt betrok-
ken. En indien naar toekomst-ontwikkelingen in de huisartsgeneeskunde wordt
gekeken, zal praktijkorganisatorische samenwerking alleen maar belangrijker
worden (Spreeu wenberg , 1993). Zaken als uitbreiding van diagnostische mogelijk-
heden, programmatische preventie en de functie van 'pratice nurse' lijken voor de
solistische praktijk niet goed mogelijk, maar kunnen weI op het niveau van de
huisartsengroep worden georganiseerd.
Praktijkorganisatie heeft in het kwaliteitsbeleid slechts beperkt aandacht gekregen.
Het NHG richt zich met het ontwikkelen van standaarden hoofdzakelijk op de
medisch-inhoudeIijke aspecten. De door het NHG uitgebrachte 'Bouwstenen voor
de praktijkvoering' zijn ook het minst bekend. 33% heeft deze stukken gelezen,
30% weet een en ander over de inhoud (gegevens eerste meting).

9.3 Waarneming en zorg voor continuiteit.

9.3.1 Collcgiaal ovcrlcg

Overleg over de waameming bestaat uit overleg over organisatorische zaken: het
opstellen van regels en waameemcontract, het plannen van de diensten en

1 De standaarden met daaraan gekoppelde programma's voor deskundigheidsbevordecing. Begin
1991 zijn ongeveer 15 standaarden gepubliceerd. in 1994 zijn dat er een 40-131 en zijn 21
bijbehorende pakketten voor deskundigheidsbevordering beschikbaar (NHG. 1987; Grol, 1992;
Thomas. 1994).
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dergelijke. Daamaast is er het inhoudelijke overleg: de overdracht van patienten
en het bespreken van specifieke problemen. Zowel in het landelijk onderzoek a1s
bij de groepen uit het diepteonderzoek wordt het grootste deel van de overlegtijd
besteed aan de planning van diensten. De gemiddelde score voor dit overIeg is bij
de Landelijke Peiling 2.16 (op een schaal van 5) en voor de onderzoeksgroepen
2.27. Er zijn echter ook veel groepen (40% van de onderzoeksgroepen en
landelijk eveneens 40%) die daar nooit of zelden tijd aan besteden. Uit de
interviews is duidelijk geworden dat er in een aantal groopen veel tijd is besteed
aan het onderhandelen over vakantieregelingen en een nieuwe verdeling van de
diensten op basis van praktijkgrootte. Bij de groepen die daar reeds duidelijke
afspraken over hebben kost de planning van diensten nauwelijks tijd. Illustratief
voor dit punt is dat in de Landelijke Peiling 'veel tijd besteden aan conflicten' een
van de hoogste correlaties heeft met de tijd die aan planning van diensten wordt
besteed (.25. p .001). Veel overleg over de regeling van de waameming is dus
eerder een indicatie voor weinig afstemming. Als maat voor regulering is het
daarom ongeschikt.

Als indicatoren voor overleg bij waameming zijn gebruikt: het bespreken van de
overdracht van patienten in groepsverband (het waameemoverIeg) en het melden
van incidenten. De frequentie waarin beide overlegvormen voorkomen staan in
overzicht 9.2. Daarmee is gekozen voor een hoofdzakelijk medisch-inhoudelijke
invulling van dit overleg, hoewel incidenten ook over de organisatie van de
waameming gaan. De organisatorische afstemming voor waameming en de zorg
voor continuiteit komen reeds tot uiting in de scores voor de basisvoorziening
voor waameming.

Overzicht 9.2 Collegiaal overleg bij waarneming en zorg voor continuiteit

Ie meting 2e meting land.peiling
0=50 0=48 0=949

waameemoverleg 38% 46% 42% ns

melding vao incideoten 55% 69%

percentage groepen met
een van beide vormen 64% 75%
van overleg

gemiddelde somscore 2.13 2.83 s*
(max. = 6)

ns getoetst. verschil tussen onderzoeksgroepen en Landelijke Peiling niet significant (p > .05).
s* verschil tussen Ie en 2e meting significant (p = .007)
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AIle groepen hebben een vaste structuur voor overdracht van patientgegevens voor
en na de diensten. Zoals uit hoofdstuk 6 is gebleken heeft het regelen van de
overdracht voor en na de waameemdiensten als concrete activiteit de hoogste
voorkeur. Overdracht vindt hoofdzakelijk bi-Iateraal plaats (vooraf hoofdzakelijk
telefonisch en bij bijzonderheden, achteraf in alle gevalIen en schriftelijk). Waar-
neemoverleg is een aanvulling op de bi-laterale overdracht. In dit soort overleg
worden bijzonderheden besproken. Het beeft, aldus de groepsvertegenwoordigers,
bet karakter van nascholing en toetsing. Vaak wordt er een afzonderlijke wekelijk-
se of veertiendaagse, wat meer informele bijeenkomst voor gehouden. Het
garanderen van continuiteit in de medische zorg bij thuiszorg komt volgens de
geinterviewde groepsvertegenwoordigers vooral door een goede overdracht tot
uiting.

Het 'nascholingskarakter wordt ook bij het bespreken van incidenten benadrukt.
'Incidenten die medisch belangrijk zijn worden in de groep besproken. Het
wordt dan als nascholing gezien, soms wordt er een deskundige bijgehaald'.

De aandacht voor incidenten is duidelijk toegenomen. Ook deze activiteit heeft bij
de eerste meting een hoge voorkeur. In de eerste meting verklaren veel groepsver-
tegenwoordigers dat de openheid in de groep om incidenten zonodig te bespreken
aanwezig is, maar dat incidenten eigenlijk nooit voorkomen. In de tweede meting
bebben verschiJlende groepen afspraken gemaakt over de wijze van omgaan met
incidenten. 46% van de groepen meldt daar afspraken over te hebben (voor de
eerste meting is geen betrouwbaar cijfer beschikbaar). De aandacht die door het
Implementatieproject (Project Huisartsengroepen, 1991c) en in de terugrapportage
van de eerste meting aan dit onderdeel is besteed, heeft in ieder geval voor een
aantal groepen, zo blijkt uit notulen, een prikkel gevormd om dit onderwerp op de
agenda te zetten. Volgens enkele geinterviewden zijn de onderlinge verhoudingen
op dit punt aan het veranderen.

'We houden minder dan vroeger elkaar de hand boven het hoofd, we stellen
onderling meer eisen en vragen meer verantwoording',
'Hoewel iedereen onder tijdsdruk wel eens dingen doet die eigenlijk niet
kunnen, zoafs telefonisch antibiotica voorschrijven, wordt het beset dat dat niet
juist is en men zich daarvoor moe! kunnen verantwoorden, groter'.
'We constateerden dat bij een intensieve thuiszorgpatlent de eigen huisarts al
10 dagen niet meer op visite was geweest. Dit is toen in de groep aan de orde
gesteld en er is goed doorgesproken wat de verantwoordelijkheden van de
individuele huisarts ell de huisartsengroep zijn ',

Enkele groepen melden opvallend genoeg dat er meer openheid is voor het
bespreken van medische incidenten dan voor het aan de orde stellen van organisa-
torische problemen.
Landelijk is niet bekend in hoeverre melding van incidenten plaats vindt. 52% van
de groepen zegt daar wel afspraken over te hebben (verschil tussen onderzoeks-
groepen en Landelijke Peiling is niet significant).
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9.3.2 Afspraken over waarneming

AIle groepen hebben voor de regeling van de waameming een reeks van afspra-
ken. Dit blijkt bijvoorbeeld ook uit het onderzoek van de Geneeskundige Inspectie
(1992). De grote diversiteit aan afspraken heeft belemmerd een goede score voor
dit onderdeel op de stellen. Bij de eerste meting is in de interviews een lijst van
mogelijke afspraken voorgelegd. Deze bleken zeer hoog te scoren (een vaste
verdeelsleutel voor de regeling van diensten, regels voor het bekend maken van de
waarneemdienstenl, dan weI sterk samen te hangen met het al dan niet hebben van
een contract (afbakening van de regio, regels voor het inhuren van exteme
waamemers) of nauwelijks voor te komen (afspraken voor instructie van de
achterwacht) .
Besloten is af te zien van een afzonderlijke score voor afspraken bij dit onderdeel.
De mate waarin een groep afspraken heeft komt reeds tot uitdrukking in de score
voor de basisstructuur bij waameming en in het waameemcontract.

WeI blijkt uit de interviews en de ontvangen notulen dat verschillende groepen
gedurende de onderzoeksperiode hun afspraken voor de waameming hebben
herzien of aangescherpt. AI genoemd zijn een aanscherping van de afspraken over
de afbakening van de waameemregeling en een herziening van de verdeelsleutel
van diensten naar praktijkomvang. Ook hebben groepen de omvang van de
onderlinge waameming uitgebreid naar waameming tijdens de nacht, een vrije
(midldag en tijdens de lunchpauze. Inhoudelijke afspraken zijn onder andere
uitgebreid met afspraken over het omgaan met niet noodzakelijke hulpvragen
tijdens de waameming en de aI genoemde melding van incidenten. Over aI dit
soort afspraken zijn echter niet systematisch in beide metingen gegevens verza-
meld, waardoor vergelijking niet mogelijk is.

9.3.3 Waarneemcontracten

Waameemcontracten zijn, aIs onderdeel van de basisstructuur, reeds aan de orde
geweest. Als aanvulling daarop is nagegaan in hoeverre groepen extra zaken
contractueel geregeld hebben. Contracten zijn daartoe vergeleken met de Model-
overeenkomst van de LHV (I991b). De somscore is: 0 punten bij geen contract, 1
bij een contract voor een deel van de groep, 2 punten indien waameming voor de
hele groep contractu eel geregeld is en voor aile extra in de contracten opgenomen
regelingen een punt meer. Het verschil in somscores van Ie en 2e meting is
significant (p = .001), echter vooraI omdat contracten als zodanig zijn toegeno-
men. Extra regelingen zijn bijvoorbeeld regels voor onderlinge ovemame van
patienten, het verplicht periodiek melden van de praktijkomvang of meer inhoude-
lijke regels over het voorschrijfbeleid of voor toepassing van altematieve behan-
delmethoden. Een volledig overzicht van deze regels staat in bijlage C, overzicht
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C.2). Extra regelingen ter bescherming van misbruik van de onderlinge afhanke-
lijkheid komen in aantal iets vaker voor dan regels die de kwaliteit moeten
waarborgen. Verder valt er een tendens waar te nemen om via de waarneemcon-
tracten de risico's van het vrije ondernemerschap meer over de groep te spreiden
(regulering patientenpopulatie, vervanging bij ziekte of zwangerschap).
Contracten voor de waarneming hebben volgens geinterviewde groepsvertegen-
woordigers ook een exteme functie. Zij dienen dan om aan andere partijen en dan
vooral aan de verzekeraars, garanties te bieden omtrent de te leveren zorg.

9.3.4 Geintegreerde activiteiten bij waameming

Kenmerk van geintegreerde activiteiten is dat ze alleen door samenwerking gereali-
seerd kunnen worden. Aile leden moeten participeren. Om dergelijke voorzienin-
gen tot stand te brengen zullen door alle leden specifieke investeringen moeten
worden gedaan, waarbij ieder zal trachten de eigen risico's zoveel mogelijk te
beperken. Dit soort activiteiten zal alleen tot stand komen als men er op kan
rekenen dat ieder zijn of haar deel zal bijdragen. Geintegreerde activiteiten gelden
daarom als de meest bindende wijze van regulering. Bij waameming voldoet het
treffen van extra voorzieningen voor de bereikbaarheid aan dit criterium. De
bevindingen voor deze activiteiten staan in overzicht 9.3.

Overzicht 9.3 Extra voorzieningenvoor bereikbaarheid

een gezamenlijke
patientenfolder

Ie meting 2e meting land.peiling
n=50 n=48 n=886

7% 22% 18%

12% 28% 21%

12% 28% 23%

7% 14% 22%

doorschakelapparatuur
naar aile leden

extra spoedlijn voor aile
praktijken

em telefoonnummer
voor de waameemdienst

percentage groepen met
minimaaJ Clengezamen-
lijke voorziening

40% 58% 53%

gemiddelde snmscore
(max. = 4)

.46 1.05 s** .89 ns

s** verschil tussen Ie en 2e meting significant (p = .000)
ns getoetst, verschil tussen Landelijke Peiling en onderzoeksgroepen niet significant (p > .05)
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Voor alle onderdelen is er een toename en ruim de helft van de groepen heeft
rninimaal een voorziening. Het kunnen vervangen van de achterwacht, ten rninste
voor een deel, is voor verschillende groepen een motivatie om de elektronische
bereikbaarheid te verbeteren. De resultaten daarvan vallen echter tegen. Dat heeft
in combinatie met de hoge financiele investeringen verschillende groepen doen
afzien van dit soort voorzieningen. Professioneel-normatieve overwegingen (de
kwaliteitsverbetering) lopen hier dus niet parallel met directe voor- en nadelen.

9.4 Medisch-inhoudelijkbeleid, inclusief prescriptiebeleid.

9.4.1 Collegiaaloverleg

Overleg over het medisch-inhoudelijk beleid vindt in verschillende vormen plaats,
zoals casuistiek-bespreking, het bespreken van NHG-standaarden, onderlinge
toetsing of combinaties daarvan. Tijdens de onderzoeksperiode heeft de imple-
mentatie van het farmacotherapie-overleg binnen huisartsengroepen extra aandacht
gekregen. Huisartsen krijgen voor dit overleg een financiele vergoeding (LHV
Ledenbrief, 1991b), er is extra voorlichting over deze vorm van overleg gegeven
en er is hulpmateriaal en begeleiding beschikbaar. De frequenties van medisch-
inhoudelijk overleg en farmacotherapie-overleg zijn in een overzicht weergegeven
(overzicht 9.4).
De percentages geven weer of een groop de genoemde activiteiten uitvoert,
ongeacht de frequentie. Casuistiekbespreking en het bespreken van NHG-stan-
daarden is bij ongeveer eenderde van de groepen slechts een incidentele activiteit.
Toetsing vindt vrijwel altijd met een vaste regelmaat plaats (tenminste eenmaal per
2 maenden), hetzelfde geldt voor het farmacotherapie-overleg. Rapportage uit
exteme nascholing is weer overwegend een incidentele gebeurtenis, evenals de
andere vormen van nascholing.
Onder casuistiekbespreking is verstaan overleg over eigen patienten met het doel
advies te vragen of bevestiging van het gevoerde beleid. Het is dus onderscheiden
van overdracht voor en na de waameming.
Er is sprake van onderlinge toetsing als het eigen beleid op systematische wijze
wordt besproken en vergeleken met een geexpliciteerde norm. In de Landelijke
Peiling is een ruimere omschrijving gehanteerd (onderling vergelijken van
handelen). De cijfers uit de Landelijke Peiling zijn daardoor voor dit onderdeel
zoveel hoger.
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Overzicht 9.4 CoUegiaal overleg medisch-inhoudelijk beleid en
prescriptiebeleid

diepteooderzoek onderz.groepen 1 land. peiling

ml m2
n=50 n=48 n=48 0=886

casuistiekbespreking
· als huisartsengroep 42% 56% 48% 55% ns
· in kleiner verband 12% 6%

bespr. NHG-standaarden
· als huisartsengroep 36% 48% 50% 39% ns
· in kleiner verband 6% 2%

onderlinge roetsing
· als huisartsengroep 6% 25% 46% 51% ns
· in kleiner verband 2%

rap. exteme nascholing
· als huisartsengroep 32% 52%
· in kleiner verband

overige naschoJing
· aJs huisartsengroep 28% 10%
· in kleiner verband

perc. med.inh. over leg
aJs voJtallige
huisartsengroep 80% 83%
plus overleg in kJeiner
verband 82% 87%

gem. somscore medisch- n=837
inhoudelijk overleg 1.26 1.96 s** 1.84 1.81 ns
(max = 6)

farmacotherapie-overleg n=879
· als huisartsengroep 48% 81% 81% 75%
· in kleiner verband 10% 8%

gem. somscore fto n=816
(max = 6) 2.10 4.33 s** 4.29 4.46 ns

Gegevens voor de onderzoeksgroepen en Landelijke Peiling zijn gebaseerd op de vragenlijst
Landelijke Peiling (de vraag of een bepaald onderwerp weI of niet regelmatig op de agenda
staat. antwoorden met een score van 2 en hoger zijn rneegeteld), De gegevens van de eerste en
tweede meting zijn afkomstig van de individuele antwoorden in combinatie met de informatie uit
de interviews.

ns getoetst, verschillen tussen onderzoeksgroepen eo Landelijke Peiling niet significant (p > .05)
s** verschiJ tussen Ie en 2e meting significant (p :s; .001).
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Er is een zeer duidelijke toename in inhoudelijk overleg. Niet zozeer in het aantal
groepen dat een vorm van inhoudelijke overleg kent, wei in de omvang en
intensiteit van dat overleg. Ook de individuele leden vinden, zoals al eerder bleek
dat op dit terrein verbetering is opgetreden.
Het farmacotherapie-overleg heeft volgens verschillende geinterviewden hiervoor
als hefboom gewerkt. Het bespreken van het voorschrijfbeleid bij een bepaalde
klacht of aandoening wordt uitgebreid naar andere aspecten uit de behandeling,
waarmee dan tevens het bespreken van NHG-standaarden wordt gecombineerd.
Ook het beschikbaar zijn van standaarden heeft een extra stimulans gegeven.

'Je hebt wat in handen. Je kunt nu met een zeker gezag zeggen, dit zegt de
standaard, voorheen had je tien meningen en niets of niemand Iconde doorsJag
geven'.

Volgens het LHV-beleid zou onderlinge toetsing moeten gaan leiden tot vaststel-
ling van prioriteiten voor nascholing (LHV, 1990c). Een duidelijk beleid voor
deskundigheidsbevordering is binnen de onderzoeksgroepen nog niet tot ontwik-
keling gekomen. Een enkele groep heeft daar wei een aanzet toe gegeven. Er is
bijvoorbeeld gelnventariseerd welke vaardigheden ieder bebeerst en hoe men door
uitwisseling die deskundigbeden aan elkaar zou kunnen overdragen. In de
uitwerking is dat echter blijven steken. Enkele andere groepen hebben een
planning gemaakt van de onderwerpen die prioriteit hebben.
Voor exteme nascholing maakt ieder zijn of haar eigen keuze, wei wordt er op
praktische gronden een verdeling gemaakt. In verschillende groepen is er, volgens
de geinterviewden sprake van een 'sociale plicht' om regelmatig de WDH nascho-
ling te bezoeken.

9.4.2 Afspraken over inhoudclijk bclcid (inclusief prescripticbeleid)

Bij overleg vindt afstemming van beleid plaats door informatie uit te wisselen.
Wat ieder daar mee doet blijft echter open. Het maken van afspraken houdt in dat
er consensus is over wat als het beste of meest wenselijke beleid wordt be-
schouwd. De grens tussen beide blijkt niet zo scherp te zijn en groepen verschillen
onderling in wat ze afspraken noemen. In sommige groepen wordt het woord
afspraak vermeden, maar heeft men het wei over richtlijnen of adviezen. In dit
onderzoek is iets als afspraak over medisch beleid gerekend indien na een
bespreking gezamenlijk wordt geforrnuleerd wat naar de mening van de meerder-
heid het wenselijke beleid is. De mate waarin deze afspraak ook als bindend wordt
voorgeschreven, mag verschillen.
Als criterium voor het hebben van afspraken is aangehouden dat de gemterviewde
groepsvertegenwoordiger drie concrete voorbeelden kan noemen. Afspraken gelden
als bindend, indien er een zekere vorm van controle is, men spreekt elkaar er op
aan, bijvoorbeeld in waameemoverleg of bij onderlinge toetsing. Voor afspraken
over verwijsbeleid naar specialisten is een extra scorepunt toegekend. Er zijn door
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de onderzoeksgroepen zeer uiteenlopende afspraken vermeld. Mspraken over veel
voorkomende eenvoudige klachten (keelpijn, kind met koorts) komen veel voor
evenals afspraken over chronische ziekten (Cara, diabetes).

Overzicht 9.5 Afspraken medisch-inhoudelijk beleid en prescriptiebeleid

diepteonderzoek onderz.groepen I land.peiling

ml m2
n=50 n=48 n=48

afspraken over
medisch-inh. beJeid

huisartsgeneeskundig 8% 25% 37% n=806 39% ns
beleid
verwijsbeleid 10% 10% 8% n=758 21% s*

waarvan bindend 6% 12%

gem. score med-inh.
afspraken (max = 7) .52 1.23 s* 1.06 n=702 1.20 ns

afspraken over
prescriptiebeJeid 34% 65% 49% n=831 54% ns

waarvan bindend 12% 15%

gem. score prescriptie- 1.34 2.48 s**
afspraken (max = 6).

Gegevens voor de onderzoeksgroepen en Landelijke Peiling zijn gebaseerd op de vragenlijst
Landelijke Peiling. De gegevens van de eerste en tweede meting zijn afkornstig van de
individueJe antwoorden in combinatie met de informatie uit de interviews.

ns getoetst en niet significant (p > .05)
s* verschil tussen le en 2e meting of tussen onderzoeksgroepen en Landelijke Peiling significant

(p <.05).
s** verschil tussen Ie en 2e meting significant (p .000)

Bij vergelijking van de cijfers uit de vragenlijst van de Landelijke Peiling met de
gegevens uit de interviews, is er voor afspraken voor medisch beleid een overrap-
portage te constateren. Afspraken rond concrete patienten bij de waarneming, of
meer irnpliciete afspraken blijken dan te zijn meegeteld. Bij prescriptie-afspraken
is er juist een onderrapportage. Dat komt dan vooral op rekening van de groepen
die wei formuleren wat men het beste beleid vindt, maar dat niet als afspraken
willen beschouwen.
In het onderzoek van de Geneeskundige Inspectie (1992) maakt 50% van de
huisartsengroepen melding van medisch-inhoudelijke afspraken. Aangenomen moet
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worden dat daar ook prescriptie-afspraken onder zijn verstaan.
Zoals gezegd is de grens tussen afstemming door overleg en het maken van
afspraken niet scherp.

'We willen wei uitwisselcn en nascholen, maar niets aan elkaar opleggen. leder
heeft een stuk vrijheid ell daar voelen we ons allemaal het beste bij'.
'Met het make" vall afspraken zijn we voorzichtig. Je kunt niet in iemands prive
verantwoordelijkheden treden. Er wordt geformuleerd wat men het beste beleid
vindt, ieder is verder vrij er naar te handelen',
'Het streven is op cell lijn te komcn, zonder daar dwingende adviezen over af te
spreken'.
'Belangrijk is dat we elkaars standpunt kennen en op de hoogte zijn van recente
wetenschappelijk kcnnis. Door daarover te discussieren, ontstaat er in de
praktijk aardig wat eenheid',
'Eenheid in beleid moet uit de artsen zelf komen '.

Verschillen tussen uitwisscling en afspraken gaan pas ontstaan als er ook duidelijk
en op structurele wijze, feedback wordt ingehouwd over het nakomen van
afspraken. Vooral regelmatig waameemoverleg kan hierin een belangrijke rol
vervullen. Er zijn echter nog maar weinig groepen die daar voor kiezen.
De uitbreiding van overleg en afspraken wordt door enkele groepsvertegenwoor-
digers dan ook nadrukkelijk gerelativeerd. Men noemt het allemaal nog erg
voorzichtig en vrijblijvend en constateert dat het effect in de praktijk nog niet zo
groot is.

'Je blijft vaak dezelfde dingen tegen dezelfde mensen zeggen, gedrag is moeilijk
te veranderen'.

Contracten voor medisch-inhoudelijk beleid komen niet voor. In een aantal
groepen vindt wei een deel van de leden dat de onderling gemaakte afspraken het
karaktervan een contract hebben (l 1%). De groepsscore komt echter nergens
hoven de 70% uit en in de interviews heeft geen groepsvertegenwoordiger de
aanwezigheid van een afzonderlijk document waarin de afspraken vastliggen,
bevestigd. In enkele groepen wordt wel een 'naslagwerk' met afspraken gemaakt.
Van de individuele artsen vindt 44% contracten voor medisch beleid wenselijk.

Contracten met de apothekers over het farmacotherapie-overleg zijn er volgens
54% van de individuele groepsleden. In 35% procent van de groepen komt die
score hoven de 70% uit, Volgens de geinterviewde groepsvertegenwoordigers
betreft het hier zowel schriftelijk vastgelegde afspraken over de opzet van het
farmacotherapie-overleg en ieders rol hierbij, als de schriftelijk vastgelegde
afspraken over prescriptiebeleid. Deze contracten zijn niet opgevraagd. In hoeverre
het daadwerkelijk contracten zijn zoals in dit onderzoek is omschreven, blijft
daarom enigszins onzeker. Ze zijn weI als zodanig in de somscores per groep
meegeteld. Voor het aanwezig zijn van een contract met de apotheker is een
dicbotome score gebruikt.
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9.4.3 Geintegreerde activiteiten bij medisch beleid

Gezamenlijke activiteiten op medisch-inhoudelijk terrein zijn nog weinig ontwik-
keld. Interne specialisatie, dat wil zeggen dat een of meer huisartsen zich in het
bijzonder in een bepaald vakgebied bekwamen, zodat zij de andere artsen binnen
de groep kunnen adviseren of bijstaan, is nergens systematisch van de grond
gebracht. Enkele groepen hebben bij de eerste meting plannen om interne
specialisatie te gaan ontwikkelen, maar dat is bij plannen gebleven. De voorkeur
voor dit soort activiteiten is ook opmerkelijk laag (hoofdstuk 6).
Wat wei regelmatig voorkomt is de gezamenlijke organisatie van een wratten-
spreekuur en van griepvaccinatie (40% van de onderzoeksgroepen en landelijk
34%, verschil niet significant). Bij het wrattenspreekuur gaat het dan om een
gezamenlijk schema voor het halen van vloeibare stikstof en daarop afgestemde
behandeltijden. Bij griepvaccinatie worden ondermeer tijdstip, prijs en indicatie-
stelling onderling afgestemd. Vrijwel altijd blijft de feitelijke behandeling per
praktijk plaats vinden.
Zeer incidenteel is er sprake van ceo specifiek beleid voor bepaalde patienten-
groepen, bijvoorbeeld de behandeling van diabetes of Cara. In de eerste meting
maakt een groep melding van dergelijke activiteiten, bij de tweede meting zijn dat
er drie. Landelijk worden dcrgelijke programma's door 2% genoemd.
Enkele artsen noemen de huisartsengroep juist een belemmering voor nieuwe
ontwikkelingen.

'Alles moet met meerderheidsbesluiten waardoor het geheel zeer conservatief
wordt. De individuele huisarts wordt hierdoor belemmerd zelf vemieuwingen op
zick te nemen',

Als geintegreerde activiteit in de samenwerking met apothekers, kan het opzetten
van een gezamenlijk computernetwerk met aansluiting op de apotheek worden
gezien. Pas in een grocp is dat voor aile leden gerealiseerd en wordt nu een door
de groep opgesteld formularium geautomatiseerd. Vijf andere groepen zijn een
dergelijk systeem aan het voorbereiden of bezig met invoering.

Gemtegreerde activiteiten is voor beide gebieden dichotoom gescoord.

9.5 Praktijkorganisatorische integratie

9.S.1 Collegiaal overleg en afspraken

Praktijkorganisatorische samenwerking is door de LHV niet expliciet als taak voor
de huisartsengroep aangemerkt. De meeste van de onderzochte huisartsen zijn het
er mee eens dat toename van de thuiszorg nieuwe en hogere eiseo aan praktijk-
voering en -toerusting stelt. De voorkeur voor samenwerking a1s huisartsengroep
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op dit taakgebied is ecbter laag en een dergelijke samenwerking wordt door ruim
een derde van aIle respondenten moeilijk realiseerbaar geacht. Toch is er ook op
dit terrein een toename in activiteiten te melden.
De mate van overleg over praktijkorganisatie is in overzicht 9.6 te vinden.

Overzicht 9.6 Collegiaal overleg over praktijkorganisatie en afstemming

Ie meting
n=50

2e meting
n=48

incidenteel overleg 14% 23%

regehnatig overleg

gem.somscore (max. = 6)

6% 19%

.74 1.56 s*

s* verschil tussen Ie en 2e meting significant (p .002)

Het uitbrengen van een gezamenlijke patientenfolder en automatisering blijken
beide een aanleiding te vonnen voor meer overleg en meer afstemming op het
gebied van praktijkorganisatie. Het maken van een patientenfolder is vrijwel altijd
gepaard gegaan met het stroomlijnen van spreekuurtijden, regels voor het maken
van afspraken en het aanvragen van visites. In een aantaI groepen is het uitbrengen
van een folder juist gesneuveld op het niet kunnen bereiken van overeenstemming
over afstemming van de praktijkorganisatie.
Verder blijkt dat naannate men meer voor elkaar tijdens praktijkuren gaat waame-
men, zoaIs bij vakanties, nascholing en 'patient-luwe middagen' het belangrijker
wordt gevonden dat patienten op eenzelfde service kunnen rekenen. Ook dat vraagt
meer afstemming.
Uit de Landelijke Peiling zijn cijfers beschikbaar over de relatieve tijd die aan
overleg over praktijkvoering wordt besteed. In overzicht 9.7 wordt een vergelij-
king tussen de onderzoeksgroepen en de landelijke cijfers gegeven (volgende
pagina).
Afspraken over praktijkvoering worden bij de eerste meting door 8% van de
groepen gemeld, bij de tweede meting door 25%. Er zijn geen contracten voor dit
onderdeel.
De meningen over de wenselijkheid van verdere praktijkorganisatorische integratie
lopen sterk uiteen. Sommige individuele huisartsen waarschuwen in commentaren
bij de vragenlijst over te veel integratie, anderen pleiten daar juist voor.

'Het lijla wei of we, door aile nadruk op verantwoordelijkheid voor elkaars
patienten, gedwongen zijn een groepspralctijk te gaan vormen',
'Het gaan samenwerken onder een dak zal aan de huisartsengroep veel meer
kracht geven, dit zou meer gestimuleerd moeten worden, bijvoorbee/d door
vervoer naar dergelijke praktijken voor patienten te vergoeden'.
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Overzicht 9.7 Omvang van collegiaal overlcg over praktijkorganisatie per
onderwerp (gcmiddcldc scores)

ondcrzoeksgnlepen
n=48

land.peiling
n=886

gemiddelde omvang van overleg (max. = 5)

praktijkorganisatie 1,48

2.02

.56

1.34

automatisering 1.77

taken cn wcrkwijzcn praktijkassistentc

somscore 2.165*

.63

1.83

s* verschil significant. p .014

9.5.2 Geintegreerde activitcitcn bij praktijkvocring

De belangrijkste gezamenlijke activiteit op her gebied van de praktijkorganisatie is
de automatisering. Voor andere activiteiten zijn er bij de eerste meting wei
plannen, zoals voor het opzetten van een gezamenlijk inkoopbeleid en gezamenlij-
ke aanschaf van apparatuur. Ook is een enkele groep voomemens gezarnenlijke
activiteiten voor assistentcs te gaan opzetten ter ondersteuning van taakdelegatie
binnen de eigen praktijk of uitwisseling tussen praktijken. Deze activiteiten zijn in
geen enkele groep echt van de grond gekornen. De plannen zijn uitgesteld of zelfs
verlaten. Bij de tweede meting meldt een groep incidenteel gezarnenlijke inkoop te
doen, maar dit voorlopig niet verder te zuIlen uitbreiden. Twee groepen hebben
nog plannen voor het gezamenlijk organiseren van taakuitbreiding van assistentes.
Tijdsdruk, veel praktische bezwaren en weinig directe voordelen, worden als de
oorzaken voor het uit- of afstellen van deze plannen genoemd.

Gezamenlijke automatisering is wei bij meer groepen van de grond gekomen. Bij
de eerste meting heeft 20% voor een gezamenlijk systeem gekozen, bij de tweede
meting is dat 29%. De besehikbare vergoedingen en ondersteuning door een
regionaal automatiseringsproject bieden een extra prikkel. De meeste groepen
bevinden zich nog in het begin-stadium van automatisering. Meestal zijn er enkele
voorlopers, die ook reeds met invoeren van de medische module bezig zijn, terwijl
anderen nog helemaal moeten beginnen. Slechts twee groepen zijn zover dat men
de mogelijkheden die automatisering aan een groep biedt, ook kan gaan benutten.
Van deel-systemen, dat wil zeggcn dat een subgroep binnen de groep voor een
zelfde systeem en onderlinge afstemming kiest, is bij 36% sprake tijdens de eerste
meting en in de tweede meting is dat 60%. De meeste van deze groepen geven
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voorkeur aan een groepssysteem maar reeds gedane investeringen of stagnerende
besluitvorming verhinderen dat.
Groepen die met automatisering bezig zijn, besteden daar een flink deel van hun
tijd 880. Het wordt ook als een belangrijke stimulans voor de onderlinge samen-
werking ervaren. De 'schaalvoordelen' van kennis en informatie kunnen bij dit
soort activiteiten ten volle benut worden.

9.6 Samenvatting en conclusies

Er heeft bij de onderzoeksgroepen in uitvoering van interne taken veel uitbreiding
in reguleringswijzen plaatsgevonden. Het grootst is die uitbreiding bij medisch-
inhoudelijk overleg en farmacotherapie-overleg. Verreweg de meeste groepen
(89%) nemen bij de tweede meting deel aan farmacotherapie-overleg (58% bij de
eerste meting). Veel groepen hebben bij de eerste meting daarnaast reeds tenminste
een vorm van ander medisch-inhoudelijk overleg (82%). Bij de tweede meting is
dit aantal iets toegenomen (tot 87%), maar is vooral de intensiteit van dit overleg
verhoogd. Dit stemt overeen met wat de individuele artsen als verbeteringen in
taakuitvoering van de huisartsengroep hebben aangegeven.
In het verlengde van deze toename in overleg zijn er ook meer afspraken gemaakt,
vooral voor prescriptiebeleid. Bij de tweede meting heeft 65% van de groepen
prescriptieafspraken (34% in de eerste meting) en 25% afspraken over breder
medisch-inhoudelijk beleid (8% in de eerste meting).
Er is echter een grote terughoudendheid voor het maken van dwingende afspraken.
Controle en feed-back op gemaakte afspraken zijn nog weinig ontwikkeld. Het
accent blijft hiermee liggen op regulering door uitwisseling van informatie.

Contractuele regelingen zijn toegenomen voor de waarneming en voor het overleg
met apothekers. In beide gevallen is er sprake van externe eisen. Bij waarneming
heeft contractuele regeling het voordeel dat afhankelijkheid beter wordt be-
schermd. Contracten met apothekers bieden een direct (financieel) voordeel.

Ook gei'ntegreerde activiteiten nemen toe, het is echter nog slechts een minderheid
van de groepen die met dergelijke activiteiten bezig is en de omvang van dit soort
activiteiten blijft beperkt. Uitbreiding van diagnostische faciliteiten en het
ontwikkelen van specifieke programma's blijken door de huisartsengroep niet
gemakkelijk op eigen kracht te worden opgepakt. De huisartsengroep blijft zich,
voorlopig althans, vooral kenmerken door parallelle werkuitvoering. Alleen de
onderlinge waarneming vormt hierop een uitzondering. Bij parallelle werkuit-
voering is men niet of weinig van elkaar afhankelijk. De noodzaak tot samenwer-
ken ligt dan alleen bij het garanderen van eenzelfde kwaliteit (professioneel-
normatieve belangen). Samenwerken op grond van professioneel-normatieve
motieven vraagt volgens het theoretisch model een zekere garantie dat ieder in
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gelijke mate zal bijdragen en dat 'overtredingen' gesignaleerd en gecorrigeerd
kunnen worden.
Het blijkt dus dat men juist op dit punt geen dwingende eisen aan elkaar wil
stellen (geen bindende afspraken en contracten). Mwijken heeft voor de individue-
Ie arts dan ook geen consequenties en er zijn zoals gebleken is weinig directe
voordelen te behalen. Het beperkt houden van de specifieke investeringen ligt dan
in de lijn van de verwachtingen.

Enige relativering van de geconstateerde toename in reguleringswijzen lijkt op zijn
plaats. Tijdens de onderzoeksperiode is veel nadruk gelegd op het belang van
huisartsengroepen binnen de beroepsvereniging zelf en in onderhandeliogen met
ziektekostenverzekeraars. De sociale wenselijkheid dat huisartsengroepen in hun
opzet slagen is daarom groot. Aangezien de gegevens in dit onderzoek voor een
groot deel rusten op wat groepen zelf over hun activiteiten melden, zal deze
sociale wenselijkheid in de antwoorden meespelen. Activiteiten die de groep
wellicht ook voorheen reeds deed, met name op het gebied van coUegiaal overleg
en het maken van afspraken, worden nu mogelijk nadrukkelijker genoemd, zonder
dat er in de activiteiten zelf veel veranderd is. Maar ook met die relativering is de
omvang van de uitbreiding en verbetering bij de interne taken opmerkelijk.

Voor zover een vergelijking van de onderzoeksgroepen en de Landelijke Peiling
mogelijk is blijken de verschilIen, op enkele deelaspecten na, niet significant te
zijn. Landelijk neemt 81 % deel aan farmacotherapie-overleg en meldt zelfs 95%
van de groepen tenminste een vorm van medisch-inhoudeJijk overleg te hebben,
54% van de groepen uit de Landelijke Peiling maakt melding van prescriptie-
afspraken en 39% van andere medisch-inhoudelijke afspraken.

In hoofdstuk 11 zal, nadat eerst in hoofdstuk 10 de ontwikkeling bij de uitvoering
van exteme taken is beschreven, nog wat dieper op de betekenis van deze ontwik-
kelingen worden ingegaan.



Hoofdstuk 10 Uitvoering van externe taken

10.1 Operationaliscring van externe taken

In dit hoofdstuk wordt nagegaan welke exteme taken door de huisartsengroep
worden uitgevoerd en op welke wijze die taakuitvoering wordt gereguleerd.
Exteme taken omvatten de sarnenwerking met andere zorgverleners en deelname
aan het RHV -beleid. De samenwerking met andere zorgverleners is nader
onderverdeeld in samenwerken met:

specialisten en ziekenhuis
wijkverpleging en regeling van de thuiszorg
overige zorgverleners.

Zoals in hoofdstuk 6 is gebleken lopen de individuele opvattingen over de taak
van de huisartsengroep bij exteme samenwerking zeer uiteen. De meeste artsen
vinden regulering van het exteme overleg een taak naar keuze. Er worden voor
de uitvoering van exteme samenwerking zeer veel praktische belemmeringen
aangegeven, vooral voor samenwerking binnen de eerste lijn.

'Periodiek overleg met paramedische eerstelijners, kost ook met een positieve
instelling, echt te veel tijd'.
'Structuur en werkgebieden zijn zo verschillend, dat overleg als huisartsen-
groep niet zinvol is '.
'Andere zorgverlcners hebbcn te veel gesplitste en daardoor beperkte verant-
woordelijkhcden, dat belemmert het maken van afspraken'.
'Bij andere organisaties is er teveel wisseling van (kaderlpersoneel, er lam
daardoor gecn continuiteit in overleg worden opgebouwd',

Verschillende artsen wijzen op teleurstellende ervaringen uit het verleden bij het
opzetten van samenwerking. waardoor er weinig vertrouwen is in nieuwe
initiatieven. De condities voor exteme samenwerking zijn dus weinig gunstig.

De exteme samenwerking is op het niveau van de huisartsengroep zelden gericht
op de individuele patient. Een dergelijk contact kan, zoals ook veel van de
respondenten benadrukken, efficienter bi-lateraal en ad-hoc worden geregeld. De
taak van de huisartsengroep ligt bij het stroomlijnen en faciliteren van patientge-
richt overleg. Bijvoorbeeld door het oplossen van structurele knelpunten,
afstemming van kennis en vaardigheden (gezamenlijke deskundigheidsbevorde-
ring) of afstemming van procedures en behandelwijzen (gezamenlijke protocolont-
wikkeling) .
De oordelen van de individuele leden over de uitvoering van deze taken binnen
de eigen huisartsengroep zijn te vinden in overzicht 10.1. De eerste twee
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kolommen geven aan hoe vaak bij eerste en tweede meting de betreffende taak
wordt uitgevoerd. Daarnaast is uitgesplitst in hoeverre die uitvoering tijdens de
onderzoeksperiode volgens de individuele leden verbeterd of verslechterd is.
In de tabel is tevens aangegeven in hoeverre het percentage per groep dat het eens
is over de uitvoering, significant is toegenomen.

Overzicht 10.1 Uitvoering van externe taken - individuele antwoorden

n = ~"'i~Jg2~:"'.,... .._
periodiek overJeggen met:

- specia listen
- wijkverpleging

- gezinszorg
- fysiotherapie
- verJoskundige
- dietiste
- verpleeghuizen
- verzorgingstehuizen
- maatschappelijk werk
- riagg

organisatie en co<irdinatie
van thuiszorg

waar mogelijk bijdragen
aan verschuiving van taken
van 2e naar 1e Iijn

deelname aan lokale en
regionale beleidsontwikke-
ling van de RHV

aanzienl. verbelerd iii.. ver- zeer ver-
verl>eterd veranderd sJedtrerd sJechterd

2 15 19
1 6 24 10

5 16 3
3 19 3
2 11 1
3 6
6 8
7 15 2
9 23 3
8 11 2

15 56

~I
59 ilill/illi//lil

17 18

7 28 31 3

* significante toename van het percentage leden per groep dat vindt dat de betreffende taak word!
uitgevoerd. De vergelijking op groepsniveau is gebaseerd op de respondenten per groep die beide
metingen hebben ingevuld, gepaarde t-test. p < .05

Ook bij de externe samenwerking heeft volgens de artsen uit de onderzoeks-
groepen over her algemeen een uitbreiding van taken plaatsgevonden. De toename
is veel minder groot dan bij de interne samenwerking, maar voor aile vormen van
samenwerking wordt enige verbetering geconstateerd. OpvaUend is dat er aileen
in het overleg met de wijkverpleging van meer dan incidentele verslechtering
sprake is.
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In dit hoofdstuk wordt nagegaan in hoeverre er ook extern sprake is van een
toename in meer bindende vonnen van samenwerking. Daarvoor worden, zoals
bij de uitvoering van interne taken, vier reguleringswijzen onderscheiden:
regu/ering via overleg, afspraken, eontraeten en het uitvoeren van geintegreerde
activiteiten,
Specifiek voor de externe samenwerking is dat overleg en het maken van afspra-
ken ook via een vertegenwoordiger uit en namens de groep geregeld kan worden.
Dit is in de scoreberekening gelijk gesteld met overleg in kleiner verband. Een
toelichting op de scoreberekeningen voor overleg en afspraken bij externe
samenwerking wordt in bijlage C gegeven. Voor de aanwezigheid van contract en
en gemtegreerde activiteiten is een dichotome score gebruikt.
Alvorens op de bevindingen in te gaan worden eerst de hoofdpunten uit het
LHV -beleid voor dit onderdeel kort samengevat.

10.2 Het LHV-beleid voor samenwerking met andere zorgverleners

A1s externe taken noemt het Reglernent Huisartsengroepen:
Het, indien gewenst en zinvol, structureel vonngeven van de samenwerking
met specialisten, patienten (organisaties) en anderen (taak 5).
Het organiseren en coordineren van thuiszorg (taak 7).

Voor de huisartsengroep ligt er dus een aanzienlijke ruimte bij de invulling van
deze taken. De LHV legt in haar beleid de meeste nadruk op de samenwerking
van huisartsen met specialisten en de rol van de huisarts als 'poortwachter'
(LHV, 1987; Brands, 1988; LHV Ledenbrief, 1989a). 'Het medisch zorgverle-
ningsproces moet centraal staan, wil men met de beschikbare middelen doelmatig
omgaan' (LHV Ledenbrief, 1989a). In latere beleidsstukken is de nadruk
voortdurend blijven liggen op 'versterking van de medische as'.
Maar ook aan de positie van de huisarts in de thuiszorg wordt veel belang
gehecht. 'Huisartsen worden vaak maar marginaal betrokken bij de organisatie
van thuiszorg terwijl juist zij degenen zijn die verantwoordelijk zijn voor het
leveren van medische zorg in de thuissituatie en het indiceren van thuiszorg'
(LHV, 1989a). De LHV waarschuwt tegen deze ontwikkeling en spoort huisart-
sen aan actief de organisatie van thuiszorg op zich te nemen.

De in het verleden ontwikkelde samenwerkingsverbanden, gezondheidscentra en
hometeams, zijn vaak te kleinschalig gebleven. Ze zijn dan onvoldoende toegerust
om vonn te geven aan de samenwerking met de tweede lijn en voor organisatie
van de thuiszorg. Daarvoor is in toenemende mate projectmatige en experimentele
samenwerking tussen eerste en tweede lijn ontstaan. Samenwerking en afstem-
ming wordt in dat soort experimenten ondermeer via gezamenlijke protocollen of
via 'functionele netwerken' georganiseerd. Van huisartsengroepen wordt verwacht
dat zij een nieuwe 'aanspreekbare structuur' voor deze vonnen van externe
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samenwerking gaan bieden. Een van de doelen van de reorganisatie van de
beroepsvereniging is de structuur van de huisartsgeneeskundige zorg meer op de
zorgverlening zelf te rich ten (LHV, 1987).
Samenwerking van de huisartsengroep met patientenorganisaties heeft zich bij de
onderzoeksgroepen niet voorgedaan. Dit blijft dus verder buiten beschouwing.

