
DE HUISARTS: VERTROUWD & GEWAARDEERD

Nederlanders hebben een groot 
vertrouwen in hun huisarts

De kernwaarden van de huisarts

CONTINU

Cĳfer voor de eigen huisarts(enpraktĳk)

Bĳ het kiezen van een huisarts 
letten mensen op:

De tevredenheid met en het vertrouwen in de huisarts 
zijn groot. De basis daarvoor ligt in de deskundigheid 
en meelevendheid van de huisarts. De drie kernwaarden 
van de huisarts vormen een stevig fundament voor de 
tevredenheid van vandaag én morgen. 

Volgens de Nederlanders is de huisarts vooral 

betrouwbaar, luisterend, toegankelijk en deskundig. 

“Ik kan altijd bij 
mijn huisarts 
terecht als ik 

dat wil”

GENERALISTISCH

“Ik kan mijn huisarts 
met al mijn (zorg) 

vragen benaderen”

De huisarts bepaalt het sterkst 
hoe tevreden mensen zijn over 
hun huisartsenpraktijk. 

Ook de andere professionals in 
het huisartsenteam worden 
goed gewaardeerd.

• de aanwezigheid van huisarts(en) met 
specialismes in de praktijk

• aanwezigheid van meerdere huisartsen 
in de praktijk

• samenwerking met andere zorgverleners 
(bijvoorbeeld in een gezondheidscentrum)

PERSOONSGERICHT

“Als ik een afspraak 
heb bij mijn huisarts, 

weet hij /zij wie 
ik ben”

zeer veel vertrouwen in 
eigen huisarts 

Frequente patiënten hebben 
vaker 'zeer veel' vertrouwen

van de Nederlanders heeft veel 
vertrouwen in de eigen huisarts

7 van de 10 Nederlanders heeft de voorkeur 
om af te spreken met dezelfde huisarts.

Een generalistische, persoonsgerichte benadering van de patiënt en 
continuïteit van zorg kenmerken de Nederlandse huisartsenzorg 

redelijk veel vertrouwen 
in eigen huisarts

De Landelijke Huisartsen Vereniging vroeg onderzoeksbureau Newcom onderzoek te 

doen naar hoe Nederlanders aankijken tegen de huisarts. In totaal hebben 1.118 

respondenten deelgenomen aan het online onderzoek in 2015.

43%

43%
39%

18%

RAPPORT
HUISARTS

ASSISTENT

PRAKTIJK-
ONDERSTEUNER

PRAKTIJK

7,9

7,6

7,7

7,8

“Ik begrijp dat mijn huisarts niet altijd 
(direct) beschikbaar is”

Als ik een niet-urgente klacht heb, wacht ik 
op mijn eigen huisarts (ook als die pas over 
een week beschikbaar is).

Ik heb er begrip voor dat mijn eigen huisarts 
niet altijd beschikbaar is als ik dat wil.
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Tevreden over de bereikbaarheid?
Nederlanders waarderen de bereikbaarheid van hun huisartsenpraktijk

        De openingstijden van het spreekuur met een 7,6

        De telefonische bereikbaarheid van de praktijk met een 7,5

        Het gemak van het maken van een afspraak met een 7,4

        De wachttijden bij een afspraak in de wachtruimte met een 7,1

82%


