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1. Inleiding  

 

ZIO (de eerstelijns zorgorganisatie in Maastricht en Heuvelland), TIPP (verwijsbureau voor de circa 90 

huisartsen van ZIO), en MediQuest willen in Maastricht en omgeving Heuvelland, samen met 

zorgvragers en verwijzers, komen tot betere onderbouwde besluitvorming voor ‘gepaste zorg’. 

Hiervoor ontwikkelen Mediquest en ZIO/TIPP  in samenwerking met Zorgbelang Limburg en de 

Patiëntenfederatie Nederland een rekenkundig selectiemodel (ZorgRank; een algoritme). Dit model 

maakt het mogelijk om zorgvragers (patiënten), na een verwijzing door een huisarts, een gericht advies 

te geven over voor hun persoonlijk best passende zorgaanbieders in de medisch specialistische zorg 

(1,5 en 2e lijn), zie figuur 1. 

ZorgRank zal in een iteratief proces worden ontwikkeld waarbij onderzoeksresultaten worden vertaald 

naar het informatie- en selectiemodel Zorgrank. Als input voor de eerste versie van ZorgRank is een 

literatuuronderzoek1 uitgevoerd. Hierin is (inter)nationale kennis opgehaald over hoe het keuzeproces 

verloopt en welke informatie en factoren bepalend zijn in de keuze voor vervolgzorg. Aanvullend op 

het literatuuronderzoek is er behoefte aan onderzoek dat zich richt op de praktijksituatie van ZIO en 

verwijsbureau TIPP, waar Zorgrank (als eerste) geïmplementeerd gaat worden. Dit rapport beschrijft 

de resultaten van het onderzoek waarin het perspectief van zorgvragers en verwijzers van ZIO/TIPP is 

opgehaald ten aanzien van het keuzeproces voor vervolgzorg en de mogelijke rol van ZorgRank hierin. 

 

 

 

Figuur 1: ZorgRank, een rekenkundig selectiemodel dat een advies voor de best passende zorgaanbieder 
genereert op basis van voorkeuren en kenmerken van de zorgvrager, input van de verwijzer en 
verschillende databronnen. 

 
                                                 
1 Vissers & Horsch, 2018, Rapportage van een literatuuronderzoek naar het keuzeproces voor vervolgzorg. 



 

4 
 

1.1. Dit onderzoek 

Dit onderzoek richt zich op zorgvragers en verwijzers in de regio Maastricht en Heuvelland 

(werkgebied ZIO en Tipp) en heeft als focus de verwijzing naar medisch specialistische zorg in de 11/2 

en 2e lijn. 

In deze rapportage wordt antwoord gegeven op de volgende onderzoeksvragen: 

1. Op welke wijze maken zorgvragers en verwijzers hun keuze voor vervolgzorg en welke 

factoren zijn / informatie is hierin bepalend? 

2. Zijn zorgvragers tevreden over de ondersteuning die is geboden door de huisarts en/of 

verwijsbureau Tipp bij het kiezen van de vervolgzorg en de keuzevrijheid die ze daarbij 

hebben ervaren? 

3. Welke factoren en informatie moeten volgens zorgvragers en verwijzers meegenomen worden 

in ZorgRank om een passend advies te kunnen geven? 

4. Op weke wijze dient keuze-informatie in het keuzeproces voor vervolgzorg beschikbaar 

gesteld te worden en welke rol heeft de verwijzer hierin? 

Om tot een antwoord te komen voor deze onderzoekvragen is gebruik gemaakt van de volgende 

kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden: 

 Een verkennend gesprek met de Patiëntenfederatie Nederland over de ervaringen tot dusver 

m.b.t. de aandoeningspecifieke keuzehulpen; 

 Een online onderzoek naar het keuzeproces onder zorgvragers die in de periode 30-10-2018 

tot en met 7-01-2019 via verwijsbureau Tipp zijn verwezen (respons 60%, 363 respondenten); 

 Een verdiepende focusgroep met vijf zorgvragers; 

 Een analyse van de verwijsdata van ZIO/Tipp (>50.000 verwijzingen); 

 Een focusgroep met drie huisartsen (plus vierde huisarts via schriftelijke reactie); 

 Een focusgroep met vier zorgbemiddelaars van verwijsbureau Tipp. 

De focusgroep met huisartsen uit de regio Maastricht en Heuvelland en de focusgroep met 

zorgbemiddelaars van TIPP zijn georganiseerd door ZIO, en begeleid door Mediquest. De focusgroep 

met Zorgvragers is georganiseerd en begeleid door Zorgbelang Limburg in afstemming met ZIO. De 

focusgroepen waren semigestructureerd van opzet. Aan de hand van een vooraf opgestelde 

gesprekshandleiding is gewaarborgd dat alle relevante onderwerpen werden besproken. Van het 

gesprek is een digitale opname en transcript gemaakt welke na codering is verwerkt tot een 

samenvattend verslag. 