10.3 Samenwerken met specialisten en ziekenhuis

10.3.1 CoUegiaal overleg en afspraken

De rol van de RHV (Regionale Huisartsen Vereniging) en de WDH (Werkgroep
Deskundigheidsbevordering Huisartsen) blijkt bij het organiseren van de samen-
werking met specialisten en ziekenhuizen groot te zijn. Er zijn maar weinig
groepen die deze vorm van overleg geheel zelf initieren. Nascholing binnen de
huisartsengroep waarbij een specialist wordt uitgenodigd of het samen met
specialisten bespreken van een casus komt in de eerste meting beperkt voor, bij
de tweede meting is deze vorm van overleg vrijwel geheel verdwenen (twee
groepen maken er nog melding van). Ook afzonderlijk overleg van de huisartsen-
groep met de ziekenhuisstaf of directie is verdwenen of sterk verwaterd. Tijdge-
brek en verflauwde interesse aan beide zijden wordt daarvoor aIs oorzaak
genoemd. Participatie van de huisartsengroep in regionaal overleg is daarentegen
toegenomen. In vrijwel aile RHV's is er een vorm van overleg tussen de RHV en
ziekenhuizen. Afspraken en conclusies uit dat overleg komen dan via het RHV-
kanaal bij de huisartsengroep. Wanneer direct overleg als huisartsengroep
vervangen is door een dergelijk overleg op RHV-niveau wordt dat door de
betreffende huisartsengroepen ais verarming ervaren .

'Aile overleg is nu 'getrapt', het gaat nu allemaal met vertraging':
Veel positiever zijn groepen over overleg op RHV-niveau waaraan ze zelf via een
vaste vertegenwoordiger deelnemen, De betrokkenheid bij dergelijk overleg is
groter omdat de 'portefeuillehouder' voorafgaand aan elk overieg inventariseert
waar vragen, klachten en wensen van de groepsleden Hggen en na afloop direct
rapporteert. Juist voor dit soort zaken ervaren leden een direct voordeel.

'Het spaart tijd, je hoeft nu niet meer zelf achter alles aan, maar kunt
zaken doorgeven aan de vertegenwoordiger naar dat overleg en hij zorgt er
ook voor dat je weet watje weten moet',

In de helft van de onderzoeksgroepen is een portefeuillehouder aangesteld voor
contacten met specialisten en ziekenhuizen, bij de LandeIijke Peiling is dat bij
een kwart van de groepen het geval.
De mate waarin overleg als huisartsengroep en via vertegenwoordiging plaats
vindt en de afspraken met ziekenhuizen en specialisten zijn weergegeven in
overzicht 10.2.
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Overzicht 10.2 Overleg en afspraken met specialisten en ziekenhuizen

diepteonderzoek onderz.groepen I land. peiling

ml m2
n=50 n=48 n=48

overleg met specialisten
.als huisartsengroep 18% 8%

·via vertegenwoordiger 10% 23%

overleg met ziekenhuisstaf/directie
.als huisartsengroep 8% 2%

·via vertegenwoordiger 32% 46%

percentage groepen met overleg
.als huisartsengroep 12% 13%

.plus vertegenwoordiging 50% 58% 65% s* n::810 50%

gemidd. somscore voor overleg 1.21 1.57 ns

(max.= 6)

rnediseh inhoudelijke afspraken
.als huisartsengroep 2% 2%

·via vertegenwoordiger 12% 17%

organisatorische afspraken
.als huisartsengroep 4% 2%

·via vertegenwoordiger 22% 17%

percentage groepen met afspraken
.a1s huisartsengroep 6% 2%

.plus vertegenwoordiging 28% 23% 8%' n::886 9% ns

gemidd. somscore voor afspraken .43 .40 ns

(max. =3)

Gegevens voor de onderzoeksgroepen en Landelijke Peiling zijn gebaseerd op de vragenlijst
Landelijke Peiling. De gegevens van de eerste en tweede meting zijn afkomstig van de individuele
antwoorden in combinatie met de informatie uit de interviews.

Het grote verschil tussen de cijfers over afspraken uit de Landelijke Peiling en die uit het diepte-
onderzoek is te verklaren omdat. zoals uit de interviews blijkt. afspraken op RHV niveau bij de
beantwoording van de Landelijke Peiling vaak niet worden meegeteld. In het diepteonderzoek is
dat weI gedaan. mits de huisartsengroep bij het maken van afspraken via een eigen vertegenwoor-

diger direct betrokken is.

ns verschil tussen Ie en 2e meting. resp. onderzoeksgroepen en Landelijke Peiling niet significant
(p> .05) .

s* verschil tussen onderzoeksgroepen en Landelijke peiling significant (p .04).
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In het totaal blijkt er een toename in overleg, maar een lichte afname in afspra-
ken. De verschillen tussen eerste en tweede meting zijn niet significant.
Het meeste overleg heeft een frequentie van eenmaal per twee maanden. Bij
overleg met specialisten wordt dan iedere keer met een ander specialisme
gesproken, waardoor de frequentie van overleg per specialisme vrij laag is.
Enkele groepsvertegenwoordigers laten zich dan ook zeer kritisch uit over dit
overleg of wijzen op de geringe bereidheid van specialisten en ziekenhuizen om
structurele afspraken te maken.

'Het effect van at dat gepraat is erg mager, in de praktijk verandert er niet
zoveel',
'Voor een individuele patient is vervroegd ontslag goed te regelen, zodra je
meer algemene afspraken wil maken stuit je op verzet by de specialisten '.

In enkele regio's schakelt de WDH huisartsengroepen in om samen met een
specialist (of maatschap) een nascholingsonderwerp voor te bereiden. Dat wordt
door de betrokken groepen aIs een zeer zinvolle vorm van overIeg tussen
huisartsengroep en tweede Iijn beschouwd.
Bij rowel het overleg als huisartsengroep als bij overleg via vertegenwoordigers
ligt het zwaartepunt op het bespreken van problemen en irritaties in de onderlinge
communicatie. De gemaakte afspraken hebben ook vrijwel allemaal betrekking op
regulering van de onderlinge communicatie. Vaak genoemde afspraken zijn
regelingen voor interne doorverwijzingen en voor ontslagprocedures (organisato-
rische afspraken). Medisch-inhoudeJijke afspraken hebben vooral betrekking op
indicatiestelling, het functioneren van de EHBO of het gebruik van diagnostische
voorzieningen door de huisarts.
Protocollen, waaronder verstaan wordt een samenhangend geheel van afspraken
over het beleid bij een bepaalde patientencategorie, worden nauwelijks gemeld.
Bij de eerste meting zijn er drie groepen die dergelijke protocollen hebben of met
de opstelling bezig te zijn, bij de tweede meting zijn er dat nog twee. In de
Landelijke PeiJing zegt 5% over dergelijke protocollen te beschikken.

Groepen kunnen de 'poortwachtersfunctie' van de individuele huisarts onder-
steunen door een gezamenlijk verwijsbeleid. De groep kan onderling afspreken
naar bepaalde specialisten bij voorkeur wei of niet te verwijzen, waardoor
huisartsen mogelijk meer invloed op de tweede lijn kunnen uitoefenen (Kersten,
1991: Boonekamp en de Roo, 1992). Vijf groepen maken bij de eerste meting
melding van een eigen verwijsbeleid, bij de tweede meting is dat aantal niet
gestegen. Landelijk heeft 21 % van de groepen afspraken over het verwijsbeleid.
Uit de interviews is gebleken dat een dergelijk verwijsbeleid slechts beperkt van
inhoud is. Incidenteel worden ervaringen met specialisten, en dan vooral de
negatieve ervaringen, uitgewisseld. Een enkele groep neemt op grond daarvan
wei eens actie en richt zich bijvoorbeeld in een brief als groep tot de betreffende
specialist.
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10.3.2 Gcintegreerde activiteiten met de tweede lijn

Geintegreerde activiteiten met de tweede lijn kunnen bestaan uit deelname, als
huisartsengroep, aan substitutieprojecten of het uitvoeren van speciale program-
ma's samen met de tweede lijn.
Eenderde van de individuele huisartsen vindt dat er door de huisartsengroep ceo
bijdrage aan substitutie wordt geleverd. Hoe dat dan gebeurt is moeilijk zichtbaar
te maken. Het is, zoals in de interviews wordt gezegd 'meer een Icwestie van
mentaliteit dan vall concrete activiteiten van de huisartsengroep'. Speciaal beleid
of extra nadruk op deskundigheidsbevordering voor dit onderdeel is er niet, Een
enkele groep maakt melding van voorlichting aan patienten over het gebruik van
EHBO in regionaal verband. Ook afspraken met ziekenhuizen hebben, zoals reeds
is aangegeven, vaak betrekking op het functioneren van de EHBO. Onduidelijk is
in hoeverre daarbij sprake is van een gericht substitutiebeleid.
Vier groepen nemen (bij tweede meting) deel aan speciale projecten (bijvoorbeeld
geautomatiseerde berichtgeving of het overdragen van medische technologie en
vaardigheden aan huisartsen; projecten waarbij ook de eerste lijn is betrokken zijn
bij thuiszorg geteld). Gezien de geringe mate waarin aanwezige projecten door
individuele artsen worden genoemd, lijken ze als activiteit van de huisartsengroep
weinig te leven. Dergelijk projecten gaan ook vaak 'over het hoofd van de
buisartsengroep' heen. Slechts een groep maakt melding van regelmatige bespre-
king in de huisartsengroep van de protocollen uit zo'n project.
Bij de landelijke cijfers is geen onderscheid te maken naar project met aileen de
tweede lijn en projecten van eerste en tweede lijn tezamen. 17% van de groepen
maakt melding van betrokkenheid bij dergelijke projecten. Ook hier is het
verschil met de onderzoeksgroepen niet significant.

10.4 Samenwerking met wijkverplcging en regeling thuiszorg

10.4.1 Overleg en afspraken _

Eerder in dit hoofdstuk is reeds gebleken dat de samenwerking met de wijkver-
pleging volgens enkele artsen verbeterd is, maar dat vaker een verslechtering
wordt geconstateerd.
De verschuivingen die in het overleg met de wijkverpleging hebben plaatsgevon-
den ~ijn weergegeven in overzicht 10.3.
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Overzicht 10.3 Overleg en afspraken met wijkverpleging en thuiszorg

diepteondenoek onderz. Iand.peiling
groepen I

ml m2
n=50 0=48 n=48

inhoudelijk (patitintgericht) overleg
met wijkvecpleging
.als huisartsengroep 10% 4%
·in kleiner verband 8% 4%

inhoudelijk multidisciplinair overleg
.als huisartsengroep 8% 4%
·in kleiner verband 26% 25%

organisatorisch overleg met kruiswerk
.als huisartsengroep 16% 4%
·via vertegenwoordiger 20% 17%

org. multidisciplinair overleg
.als huisartsengroep 4% 4%
·via vertegenwoordiger 10% 12%

percentage groepen met everleg
.als huisartsengroep 24% 10%
.plus vertegenwoordiging 58% 58% 58% n=802 63% ns

gemidd. somscore voor overleg 1.10 .75 ns
(max. =6)

inhoudelijke afspraken
.als huisartsengroep 2% 2%
·via vertegenwoordiger 10% 17%

organisatorische afspraken
·als huisartsengroep 4% 2%
·via vertegenwoordiger 20% 17%

percentage groepen met afspraken
.als huisartsengroep 6% 2%
.plus vertegenwoordiging 28% 23% 44% s* n=886 35%

gemidd. somscore voor afspraken .43 .44 ns
(max. =3)

Gegevens voor de onderzoeksgroepen en Landelijke Peiling zijn gebaseerd op de vragenlijst
Landelijke Peiling. De gegevens van de eerste en tweede meting zijn afkomstig van de individuele
antwoorden in combinatie met de infonnatie uit de interviews.

ns verschil tussen Ie en 2e meting. resp. onderzoeksgroepen en Landelijke Peiling niet significant
(p > .05)

s* verschil tussen onderzoeksgroepen en Landelijke Peiling significant (p < .05)
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Overleg a1s huisartsengroep met de wijkverpleging is sterk afgenomen, overleg in
regionaal verband via een vertegenwoordiger uit en namens de groep eveneens,
zij het in iets mindere mate.
Overleg op regio-niveau heeft, anders dan het overleg met ziekenhuizen en
specialisten, een lage frequentie. In een aantal gevallen is er nog slechts sprake
van 'slapend contact', dat aileen als een van beide partijen er aanleiding toe ziet,
geactualiseerd zal worden. In de onderzoeksgroepen heeft bij de tweede meting
eenderde een portefeuillehouder aangesteld voor contacten met het kruiswerk of
thuiszorgorganisatie, in de Landelijke Peiling is dat 12%. Als oorzaak voor het
afnemen van organisatorisch overleg worden vooral de interne reorganisatie en
fusies tussen wijkverpleging en gezinszorg genoemd. Bij de eerste meting hebben
vooral de groepen waarbij de huisartsen ook het consultatiebureau voor de
zuigeling en kleuterzorg doen, een vast overleg als groep met de wijkverpleging.
Overleg over het CB-beleid wordt dan gecombineerd met patientgericht overleg
voor de curatieve zorg. Door taakspecialisatie bij de wijkverpleging verdwijnt
deze mogelijkheid.

Het stoppen van bestaand overleg wordt welDig betreurd. De gemterviewde
groepsvertegenwoordigers vinden dat op individueel patientgericht niveau de
afstemming goed loopt.

'Als we als huisarts behoefte hebben aan overleg, nemen we daar zelJ weI het
initiatief voor en dan komt er ook overleg'.

Men verwacht dat andere zorgverleners dat ook wei zullen doen.
'Als huisartsen zijn we een /aagdrempe/ige voorziening, ieder die wit overleg-

gen leanons gemakkelijk bereiken '.
Bij de eerste meting meldt 35% van de artsen wekelijks individueel overleg met
de wijkverpleging te hebben en 42% heeft minstens een maal per maand overleg.
Sommige praktijken kiezen voor een structureel overleg, andere regelen dat
uitsluitend ad-hoc. Aile huisartsengroepen beschouwen dat verder als een
individuele keuze.

Afspraken met wijkverpleegkundigen hebben hoofdzakelijk betrekking op afstem-
ming van beleid voor het consultatiebureau en voor een kleiner deel op de
afstemming van de curatieve zorg en dan in het bijzonder de intensieve thuiszorg.
Dat laatste betreft bijvoorbeeld afspraken voor het aanvragen van wijkverpleeg-
kundige hulp en afspraken over het gebruik van 'het logboek' als middel voor
afstemming en communicatie. Veel meer groepen hebben daar afspraken over,
maar die hebben een contractuele status gekregen en zijn dus onder die regule-
ringswijze gescoord. Dat verklaart ook het grote verschil met de gegevens uit de
Landelijke Peiling.

Multi-disciplinair overleg vindt vooral in kleiner verband plaats. Het omvat het
overleg in home-teams en multidisciplinaire overlegstructuren voor ouderenzorg
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of intensieve thuiszorg, Ook deze overlegvormen zijn als overleg van de huisart-
sengroep gerekend, hoewel terugkoppeling van dergelijk overleg naar de huisart-
sengroep nauwelijks plaatsvindt.
Multidisciplinair overleg is in omvang gelijk gebleven, deze vorm van overleg is
echter in twee groepen gestopt terwijl het in twee andere groepen is gestart. Ook
voor organisatorisch overJeg geldt dat in enkele groepen bestaande overlegvormen
zijn gestopt, terwijl elders weer nieuwe initiatieven van de grond zijn getrokken.
Multi-disciplinair patlcnrgericht overleg vraagt uit de aard van dit overleg al meer
organisatie. Als een vaste structuur ontbreekt zal dergelijk overleg weinig
voorkomen. Dit blijkt ook uit de individuele antwoorden, 64% van de artsen zegt
nooit aan dergelijk overleg decl te nemen (gegevens eerste meting).
Een derde van aile onderzochte huisartsen is even wei van mening dat de coordi-
natie en organisatie van de thuiszorg als taak door de huisartsengroep wordt
uitgevoerd. Men lijkt hiermee toch vooral de onderlinge afstemming en over-
dracht binnen de eigen huisartsengroep op het oog te hebben.
De meeste geinterviewde groepsvertegenwoordigers vinden dat bij het regelen van
de thuiswrg zich binnen de eerste lijn weinig problemen voordoen. De proble-
men liggen hun inziens meer bij de overdacht van de tweede naar de eerste lijn
en in, landelijk genormeerde, capaciteitsproblernen. Bij de eerste meting is nog
wei geklaagd over de bureaucratische aanmeldingsprocedures voor thuiszorg, bij
de tweede meting vindt men dit over het algemeen goed geregeld. Een vast
coordinatiepunt dat zonodig een breed patientgerieht overleg met aIle betrokken
hulpverleners organiseert wordt, waar aanwezig, zeer gewaardeerd.
Een enkele huisarts ziet in deze veranderende en vooral ook afgenomen samen-
werking een gevaar.

'De huisarts dreigt binnen de eerste lijn steeds meer ill een geisoleerde positie
te komen'

Een pleidooi voor versrerking en ondersteuning van eerstelijns samenwerkingsver-
banden kornt aileen van artsen die al in een hornet earn of gezondheidscentrurn
werken.

'Niet de huisarts dient de centrale spit te zijn maar een algemeen gezondheids-
centrum '.

10.4.2 Contracten met wljkverpleging en thuiszorgorganisatics

Bij de ecrste meting heeft 16% van de groepen contractuele afspraken met het
Kruiswerk, bij de tweede meting is dat 27%. Het betreft hoofdzakelijk contracten
voor de delegatie van verantwoordelijkheden voor het medisch handelen in de
thuiszorg. Soms zijn ook de afspraken over het consultatiebureau contractueel
geregeld.
De contracten voor delegatie van verantwoordelijkheden bij de intensieve
thuiszorg bevatten zowcl procl.'durele als medisch-inhoudelijke afspraken. Over
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het contract is in aile gevallen op RHV-niveau onderhandeld waama het per
huisartsengroep wordt getekend. Er blijkt soms een zeer lange periode van
onderhandelen nodig te zijn. Er zijn groepen die bij de eerste meting melden dat
er overleg over gaande is, terwijl bij de tweede meting blijkt dat het contract nog
niet rond is. Er is in die gevallen nogal eens sprake van een 'domeinstrijd',
waarbij aan de kruisvereniging verweten wordt dat die teveel taken van de
huisarts wil overnemen,
Bij de groepen die wei een contract ondertekend hebben, Iijken afzonderlijke
leden daar weinig van af te wcten. Vol gens de individuele antwoorden is slechts
bij twee groepen de rneerderheid (70% of meer) van mening dat er een contract
met het Kruiswerk is. Uit de interviews blijkt echter dat althans volgens de
geinterviewden, bij 27% van de groepen sprake is van een namens de huisart-
sengroep ondertekend contract. Van deze gegevens is ook uitgegaan. Waarschijn-
lijk is deze slechte bekendheid met als groep gemaakte afspraken voor een deel
terug te voeren op de geringe praktische betekenis die deze contracten ook
vol gens de geinterviewden blijken te hebben.

'De praktische uitwerking is gering. Je hoort er niets negatiefs en niets
positiefs over'.

10.4.3 Geintcgrccrdc activitcitcn bij thuiszorg

Zes groepen zijn betrokken bij gezamenlijke projecten met wijkverpleegkundigen
of thuiszorgorganisaties. Hierin participeert de tweede lijn, op ren uitzondering
na, eveneens. Het zijn bijvoorbeeld projecten voor vervroegd ontslag, thuiszorg
voor specifieke patientengroepen of verbetering van de afstemming tussen eerste
en tweede Iijn. Ook hier blijkt dat de individuele leden uit de betreffende groepen
maar beperkt op de hoogte zijn van deze speciale activiteiten. Meestal hebben
slechts enkele artsen uit de groep direct, via de eigen patientenzorg, met deze
projecten te maken. Omdat het per huisarts zo incidenteel voorkomt is de
betrokkenheid van de huisartsengroep volgens de gemterviewden, minder groot.

10.5 Samenwerken met overige zorgverleners

Onder 'overige zorgverleners' is een breed scala van potentiele overlegpartners
samengevat. Overzicht 10.4 laat zien welke dat zijn en wat de intensiteit van dat
overleg is.



156

Overzicht 10.4 Overleg en afspraken met overige zorgverleners

Ie meting n=5O 2e meting n = 48

overlcg met verpleeghuizen
als huisartsengroep
via vertegenwoordiging

4%
2%

2%
4%

overleg met verzorgingshuizen
als huisartsengroep
via vertegenwoordiging

18%
16%

19%
10%

overleg met maatschappelijk wcrk
als huisartsengroep
via vertegenwoordiging

10%
8%

6%
15%

overleg met Riagg
als huisartsengroep
via venegenwoordiging

16%
10%

8%
21%

overig overleg
(o.a, fysiotherapie, verloskunde, logopedie.
eerstelijns psycholoog)

12% 8%

percentage groepen met
.overleg als huisartsengroep
.als huisansengroep plus vertegenwoordiging

44% 33%
64% 50%

.82 s* .52

4% 2%
0% 2%

14% 8%
2% 6%

6% 4%
4% 4%

6% 10%
16% 6%

8% 6%

26% 21%
38% 40%

.30 ns .27

gemidd. somscore voer overleg (max. = 6)

afspraken met verpleeghuizen
.als huisartsengroep
·via vertegenwoordiging

afspraken met verzorgingshuizen
.als huisartsengroep
·via vertegenwoordiging

afspraken met maatschappelijk werk
.als huisartsengroep
·via vertegenwoordiging

afspraken met Riagg
.als huisartsengroep
·via vertegenwoordiging

overige afspraken

percentage groepen met afspraken
.als huisartsengroep
.als huisartsengroep plus vertegenwoordiging

gemidd. somscore voor afspraken (max. = 3),

s* verschil tussen Ie en 2e meting is significant (p .012)
ns verschil tussen Ie en 2e meting niet significant (p > .05).
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Naast overieg op RHV-niveau waarbij dan een vertegenwoordiger uit de huisart-
sengroep aanwezig is, is er relatief ook nog veel overleg binnen de huisartsen-
groep zelf. De frequentie van dit overleg is meestallaag.

'Eens in de eenltwee jaar worden de verloskundigen in de huisartsengroep
uitgenodigd. In de loop der tijd zijn een aantal afspraken gemaaki en we
bespreken dan hoe die lopen en stellen zonodig een en ander bij'.

Ook bij andere zorgverleners wordt een dergelijk patroon gevolgd. De omvang
van het werkgebied van de huisartsengroep en de mate van 'huisartsvriendelijk-
heid' van de betreffende organisaties, bepalen volgens de groepsvertegenwoordi-
ger vaak of een dergelijk overleg gedurende langere tijd in stand blijft. Zo wordt
de bereidheid van het Riagg om per huisartsengroep een contactpersoon aan te
wijzen een belangrijke stimulans voor regelmatig overleg genoemd. Ook een
'huisartsgerichte werkverdeling' door het maatschappelijk werk blijkt de samen-
werking op het niveau van de huisartsengroep te bevorderen. Het overleg met
verzorgingshuizen is in een enkele groep zeer intensief, waarbij een vertegen-
woordiger van het tehuis regelmatig de vergadering van de huisartsengroep
bezoekt. Dat is aIleen zinvol indien een huisartsengroep in hoofdzaak een verzor-
gingshuis 'bedient'. De discussie over de wenselijkheid 'verzorgingshuis-gericht'
werken van een huisartsengroep speelt op verschillende plaatsen, met heftige
tegenstellingen, zowel binnen huisartsengroepea als tussen groepen.

Tussen de eerste en tweede meting is overieg met de overige zorgverleners in
omvang teruggelopen. Enkele groepen zien dit als een 'tijdelijke terugval',
interne zaken hebben het grootste deel van de beschikbare tijd gevraagd.
Voor dit overleg zijn geen gegevens uit de Landelijke Peiling bekend.

Er zijn bij de samenwerking met deze zorgverleners geen contracten en geen
gemtegreerde activiteiten in de onderzoeksgroepen aanwezig.

10.6 Deelname aan beleidsvorming in RHV-verband

10.6.1 Overleg en afspraken

Het beleid tot de vorming van huisartsengroepen is een onderdeel van de reorga-
nisatie van de beroepsvereniging. Beoogd wordt de leden meer te betrekken bij,
maar ook meer te binden aan het LHV-beleid. Als taken zijn in het Reglement
Huisartsengroepen geformuleerd.
. Het voorbereiden van beleid in LHV-verband (taek 3).
. Het mede uitvoeren van de geldende vestigingsregeling (taak 4).
De bedoeling is dat voorgenomen LHV-beleid in de huisartsengroepen wordt
besproken en dat de mening van de groep door de RHV-vertegenwoordiger wordt
ingebracht in het RHV-overleg. De RHV-afgevaardigden rnoeten er dan op hun
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beurt voor zorgen dot deze meningen doorklinken in de Ledenvergadering von de
LHV. als hoogste besluitvormingsorgaon.
Reeds eerder is in hoofdstuk 8 gebleken dat de basisstructuur voor deelname aan
deze beleidsvorming in de meeste groepen aanwezig is. Vrijwel aile groepen
hebben een vaste vertegenwoordiger naar de RHV en RHV-onderwerpen staan in
die groepen als vast punt op de agenda. De intensiteit waarmee het beleid wordt
besproken verschilt tussen de onderzoeksgroepen. maar is gemiddeld boger don
landelijk. Overzicht 10.5 laat dat zien.

Overzicht 10.5 Bcspreking van het beleid van de beroepsgroep

2e meting land. peiling
0=48 0=886

niet of wordt veel gemiddelde niet of wordt veel gemiddelde
aUeen kort tijd aan SCOre aileen kort lijd ian score
besproken besteed (max. =5) besproken besteed (max. =5)

RHV-beleid 17% 27% 2.67 36% 15% 2.11

DHV-beleid 42% 17% 2.02 52% 10% 1.69

Iandelijk 58% 17% 1.65 63% 5% 1.40
LHV-beleid

totaal 39% 21% 2.34 s* 51% 9% 1.92

s* verschil tussen onderzoeksgroepen en Landelijke Peiling is significant (p = .01)

Het landelijk LHV-beleid heeft binnen huisartsengroepen duidelijk minder
belangstelling don de regionale zaken. Dit wordt door de gelnterviewde groeps-
vertegenwoordigers bevestigd.

'Het LHV-beleid word! als 'ver van het bed' ervaren, het leeft niet erg in
onze groep'.
'Het zijn vaak onderwerpen die ver afstaan van de eigen dagelijkse prakiijk:
Het zou veel extra tijd vragen aile ins en outs goed te bespreken'.

De RHV vervult voor de huisartsengroepen vooral een belongrijke functie in het
reguleren von de contacten met ondere zorgverleners, zoals al eerder in dit
hoofdstuk is gebleken.
Standpuntbepaling binnen de huisartsengroep over het RHV-beleid komt bij de
eerste meting nog maar incidenteel voor en is afhankelijk von het stadium waarin
de vorming von de RHV zich dan bevindt. Bij de tweede meting is het regelmatig
aan de orde (89% van de geiaterviewde groepsvertegenwoordigers maakt er
melding von). Regelmatige stondpuntbepaling binnen de groep en een mandaat
voor de vertegenwoordiger om namens de groep aan de besluitvorming deel te
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nemen zijn tezamen als indicator voor het hebben van afspraken voor dit
taakgebied gekozen. Bij de eerste meting functioneert nog slechts 14% op die
wijze, bij de tweede meting is dat 79%. Bij 10% van de groepen heeft het
overleg van RHV -vertegenwoordigers aileen een meningsvormende functie. De
besluitvorming is dan voorbehouden aan de algemene ledenvergadering van de
RHV. Landelijk is dat bij 15% van de RHV's het geval (n=74).

Het oordeel van de geinrerviewde groepsvertegenwoordigers over het functione-
ren van deze nieuwe structuur is over het algemeen positief. Het wordt ·met name
voor de RHV zelf een verbetering genoemd. De communicatie met de huisartsen-
groepen en de betrokkenheid zijn verbeterd. Het draagvlak van de RHV is
daardoor vergroot en er is Minder plenair overleg nodig.
Maar er zijn ook kritische geluiden. De huisartsengroep is voor standpuntbe-
paling erg afbankelijk van de informatie die door de RHV wordt geleverd.
Verschillende groepsvertegenwoordigers signaleren dat die informatievoorziening
niet goed loopt. Ook wordt er kritiek geuit op de traagheid en besluiteloosheid op
RHV-niveau. Zodra een controversieel onderwerp op de agenda komt (bijvoor-
beeld herindeling van waameemregio's of de koppeling van ceo huisartsengroep
aan een verzorgingstehuis) stagneert de besluitvorming. Enkele groepen vinden
dat de RHV voor hen zelfs remmend werkt. Ze voelen zich als huisartsengroep
opgezadeld met de problemen van RHV en DHV, waardoor hun eigen activiteiten
in de knel komen.
Deze kritisehe opmerkingen zijn niet tot een enkele RHV of district beperkt. Ook
uit andere bronnen blijkt dat het functioneren van de RHV op een aantal plaatsen
moeizaam verloopt (de Huisarts, 1993c; Project Huisartsengroepen, 1994).

Een contract waarin de huisartsengroep formeel vastlegt dat ze als onderdeel van
de LHV functioneert (ondertekening van het Reglement Huisartsengroepen) is bij
54% aanwezig. Drie groepen hebben een eigen variant op het reglement opge-
steld ondermeer omdat men het reglement te zeer gericht vindt op de LHV als
vereniging. Bij de eerste meting hebben reeds 14 groepen, vooruitIopend op het
Reglement Huisartsengroepen, een eigen overeenkomst gesloten.
Landelijk heeft 37% het LHV-Reglement Huisartsengroepen ondertekend en heeft
11% een eigen variant daarop. Het verschil met de onderzoeksgroepen is niet
significant.

10.6.2 Geintegreerde activiteiten: uitvoering van het vestigingsbeleid

In het Reglement Huisartsengroepen wordt deze taak afzonderlijk vermeld,
hetgeen illustreert hoeveel waarde daar in het LHV-beleid aan gehecht wordt.
Voor de LHV biedt het de mogelijkheid de instroom van nieuwe artsen te
bewaken in omvang en kwaliteit. Voor de huisartsengroep zelf biedt het een van
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de weinige mogelijkheden om enigszins controle uit te oefenen op de risico's van
samenwerken ('ex ante controle', Williamson, 1985).
Bij eerste meting is reeds 34% van de buisartsengroepen in het verleden bij de
selectie van nieuwe leden betrokken geweest. Bij de tweede meting heeft opvol-
ging of nieuwe vestiging in 13 groepen gespeeld, 8 groepen hebben actief aan de
selectie van een nieuw groepslid meegewerkt (3 maal is aileen een profielschets
gemaakt). Soms heeft de groep er zelf voor gekozen de selectie over te laten aan
de praktijk waar de opvolging of uitbreiding plaats vindt. Soms is men door de
vestigingscommissie buiten spel gezet, zeer tot ongenoegen van de groep. Goede
spelregels voor het uitvoeren van het vestigingsbeleid lijken op een aantal
plaatsen nog te ontbreken.
Landelijk meldt 39% van de groepen (= 324 groepen) met opvolging of een
nieuwe vestiging in het afgelopen jaar te maken hebben gehad. Driekwart daarvan
is actief bij de selectie betrokken geweest, waarvan 21% aileen via het maken van
een profielschets (verschil met de onderzoeksgroepen significant, p .04).

10.6.3 Het zich presenteren als grocp

Ook dit wordt in het LHV-Reglement Huisartsengroepen als afzonderlijke taak
genoemd (taak 8). Hoe dit wordt uitgevoerd is niet systematisch onderzocht,
maar verschillende gegevens wijzen er op dat dit ook in toenemende mate plaats
vindt. AI eerder is gemcld dat 22% van de onderzoeksgroepen een gezamenlijke
patientenfolder heeft. Ook het aanwijzen van portefeuillehouders voor exteme
contacten wijst op het rneer optreden als groep. Een jaarverslag, een in het
reglement opgenomen verplichting, wordt voor zover bekend in beperkte mate
gemaakt. Hierbij is afgegaan op de van de groepen ontvangen verslagen, er is
niet direct naar gevraagd.

10.7 Samcnvatting en conclusics

Een vast overleg met specialisten en ziekenhuizen en met de thuiszorg zijn beide
bij ruim de helft van de groepen aanwezig. De meeste van deze contacten lopen
via een vertegenwoordiger. Deze contact en zijn vrijwel uitsluitend gericht op
uitwisseling en afstemming. Er is weinig 'gezamenlijke produktie' in de zin van
geintegreerde activiteiten, waardoor de noodzaak tot meer bindende vonnen van
samenwerken (contracten) ook nog nauwelijks aanwezig is.
In vergeJijking met de groepen uit de Landelijke Peiling hebben de onderzoeks-
groepen iets vaker overleg met ziekenhuizen en specialisten en een hogere score
voor afspraken met thuiszorgorganisaties.

Er Iijkt bij de onderzoeksgroepen een duidelijke verschuiving in samenwer-



161

kingspatronen plaats te vinden van 'netwerken als structuur' naar 'netwerken als
proces'. Daarbij ligt het accent op het aanknopen van rclaties die naar behoefte
geactualiseerd kunnen worden. Het aanwijzen van portcfeuillehouders binnen de
huisartsengroep voor de contacten met derden wijst daarop.
Een tweede verandering is dat contacten met andere zorgverleners meer op
regionaal niveau worden georganiseerd. Oat sluit aan bij de schaalvergroting die
op veel terreinen in de gezondheidszorg plaats vindt. Indien dan echter niet
tevens is gezorgd voor een directe verbindingslijn met de huisartsengroep en
goede communicatie, ncemt de directe betrokkenheid van de huisartsengroep at.
Een enkeling signaleert het gevaar dat de huisarts hierdoor in een geisoleerde
positie dreigt te raken.

In het bilarerale-patientgerichte overleg worden weinig problemen ervaren. Voor
de 'eenvoudige transacties' (ongecompliceerde hulpvragen) is een ad-hoc struc-
tuur ook volgens de trensactiekostentheorie een voldocnde mate van organisatie.
Complexe hulpvragen vergen meer organisatie en aangezicn die per arts weinig
frequent voorkomen, verdient, theorctisch gezien, regulering via 'een derde
partij' de voorkeur. Waar een dergelijke structuur in de vorm van een coordina-
tiepunt aanwezig is, lijkt dat ook good te functioneren. De rol van de huisartsen-
groep zal dan beperkt zijn, maar is als informatiekanaal wel van groot belang.
Daar blijkt nog wel een en ander aan te schorten.

Dit alles wijst erop dat de RHV een sleutelrol bij het reguleren van de exteme sa-
menwerking vervult. Die functie van de RHV lijkt voor de huisartsengroepen
belangrijker te zijn dan de lijn naar het landelijke LHV-beleid.
Bij het uitvoeren van die taak zal de RHV steeds meer te maken krijgen met de
specifieke netwerkproblematiek, waarin besluitvorming aileen via consensus te
bereiken is en bij belangentegenstellingen een verlamming dreigt. Geconcludeerd
moet worden dat het verder ontwikkelen van de RHV als 'netwerkorgaan' een
belangrijke voorwaarde is voor de uitvocring van exteme taken door de huisart-
scngroep. Een beleid ter ondersteuning van huisartsengroepen zal zich daarom
ook op de RHV moeten richten.



Hoofdstuk 11 Ontwikkeling naar samenwerkingstypen
en fasering

11.1 Onderzoeksvraag

Uit de drie voorafgaande hoofdstukken is gebleken dat tussen de eerste en tweede
meting de basisstructuur binnen de onderzochte huisartsengroepen is verbeterd,
dat er een uitbreiding van taken heeft plaats gevonden en dat de uitvoering van
bestaande taken is gelntensiveerd.
In dit hoofdstuk wordt nagegaan of:
• in de uitvoering van taken en het gebruik van reguleringswijzen een typologie

of fasering te onderkennen is?
In hoofdstuk 4 zijn op basis van de theoretische verkenning van samenwer-
kingsvarianten vier typen onderscheiden: de collegiate kring (individuele verant-
woordelijkheid, inhoudelijke regulering door overeenstemming in waarden) , het
zakelifk verband (individuele verantwoordelijkheid, regulering van organisatori-
sche voorwaarden door afspraken en contracten), het professionele team (geza-
menlijke verantwoordelijkheid en regulering van inhoudelijk beleid door afspra-
ken) en het 'ondememende' team (gezamenlijke verantwoordelijkheid en regule-
ring via geintegreerde activiteiten, zowel intern aIs extern). Verondersteld is dat
groepen aIs zakelijk verband of collegiale kring zullen starten, waama eerst een
ontwikkeling nodig is in de richting van een professioneel team om een eventuele
ombuiging naar een 'ondememend' team te kunnen maken. Externe samenwer-
king zal, zo is verondersteld, op gang komen nadat de interne samenwerking
ontwikkeld is en de groep zich aI meer aIs professioneel team gaat kenmerken.

Paragraaf 11.2 bevat een samenvattend overzicht van de in de eerdere hoofdstuk-
ken beschreven ontwikkelingen in taakuitvoering. Daarbij zal dan met name
worden ingegaan op het onderscheid in taakuitvoering bij kerntaken en bij
keuzetaken .
In paragraaf 11.3 wordt samengevat in hoeverre de onderzoeksgroepen zich
onderscheiden van de Landelijke Peiling. Aan de hand van plannen en voorne-
mens van de groepen zal dan ook worden ingegaan op mogelijke verdere ontwik-
kelingen. In de daarop volgende paragrafen wordt onderzocht of er patronen in
de ontwikkeling als huisartsengroep te vinden zijn en of die patronen overeen-
stemmen met de verwachtingen.
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11.2 Kerntaken en keuzetaken

In hoofdstuk: 6 is weergegeven wat de individuele Ieden de kerntaken van de
huisartsengroep vinden, wat taken naar keuze en wat geen taak van de huisartsen-
groep. Geen enkele taak is duidelijk afgewezen.
Als kerntaken springen eruit: het regelen van de waarneming en de zorg voor
continuiteit, het fannacotherapie-overieg en de deeiname aan de RHV.
Deze drie taken komen ook in de uitvoering duidelijk als kerntaken naar voren en
de consensus over de uitvoering is bij deze taken het grootst (consensus over
groepsdomein) .
Praktijkorganisatorische afstemming en de samenwerking met andere zorgverle-
ners zijn keuzetakeo. Sommige groepen pakken die keuzetaken weI op, andere
niet en welke taken dan voorrang krijgen is (nog) niet duidelijk.
Medisch beleid neemt als taak een specifieke plaats in. Uitwisseling en deskun-
digheidsbevordering wordt door een meerderheid als kerntaak gezien, het brengen
van eenheid in dat beleid is volgens de meerderheid een taak naar keuze.
In overzicht 11.1 en 11.2 zijn de bevindingen uit de drie voorafgaande hoofd-
stukken samengevat, waardoor beter te zien is op welke gebieden de meeste
veranderingen hebben plaatsgevonden.

De basisstructuur voor waarneming en voor interne organisatie zijn duidelijk
verbeterd, die voor deelname aan het RHV-beleid is reeds bij de eerste meting
hoog.

Overzicht 11.1 Percentage groepen dat aan aile voorwaarden per basisstruc-
tuur voidoet en gemiddelde somscores.
(n ml =50. p. m2=48)

eerste meting tweede meting

basisstructuur waarneming
(max. = 5) 32% 3.46 62% 4.20s**

basisstructuur voor deelname aan
RHV-beleid (max. = 2) 80% 1.72 83% 1.82ns

basisstructuur voor interne organisatie
(max = 4) 40% 2.88 71% 3.35s**

ns getoetst (gepaarde t-rest) en niet significant. p > .05
s** significant verschil tussen Ie en 2e meting (gepaarde t-test). p S .001
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Overzicht 11.2 Samenvatting van de wijzc van regulering per taakgebied
in percentage voor activiteiten per huisartsengroep (als voltallige huisartsengroop
of in kleiner verband)
en gemiddelde somscores
n meting I = 50. n meting 2 = 48

individuele .. • groepsbeleid
autonomie

collegiaal overleg afspraken contracren gelntgr .act.
ml m2 ml m2 ml m2 ml m2

waamem. 64% 75% geen 68% 87% 40% 58%
en zorg v. vergelijking
continuiteit 2.13 2.83s* 1e/2e meting 2.08 2.75s** .46 1.06s**

medisch 82% 87% 16% 31% 16% 35%
inhoudelijk
beleid 1.26 1.96s** .52 1.23s*

prescriprie, 58% 90% 34% 69% 4% 35% 4% 12%
samw. met
apotheker 2.10 4.33s** 1.34 2.48s**

praktjjk- 20% 42% 8% 25% 20% 29%
organ is.
integratie .74 1.565*

samw. met 50% 58% 28% 23% 6% 8%
specia listen
Iziekenhuis 1.21 1.57ns .43 .40ns

samw. met 58% 58% 30% 35% 16% 27% 4% 12%
kruiswerk 1
coiirdinatie 1.10 .75 .43 .44ns
thuiszorg ns

samw. met 64% 50% 38% 40%
overige
zorgverl. .82s* .52 .30 .27ns

RHV· geen 14% 79% 14% 54% 34% 17%
deelname vergelijking

le/2e meting

ns getoetst (gepaarde HOOls) en niet significant (N.n. alleen de somscores zijn getoetst)
s* significant verschil tussen Ie en 2e meting. p < .05
s** idem.pS.OOI

Ben lege eel wil zeggen dat de betreffende reguleringswijze bij de onderzoeksgroepen niet voorkomt.
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De toename in reguleringswijze is het hoogst bij de interne taken en bij RHV-
deelname. De toename blijkt zowel uit het percentage groepen dat van een
bepaalde wijze van regulering gebruikt rnaakt, als uit de toename in de gemiddel-
de somscores. Bij de externe samenwerking is er soms wei sprake van uitbreiding
van het aantal groepen dat overleg heeft of afspraken maakt, uit het afnemen van
de gemiddelde somscores wordt duidelijk dat de intensiteit daarvan echter minder
wordt. Samenwerking met andere zorgverleners wordt bij de tweede meting vaker
via een vertegenwoordiger op RHV-niveau geregeld en vindt meer incidenteel
plaats, wat beide tot lagere somscores leidt.
Overleg als reguleringswijze wordt bij de tweede meting voor aile taakgebieden
door tenminste de helft van de groepen toegepast, aIleen overleg over praktijkor-
ganisatorische integratie is daar een uitzondering op.
De meeste afspraken hebben op de kemtaken betrekking en in toenemende mate
zijn ook contracten voor deze taken gesloten. Het belang om de samenwerking
op meer bindende wijze te regelen wordt voor de kerntaken blijkbaar het meest
duidelijk gevoeld. Behalve als bescherming tegen mogelijk opportunistisch gedrag
binnen de groep, hebben ze ook de functie de betrouwbaarheid van de groep
tegenover derden, en dan met name tegenover de verzekeraars, aan te tonen.
De bevinding dat deskundigheidsbevordering en toetsing wei tot de kerntaken
wordt gerekend en eenheid brengen in medisch beleid niet, weerspiegelt zich in
de hoge score voor medisch-inhoudelijk overleg en de in verhouding daarmee
zeer lage score voor afspraken, Aan uitwisseling en afstemming van inhoudelijk
beleid wordt meer aandacht besteed, maar met behoud van voldoende eigen
beleidsruimte. Daar passen dan ook geen contracten bij.
Contracten zijn er buiten de kerntaken aIleen voor de samenwerking met de
wijkverpleging en thuiszorgorganisaties. Waarschijnlijk speelt hier het belang dat
de andere partij aan dergelijke regelingen hecht een grotere rol dan de keuze en
voorkeur van de huisartsengroepen zelf.

Hoewel zoals overzicht 11.2 laat zien er op verschillende gebieden geintegreerde
activiteiten worden uitgevoerd, zijn deze over het algemeen beperkt van omvang.
Er is nog weinig sprake van 'gezamenlijke produktie'. De eigen zelfstandigheid
van praktijken blijft vrijwel volledig in stand. Aanzetten tot meer integratie zijn
er bij de regeling van de waameming (het organiseren van een aantal gezamenlij-
ke voorzieningen voor de bereikbaarheid) en op het gebied van de praktijkvoering
door gezamenlijke automatisering.

11.3 De onderzocksgroepcnals voorlopers?

In de voorafgaande hoofdstukken is waar mogelijk een vergelijking gemaakt
tussen de onderzoeksgroepen en de gegevens uit de Landelijke Peiling.
De onderzoeksgroepen hebben bij de tweede meting in verhouding tot de
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Landelijke Peiling veelal een hogere score. Bij de eerste meting, dus twee jaar
daarvoor, zitten ze nog onder die cijfers. Dat wijst er op, zoals al eerder is
verondersteld, dat de ondcrzoeksgroepen waarschijnJijk enigszins een voorhoede
vonnen.
De onderzoeksgroepen scoren in vergeJijking met de LandeJijke Peiling signifi-
cant hoger voor de mate van overleg over het beleid van de beroepsgroep,
overleg over praktijkvoering, overleg met ziekenhuizen en specialisten en af-
spraken met thuiszorgorganisaties. De onderzoeksgroepen zijn dus vooral
voorlopers voor de taak die specifiek gekoppeld is aan de vorming van de
huisartsengroep (deelname aan beleidsvonning van de beroepsgroep) en voor
taken die niet tot de kemtaken behoren. Op het gebied van de waameming zijn er
geen significante verschillen en ook niet voor medisch-inhoudelijk overleg of
deelname aan fannacotherapie-overleg. Dit betekent dat de bevindingen uit de
onderzoeksgroepen, zeker voor deze onderdelen, een ruimere geldigheid hebben.
De landelijke cijfers laten, waar ze vergeleken kunnen worden met gegevens uit
eerdere onderzoeken (van den Hombergh en Jacobs, 1991; Geneeskundige
Inspectie, 1992), eenzelfde ontwikkelingstendens als de onderzoeksgroepen zien.

De meeste onderzoeksgroepen oordelen zelf dat ze in de ontwikkeling als
huisartsengrocp al een heel eind gevorderd zijn, zoals overzicht 11.3 laat zien.
De groepsvertegenwoordigers hebben op een 5-puntsschaal aangegeven in
hoeverre volgens hen de eigen groep aile in het Reglement Huisartsengroepen
aangegeven taken vervult. Deze vraag is ook in de Landelijke Peiling voorgelegd
en daarbij blijkt dat het verschil in dat eigen oordeel tussen beide onderzoekspo-
pulaties klein is.

Overzicht 11.3 Oordecl grocpsvcrtegenwoordiger over de mate van 'huls-
artsengroep zijn'

onderzoeksgroepen landelijk

volledig huisartsengroep (5)
score 4
score 3
score 2
al\een waameming (1)

10%
33%
44%
8%
4%

9%
33%
36%
18%
5%

chi-kwadraat toets, Diet significant. p .45

Veel groepsvertegenwoordigers geven bij de tweede meting aan dat volgens hen
in de ontwikkeling van de groep, zeker voorlopig, de grens is genaderd. Er zijn
bij de tweede meting weinig nieuwe plannen, men wiI nu stabiliseren en bestendi-
gen wat is bereikt, Dat geldt dan in het bijzonder voor fannacotherapie-overleg
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en medisch-inhoudelijk overleg. Bijna driekwart van de groepen (31%) zegt die
activiteiten verder te willen gaan intensivcren.

Vande plannen die de onderzoeksgroepen bij de eerste meting hebben zijn die
voor geintegreerdc activiteiten het minst gerealiseerd. Bij de tweede meting zijn
dergelijke plannen nauwelijks rneer aanwezig. Dat wijst er op dat dit soort
activiteiten de behoeften en waarschijnlijk ook de kracht van huisartsengroepen,
voorlopig nog te boven gaan. De huisartsengroep lijkt vooralsnog geen opstap te
vormen naar een groepspraktijk. Het zwaartepunt ligt bij kwaliteitsbevordering
van de individuele beroepsuitoefening.
Bij de eerste meting is 10% voornemens het overleg met specialisten te gaan
opzetten of verbeteren en eveneens 10% heeft dergelijke plannen voor het overleg
met de eerste lijn. Bij de tweede meting maakt geen enkele groep nog melding
van dergeIijke voornemens.

Plannen en voornemens hebben ook landelijk hoofdzakelijk betrekking op het
verder uitbouwen van nascholing en toetsing, het farmacotherapie-overleg en op
versterking van de interne organisatie en groepsvorming. Dat wijst er op dat de
ambities van de meeste groepen zich tot die taken beperken.
Na de groei beginnen de grenzen van de huisartsengroep in zieht te komen.

De tijd die voor activiteiten van de huisartsengroep beschikbaar is, is beperkt
zoals uit de individuele gegevens is gebleken. Bij groepen die al een hoge
gemiddelde tijdsinvestering hebben, neemt die niet verder toe. Zes uur per maand
vergadertijd als groep lijkt het maximum te zijn. Slechts 5% van de onderzoeks-
groepen heeft bij de tweede meting meer dan 6 uur overlegtijd per maand (met
een gemiddelde van 3.49 uur per maand).
Ook de gegevens uit de Landelijke Peiling laten zien dat er een grens is aan de
beschikbare tijd. Landelijk besteedt 7% van de groepen meer dan 6 uur per
maand aan overleg (het gemiddelde is 3.11 uur en dat verschilt niet significant
met de onderzoeksgroepen).

11.4 Op zoek naar samenwerkingstypen

Hoewel de grenzen van de huisartsengroep bereikt lijken; de groei in taakuitvoe-
ring en reguleringswijzen is onmiskenbaar. In hoeverre zijn er nu in de combina-
tie van taken en reguleringswijzen bepaalde patron en te onderkennen en zo ja,
stemmen die patron en dan overeen met de vooraf geconstrueerde typen? Inzieht in
het patroon waarop uitbreiding van taken verloopt is bij verdere implementatie
van belang.
Ter beantwoording van deze vraag zijn verschillende analyses uitgevoerd. Ais
eerste is clusteranalyse toegepast, met basisstructuur en reguleringswijzen als
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variabelen. Er is gebruik gemaakt van hierarchische clustering (Ward-methode).
Oat houdt in dat stap voor stap bekeken wordt welke groepen het meest op elkaar
Iijken (op basis van de euclidische afstand). Die groepen worden dan aan eIkaar
gekoppeld, waama weer gekeken wordt welke koppels de meeste overeenkomsten
hebben. Zo ontstaan steeds grotere clusters van min of meer gelijksoortige
huisartsengroepen.
Bij de eerste meting kunnen drie redelijk interpreteerbare clusters worden
onderscheiden. Er is een cluster waarbinnen de groepen zich hoofdzakelijk
beperken tot intern inhoudelijk overleg (en dat dus Iijkt op de collegiale kring) ,
een cluster met hoge scores voor aile vormen van interne samenwerking naast
beperkte externe samem ....erking en een cluster met weinig inhoudelijk overleg
maar wel hoge scores voor de andere taakgebieden. De Indeling is echter niet erg
stevig. De standaarddeviatie binnen de clusters is nog aanzienlijk. Oat de indeling
niet stevig is blijkt ook weI uit de bevindingen bij de tweede meting. De best
bruikbare indeling komt uit op vier typen. De clustersindeling laat dan echter een
heel ander patroon zien en de onderscheiden dimensies zijn niet of nauwelijks tot
bepaalde reguleringswijzen of taakgebieden terug te brengen. Het blijkt ook niet
zo te zijn dat het ene type uit de eerste meting zich ontwikkeld heeft tot een van
de typen uit de twee meting. De typen zijn over aile vier de nieuw gevormde
clusters verspreid.

am toch een beeld te krijgen van de samenhang van taken en het gebruik van
reguleringswijzen per groep zijn de groepen ingedeeld naar weinig, gemiddeld en
veel inhoudelijk overleg bij de tweede meting.
Via kruistabelJen en variantieanalyse is nagegaan in hoeverre groepen met weinig,
gemiddeld of veel overleg ook ten aanzien van andere activiteiten verschillen.

Dan blijkt dat de 16 groepen met het minste overleg geen medisch-inhoudelijke
afspraken hebben en slechts in beperkte mate niet-bindende prescriptie-afspraken.
Slechts twee groepen springen er uit met wel een hoge score voor afspraken. De
groepen met weinig intern overleg blijken over het algemeen ook geen geza-
menlijke activiteiten uit te voeren en geen overleg over praktijkorganisatie te
hebben. De scores voor contracten en voor interne organisatie zijn bij deze
categorie ook laag. Deze groepen tenderen dus het meest naar de collegiale kring ,
hoewel ze dus, anders dan in het theoretisch model is aangegeven, weinig
inhoudelijk overleg hebben.

De 17 groepen met ecn gcmiddelde score voor overleg hebben in meerderheid
wei afspraken voor het mcdisch beleid maar deze zijn niet bindend. Ook voeren
vrijwel aile groepen in deze categorie op beperkte schaal gezamenlijke activiteiten
uit, Overleg over praktijkvoering is uitzondering. Deze groepen lijken dus tussen
de collegiate kring ell he! projessioneie team in te zitten.
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De 15 groepen met veel inhoudelijk overleg hebben op een groep na allemaal
afspraken over medisch-inhoudelijk beleid en aile groepen met bindende afspra-
ken zijn in deze categorie te vinden. Op twee na is in deze groepen ook sprake
van afstemming van praktijkvoering. De hoogste scores voor geintegreerde
activiteiten zijn ook hier te vinden. Deze categorie is het meest duidelijk als
projessioneel team te herkennen.
Er zijn tussen groepen met een gemiddelde en met een hoge score niet zoveel
verscbillen in mate waarin contracten voorkomen en in mate van interne organisa-
tie. Overzicht 11.4 vat deze verscbillen samen. Aile aangegeven verschillen
tussen de categorieen zijn significant (variantie-analyse p. < .05).

Overzicht 11.4 Samenwerkingstypen

collegiate tussen collegiale kring professioneel
kring en professioneel team team

weinig gemiddeld veel
inhoudelijk inhoudelijk inhoudeJijk
overleg I overleg overJeg

16 groepen 17 groepen 15 groepen

afspraken medisch beJeid en
prescriptiebeleid laag gemiddeld hoog

bindende afspraken niet niet hoog

contracten laag hoog hoog

overleg over praktijkvoering laag gemiddeld hoog

gemtegreerde activiteiten laag gemiddeld hoog

interne organisatie Jaag hoog hoog

acceptatie groepsbesluiten laag gemiddeld hoog

onderling vertrouwen Jaag gemiddeld hoog

De groepen zijn op basis van inhoudelijk overleg (medisch beleid plus farrnacotherapie-overJeg) in
drie categorieen ingedeeld.

Het zakelijk verband is als afzonderlijk type niet te traceren. Een dergelijk
verband zou zich moeten manifesteren door een uitgebreid waarneemcontract
(waarin afspraken ter voorkoming van opportunistisch gedrag zijn vastgelegd),
overleg en afspraken over praktijkvoering, eventueel ook gezamenlijke activi-
teiten op dat gebied en geen of nauwelijks medisch-inhoudelijk overleg. Er zijn
drie groepen die weinig mediscb-inhoudelijk overleg hebben en wei afspraken
over praktijkorganisatie. Op het punt van contracten onderscbeiden zij zich echter
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niet van de andere groepen. Dat de beschenning van zakelijke belangen wel een
rol speeIt in de regulering van de samenwerking is al eerder, uit de omvang en
inhoud van de waameemcontracten, gebleken. Dergelijke uitgebreide contracten
komen echter alleen voor in de groepen die ook veel inhoudelijk overleg en
afspraken kennen.

Bij de onderzoeksgroepen bevinden zich enkele groepen die, zeker in het verle-
den, als 'ondememend' team zijn aan te merken. Zij vormen een huisartsengroep
'avant la lettre'. De groepen zijn of waren betrokken bij het ontwikkelen van
nieuwe vormen van externe samenwerking. Tijdens de onderzoeksperiode hebben
deze groepen min of meer een pas op de plaats gemaakt. Dit is voor een deel een
bewuste keuze, omdat ze mede onder invloed van het LHV beleid weer meer
accent zijn gaan leggen op interne samenwerking en onderlinge toetsing. Voor
een deel is de stagnatie ook veroorzaakt omdat men met interne of externe
problemen is geconfronteerd 1.

Tussen reguleringswijzen voor interne taken is dus duidelijk een verb and aanwe-
zig en de omvang van het interne overleg lijkt een goede indicator te zijn voor de
omvang van de overige interne activiteiten. De omvang van de externe samenwer-
king staat hier los van. Een hoge score voor externe samenwerking komt in alle
drie de categorieen even vaak voor.

Er blijken dus drie typen empirisch aanwijsbaar te zijn: de collegiale kring , het
professionele team en een type dat tussen beide inzit. De collegia Ie kring krijgt
dan wel een andere invulling als er in het theoretisch model aan is gegeven. Het
is een, ook inhoudelijk gezien, segment ale samenwerkingsvonn. De gezamen1ijke
gedeelde waarde is 'dat ieder vakinhoudelijk zijn eigen verantwoordelijkheid
dient te behouden'. Het is een cultuur waarbij de heterogeniteit in stand blijft
(Marx, 1986).
Het 'ondememend' team is weI als 'streefdoel' in een aantal groepen herkenbaar,
realisering stu it vooralsnog op grenzen. Een puur zakelijk verband lijkt weinig
aantrekkelijk te zijn.

I Zes groepen tenderen. op grond van hun voorgeschiedenis en aspiraties naar een 'onderne-
mend' team. OpvalJcnd is dat het clrie groepen betreft waarbij de kern gevormd wordt door
huisartsen uit gezondheidscentra of een grote groepspraktijk. De andere clrie groepen kenmer-
ken zich door een goed afgebakende. eigen waameemregio (geen andere huisartsengroepen in
hetzeltde gebied), De groepen met artsen uit gezondheidscentra bebben voor een deel binder
ondervonden van de financiele problemen van deze centra. Een van de andere groepen is in een
emstig conflict geraakt met een naburige huisartsengroep over de afbakeniog van de waameem-
regio's en opvolging in een van de praktijken. In enkele groepen zijn. mede door intensivering
van de samenwerking, de onderlinge verhoudingen onder druk komen staan en is er zoals men
zelf aangeeft, opnieuw tijd nodig voor 'teamvorming'.
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11.5 Herkenbaarheid van de typen in de Landelijke Peiling

Er is nagegaan of eenzelfde patroon ook in de landelijke gegevens is terug te
vinden. De groepen uit de Landelijke Peiling zijn ingedeeld in drie categorieen
op basis van de relatieve tijd die ze in het groepsoverleg besteden aan mediseh-
inhoudelijk overleg. Ook hier blijkt dat veel medisch-inhoudelijk overleg
significant samengaat met hoge scores voor medisch-inhoudelijke afspraken,
overleg over praktijkvoering en het uitvoeren van geintegreerde activiteiten.
Groepen met weinig medisch-inhoudelijk overleg scoren op al deze onderdelen
laag. Waameemcontracten komen vaker voor bij groepen met gemiddeld overleg
en zijn bij groepen met weinig medisch inhoudelijk overleg het minst aanwezig.
In de Iandelijke gegevens gaat veel medisch-inhoudelijk overleg weI samen met
een hoge score voor extern overleg. Tussen medisch-inhoudelijk overleg en
externe afspraken is geen verband gevonden.

Er zijn ook Iandelijk geen aanwijzingen voor het voorkomen van het zakeiijk
verband, maar er zijn ook minder gegevens beschikbaar waarmee dat type te
traceren is. Zo ontbreken gegevens over praktijkorganisatorische afspraken en
over de omvang van de contracten. De bevinding dat veel overleg over praktijk-
organisatorische zaken samengaat met veel medisch-inhoudelijk overleg wijst er
op dat er weinig groepen zullen zijn die eenzijdig het zwaartepunt Ieggen bij
samenwerking rond organisatorische en ondersteunende taken.
Het 'ondememend' team is op basis van de landelijke gegevens niet herkenbaar.
WeI blijkt uit de voornemens en plannen dat er weinig ambities in die richting
aanwezig zijn. Het beeld dat uit de onderzoeksgroepen is ontstaan voor het
samengaan van activiteiten binnen een huisartsengroep wordt dus op basis van
deze landelijke gegevens versterkt.

11.6 Op zoek naar een fasering in de ontwikkcling

Vormen deze drie onderscheiden typen, de collegiale kring, het professionele
team en de tussenvorm, nu ook opeenvolgende stadia?
Bij de eerste meting blijkt eenzelfde patroon in typen te worden aangetroffen.
Groepen met veel inhoudeJijk overleg hebben ook de meeste medisch-inhoudelijke
afspraken en voeren vaker overleg over de praktijkvoering. Extern overleg komt
ongeveer in dezelfde male voor bij groepen met vecl, gemiddeld of weinig
medisch-inhoudelijke overleg. Hetmeest opva\lende verschil met de bevindingen
uit de tweede meting is dat groepen met gemiddeld overleg nog weinig afspraken
hebben.
De helft van de groepen valt zowel bij de eerste als de tweede meting in dezelfde
categorie waarbij 9 groepen in beide metingen hoog scoren en 10 groepen in
beide metingen Iaag. Nu is deze indeling in categorieen relatief, maar de gege-
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yens Iijken er weI op te wijzen dat in ieder geval een deel van de groepen zich
van collegiale kring meer in de richting van een projessioneel team ontwikkelt en
een klein deel zieh, al of niet als bewuste keuze, tot de collegia Ie kring beperkt.

Om nog wat meer inzicht te krijgen in een mogelijke fasering of opeenvolging
van de activiteiten van een huisartsengroep is nagegaan welke correlaties er
aanwezig zijn tussen de reguleringswijzen bij de eerste en die bij de tweede
meting. Daarbij is ook betrokken de mate waarin de basisstructuur bij de eerste
meting reeds aanwezig is. Groepen die deze structuren al gerealiseerd hebben,
hoeven inuners geen tijd meer te investeren in deze voorwaarden en zouden dus
gemakkelijker volgende stappen in de ontwikkeling van de huisartsengroep
kunnen zetten. (RHV -structuur is buiten beschouwing gelaten omdat dat in de
meeste groepen is gerealiseerd.)
De uitkomsten van deze analyses staan in overzicht 11.4. De vrij algemeen
voorkomende hoge correlatie tussen dezelfde overlegvormen of afspraken uit de
eerste en de tweede meting, zijn uit het overzicht weggelaten.

Overzicht 11.4 Correlaties in reguleringswijzen tussen Iste en 2de meting

score bij de eerste meting correleert bij de tweede meting met:

basisstructuur waameming · overleg met overige zorgverleners (.37*)
· omvang waameemcontract (51**)

basisstructuur interne organisatie · contract voor RHV-deelname (36*)

waarneemoverleg · gezamenlijke automatisering (.43*)

overleg medisch beleid · geintegreerde activiteiten medisch beleid (.44*)

afspraken over prescriptiebeleid · overleg met overige zorgverleners (.57**)

contract huisartsengroep · overleg met specialisten (53**)

* P .01
** P .001

De hier gesignaleerde samenhangen zijn binnen de eerste meting alleen aanwezig
tussen de basisstructuur voor waameming en de omvang van het waarneem-
contract. Deze samenhang is haast vanzelfsprekend omdat het hebben van een
waarneemcontract een van de indicatoren is voor de basisstructuur bij waarne-
ming.
De overige verbanden laten zien dat, waar er sprake is van een opeenvolgende
ontwikkeling, de uitbreiding gaat van overleg naar geintegreerde activiteiten en
van regulering van interne taken naar extern overleg.
Het aantal gevonden verbanden is echter vrij klein te noemen.
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1107 Samenvatting en conclusies

De taken die door de individuele leden als kerntaken zijn aangeduid blijken in de
meeste groepen ook gerealiseerd te worden. Kerntaken worden in toenemende
mate via contracten geregeld. Het belang van niet-vrijblijvende samenwerking
wordt voor deze onderdelen dus onderkend.

Als samenwerkingstypen zijn te onderseheiden: de collegiale kring, het projessio-
nele team en een 'tussentype',
Het professionele team kenmerkt zich door een zekere mate van gezamenlijke
verantwoordelijkheid. Een dergelijke team heeft hoge scores voor alle interne
taken en heeft ook een aantal bindende afspraken over het inhoudelijke beleid.
Ongeveer een derde van de onderzoeksgroepen is, voor wat betreft de interne
taakuitvoering, als projessioneel team aan te merken. De overige groepen
tenderen meer naar de collegiale kring of zijn als 'tussentype' aan te duiden.
De collegiale kring gaat uit van individuele verantwoordelijkheid en beperkte
activiteiten. Mediseh-inhoudelijke afstemming vindt wei plaats, maar er wordt
grote waarde gehecht aan eigen vrijheid van beleid.
Het zakelijk verband (beperkte samenwerking voor organisatorisehe en voorwaar-
denscheppende activiteiten) komt onder de onderzoeksgroepen niet duidelijk als
afzonderlijk type voor. Het accent ligt bij alle groepen op kwaliteitsbevordering
van de individuele beroepsuitoefening.
Een vierde, vooraf verondersteld type: het 'ondememend' team (gezamenlijke
verantwoordelijkheid en veel in- en externe gemtegreerde activiteiten) is uit de
onderzoeksgroepen niet duidelijk naar voren gekomen. Een beperkt aantal
groepen heeft wel aspiraties in die richting, de feitelijke realisering stuit echter op
grenzen.

De bevinding dat veel medisch-inhoudelijk overleg ook samengaat met hoge
scores voor andere vormen van interne regulering, wordt door de gegevens uit de
landelijke peiling bevestigd. Landelijk is het zakelijk verband minder goed te
traceren, er zijn echter geen aanwijzingen dat dit type veeI voor zal komen.

De mate waarin interne taken worden vervuld blijkt bij de onderzoeksgroepen
geen relatie te hebben met de uitvoering van externe taken. Het is dus niet zo dat
als interne taken eenmaal goed lopen, overgestapt wordt naar externe taken, zoals
in het theoretische model is verwaeht. Er zijn eerder aanwijzingen voor het
omgekeerde. Groepen gaan de uitvoering van exteme taken beperken om de
kerntaken beter tot ontwikkeling te kunnen brengen.

In het volgende hoofdstuk zal, als laatste stap in de analyses, worden nagegaan in
hoeverre interne voorwaarden, groepskenmerken en omgevingskenmerken de
verschillen in wijze van taakuitvoering kunnen verklaren.



Hoofdstuk 12 Bevorderende en belemmerende factoren op
groepsniveau

12.1 Onderzoeksvragen

De laatste twee onderzoeksvragen in deze studie zijn:
• In welke mate kunnen individuele strategie en de aanwezigheid van interne,voorwaarden de ontwikkeling in taakuitvoering en reguleringswijzen verklaren

en wat is aanvuUenddaarop de invloed van groeps- en omgevingskenrnerken?
• Wat is bij uitbreiding van taken de balans tussen kosten en baten voor de

individuele huisarts?

Deze laatste vraagstellingen zijn in het conceptuele model als voigt weergegeven:

l'

I

ervaren balans
in kosten en baten

interne voorwaarden ~
.real isering
basisstructuur

.consensus over
groepsdomein

•onderling
vertrouwen

omvang taken en
zelfregulering door
.collegiaal overleg
.afspraken
.contracten
.gel ntegreerde
activ;teiten

ontwikkeling van de hu;sartsengroep

groepskenmerken
l'

f----I

omgevingskenmerken en externe steun f-----------.J

De individuele strategie is in hoofdstuk 6 beschreven, de interne voorwaarden zijn
in hoofdstuk 8 aan de orde geweest. Met behulp van meervoudige regressie-
analyse zal worden nagegaan wat de invloed van deze factoren is op omvang van
de taakuitvoering en wijze van regulering. In tweede instantie worden de regres-
sie-analyses uitgebreid met groeps- en omgevingskenmerken. Deze kenmerken zijn
nog niet eerder besproken en worden in dit hoofdstuk toegelicht.
De bevindingen uit de regressie-analyses worden in par. 12.3 gerapporteerd. In
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paragraaf 12.4 komen vervolgens nog enkele aanvullende analyses aan de orde.
Als laatste deel van dit hoofdstuk zal worden nagegaan hoe tevreden de deelne-
mers zelf zijn met de ontwikkelingen van de huisartsengroep en wat de samenbang
is tussen de ontwikkeling als huisartsengroep en de individueel ervaren baIans in
kosten en baten. In dit onderzoek is uitgegaan van een, in intentie, rationele keuze
van de afzonderlijke leden bij deelname aan activiteiten van de huisartsengroep.
Oat houdt in dat op den duur de balans tussen kosten en baten voor de leden van
een groep tenminste in even wicht zal moeten zijn. Met de beantwoording van deze
laatste vraag wordt weer teruggekeerd naar analyse op individueel niveau.

12.2 Model voor de regressie-analyse

V oor de beantwoording van de vraag welke invloed de verschillende factoren
hebben op de taakuitvoering van de groep zal opnieuw gebruik worden gemaakt
van stapsgewijze, meervoudige regressie-analyses. Door deze analyses uit te
voeren voor zowel de eerste meting. de tweede meting als voor de veranderingen
per groep tussen beide metingen, is meer inzicht te krijgen in de veranderingen en
mogelijke constante factoren. De reguleringswijzen zijn daartoe verder ingedikt
om het geheel nog enigszins hanteerbaar te houden. In het vorige hoofdstuk is
gebleken dat interne en externe taken vrij los van elkaar worden uitgevoerd en dat
er ook geen direct verband is tussen overleg en afspraken enerzijds en anderzijds
het aangaan van meer bindende vormen van samenwerking door middel van
contracten of het ondernemen van gemtegreerde activiteiten. Samenvoeging van
alle reguleringswijzen tot een somscore per groep zou geen recht doen aan alle
verschillen. Een score zou bovendien het nadeel hebben dat onduidelijk blijft
welke factoren eventueel per reguleringswijze van invloed zijn. Daarom is ervoor
gekozen de reguleringswijzen in te delen in vier afhankelijke variabelen. Deze zijn
de mate van regulering door:
1 afstemming bij interne taken (collegiaal overleg plus interne afspraken)
2 afstemming bij externe taken (extern overleg plus externe afspraken)
3 contracten (over aile taakgebieden)
4 geintegreerde acti viteiten (over aile taakgebieden).
Taakomvang en wijze van regulering zijn in deze vier variabelen samengebracht.
Voor elk van deze variabelen worden analyses uitgevoerd voor de stand van zaken
bij de eerste meting. de tweede meting en voor de toe- of afname bij vergelijking
van beide metingen. Overzicht 12.1 laat zien hoe de opzet voor de regressie-
analyse er uit ziet. De eerste stap is na te gaan in hoeverre de individuele
strategie, en interne voorwaarden de verschillen tussen groepen in het gebruik van
reguleringswijzen kunnen verklaren. Bij analyses voor toe- of afname en de
tweede meting wordt daar de groepsstrategie aan toegevoegd. Dit omvat de
toename in individuele tijdsinvestering en de groepsplannen en individuele
aspiraties bij de eerste meting. De operationalisering van al deze variabelen is in
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bijlage D beschreven. Als tweede stap wordt aan deze regressievergelijking een
aantal groepskenmerken toegevoegd. Een derde stap is de toevoeging aan de eerste
vergelijking van omgevingskenmerken en exteme steun en stimulering.

Overzicht 12.1 Model voor de regressie-analyse

individue7e strategie
interne voorwaarden

2 groepskenmerken groepsstrategie

.type groep

.voorgeschiedenis
•samenste 11ing
•onder linge
versch i11en

3 amgevingskenmerken

.over1eg en afspraken
met andere zorg-
ver1eners op
RHV-niveau

.medewerking van
andere zorgver1ener

•overzichte1 ijk
waarneemgebied

.RHV en DHV be1eid
huisartsengroepen f-----+

.ervaren stimu1ans
van dat be1eid

.externe bege1eiding

.individue1e strategie .a
bij eerste meting .a

.c

.g
.basisstructuur voor a
waarneming

.interne organisatie

.consensus over groeps
domein

.onder1ing vertrouwen

.vergadertijd a1s groep

[.individue1e strategie
tweede met ing

.toename in indiv •
tijdsinvestering

.p1annen bij eerste
meting

.individue1e aspiraties
bij eerste meting

Itweede meting I

fstenming intern
fstenming extern
ontracten
elntegreerde
ctiviteiten:

leerste meting I

Itoe- of afnamel

Groeps- en omgevingskenmerken zijn in bovenstaand schema slechts globaal
aangegeven. Bij de keuze van de aanvullende variabelen op groepsniveau is
gekeken naar factoren die tot extra kosten in de samenwerking aanleiding kunnen
geven of die de kosten van samenwerken kunnen verlagen. Er is eeo aantal
variabelen opgenomen voor verschillen in werkbelasting en verschillen in
werkwijzen en attitude. Ook is gekeken naar de voorgeschiedenis en dan met name
naar indicatoren voor al langer aanwezige inteosieve samenwerking (zeals eeo al
langer bestaand maandeJijks overleg eo een reeds eerder afgesloteo waameemcoo-
tract). Indien samenwerking al enige tijd aanwezig is zullen de kosten reeds voor
een deel zijn gereduceerd, terwijl men door specifieke investeringen meer afhanke-
lijk van elkaar is gewordeo.

Van de in de analyses opgenomen omgevingskenmerken vraagt een 'overzichtelijk
waameemgebied' enige toelichting. Dit wit zeggen dat de waameemregio duidelijk
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is afgegrensd, dat geen andere waameemverbanden een substantieel deel van hun
patienten (meer dan 25%) in dat gebied hebben wonen en dat de waameemregio
met meer dan een gemeente omvat. Verondersteld kan worden dat het voor
dergelijke groepen aantrekkelijker is een eigen beleid te ontwikkelen en dat het de
externe samenwerking zal faciliteren. Een kwart van de groepen kent een dergelijk
overzichtelijk werkgebied. De operationalisering van aI deze variabelen is in
bijlage D beschreven.

Individuele leden noemen zelf de interne voorwaarden de belangrijkste factoren
voor de ontwikkeling van de huisartsengroep, Een goede voorbereiding van
vergaderingen en onderlinge tolerantie en acceptatie scoren als stimulans voor de
huisartsengroep het hoogst (beide 71%). Onderlinge verschillen in werkwijze
worden slechts door een klein deel als een belemmering ervaren (26%). Externe
factoren acht men beperkt van invloed (bijlage A, overzichten A.26 en A.27).

12.3 Analyse van bevorderende en belemmerende factoren

12.3.1 Belemmerende en bevorderende factoren bij interne afstemming

De regressie-analyse vindt, zoals het modellaat zien in drie rondes plaats:
1. analyse van de invloed van individuele strategie, interne voorwaarden en

groepsstrategie op de mate waarin de betreffende reguleringswijze wordt
toegepast:

2. idem met toevoeging van groepskenmerken;
3. idem met toevoeging van omgevingskenmerken (inclusief externe steun).
Per ronde worden onafhankelijke variabelen vergeleken met de scores voor het
gebruik van reguleringswijzen bij de eerste meting, bij de tweede meting en voor
de toename in regulering. Groepen die bij de eerste meting reeds een hoge score
voor regulering hebben (dat wiI zeggen zich in het hoogste kwartiel bevinden) zijn
bij de analyse voor toename buiten beschouwing gelaten.

Overzicht 12.3 bevat de bevindingen voor interne afstemming. Interne afstem-
ming is de gemiddelde score per groep voor rowel overleg als afspraken bij de
taakgebieden waameming, medisch-inhoudelijk beleid, prescriptiebeleid en
praktijkorganisatorische integratie. De eerste drie kolommen bevatten de uitkom-
sten van de eerste analyseronde. De uitkomsten van de tweede en derde ronde zijn
aileen opgenomen als door toevoeging van de groepskenmerken of de omgevings-
kenmerken bet percentage voor verklaarde variantie uit de eerste ronde stijgt.
Groopskenmerken dragen, zo blijkt, aileen in de tweede meting bij aan de
verklaring van verschillen tussen groepen in interne afstemming. Van de
omgevingskenmerken beeft alleen externe begeleiding invloed.
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Overzicht 12.3 Invloed van individuelc strategic. interne voorwaarden,
groepsstrategle, groepskenmerken en omgcvingskcnmerkcn op
- interne afstcmming
(gestandaardiseerde regrcssiccoefficienten, p < .05)

individuele strategic na toev. na toev.
interne voorwaarden groeps, omgev.
groepsstrategie kenm. kenm.

interne afstemming

m) m2 toenarne m2 toenarne
n = 50 48 36 48 36

hoge voorkeur voor aetivueitcn .36 .42 .35

vergadertijd als groep .39 .37 .49 .32 .47

aantal jaren waarneemcontract .50

hoog percentage leden met vee) .26
75 + patienten

externe begeleiding .36

Adj R2 .34 .35 .22 .56 .34

Een hoge voorkeur voor acuvuerren wil zeggen dat er in de groep een groot
percentage leden aanwezig is met een hoge individuele voorkeur voor concrete
activiteiten. Deze factor blijkt, samen met de tijd die de groep aan overleg
besteedt, voor zowel de ecrste als de tweede meting een derde van de verschillen
in interne afstcmming te kunnen verklaren. Een toename in interne afstemming
heeft her meest plaatsgevonden in groepen met veel vergadertijd en groepen die
gebruik hcbben gemaakt van externe begeleiding (door het Implementatleproject).
Individuele voorkeur valt dan als verklarende factor weg. Dat lijkt er op te wijzen
dat juist bij de groepen waarbij de individuele voorkeur minder hoog is, externe
begeleiding een positicve rol kan spelen.

De aanvulling met groepskenmerken levert voor de tweede meting een aanzienlijke
verhoging van de verklaarde variantie op. Vooraf is verondersteld dat artsen met
relatief veel 75+ patienten, vanwege de extra werkbelasting minder tot samenwer-
king in de huisartsengrocp geneigd zouden zijn, tenzij de huisartsengroep juist
voor deze categorie directe voordelen zou opleveren. Dit laatste lijkt dus bij de
tweede meting voor de interne afstemming het geval te zijn. De bevinding dat
groepen die reeds langer een waarneemcontract hebben bij de tweede meting meer
interne afstemming laten zien, bevestigt de verwachting dat groepen met een
tangere positieve samcnwerkingstraditie minder belemmeringen zullen ervaren.
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Waarom deze factoren wei bij de tweede meting een rol spelen en Diet bij de
eerste, is niet duideJijk.

Zeker zo opmerkelijk is echter dat allerlei andere verschillen in werkwijzen of
belangen geen invloed hebben. Ook verrassend is dat de mate van onderling
vertrouwen en de aanwezigheid van conflicten niet bij de verklarende variabelen
worden teruggevonden. Verondersteld kan worden dat die indirect, in de voorkeu-
ren en tijdsinvestering, doorspelen, Op de samenhang van onderling vertrouwen en
interne conflicten met de ontwikkeling van de groep wordt later in dit hoofdstuk
nog terug gekomen.

lndien de analyses aLleen met groepskenmerken worden uitgevoerd krijgt de
voorgescbiedenis een zwaarder accent, de invloed van de samenstelling van de
groep en van onderIinge verschillen blijft beperkt.
Een afzonderlijke analyse is uitgevoerd voorde afstemming van praktijkvoering
bij de tweede meting, omdat deze activiteit een bijzondere positie inneemt.
Groepen waarin de basisstructuur voor waameming is gerealiseerd hebben een
hogere afstemming voor praktijkvoering. Als de groepsleden echter grote interne
verschillen ervaren is die praktijkorganisatorische afstemming lager (zie bijlage E).
Voor deze vorm van samenwerken, die meer ingrijpt in de eigen praktijk, weegt
een zekere mate van overeenstemming in werkwijzen en opvattingen dus blijkbaar
zwaarder.

12.3.2 Bevorderende en belcmmerende factoren bij extcrne afstemming

Externe afstemming omvat de gemiddelde score voor overleg en afspraken met
ziekenhuizen en specialisten, met thuiszorgorganisaties en met overige zorgverle-
ners, De bevindingen uit de regressie-analyses staan in overzicbt 12.4. Groeps-
kenmerken blijken aIleen invloed te hebben op de toename in exteme afstemming,
omgevingskenmerken beinvloeden de feitelijke mate van exteme samenwerking bij
eerste en tweede meting.

De verschillen tussen groepen kunnen bij exteme afstemming in mindere mate
worden verklaard. Opmerkelijk is dat de bereidheid tot investeren van tijd bij
externe samenwerking het meest van invloed is en de hoogte van de voorkeuren
niet. Dit bevestigt dat externe samenwerking, in ieder geval in perceptie, extra tijd
vraagt en minder door 'aantrekkelijkheid' wordt bepaald.
Het veranderende patroon in externe samenwerking laat zich in de uitkomsten van
deze analyse terugzien. Bij de eerste meting. als samenwerking nog meer op het
niveau van de huisartsengroep plaatsvindt, hebben groepen met een afgebakende
waameemregio (wat tot uiting komt in de realisering van de basisstructuur voor
waameming) en een overzichtelijke regio meer extern overleg. Bij de tweede
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meting hangt een goede interne organisatie (waaronder begrepen is de aanstelling
van portefeuillchouders) mecr samen met externe afstemming. Als echter de
bereidheid van de thuiszorgorganisaties tot samenwerking met de huisartsengroep
als hoog wordt ervaren, blijkt dat een veel sterkere verklaring voor de mate van
extern overleg te vormen.

Overzieht 12.4 Invloed van individuele strategic, interne voorwaarden,
groepsstratcgle en omgevingskenmerken op
- externe afstemming
(gestandaardisecrde regressiecoefficienten p < .05).

individuele sirategie na toev. na toev.
interne voorwaarden groeps omgev.
groepsstrategie kenm. kenm.

externe afstemming

ml m2 toenm. toenm. ml m2
n = 50 48 35 35 50 48

hoge bereidheid tot het .36 .33 .30
in vesteren van tijd

basisstruciuur waarneming .31 .38

interne organisatie .31

onderling vertrouwen .39 .39

verschillen in uitvoeren
mcd.tech verrichtingen -.42

overzichtelijke .35
waameernregio

medewerking van
thuiszorgorganisaties .48

Adj R2 .26 .22 .13 .34 .30 .34

Er blijkt uit deze analyses geen directe invloed van de RHV of WDH.
Waarom onderling vcrtrouwen positief van invloed is op de uitbreiding van
exrerne samenwerking en verschillen in het uitvoeren van medisch-technische
verrichtingen een negaticf effect hebben is niet zonder meer duidelijk. Het zou
kunnen wijzen op moor algemcne condities van 'gel ijkgestemdheid , als voorwaarde
voor ontwikkeling van nicuwe taken.
Indien de analyses met alleen groepskenmerken of aileen omgevingskenmerkeo
worden uitgevoerd, levert dat geen nieuwe bevindingen op.
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12.3.3 Bevorderende en belemmerende factoren voor contracten

Voor contracten is een somscore gemaakt over aile per groep aanwezige contrac-
ten. Bij de eerste meting betreft het nog hoofdzakelijk de waarneemcontracten, bij
de tweede meting is het aantal contracten uitgebreid met contracten als huisartsen-
groep (ondertekening van het Reglement Huisartsengroepen), contracten met
apothekers en met thuiszorgorganisaties.
De bevindingen uit deze serie analyses staan in overzicht 12.5. Omgevingskenmer-
ken blijken geen invlocd te hcbben en groepskenmerken aileen bij de ecrste
meting.

Overzicht 12.5 Invloed van individuclc strategic, interne voorwaarden,
groepsstratcgie en groepskenmerken op
- contracten
(gestandaardiseerde regressiecoefficienten, p < .05)

individuele strategie na toevoeging
interne voorwaarden groeps-
groepsstrategie kenmerken

contracten

meting 1 meting 2 meting 1

n = 50 48 50

basisstructuur waameming .72 .44 .60

tijdsinvestering als groep .27

aantal jaren waarneemcontract .29

Adj R2 .51 .31 .58

De grote invloed van de basisstructuur voor waarneming is verklaarbaar omdat het
aanwezig zijn van een waarnecmcontract een onderdeel is van de score voor die
structuur. Die basisstructuur blijkt dan ook bij de eerste meting de grootste rol te
spelen. Op dezelfde gronden is ook de invloed van het aantal jaren dat een
waarneemcontract aanwezig is bij de eerste meting begrijpelijk.
Zeker zo opmerkeJijk is echter de afwezige samenhang. Voorkeuren noch
specifieke belangen binnen een groep kunnen de mate waarin van contracten
gebruik wordt gemaakt, verklaren. Dat versterkt het eerder uitgesproken vermoe-
den dat contracten mindcr een intern als wei een extern doel dienen, namelijk de
betrouwbaarheid als groep tegenover externe partners te onderstrepen.
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12.3.4 Bevorderende en belemrnerende factoren voor geintegreerde
activiteiten

Geintegreerde activiteiten zijn al die activiteiten die alleen bij de gratie van
samenwerking kunnen bestaan. Ze overstijgen de individuele praktijkvoering en
varier-envan het uitbrengen van een gezamenlijke infonnatiefolder voor patienten
tot een beleidsprogramma samen met eerste en tweede lijn voor de diabeteszorg.
De bevindingen bij deze serie analyses staan in overzicht 12.6. Voor dit onderdeel
is een somscore over aile taakgebieden berekend. Aileen gezamenlijke uitvoering
van het vestigingsbeleid is buiten beschouwing gelaten. Deze activiteit is te zeer
afhankelijk van een toevallige nieuwe vestiging of opvolging binnen de groep
tijdens de onderzoeksperiode.

Overzicht 12.6 Invloed van individuele strategie, interne voorwaarden,
groepsstrategie en groepskenmerken op
- geintegreerde activiteiten
(gestandaardiseerde regressiecoefficienten, p < .OS)

individuele strategie na toevoeging
interne voorwaarden groepskenmerken
groepsstrategie

geintegreerde activiteiten

ml rn2 toenm. ml rn2 toenm.
n = 50 48 34 50 48 34

hoge voorkeur voor activiteiten .55 .62

hoge bereidheid tot het investeren .25 .24
van tijd

interne organisatie .39 .28

vergadertijd als groep .40 , .48 .47

aantal jaren waarneemcontract .27

huisartsengroep geJijk aan
waarneemgroep .34 -.37

een of meer apotheekhoudende -.30
huisartsen

hoog percentage leden met vee! 75 + -040
patienten

verschillcn in her uitvoeren van -.24
rnedisch-technische verrichtingen

Adj R' .28 Al .20 .37 048 .39
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Bij de eerste meting, als de omvang van de geintegreerde activiteiten nog beperkt
is, blijken interne organisatie en vergadertijd als groep bet meest van invloed te
zijn. Groepen die meer tijd aan overleg besteden laten ook een grotere toename in
gemtegreerde activiteiten zien. Bij de tweede meting geeft de individuele strategie
meer de doorslag en opvallend is dat groepen de meeste geintegreerde activiteiten
hebben aIs zowel de voorkeur voor concrete activiteiten als de bereidheid tot het
investeren van tijd hoog zijn. Bij deze geintegreerde activiteiten spelen verschillen
tussen groepsleden weer een roJ. Geintegreerde activiteiten doen, evenals
afstemming van praktijkvoering, een grotere aanslag op de eigen praktijkvoering.
Daarbij tellen onderlinge verschillen dus zwaarder. Hoewel de beinvloedende
factoren in beide metingen en voor toename van activiteiten niet dezelfde zijn,
verwijzen ze wei naar de mate van gezamenlijk belang.

12.4 Aanvullende analyses

12.4.1 Vergelijking tussen hoog, gemiddeld en laag ontwikkelde groepen

Als aanvulling op de regressie-analyses zijn, om een beter totaalbeeld te krijgen,
groepen ingedeeld naar drie ontwikkelingsniveaus en is nagegaan in hoeverre er
duidelijke verschillen zijn tussen die categorieen voor de onafbankelijke variabe-
len.
Groepen die voor tenminste drie van de vier variabelen voor reguleringswijzen
boven de mediaan scoren (20 groepen) zijn met behulp van variantie-analyse
vergeleken met 10 groepen die nog het minst als huisartsengroep ontwikkeld zijn
en met de overige 18 groepen. Het minst ontwikkeld wit zeggen dat die groepen
voor drie van de vier kerntaken (regeling waarneming, deelname aan farmacothe-
rapie-overleg, basisstructuur voor en feitelijke deelname aan beleidsvorming
beroepsgroep) onder de mediaan scoren. De groepen die het meest ontwikkeld zijn
kenmerken zich door:

een hoge voorkeur voor activiteiten van de buisartsengroep (een gemiddelde
score van .34 voor de hoog-ontwikkelde groepen, .11 voor de laag-ontwikkeide
en .29 voor de middencategorie, p .017);
een hoge bereidheid tot investeren van tijd (de resp. scores zijn .37, .22 en .17,
P .022);
een sterk onderling vertrouwen (resp. als scores .81, .61 en .77, p .022);
meer interne organisatie (resp. aIs scores 2.85, 1.80 en 2.84, p .000);
meer overlegtijd (resp. aIs scores 4.40, 1.54 en 3.03 uur per maand, p .000);
een al langer aanwezig waameemcontract (resp. ais scores 5.3, 0 en .9 jaar p
.000).

De minst ontwikkelde groepen scoren op al deze onderdelen dus ook het laagst
met uitzondering van de bereidheid tot investeren van tijd, welke bij de middenca-
tegorie bet laagst is. De mate van interne organisatie verschilt niet veel tussen
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hoog en gemiddeld ontwikkelde groepen, maar is bij weinig ontwikkelde groepen
duidelijk lager.

12.4.2 Vergelijking tussen veel, gemiddeld en weinig toename in
taakuitvoering

Een soortgelijke vergelijking is gemaakt tussen groepen die veel, gemiddeld en
weinig toename in taakuitvoering en reguleringswijzeo tijdens de ooderzoeksperio-
de hebben laten zien. Daartoe is voor aIle groepen een rangorde oaar hoogte van
de score voor interne afstemming, exteme afstemming, contracten en geintegreerde
activiteiten bij eerste en tweede meting vastgesteld. Door oa te gaan hoeveel

. groepen in rangorde per reguleringswijze 'opklimmen' is een totaalscore voor
'stijging' bepaaId. Groepen die reeds bij de eerste meting hoog scoren, zijn daarbij
buiten beschouwing gelaten. De groepen zijn op basis van die 'stijgingsscore'
ingedeeld in drie categorieen. Dertien groepen laten geen of nauwelijks stijging
zien, elf groepen hebben een hoge stijgingsscore en voor twaalf is deze gemiddeld.

Ook hier is nagegaan in hoeverre deze drie categorieen onderling verscbillen voor
de onafhankelijke variabelen (variantie-analyse). Groepen met een boge toename in
taakuitvoering en reguleringswijzen kenmerken zich door:

een hoge mate van interne organisatie (de gemiddelde score is 2.84 voor
groepen met een boge toename in regulering, 1.87 voor groepen met geen of
oauwelijks toename en 2.75 voor de middencategorie);
een hoge overlegtijd (4.46 uur per maand voor groepen met de meeste toename,
2.07 uur voor de groepen met geen of weinig toename en 3.16 uur voor de
middencategorie) ;
een grote toename in feitelijke tijdsinvestering (resp. 7.11 uur, 0.48 uur en
1.54 uur).

Groepen met een grote toename in taakuitvoering en reguleringswijzen besteden
dus ruim tweemaaI zoveel tijd aan groepsoverleg, in vergelijking met de groepen
die geen of nauwelijks een toename lateo zien. VooraI de verscbillen in toename
van de feitelijke tijdsiovestering zijn opmerkelijk.
De gegevens uit de Landelijke Peiling onderstrepen bet belang van de tijd die aan
overleg wordt besteed voor de taakuitvoering van de buisartsengroep. Groepen met
de meeste overlegtijd blijken landelijk voor vrijwel aUe activiteiten een boge score
te hebben (Rensing en Willink, 1994).

12.4.3 De invloed van conflicten en de rol van trekkers

Eerder (hoofdstuk 8) is gebleken dat ongeveer de helft van de groepen die niet aan
de basisstructuur voor waameming voldoen, met conflicten te maken heeft. Het is
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daarom opmerkelijk dat in de regressie-analyses geen invloed van conflicten op
taakuitvoering en reguleringswijzen kan worden aangetoond.
Tussen taakuitvoering en conflicten kan ook een niet-lineair verband aanwezig
zijn. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de onderzoeken van Alter en Hage (1993). Zij
vinden weinig conflicten bij beperkte en bij intensieve samenwerking en veel
conflicten bij gemiddelde samenwerking. Om na te gaan of iets dergelijk ook bij
de huisartsengroepen aan de hand kan zijn, zijn de groepen in drie categorieen
ingedeeld (21 groepen zonder conflicten, 15 met matige conflicten en 12 met
ernstige conflicten, op basis van de relatieve tijd die aan conflicten wordt besteed).
Deze drie categorieen laten geen significante verschillen zien in taakuitvoering en
gebruik van reguleringswijzen (variantie-analyse, p > .05). Intensiteit van
conflicten blijkt dus vrij los te staan van de intensiteit van de samenwerking.

Verwacht mag worden dat conflicten de meeste uitwerking zullen hebben op de
interne samenwerking. Daar is nog wat nader naar gekeken. Van de twaalf
groepen met ernstige interne conflicten zijn er vijf die voor interne afstemming
boven het gemiddelde scoren, vier hebben een gemiddelde interne afstemming, de
overige scoren laag. Bij de groepen met ernstige conflicten die tevens een hoge
mate van interne afstemming hebben, is steeds sprake van een sterk onderling
vertrouwen. In vier van deze vijf groepen is tevens een groot aantalleden met een
boge voorkeur voor de activiteiten van de huisartsengroep aanwezig. Bij ernstige
conflicten en weinig interne afstemming zijn ook onderling vertrouwen en
voorkeuren laag. Daaruit valt te concluderen dat, als onderling vertrouwen en
voorkeuren sterk genoeg zijn, een groep dus blijkbaar minder door aanwezige
conflicten verlamd raakt.
Bij vergelijking van de intensiteit van conflicten met groepskenmerken valt op dat
groepen zonder conflicten een lagere graad van interne organisatie kennen (de
gemiddelde score is 2.11 bij groepen zonder conflicten, 2.21 bij matige conflicten
en 2.9 bij ernstige conflicten, p .05). In groepen met veel conflicten zijn volgens
de leden vaker 'trekkers' aanwezig (resp. gemiddeld 41%, 60% en 73% van de
leden vindt dat er trekkers aanwezig zijn, p .04). Beide kunnen betekenen dat door
meer organisatie of door meer uitgesproken trekkers meer conflicten ontstaan,
maar ook dat vanwege de conflicten meer eisen aan de organisatie worden gesteld
of trekkers meer naar voren komen. Op de rol van trekkers wordt nog teruggeko-
men. Voor andere groepskenmerken zijn er geen verscbillen.

Uit de interviewgegevens en de toelichtingen van individuele leden in de vragen-
lijsten valt weI een beeld te schetsen van de wijze waarop groepen met conflicten
omgaan. Dit kan wellicht verduidelijken waarom het effect van conflicten op de
ontwikkeling zo wisselend is. Er is een categorie te onderscheiden die al een heel
eind als huisartsengroep op weg is, maar dan stuit op problemen. Dit betreft vaak
bet aanseherpen van het waameemcontract of het elkaar meer aanspreken op de
overeengekomen regels. Deze groepen besteden meestal gedurende een langere
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periode veel vergadertijd aan het uitpraten van en onderhandelen over de gerezen
tegenstellingen. Daamaast is er een categorie die vaak aI lang slepende conflicten
heeft, maar er goed in slaagt die conflicten te isoleren. Het conflict blijft bestaan
en zaken die het conflict betreffen blijven daardoor liggen. Andere activiteiten en
dan vooral de medisch-inhoudelijke uitwisseling worden er niet door belemmerd.
De derde categorie zijn de groepen waarbij de conflicten op vrijwel aile activitei-
ten doorspelen. Deze groepen worden door trekkers en sterk bindende figuren bij
elkaar gehouden. Zij zorgen ervoor dat een aantal activiteiten desondanks blijft
lopeno
Slechts een beperkt aantal groepen vraagt bij conflicten exteme steun of arbitrage.
De eerstgenoemde categorie Iijkt daar nog het meest toe over te gaan.

De rol van trekkers is, ook los van conflicten, uit implementatieoogpunt van
belang (kadertraining). Het aanwezig zijn van 'trekkers' binnen de groep is bij de
eerste meting door de individuele leden als een minder belangrijke voorwaarde
aangemerkt. Enkele respondenten zien er zelfs een belemmering in (6%). Trekkers
zijn bij de eerste meting in 24% van de groepen volgens de meerderheid aanwe-
zig. Bij de tweede meting is dat 44%. Dit zijn slechts voor een deel dezelfde
groepen (16%). Vooral bij de eerste meting is er een sterke correlatie tussen trek-
kers en het percentage leden met een hoge voorkeur voor concrete activiteiten en
een grote bereidheid tot investeren van tijd (Pearson correlaties, resp .52, en .48,
p .00). De invloed van de individuele strategie op de taakuitvoering blijkt in de
regressieanalyses echter groter te zijn dan die van aanwezige trekkers.
Bij de tweede meting is dat verband tussen trekkers en het percentage leden met
een hoge individuele strategie niet meer aanwezig en ontstaat een negatief verband
tussen trekkers en onderling vertrouwen (-.39, p .01). Dat spoort met wat over de
rol van trekkers bij conflicten is geconstateerd.
Het aanwezig zijn van trekkers en hun rol binnen de groep lijkt dus in de loop van
de tijd veranderen.

12.4.4 Omvang en samcnstelling van de grocp

Het Reglement Huisartsengroepen noemt rond de acht leden het wenselijke aantal.
Bij de onderzoeksgroepen bestaat 28% van de groepen uit zes of minder leden.
Slechts 7% van de leden uit die kleine groepen vindt dat zelf een belemmering,
terwijl precies de belft het juist stimulerend noemt. Groepen met tien of meer
leden maken 21% van de onderzoeksgroepen uit. In deze grote groepen noemt
26% de groepsgrootte stimulerend en 27% belemmerend.
In de regressie-analyses blijkt groepsgrootte niets te doen. Omdat ook hier
mogelijk van een niet-lineair verband sprake kan zijn is variantie-analyse uitge-
voerd, waarbij groepsgrootte in drie categorieen is ingedeeld. Ook dat levert geen
significante verschillen op.
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Van de groepen die uit twee of meer waarneemverbanden zijn samengesteld (14
groepen), bevinden de meeste (IO groepen) zich in de categorie 'gemiddeld
ontwikkeld'. Drie zijn er nog weinig ontwikkeld en een is hoog ontwikkeld.
Ook in toename behoren de samengestelde groepen overwegend tot de middencate-
gorie. Omdat deze samengestelde groepen pas kort als huisartsengroep fungeren
zijn ze dus als redelijk succesvol aan te merken en lijkt een gecombineerde groep
geen grote belemmering te vormen. WeI vinden in deze groepen minder geinte-
greerde activiteiten plaats, zoals uit de regressie-analyses is gebleken. Dit ligt
gezien de verschillen in werksituatie, voor de hand.

12.4.5 Externe steun en stimulering

De meeste RHV's waartoe de onderzoeksgroepen behoren hebben in de onder-
zoeksperiode extra aandacht besteed aan de vorming van huisartsengroepen. De
activiteiten, die in een aantal gevallen samen met de DHV zijn uitgevoerd, bestaan
ondermeer uit het organiseren van een informatiebijeenkomst (47%), een schrifte-
lijke inventarisatie onder huisartsengroepen (38%), het bezoeken van de huisart-
sengroepen (12%) of het aanbieden van cursussen of werkdagen voor groepsverte-
genwoordigers (I3%).
De onderzoeksgroepen ervaren meer steun en stimulering door de WDH dan door
de RHV. Stimulering en steun door de WDH is in 54% van de groepen volgens
de meerderheid aanwezig, voor stimulering en steun door de RHV is dat bij 21 %
het geval. Informatie over het beleid van de WDH's voor huisartsengroepen is bij
de DHV's echter niet of slechts beperkt beschikbaar. Deze gegevens zijn daarom
niet in het onderzoek betrokken. De invloed van RHV-activiteiten is in de
regressie-analyses niet zichtbaar geworden.

De districten zijn vooraf geselecteerd op districten die al gedurende een Iangere
periode actief aandacht aan de vorming van huisartsengroepen hebben besteed en
districten die daar tijdens de onderzoeksperiode mee zijn gestart. Deze verschillen
zijn niet in de ontwikkeling van de groepen terug te vinden. Er blijken tussen de
districten geen significante verschillen gevonden te worden, met uitzondering van
een verschil in de mate van extern overleg. In een district, waar de vorming van
de RHV's traag en moeizaam is verlopen, is het minst extern overleg bij de
huisartsengroepen aanwezig (variantie-analyse, p.06).

12.4.6 Externe begcleiding

Vijftien groepen hebben tijdens de onderzoeksperiode advies of ondersteuning
gekregen van het Implementatieproject Huisartsengroepen. Bij 5 groepen is aan
conflictbemiddeling gedaan, bij 8 groepen is hulp gegeven bij het kiezen van
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doelen en bet maken van een plan voor de huisartsengroep en bij 9 groepen is
aandacht besteed aan het verbeteren van de interne organisatie (de meeste groepen
hebben van meer dan een dienst gebruik gemaakt). Bij 5 groepen kan de begelei-
ding getypeerd worden als het verder helpen van al goed lopende groepen, bij 6
groepen zijn de knelpunten waarvoor ondersteuning is gevraagd voor een
belangrijk deel opgelost en bij 4 groepen is dat slechts gedeeltelijk gelukt.
Externe begeleiding hangt, zo is uit de regressie-analyse gebleken positief samen
met een grotere toename in interne afstemming.
De individuele leden uit de groepen die externe begeleiding hebben ontvangen
noemen dat voor een deel stimulerend (44%), de helft (50%) vindt dat bet weinig
invloed heeft gehad en een klein deel (6%) beeft bet als belemmering ervaren
(n =88). Van alle respondenten ziet 8% in het ontbreken van externe begeleiding
een belemmering. Landelijk heeft 20% van de groepen aangegeven in de toekomst
behoefte te hebben aan externe steun of begeleiding.

12.4.7 Waardering voor het LHV-beleid

AIle onderzoeksgroepen zijn in de periode tussen de eerste en tweede meting
geconfronteerd met een verhoogde aandacht. De LHV heeft in baar publikaties
herhaaldelijk gewezen op het belang van huisartsengroepen en door het Implemen-
tatieproject is op brede scbaal voorlichting en informatie gegeven (Project
Huisartsengroepen, 1994). Gebleken is dat bet LHV-beleid niet ver afstaat van de
opvattingen van de individuele huisartsen en dat de kerntaken inmiddels in de
meeste groepen worden gerealiseerd.
Aan de groepsvertegenwoordigers is gevraagd in hoeverre zij bet LHV-beleid ook
als een stimulans voor de eigen groep hebben ervaren. 65% vindt dat het LHV-
beleid inderdaad een positieve invloed op de ontwikkeling van de eigen groep
heeft gehad. Van deze 65% noemt 46% het enigszins een stimulans, 19% een
duidelijke stimulans. Vol gens de groepsvertegenwoordigers beeft het beleid vooral
invloed gehad op het verbeteren van de organisatie binnen de groep en op de
toename van medisch-inhoudelijk overleg, waaronder het farmacotherapie-overleg.
Slechts een enkeling noemt het verbeteren van de RHV -structuur als een positief
effect van dat beleid. Men ziet het dus vooral ais een interne verbetering.
De cijfers uit de Landelijke Peiling zijn ongeveer gelijk. 63% noemt het LHV
beleid een stimulans voor de eigen groep, waarvan 21 % een duidelijke stimulans.
Van de individuele artsen beoordeelt bij de tweede meting 39% het LHV-beleid
voor huisartsengroep positief, 16% heeft een negatief oordeel en de overigen zijn
niet tevreden maar ook niet ontevreden over dit beleid. Deze tevredenheid over bet
LHV-beleid blijkt geen verband te houden met de tevredenheid over de gang van
zaken in de eigen huisartsengroep.
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12.5 Tevredenheid en ervarcn balans in kostcn en baten

In hoofdstuk 6 is geconstateerd dat het aantal artsen dat de balans in kosten en
baten in evenwicht vindt of uls positief ervaart in beide metingen ongeveer gelijk
is, maar dat er wei bij vcrschillende artsen een verschuiving in balans heeft
plaatsgevonden. Gezien de toename in activiteiten moeten de investeringen voor
veel artsen zijn toegenomcn. Het is daarom van belang te weten hoe een verschui-
ving in kosten en baten samenhangt met de uitbreiding van bepaalde activiteiten.
Met behulp van variantie-analyse is nagegaan of er bij degenen die tevreden zijn
over de ontwikkeling van de eigen groepen ook meer uitbreiding van regulerings-
wijzen heeft plaatsgevonden. Op dezelfde wijze is het verband nagegaan tussen het
positiever of negatiever worden van de balans in kosten en baten en de uitbreiding
in reguleringswijzen.

De uitkomsten uit deze laatste analyses zijn opmerkelijk.
Bij de tweede meting is 52% tevreden tot zeer tevreden over de ontwikkelingen
binnen de eigen groep, 30% is niet ontevreden maar ook niet tevreden en 18% is
ontevreden.
Bij degenen die tevreden zijn is significant vaker sprake van toename in de interne
organisatie (p .000), in intern overleg (p .000), in interne afspraken (p. 001) en
het uitvoeren van geintegrcerde activiteiten (p .002). Echter, tevredenheid over
deze ontwikkeling blijkt vaker te leiden tot een verslechtering van de ervaren
balans. Van de 140 respondenten die tevreden zijn over de ontwikkeling in de
eigen groep (en die in beide metingen de vraag over de ervaren balans hebben
beantwoord). vindt 45% dar de baluns in kosten en baten voor hen ongunstiger is
geworden, Sleehts 13% van hen ervaart die balans als verbeterd. Bij degenen die
niet of minder tevreden zijn over de eigen groep liggen deze percentages juist
omgekeerd. 14% noemt de balans verslechterd en 44% verbeterd (ehi-kwadraat
toets, p .000).
Dat uitbreiding van de sarnenwerking in een aantal gevallen leidt tot een minder
gunstige verhouding in kosten en baten, wordt nog eens bevestigd door de
variantie-analyse tussen verschuiving in balans en toename in reguleringswijzen.
Bij degenen die vinden dat voor hen de balans is verslechterd, is significant vaker
sprake van toename binnen de eigen groep in interne organisatie (p. 01), intern
overleg (p. 000) en interne afspraken (p .006). Bij degenen waar kosten en baten
in een betere verhouding zijn gekomen, heeft veel minder uitbreiding plaats
gevonden.
Al eerder in dit hoofdstuk is gebleken dat toename in reguleringswijzen gepaard
gaat met een toenarne in tijdsinvesrcring. Het belangrijkste nadeel van de
huisartsengroep, taakverzwaring zonder compensatie (hoofdstuk 6) lijkt dus zeer
duidelijk in de ervaren balans in kosten en baten door te werken.
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12.6 Samenvatting en conclusies

Verschillen in het gebruik van reguleringswijzen blijkt per reguleringswijze door
andere variabelen verklaurd te kunnen worden. Bij interne afstemming hebben ceo
hoge voorkeur en een hogc feitelijke tijdsinvestering de meeste invloed. Bij de
tweede meting speelt ook de voorgeschiedenis als huisartsengroep ceo rol.
Groepen die al langer een waarneerncontract hebbcn, kennen meer interne
afstemming. De omvang van de interne afstemming heeft verder weinig te maken
met de specifieke samcnstelling van de groep. Aileen de aanwezigheid van veel
leden met relatief vL'C1oudere patienten blijkt een positieve invloed te hebben.
De mate van externe afstemming hangt niet samen met de voorkeur, maar wei de
bereidheid tot investeren van tijd. Bij de eerste meting speelt de overzichtelijkheid
van de waarncemregio nog ccn rol, bij de tweede meting is de interne organisatie
en de bcreidheid van extcrne partners (met name thuiszorgorganisaties] van moor
belang.
Contracten blijken nict beinvloed te worden door de individuele strategie. Bij de
eerste meting is er een sterk verband met het waarneemcontract en de voorgeschie-
denis daarvan. Bij de tweede meting wordt het aanwezig zijn van contracten mede
bepaald door de tijdsinvestering als groep.
De omvang van geintegrcerde activiteiten hangt bij eerste meting vooral samen
met de Interne organisatie en tijdsinvestering als groep, bij de tweede meting
speelt de individuele strategie een grotere rol. Aileen bij deze wijze van samen-
werken zijn zowel een hoge voorkeur als een hoge bereidheid tot investeren van
tijd, van invloed, Beide zijn dus blijkbaar nodig om tot uitvoering van geinte-
greerde activiteiten te komen. Als binnen de groep belangen meer uiteen gaan 10-
pen, nemen gcmregreerdc activitciten af. Vcrschillen tussen groepsleden in
werkwijzen en opvatringcn hcbben ook een negatieve invloed op de mate van
praktijkorganisatorische afstcmming. Naarmate activiteiten binnen de groep de
eigen praktijkvoering director raken, blijken verschillen binnen de groep dus ceo
grot ere belemmering te gaan VOlmen.

Groepcn die het mcest als huisat1Sengroep ontwikkeld zijn en de groepen waarbij
de meestc toename in taakuitvoering en regulering heeft plaatsgevonden kenmer-
ken zich beide door cen hogc mate van interne organisatie en veel overlegtijd. Bij
de meesl ontwikkeldc groepen is verder sprake van een hoge voorkeur voor
concrete activiteitcn, een hoge bereidheid tot investeren van tijd, ceo sterk
onderling vertrouwen cn cen al langer aanwezig waameemcontract.
Bij groepen met de mceste toename in taakuitvoering en reguleringswijzen is
sprake van een zeer hoge tocname in feitelijk geinvesteerde tijd.

Individuele strategic (met in het bijzonder de lijdsinvestering), intellle voorwaar-
den (en dan met name de interne organisatie) en de voorgeschiedenis van een
groep blijken dus voor dc ontwikkcling van de huisartsengroep de meest bepalende
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factoren te zijn. Deze factoren zullen elkaar wederzijds versterken.
AIleen bij meer intensieve vormen van samenwerken, zoals praktijkorganisa-
torische afstemming en het uitvoeren van geintegreerde activiteiten, vormen
verschillen binnen de groep een belemmering.

De mate van consensus .over het groepsdomein blijkt niet van invloed te zijn.
Waarschijnlijk is ambiguiteit over het groepsdoel in huisartsengroepen minder
storend omdat er nog weinig integratie van taken plaatsvindt. Ieder kan aan de
activiteiten van de groep meer of minder een eigen invulling geven.

Het functioneren van de RHV blijkt geen meetbare invloed te hebben. Tussen de
vier in het onderzoek betrokken districten is er wei een significant verschil in de
mate van externe afstemming, voor de overige reguleringswijzen zijn geen
verschillen gevonden. Dat onderstreept, hoewel dus niet direct op groepsniveau
meetbaar, het belang van de omgeving voor de externe samenwerking.
Externe begeleiding heeft bijgedragen aan een toename in interne afstemrning.

Individuele leden noemen zeit de interne voorwaarden de belangrijkste factoren
voor de ontwikkeling van de huisartsengroep en dan met name ook de interne
organisatie en onderlinge tolerantie en acceptatie. Onderlinge verschillen in
werkwijze worden slechts door een klein deel als een belemmering ervaren en
externe factoren worden van ondergeschikt belang geacht. Dit stemt overeen met
de bevindingen uit de analyses op groepsniveau.

De ontwikkeling van de huisartsengroep hangt, zo is eerder geconcludeerd, voor
een belangrijk deel af van de inzet en motivatie van de individuele leden. De
uitbreiding van activiteiten blijkt bij een deel van de artsen tot een verslechtering
van de balans in kosten en baten te hebben geleid. Juist degenen die weI tevreden
zijn over de ontwikkeling van de eigen huisartsengroep geven vaker aan dat voor
hen de baten niet in gelijke mate met de kosten zijn toegenomen. Met die
bevinding zal bij het verdere beleid inzake huisartsengroepen zeker rekening
moeten worden gehouden. AIs op de langere termijn een dergelijk disbalans in
stand blijft, zal dat invloed gaan hebben op de individuele strategie en zullen de
nu bereikte veranderingen onder druk komen te staan. Op de consequenties
hiervan zal in het laatste hoofdstuk worden ingegaan.



Hoofdstuk 13 Sam envatting van de bevindingen

13.1 LHV-beleid en docl van hct onderzoek

'Een huisarts aileen kan niet meer functioneren. De kwaliteit van de beroeps-
uitoefening vereist opgenomen te zijn in een buisartsengroep' (LHV. 1992).
De vorming van huisertsengroepen is sinds een aantal jaren een hoeksteen in het
beleid van de Landclijke Huisartsen Vereniging (LHV). 'Niet langer de huisarts
als individu maar de huisartsengroep als voorziening dient centraal te staan'
(LHV, 1991a).
Een hulsartsengroep is een samenwerkingsverband van ongeveer 8 huisartsen. In
januari 1991 is binnen de LHV een nieuwe verenigingsstructuur in werking
getreden, waarbij bcstaande waameemgroepen als huisartsengroep in de beroeps-
vereniging zijn opgenomen. De huisartsengroep vormt de kleinste functione1e
eenheid binnen de organisaticstructuur van de LHV.
Van huisartsengroepen wordt verwacht dat ze naast de regeling van de waame-
ming ook andere taken op zich nemen: deskundigheidsbevordering en toetsing,
overleg met eerste- en twcedelijnsorganisaties en voorbereiding en uitvoering van
het beleid van de beroepsorganisatie, Uitvoering van deze taken vraagt ceo niet-
vrijblijvende samenwerking. (Hoofdstuk 1)

Dit LHV-bcleid is een antwoord op politiek-maatschappelijke veranderingen. Om
een sterke positie Ills berocpsgroep te behouden moet de maatschappelijke
'gebruikswaarde' hoog blijven. De huisartsengroep vormt in het LHV-beleid ceo
instrument om de collectieve macht als beroepsgroep te versterken, ceo kwali-
teitsbeleid te realiseren en de centrale positie van de huisarts binnen de gezond-
heidszorg te beschermen. Van de individuele huisarts wordt verwacht dat hij of
zij coo deel van de eigen autonomie inlevert om de autonomic aIs beroepsgroep in
stand te houden. (Hoofdstuk 2)

Om dit beleid in te voeren heeft de LHV intensief informatie aan de individuele
huisartsen gegeven en is in opdracht van de LHV (sarnen met het Ministerie van
WVC) een Implementatieproject Huisartsengroepen' uitgevoerd. In dit project is
ondersteunend materiaal ontwikkeld en is v()orlichting en begeleiding rum
huisal1sengroepen gegeven.
In deze sludie is n<lgegalln in hoevelTc deze ontwikkeling van waameemgroep

Het lmpiemcntalicprojecl is uilgcvoerd door Stichling 0&0 (Project Huisartsengroepen.
1994).
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naar huisartsengroep tot stand is gekomen en welke factoren dit bevorderd of
belemmerd hebben. Doel van dit onderzoek is het beleid en de implementatiestra-
tegie voor de vorming van huisartsengroepen te ondersteunen.

In dit hoofdstuk worden de bevindingen samengevat. Hoofdstuk 14 zal ingaan op
de betekenis van deze bevindingen voor bet LHV -beleid en voor de gezondheids-
zorg in het algemeen.
De opbouw van de studie als gebeel is in onderstaand schema weergegeven.

Schematisch overzicht van deze stu die

individuele
kenmerken

individuele
strategie

ontwi kke1ing
van de
hUisartsengroep

groeps-
kenmerken

omgevings-
kenmerken

.,.
I

kader waarbinnen het
onderzoek plaatsv1ndt
professiona7iserings-
perspectief

* hoofdstuk 1 en 2

de hu1sarts als:
persoon
sociaa7-psychologisch
perspectief
zelfstandige ondernemer
economische perspectief
professional
professiona7iserings-
perspectief

* theorie hoofdstuk 3
* bevindingen hoofdstukken

6 en 7

de huisartsengroep als:
sociaal-psych. systeem
sociaa7-psych. perspectief
produktiesysteem
economische perspectief
organisatie
organisatie-socio7ogisch
perspectief
dee 1 van een netwerk
interorganisationee1
netwerk perspectief

* theorie hoofdstuk 4
* bevindingen hoofdstukken

8 tot en met 12

* onderzoeksmethode hoofdstuk 5* samenvatting van de antwoorden op de onderzoeksvragen hoofdstuk 13
* beschouwingen hoofdstuk 14
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13.2 Onderzoeksvragen en conceptueel model

De studie is een explorerend onderzoek naar de wijze waarop in de praktijk met
de LHV -beleidsdoelen wordt omgegaan en naar de factoren die de ontwikkeling
van huisartsengroepen beinvloeden. Het onderzoek is gericht op de realisering
van het LHV-beleid als geheel. De implementatieactiviteiten worden gezien als
een van de beinvloedende factoren.
De centrale vragen voor bet onderzoek zijn:
• Gaan huisartsengroepen de door de LHV beoogde taken ook daadwerkelijk

uitvoeren, op welke wijze wordt daar vorm aan gegeven en in hoeverre
ontstaan daarbij bindende vormen van samenwerken?

• Welke factoren bevorderen of belemmeren een dergelijke ontwikkeling?
• Is een dergelijke samenwerking aantrekkelijk voor de individuele huisartsen

en past meer bindende samenwerking bij de taken en structuur van huisartsen-
groepen?

Voor de beantwoording van die vragen is, op basis van theoretische verkenningen
een conceptueel model opgesteld. Daarbij is uitgegaan van een in intentie
rationele keuze van de individuele huisarts bij deelname am de huisartsengroep.
Deelname aan de huisartsengroep kan voordelen opleveren, maar brengt ook
kosten met zich mee. De balans tussen kosten en baten zal, tenminste op de
tangere termijn, in even wicht moeten zijn.
Motieven tot samenwerken als huisartsengroep kunnen voortkomen uit directe
winst (de voordelen van samenwerking zijn voor aile betrokkenen groter dan de
nadelen), uit afhankelijkheid (niet samenwerken is tenminste voor een partij
nadelig) en uit professionele normen.
Deze motieven spelen door in de wijze waarop de samenwerking gereguleerd zal
worden (mate van binding). Bij directe wederzijdse voordelen komt samenwer-
king gemakkelijk tot stand en is er weinig regulering nodig. Bij afhankelijkbeid
en samenwerking op basis van professioneel-normatieve motieven is het in ieders
belang bindende afspraken te maken ter voorkoming van sub-optimalisatie en
opportunistisch gedrag. Bindende afspraken beperken echter weI de zelfstan-
digheid. Deze wijze van reguleren brengt dus extra kosten met zich mee (de
transactiekosten), zodat er ook grotere voordelen tegenover moeten staan.
(Hoofdstuk 3)

De huisartsengroep is te zien als een sociaal-psychologisch systeem, een produk-
tiesysteem, een organisatie en als deel van een netwerk. Elk van die invalshoeken
laat andere dimensies zien van samenwerkingsprocessen en structuren. In hoofd-
stuk 4 is verkend welke structuurvarianten passen bij de doelen en taken van de
huisartsengroep. Dit is uitgewerkt in een model voor de wijze van regulering en
een model voor samenwerkingstypen. Deze modellen worden in paragraaf 13.4
samengevat.
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Op basis van de theoretische verkenningen is verondersteld dat de keuze van
doelen, taken en de daarbij gebruikte wijzen van regulering beinvloed zullen
worden door de individuele keuze (individuele strategie) en de mate waarin aan
een aantal interne voorwaarden wordt voldaan. Individuele strategie zal op haar
beurt beinvloed worden door persoons-, praktijk- en groepskenmerken. De
ontwikkeling van interne voorwaarden en taakuitvoering zal mede afhangen van
specifieke groeps- en omgevingskenmerken. (Hoofdstuk 3 en 4)
Dit is schematisch als voigt samengevat:

Conceptueel model

I politiek-maatschappelijke
ontwikkelingen I

I
I LHV-beleid instemming met individuele strategie

doelen ha.groep .voorkeuren voor
en afweging van concrete activiteiten
kosten en baten ----+ .bereidheid tot

I
.winstmotief investeren van tijd

individuele .afhankelijkheid
kenmerken .nonmatief motief T

l' ervaren
balans in
kosten en
baten

T .j.

ontwikkeling van de huisartsengroep
interne voorwaarden -- omvang taken en
•rea liseri ng zelfregulering door:
basisstructuur .collegiaal overleg

.consensus over .afspraken
groepsdomein .contracten

.onderling •gel ntegreerde
vertrouwen activiteiten

i l'

I groepskenmerken :

omgevingskenmerken en externe steun I
I

.- . ": . :: "::-: . ":". .'.:.
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Het onderzoek omvat twee deelonderzoeken,
De kern van deze studie wordt gevormd door een exp/orerend diepteonderzoek onder
48 (aanvankelijk 50) geselecteerde groepen, in vier eveneens geselecteerde LHV-
districten. Dit diepteonderzoek omvat twee metingen (1991 en 1993). De groepen zijn
geselecteerd op grond van hun motivatie zich tot huisartsengroep te willen ontwikke-
len en de districten op grond van een combinatie van criteria. (Hoofdstuk 5)
Naast dit explorerend onderzoek onder geselecteerde groepen is een beschrijvend
onderzoek gehouden onder alle huisartsengroepen (de Landelijke Peiling) waardoor
een representatief beeld is verkregen van de mate waarin huisartsengroepen de door de
LHV beoogde taken uitvoeren.

De centrale vragen zijn voor het diepteonderzoek uitgewerkt in vragen op individueel
niveau en vragen op groepsniveau. In paragraaf 13.3 worden de vragen op individueel
niveau beantwoord. In paragraaf 13.4 gebeurt dat voor de vragen op groepsniveau,

13.3 Beantwoording van de onderzoeksvragen op individueel niveau

Het onderzoek op individueel niveau yond plaats onder de leden van de geselecteerde
onderzoeksgroepen, De gegevens zijn via twee schriftelijk enquetes verzameld (363
respondenten bij de eerste meting en 314 bij de tweede meting).
Op individueel niveau is voor schaalconstructie gebruik gernaakt van principale
componentenanalyses. De verschillen tussen eerste en tweede meting zijn getoetst met
gepaarde t-test of chi-kwadraat toots. De analyse van bevorderende en belernmerende
factoren is via meervoudige, stapsgewijze regress ie-analyse en variantieanalyse
uitgevoerd. Voor al deze analyses is een significantieniveau van p < .05 aangehouden.

• In welke mate kiezen individuele huisartsen voor het al dan niet aangaan van
samenwerking als huisartsengroep en in hoeverre is men bereid tot meer bindende
vormen van samenwerking (de individuele strategie)?

De kemtaken van de huisartsengroep zijn volgens de meeste artsen uit de onderzoeks-
groepen: waamerning en continuiteit van zorg (90% eerste meting en 92% tweede
meting), farmacotherapie-overleg (resp, 69% en 65%) en deelname aan de beleids-
vorrning van de beroepsgroep (resp 64% en 62%). Voor deze kemtaken is men ook
bereid meer bindende vormen van samenwerking aan te gaan.
Voor het regelen van de waameming wordt vrij algemeen een groopsverantwoordelijk-
heid geaccepteerd, voor andere taken is die acceptatie veel rninder aanwezig.

Ook deskundigheidsbevordering en toetsing scoort als kerntaak hoog (65% in de
eerste meting en 58% in de tweede meting). Eenheid brengen in medisch-inhoudelijk
beleid is volgens de meerderheid een taak naar keuze (resp, 51% en 55%).
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Bij de eerste meting liggen de scores voor de kemtaken van de huisartsengroep over
het algemeen hoger dan bij de tweede meting.

De individuele strategie is geoperationaliseerd als voorkeur voor concrete activiteiten
en de bereidheid tot het investeren van tijd. Huisartsen blijken aanzienlijk te verschil-
len in de scores voor de hoogte en omvang van die voorkeuren. Ook de verschillen in
de tijd die men aan de activiteiten van de huisartsengroep wil besteden zijn groot.
De meest aantrekkelijke taken vindt men de regeling van de waameming, medisch-
inhoudelijke uitwisseling en afstemming (inclusief farmacotherapie-overleg) en
deelname aan de beleidsvorming van de beroepsgroep. De voorkeuren sluiten dus
nauw aan bij de kemtaken.
Regeling van de exteme samenwerking en integratie van praktijkvoering, met in het
verlengde daarvan het uitvoeren van gezamenlijke activiteiten, heeft een veel lagere
voorkeur en wordt vaker als 'taak naar keuze' aangemerkt. Deze tendens is al bij de
eerste meting aanwezig en blijkt bij de tweede meting nog te zijn versterkt.

Gemiddeld wordt aan de activiteiten van de huisartsengroep bij de tweede meting 6
uur en 24 minuten per maand besteed (5.34 uur in de eerste meting). Maximaal willen
huisartsen gemiddeld 7 uur en 20 minuten beschikbaar stellen (7.23 uur in de eerste
meting).
De individuele strategie is tussen de eerste en tweede meting weinig veranderd. De
tijd die men maximaal wil besteden is ongeveer gelijk gebleven, voorkeuren voor
concrete activiteiten zijn licht gedaald. (Hoofdstuk 6)

• In welke mate wordt deze individuele strategie beinvloed door de instemming met
de doelen van de huisartsengroep en in welke mate spee/t de ajweging van kosten
en baten als persoon, als zelfstandige ondernemer en als professional een rol?

A1s belangrijkste voordelen van samenwerldng in de huisartsengroep worden aange-
merkt: kwaliteitsverbetering (71% verwacht dit als voordeel bij de eerste meting en
78% noemt bet als ervaren voordeel bij de tweede meting) en positieversterking (resp.
67% en 79%). Verbetering van efficientie in de onderlinge samenwerking wordt door
67% verwacht; 58% ervaart het ook als voordeel bij de tweede meting. Directe
persoonlijke voordelen (het ervaren van steun, werksatisfactie) worden weinig
genoemd.
Tijdsinvestering zonder extra compensatie wordt als het grootste nadeel gezien en ook
vaak als belemmering genoemd (39% verwacht dat bij de eerste meting als nadeel,
31% noemt het als ervaren nadeel bij de tweede meting).

Er is nagegaan of de huisartsen uit de onderzoeksgroepen op grond van bun voorkeu-
ren of bun motieven in verschillende typen te onderscheiden zijn. Dit blijkt niet
mogelijk. Bij voorkeuren is meer sprake van een cumulatie dan van keuzen voor
verschillende altematieven. Wie bijvoorbeeld integratie van praktijkvoering of exteme
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samenwerking aantrekkelijk vindt, heeft ook een hoge voorkeur voor de andere
taakgebieden.
Onderscheiden voor- en nadelen blijken sterk met elkaar verweven te zijn. Ook op dit
punt zijn dus geen specifieke categorieen te onderscheiden.
Verschillen in omvang en sterkte van de voorkeuren blijken vooral verklaard te
kunnen worden door de opvattingen over de taken en de verwachte of ervaren
voordelen. Projessionele normen en het belang van positieversterking lijken voorals-
nog de grootste invloed op de strategiekeuze te hebben. (Hoofdstuk 6 en 7)

• Welke persoons- en prakiijkkenmerken zijn van invloed op de individuele strategie?
• Welke groepskenmerken zijn van invloed op de individuele strategie?

Verschillen in persoons- en praktijkkenmerken dragen, anders dan verwacht, weinig
bij aan verschillen in de individuele strategie. Ook groepskenmerken hebben weinig
invloed op de strategiekeuze.
Indien huisartsen taken moeilijk realiseerbaar vinden, nemen voorkeuren en tijdsin-
vestering at. Dit maakt aannemelijk dat binnen de groep aanwezige bevorderende en
belemmerende factoren reeds in de individuele strategie zijn verdisconteerd.

Verschillen in tijdsinvestering blijken nauwelijks verklaard te kunnen worden. Andere,
niet in het onderzoek betrokken factoren, moeten daar dus een veel grotere invloed op
hebben. Verondersteld kan worden dat de 'norm van de groep' (hoeveel tijd ieder
geacht wordt te besteden) een grotere rol speeIt dan de individuele afweging. Een
aanwijzing daarvoor is dat de standaarddeviatie voor tijdsinvestering binnen een groep
over het algemeen lager is dan de standaarddeviatie over aIle respondenten tezamen.
(Hoofdstuk 7)
De factoren die van invloed zijn op de individuele strategie zijn in overzicht 13.1
(pagina 206) samengevat.

13.4 Beantwoording van de onderzoeksvragen op groepsniveau

Het onderzoek op groepsniveau omvat twee metingen onder de geselecteerde onder-
zoeksgroepen (50 groepen bij de eerste meting en 48 bij de tweede meting). De
gegevens zijn verzameld via een schriftelijke enquete onder aIle leden en een aanvul-
lend interview met een groepsvertegenwoordiger.
Parallel met de tweede meting heeft een landelijk onderzoek (de Landelijke Peiling)
plaatsgevonden onder alle huisartsengroepen (met een respons van 72%; dit zijn 643
groepen). De vraagstelling in de Landelijke Peiling is beperkter van omvang en de
gegevens zijn op een andere wijze verzameld (sehriftelijke vragenlijst via een infor-
mant per groep).
Op groepsniveau zijn op logische gronden somscores samengesteld. De verschillen
tussen eerste en tweede meting zijn met een gepaarde t-test getoetst, voor toetsing van
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de verschillen tussen de ondcrzoeksgroepen en de Landelijke Peiling is gebruik
gemaakt van t-test en chi-kwadraat toets. De analyse van bevorderende en belemrne-
rende factoren is ook op groepsniveau via meervoudige, stapsgewijze regressie-analyse
en variantieanalyse uitgevoerd (p < .05).

• In hoeverre voldoen de groepcn aan de interne voonvaarden voor he! functioneren
als huisartsengroep: basisstructuur, consensus over het groepsdomein en onderling
vertrouwen?

Met de basisstructuur zijn enkele voorwaarden en eisen geformuleerd die ontleend zijn
aan het LHV -beleid en de doelstellingen van het Implementatieproject.
Aan de basisstructuur voor waameming voldoet bij de eerste meting 32% van de
onderzoeksgroepen; bij de tweede meting is dat 62% en landelijk 47%.
De basisstructuur voor dee/name aan de bcleidsvorming van de beroepsgroep is bij de
eerste meting reeds in 80% van de onderzoeksgroepen gerealiseerd; bij de tweede
meting is dat toegenomen tot 83%. Het landelijke percentage is 60.
De basisstructuur voor interne organisatie is bij de eerste meting door 40% van de
groepen gerealiseerd; bij de tweede meting is dat 71% en landelijk 58%.
De toename tussen eerste en tweede meting is significant voor de basisstructuur en de
interne organisatie. De verschillen tussen de groepen uit het diepteonderzoek en de
landelijke bevindingen zijn niet significant. ondanks de soms grote procentuele
verschillen.

Consensus over het groepsdomein is als interne voorwaarde opgenomen omdat op
theoretische gronden is verondersteld dat, naarmate er meer duidelijkheid is over het
groepsdomein, de samenwerking voor die taken ook intensiever zal zijn. In de meeste
groepen is er consensus over de feitelijke uitvoering van de kerntaken. Medisch beleid
is als groepsdomein omstreden (weinig consensus over de feitelijke uitvoering), Dit
komt vooral door de grote verschillen in het oordeel van individuele leden over het
daadwerkelijk realiseren van eenheid in medisch beleid.

Een derde interne voorwaarde is het onderling vertrouwen. Volgens het theoretisch
model kunnen groepen hun samenwerking baseren op afspraken en contracten of op
vertrouwen (hoofdstuk 4). In de meeste groepen blijkt het onderling vertrouwen in
ieders inzet en motivatie groot te zijn. Een 'gevoel van gezamenlijke verantwoorde-
lijkheid voor de zorgverlening aan aile patienten van de groep' is echter slechts bij een
minderbeid van de groepen aanwezig. Indien die gezamenlijke verantwoordelijkheid
ontbreekt, wordt dat door weinig artsen als een belemmering ervaren.
Hoewel het onderling vertrouwen over het algemeen groot is, is ruim de helft van de
groepen met interne conflicten geconfronteerd. De conflicten hebben overwegend met
de waameming te maken, dus de taak waarbij men het meest van elkaar afhankelijk is.
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• Welke taken en activiteiten worden door huisartsengroepen uitgevoerd en in welke
mate wordt daarbij gebruik gemaakt van meer bindende wijzen van regulering?

83% van de onderzoeksgroepeo heeft expliciet besloten een huisartsengroep te gaan
vonnen; landelijk is dit 74%. Bij de tweede meting vindt 43% van de onderzoeks-
groepen dat ze de meeste taken van een huisartsengroep ook daadwerkelijk uitvoeren;
landelijk geeft 42% een dergelijk oordeel over de eigen groep. Slechts een zeer klein
deel (4% van de onderzoeksgroepen en landelijk 5%) functioneert naar eigen oordeel
nog louter als waarneemgroep.

De mate waarin samenwerking een bindend karakter krijgt is geoperationaIiseerd in
vier reguleringswijzen:

collegiaaI overleg,
afspraken,
contracten,
gedeeItelijke integratie van activiteiten.

CoUegiaaI overleg is de meest vrijblijvende vonn van regulering, het uitvoeren van
geintegreerde activiteiten de meest bindende. Deze reguleringswijzen sluiten elkaar
niet uit maar zijn cumulatief.

De kern taken (waameming en zorg voor continuiteit, deelname aan de beleidsvorming
van de beroepsgroep en fannacotherapie-overleg) worden door vrijwel aile groepen
uitgevoerd, zowel binnen de onderzoeksgroepen als landelijk. Alle groepen hebben
een reeks van afspraken over de regeling van de waameming.
Deelname aan farmacotherapie-overleg is toegenomen van 58% naar 87%. Landelijk
vindt in 75% van de huisartsengroepen fannacotherapie-overleg plaats.
Andere vormen van medisch-inhoudelijk overleg zijn bij de eerste meting reeds bij
82% aanwezig, bij de tweede meting is dat 87% waarbij de intensiteit van dat overleg
significant is toegenomen. Landelijk kent zelfs 95% van de groepen een of andere
vonn van medisch-inhoudelijk overleg.
De meest voorkomende vonnen van medisch-inhoudelijk overleg zijn casuistiek-
besprekingen (42% bij de eerste meting, 56% bij de tweede meting en 55% landelijk)
en het bespreken van NHG-standaarden (resp. 36%, 48% en 39%).
Onderlinge toetsing aan de hand van expliciet omschreven criteria vindt bij de eerste
meting in 6% van de groepen plaats, bij de tweede meting is dat 25%. Als ook de
meer 'impliciete' toetsing door onderlinge vergelijking van het handelen wordt
meegerekend, is bij de tweede meting in 46% van de onderzoeksgroepen sprake van
toetsing en landelijk bij 51%.

Afspraken over prescriptiebeleid, een teken van een meer bindende vonn van samen-
werking, zijn aanwezig bij 34% (eerste meting) en 69% (tweede meting). Voor het
overige medische beleid heeft 16% (eerste meting) en 31% (tweede meting) afspraken.
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In de meeste groepen houdt het hebben van afspraken in dat er consensus is over het
gewenste beleid, maar dat naleving niet wordt opgelegd. Slechts 15% noemt (bi]
tweede meting) de prescriptieafspraken bindend en 12% de overige medisch-inhoude-
lijke afspraken. Feed-back en bewaking van gemaakte afspraken vindt dan ook weinig
plaats. WeI is in veel groepen het melden en bespreken van incidenten uit de waarne-
ming toegenomen.
Landelijk maakt 54% van de huisartsengroepen melding van prescriptieafspraken en
39% van andere medisch-inhoudelijke afspraken.

De waarneming is bij 71% van de onderzoeksgroepen via een waameemcontract
geregeld (47% bij de eerste meting). Landelijk heeft 62% een contract. Bij de
meerderheid is dus op dit punt sprake van bindende samenwerking. Het farmacothera-
pie-overleg is bij 35% van de groepen (tweede meting) via schriftelijk vastgelegde
afspraken geregeld (4% in de eerste meting) en 54% heeft een contract a1s huisartsen-
groep (ondertekening van het Reglement Huisartsengroepen of een eigen reglement, in
de eerste meting heeft 14% een dergelijk contract). Landelijk heeft 48% het Regle-
ment Huisartsengroepen of een eigen variant daarvan ondertekend.

De uitvoering van geintegreerde activiteiten, de meest bindende vorm van samenwer-
ken, vindt slechts beperkt plaats. Van de onderzoeksgroepen heeft 58% (40% bij de
eerste meting en landelijk 53%) een of meer gezamenlijke voorzieningen ten behoeve
van de bereikbaarheid, 29% (20% bij de eerste meting) heeft gekozen voor automati-
sering a1s huisartsengroep. Een kwart heeft, ten behoeve van de waarneming, een
zekere stroomlijning in de wijze van praktijkvoering aangebracht. Verdergaande
samenwerking voor praktijk-organisatorische zaken (bijvoorbeeld gezamenlijke inkoop
of aanschaf van kostbare apparatuur) heeft een zeer lage voorkeur en komt bij de
onderzoeksgroepen nauwelijks voor. Hetzelfde geldt voor interne specialisatie.
(Hoofdstuk 9 en 10).

Bij interne taken heeft voor alle taakgebieden een uitbreiding van activiteiten en
reguleringswijzen plaatsgevonden en is die uitbreiding ook significant.
Bij externe samenwerking is sprake van een afname. Hier vindt een duidelijke
verschuiving plaats in de wijze waarop de samenwerking wordt geregeld. Overleg a1s
huisartsengroep maakt plaats voor overleg op RHV-niveau. Indien daarbij een vaste
vertegenwoordiger uit en namens de groep aanwezig is, blijft de betrokkenheid van de
huisartsengroep in stand en wordt dit als een efficiente wijze van overleg gewaar-
deerd.
Het aantal groepen dat overleg heeft met ziekenhuizen en specialisten is in aantal licht
toegenomen (van 50% naar 58%). De frequentie van dat overleg en betrokkenheid als
huisartsengroep is echter gedaald. Overleg met kruiswerk of thuiszorgorganisatie is in
aantal gelijk gebleven (58%). De frequentie en betrokkenheid a1s huisartsengroep is
voor dit overleg zeer sterk gedaald. Overleg met overige zorgverleners is in aantal
afgenomen (van 64% naar 50%).
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Landelijk maakt 50% van de groepen melding van overleg met ziekenhuizen of
specialisten en 63% van overleg met het kruiswerk. Deze cijfers zijn echter door de
andere wijze van gegevensverzameling niet good vergelijkbaar met de gegevens uit de
onderzoeksgroepen.
Externe samenwerking heeft in geen enkele groep een bindend karakter, met uitzonde-
ring van de contracten met het kruiswerk over delegatie van de verantwoordelijkheid
voor medisch handelen (bij 16% aanwezig in de eerste meting en bij 27% in de
tweede meting). Verbetering van de onderlinge communicatie is bij extern overleg het
belangrijkste thema en als er afspraken zijn hebben die ook voornamelijk op dat aspect
betrekking. Gezamenlijke protocolontwikkeling of directe betrokkenheid van de
huisartsengroep bij speciale projecten voor substitutie en complexe zorg komen slechts
sporadisch voor, zowellandelijk als bij de onderzoeksgroepen. (Hoofdstuk 10)

• Is in de uitvoering van taken en het gebruik van reguleringswijzen een typologie of
fasering te onderkennen?

Op basis van de theoretische verkenningen zijn vier potentiele typen huisartsengroepen
geconstrueerd. Deze zijn:

de collegiale kring (individuele verantwoordelijkheid, inhoudelijke afstemming
door coUegiaaloverleg):
het zakelijke verband (individuele verantwoordelijkheid, afstemming van organisa-
tie en zakelijke belangen via afspraken en contracten):
het professionele team (gezamenlijke verantwoordelijkheid, organisatorische en
inhoudelijke afstemming door coUegiaal overleg, afspraken en contracten):
het 'ondernemend' team (gezamenlijke verantwoordelijkheid, organisatorische en
inhoudelijke afstemming plus uitvoering van geintegreerde activiteiten en actieve
deelname aan externe netwerken).

Verondersteld is dat groepen zullen starten als collegiale kring of zakelijk verband,
waarna beide typen naar elkaar toegroeien en zich daarmee ontwikkelen in de richting
van een professioneel team. Een ontwikkeling naar 'ondernemend' team zal via het
professionele team verlopen.
Voor de analyse naar samenwerkingstypen en fasering is gebruik gemaakt van
clusteranalyse, variantieanalyse en correlatieanalyse.

Een hoge mate van inhoudelijk overleg blijkt een goede indicator te zijn voor de
overige interne activiteiten. Een hoge score voor inhoudelijk overleg gaat samen met
meer bindende afspraken over medisch beleid, meer overleg en afstemming over
praktijkvoering, meer integratie van activiteiten, meer interne organisatie, een hogere
score voor onderling vertrouwen en meer acceptatie van groepsverantwoordelijkheid.
Een derde van de groepen is op grond van deze scores min of meer als professioneel
team aan te duiden. Een derde kenmerkt zich hoofdzakelijk als collegiale kring en de
overige zitten tussen beide typen in.
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Het zakelijk verband is als afzonderlijk type niet getraeeerd, wei zijn er enkele
groepen die. in het bijzonder voor de regeling van de waarneming, meer uitgebreide
afspraken en contracten hebben ter bescherming van de eigen zakelijke belangen. Dit
gaat dan echter gelijk op met intensivering van de inhoudelijke samenwerking.

Een beperkt aantal groepen is qua voorgeschiedenis en aspiraties als 'ondememend •
team aan te merken. De feitelijke realisering stuit echter duidelijk op grenzen. Oit is
voor een deel ceo eigen keuze, omdat men mede onder invloed van het LHV -beleid
weer meer accent is gaan leggen op interne samenwerking en onderlinge toetsing.
Voor ceo deel is de stagnatie ook veroorzaakt omdat men met interne of externe pro-
blemen is geconfronteerd.

De geconstrueerde typen blijken bruikbaar om de groepen in te delen, een duidelijk
patroon in fasering is echter niet gevonden.
Tussen de omvang van interne activiteiten en de mate van externe samenwerking is
geen samenhang gebleken. Er zijn geen aanwijzingen dat groepen, als interne taken en
met name de kerntaken eenmaal goed lopen, overstappen naar de uitvoering van
externe taken. Het omgekeerde lijkt eerder aanwezig te zijn: externe samenwerking
wordt verminderd om zich meer op de interne taken te concentreren. (Hoofdstuk 11)

• In welke mate kunnen individuele strategie en de aanwezigheid van de interne
voorwaarden de ontwikkeling in taakuitvoering en wijze van regulering verklaren
en wat is. aanvullend daarop, de invloed van groeps- en omgevingskenmerken?

Er is een hoge mate van interne a/stemming (collegiaal overleg plus interne afspraken)
indien de leden een hoge voorkeur hebben voor concrete activiteiten en veel tijd in de
groep investeren. Bij de tweede meting hebben groepen die al langer gestructureerd
samenwerken (met als indicator het aantal jaren dat een groep reeds een waarneemcon-
tract heeft) meer interne afstemming. De specifieke samenstelling van de groep heeft
nauwelijks invloed, alleen de aanwezigheid van veel leden met relatief veel oudere
patienten heeft een klein positief effect.
De toename in interne afstemming is het grootst bij groepen met ceo hoge score voor
vergadertijd en de groepen die gebruik hebben gemaakt van externe begeleiding,

Bij exteme a/stemming is niet de voorkeur en feitelijke tijdsinvestering. maar de
bereidheid om veel tijd aan de groepsactiviteiten te besteden het meest van invloed.
Bij de eerste meting speelt de overzichtelijkheid van de waarneemregio nog mede een
rol, bij de tweede meting zijn de interne organisatie en de ervaren bereidheid tot
samenwerking bij externe partners (met name thuiszorgorganisaties) in plaats daarvan
van invloed. Als het onderling vertrouwen binnen de groep hoog is, is de toename
van exteme afstemming groter (of beter gezegd de afname minder groot). Bij veel
verschillen in het uitvoeren van medisch-technische verrichtingen is er minder toename
(of meer afname) van externe afstemming.
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Contracten (een meer bindende vorm van samenwerken) blijken niet beinvloed te
worden door de individuele strategie. Bij de eerste meting is er een zeer sterk direct
verband met het waameemcontract en de voorgeschiedenis daarvan. Bij de tweede
meting hangt het aanwezig zijn van contracten samen met de vergadertijd als groep.

De omvang van geintegreerde activiteiten, de meest bindende vorm van samenwerken,
is bij de eerste meting afhankelijk van de interne organisatie en tijdsinvestering als
groep. Bij de tweede meting is de individuele strategie het meest van invloed. AIleen
bij deze wijze van samenwerken blijkt rowel een hoge voorkeur voor concrete
activiteiten als een grote bereidheid tot investeren van tijd van belang te zijn. Ook
enkele groepskenmerken zijn van invloed en deze wijzen vooral naar de mate waarin
praktijkbelangen al of niet uiteenlopen.
Verschillen tussen groepsleden in werkwijzen en opvattingen hebben alleen een
duidelijke invloed op de mate van praktijkorganisatorische afstemming.

Groepen die het meest als huisartsengroep ontwikkeld zijn, en groepen waarbij de
meeste toename in taakuitvoering en regulering heejt plaatsgevonden, kenmerken zich
door een hoge mate van interne organisatie en veel overlegtijd. Bij de meest ontwik-
kelde groepen is verder sprake van een hoge voorkeur voor concrete activiteiten, een
grote bereidheid tot investeren van tijd, een sterk onderling vertrouwen en een al
langer aanwezig waameemcontract. Groepen die nog het minst als huisartsengroep zijn
ontwikkeld, scoren op al deze kenmerken laag. Bij groepen met de meeste toename in
taakuitvoering en reguleringswijzen is ook de toename in individuele tijdsinvestering
het hoogst.

Het functioneren van de Regionale Huisartsen Vereniging (RHV) blijkt geen meetbare
invloed te hebben. Tussen de vier in het onderwek betrokken districten is er wel een
(net niet significant, p .06) verschil in de mate van externe afstemming. Voor de
overige taakuitvoering en reguleringswijzen zijn geen verschillen gevonden.

Individuele leden noemen de interne voorwaarden de belangrijkste factoren voor de
ontwikkeling van de huisartsengroep en dan met name interne organisatie en onderlin-
ge tolerantie en acceptatie. Onderlinge verschillen in werkwijze worden slechts door
een klein deel als een belemmering ervaren en externe factoren worden van onderge-
schikt belang geacht. Dit stemt overeen met de bevindingen uit de analyses op
groepsniveau. (Hoofdstuk 12)
De factoren die van invloed zijn op taakuitvoering en wijze van regulering worden in
overzicht 13.1 (pagina 206) en 13.2 (pagina 207) samengevat.
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13.5 Terug naar individueel niveau: balans in ervaren kosten en baten

De balans in ervaren kosten en baten wordt door de meeste leden van de huisart-
sengroepen, zowel bij eerste als tweede meting, in evenwicht genoemd. Per huisarts
bezien is er echter sprake van een significante verschuiving tussen beide meting. De
uitbreiding van activiteiten blijkt bij een deel van de artsen tot een verslechtering van
de balans in kosten en baten te hebben geleid.
Juist degenen die wei tevreden zijn over de ontwikkeling van de eigen huisartsengroep
geven vaker aan dat voor hen de baten niet in gelijke mate met de kosten zijn
toegenomen.
Op de betekenis van deze bevindingen zal bij de beschouwingen worden ingegaan.

13.6 Samenvattend overzicht van bevorderende en belemmerende factoren

De bevindingen uit de regressie-analyses zijn samengevat in schema 13.1 en 13.2.
Overzicht 13.1 (zie volgende pagina) bevat de samenvatting van bevorderende en
belemmerende factoren op individueel niveau en op groepsniveau voor mate van
regulering bij eerste en tweede meting.

In dit schema zijn de afhankelijke variabelen omkaderd, de lijnen en de + en - tekens
geven aan welke onafhankelijke variabelen op de afhankelijke variabelen van invloed
zijn en in welke richting die invloed gaat. De afhankelijke variabelen op individueel
niveau (voorkeuren en bereidheid tot investeren van tijd) zijn tevens onafhankelijke
variabelen voor de analyses op groepsniveau. Het overzicht brengt de beinvloedende
factoren voor zowel de eerste als de tweede meting in kaart. Op individueel niveau
zijn persoon- en praktijkkenmerken uit het schema gelatea, zij dragen slechts weinig
bij aan het verklaren van verschillen.

Overzicht 13.2 bevat de factoren die de toename in de verschillende reguleringswijzen
kunnen verldaren. De analyses van toename (c.q. afname) in individuele strategie
hebben weinig opgeleverd en zijn daarom in de schema's ook niet terug te vinden.
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Overzicht 13.2 Samenvatting van bevorderende en belemmerende factoren voor
de toename in reguleringswijze
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Hoofdstuk 14 Beschouwingen

14.1 Rcaliscring van de bcleidsdoelen

Het belcid van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) tot vonning van
huisartsengrocpen heeft duidelijk weerklank gevonden. Dit blijkt uit het aantal
groepen dat expliciet besloten heeft een huisartsengroep te gaan vonnen. Het
spreekt vooral uit de ontwikkeling in de taakuitvoering. In de onderzoeksperiode
heeft zich voor interne taken op aile onderdelen een uitbreiding van activiteiten
voorgedaan en zijn bindende vormen van samenwerken toegenomen.
Deze resultaten dienen echter met enige relativering te worden bezien. De
politiek-maarschappelijke context tijdens de onderzoeksperiode en het onderzoek
zelf zullen een stimulercnd effect op de ontwikkelingen hebben gehad. Er was
sprake van externc drciging (de stelselwijziging) en van cen grote nadruk op het
belang van de huisartsengroep. Beide hebben, zo is uit de theorie bekend, een
positief effect op de prestaties van een groep (Handy, 1981).
Ais onderzoeksmethode is gebruik gemaakt van zelfrapportage door de groepen.
Dat leidt er in combinatie met de nadruk op het belang van huisartsengroepen
gemakkelijk toe dat antwoorden in de richting van sociale wenselijkheid gaan.
Er zijn echter ook gcnocg feitelijke gegevens die de conclusie rechtvaardigen dat
huisartsengroepen zich in de gewenste richting hebben ontwikkeld.

In hoofdstuk 2 is er op gewezcn dat organisaties anticiperen op verwachte
ombuigingen in het ovcrheidsbeleid. Conditics voor die beleidsombuigingen
veranderen daardoor op voorhand, wat de realisering kan belemmeren (Groe-
newegen, 1992). De totstandkoming van huisartsengroepen lijkt echter een van de
positieve gevolgen van dit, op de stelselwijziging anticiperende, gedrag.

In het LHV -beleid voor de vorming van huisartsengroepen zijn drie beleidsdoelen
onderscheiden: versterking van de beroepsorganisatie, realisering van het kwali-
teitsbeleid en versterking van de positie van de huisarts binnen de gezondheids-
zorg. Voor deze eerste twee beleidsopties heeft de ontwikkeling van de huisart-
sengroep overwegend aan de verwachtingen voldaan. Bij het derde beleidsdoel is
dat slechts gedeelrelijk het geval.

In dit Iaatste hoofdstuk zal worden ingegaan up de betekenis van deze bevindin-
gen \'001" het verdere beleid. Deze beschou\Vingen sluiten aan bij de in hoofdstuk
2 beschreven politiek-maatschappelijke context en het in hoofdstuk 3 en 4
ontwikkelde theoretische model.
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14.2 Bevorderende en belemmerende factoren

Een hoge voorkeur voor concrete activiteiten en grote bereidheid tot het investe-
ren van tijd (de individuele strategic), een goede basisstructuur voor de waame-
ming, goede interne organisatie en een hoge tijdsinvestering als groep (interne
voorwaardent blijken, samen met de voorgeschiedenis van een groep, de meest
bepalende factoren te zijn voor de ontwikkeling van de huisartsengroep. Deze
factoren zullen elkaar wederzijds versterken.

AI eerder is opgemerkt dat de mate van vooruitgang gerelativeerd dient te
worden. Hetzelfde geldt voor de gevonden verbanden voor belemmerende en
bevorderende factoren. Het gebruikte onderzoeksontwerp laat niet toe harde
conclusies te trekken. De gevonden verbanden kunnen wei, indien ze voldoende
logische consistentie hebben (dat wil zeggen dat ze aansluiten bij het conceptueel
model) als tendenties voor verdere ontwikkelingen worden beschouwd.

De belangrijkste motieven voor deelname aan de huisartsengroepen liggen voor
de individuele huisartsen bij kwaliteitsverbetering en positieversterking als
professional. Aangezien deze professioneel-normatieve motieven echter voor een
deel tegengesteld zijn aan persoonlijke belangen (werkdruk en werksatisfactie)
ontstaat bij het bepalen van de individuele strategie gemakkelijk een patstelling.

Op grond van een rationele keuze zal bij overwegend professioneel-normatieve
motieven samenwerking alleen tot stand komen als er voldoende garanties zijn dat
alle leden van de huisartsengroep in gelijke mate aan het realiseren van dat
professionele belang zuIlen bijdragen. Een dergelijke garantie kan gevonden
worden in een grote mate van overeenstemming in waarden of door afspraken en
controle op het naleven van die afspraken. Er is bij de leden van de onderzoeks-
groepen een duidelijke voorkeur voor regulering via onderling vertrouwen en
overeenstemming in waarden geconstateerd. Als die ontbreken kiest men eerder
voor verrnindering van de samenwerking dan voor meer bindende regulering.
Echter, indien er sprake is van duidelijke afhankelijkheid, zoals bij onderlinge
waameming, gaat men wei meer eisen aan elkaar stellen. Illustratief hiervoor is
dat interne conflicten vooral op de regeling van de waameming betrekking
hebben. De bereidheid tot bindende samenwerking blijkt hoog te zijn bij al
bestaande afhankelijkheid, maar laag als daardoor nieuwe afhankelijkheid dreigt
te ontstaan. Deze bevindingen stemmen overeen met het theoretische model over
'kosten van samenwerken' (de transactiekostentheorie).

Hoewel er tussen de leden van de onderzoeksgroepen duidelijke verschillen zijn
gevonden in motivatie en individuele strategie, is het niet mogelijk gebleken die
verschillen te verklaren uit persoons- of praktijkkenmerken.
Waarschijnlijk speelt de beperkte mate van samenwerking hier een rol. De taken
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die in de huisartsengroep worden uitgevoerd raken de eigen praktijkvoering nog
weinig, waardoor specifieke belangen nog niet in het geding zijn.
De samenstelling van de groep blijkt wei invloed te hebben op het realiseren van
meer intensieve vonnen van samenwerken, zoals praktijkorganisatorische afstem-
ming en het uitvoeren van geintegreerde activiteiten. Bij grote verschillen binnen
de groep in werkwijzen en praktijkvonnen komen dergelijke samenwerkingsvor-
men minder tot stand.

De huisartsengroep komt als 'produktiesysteem' of 'organisatie' nog weinig tot
ontwikkeling. Aileen het regelen van de waameming vonnt hierop een uitzonde-
ring. Ook de taakverdeling voor externe contacten (portefeuillehouders) duidt op
meer organisatie. In medisch beleid en praktijkvoering blijft de werkuitvoering
'voor eigen rekening'. Bij de samenwerking voor deze onderdelen ligt het accent
op kwaliteitsverbetering van de individuele taakuitvoering. Taakuitvoering is
daardoor onderling nauwelijks gerelateerd (parallelle taakuitvoering): daarmee
vervalt ook de noodzaak tot bindende regulering van de samenwerking. In
overeenstemming daarmee vindt regulering hoofdzakelijk plaats via overleg en
afspraken. Bindende regulering in de vonn van contracten lijkt dan ook meer een
externe dan een interne functie te hebben. Contracten onderstrepen de 'betrouw-
baarheid als groep' en dragen daardoor bij aan positieversterking.

14.3 Verwachtingen voor verdere ontwikkelingen

De onderweksperiode is kort geweest. Het is daarom enigszins riskant conc1usies
voor verdere ontwikkelingen te trekken. De combinatie van beschikbare gegevens
op individueel en groepsniveau biedt echter voldoende aanknopingspunten.

De groepen zijn te plaatsen op een Iijn die voor de uitvoering van de kerntaken
loopt van collegiate kring (individuele verantwoordelijkheid, inhoudelijke
afstemming via overleg) naar een professioneel team (groepsverantwoordelijkheid,
afstemming via afspraken en contracten). Een uitgroei naar een 'ondememend'
team (gezamenlijke verantwoordelijkheid, gedeeltelijke integratie van taken en
actieve participatie in externe netwerken) is als doelgerichte strategie slechts bij
een beperkt aantal groepen te verwachten. Aanwijzingen dat een 'ondememend'
team weinig voor zal komen, zijn de aard van de voorkeuren (lage voorkeuren
voor integratie van taakuitvoering en taakverdeling), het belang dat door de
meerderheid van de onderzochte huisartsen wordt gehecht aan 'het dagelijkse
werk naar eigen inzichten kunnen uitvoeren' en de beperkte mate waarin het
ontbreken van 'een gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de
zorgverlening aan aile patienten van de groep' als een belemmering wordt gezien.
Zolang er in de taakuitvoering weinig afhankelijkheid bestaat is er voor de groep
zelf weinig noodzaak tot het aangaan van meer bindende vonnen van regulering.
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Er zijn wei aanwijzingen dat men door veranderende condities geleidelijk meer
aan elkaar gebonden raakt. Die veranderingen doen zich voor een deel intern
voor. Toename van de onderlinge waameming (voor nascholing, vakanties, vrije
middagen en compensatie voor bestuurlijke activiteiten) maakt dat meer zaken
tijdens praktijkuren op elkaar afgestemd moeten worden. Ook blijkt er een
tendens om de tisico's van het vrije ondememerschap (bescherming van de
praktijkgrootre, waameming bij ziekte en zwangerschap) meer als groep te delen,
waardoor eveneens de afhankelijkheid in praktijkvoering groter wordt. Dat
manifesteert zich in een toegenomen overleg over praktijkorganisatie, ondanks
een geringe voorkeur voor dit taakaspect.
Een tweede hefboom vormt de automatisering en de uitbreiding van technische
communicatiemiddelen. Huisartsengroepen die dit gezamenlijk aanpakken raken
door financiele investeringen en aanpassing in de eigen praktijkvoering steeds
meer aan elkaar gebonden. Bij dergclijke activiteiten wordt het belangrijker om
'liften' te voorkomen en bindende afspraken en contracten te maken.

Externe factoren die uitbreiding en intensivering van de samenwerking kunnen
versterken zijn exteme dreiging en daarmee de noodzaak tot positieversterking.
maar ook het stellen van een duidelijke norm en de daaraan verbonden financiele
prikkel. De toename en intensivering van het fannacotherapie-overleg is daar een
duidelijk voorbeeld van. Voor het verkrijgen van de vergoedingen is men van
elkaar afhankelijk en dan ook bereid bestaand overleg verder te formaliseren.

Een zekere intensivering van de samenwerking ligt dus, door vergroting van de
afhankelijkheid, wei in het verschiet. Maar de grens van wat een huisartsengroep
onder de huidige condities aan kan lijkt, voorlopig althans, wei bereikt. Uitbrei-
ding van de samenwerking berust, zoals is gebleken, vooral op professioneel-
normatieve motieven. Directe voordelen zijn nog weinig aanwezig.
Dit onderzoek wijst uit dat toename van activiteiten en regulering bij een dee}
van de huisartsen de ervaren balans in kosten en baten negatief heeft beinvloed.
Verdere uitbreiding zonder duidelijke compensatie van de nadelen (verzwaring
van de werklast en verlies van eigen zelfstandigheid) zal daarom weinig kans van
slagen hebben.

Bij de meeste vrije beroepsbeoefenaars (specialisten, advocaten, accountants)
ontstaat samenwerking op zakelijke basis en groeit die. via taakspecialisatie,
eventueel later uit tot inhoudelijke samenwerking. Voor huisartsen blijkt samen-
werking op zakelijke basis en taakspecialisatie niet aantrekkelijk te zijn. De
voorwaarden voor vorming van een 'organisatie' zijn daardoor nauwelijks
aanwezig.
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14.4 Betekenis van de bevindingen voor het beleid

Taakuitvoering en wijze van regulering sluiten theoretisch gezien, goed op elkaar
aan. Er is sprake van 'interne passendheid'.
In hoeverre voldoen de huidige taakuitvoering en reguleringswijzen nu ook aan
externe en toekomstige behoeften (externe passendheid)? Om dat te kunnen
beoordelen zal opnieuw naar de belangrijkste beleidsopties voor de ontwikkeling
van de huisartsengroep worden gekeken. Eerst wordt ingegaan op de betekenis
van de huisartsengroep voor het kwaliteitsbeleid, daama op behoud en verster-
king van de centrale positie van de huisarts, als 'poortwachter' en als 'coordina-
tor', binnen het geheel van de gezondheidszorg.
Enkele hieruit voortkomende beleidsimplicaties zullen worden uitgewerkt.
Pas dan komt de betekenis van de huisartsengroep voor de beroepsorganisatie aan
bod, omdat de invulling daarvan alles te maken beeft met die beleidsimplicaties.

14.4.1 De rol van de huisartsengroep voor het kwaliteitsbeleid

De groepen leggen zelf in hun activiteiten het accent op kwaliteitsbevordering.
Een ruime meerderheid voldoet aan de eisen voor bereikbaarheid en beschikbaar-
heid en vrijwel aile groepen kennen een of meer vormen van medisch-inhoudelijk
overleg. Twee derde maakt afspraken over wenselijk prescriptiebeleid en een
klein deel doet dat ook voor andere aspecten van het inhoudelijke beleid.
Het LHV-beleid verwacht van huisartsengroepen dat ze de leden vertrouwd
rnaken met onderlinge toetsing en feed-back. Er zijn echter weinig groepen die
het ook tot hun verantwoordelijkheid rekenen de naleving van afspraken te
bewaken. Feed-back vindt weinig expliciet plaats, er is volgens de individuele
huisartsen vooral sprake van 'impliciete toetsing'. Dit sluit aan bij de bevindin-
gen uit eerdere experimenten voor de invoering van methoden voor kwaliteitsbe-
vordering. Voor systematische toetsing en feed-back is een getrainde begeleiding
op groepsniveau wenselijk en ondersteuning vanuit een regionaal of landelijk
project (Grol, 1992; van de Rijdt-van de Ven, 1992).

De huisartsengroep zorgt er voor dat er regelmatig uitwisseling plaatsvindt over
vakinhoudelijke onderwerpen en dat de leden in contact blijven met recente
wetenschappelijke literatuur en standaarden. Dit overigens in aanvulling op en in
combinatie met exteme nascholing; een activiteit waaraan op ruime schaal wordt
deelgenomen. De werksituatie van huisartsen wordt hierdoor van 'patient-
georienteerd' meer 'collega-georienteerd'. Oat bevordert dat artsen zich meer naar
de normen van de beroepsgroep gaan richten. Frequente uitwisseling draagt er
volgens de sociale vergelijkingstheorie (Rijsman en Wilke, 1980) toe bij dat er
binnen een groep een zekere mate van eenheid in opvattingen zal ontstaan. De
meeste groepen willen die eenheid in beleid echter niet afdwingen. Er wordt veel
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belang gehecht aan 'onderlinge tolerantie'. Dat verwijst naar een onderliggende
norm 'niets aan elkaar opleggen'. Een dergelijke norm houdt ook ten dele de
heterogeniteit in stand (Marx, 1986).

De groepen kiezen voor kwaliteitsverbetering door deskundigheidsbevordering en
daarmee voor een educatieve benadering van kwaliteitszorg,
Het kwaliteitsbeleid van de LHV gaat echter verder dan deze educatieve benade-
ring. De LHV wordt bij de uitvoering van het kwaliteitsbeleid, zo is in hoofdstuk
2 gesteld, geconfronteerd met tegengestelde interne en externe eisen. Extern is er
de eis van gegarandeerde kwaliteit en een eenduidig aanbod (beperking van
verschillen in gebruikswaarde). Intern is een al te strakke normering, gezien de
aard van de beroepsuitoefening, omstreden. Aan de externe eis is alleen te
voldoen met een systeem van 'kwaliteitscontrole'. Dat wit zeggen dat produkten
steekproefsgewijs gecontroleerd worden aan de hand van vooraf opgestelde
specificaties. De door de LHV voorgestelde selectieve toetsing en het standaar-
denbeleid zijn daar uitwerkingen van. Dit is een rationele benadering van kwali-
teitszorg (Wiersema, 1992). Een dergelijke benadering zou men, naar analogie
van Bekke (1990), kunnen beschouwen als een benadering die gericht is op 'het
opbetrouwbare wijze toepassen van de regels van het vak'.

In het huidige LHV -beleid is de ambivalentie over de keuze tussen de rationele
en de educatieve benadering proefbaar en het wekt de indruk dat men beide hoopt
te kunnen combineren.
De rationele benadering is echter strijdig met de huidige opzet van de huisartsen-
groep. Het functioneren van deze groepen is gebaseerd op onderling vertrouwen
en tolerantie. Controle en bewaking passen moeilijk in een dergelijk systeem.
Zolang de huisartsengroep niet op 'een gezamenlijk produkt wordt afgerekend',
heeft men weinig belang bij onderlinge controle en bewaking. Er zal dan een
afzonderlijk controlesysteem nodig zijn, met alle extra organisatie van dien, tenzij
de huisartsengroep zo gestructureerd kan worden dat er weI een direct belang bij
onderlinge controle ontstaat. Die mogelijkheid biedt een derde benadering, de
politieke benadering, Dit is een vorm van kwaliteitszorg die berust op contracten
met uitvoeringseenheden over de te leveren zorg. De contracten worden in
onderling overleg opgesteld en controle vindt plaats naar uitvoering van de
contractuele afspraken (Wiersema, 1992). Kwaliteitsbewaking via contracten biedt
de beste mogelijkheden om de educatieve en rationele benadering te combineren.
Bij de uitwerking van de beleidsimplicaties wordt op deze variant teruggekomen.

14.4.2 De rol van de huisartsengroep voor de huisarts als 'poortwachter'

Om de centrale positie van de huisarts binnen de gezondheidszorg veilig te stellen
hecht de LHV in haar beleid veel gewicht aan het vervullen van de poortwach-



214

tersfunctie. Via de poortwachtersfunctie kan de huisarts de patientenstroom sturen
en zo bijdragen aan de doelmatigheid van zorg en kostenbeheersing. Het belang
van deze rol van de huisarts wordt ook extern onderstreept (Commissie Moderni-
sering Curatieve Zorg, 1994).

De huisartsengroep kan aan het uitvoeren van deze functie bijdragen door
gezamenlijk op te treden en daarmee de eigen macht te versterken.
De rol van de huisartsengroep blijkt bij de samenwerking met de specialistische
zorg tot nu toe slechts bescheiden te zijn. Ruim de helft van de huisartsengroepen
heeft overleg met specialisten en/of ziekenhuizen, meestal in RHV-verband
waarbij dan een vertegenwoordiger uit en namens de groep aanwezig is. Onder
andere door de grote spreiding van het overleg over verschillende specialismen is
de impact gering.
Een eigen verwijsbeleid is bij een klein aantal groepen aanwezig en waar aanwe-
zig is het weinig gericht op het werkelijk uitoefenen van 'macht' aIs huisartsen-
groep. Eenzelfde beperkte rol blijkt bij de realisering van substitutie. De meeste
leden uit de onderzoeksgroepen zijn het eens met de stelling dat huisartsen een
bijdrage aan substitutie moeten leveren en de helft van hen vindt substitutie een
kerntaak voor de huisartsengroep. Huisartsengroepen kunnen echter weinig
concrete activiteiten op dit punt aangeven.
Kersten (1991) constateert dat de individuele huisarts weinig actief is in het
beinvloeden van de tweede lijn en hij veronderstelt dat dit te maken heeft met een
negatieve balans in kosten en baten bij uitvoering van deze taak. Bij de huisart-
sengroep lijkt hetzelfde mechanisme aan de orde te zijn. Professioneel-normatieve
voordelen moeten worden afgewogen tegen sterke persoonlijke nadelen (taakver-
zwaring), Een dergelijke samenwerking heeft weinig kans van slagen, zo is
eerder gesteld, als er onvoldoende garanties zijn dat alle betrokken partijen
gemaakte afspraken nakomen. Er zijn tussen huisartsen en specialisten weinig
bindende afspraken; zo die er al zijn, zijn controle en het toepassen van sancties
moeilijk te realiseren terwijl de belangentegenstellingen evident zijn.
Realisering van de 'poortwachtersfunctie' blijft daarmee beperkt tot het verwijs-
beleid, een hoofdzakelijk individuele activiteit. De huisartsengroep vervult dan
alleen een indirecte rol door deskundigheidsbevordering en sociale bevestiging
voor het zich houden aan professionele normen.

Het feitelijk sturen van patientenstromen blijkt ook in specifiek voor dit doel
opgezette projecten geen eenvoudige zaak (Delnoy e.a .• 1992) en realisering van
substitutie is een weg van lange adem en aanzienlijke investeringen (Raak e.a .•
1993).
De Commissie Modernisering Curatieve Zorg verwacht dat vooral groepspraktij-
ken kunnen bijdragen aan vergroting van doelmatigheid en substitutie en beveelt
de uitbreiding van groepspraktijken aan. Een streven dat ook de LHV zegt te
willen stimuleren (LHV. 1994). Er zijn in dit onderzoek echter weinig aanwijzin-
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gen gevonden die in de nabije toekomst een substantiele uitbreiding van groeps-
praktijken doen verwachten. Integendeel zelfs. De meeste huisartsen uit de
onderzoeksgroepen hebben een lage voorkeur voor activiteiten die tot integratie
van praktijkvoering leidcn.
Weliswaar heeft maar 10% van de praktijkzoekende huisartscn een voorkeur voor
een solopraktijk (Hingst man e.a.. 1994). maar ook uit eerder onderzoek is een
lage voorkeur voor solopraktijken gebleken (27%: Wijkel. 1986 ). De toename
van meermanspraktijken blijkt in het verleden vooral een groei in duo-praktijken
te zijn geweest.
De door de commissic voorgestelde rnaatregelen (bonussen voor speciale verrich-
tingen en voor doclmatig werken) zullen een positieve prikkel vonnen voor al
bestaande groepspraktijken. Oat het ook individuele huisartsen zal verleiden tot
vonning van groepspraktijken lijkt niet erg waarschijnlijk. Meer effect zou te
verwachten zijn van bonussen voor de huisartsengroep als totaal, bijvoorbeeld een
vergoeding voor gezamenlijke automatisering. griepvaccinatie of behandel-
protocollen. De afhankelijkheid van clkaar wordt daardoor groter, hetgeen tot
versterking van de samenwerking zal leiden.

Het is dus weinig realistisch om te verwaehten dat huisartsengroepen onder de
huidige condities veel aan de versterking van de poortwachtersfunctie kunnen
bijdragen. De individuele huisarts wordt reeds met een moeilijk te realiseren taak
belast. Op de hulsartsengroep dreigt nu eenzelfde druk gelegd te worden.
Realisering van de poortwachtersfunctie en substitutie vragen om meer structurele
ingrepen. Hierop zal later nog verder worden ingegaan.

14.4.3 De rol van de huisartsengrocp bij coordlnatie van de thuiszorg

Het gevaar dat de huisartsengroep een moeilijk te realiseren taak krijgt opgelegd
geldt nog meer voor de coordinatiefunctie. Coordinatie en organisatie van de
thuiszorg worden in het Reglement Huisartsengroep expliciet als taak voor de
huisartsengroep genoemd en zijn daarmee een verplichting voor aile groepen.
Een minderheid van de onderzochte huisartsen beschouwt dit als een kemtaak en
een klein deel vindt het helemaal geen taak van de huisartsengroep. De uitvoering
van deze taak op het niveau van de huisartsengroep is vaak beperkt tot het goed
regelen van de continuiteit van de huisartsgeneeskundige zorg in de thuiszorg.

Coordinatie is. evenals kosrenbeheersing, binnen de gezondheidszorg een
hardnekkig probleem. Eenvoudige oplossingen zijn niet beschikbaar. De toegeno-
men behoefte aan zorg op maat maakt het probleem nog urgenter.
In het verleden is de oplossing gezocht in vaste gestructureerde verbanden binnen
de eerste lijn (gezondheidscentra en hometeams). Voor de co6rdinatie tussen
eerste en tweede Jijn wordt met meer grootschalige projecten geexperimenteerd.
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In deze samcnwerkingsverbanden en projecten zijn verschillende (multi-discipli-
naire) coordinatlemechanismen ontwikkeld. Overleg, protocolontwikkeling en het
aanwijzen van een zorgcoordinator of casemanager zijn de belangrijkste vormen.
Zoals uit dit onderzock is gebleken, is wei een deel van de huisartsen betrokken
bij deze samenwerkingsverbanden en projecten, maar ontbreekt de verbinding met
de huisartsengroep.
De huisartsen uit de onderzoeksgroepen benadrukken dat het regelen van coordi-
natie van zorg op het niveau van de huisartsengroep niet efficient is. Zij kijken
dan vooral naar de individuele afstemming en gaan er impliciet van uit dat bi-
lateraal overleg cn 'coordinatie op afstand' (anticiperen op het beleid van de
ander) voldoendc zijn.
De transactickosten-theoric laat echter zien dat meer differentiatie naar aard van
de transactie wenselijk is. Per transactie-vorm moet rekening worden gehouden
met de frequemie, de onzekerheid (en daarmee de onvoorspelbaarheid van het
verloop van de transactio) en met de gevaren van opportunisme door ongelijkheid
van informatie en tegengestelde belangen. Toepassing van deze inzichten kan
leiden tot een veel selectiever gebruik van coordinatie-mechanismen. Gezamenlij-
ke protocolontwikkeling komt het meest in aanmerking als bepaalde samenwer-
kingsrelaties veelvuldig voorkomen, het verloop redelijk voorspelbaar is en
belangen complementair zijn. Bij frequent voorkomen van de samenwerking maar
een onzeker verloop van de hulpvraag zijn communicatiemiddelen meer aangewe-
zen. Indien de transaciics bctrekkelijk weinig voorkomen, maar wel complex zijn
of tegengestelde belangen vertegenwoordigen, is inschakelen van een 'derde
partij' aangewezen. 'Coordinatie op afstand' is, ongeacht de frequentie, efficient
indien transacties weinig specifieke investeringcn vragen (eenvoudige, in het
verloop voorspelbare hulpvragen en geen tegengestelde belangen). Kennis van
elkaars werkterrein en werkwijzen is dan voldoende om de afstemming soepel te
laten verkopen.

Het ontwikkelen van specifieke coordinatiemechanismen is kostbaar. De ervarin-
gen uit samenwerkingsverbanden en zorgvemieuwingsprojecten illustreren dit
keer op keer. Er moeten veel specifieke investeringen worden gedaan (opbouwen
van vertrouwen, kennisnemen van elkaars opvattingen en werkwijzen) waardoor
een grote male van afhankelijkheid ontstaat. Zonder garanlies dat misbruik van de
afhankelijkheid kan wordcn voorkomen, zal de bereidheid om een dergelijke
vorm van samenwcrking aan te gaan, laag zijn. Voor het kunnen bieden van
dergeJijke garanties zijn vOlmen van bindende samenwerking nodig.
De huis3lts heeft, als spil, met veel andere zorgverleners te maken. Het goed
regelen van al die relalics vraagt een complexe organisatiestructuur, zoals ook
onderzoek onder grocpspraktijken uitwijst (Kralewski e.a., 1985).

Welke mogelijkheden biedt de huisartsengroep weI?
Als generalist is het voor de huisarts en daarmee voor de huisartsengroep het



217

meest relevant dat de eenvoudige, meest voorkomende transacties goed geregeld
zijn. Daarnaast dienen er goed uitgewerkte modellen beschikbaar te zijn voor de
cOOrdinatie van veel voorkomende complexe zorgvragen. Het ontwikkelen van
dergelijke modellen gaat echter de mogelijkheden van de meeste huisartsengroe-
pen te boven en dient daarom op een andere niveau plaats te vinden. Iodien voor
de coordinatie specifieke investeringen nodig zijn en zeker als de frequentie van
de betreffende transactie laag is (en dus specialistisch wordt), is het rationeler een
derde partij in te schakelen (een zorgcoordinator of casemanager).
Een uitzuivering van de brede coordinatie-functie kan de druk op de huisartsen-
groep om ook deze taak te realiseren wegnemen en zal meer aansluiten bij de
gangbare praktijk, zoals die ook uit dit onderzoek blijkt.

14.5 Uitwerking van de beleidsimplicaties

De huisartsengroep heeft de uitvoering van de kemtaken (garanderen van
continuiteit van huisartsgeneeskundige zorg, afstemming van medisch-inhoudelijk
beleid, inclusief prescriptiebeleid en het mee voorbereiden en uitvoeren van het
RHV -beleid) voor een groot deel gerealiseerd.
De achterliggende belangen voor de beroepsorganisatie (externe kwaliteits-
garanties, versterking van de centrale positie van de huisarts als poortwachter en
coordinator) zullen binnen de huidige opzet van de huisartsengroepen maar zeer
beperkt te realiseren zijn. Hiervoor zullen dan andere vormen gevonden moeten
worden, binnen of buiten de huisartsengroep. Een aantal voorstellen voor
bijstelling van het beleid worden geschetst.

14.5.1 Beperking van de verplichte taken tot de kerntaken

Een uitzuivering van taken is wenselijk. De exteme taken leiden door hun brede
en tevens vage formulering tot onduidelijkheid en een weinig produktieve druk.
Een betere uitwerking van de plaats en positie van de huisartsengroep bij exteme
taken, in relatie tot de taken van RHV en WDH zal daarentegen de huisartsen-
groepen meer houvast geven. Dit wordt later in deze paragraaf uitgewerkt
(14.5.3).
De rol van de huisartsengroep in het kwaliteitsbeleid zal aan moeten sluiten bij
het karakter van deze groepen, wat neerkomt op een educatieve benadering en
impliciete toetsing. Het exteme belang van kwaliteitsgaranties kan echter niet
worden genegeerd. Ook dat wordt nog afzonderlijk uitgewerkt (14.5.2).
Door beperking van de verplichte taken tot de in dit onderzoek geconstateerde
kemtaken kan worden voorkomen dat het gevoel van 'overbelasting', dat bij veel
individuele huisartsen reeds aanwezig is, wordt doorgetrokkeo naar de huisartsen-
groep.
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14.5.2 Uitwerking van het kwalitcitsbcleid

Zoals gezegd zijn binnen de LHV verschillende visies op kwaliteitsbewaking
aanwezig die onderling enigszins wringen. Welke vorm van kwaliteitsbeleid het
meest adequaat is hangt af van het te leveren produkt. De rationele benadering is
het meest passend bij een uniform produkt. De educatieve benadering is meer
geschikt bij maatwerk. De huisansgeneeskunde heeft door zijn breed takenpakket
elementen van beide, mel toch wel het accent op maatwerk. Om beide benaderin-
gen tot gelding te laten komen verdient daarom het expcrimenteren met contrac-
ten als middel voor kwaliteitsbewaking zeker een kans. Een nadeel van de
educatieve benadering, de sterke nadruk op individuele deskundigheid, kan
hiermee ook worden ondervangen.

Deze contractucle benadcring is in feite ook de benadering waarvoor de Com-
missie Dekker (1987) heeft gepleit bij het regelen van de verbouding tussen
aanbieders van zorg en verzekeraars.
Tot op heden spelen huisartsengroepen echter nauwelijks een rol bij het afsluiten
van contracten met verzekeraars. Specifieke contracten per groep worden afge-
schermd door een Collectieve Zorg Overeenkomst tussen DHV en verzekeraars
(Ankone, 1994). Door de angst voor differentiatie ('het tegen elkaar uitspelen
van huisartsen') blijven nu kansen Jiggen.

14.5.3 Uitwerking van de externe samcnwerking

Het sluiten van contracten en de controle daarop zouden echter ook binnen de
huisartsenorganisatie zelf gerealiseerd kunnen worden door contracten van
huisartsengroepen met de District Huisartsen Vereniging (de DHV). Ideeen
omtrent de LHV als zorgaanbod-organisatie lijken, voorzichtig, in die richting te
gaan. Door een dergelijke keuze kan de huisartsenorganisatie zich van beroeps-
groep gaan ontwikkelen tot een netwerkachtige organisatie, waarbinnen wei
sturing mogelijk is maar overorganisatie kan worden voorkomen.
Een 'netwerkachtige organisatie' wil zeggen dat intern met huisartsengroepen en
extern met 'toeleveranciers en afnemers' (ziekenhuizen en thuiszorgorganisaties)
samenwerkingsverbanden worden aangegaan waarbij afspraken worden gemaakt
over de wederzijds te leveren 'produkten' maar aIle betrokken organisaties verder
onafhankelijk blijven. Een dergelijke benadering betekent het stimuleren van
professionele teams (versterking van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor
de hele taakuitoefening) en 'ondememende' teams (experimenteren met nieuwe
vormen van zorgverlening en coordinatie).

De geringe aandacht die huisartsengroepen aan de externe samenwerking besteden
lijkt een weerspiegeling van de eenzijdig intern gerichte aandacht die in hoofd-
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stuk 2 voor het hele LHV-beleid is geconstateerd. De LHV legt veel nadruk op
de positie van de huisarts binnen de gezondheidszorg, maar is, om dat doel te
bereiken, geen samenwerkingsverbanden aangegaan met andere zorgorganisaties.

Zoals uit de bevindingen in dit onderzoek blijkt verschuift gestructureerd overleg
met andere zorgverleners van het niveau van de huisartsengroep naar het regiona-
Ie niveau (RHV- of zelfs DHV-niveau). Landelijk hebben de meeste RHV's een
vast overleg met zickcnhuizen of specialisten. Ruim de helft kent een vast overleg
over de regeling van de intensicve thuiszorg.
Ecn dergelijke verschuiving is gezien de schaalvergroting in de gezondheidszorg
een logische en ook gunstige ontwikkeling. Op deze wijze vindt een betere
uitsplitsing plaats van beleidsmatig en operationeel overleg, wat de duidelijkheid
kan bevorderen (Godfrey, 1987; Alter en Hage, 1993).

Ecn eerste functie voor samenwerken, het ereeren van verbindingslijnen, is
hiermee in de meeste regie's gerealiseerd. Er kleven twee gevaren aan. Op de
eerste plaats is dit het gevaar dat overleg op regionaal niveau gemakkelijk
verzandt door de veelvuldig gesignaleerde belemmeringen van regionale beleids-
netwerken (hoofdstuk 4). Het tweede gevaar is dat de contacten op operationeel
niveau steeds rneer verdwijnen, een tendens die in de contacten met de wijkver-
pleging reeds aanwezig lijkt te zijn.
Overleg op RHV-niveau moet daarom gekoppeld zijn aan goede communicatielij-
nen met de huisartsengroepen en tussen huisartsengroepen en andere organisaties.
De reeds in veel groepen aangewezen portefeuillehouders kunnen hierin, als
Iiaison-functionarissen, goede diensten bewijzen. Zij kunnen ervoor zorgen dat in
de huisartsengroep de kennis over werkterrein en werkwijze van andere zorgver-
leners up to date blijft en kunnen de vertrouwensrelatie met die andere zorgver-
leners onderhouden. Deze vorm van 'netwerken' is van groot belang om de
'coordinatie op afstand' goed te laten verlopen.

Ook de Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen (WDH), die met name
via de organisatie van de nascholing reeds de nodige verbindingen met de tweede
lijn heeft, zou hierin een meer prominente rol kunnen en moeten gaan spelen.
Ecn ontwikkeling in die richting lijkt op een aantal plaatsen al aan de gang.
Ervaringen uit het Implcmentatieproject (Project Huisartsengroepen, 1994) leren
echter dat RHV en WDH vaak nog zeer gescheiden werelden zijn, met andere
culturen en andere visies waardoor beleidsmatige afstemming tussen beide
moeilijk tot stand komt.

Voor het ontwikkelen van op de regionale situatie aangepaste modellen voor
coOrdinatie van veel voorkomende, complexe hulpvragen is meer organisatie
nodig. Ecn beperkt aantat groepen, de 'ondernemende' teams, zou gestimuleerd
en ondersteund kunnen worden bij het ontwikkelen van dergelijke modellen.
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Daarbij moet dan het accent liggen op het onderzoeken welke coordinatie-vorm
voor welke hulpvraag het meest economisch is (communicatiemiddelen, een
protocol, een derde partij of coordinatie op afstand). De aldus ontwikkelde
co6rdinatiewijzen kunnen dan wellicht daama, met minder investeringen, door
andere huisartsengroepen worden overgenomen.
De bestaande gezondheidscentra, met hun expertise in samenwerken, kunnen en
willen zich ook met name in deze richting gaan ontwikkelen (Bemts, 1994; LHV
1994). Het is daarom voor de RHV's aan te raden, meer verbindingslijnen met
deze centra tot stand te brengen.

Binnen een dergelijke gedifferentieerde structuur in samenwerkingsrelaties op
RHV -niveau zal de huisartsengroep een belangrijke rol moeten gaan vervullen als
kanaal voor informatie-uitwisseling en meningsvorming. Juist op dat terrein kan
door taakverdeling efficientie-winst worden behaald. Voorwaarde daartoe is weI
dat de huisartsengroep, meer dan nu het geval is, ook de bewaking van de
kwaliteit van de exteme samenwerking tot haar verantwoordelijkheid rekent.

Hele andere vormen van exteme samenwerking komen in zicht als de gedachte
rond 'contractvorming' ook op dit onderdeel wordt toegepast. Uitgaande van een
van de toekomstscenario's voor de eerstelijnszorg en thuiszorg (Boerma e.a.,
1992) is denkbaar dat ziekenhuizen als 'thuiszorgondememer' gaan optreden en
huisartsengroepen gaan contracteren. Het doordenken van alle varianten voert
binnen het kader van dit onderzoek te ver, het illustreert slechts dat vele uitwer-
kingen mogelijk zijn. Dat leidt dan tot de volgende beleidsimplicatie.

14.5.4 Differentiatie tussen groepen stimuleren

Met een beperking tot de kemtaken is de 'standaard' voor de huisartsengroep
aangegeven. Binnen de huidige condities heeft deze vorm een brede kans van
slagen. Door echter de condities te verbeteren kunnen meer potenties van de
huisartsengroep tot ontwikkeling worden gebracht. De 'standaard' is een combi-
natie van het professionele team (voor regeling van de waameming en deelname
aan het RHV-beleid) en een col/egiale kring (voor medisch-inhoudelijke afstem-
ming). Een professioneel team voor aile taakgebieden en meer nog een 'onder-
nemend' team bieden mogelijkbeden voor het opzetten van experimenten met
contracten als middel voor kwaliteitsbewaking en voor de ontwikkeling van
efficiente vormen van exteme samenwerking.

Deze samenwerkingstypen zullen alleen door meer structurele ingrepen op
ruimere schaal gaan ontstaan. Infonnatie geven en een appel op professioneel-
normatieve motieven is onvoldoende, zo zal inmiddels duidelijk zijn. Door
structurele ingrepen kan de onderlinge afhankelijkheid worden vergroot, maar dan
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dienen tevens faciliteiten die de samenwerking aantrekkelijk maken beschikbaar te
worden gesteld. Bonussen op het niveau van de huisartsengroep (bijvoorbeeld
voor gezamenlijke uitvoering van programmatische preventie of voor het werken
volgens een gezamenlijk protocol) kunnen een dergelijk effect te weeg brengen.
Ook de reeds genoemde politieke benadering van kwaliteitsbewaking door middel
van contraeten vormt een strueturele ingreep.
Een ander voorbeeld van het vergroten van de afhankelijkheid door structurele
maatregelen is het nu in Engeland geintroduceerde systeem van 'fundholding!'.
Eenzelfde benadering is in een heel andere sector terug te vinden in de voorstel-
len tot het oprichten van zogenaamde 'visserijgroepen'".

14.5.5 Uitwerking van functie en taken van de RHV

Het ontwikkelen van huisartsengroepen kan alleen als gelijktijdig ook de ontwik-
keling van de Regionale Huisartsen Vereniging plaats vindt.
Een vaste vertegenwoordiging van de huisartsengroep in de RHV is op grote
schaal gerealiseerd en de meeste groepen besteden regelmatig aandacht aan het
bespreken van het RHV -beleid. De beoogde cornrnunicatiekanalen zijn daarmee
vrijwel overal aanwezig. Voor een oordeel over het funetioneren als besluit-
vormingsstruetuur is het nu nog te vroeg. Enkele signalen over te verwachten
problemen hebben weI reeds doorgeklooken. Genoemd zijn problemen rond de
informatievoorziening, de grote 'omlooptijd' van besluiten en de problematische
besluitvorming bij tegengestelde belangen (tussen huisartsengroepen onderling of
tussen huisartsengroepen en landelijk beleid).
Het directe belang van de RHV voor de huisartsengroepen ligt, meer dan bij de
landelijke beleidsvorming, in de funetie als intermediair voor de regulering van
de exteme samenwerking. De wijze waarop RHV's er in zullen slagen hun
functies waar te maken en deze knelpunten te omzeilen, is daarmee voor de

1 Fundholding is een systeem waarbij een huisartsen-groepspraktijk een budget krijgt voor de
eigen patienten waarmee zorg bij andere organisaties kan worden ingekocht. De huisartsen
krijgen hierdoor belang bij afspraken met andere zorgverleners en hebben ook sanctiemogelijk-
heden om de naleving van de afspraken te bewaken. Ook binnen de groepspraktijk zeit worden
de wederzijdse belangen groter. Theoretisch is vanuit de transactiekosten-theorie goed te
onderbouwen dat fundholding. evenals een vergelijkbaar systeem van 'managed-care' effectief
zal zijn (Hurley en Fennell. 1990). De voor- en nadelen van een dergelijk systeem zijn ecbter
nog volop in discussie (Iliffe en Freudenstein. 1994; Corney. 1994). Toepassing in het Neder-
landse systeem roept voorlopig nog veel vragen op (Delnoy en Stokx. 1993).

Z Het voorstel tot oprichting van visserij-groepen is een poging om het samenwerkingsdilemma in
deze sector op te lossen. Door visquota niet langer individueel te 'laten binnen halen', maar deze
vooraf aan groepen toe te delen, ontstaat binnen de groep een wederzijds belang bij het maken
en naleven van afspraken (Rapport van de Stuurgroep Biesheuvel, 1992).
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ontwikkeling van de huisartsengroepeo een belangrijke factor, hoewel een
feitelijke invloed in dit onderzoek nog niet is gebleken.
Over het functioneren van de RHV is uit het onderzoek Diet veel infonnatie
beschikbaar. De bevindingen uit bet Implementatieproject (Project Huisartsen-
groepeo, 1994) laten zien dat RHV's maar mager zijn toegerust voor de hen
toegedachte taken. Recrutering van bestuursleden is vaak een probleem, het
vervullen van RHV -taken beeft weinig status en krijgt daardoor bet karakter van
bet 'vervullen van een periodieke plicht'. Ervaring en inzicht in de zaken die een
lange omloop in besluitvonning rechtvaardigen en die op grond van kennis van
de 'cultuur' direct besloten kunnen worden, worden pas geleidelijk aan opge-
bouwd, met aile strubbelingen van dien.
Door de beperkte capaciteit en de grote boeveelheid taken is er vaak niet veel
anders mogelijk dan reactief aan te sluiten op het beleid van anderen. Eigen
beleidsontwikkeling komt moeizaam op gang. Als echter de RHV niet goed
functioneert raakt de huisartsengroep, ook de goed ontwikkelde groep, in een
isolement. De belangrijke winst die de vorming van buisartsengroepen in opzet
biedt, inkadering in een groter geheel, gaat dan verloren. Er ontstaat dan een
zelfde beperking als die de verdere ontwikkeling van hometeams en gezond-
beidscentra beeft belemmerd.

Voor de taakuitvoering van de RHV zullen dus meer faciliteiten beschikbaar
moeten zijn, wit de ontwikkeling van huisartsengroepen ook op langere termijn
slagen. Een aanspreekbare eerste Iijn zal nooit tot stand komen als er met de
daannee gepaard gaande transactiekosten geen rekening wordt gehouden.

14.6 Betekenis van de bevindingen voor de impiementatie-strategie

Doel van deze studie is niet aileen bet beleid zeit te evalueren maar ook de
gevolgde implementatie-strategie en ook daarvoor, zo mogelijk, aanbevelingen te
doen.
De tot nu toe gebruikte implementatie-strategieen kenmerken zich door 'overtui-
gen' en bet aanbieden van ondersteuning. Deze strategie is effectief gebleken om
het idee van de huisartsengroep te verspreiden en geaccepteerd te krijgen. Ook
voor het realiseren van de kemtaken is deze strategie in de meeste groepen
voldoende geweest.
De huisartsenorganisatie blijkt dus minder losjes-gekoppeld te zijn dan werd
aangenomen. Een sterke orientatie op de eigen beroepsorganisatie zorgt voor een
zeer hechte koppeling (Weick, 1982). Door de vonning van buisartsengroepeo als
'boeksteen van beleid' aan te merken is een duidelijke norm gesteld, die voldoen-
de draagvlak blijkt te hebben.

Het 'stellen van een norm' kan, als extra effect, bijdragen aan bet verlagen van
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de transactiekosten binnen con groep. Binnen de groep ontbreekt de gezagsstrue-
tuur die zo nodig knopcn door kan hakken, Deze functie blijkt voor een deel
overgenomen te kunncn worden door richtlijnen van LHV en NHG. Voor
sommige huisartscn uit de onderzoeksgroepen zou deze rol van de beroepsorgani-
saties zelfs meer nadruk mogcn krijgen. Zij adviseren aan LHV en NHG, om ten
behoove van de verdere ontwikkeling van huisartsengroepen, meer expliciete
richtlijnen te geven,

Voldoen aan de normen van de professie is, in combinatie met de exteme
dreiging, een sterke prikkel gebleken om taakuitbreiding en intensivering op gang
te brengen. Om dit te bcstendigen zullen op de wat langere duur voldoende
directe voordelen te behalen moeten zijn. Op grond van de onderzoeksgegevens
lijkt, zoals al eerder is gesreld, de grens van de huidige irnplementatie-strategie
bereikt. Het instandhouden van wat nu gerealiseerd is en meer nog een uitbrei-
ding van taken zal weinig kans van slagen hebben als er niet tevens een positieve
verschuiving in de kosten-baten balans gerealiseerd kan worden. Een financiele
prikkel, zoals voor farmacotherapie-overleg blijkt gunstig te werken. Aangezien
taakverzwaring zonder compensatie als een van de grootste nadelen wordt ervaren
zou een prikkel vooral in taakverlichting of eompensatie van de werkdruk gezocht
moeten worden. Dat vraagt dus, naast overtuigen en faeiliteren, om financiele
prikkels en maatregelen die meer in de struetuur ingrijpen.

Gebleken is dat voorkeuren voor meer uitgebreide taken van de huisartsengroep
niet samenhangen met individuele persoons- en praktijkkenmerken en dat ook de
realisering niet of nauwelijks door de samenstelling van de groep wordt be-
invloed. Daardoor zijn ook geen spccifieke doelgroepen aan te wijzen op wie
verdere implementcltie vooral gerieht zou moeten worden. Dat wijst er eens te
meer op dat nieuwe prikkels meer in de struetuur dan in de individuele posities
moeten worden gezocht.

Groepen die in de ontwikkeling nu nog enigszins aehterblijven, kenmerken zich
door een lagere motivatie, minder onderling vertrouwen en een minder ontwik-
kelde organisatiestructuur. Meer compensatie voor de te investeren tijd, in
combinatie met directe ondersteuning lijkt voor deze groepen de meest effectieve
benadeling.

Door ingrijpen in de structuur wordt de onderlinge afhankelijkheid vergroot. Oit
zal de ont\Vikkeling stimuleren, maar heeft tevens tot effect dat de nadelen
worden vergroot. Dcrgelijke vcrandcringen botsen nam~lijk met bestaande
opvattingcn over de eigcn zelfslandigheid en de mate van groepsverantwoorde-
lijkheid. Daarmee zal, om de balans tussen kosten en baten voor de individuele
huisarts in evenwicht te houden, terdege rekening moeten worden gehouden.
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Huisartsen zullen meer met organisatorische kaders te maken krijgen en daarin
ook rollen moeten vervullen. In opleiding en nascholing zou daarmee meer
rekening kunnen worden gebouden, door ook te voorzien in de kennis en
vaardigheden die daarvoor nodig zijn. Het kunnen toepassen van sancties en bet
leren omgaan met conflicten zal bij verdere ondersteuning extra aandacht moeten
krijgen.

14.7 Tot slot: een terugblik op de onderzoeksmethode

Het onderzoek is, zoals bedoeld, breed explorerend uitgevoerd. Dat heeft ook
zeer brede informatie opgeleverd. Over waameemgroepen en andere samenwer-
kingsvormen onder huisartsen was voorheen alleen fragmentarische informatie
beschikbaar. Daarom is er voor gekozen de verzamelde gegevens ook uitgebreid
te rapporteren, In dit onderzoek is voor het eerst een breed beeld geschetst van de
wijze waarop huisartsengroepen (en voorheen waarneemgroepen) functioneren.
Daardoor is een beter zieht verkregen op de potenties van dergelijke groepen.
Het conceptuele model heeft er toe geleid dat deze bevindingen ook in een
theoretiseh kader geplaatst kunnen worden.

De gebruikte combinatie van onderzoeksmethoden is als bijzonder waardevol
ervaren. Door eerst de informatie bij individuele leden te verzamelen en uitgerust
met die kennis een groepsvertegenwoordiger te interviewen is een duidelijk en
genuanceerd beeld per groep ontstaan.
Het aan elkaar koppelen van de Landelijke Peiling en bet diepte-onderzoek heeft
ertoe bijgedragen dat de gegevens uit beide onderzoeken beter geinterpreteerd
kunnen worden. Door deze combinatie van methoden is een goed inzicht verkre-
gen in de wijze waarop kenmerken en activiteiten van dit soort groepen geopera-
tionaliseerd kunnen worden. Volgende onderzoeken kunnen hier hun voordeel
mee doen.
Op een aantal punten zijn de gebruikte meetinstrumenten te globaal of te veel
multi-interpretabel gebleken. Door de gebruikte combinatie van methoden zijn de
nadelen daarvan in dit onderzoek redelijk beperkt gebouden. Bij vervolgonder-
zoeken zijn meer toegespitste vraagstellingen wenselijk en mogelijk.

Een herhaling van dit onderzoek, over drie tot vier jaar, is haast noodzakelijk.
Alleen dan zal duidelijk worden in hoeverre de nu gevonden ontwikkelingen op
langere termijn in stand blijven. Bij een dergelijk onderzoek dient dan eveneens
het functioneren van de RHV betrokken te worden.
Het opzetten en evalueren van experimenten waarbij via structurele maatregelen
de vorming van 'professionele' en 'ondememende' teams worden gestimuleerd, is
wenselijk.
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Aanbevelingen

Inhoud van beleid
• Verpliehte taken beperken tot de kemtaken (garanderen van continuiteit in

de huisartsgeneeskundige zorg, medisch-inhoudelijke afstemming, inclusief
prescriptiebeleid en het mede voorbereiden en uitvoeren van RHV -beleid) .

• De taak coOrdinatie en organisatie van de thuiszorg anders invullen. Deze
taak: past, in haar algemeenheid, niet op het niveau van de huisartsengroep.
De beleidsmatige afstemrning met andere zorgverleners moet duidelijker als
taak: op het RHV -niveau worden gelegd waarbij dan de huisartsengroep een
functie houdt als kanaal voor informatieuitwisseling en meningsvorming.

• Naast een duidelijke standaard als minimum niveau ook differentiatie tussen
groepen aanmoedigen.

• Groepen die zich verder willen ontwikkelen aetief stimuleren en onder-
steunen. Experimenten met 'kwaliteitsverbetering via contracten' en het
ontwikkelen van specifieke coordinatiemodellen stimuleren en faciliteren.
Bestaande expertise in gezondheidscentra en groepspraktijken kan hierbij
moor worden benut.

• De RHV als organisatorisehe laag beter invullen en toerusten.

Invoeringsstrategie
• Stimuleren van nog weinig ontwikkelde groepen. Extra prikkels bieden om

de directe voordelen te vergroten (vooral in de vorm van compensatie voor
de tijdsinvestering), in combinatie met gerichte ondersteuning. Daarbij de
nadruk leggen op het ontwikkelen van interne organisatie en inhoudelijk
overleg.

• Bestendigen wat is bereikt. Ook hier een nadruk leggen op ondersteuning
van inhoudelijk overleg en interne organisatie. Vooral een verdere onder-
steuning van onderlinge toetsing en feed-back is wenselijk. De voor het
farmacotherapie-overleg ontwikkelde instrumenten blijken een goede basis te
vormen en zouden dus verbreed moeten worden.

• Stimuleren van nieuwe ontwikkelingen. Extra bonussen beschikbaar stellen
voor activiteiten op groepsniveau. Door financiele prikkels te koppelen aan
de uitvoering van taken van de huisartsengroep kan zowel de onderlinge
afhankelijkheid worden versterkt als extra ruimte worden gecreeerd. Met het
vergroten van de onderlinge afhankelijkheid zullen ook interne conflicten
toenemen. Het vergroten van vaardigheden binnen de groep in het omgaan
met conflicten en het 'creatief kunnen toepassen van sancties', zal speciaal
aandacht moeten krijgen. Te denken valt ook aan maatregelen die 'wisseling
van huisartsengroep' kunnen vergemakkelijken (bijvoorbeeld een 'transfer-
bureau').

• In de opleiding en nascholing attitude en vaardigheden voor samenwer-
ken als vaste leerdoelen opnemen.
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Introduction
The majority of Dutch GPs work in single-handed practice (54%) or duo practice
(30%). Group practice is an exception. As a result of changes in social and
political circumstances a single-handed operation is becoming increasingly less
desirable. 'A GP can no longer function on his own. The demands of quality
professional practice require inclusion in a GP groups' (LHV 1992).
The National GPs Association (LHV) has for some years made the organization of
GP groups the cornerstone of its policy. A GP group is a cooperative association
of approximately 8 GPs. GP groups generally arise among those who work as
locums for one another. Since January 1991 these groups have been included as
the smallest organizational unit in the LHV association structure. The GP group
should also take on other tasks in addition to arranging to act as locums for one
another; for example, continuing medical education and peer review, consultation
with other health care facilities and the preparation and implementation of the
LHV policy. To perform these tasks a new more obligatory structure is needed,
with the constraint that individual practices maintain their independence and their
own premises.
The motive of the LHV in informing the GP groups is to maintain the strong
position of the professional group by reinforcing unity within the organization,
developing quality policy and protecting the central position of the GP within the
health care system.
This study determines the extent to which the development from locum group to
GP group has been achieved and it examines factors that promote or inhibit it.

The research issues and conceptual model
On the basis of theoretical explorations, objectives, tasks and the manner of
regulation have been assumed to be influenced by the choices of individual
members (the individual strategy) and the degree to which a number of internal
conditions are met. On participation in the GP group, the balance of costs and
benefits for the individual GP must at least remain in balance (rational choice
theory).
The central issues in the research are:
* Are the GP groups actually going to carry out the program proposed by the

LHV? How are they going to do so and to what extent will this bring about
a binding form of cooperation?

* What factors promote or inhibit this type of development?
* Is this type of cooperation attractive to individual GPs and is a more

obligatory cooperation possible within the current structure?
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The central issues have been worked out in terms of research questions at an
individual level and at group level. At the individual level, these questions have
been put to the motives and individual strategy of the GP group and the factors
that influence it. The questions at group level relate to the extent to which the
program envisaged in the LHV -policy is carried out, the manner in which it is
carried out and the factors which influence it.

Theoretically; motives for cooperation derive from the direct profit (i.e. the
advantages of cooperation are greater than the disadvantages for all of those
involved), from the dependence (non-cooperation is disadvantageous for at least
one party) and from professional standards. These different types of motivation
will influence the way in which cooperation is to be regulated (the intensity of
cooperation). Where there are direct mutual benefits, cooperation will arise easily
and little regulation will be necessary. In the case of dependence and cooperation
motivated by professional standards, it is in everyone's interest to make proper
arrangements to avoid sub-optimalization and opportunistic behaviour (transaction
costs theory and inter-organizational network theories). Obligatory agreements do
however limit independence. This type of regulation also incurs extra costs
(transaction costs), so there must also be greater advantages.

The individual strategy has been operationalized as preference for concrete
activities and willingness to invest in time in the GP group.
The degree to which cooperation achieves a obligatory character has been
operationalized in four types of regulation: consultation among colleagues;
agreements; contracts and partial integration of activities. Consultation among
colleagues is the most voluntary form of regulation, the implementation of
integrated activities the most binding. These types of regulation are not mutually
exclusive, but cumulative.

Method
The study comprises two sub parts: exploratory research on 48 groups actively
evolving into GP groups (in-depth research) and descriptive research covering all
GP groups (the national survey). The in-depth research comprises two points of
measurement (1991 and 1993), each measurement involved a written enquiry of all
members and a supplementary interview with a group representative (50 groups
for the original measurement and an individual response of 87% = 363 GPs, 48
groups at the second measurement with an individual response of 79% = 314
GPs). The National Survey comprises a written enquiry (1993) of representatives
of all GP groups (n = 643, a response rate of 72%) and representatives of the
umbrella organization of district bureaus (23 district bureaus, response 96%).
At the individual level use was made of a scale of principal component analyses,
at group level sum scores were computed on a logical basis. The differences
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between the first and second measurement and between the research groups and
the National Survey were tested using the t-test (p < .05). For comparison
between the first and second measurement a two-tailed t-test was used. The
analyses of promoting and inhibiting factors were carried out using multivariate,
stepwise regression analysis and variant analysis (p < .05).

Findings
In the in-depth research, there was a significant increase in mutual consultation
and in the establishment of procedures for all internal activities between the first
and second measurements (acting as a locum and insuring continuity of GP care,
consultation about medical policy and arrangements for the organization of
practice). The internal organization also improved significantly between the first
and second measurements (40% and 71% respectively meeting the pre-determined
conditions) .

Arranging for a locum and ensuring continuity clearly remained the principal
activity of the GP groups. Most groups however also have some form or other of
consultation concerning medical matters, 34% had agreements on prescription
policy in the first measurement and 69% in the second. As far as further medical
policy is concerned, 16% had agreements at the time of the first measurement and
31% at the time of the second. Agreements mean that there is consensus about
desirable policy. Only 15% mentioned (at the time of the second measurement)
that the prescription agreement was binding and 12% as regards remaining medical
agreements. There is not much feedback or monitoring of the agreements that have
been made.
At the national level, 54% of the GP groups mentioned agreements on prescripti-
ons and 39% agreements on other medical matters.

71% of the groups in the in-depth research arrange for locums by means of a
locum contract (47% at the first measurement). At the national level 62% have a
contract. As far as other areas are concerned, there are few contracts as a form of
binding regulation for cooperation, however there was a clear increase between the
first and second measurement.
The implementation of integrated activities, the most binding form of cooperation,
was rather limited. The most common activities were arranging joint facilities for
access and agreements on computerization. More far-reaching cooperation in
practice running (for example joint purchasing or acquisition of expensive
equipment) received a very low priority from individual members and scarcely
arose among GP groups. The same is true for internal specialization or the
implementation of specific care programs.
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Cooperation with other providers of care had a low priority and was not regarded
as one of the GP group's core activities by many GPs.
During the research period there was a dear shift in the way in which external
cooperation was organized. Consultation at GP group level had made way for
consultation at a higher organizational level (the Regional GP Association). More
than half of the GP groups, both from the in-depth study and the national study,
participated at regional level via a group representative in the fixed consultation
with hospitals and home care organizations. The impact of this type of consultati-
on is in general regarded as low. Joint development of protocols or the direct
involvement of the GP group in special projects for substitution and complex care
only arose sporadically. External cooperation was relatively seldom of a binding
character.

Participation in the professional organization's policy development was seen by
individual members as one of the GP group's core tasks. The conditions for
implementation of this role were already strongly present at the first measurement
and had increased slightly by the time of the second (80% and 83% respectively,
meeting the pre-determined conditions; at the national level this is 60%).
The differences between the groups in in-depth research and the national survey
were not significant for the elements mentioned, despite some large percentage
differences.

The GPs in the in-depth research project differed considerably in their individual
strategies (the degree of preference for concrete activities and preparedness to
invest in time).
Individual strategy changed little between the first and second measurements.
The most important advantages of cooperation in the GP group were regarded as
the improvement of quality and strengthening their position and, to a lesser
degree, greater efficiency in their work. Direct personal advantages (the experien-
ce of support, work satisfaction) were mentioned little. The investment in time
without extra compensation was seen as the greatest disadvantage and also as an
impediment (39% saw it as an disadvantage at the first measurement, 31%
mentioned it as a disadvantage at the second measurement).
At the second measurement, the average amount of time spent on GP group
activities was 6 hours and 24 minutes per month (5.34 hours at the first measure-
ment). GPs are prepared to make a maximum of 7 hours and 20 minutes available
(7.23 hours at the first measurement). .

It did not seem possible to categorize GPs in the in-depth research on the basis of
their preferences or motives. Preferences are more a question of accumulation
rather than choice of alternatives. The distinction between advantages and
disadvantages are interwoven and reinforce one another.
Differences in the scope and strength of preferences appears primarily to be able
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to be explained by ideas about role and the expected or experienced advantages.
Differences in preparedness to invest time can scarcely be explained on the basis
of the factors involved in the research. Personal and practice characteristics, in
contradistinction to what was expected beforehand, have little influence on the
choice of strategy. The same is true for the group characteristics. Professional
standards and the importance of strengthening one's position had again the greatest
influence on the choice of strategy.

The groups which have developed most as OP groups and the groups in which
there has been the biggest increase in implementing programs and regulations are
characterized by a high degree of internal organization and considerable consultati-
on time. In the most developed groups, there is also considerable preference for
concrete activities, much preparedness to invest in time, strong mutual confidence
and also a fairly long standing locum contract. The groups which are the least
well developed as OP groups score low on all of these characteristics. In groups
which show the biggest increase in program implementation and regulating
activity, the increase in the individual investment of time is also the greatest.

Differences between members of a group, in terms of practice characteristics and
methods, appear to have a limited influence on the tasks that touch their own
practice the most (adopting similar procedures for running the practice and
implementing integrated activities). Environmental factors seem to have no
measurable influence.

The balance of costs and benefits was in equilibrium at the time of the first and
second measurement for most members of the OP groups. Viewed on an individu-
al OP basis however, there was significant shift between the first and second
measurement. The expansion of activities appeared to have led to a worsening of
the balance of costs and benefits for a number of the OPs.
It is precisely those who are satisfied with the development of their own OP group
who indicate that their benefits have not kept pace with the costs.

Discussion
The results of this research should be looked upon with a degree of relativization.
The socio-political context during the period of research and the research itself
will have had an encouraging effect on the developments.
Use was made of reports drawn up by the groups themselves in the research,
which means that the answers will have been skewed in the direction of social
desirability. There are however also enough facts to justify the conclusion that the
OP groups have developed in the disired direction.
The same degree of relativization applies to the relationships found for inhibiting
and promoting factors. The research design used does not admit conclusions in
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causal-effect terms. The relationships found could however be seen as tendencies
for further developments.

The LHV-policy on the formation of GP groups appears clearly to have been
successful. The regulation of the locums and continuity of care, medical content
consultation and participation in policy-formation of the association are fairly
generally regarded as the core task of the GP group and most groups actually
carry out these tasks. The groups are better organized internally and carrying out
this task has meant that the arrangements for locums and continuity of care have
achieved a more obligatory character.
Although the groups are clearly developing in the direction intended, it would
appear that the limits of what is possible within this structure have already been
reached.
The members of the research groups have a clear preference for the regulation of
cooperation on the basis of mutual confidence and agreement on values. Where
these are absent they tend to choose to scale down cooperation rather than to
adopt more binding regulations. If there is a question of clear dependence, as in
the case of acting as locums for one another, more demands are made of one
another. The willingness for binding cooperation appears to be of a high level in
the case of already existing dependence, but low if this threatens to create new
dependence.
With the exception of the locum situation, GP groupmembers are hardley
dependent on each other in performing their profession. There are few direct
advantages to be obtained and binding cooperation is avoided. Thus further
expansion of activities is scarcely to be expected; unless mutual dependence
increases.
A certain tendency in this direction can be detected. There is a question of the
increase of need for locums as a result of in-service training, holidays, illness and
pregnancy; the risks of entrepreneurship are increasingly shared; practices are
more and more closely linked by computerization and the expansion of communi-
cations technology.

Many individual GPs feel, as shown in this research, that they already have too
much to do. The number of tasks that are assigned to the GP group, would appear
to shift the burden to them too.
Maintaining what has now been achieved and achieving even more expansion in
the program will have little chance of success, if a positive shift cannot be
achieved at the same time in the costs and benefits balance.
The structural changes can increase mutual dependence, but then at the same time
facilities that make cooperation attractive should be made available. Bonuses at the
level of the OP group (for example joint implementation of a prevention program
or using a joint protocol) could have this sort of effect.
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The LHV-policy has as its objectives the strengthening of the professional group,
achieving a quality policy and protecting the central position of the GP within the
health care system.
The GP group has strengthened the communication channels between individual
members and the professional organization, which has improved the conditions for
carrying out the collective policy as a professional group. The GP group also
appears to be helping in the implementation of the LHV quality policy as a result
of the strong emphasis on continuity of GP care and consultation on medical
matters. However this is limited; there is some implicit peer review, in actual
practice though people tend to be rather independent. Here too more binding
agreements will only come into being if the group has a real interest in the work
of others (for example when the GP group enters into contracts with funding
agencies on the quality of care delivered).
The GP group does not appear to be able to make a major contribution to
achieving the gatekeeper function and coordination function in strengthening the
central position of the GP within the health care system as a whole.
The regulation of external cooperation takes place at a higher regional level and
this organizational level has to be better developed.
By introducing concepts such as "fund holding", or "managed care" the dependen-
ce of the group of external cooperation can be increased.
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Bijlage A Aanvullende frequentietabellen op individueel niveau

De tabellen zijn in procenten weergegeven. tenzij anders is venneld.
Voor zover van toepassing zijn per tabel ook gegevens over datareductie te vinden. De
voor datareductie gebruikte methoden en beslisregels worden in bijIage B toegelicht. Die
bijlage bevat ook het samenvattend overzicht van alle schalen op individueel niveau.

A.I Instemming met zwaardere eisen, eerste meting, n=360

helemaal mee deels weI mee volslrelct
meeeens eens deels met ooeens mee

mee eens oaeens

a huisartsen dienen. door de hogere
eisen die patienten en verzekeraars 14 46 26 13
stellen, waarneming en overdracht
van patientgegevens beter te regelen

b huisartsen dienen volgens 4 33 53 9
standaarden te werken

c huisartsen dienen, door toeneming
van thuiszorg, aan nieuwe en hogere 8 52 32 7
eisen voor praktijkvoeriog en
-toerusting te voldoen

d de huisarts dient de zorg voor
bepaalde patientengroepen over te 18 53 26 3
nemen van de tweede Iijn

e de huisarts dient met andere hulpver-
leners bindende afspraken te maken
over werkwijze en behandelplan voor 9 48 33 9
omschreven patientencategorieer

de bevoegdheid om het huisartsenvak
uit te oefenen dient op termijn afhan-
kelijk te zijn van de resultaten van 4 28 45 17 5
selectieve toetsing

g iedere huisarts dient zich te houden
aan raamafspraken die dePHV
(RHV) met andere organisaties. 14 57 22 5
zoals ziekenhuis of eerstelijnsorgani-
saties is overeengekomen

h iedere huisarts is aanspreekbaarop
het volledig uitvoeren van het LHV 14 43 27 13 2
Basistakenpakket
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hclemllill mee
mee eens eens

deels wei
deels niet
mee eens

mee volstreJcl
OIIeertS mee

oneens

als een panem een recept of
verwijzing vraagt, die strikt rnedisch
gezien niel noodzakelijk zjjn. dient
een huisarts dil vanwege her kosten-
beheersingsaspect te weigeren

4 11 48 32 6

De schaal erkenning van zwaardere eisen omvat aile items met uitzondering van i.
Bij het samenstellen van de vragenlijst is nagegaan of een eerder door Grol (1983)
ontwikkelde sehaal voor opvattingen over mate van controle op de uitoefening van het
beroep bruikbaar is, Uiteindelijk zijn aileen de items b en f. in een aan het huidige beleid
aangepaste formulering uit die sehaal overgenomen, Analyse leidt in eerste instantie tot 3
factoren die niet good benoembaar zijn, ook bij een gedwongen twee-factor oplossing
ontstaan geen congruente schalcn, gekozen is voor een gedwongen een-factor oplossing.
Item i laadt onvoldoende hoog op dew factor, De betrouwbaarheid voor de overige items
is Cronbachs a .62.

A.2 Opvattingen over rcali.'leerbaarhcid taken n = meting 1 - 351, meting 2 - 311

wordt niet uitgevoerd en
moeilijk realiseerbaar

ml

a continui'tcil van zorg: waameming. 7 x 24 uur bcreik-
baarheid en beschikbaarheid

b eenheid brengen in her medisch inhoudelijk beleid 33

22c deskundigheidsbevordering en onderJinge toetsing

d onderlinge afstemming van praktijkorganisatie en
praktijkloerusting 38

e periodiek overlcggen mel:
1 - specia listen
2 - apothekers
3 - wijkvcrpleging
4 - gezinszorg
5 - f)'siotherdpie
6 - verloskundige
7 - dietiste
8 - verpleeghuizen
9 - verzorgingstehuizen
10 - maatschappelijk werk
11 -nagg

28
12
25
39
31
48
45
43
34
26
35

4 •

::If@lIA11Illlf:'
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wordt niet uitgevoerd en
moeilijk realiseerbaar

ml

f garant staan voor continuiteit in medische zorg bij thuis-
zorg

4

g organisatie en co<irdinatie van thuiszorg

h waar mogelijk bijdragen aan verschuiving van taken van
de 2e naar de 1e lijn

deelname aan lokale en regionale beleidsontwikkeling van
deRlN

11

6

De somscore voor verwachting dat interne taken moeilijk realiseerbaar zijn omvat de
items b, c en d. De somscore voor verwachting dat externe taken moeilijk realiseerbaar
zijn items el, e3 tot en met ell. Het berekenen van een alfa is niet van toepassing. Het
gaat juist om de vastste1ling hoe vaak men vindt dat bepaalde taken moeilijk uitvoerbaar
zijn. De overige scores zijn bij beide metingen te weinig gespreid en daarom niet voor
verdere analyse gebruikt.

A.3 Verwachte belemmeringen voor uitvoering van taken, eerste meting, n =363

als reden genoemd

1. andere zorgverleners I organisaties zijn niet tot medewerking bereid 22

192.

3.

de meerderheid in onze groep voelt weinig voor dat soort taken

de individuele instelling van huisartsen maakt het moeilijk tot een
gezamenlijke invulling van taken te komen

betreffende taken zijn aileen goed uitvoerbaar in kleiner verband

57
394.

5. betreffende taken zijn aileen goed uitvoerbaar in groter verband 17
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A.4 Verwachte voordelcn van activiteiten van de huisartscngroep, waarvoor men een
hoge voorkeur heeft. eerste meting n = 358

eel> doors"'g· eel> be .... g- mode een ooder- Ileal roJ
gevende roJ rijke rol een rot geschikte roJ

a hee is efflCiiin!er om die 14 53 24 6 3
activiteiten als groep te
doen

b het zal mijn werkplezier
verhogen door minder 10 34 31 18 8
ergemis en irritatie

c he! komt de kwalaeit van
de zorg voor de patienten Ii 54 24 3 3
ten goede

d he! versterkt onze positie
als huisansen tegenover 23 44 24 6 3
verzekeraars

e he! zal mij stcun en hou- 6 35 39 14 6
vast geven voor de dage-
Iijkse praktijk

her maakt huisansen als sa-
menwerkingspanncr voor 8 36 37 14 4
andere zorgverleners aan-
trekkelijker

g ik vind he! boeiend en
uitdagend om mel dat soon 5 25 28 27 16
activileilen bezig Ie zijn

h het is belangrijk Your hel
beeJd van de huisans te- 4 16 33 32 15
genover patienten

hetv~tonsaanbod 5 17 32 27 18
aan pa!ienten

De schaal verwaehtc veordelen omvat aile items. Analyse leidt in eerste instantie tot drie,
niet interpreteerbare factoren, er is voor de gedwongen I-factor oplossing gekozen.
Cronbachs a .79.
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A.5 Verwachte nadelen, eerste meting, n = 355

een doonlag- een belang- mede een anderge- geen
gevende rol rijlce rol een rol sdlikte rol rol

a her is nadelig voor patienten
wanneer de zorg gestandaardi- 2 16 29 34 19
seerd en gereglementeerd wordt

b dergelijke activiteiten verzwa-
ren de werklast terwijl er geen 8 31 37 17 8
compensatie tegenover staat

c her beperkt mijn eigen 5 23 34 30 9
beslissingsruimte

d het gaat ten koste van de
gewone dagelijkse zorg voor 7 21 29 26 17
parienten

e het maakt mij afhankelijk van 5 18 30 35 13
de beslissing van anderen

verzekeraars kunnen misbruik
gaan maken van door huisartsen 5 21 25 27 21
onderling gemaalcte afspraken

g het zal de sfeer in onze groep
niet ten goede komen wanneer 2 10 23 36 30
we dat soort activiteiten geza-
menlijk moeten gaan regelen

h dat soort activiteiten interesseert 2 8 27 29 34
mij weinig

het zal het overleg en de be-
sluitvorrning met andere zorg-
verleners vertragen wanneer we 3 10 23 33 31
samenwerking als groep moeten
gaan regelen

De schaal verwachte nadelen omvat alle items. Eerste analyse leidt tot 2, niet lnterpre-
teerbare factoren, gekozen is voor de gedwongen I-factor oplossing. Cronbachs a .81
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A.6 Belang van externe voorwaarden, eerste meting, n = 357

een doorsJag· een be- medeeen een OIlderge- geen
gevende voor- langrijke voorwaarde schikte voor-
waarde voorwaarde voorwaarde waarde

a vergoeding van overlegtijd 7 35 32 17 9

b extra honorering voor
taalcuitbreiding 19 48 24 3 5

c praktijkverkleining 13 23 28 24 13

d extra financiele rniddelen
voor:

dl secretarieIe ondenteuning
van de groep 10 28 31 21 11

d2 het inhuren van adviseurs
of begeleiding 9 26 31 21 13

d3 het deels vrijstellen van
een van de huisartsen voor 5 25 30 23 17
organisatorische taken

Principale componentenanalyse leidt tot twee goed interpreteerbare factoren. De schaal
faciliteiten voor de individuele huisarts omvat de items a, b en c, Cronbachs a .63. De
schaal faciliteiten voor de huisartsengroep omvat de items dl, d2 en d3, Cronbachs a
.77.

A.7 Belang van interne voorwaarden, eerste meting n = 360

een door- een be- mede een ceo OIlder- geen
sJaggevende Iangrijke voorwaarde geschikte voorwaarde
voorwaarde voorwaarde voorwaarde

a een voorzitter die in
staat is vergaderingen 24 58 15 3
effICient te Ieiden

b goede voorbereiding 16 65 17 2 0
van vergaderingen

c schriftelijke vastlegging 30 57 10 3 0
van besluiten

d onderlinge tolerantie 41 52 7 0

e een grate bereidheid
van ieder om zich voor 27 55 17
de groep in te zetten
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her voortouw nemen
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een door- een be- mede een een onder- geen
slaggevende Jangrijke voorwaarde gesdtikte voorwaarde
voorw•• rde voorwaarde voorwaarde

7 32 37 18 6

g een' gevoel van geza-
menlijke veranrwoorde-
lijkheid • voor de zorg-
verlening aan aile pari-
en ten van de groep

19 44 23 11 3

Voor het bclang van interne voorwaarden is geen schaal opgesteld. Van de gestelde vragen
vielen de items a.b en c af wegens scheefheid. De overige items hebbcn een zwakke
onderlinge samenhang (Cronbachs a .56), terwijl principale componentenanalyse leidde tot
een factor met de items d en e (a .57) en een tweede factor met de items fen g (a .43).
Vooral deze laatste factor is zeer zwak en onduidelijk. Besloten is deze items aileen
afzonderlijk op groepsniveau te gebruiken.

A.8 Belang van niet-vrijblijvende afspraken, vastgelegd in een overeenkomst of
contract, twccdc meting n = 314

zeer weNelijk deeJs wei Riel zeer gem
weNelijk deeJs Rid weNelijk 00- wwoon:I

wense1ijk weNelijk 1

a de regeling van de waame- 67 10 3 18
ming

b taken en verplichungen len
aanzien van de huisartsen- 36 34 13 3 13
groep

c besluitvormingsregels en pro-
cedures binnen de huisartsen- 33 36 14 4 12
groep

d medisch-inhoudelijk beleid
binnen de hu isartsengroep 6 38 43 7 2 4

e samenwerking met ziekenhuis
I specia listen 6 30 40 16 2 6
samenwerking mel apoihe-
kersl her flo 20 37 18 9 2 14

g samenwerking met kruiswerk
I thuiszorgorganisaties 9 29 37 14 2 9
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eeer w .. ....ujk deeIs wei niet - seen
wenselijk deeIs niet ...enselijk 011· anlWooni

...enselijk .........ujk I

h samenwerldng met overige
zorgverleners 3 20 46 19 4 8

I Geen antwoord op de vraag naar de wenselijkheid van contracten komt relatief vaak
voor bij degenen die zeggen dat er in de eigen groep sprake is van een dergelijk
contract.

A.9a Voorkeuren voor interne samenwerking, n = meting 1 - 360, meting 2 - 310

gemiddelde
score

standaard-
deviatie

a de bereikbaarheid verbeteren d.m.v. doorschakelapparatuur

b overdracht van patientgegevens voor en na de waarneem-
dienst regelen via vaste procedures en afspraken

c gezarnenlijk rnedisch inhoudelijke werkafspraken opstellen
voor de behandeling van klachten die tijdens de waameming
veel voorkornen

d ervaringen uii de waarneming periodiek bespreken en (ver-
meende) fouten en nalatigheden onderling melden

e afspraken maken over de wijze van omgaan met medisch
niet direct noodzakelijke hulpvragen tijdens de waarneming

f afspraken maken over de wijze van omgaan met incidenten
tijdens de waameming

g fannacodlerapie-overleg (fto)

h onderlinge patientbesprekingen en consultatie

afspraken maken over prescriptiebeleid

gezarnenlijk medisch inhoudelijke werkafspraken opstellen
voor de behandeling van veel voorkomende klachten (ook
buiten waarneming)

k NHG-standaarden bespreken en zoveel mogelijk volgens die
standaarden werken

onderling afspreken wie welke nascholing zal volgen

m gezarnenlijke thema- en literatuurbesprekingen houden

ml

5.65

8.37

6.93

7.72

7.29

6.86

6.46

6.75

5.35

5.13

ml

3.04

2.00

2.09

1.64

1.93

1.90

2.08

1.98

2.33

2.20
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gemiddelde
score

standaard-
deviatie

n praktjjkvoering zoveel mogelijk onderling afstemmen 5.29

2.58

2.42

o gezamenlijk griepvaccinatie organiseren

p interne specialisatie (dal wil zeggen dat een of meer huis-
artsen zich in her bijzonder binnen een bepaald vakgebied
bekwamen. zodat zij de andere artsen binnen de groep kun-
nen adviseren of bijstaan)

q gezamenIijk inkoopbeleid 3.99

r gezamenJijk automatiseren 6.11 2.84

s kostbare apparatuur. zoals ECG - . doppler-apparaal voor
gezamenIijk gebruik aanschaffen 3.86 2.62

Deelschalcn voor voorkcur cn
toclichting op de verschillen tusscn eerste en tweede meting

(Infonnatie over de totaalschaal voor voorkeuren is gegeven in hoofdstuk 6. par. 6.4.1)

In de eerste vragenlijst is een onderscheid gemaakt naar afspraken over klachten die tijdens
de waameming veel voorkomen en afspraken over een meer algemeen beleid. Bij de
interviews is gebleken dat dit onderscheid in de praktijk niet goed hanteerbaar is. Groepen
verschillen weI in het maken van afspraken over prescriptiebeleid en afspraken over andere
aspecten van het medisch handelen. Voor die indeling is daarom bij de verwerking van de
gegevens op groepsniveau gekozen. De vraagstelling voor de tweede meting is daarop
aangepast.

Criterium voor scheefheid: meer dan 75% in de eerste 4 (score 7 tot 10) of laatste 4
categorieen (score 4 tot 1). Op grond daarvan vallen de items b. den g af.

Principale componentenanalyse over alIe voorkeuren leidt bij de eerste meting tot 7 facto-
ren waarbij interne samenwerking. externe samenwerking en deelname aan beleid be-
roepsorganisatie tot afzonderlijke factoren blijken te behoren. Op grond daarvan is verdere
analyse per taakgebied uitgevoerd.
Eerste analyse voor interne samenwerking leidt bij de eerste meting tot vier. niet interpre-
teerbare factoren, gekozen is voor een gedwongen 3-factor oplossing, item a laadt
onvoldoende op deze drie factoren.
De drie deelschalen voor voorkeuren bij de eerste meting zijn:
- voorkeur voor medisch-inhoudelijk ovcrleg (items h. k en m) Cronbachs a .SO
- voorkeur voor medisch-inhoudelijke afspraken (items c en j) Cronbachs a .55
- voorkeur voor integratic praktijkvocring (items I. n, q, r, s) Cronbachs a .70.
Item 1 lijkt ogenschijnlijk niet goed te passen in de schaal voor praktijkorganisatorische
afstemming. De feitelijke invulling die aan een dergelijke activiteit gegeven wordr,
namelijk efficiente verdeling van beschikbare tijd, sluit echter goed aan op deze schaal.
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Bij de twcede meting komcn 5. eveneens niet interpreteerbare factoren, naar voren. Geko-
zen is voor eveneens een 3 factoroplossing, waarbij items a en m onvoldoende lading op
een der factoren hebben.
Bij de tweede meting zijn de declschalen
- voorkcur voor afspraken waarneming (items e en f) Cronbachs a .73
- voorkcur voor mcdisch-inhoudclijk ovcrleg en afsprakcn (items h.i.j.k) Cronbachs a

.70.
- voorkcur voor praktijkorganisatorische intcgratie (items i.n.o.p.q.r en s) Cronbachs

a .72
Indien de in de tweede meting toegevoegde items (e.f.l en m) uit de analyse worden
weggelaten, blijh de combinatie van voorkeur voor medisch-inhoudelijk overleg met
maken van afspraken als (>cnfactor in stand. De voorkeur voor praktijkorganisatorische
samenwerking splitst zich dan in twee factoren (i en j vormen samen een factor en n, 0 en
peen tweede factor, item k laadt op beide hoog),

AIleen de deelschalen 'voorkeur voor praktijkorganisatorische integratie' uit beide
metingen zijn voor aanvullcnde analyses gebruikt.

A.9b Voorkeuren voor samenwerking met andere zorgverleners,
n = meting I - 344. meting 2 - 295

gemiddelde standaard-
deviatie

a periodiek overleg met specialisten, met als doel con-
sultatie en deskundigheidsbevordering

b samen met specialisten werkafspraken I protoeollen
ontwikkelen

c periodiek overleg met andere disciplines uit de eerste
lijn over verwjjsprocedures en onderlinge afstemming

d samen met andere disciplines uit de eerste lijn werk-
afspraken. protocollen maken voor patientcategorieen
waarbij vaak samenwerking nodig is

e er voor zorgen dar er binnen de groep voldoende des-
kundigheid is om. waar rnogelijk taken uit de 2e lijn
te kunnen ovememen

overleg en deskundigheidsbevordering met specialis-
ten en I of verpleeghuizen. gericht op her waar moge-
lijk ovememen van laken Uil de 2e lijn

g mel specialislenlziekenhuizen en eersle lijn aCspraken
maken over indicalicstelling en coOr'dinalie bij in-
ten sieve Ihuiszorg

::;:;:::::::;:;:::::::::::::::::;:::::;

6.95 2.30

6.47 2.30

6.28 2.39

5.93 2.40

6.86 2.12

7.03 1.95
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gemiddelde standaard-
deviatie

h periodiek overleg mel maatschappelijk werle of
Riagg. met als doel consultatie en deskundigheids-
bevordering bij psycho-socia Ie problemen

5.88 2.21 Ii
IIperiodiek overleg met maatschappelijk werk of Riagg

over verwijsprocedures en onderlinge afstemming bij
psycho-socia Ie problemen

5.76 2.24

Item e is bij de tweede meting vervangen door item f nadat uit de interviews is gebleken
dat e moeilijk als afzonderlijke activiteit te onderscheiden is.
Principale componentenanalyse levert bij de eerste meting 2 factoren op:
- voorkeur voor samenwerking m.b.t, reguliere zorg, items a.b.c.d (Cronbachs a .76)
- voorkeur voor samenwerking m.b.t. complexe zorg, items c,d,g,h,i (Cronbachs

a.78).
Bij de tweede meting ontstaan eveneens twee factoren, de samenstelling verandert dan
echter enigszins:
- voorkeur voor samenwerking met specialisten, realisering substitutie, items a,b,f,

Cronbachs a .78)
- voorkeur voor samenwerking met eerste Iijn en voor regeling complexe zorg, items

c.d.g.h.i (Cronbachs a .81).

Vanwege deze verschillen in factorsamenstelling is gekozen in beide metingen voor
exteme samenwerking van ren schaal uit te gaan. De betrouwbaarheid voor 'voorkeur
voor externe samenwerking' is bij de eerste meting .82 en bij de tweede meting .8S.

A.9c Voorkeuren voor deelname aan beleidsvorming beroepsgroep
n = meting 1 - 356, meting 2 - 295

gemiddelde standaard-
deviatie

mlml
.... ;.:.:.:::

•
I

2.14
a een vaste vertegenwoordiger namens de groep aanwijzen

voor contacten met de RHV en eventuele andere beleids-
instanties

8.05

b belangrijke RHV zaken voorbespreken en gezamenlijk
een standpunt bepalen

c voorbereiding van het centrale LHV-beleid

7.62 2.05

d actief meewerleen aan de uitvoering van RHV-beleid en
daarbij op plaatselijk niveau gezamenlijk als beroeps-
groep optreden

7.29 1.93
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gemiddelde standaard-
deviatie

ml Ie nieuwe huisartsen binnen het eigen werkgebied selecteren
op basis van een door de groep opgestekle profJelschelS 6.77

Item a is in deze vraag bij de tweede meting weggelaten nadat bij eerste meting dit in de
meeste groepen reeds gerealiseerd bleek te zijn. Ter aanvulling is item c opgenomen. Voor
deze vragen is geen nadere analyse uitgevoerd, omdat de items a en b reeds door scheef-
heid zijn afgevallen.

Schaal over aUe voorkeuren (zie hoofdstuk 6, par.6.4.J)

De schaal 'voorkeur voor concrete activiteiten' (eerste meting) en 'bijsteUing voorkeu-
ren' (tweede meting), zijn om de vergelijkbaarheid tussen beide metingen zo goed
mogelijk te houden gebaseerd op eenzelfde aantal en zoveel mogelijk direct vergelijkbare
items. Niet in de schalen opgenomen zijn de items A.9: b, d, e, f, g, 0, p
en A.l1 de items a, b, c.
Het item A.9:c uit de eerste meting is bij de tweede meting vervangen door A.9:i. Bij
exteme samenwerking is het item A.lO:e bij de tweede meting vervangen door A.I0:f.

A.lOa Correlaties tussen deeL'ichalcnvoorkeuren - ecrste meting

Correlations: MEOOVM1 MEDAFSM1 PRAKAFM1 EXTSAl+l1 PHVBLM1

MEOOVMl 1.00
MEDAFSMl .29*.... 1.00
PRAKAFMl •27....,.,. .44........1.00
EXTSAl+ll .28*"" .40........ .42** 1.00
RHVBLMl .18** .17* .25** .35** 1.00

A.IOa Correlaties tussen deetschalen voorkcuren - tweede meting

Correlations: WNAFSPM2 MEDAFSM2 PRAKAFM2 EXTSA1+12 RHVBLM2

WNAFSPM2 1.00
MEDAFSM2 .23"'.... 1.00
PRAKAFM2 .17.... .35** 1.00
EXTSA1+12 .27** .46** .38**
RHVBLM2 .14 .22....* .26** .31** 1.00

tweezijdig getoetst. P = * .01 .... '" .00
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Persoons en praktijkkcnmerken

A.II Praktijkomvang. eerste meting

< 1500 15-2000 20-2500 25-3000 >3000 gemid. stand. dey.
score

full-time 5 12 31 44 8 2510 514
(n=308)

part-time 65 21 8 6 1505 522
(n=51)

A.12 Aantal werkuren per week. eerste meting

<40 40-49 50-59 >60 gemiddelde stand.dev.

full-time (n = 307) 3 9 35

8

53 57 11.5

9.12part-time (n = 50) 58 30 4 37

A.13 Aantal patienten per dag, ecrste meting

< 25 25/34 35/44 > 45 gemiddelde stand.dev

full-time (n = 308) 4

29

30

35

42 25

part-time (n = 5 I) 28 8

37.46

28.47

9.67

9.62

A.14 Overlge praktijkkcnmerken

aantal uren assistentie per week (n = 363)

gerniddelde stand.dev.

39.9 16.9

9.3 1.6

minder dan 5% 26%
5 tot 10% 36%
11 tot IS % 24%
meerdan 15% 14%

per patient gereserveerde tijd (n = 355)

aantal 75 + patienten (n = 342)

In vijf procent van de praktijkcn is geen enkele vorm van assistentie aanwezig.
Gegevens over praktijkvorm. aantal jaren werkervaring en geslacht staan in hoofdstuk 5
(overzicht 5.6)
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A.IS Tevredenheid met de eigen werksituatie. eerste meting. n = 358

posilieve
wunlerina:

nea:atieve
waarderina:

v.. doorsIa&-
a:evend beJana:

a de hoeveelheid tijd die ik per palienl heb is
meestal voldoendc I vaak onvoldoende 31 43 15 9 2 18

b mijn wcrk kan ik naar cigcn inzichlen
uirvoeren, meestal wel/mecstal nier 38 52 9 59

c tijdens het spreekuur crvaar ik twijfcl cn
onzekcrheid. zeer vaak I bijna nooit 6 37 38 17 2 7

d de voldoening die her dagclijks wcrk mij
geef! is groot I gering 20 56 21 3 78

e mijn huidig inkomen is in ovcreenstemming
met mijn werkzaamheden. voldoende
in overeenstemming Ilotaal niet in 29 31 21 16 3 25
overeenstemming

f mijn fmanciiHevooruitzicluen zijn
rooskleurig I somber 19 43 29 7 2 23

g de avond en week-end dienSlen \'ind ik een
zware last. bijna allijd I bijna nooit 6 11 25 31 27 17

h mijn partner I gczin klagen over mijn
overvolle agenda. zeer vaak I bijna nooit 7 16 30 30 17 18
de tijd die ik voor reereatieve activiteiten
beschikbaar hcb vind ik. ruim vokloende I 5 19 21 29 26 39
onvoJdoende

Items b en d vallen wegens scheefheid af. Priocipale componentenanalyse levert 3 factoren
OPt de eerste factor omvat de items g. h en i en vormt de schaal 'tevredenheid over de
mate van belasting door dienstcn en beschikbare vrije tijd' (Cronbachs a = .69) • de
tweede factor bevat de items e en f. beide samen vormen de schaal 'tevredenheid over de
financUile situatie' (Cronbachs a = .56). Op de derde factor laadt aIleen item c. Item a
laadt op geen enkele factor.

A.16 Deelname aan nascholing. eerste meting

gcmiddelde stand.dev.

6.17 4.34
a. Hoeveel dagen heeft u in hct afgclopen jaar be-

steed aan georganisecrde nasdmJing? (n= 351)
b. Hoeveel dagen daarvan heeft u in WDH verband

besteed? In= 310) 2.90 2.75
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13% beeft minder dan 3 dagen besteed aan exteme nascholing. Aan nascholing in WDH
verband beeft 55% minder dan 3 dagen per jaar besteed. .
31% is op enigerlei wijze betrokken bij een Universitair Huisartsen Instituut (0=360).

A.I7 Udmaatschap beroepsorganisaties

eerste meting Iandelijk

a LHV-lid (n=354)

b NHG-lid (n = 350)

84

63

c bestuurslid LHV. Iandelijk of district 4
(n=317)

d bestuurslid LHV. regionaaJ (n = 317) 20

e bestuurslid NHG (303) 2

WDH-Jid (n=326) 11

612

opgave LHV
2 opgave NHG

57% van de buisartsen uit de onderzoeksgroepen is zowel lid van de LHV als van bet
NHG.
Bij de tweede meting is 92% lid van de LHV (n= 307). landelijk is bet percentage
gestegen tot 90%.

A.I8 Bekendheid met richtlijnen vanuit de beroepsorganisaties, eerste meting, n =
363

heb ik
geJezen

ik wee! een ikweet
en ander over er
de inhoud. weini,l!
met ze1f van
ge1ezen

20

20 6

28 13

21 2

30 37

a de nota "Bereikbaarheid en Beschikbaarheid" van de 78
LHV

b het "Model voor overeenkomst van waarneming" 73
LHV

c het "Reglement huisartsengroepen" van de LHV 59
e de NHG-standaarden 77

f De "Bouwstenen voor de praktijkvoering" van het 33
NHG
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A.19 Waardering voor hct bclcid van de beroepsorganisaties eerste meting, n = 363

ja nee niet ingevuld

a de LHV behartigt de materiele belangen van de
individuele huisarts goed 77 20 3

b het NHG behartigt de rnateriele belangen van
de individuele huisarts goed 16 71 13

c de LHV behartigt de kwaliteit van de huisarts-
geneeskunde goed 63 28 9

d het NHG behartigt de kwaliteir van de huisarts-
geneeskunde goed 89 6 5

e de LHV houdt in voldoende male rekening met
de werklast voor de huisarts 51 42 7

f her NHG houdt in voldoende mate rekening
met de werklast voor de huisarts 44 42 14

g de LHV beschermr de aantrekkelijkhcid van de
individuele beroepsuitoefening in voldoende 47 45 8
mate

h het NHG beschermt de aantrekkelijkheid van
de individucle beroepsuitoefening in voldoende 56 30 14
mate

ik kan in voldoende mate invloed hebben op
her beleid van de LHV 34 61 5
ik kan in voldoende male invloed hebben op
het beleid van het NHG 31 56 13

A.20 Tevredenheid met het beleid van de LHV voor huisartsengroepen, tweede
meting, n =298

1 zeer tevreden 4
2 35
3 45
4 14
5 zeer ontevreden 2
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A.21 Individuccl overleg met andere zorgverleners, eerste meting n = 360

minstens Ix minstens Ix minder dan geen overleg
per week per maand Ix permaand

a. andere huisartsten) 56 23 13 8
b. specialisttenl 69 21 6 5
c. apothekerts) 42 30 16 13
d. wijherpleging 35 42 19 4
e. gezinszorg 5 32 46 18
f. fysiotherapie 45 40 11 4
g. maatschappelijk werk 5 36 45 14
h. eerstelijnsoverleg 3 18 15 64

Als criterium voor scheefheid is gehanteerd, meer dan 85% in de eerste of laatste
categorie. Geen van de items valt dan af. Analyse levert twee factoren op:
- indo overleg met medische disciplines. items a. b en c (Cronbachs a .55)
- indo overleg met niet-medische zorgverleners, items d tim h (Cronbachs a .74).

A.22 Het uitvoeren van medisch tcchnische verrichtingen. eerste meting. n = 361

doe ik in doe ik wel in in \'OOrko- doe ik in aanleiding
bijna aile ,oorIcmIende mende ge>aJ. voorkomende kant nooil
voorkomende geva1len maar len doe ik hot geva1len « zeldeD
gevallen Riel altijd bijuitzcnde. Dooit VOIX

ring

a incideren van een panaririurn 27 29 19 22 3
b paronychia 68 24 6 2
c incideren van een perianaal 23 30 23 23

abces

d wigexcisie. ingegroeide 46 19 9 23 3
teennagel

e verwijderen een 52 28 8 11
atheroomkyste

partiele nagelextractie 66 J6 10 7

g wrat verwjjderen 87 10 2
h inzeuen IUD 65 9 2 20 4
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doe ik in doe ik ,.'01 in in voorto- doe Dc in ~
bijna aile voortomende mende (IM!- voortomende komi .coiI
voortomt'llde (evallen ...... len doe ik bet gevallen d zeIden
gevall"" nieI altijd bij uilWllde- .coiI YO<lI'

rina

cervix uitstrjjkje maken 99

corpus alienum op cornea 94 5
verwjjderen

k 'roestring' van corpus van
cornea verwijderen 80 10 4 6

corpus alienum uil oor of
neus verwijderen 90 9

rn funduscopie 30 31 22 15 2

n gewrichtspunctie 30 37 18 13 2

0 hechten van een verwonding
in het gelaat 45 44 8 3

p tapen bij enkeldistorsie 36 22 13 28

q audiogram maken op 25 9 3 56 7
indicatie

r screenings audiometrie 7 10 9 60 14
bij ouderen

De schaal is afkomstig van Dopheide (1986) en aangepast door Foets e.a. (1991). Op
grond van commentaren uit de proefenquete is besloten zes van de oorspronkelijk items te
laten vallen en zes nieuwe toe te voegen (b. c. 0 tot en met r), Bij Foets e.a blijkt dat de
laatste antwoordmogelijkheid tot misverstanden kan leiden en dat het onderscheid tussen
'de aanleiding komt nooit of zelden voor' en 'doe ik in voorkomende gevallen zelden of
nooit', dubieus is. Daarom hebben zij besloten beide laatste antwoordcategorieet samen te
vatten. Dit voorbeeld is. ook omwille van de vergelijkbaarheid, gevolgd.

Als criterium voor seheefheid geldt meer dan 85% in de eerste of in de laatste twee
kolommen. De items b. g. i, j. k, I. 0 en r vallen dan af. Principale componentenanalyse
leidt tot 3 niet interpreteerbare schalen. Gekozen is voor de gedwongen 1 factoroplossing.
De items m en q laden onvoldoende op deze factor.
De schaal 'hct uitvocrcn van mcdisch technische vcrrichtingcn' omvat dus de items a, c,
d, e, i, h. n en p (Cronbachs a == .73, bij Foets e.a. is het alfa .68 over 11 items,
waarvan allcen a, d. f. h en n in beide onderzoeken gelijk zijn), Door de verandering in
items is de vergeJijking met de schaal van Foets e.a. niet meer geheel zuiver, gezien de
aard van de aanpassingen mag echter eenzelfde interpretatie worden aangehouden.
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A.23 Omgaan met onzekerheid, eerste meting n = 358

helemaal mee deels weI mee volstrelct
mee eens eens deels Riel oneens mee

mee eens oneens

a als huisarts dien je het zekere voor het 3 17 56 22 2
onzekere te nemen

b als huisarts rnoet je er bij elke klacht
rekening mee houden dat her om een 9 42 27 20 11
begin van een emstige aandoening kan
gaan

c op somatisch gebied mag een huisarts 20 37 38 4
geen enkel risico lopen

d in twjjfelgevallen is het bcter om naar
de specialist re verwjjzen dan om af te 3 14 47 33 3
wachten

e in zijn beleid dient de huisarts ervan uit
te gaan dar veel klachten vanzelf over- 16 55 22 6
gaan

een huisarts moet op soma tisch gebied
alles doen om de oorzaak van de klach- 2 17 40 35 6
len op te sporen

De schaal is integraal overgcnomen van Grol (1983). Er vallen geen items af, item e is
omgescoord. Principale componentenanalyse leidt tot een factor. waarop aile items
voldoende hoog laden, Cronbachs a = .78. (Alia is bij Grol .80, bij Foets e.a .. 75. In
beide studies is item e door seheefheid vervallen),

A.24 Patientgerichte houding. eerste meting n = 357

helemul mee deels wei mee volstrelct
mee eens eens deels niel oneens mee

mee eens oaeees

a er is niers op regen als patienten een
beetje opzien tegen hun huisarts 10 33 40 13 4

b als een patient met kanker vraagt war er
met hem aan de hand is. moet de huis-
arts meteen zo open en cerlijk mogelijk 14 41 39 5
antwoord geven

c een arts kan onrnogelijk altjjd open staan
voor niet-medische vragen 23 47 19 10
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helemaal mee deels weI mee volstreJct
meeeens eees deeIs niet oneens mee

mee eens oneens

d een huisarts dient zijn patienten steeds
op de hoogte te stellen van wat hij of zij 21 49 21 8
in een verwijsbrief schrijft

e er komen soms mensen op bet spreekuur
met klachten die je moeilijk serieus kunt 14 38 25 21 2
nemeo

bij een aantal patienten beeft het weinig
zin om uitleg te geven omdat ze deze 4 24 33 31 8
toch niet begrijpen

g patienten kunnen ten aile tijde van de
buisarts eisen. dat ze volledig 14 36 29 17 4
ge'infonneerd worden over bun
gezondheidssituatie

b een huisarts dient ten aIle tijde in te gaan
op een dringend verzoek van een patient 17 45 20 16 2
om een visite

een succesvolle bebandeling bangt vaak
meer af van het vertrouwen van de pa-
tient in de buisarts dan van een 6 47 38 9
uitgebreide uitleg

als een buisarts medicijnen voorschrijft
dan dient hij altijd nauwkeurig en uit- 3 36 45 15
voerig de werking ervan uit te leggen

k patienten doen buiten praktijkuren vaak
onnodig een beroep op de buisarts 17 31 27 24

Ook deze vragenlijst is overgenomen van Grol (1983). De items I en q zijn toegevoegd,
omdat verschillen in attitude t.a.v. die aspecten met name consequenties voor de samen-
werking bij de waameming kan hebben. Geen van de items valt ai. De items b, c, g, hen
j zijn omgescoord. De analyse leidt tot twee niet interpreteerbare factoren. Bij gedwongen
een-factor oplossing laden alle items voldoende hoog, Cronbachs a = .57. (Bij Grol was
het a1fa .65, waarbij de items en e en i buiten de schaal vallen, bij Foets e.a. is het a1fa
eveneens .65, zonder de items d en g).
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A.25 Individuele aspiraties
Dit is het percentage artsen dat ccn voorkeur heeft van 7 of hoger voor activitci-
ten die niet door de grocp worden uitgevocrd.

A. 25a Intcrcollcgialc samcnwerking

Ie meting
n=363

2e meting
n=317

a de bereikbaarheid verbeteren d.m.v. doorschakelappararuur 24 7

b overdracht van patientgegevens vOOr en nit de waameem-
dienst regelen via vaste procedures en afspraken 17

c gezamenliik mcdisch inhoudelijke werkafspraken opstellen
voor de bchandcling van klachten die tijdens de waameming
veel voorkomen

46

d ervaringen uit de waarneming periodiek bespreken en
(vermeende) fouten en nalatigheden onderling melden 36

e afsprakcn maken over de wijze van omgaan met medisch
niet direct noodzakelijkc hulpvragcn tijdens de waameming 27
afspraken maken over de wijze van omgaan met incidenten
tijdens de waarneming 24

S farmacotherapie-overleg 24

h onderlinge patientbesprekingen en consultatie 38

5

24

afspraken maken over prescriptiebeleid 12

gezamenlijk medisch inhoudelijkc werkafspraken opstellen
H)Or de bchandcling van klachten die veel voorkomen. ook
buiten de waarneming 39 24

k NHG-standaarden besprekcn en zoveel mogelijk volgens die
standaardcn werken 41 28

onderling afsprcken wie welke nascholing zal volgen 19

20
14

m gezamenlijke therna- en literatuurbesprekingen houden 11

n praktjjkvoering zoveel mogelijk onderling afstemmen 21 11

o gezamenlijk griepvaccinatie organiseren 4

p interne specialisatie (dal wil zeggen dat cen of mccr huis-
ansen zich in he! bijzonder binnen een bepaald vakgebied
bekwamen. zodal zij de andere ansen binnen de groep kun-
nen adviseren of bijstaan)

14

q gezamenlijk inkoopbeleid 13 9

r gczamenlijk aUlomalisering opzeuen 27 24
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2emeting
n=317

Ie meting
n=363

s kostbare apparatuur. zoals ECG meter. doppler-apparaar
voor gezamenlijk gebruik aanschaffen 1313

A.25b Samenwerking met andere zorgverleners

2e metingIe meting

a periodiek overleg mel specialisten. mel als doel eonsultatie en
deskundigheidsbevordering

b samen mCI specialisten werkafspraken I protocollen omwikkelen

c periodiek overleg met de eerste lijn over verwijsprocedures en
onderlinge afstemming

d samen mel andere disciplines uit dc eerste lijn wcckafspraken.
protocollen maken voor patient-categorieen waarbij vaak samen-
werking nodig is

e ervoor zorgen dat er binnen de groep voldoende deskundigheid is
om. waar mogclijk taken uit de 2e lijn te kunnen ovememen

overleg en deskundigheidsbcmrdering mel specialisten en lof
verpleeghuizen. gericht op het waar mogelijk ovememen van taken
uit de 2e lijn

g mel specialistenlziekenhuizen en eerste lijn afspraken maken over
indicatiestelling en coordinatie bij intensieve thuiszorg

h periodiek overleg mel rnaatschappeljjk werlc of Riagg. met als
doel consultatie en deskundigheidsbevordering bij psycho-socia Ie
problemen

periodiek overleg met maatschappelijk werk of Riagg over ver-
wijsprocedures en onderlinge afsternming bij psycho-socia Ie pro-
blemen

45 30

3241

32 21

27 22

44

26

47 36

26 23

26 20

A.25c Dcelnamc aan het RHV-belcid

2e metingIe meting

a belangrijke PHV (RHV) zaken voorbespreken en gezamenlijk een
standpunt bepalen

15 7
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Ie meling 2e meting

b een vaste vertegenwoordiger narnens de grocp aanwijzen voor
contacten met PHV (RIIV) en eventuele andere beleidsinstanties 3

c voorbereiding van hel centrale LHV-beleid 20
d actief meewerken aan de uitvoering van PHV (RHV) beleid en

daarbij op plaatsclijk niveau gezamenlijk als beroepsgroep optreden 15 12
e nieuwe huisartsen binnen het eigen werkgebied selecteren op basis

van een door de groep opgestelde profielschels 29 21

Eerst is individueel voor iederc arts een somscore gemaakt voor het aantal malen dat hij of
zij een voorkeur van 7 of boger heeft voor activiteiten die niet worden uitgevoerd. Daama
is het gemiddelde per groep van dcze somscore genomen als maat voor 'individuele
aspiraties' •

A.26 Ervaren interne stimulanscn en belemmeringen, tweede meting, n = 291

74"" Sbmul<rend niet '-an belernmemld ..-
stimulerend inyJot'd belernrne<end

is <l'VeI'l\·etend aan,,·t'Zig j. nee j. nee j. nee j. nee ja nee

a een goede voorbereiding
van vergaderingen 9 62 8 6 6 8

b struCluur en lijdbewaking
tijdens de vergaderingen 7 2 61 5 8 5 10

c duidelijkheid over
genomen besluiten 5 64 4 8 2 14 2

d onderlinge tolerantie en 14 57 2 10 12 4
aeceptatie

e de bercidheid van ieder
om zidl voor de groep in 10 58 3 7 3 16 3
te WRen

f een of enkele leden die
het voortouw nemen 4 44 4 12 26 4 5

g een gevoel van gezarnen-
lijke verantwoordeljjk-
heid voor de zorg\"erlc- 7 45 3 13 21 8 2
ning aan aile
palicnlen \"an de grocp
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eeer "imulen!ftd Diet van beIemrner...t --stim.aIerend invJoaj beIemrner...t

is OV<J'Wq:mI _wezi& jl nee jo nee it nee it nee it nee

h onderling vertrouwen,
mcn kan rekcncn op 14 54 2 JO 3 11 4
cJkaar

verschillcn in opvattin-
gen over taken van de J3 10 17 28 28 2
huisartsengroep

verschillen in houding en
werkwijze t.a.v, de II 7 32 19 23 3 3
patientenzorg

k de bereidheid om zich
aan afspraken en 3 60 2 18 2 10 4
besluiten te houden

een sterke individualis-
tische instelling 3 9 15 27 31 9 4

m de mogelijkheid tot sane-
tic bij het niet nakomen 6 7 3 45 32 5
van afspraken

n financiele of andere com-
pensatie voor werk dat
len dienste van de huis- 2 7 9 4 61 14
artsengroep wordt
verricht

0 een of meer sterk binden-
de figuren binnen de 2 33 6 6 40 6 5
groep

p een of meer zeer hili-
sche leden die zonodig 4 43 2 4 34 7 5
.de kat de bel aanbinden'

q een sterk besef dat sa-
menwerking als huisart- 13 55 4 6 9 11 2
sengroep noodzakelijk is

Deze gegevens zijn niet voor analyse op individueel niveau gebruikt. Op groepsniveau is
eerst per groep het percentage leden vastgesteld dat van mening is dat genoemde factoren
binnen de eigen groep overwegend aanwezig zijn. Met die scores is principale componen-
ten analyse op groepsniveau uitgcvoerd.
De items m en n (de mogelijkheid voor sancties en financiele compensatie) valen daarbij
af, omdat ze te weinig voorkomen. De items den k zijn weggelaten omdat deze factoren
volgens de leden in de meeste groepen gerealiseerd zijn.
De analyse levert 4 factoren op:
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- effectiviteit van vergadcren. items a en b (Cronbachs a .61)
- onderling vertrouwen. items e. g. h. q (Cronbachs a .87)
- onderlinge verschillcn. items i. j. I (Cronbachs a .73)
- verdcling van 'groepsrollen', items f. o. en p (Cronbachs a .79.
Om de vergelijking met de eerste meting zuiver te houden is in de regressieanalyses aileen
item f gebruik, nadat eerst is nagegaan of gebruik van de somscore voor 'groepsrollen'
invloed heeft. Oit bleek niet het geval te zijn.

A.27 Ervaren externe stimulansen en belemmeringen, tweede meting. n = 284

stimulerend nier ...
iDvloed

ja
- ja - ja - ja - ja

a. de bereidheid van specialisten
I ziekenhuizen tot samcnwer-
king mel de huisartsengrocp

3 37 6 8 26 19

b. de bereidhcid van kruiswerk
I thuiszorgorganisaties tot

samenwerking mel de
huisartsengroep

2 30 5 22 25 14

c. de bereidheid van andere
zorgverleners 101

samenwerken met de
huisartsengroep

27 4 20 38 9

d. overleg met andere organisa-
ties in RHV-verband 3 46 2 18 29 2

e. specifieke plaalSeJijke
omstandigheden 6 28 8 47 8 2

f. ondersteuning en stimulering
door de RHV 2 44 2 11 35 5

g. ondersteuning \.'0 stimulering
door deWDH 8 55 8 25 2

h. overige externe begeleiding
en advisering 3 21 5 5 58 7

Een analyse op basis van het percentage leden per groep dat vindt dat de betreffende
voorwaarden in de eigen groep overwegend gerealiseerd zijn. levert geen duidelijk beeld
op.
De items a. b en d zijn ieder afzonderlijk op groepsniveau gebruikt (percentage leden dat
vindt dat betreffende factoren aanwezig zijn) De items f en g zijn in combinatie met elkaar
gebruikt (Cronbachs a .77).



Bijlage B Datareductie op individueel niveau

De gegevens op individueel niveau hebben in hoofdzaak betrekking op opvattingen en
verwachtingen. De frequenties en analyses zijn beschreven in hoofdstuk 6 en bijlage A.
Datareductie voor deze gegevens is gebaseerd op principale componentenanalyse. De
veronderstelling bij deze analyse is dat er een samenhang is tussen variabelen en deze
analyse beoogt het zo goed mogelijk weergeven van die samenhang. In deze bijlage wordt
eerst het algemeen stramien toegelicht, daarna voigt een samenvattend overzicht van de op
deze wijze geconstrueerde schalen.

Het stramien is als voigt:
1 Selectie van de items die vanwege scheefheid buiten de analyse worden gelaten. Bij een

3-punts schaal is ais criterium voor scbeefheid uitgegaan van een score van meer dan
75% voor de anrwoordcategorieei 1 en 3. Bij een 5-puntschaal is bet criterium geIegd
bij meer dan 75% voor de antwoordcategorieei 1.2 en 4.5. Afwijkingen van deze
beslisregel zijn per overzicht aangegeven.

2 Over de resterende items wordt Cronbachs a berekend. Dit is een betrouwbaar-
beidsschatting. het alfa geeft de mate van interne consistentie voor de verschillende
items weer. Een score van 1 duidt op een perfecte interne consistentie en .0 op geen
enkele, Een alfa van .70 is als voldoende samenhang beschouwd. In enkele gevallen is
een Iagere betrouwbaarheid geaccepteerd.

3 Principale componentenanalyse met varimaxrotatie. Dit is toegepast indien het alfa
lager is dan .70 of wanneer op tbeoretische gronden een uitsplitsing in deelschalen
wenselijk is geacht. De factoren die via principale componentenanalyse worden
berekend dienen, om bruikbaar te zijn een eigenwaarde van tenminste 1.00 te hebben.
Een item moet hoger dan .40 laden wil het in een factor worden opgenomen. Indien de
interpretatie van de daaruit voortkomende factoren niet gebeel duidelijk is. is gedwon-
gen factor-oplossing toegepast.

4 Per factor is een somscore berekend over de items die voldoende hoog op de betref-
fende factor laden.
Voor iedere factor is opnieuw Cronbachs a berekend. Door het gebruik van somscores
in plaats van factorscores blijft een eventueel verband tussen factoren in stand. Dit is
meer in overeenstemming met de werkelijkheid. waarom aan somscores de voorkeur is
gegeven.

Dit stramien is ontleend aan de 'Nationale Studie voor Ziekte en Verrichtingen' (Foets,
1992). Enkele schalen uit die studie zijn in dit onderzoek overgenomen om vergelijking
met een recent representatief onderzoek mogelijk te maken. Omwille van die vergelijk-
baarbeid dient dan ook dezelfde analysewijze gebruikt te worden.
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Ontbrekende scores

Ten aanzien van de ontbrekende scores is als beslisregel gebanteerd dat respondenten
waarbij voor meer dan 25% van de items een antwoord ontbreekt, worden uitgesloten.
Indien Minder dan 25% ontbreekt wordt de ontbrekende waarde vervangen door de
modus.
Bij voorkeuren is voor missing value een andere beslisregel toegepast. De boge aantalIen
ontbrekende waarden vormden hier een specifiek probleem. Indien als criterium wordt
aangehouden dat niet meer dan 25% van de antwoorden mag ontbreken, zou bij de eerste
meting voor intercollegiale samenwerking 7% van de respondenten afvallen. Voor
samenwerking met andere zorgverleners 11% en voor deelname aan bet RHV-beleid 9%.
De vraag is. hoe dit hoge aantal ontbrekende waarden juist voor dit onderdeel te verklaren
is.
De betreffende vragen bestaan uit twee delen. Eerst is aIs vraag gesteld of een bepaalde
activiteit in de eigen groep wordt uitgevoerd en daama een vraag naar de voorkeur. Het
eerste deel van de vraag beeft een veel bogere respons. Het is dus niet zo dat de vraag
eenvoudig is overgeslagen. Het niet invullen van een voorkeur blijkt op twee verscbillende
wijzen voor te komen. Een klein deel van de respondenten heeft geen voorkeur ingevuld
voor activiteiten die de groep reeds uitvoert. Zij hebben de vraag dus anders geinterpre-
teerd. Een groter deel heeft aIleen enkele, veelal boge voorkeuren ingevuld. Mijn inziens
mag dit niet invullen van een voorkeur in die gevallen geinterpreteerd worden aIs onver-
scbilligbeid en dus een lage voorkeur voor de betreffende activiteit. In de analyse spelen
voorkeuren, geaggregeerd naar groepsniveau (hoofdstuk 9) een belangrijk rol. Niet
meetellen van deze missing values zou te veel vertekening kunnen geven.
De beslisregel voor non-respons is in dit geval daarom aangepast. Respondenten die meer
dan 25% missen van de antwoorden op bet eerste deel van de vraag (de uitvoering) of
meer dan 75% van het tweede deel (de voorkeur) zijn uit de analyse gelaten.
Bij de overigen is voor het vervangen van de ontbrekende waarde uitgegaan van het
antwoord op de vraag of de betreffende activiteit in de eigen groep wordt uitgevoerd.
Indien dat met ja beantwoord is. is de ontbrekende waarde vervangen door de modus voor
de ja-antwoorden bij het betreffende item. Indien op de vraag naar uitvoering nee is
geantwoord, is dat geinterpreteerd als een zeer lage voorkeur en is score 1 gegeven. Na
deze aanvullingen voor missing values is gekeken of er in de ranglijst van voorkeuren
verschuivingen zijn gekomen. Dit blijkt nauwelijks het geval te zijn. Enkele items. met
name in het midden of onder aan de ranglijst, zijn een plaats naar boven of naar beneden
geschoven.
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B.l Schalen voor individuelc strategic (atllankclijke variabelen)

schaal meting gege- items n som- sd a
vcns score

voorkeuren activitenen overz. 20: 336 5.97 1.20 .86
A.9a chjkl

m n q r 5

A.9b abcde
g hi

A.9c de

bijgestelde voorkeuren 2 oven. 20: 284 5.71 1.15 .86

voor activiteiten A.9a hi j k I
m n q r s

A.9b abcdf
g hi

A.19c de

B.2 Schalcn voor instcmming met doelen en afweging van kosten en baten
De met een * gemarkeerde variabelen zijn bij regressieanalyse significant van
invloed op de afhankclijke variabelen.

schaal meting gege-
vens

items som- sd
score

an

In.'~temming met duelen van de huisartsengroep

* erkenning van zwaar-
dere eisen

* opvaningen over taak-
breedte huisartsen-
groep

* bijgestelde opvaningen 2
over taakbreedte
huisartsengroep

Afweging van kosten en baten

* acceptatie van groeps-
verantwoordclijkheid

* verwachting dat inter-
ne taken moeilijk
realiseerbaar zijn

1 + 2

* verwachting dat exter-
ne taken moeilijk
realiseerbaar zijn

1+2

oven. 8: 360 3.54 .44 .62

A.I a tIm h

oven. 16: 348 2.22 .36 .85

6.2 b c del
tim ell h

oven. 17: 310 2.15 .36 .87

6.2 b c d el
11m ell g
hi

oven. 7: 353 2.23 .56 .67

6.4 abdgi
j k

overz. 3:
A.2 b.c.d

overz. 10:
A.2 e1. e3

tim ell
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schaal meting gege- items n sam- sd a
vens score

* verwachwv~km overz. 9: 358 3.22 .62 .79
A.4 a tim i

* verwaehte nadelen overz. 9: 355 2.55 .68 .81
A.5 a tim i

* ervaren voordelen 2 overz. 5: 311 3.51 .66 .73
6.3 abhim

* ervaren nadelea 2 overz. 4: 311 2.65 .73 .73
6.3 gjkl

* beJang van faciliteiten overz. 3: 357 3.29 .84 .63
voor indo huisarts A.6 abc

* beJang van faciliWiwn overz. 3: 357 2.93 .96 .77
voor de huisartsen- A.6 dl d2 d3
groep

B.3 Schalen op individueel niveau voor werkwijze en attitude

schaal meting gege- items n som- sd a
vens score

het uitvoereo van rnediseh- overz. 8: 361 2.79 .62 .73
technische verrichtingen A.22 acdef

hnp

* omgaan met onzekerheid overz. 6: 358 3.19 .54 .78
A.23 a tim f

* patientgerichw houding overz. 11: 357 3.04 .38 .57
A.24 a tim k

tevredenheid mel mate van overz. 3: 358 2.52 .85 .69
beJasting door diensten en A.15 ghi
beschikbare vrije tijd

tevredenheid met finan- overz. 2: 358 3.67 .91 .56
ciele situatie A.15 ef

indo overleg met medische overz. 3: 360 3.27 .68 .55
disciplines A.21 abc

* indo overleg met niet- overz. 5: 360 2.50 .58 .74
medische zorgverleners A.21 de f g h

Voor de analyse van verschillen in werkwijze en attitude binnen een groep zijn van
bovenstaande schalen de standaarddeviaties per groep gebruikt,



Bijlagc C Aanvullcndc frcqucntictabcllen op groepsniveau

Overzicbt C.I Consensus over groepsdomein, eerste en tweede meting
frequentieverdeling in procenten, n = meting I - 348, meting 2 - 310
individuele antwoorden geaggregeerd naar groepsniveau

sroepodomein
1

s- d<lmein
3

IIftbjgu
domein 2

ml

8. continuiteit van zorg: waameming.
7 x 24 uur bereikbaarheid en
beschikbaarheid 90

b. eenheid brengen in het medisch-
inhoudelijk beJeid 4

c. deskundigheidsbevordermg en
onderJinge toetsing 14

d. onderJinge afstemming van
praktijkorganisatie en
praktijktoerusting

4

e. periodiek overleggen mel:
1 - specialisten
2 - apothekers
3 - wijkverpleging
4 - gezinszorg
5 - fysiolherapie
6 - verloskundige
7 - dietiste
8 - vcrpJeeghuizen
9 - verzorgingstehuizen
10 - maatschappelijk werk
11 - riagg

14
52
22
14
14
4

8
16
8

f. garant staan voor conlinuilcit in
medische zorg bij thuiszorg 62

g. organisatie en coordinatie van
thuiszorg

h. waar mogelijk bijdragen aan verschuiving van
taken van de 2e naar de Ie lijn 2

i. deelname aan lokale en regionale
beleidsonlwikkeling van de RHV 32

ml i/lilillillill
:::::::{:::~~~:/~::
":-::;:;:;:::':':':"'"

6 4

16 80

22 64

12 84

16 70
16 32
26 52
14 72
22 64
6 90

~IE
:i:·.il:~!:1:1.116

32 6

I: 64

1 volgens ~70% van de groepsleden wordt de betreffende taak uitgevoerd.
2 60 tot 30% vindt dat de taak wordl uitgevoerd.

S30% vindt dat de taak wordt uitgevoerd,
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C.2 Aantal jarcn waarncemcontract

onderzoeksgroepen Iandelijke peiling

aantal waameemverbanden
mel contract

38 592

voor 1980 5% 14%

tussen 1980 en 1991 74% 36%

na 1991 21% 50%

Ais extra regelingen zijn in de contracten opgenomen:
regels voor onderlinge overname van patienten (IOx);
verplichting tot periodiek melden van de praktijkomvang (6x);
afspraken over patienten buiten de waarneemregio (IOx 1ste meting. 11x 2de meting);
gedragsregels, zoals onderlinge collegialiteit, omgaan met kritiek van patienten, geen
patienten van andere artsen uit de groep behandelen buiten de waameming (4x Isle meting.
5x 2de meting);
regels voor tijdstip of inhoud van de overdracht na afloop van de waarneming (lOx Iste
meting. llx 2de meting);
voorschrijfbeleid of regels voor toepassing van alternatieve behandelmethoden (Sx):
richtlijnen voor medisch beleid, zoals aIleen waarneming voor taken die in het basis
takenpakket vermeld zijn, wijze van omgaan met een vraag om visite (4x ISle meting. 5x
2de meting);
toegang tot elkaars patientengegevens tijdens de waarneming (6x);
verplichting tot het volgen van externe nascholing (Ix 2de meting) of verplichting tot
terugrapportage over extern gevolgde nascholing (2x).
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C.3 Omvang waarncming

onderzoeksgroepen landelijke peiling

weekend waarneming n =58 n= 1060
als huisartsengroep 65% 68%
per waarneernverband 26% 24%
in groter verbano 9% 7%
overige regelingen 1%

geen waameming

avond-waarnemlng n= 1049

als huisartsengroep 71 % 65%
per waameemverband 24% 27%

in groter verband 1%

overige regelingen 3% 6%

geen waameming 2% 1%

nacht-waarneming n= 1043

als huisartsengroep 52% 49%

per waameemverband 10% 20%

in groter verband 1%

overige regelingen 7% 11%

geen waameming 31 % 19%

vakantie-waarneming n= 1043

aIs huisartsengroep 36% 44%

per waameemverband 22% 23%

in groter verband 9% 1%

overige regelingen 24% 25%

geen waameming 9% 7%

waarneming bij ziekte n= 1039

als huisartsengroep 53% 52%

per waarneemverband 21 % 23%

in groter verband 9% 3%

overige regelingen 10% 17%

geen waameming 7% 5%

waarneming bij zwangerschap n= 817

als huisartsengroep 19% 33%

per waameemverband 12%

in groter verband 7% 1%

overige regelingen 10% 13%

geen waameming 64% 41%

waarneming VCHlrnaschollng n= 1037

als huisartsengroep 45% 48%

per waameemverband 24% 25%

in grorer verband 5% 1%

overige regelingen 16% 17%

geen waameming 10% 9%
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onderzoeksgroepen landelijke peiling

waarneming voor bestuursfunctic:s
als huisartsengroep
per waameemverband
in groter verband
overige regelingen
geen waamerning

n= 975
40%
14%
5%

12%
29%

37%
16%
2%
8%

37%

C.S Vergadertijd per maand

eerste meting tweede meting Iandelijke peiling
n=50 n=48 n=848

gemiddelde aanta! uren 2.54 3.49 3.19
per maand

minder dan 3 uur 52% 35% 45%

3 tot 6 uur 46% 60% 48%

moor dan 6 uur 2% 5% 7%

Vergadertijd per maand is de tijd die aan formeel overleg als huisartsengroep wordt besteed.
Individuele tijdsbesteding is hoger omdat dan ook overleg in k1einer verband, informeel
overleg en activiteiten die ten behoeve van de buisartsengroep worden uitgevoerd zijn meege-
teld.

C.6 Maandelijks overleg:

eerste meting tweede meting Iandelijke peiling

sinds 5 jaar of meer een maandelijks 38%
over!eg

1 tot 5 jaar 18%

korter dan 1 jaar 30%

minder dan 1 maal per maand overleg 18% 17% 7%
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C.7 Plannen

eerste meting tweede meting
n=50 n=48

verbeteren van de interne organisatie 50 12
verbeteren van de waarneming 24 4
starten met of verbeteren van het fto 28 10
starten met of verbeteren van onderlinge
deskundigheidsbevordering 36 29
opzetten I uitbouwen van automatisering 14 8
overige plannen m.b.t. de interne samenwerking 26 6

opzetten I verbeteren van overleg met specialisten 10
opzetten I verbeteren van overleg met de eerste Iijn 10
aetieve deeIname aan de RHV-struetuur 30

C.S Aetiviteiten RHV

onderzoeks- landeIijke
groepen peiling

extern overleg op RHV niveau
percentage groepen uit RHV's met extern overleg I

gerniddelde score voor RHV -overleg (max = 5)
100%
2.83

92%
2.09

externe afspraken op RHV niveau
percentage groepen uit RHV's met externe afspraken
gemiddelde score voor RHV-afspraken (max = 1)

100%
.74

91%
.48

stimulering huisartsengroepen door RHV
percentage groepen uit RHV's met actieve stimulering
gemiddelde seore voor stimulering (max = 8)

94%
2.92

87%
3.44

I Er is tenminste vast overleg met em andere zorgverleningsorganisatie.



Bijlage D Datareductie op groepsniveau en overzicht van de in de
analyses gebruikte variabelen

Gegevens op groepsniveau berusten op een combinatie van individuele antwoorden en
informatie uit de interviews met een groepsvertegenwoordiger (plus groepsvragenlijst bij
tweede meting). Antwoorden van individuele leden zijn naar groepsniveau geaggregeerd op
basis van bet percentage leden dat vindt dat de betreffende taak wordt uitgevoerd, c.q. bet
betreffende kenmerk aanwezig is. Bij een score 70% of hoger is dat als voldoende overeen-
stemming over de uitvoering aangemerkt. Het interview is dan gebruikt om nadere bijzonder-
beden over de uitvoering te verzamelen. Bij een score tussen de 70 en 30% is uitvoering
arbitrair. Ook dan zijn in bet interview bijzonderbeden gevraagd en op grond daarvan is
besloten of de betreffende activiteit al dan niet als aanwezig kan worden bescbouwd. Indien
minder dan 30% binnen een groep van mening is dat een activiteit wordt uitgevoerd, is dat als
'niet uitgevoerd' aangemerkt. In het interview is daar dan ook niet verder naar gevraagd.

Voor datareductie op groepsniveau is uitgegaan van somscores op logische gronden (scaling en
rating by judgement). Niet de samenhang maar de mate van al dan niet aanwezig zijn van
activiteiten is van belang. .

Verschillen tussen individuele antwoorden en gegevens interview
Over het algemeen is de omvang van het intern overleg op basis van de interviewgegevens
hoger dan uit de gemiddelde groepsscore van de individuele vragenlijsten valt af te leiden.
Overleg in kleiner verband of incidenteel overleg wordt door het ene groepslid wei en door
anderen niet als bestaand over leg aangemerkt. Door van de interviewgegevens uit te gaan is dit
verschil in interpretatie bij de individuele beantwoording rechtgetrokken.
Voor interne afspraken valt in sommige groepen de score op basis van de interviews hoger
uit dan in eerste instantie uit de gemiddelde individuele score valt af te lezen, in andere
groepen veellager. Het is van de groepscultuur afhankelijk wat men onder afspraken verstaat.
Ook hier biedt het aanvullende interview een goede mogelijkbeid om die interpretatieverschil-
len recht te trekken. Een afspraak is in dit onderzoek gedefinieerd als: een door de meerder-
heid van de groep onderschreven uitspraak over wat als meest wenselijk beleid wordt
beschouwd. De hoeveelheid afspraken en de reikwijdte van de afspraken zijn niet nader gewo-
gen. Duidelijke criteria om dat objectief te kunnen doen ontbreken.
De meningen over de aanwezigheid van extern overleg en afspraken lopen binnen een groep
nogal eens uiteen. Hoewel in de vragenlijst is aangegeven dat overleg in kleiner verband of via
een vertegenwoordiger ook als overleg van de huisartsengroep ingevuld kan worden. is dat
lang niet altijd gebeurd. Anderzijds is door een aantal respondenten individueel overleg of
overleg in WDH-verband (Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen) weer wei als
overleg van de buisartsengroep aangemerkt. De aanvullende informatie uit de interviews heeft
dus vaak de doorslag moeten geven bij het bepalen van de groepsscores.
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D.I Samenvoeging van taken (groepsdomein)

In de vragenlijsten genoemde taken: samengevoegd tot:

continurteit van zorg: waameming.
7 x 24 uur bereikbaarheid eo beschikbaarheid
garant staan voor continui'teit in medische zorg bij
thuiszorg

eenheid brengen in het medisch inhoudelijk-beleid
deskundigheidsbevorderiog eo onderlinge toetsing

periodiek overleggen met apothekers

onderlinge afstemming van praktijk-organisatie
en praktijktoerusting

periodiek overleggen met specialisten

periodiek overleggen met wijkverpleging
(organisatie en coordinatie van thuiszorg)

periodiek overleggen met gezinszorg,
fysiotherapie, verloskundige, dietiste,
verpleeghuizen. verzorgingstehuizen.
maa~chappelijk werk, riagg

deelname aan lokale en regionale
beleidsontwikkeling van de RHV

waameming en zorg voor
cootinui'teit

medisch beleid

farmacotherapie-overleg.
samenwerking met apotbeJcer

integratie praktijJcvoerlng

samenwerken met specialisteo

samenwerken met wijJcverpleging
(plus coOrdinatie thuiszorg)

samenwerking met overige zorgver-
leners

deelname aan beleid van de
beroepsgroep
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D.2 Toelichting op de scoreberekeningvoor reguleringswijzen
(de afhankelijke variabelen)

Frequentieverdeling en somscores zijn vermeld in de boofdstukken 9 en 10.

reguleringswijzen

intercollegiaaJ
overleg, intern

intercollegiaal
overleg. extern

afspraken. intern

afspraken. extern

scoreberekening

per overJegvonn:
o betreffende overlegvonn is

niet aanwezig
overleg in kJeiner verband
door een deel van de groep

2 over leg in kleiner verband
voor alle leden van de groep

3 overleg als voltaUige
huisartsengroep.

de score per overlegvonn zijD opge-
teld en daarna gedeeld door de per
taak onderscheiden overlegvonnen

indien overleg regeJmatig plaatsvindt
(I maal per 2 maanden of vaker)
wordt de score met 2 vennenigvuldigd

dezelfde berekeningswijze als bij
intern overleg.
score 3 staat DUvoor overleg via een
vertegenwoordiger

o geen afspraken
I afspraken in kJeiner verband

voor een deeJ van de groep
2 afspraken in kJeiner verband

voor alle leden van de groep
3 afspraken aJs huisartsengroep
Afspraken tellen dubbel als ze bindend
zijn.

afzonderlijke scoreberekening voor
organisatorische en inhoudelijke af-
spraken. geen onderscheid naar al of
niet bindende afspraken.

bijzonderheden

Kleiner verband kan zijD een waar-
neemverband of een subgroep bin-
nen de huisartsengroep. CollegiaaJ
overleg in meennanspraktijken is
niet als overleg van de huisartsen-
groep geteld.

Bij waameemoverleg is overleg als
waarneemverband in score gelijkge-
steld met overleg als huisartsen-
groep

Extern overleg in kleiner verband
kan bestaan uir overleg per waar-
neemgroep. deelname aan een ho-
meteam door een deel van de artsen
uit de huisartsengroep of multidisci-
plinair overleg binnen een gezond-
heidscentrum.

AJs criterium voor het hebben van
afspraken geldt dat er volgens
tenminste 30% van de groepsleden
afspraken aanwezig zijn en dat de
geinterviewde tenminste drie voor-
beelden kan noemen van afspraken
voor het betreffende onderdeel.
Afspraken zijn bindend indien de
groepsvertegenwoordiger de afspra-
ken als zodanig aanmerkt en voor-
beelden kan geven van de wijze
waarop de naleving van dergelijke
afspraken wordt bewaakt.
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conlracten somscore voor waameming
dichotome score voor overige
taakgebieden

voor waameemconlracten een som-
score over het aantal aanvulJende
afspraken bij vergelijking met de
modelovereenkomst

gemtegreerde
activiteiten

somscore voor waameming
dichotome score voor overige
taakgebieden

SamengesteJde scores

interne afstemming gemiddelde score over overleg en afspraken voor aile interne taken

exteme afstemming gemiddelde score over overleg en afspraken voor alle externe taken

somscore over scores voor contraeten per taakgebiedconlracten

gemtegreerde
activiteiten

somscore over de scores voor gemtegreerde activiteiten per taakgebied

D.3 Toelichting op de onat1tankelijke variabelen

D.3.l Individuele strategie, interne voorwaarden en groepsstrategie

De items die met een * zijn gemarlceerd hebben een significante invloed op de hoogte van de regulerings-
wijzen.
In de toelichtingen is vermeld in welke overzichten de frequentieverdelingen zijn te vinden.

Individuele strategie

* hoge voorkeur voor activiteiten percentage !eden per groep met een hoge individuele
voorkeur (boven .07 fractiell, zie Bijlage A.9.10 en 11.

* hoge bereidheid tot investeren van tijd percentage leden per groep met een hoge individuele
bereidheid tot investeren van tijd (boven .07 fractieJ)
zie hoofdstuk 6. overzicht 6.8.

toename in individuele tijdsinvestering gemiddelde per groep van individuele toename in tijds-
investering (zie hoofdstuk 6. overzicht 6.8.

Interne voorwaarden

* basisstructuur waamerning somseore, zie hoofdstuk 8. overzicht 8.1



* interne organisatie

effectiviteit van de vergaderstrucruur

consensus over het groepsdomein

* onderling vertrouwen

interne conflicten

Groepsstrategie

* vergadertijd als groep

plannen eerste meting

individuele aspiratie
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somscore
basisstruc!Uur interne organisatie. zie hoofdstuk 8.
overzicht 8.3.

plus
vaste vergaderplanning
vooraf rondsturen van agenda en notulen
besluitenlij st
verdeling van 'portefeuilles'

somscore over het percentage leden dat betreffende items
overwegend aanwezig acht
(Cronbachsa .61).

een goede vergadervoorbereiding
struc!Uur en tijdbewaking

meer infonnatie in bijlage A. overzicht A.28.

somscore over het aantal ambigue taakgebieden
[tussen de 70 en 30% van de groepsleden is van mening
dat de betreffende taak wordt uitgevoerd),
zie hoofdstuk 8. overzieht 8. S.

somscore over het percentage leden per groep dar de be-
treffende items overwegend aanwezig acht, sehaalcon-
structie door principale componentenanalyse op groepsni-
veau (Cronbachsa .87).
De schaal bestaat uit de items:

de bereidheid van ieder om rich voor de groep in te
zetten
onderling vertrouwen. men kan rekenen op elkaar
een gevoel van geumenlijke verantwoordelijkheid
voor de zorgverlening aan aIJe patienten van de groep
een sterk besef dat samenwerking als huisartsengroep
nood7.akelijk is.

zie bijlage A.27.

relatieve tijd die aan conflicten wordt besteed

aantal uren per rnaand dat volgens de vertegenwoordiger
aan overleg als groep word! besteed,
zie bijlage C.S

somscore over het aantal door de vertegenwoordiger ge-
noemde voomemens. concrete plannen rijn dubbel ge-
teld, zie bij lage C. 7

groepsgemiddelde over de individuele scores voor een
hoge voorkeur bij de eerste meting voor activiteiten die
op dat moment nog niet worden uitgevoerd. zie bijlage
A.26.



D.3.2 Groepskenmerken

Type groep

* huisartsengroep is gelijk aan het waar-
neemverband.

omvang van de onderlinge waameming
binnen de huisartsengroep.

Voorgesc:hiedenis

* aantal jaren dat de groep reeds over een
waameemcontract beschikt

voor 1990 reeds een maandelijks overleg

SamensteIling groep

aantal leden
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lndien de huisartsengroep uit twee of meer waameem-
verbanden bestaat is dat tevens een indicatie voor de
bestaansduur. dergelijke groepen zijn vrijwel alle na
1990 gevormd. zie hoofdstulc 5. overzicht 5.5.

zie bijlage C. 3

zie bijlage C.2

zie bijlage C.6

zie hoofdstuk 5. overzicht 5.5

leden die het voortouw nemen, sterk bindende figuren
en kritische !eden (somscore over het percentage per
groep dat vindt dat deze rollen aanwezig zijn. Cron-
bachsa op groepsniveau is .79) zie bijlage A.27.

Onderlinge versc:hillen in praktijkvorm en werkbelasting

'trekkers' aanwezig

percentage meermanspraktijken

praktijkomvang

* percentage leden met veel 75 + panenten

* een of meer apodleekboudende leden

Onderlinge versc:hillen in werkwijze en attitude

* het uitvoeren van medisch-technische
verrichtingen

* het omgaan met onzekerheid

mate van patientgeriehte houding

geplande tijd per patient

ervaren verschi11en

zie hoofdstulc 5. overzicht 5.6

standaarddeviatie per groep, zie bijlage A.12.

percentage per groep met een score hoven de modus.
zie bijlage A.15.

zie hoofdstulc 5. overzicht 5.6

standaarddeviatie per groep, zie bijlage A.23

standaarddeviatie per groep, zie bijlage A.24

standaarddeviatie per groep. zie bijlage A.25

standaarddeviatie per groep. zie bijlage A.15

somscore over het percentage leden per groep dat vindt
dat er overwegend verschillen zijn in houding en werk-
wijzen t.B.V. van de patientenzorg, in opvattiogen over
taken van de huisartsengroep en dat de individualisti-
sche instel1ing overheerst
(Cronbachsa op groepsniveau is .73) zie bijlage
A.28.
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Voor enkele groepskenrnerken zijn bij de eerste meting nog geen of niet zo'n uitgebreide gegevens
beschikbaar. Omdat de betreffende variabelen niet van invloed blijken te zijn zaJ op deze verschillen niet
verder worden ingegaan.

Omgevingskenmerken

* overzichtelijke waameemregio

overleg op RHV-niveau met andere zorg-
verleners

afspraken op RHV-niveau met andere
zorgverleners

medewerking van specialisten en zieken-
huizen

* medewerking van thuiszorgorganisaties

Externe steun en begeleiding

steun van RHV en WDH

RHV-activiteiten ter stimulering van de huis-
artsengroep

advisering en begeleiding door het lmpJemen-
tatieproject

waarneemgebied is duidelijke afgegrensd, omvat niet
meer dan em gemeente en er zijn geen andere waar-
neemgroepen die meer dan 25% van hun populatie in
hetzelfde gebied hebben, zie hoofdstuk 12. par. 12.2

informatle via de DHV. somscore over aantal vaste
overleggen. zie bijlage C.9

informatie via de DHV. somscore over aantal organise-
ties waarmee afspraken zijn gemaakt. zie bijlage C.9

percentage leden dat vindt dat de bereidheid tot samen-
werken overwegend aanwezig is. zie bijlage A.28

percentage leden dat vindt dat de bereidheid tot samen-
werken overwegend aanwezig is. zie bijlage A.28

somscore over het percentage leden dat vindt dat die
steun overwegend aanwezig is.{Cronbachs a .77). zie
bijlage A.28

informatie via DHV. somscore over aantal activiteiten
waarbij meer direct op de huisartsengroep gerichte
activiteiten dubbeJ zijn geteld, zie hoofdstuk 12. par
12.4.5 en bijJage C.B

informatie via het implementatieproject. dichotome sco-
ring omdat weging van de intensiteit van de ondersteu-
ning tot een te scheve verdeling leidt, zie hoofdstuk 12.
par. 12.4.6



Bijlage E Toelichting op de regressie-analyse, aanvullende tabellen
en correlaties tussen onatbankelijke variabelen

Toelichting op de gebruikte methoden
Voor de regress ie-analyse zijn variabelen eerst op scheefheid en onderlinge correlaties
gecontroleerd. Voor scheefheid is bij dichotome variabelen de grens aangehouden van
tenminste een 80/20% verdeling. Bij continue variabelen is een maximale scheefheid van
1.5 getolereerd. Indien twee onafhankelijke variabelen een onderlinge correlatie van meer
van .50 hebben, is voor beide afzonderlijk nagegaan welke van de twee de hoogste
bijdrage in de regressie-analyse oplevert.
Voor de analyse zelf is gebruik gemaakt van een stapsgewijze methode, met voorwaartse
selectie. Bij deze methode worden alleen nieuwe variabelen in de vergelijking opgenomen
indien ze tenminste een p. waarde van .05 hebben voor een significante verandering in het
R-kwadraat.
In deze bijlage zijn aanvullende regressie-analyses met deelschalen en de correlatietabellen
opgenomen.

AanvuUende analyse op individueel niveau
Overzicht E.1 geeft de bevindingen voor analyse van de invloed van instemming met
doelen en afweging van kosten en baten op de voorkeur voor praktijkorganisatorische
integratie en voor exteme samenwerking (zie volgende pagina),

Zoals ook bij de analyse voor de schaal voor voorkeur als totaal het geval is, voegen
persoons-, praktijk- en groepskenmerken weinig toe aan de verklaring van de variantie.
Bij voorkeur voor praktijkorganisatorische integratie, eerste meting, stijgt na toevoeging
van de persoons- en praktijkkenmerken de verklaarde variantie van 17 naar 18%. Als
nieuwe onafhankelijke variabele wordt toegevoegd 'een patientgerichte houding, p -.15.
Bij toevoeging van groepskenmerken is er een stijging van 17 naar 19%. De toegevoegde
variabele is het percentage meermanspraktijken per groep, p -.16.
Bij voorkeur voor praktijkorganisatorische integratie, tweede meting is er alleen een
toename van de verklaarde variantie bij toevoeging van persoons- en praktijkkenmerken
(van 19 naar 20%). Toegevoegd worden 'de tevredenheid met belasting van diensten en
beschikbare vrijetijd' (P -.14) en 'betrokkenheid bij een UHI' (P .14).

Bij voorkeur voor exteme samenwerking, eerste meting stijgt met toevoeging van de
groepskenmerken de verklaarde variantie van 26 naar 27%. Toegevoegd wordt 'ervaren
verschillen in taakuitvoering' (P -.10).
Bij exteme samenwerking tweede meting is er een vergroting van de verklaarde variantie
van 27 naar 30% bij toevoeging van persoons- en praktijkkenmerken. Taakdelegatie aan
assistentes wordt daarbij als verklarende variabele toegevoegd (P .11).
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Overzicht E.l Invlocd van instcmming met doelen en afweging van kosten en baten
op: voorkeuren voor praktijkorganisatorische afstemming en

externe samcnwcrking (declschalen)
(gestandaardiseerde regressiecosficienten, p < .05)

prak.org, integrarie exteme samenwerking

n =
ml

324

erkenning zwaardereeisen

brede taakopvatting
voor huisartsengroep

verwachting interne samenwerking
moeilijk realiseerbaar -.12

verwachting externe samcnwerking
moeilijk realiseerbaar

verwachte voordelen

verwachte nadelen

acceptatie groepsverantwoordelijkheid

faciliteiten voor individuele
huisarts voorwaarde

faciliteiten voor de huisartsengroep
voorwaarde

bijgestelde taakopvatting

bijstelling interne realiseerbaarhcid

bijstelling externe realiseerbaarheid

crvaren voordelen

ervaren nadelen

.16 •.:::::::.',:::~rr~~t~~
tfrmmrr~t~~~

II~:~:~::.f···:::::::~~~f;~m
~:r~:~:~tt~~~~ti~t:

.......... :.::::::::.:;::::

i~iijillilljii

ml
311

.27

-.14

.14

.12

.14
I
I
II

.16

.15

.18

.18
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AanvuUende analyses op groepsniveau

Op groepsniveau zijn extra analyses uitgevoerd voor de mate van praktijkorganisatorische
afstemming en voor deelname aan de beleidsvonning van de beroepsorganisatie.
Praktijkorganisatorische afstemming is de samengestelde score voor collegiaal overleg en
afspraken over praktijkvoering en organisatie (zie hoofdstuk 9, overzicht 9.6).
Beleidsvorming beroepsorganisatie is het gemiddelde voor overleg over RHV-, DHV- en
landelijk LHV-beleid (zie hoofdstuk 10, overzicht 10.5).

E.2 Invloed van individuc1e strategie, interne voorwaarden, groepsstrategie,
groepkenmerken en omgevingskenmerken op
_ praktijkorganisatorische afstemming (tweede meting)
- beleidsvorming beroepsorganlsatie (tweede meting)

(gstandaardiseerde regressiecofficienten, p < .05)

praktijkorganisatorische afstenuning beleidsvonning
beroepsorgan.

strategie en plus plus strat. plus
intovoor- groeps omgevings intern. groeps
waarden kenmerken kenmerken voorw . kenmerken

basisstructuur waarneming .J6 .40 .35

onderling venrouwen .38 .41

plannen eerste meting .28

ervaren verschillen in -.30
werkwijzen

huisartsengroep is gelijk -.45
aan waarneemgroep

verschillen in pa-
tientgeriehte houding .39

afspraken mel andere
zorgverleners op RHV- .35
niveau

Adj R' .19 .21 .23 .13 .41
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CorrelatiecoCfi'icicntcn voor de onafllankclijke variabclen

Overzicht E.3 (pagina 289 tim 291)

laat de correlaties zien tussen de onathankelijke variabelen bij eerste en tweede meting die
in de regressieanalyses op individueel niveau zijn opgenomen, Deze tabellen volgen de in
7.1, 7,3 en 7,5 gegeven ovcrzichten van onathankelijke variabelen. In een aantal labellen
zijn, om de loch al grote hoeveelheid gegevens te beperken, aIleen de variabelen met een
significant correlatiecodficient opgenomen, Onder aan de label staat dan vermeld welke
variabelen niet zijn weergegeven,

Ovcrzicht E.4 (pagina 292 en 293)

toont de relaties voor de onathankelijke variabelen op groepsniveau en voigt het in bijlage
D gegeven overzicht van onathankelijke variabelen.
Ook bier zijn variabelen die geen enkel significant correlatiecOOficient met een van de
andere variabelen hebben, uit tabellen weggelaten.
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E.3 Oorrelatlecoefflcienten up lndlvl_1 nl_ Paiarson 00I""t"'e laties. _ijdig getaets, • p.Ol .. p.oo.

l"'-lng _ doelen en kosten-l>Ren af_lng, _l1ng - ...-ste _lng

Correlations: EISHI TAAtcHl ISHRI11 ESHRI11 I/OOIU»11 NAOEEU11 GRVERANT FHAIIOORW FGRIIOORW

ElSHl 1.00
TAAII:HI .28" 1.00
ISHAHI -.07 -.250• 1.00
ESHAHI -.10 -.49·" .29U 1.00

VOORIl11 .35·· .35·· -.20·· -.20"* 1.00

NAOEEU11 -.ZSU -.12 .11 .08 -.08 1.00

GRVERANT .25** .26·· -.11 -.09 .22·· -.10 1.00

FHAIIOORW .02 .08 -.12 .07 .24*0 .220• .06 1.00

FGRIIOORW .09 .13 -.06 -.05 .24*· .16- .04 .43*· 1.00

Instalooing _ doelen en kost.en-baten af_lng, _ persoons- prakt.ijk en groepsk- - ..-st.e _lng

Correlations: EISHI TAAII:HI ISHAHI ESHRI11 VOORIl11 NAOEEU11 GRVERANT FHAIIOORW FGRIIOORW

ONZEKERH .03 .06 .06 -.06 .05 -.14· .10 -.03 .04
PATGEROi .19*· .07 .05 -.07 -.02 -.14 .04 -.13 -.10

TEVRONST -.02 -.04 -.07 .01 -.09 -.IS-- -.01 -.19** -.14·

TEVRFlN .09 -.06 .07 .02 -.01 -.07 .02 -.17" -.14"

BELONST -.02 .00 -.02 .03 .15- .01 .09 .04 .09

LIONHG .17* .05 .01 .00 .07 -.12 .05 -.01 -.01

UHI .13 .13 -.03 -.14° .08 -.05 .01 -.01 .06

INOVAZV .09 .1611). -.00 -.10 .05 .09 -.04 -.07 .02

GRGO .12· .05 .06 -.14" -.01 -.03 -.02 -.00 .03

SOONZHO .16" .06 .04 -.12 .05 -.00 .06 .04 .06

SOPATGER -.10 -.11 .11 .05 -.00 .07 -.16- .02 -.01

VERSQf11 -.03 .05 .15· -.05 -.01 .06 .02 .07 .02

Niet in de tabe 1 opoenomen var"iabe len
_ persoons- en prakt.1jkkennerken: SOLO COOGRPRAKGHCASSIST OELASSPATAANTPAT7S WERKURPATPOAGPATIIJO MEOTEOi

WERKERVBELWERKBELFIN INOVMEOBESTGZ, _ groepskennerken: HAG--IHO PI't1PRAKSOPTIJO SOMEOTEe

l....-lng _ doelen en Irost.en-baten a~lng. onderllng - - _lng

<:on-elations: EISHI TAAII:H2 1SHRH2 ESHRH2 VOORIlH2 NAOEElI12 GRVERANT FHAIIOORW FGRIIOORW

EISHI 1.00
TAA11:H2 .19* 1.00

1SHRH2 -.01 -.06 1.00

ESHRH2 -.10 -.36- .17* 1.00

VOORIlH2 .34- .ZSU -.ISO -.13 1.00

NAOEElI12 -.24- -.03 .04 .01 -.27*" 1.00

GRVERANT .25** .20*. -.10 -.12 .05 -.03 1.00

FHAVOORW .03 -.04 -.07 .09 .22·- .07 .02 1.00

FGR'iOORW .13 -.01 .03 .03 ~21·o .11 -.01 .40** 1.00
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I""-Ing ..t doelan en I<osten-bat.en afweglng, ..t pet'SO<lR5- praktljk en 9"-""'_ ken -_..tlng

Correlations: EISHI TAAJCH2 1SHRH2 ESHRH2 \IOOR1»12 NAOEElI12 GlMRANT FHAVClORW FGRVClORW

WERkUR .02 .05 -.03 -.04 -.04 .16· .06 -.09 .05
PATGERCH .ro- .14 .01 -.10 .01 -.19* .08 -.07 -.07
TEVRONST -.01 -.09 .00 -.03 -.09 -.22** .00 -.16" -.15
TEVRFIN .10 .04 .06 .09 .01 -.lS· -.00 -.16" -.12
8ELWERK .03 -.05 .19*' .08 -.05 -.08 -.00 -.06 -.16·
8ELONST .01 .1S· -.15 -.06 .08 .10 .10 .05 .12
INOIIHEO .05 -.04 -.05 -.06 .17' -.07 -.05 .10 .08
Pt1'1PRAK .01 .00 .16" .00 -.29*' .10 .07 -.03 .02
SOONZHO .1SO .03 .03 -.13 .15 .16' .11 .06 .09
SOPATGER -.09 -.07 .07 .10 .02 .02 -.lS· .04 .01
VERSOf12 -.11 -.15' .1S" .10 -.17* .17* -.11 -.01 .01

Nlet In de tabel _n

- persoons- en prakt1jkkermerken: SOLO 000 GRPRAK GHC ASSIST DELASS PATAANT PAT7SH2 PATDAG PAnlJD f'EDTEOi
ONZEKERH WERKERV8ELFIH L1DNHG UHI INOIIAZV 8ESTGZ, - 9roopskenoerken: HAG-IHi GRGO SOPTIJD Sl»£DTEC

Groeps ............... (naar Invlvldueel nl_ ~), onderling - -.-sUI en __ Ing

Correla.tions: Ha9-wng GRGO PM1PRAK SOPTIJO SOHEDTEC SOONZHO . SDPATGER VERSOt11 VERSOt12
Ha9-wng 1.00

GRGO -.24" 1.00
Ft+IPRAJ( -.13 .18*' 1.00

SDPTlJD -.39** .17* .25" 1.00
Sl»£OTEC .08 -.06 .12 -.02 1.00
SOONZHD -.04 • IS" -.06 .07 .07 1.00
SOPATGER .03 -.06 -.30*" -.19*" .08 .09 1.00
VERSOt11 .23" .03 -.lS" .08 -.08 .14" .22-- 1.00
VERSOf12 -.02 .00 -.03 -.01 .05 .24" .28** .26- 1.00
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E.4 Corre 1at1es op groepsnh.eau Pearson oorT'818185, _1jd1g getoets, • - p.01 -- p.GO.

Indiv1duele strateg1e, 1nten1e YOOr"Waarden en oroepsstrateg1e, onderl1ng -.....-.te .sting

Correlations: PVOORkI11 PTIJ~l BSWAARN INTORGHl ORGEFFHl 1XMXH11 VERTRHl CXlNFUll T1JO

PVOORkI11 1.00
PTIJ~l .40' 1.00
BSWAARN .16 .28 1.00
INTORGHl .04 .21 .06 1.00
ORGEFFHl .25 .26 .04 .62" 1.00
1XMXH11 .20 .40:0< .16 .29 .26 1.00
VERTRH1 .02 .20 -.00 -.12 .04 .15 1.00
CXlNFUll .07 .01 -.09 .15 .14 .03 -.38' 1.00
T1JO .30 .52" .27 -.02 .08 .16 .19 .10 1.00

Correlations: PVOORkI11 PTIJ~l 8SWAARN INT0RGI11 ORGEFFHl 1XMXH11 VERTRH1 CXlNFUl1 T1JO

CXlNTRJR .25 .42" .42" .18 .19 .34 .03 -.03 .4ZO
VERGV90 .33 .27 .11 -.04 .00 .08 .03 .09 . SO"
lEOEN'11 .27 .10 -.03 .42" .30 .01 -.04 .08 -.16
TREKl<Hl . SO" .48" .09 .03 .31 .22 .11 .05 .26
VERSOfl1 .13 -.05 .07 .26 .13 -.14 -.40* .28 -.02

Niet opgenomen variabelen:
HAGoWNG(JoMoN11 F'It1PRAKSOPRAKGPPAT75 APOTHHASMOTE SOONZERKSOPATGERSOPATTO REGIO EXOVERHlEXTSTEUN

Groeps-en omgevingskerwnerken. hebben onderl1ng gee" sifnificante correlaties, n"fat bij de eerste meting

en n1et b1j de tweede meting, deze tabellen is daaran we9gelaten.

Ind1v1duele stra:teg1e. interne VOOf"WMrden en groepsstrategie. onderHng - tweede eet1ng

Corre1at ions: PVOORKH2 PTIJD12 HTIJOPlS BSWN'12 INTORQ12 EFiNTORG IXMXH12 VERTRW CXlNFIJoI2

PVOORKH2 1.00
PTIJD12 .28 1.00
HTIJOPLS -.11 .08 1.00
8ShN'12 .33 .22 .00 1.00
INTORQ12 .43· .25 .09 .47" 1.00
EFiNTORG .21 .33 .00 .07 .27 1.00

IXMXH12 .29 .23 -.29 .12 .34 .05 1.00

VERTRW .35 .10 -.01 .23 .39* .12 .26 1.00

CXlNflJol2 .03 .20 -.05 .16 .39* .12 .17 -.17 1.00

T1JD12 .22 .14 .06 .32 .41· -.01 .20 .4S" -.05

PLANNEN .09 .23 -.07 .10 .15 -.14 .21 .05 .25

GEHASPIR .09 -.29 .08 -.07 -.06 .13 -.38* -.19 -.06

Corre 1at; cns: T1JD12 PLANNEN GEHASPIR

T1JD12 1.00
PLANNEN .30 1.00
GEHASPIR -.04 .08 1.00
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Persoons- en prakttJ_. onderling- ees-eee en __ ttng

Co.-re lations, SQO DOO GRPRAK GK: ASSIST 0£l.ASS PATMNT PAT7S IoERIIlJR

SOLO 1.00
DOO -.711" 1.00
GRPRAK -.2SU -.17* 1.00
GK: -.28- -.18- -.06 1.00
ASSIST .02 .01 .09 -.09 1.00

0£l.ASS -.03 -.02 .00 .12 .17* 1.00

PATMNT .31- -.19" -.13 -.)5- .250• .11 1.00

PAT7S .06 .04 -.05 -.13 .15- -.02 -.02 1.00
WERKUR .24- -.11 -.18·· -.11 .19*" .03 .37*' .03 1.00
PATl'OAG .11 -.08 .01 -.07 .21" .14- .57" .01 .32"
PATTIJD -.04 .03 -.08 .12 -.06 .03 -.21- -.06 -.07
MEDTEOi -.07 .07 .00 .04 .04 .10 .10 -.02 .07
ONZEKERH .02 -.04 -.05 .08 -.13 .10 -.00 -.07 -.04
PATGEROi -.08 .01 .08 .06 .05 .04 -.09 -.01 -.01

WERKERV .18" -.14' .06 -.ISO .18" .01 .32" .01 .07

TEVRONST -.02 .01 .06 -.02 -.04 -.13 -.20** .01 -.14'

TEVRFlN -.06 .04 .07 -.00 .05 -.09 .06 -.04 -.10

BELWERK -.01 .02 .07 -.03 -.05 -.02 -.03 -.10 -.14'

BELONST .00 .03 -.10 .04 .00 .08 .04 .02 .15·

BELfIN .02 .01 .03 -.07 .05 -.08 .02 .11 .06
LlONHG -.04 -.01 .04 .09 .05 .20·- -.02 -.03 .01

UHI -.05 .06 -.05 .05 .09 .22- .14- -.11 .01

INCMIED -.05 .04 -.07 .07 -.03 .12 .07 -.04 .00

INOVAZV -.20** .11 -.10 .29*' .04 .ISO -.02 .06 .05

BESTGZ .00 .07 -.07 -.06 .05 -.02 .16' -.07 .04

Co"...,latlons, PATl'OAG PATTIJD MEDTEOi ONZEKERH PATGEROi WERKERV TEVRONST TEVRfIN BELWERK

PATPOAG 1.00

PATTIJD -.37" 1.00

MEOTEOi .07 -.02 1.00

ONZEKERH -.12 .08 .15- 1.00

PATGEROi -.04 .07 .12 -~OO 1.00

WERKERV .18·· -.10 -.07 -.23- -.08 '. 1.00

TEVRONST -.ISO -.08 .04 .05 .18** -.08 1.00

TEVRfIN -.04 -.01 .16- .08 .11 -.03 .20** 1.00

BELWERK .03 .05 -.10 .01 .08 .02 .12 .07 1.00

BELDNST -.01 .04 .05 .00 -.07 -.05 -.08 -.11 -.52**
BELfIN -.08 -.06 .04 .08 -.09 -.04 -.02 .14· -.10

LIOIflG .00 .11 • ZOO" .13 .01 -.06 .00 -.04 -.04
!.til .03 .01 .18** .20** .06 .20** .06 -.03 .05

INCMIED .06 .00 .01 .OS .OS -.10 -.14· -.08 .02
INOVAZV .07 -.01 .12 -.01 .IS· -.111" -.08 .04 .01

BESTGZ .13 -.04 .11 -.09 -.01 .09 -.09 -.01 .00

Co,..,..lations: BELONST BELFIN LlOlflG !.til INCMIEO INOVAZV BESTGZ

BELONST 1.00

BELFIN -.2S- 1.00

LlOlflG .07 -.04 1.00

!.til -.05 .13 -.OS 1.00

INCMIED .07 .02 .13 .06 1.00

INOVAZV .07 .01 .05 .OS .39" 1.00

BESTGZ .06 -.12 .07 .10 .07 .04 1.00
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Indlviduele strategle .... Interne --....len ___ • __ 1ng

Corr"e lat ions: PIIOORkHZ PTIJI»I2 HTIJDPlS BSIH12 INTORQI2 £FINTORG IXMXH12 V£RTRW aJNFl.H2

()fM,t12 -.04 .09 .07 .38· .24 -.21 .08 -.09 .03
<XlNTRJR .22 .40" -.17 .46· .31 .13 .30 .24 .21
TREKkHZ .15 .25 .13 .12 .19 .24 .06 -.39" .31
APOTHIiA .19 -.01 .42'" -.00 .28 .04 -.18 .10 -.04
VERSCIt12 -.25 -.13 -.07 .06 -.08 -.12 -.26 -.43" .15
STEUNSPC .30 .37 -.14 .08 .30 .21 .43" .16 .13

De voAriabelen YOOf'" Or"'OlP'SstraQie: TJJ(»12 PL.AM.1EN GEM4SPJR z1Jn n1et ~, geen van hen heeft .." s10n1f1cant

verband _t gr-oepsir.8f'IIIII8\"'ken.

Voor Of'OepSkentterken z1jn niet venneld:

HAGoIHi V£RGV90 LEO£II12 PI'tI'IIM2 SOPtWCG WI. T75 SD1EOT£ SIXJa£RK SDPATGER
SDPAnD

Voor OIIIg8Vlngsk ..... rken zlJn nlet venne ld: REGIO EXOVERH2 EXAFSH2 ST£IMTHZ STEUNRIIV STlI1RHV EXB£GL.

GroepskeMl8rken hebben onder-11ng geen s10n1ficilnte carrel.ties. Bij aNJ8V1ngskernerkan is .,. .11een ..., posit1.f

verband tusse" eN.ran st1....,ler1ng door de RHV en e.tel"1"l8 .fsprAken (.43*).
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'Een huisarts alle'="e=n~a~n~n~le~'m~e-=e=r-ru~·fiCflOneren.IeKwa i ei van
de beroepsuitoefening vereist dat een huisarts is opgenomen in
een huisartsengroep', Dit uitgangspunt vormt sinds een aantal
jaren de leidraad voor het beleid van de LandeJijke
Huisartsenvereniging (LHV).Een huisartsengroep is een
samenwerkingsverband van ongeveer acht huisartsen.
Huisartsengroepen vormen de kleinste functionele eenheid binnen
de organisatiestructuur van de LHY.

In deze studie is nagegaan welk belang de huisartsengroep voor de
professie als geheel heeft en wat de voordelen zijn voor de
individuele huisarts. Er is onderzocht hoe huisartsengroepen
functioneren en hoe ze zich hebben ontwikkeld. Kerntaken van de
huisartsengroep Jiggen, zo blijkt uit het onderzoek, bij de regeJing
van continuiteit van zorg en de medisch inhoudeJijke
kwaliteitsbewaking. Op deze onderdelen heeft de meeste
uitbreiding van activiteiten plaatsgevonden. Met de uitvoering van
deze taken is een verbetering van de interne organisatie gepaard
gegaan. Een verdergaande integratie van de praktijkvoering lijkt
vooralsnog de behoefte en kracht van deze groepen te boven te
gaan.

In de regulering van de samenwerking met andere zorgverleners
speelt de huisartsengroep een beperkte ral. Wei fungeert de
buisartsengraep vaak als kanaal voor informatie-overdracht en
meningsvorming. De groep kan zo een belangrijke bijdrage
leveren aan de stroomJijning van externe relaties. Door de
generaJistische functie is de individuele huisarts belast met een
grate hoeveelheid taken. De huisartsengroep dreigt met eenzelfde
omvangrijk takenpakket geconfronteerd te worden. Dit onderzoek
laat zien waar groei mogeJijk is en waar grenzen Jiggen.
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