De kwantitatieve analyses van de verwijsdata en van het onderzoek onder zorgvragers zijn uitgevoerd 

door Mediquest evenals het verkennend gesprek met de Patiëntenfederatie Nederland. 

De belangrijkste uitkomsten van bovengenoemde onderzoeksmethoden zijn per onderzoeksvraag 

samengevoegd in deze eindrapportage. De tussentijdse rapportages / verslagen van de afzonderlijke 

onderdelen zijn desgewenst op te vragen via Mediquest of ZIO. 

1.2 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt het keuzeproces vanuit het perspectief van de zorgvragers besproken en in 

hoofdstuk 3 vanuit het perspectief van de verwijzer (huisarts en zorgbemiddelaar Tipp). Hierbij wordt  

ingegaan op het huidige keuzeproces en huidige verwijsgedrag en wensen ten aanzien van het 

toekomst keuzeproces. In hoofdstuk 4 wordt een terugkoppeling gegeven naar de onderzoeksvragen 

en wordt afgesloten met aanbevelingen voor ZorgRank. 
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2. Perspectief zorgvragers 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het online onderzoek onder zorgvragers besproken, waar 

relevant aangevuld met uitkomsten van de focusgroep met vijf zorgvragers. Het perspectief van de 

zorgvrager op het ervaren keuzeproces, oftewel het keuzeproces nu, wordt besproken in paragraaf 

2.1. De wensen ten aanzien van het toekomstig keuzeproces worden besproken in paragraaf 2.2. 

Hierbij worden, waar relevant, ook aanvullingen gegeven vanuit het verkennend gesprek met de 

Patiëntenfederatie Nederland over de ervaringen tot dusver met een 14 tal aandoeningspecifieke 

keuzehulpen. Het hoofdstuk wordt afgesloten met conclusies.  

2.1 Het keuzeproces nu 

Bespreken keuzemogelijkheid 

Aan zorgvragers die door de huisarts zijn verwezen via verwijsbureau Tipp is in het online onderzoek 

gevraagd of met hen is besproken dat ze zelf kunnen kiezen naar welke zorgaanbieder ze worden 

verwezen. In grafiek 1 is te zien dat 1 op de 5 patiënten niet op de hoogte is gebracht van het feit 

dat men zelf kan kiezen naar welke zorgaanbieder wordt doorverwezen.  

Deelnemers van de focusgroep voor zorgvragers gaven aan dat ze het belangrijk vinden dat iedereen 

op de hoogte wordt gebracht van de mogelijkheid zelf een zorgaanbieder te kiezen (binnen de 

randvoorwaarden van de verwijzing).

 

Grafiek 1: Is met u besproken dat u zelf kunt kiezen naar welke zorgaanbieder u wordt verwezen? 

Van de 71 respondenten die aangeven dat de keuzemogelijkheid niet is besproken gaat het in 49% 

van de gevallen om een verwijzing naar de 11/2  lijn. Bij een verwijzing naar de 11/2 lijn (Stadspoli) is te 

verwachten dat de keuzemogelijkheid minder een gespreksonderwerp is.  Er zijn door ZIO en 

Maastricht UMC+ richtlijnen opgesteld wanneer een patiënt bij voorkeur naar de Stadpoli wordt 

verwezen. De Stadspoli is een nieuwe, snelle en minder dure vorm van zorg die wordt aangeboden 

door de specialisten van het Maastricht UMC+ en de huisartsen in de regio. De Stadspoli is bedoeld 

voor alle patiënten met klachten die geen ziekenhuiszorg behoeven. Er zijn twee Stadspoli’s met ieder 

verschillende specialismen. 

Tabel 1: Bespreken keuze zorgaanbieder afgezet tegen verwijsstroom(aantal respondenten) 

Verwijsstroom 
Keuze zorgaanbieder besproken? 

11/2 lijn 2e lijn  Totaal 

Ja, door de huisarts 62 77  139 

Ja, door de medewerker van verwijsbureau TIPP 5 67  72 

Ja, zowel door de huisarts als de medewerker van 
verwijsbureau TIPP 

6 75  81 

Nee, dit is niet besproken 35 36  71 
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Redenen voor keuze zorgaanbieder 

Aan de respondenten is gevraagd wat voor hen de belangrijkste reden waren om naar de gekozen 

aanbieder te gaan en niet naar een andere (meerdere antwoorden mogelijk, maximaal 32). De meest 

genoemde reden is dat de gekozen aanbieder is geadviseerd door de huisarts (34%). Andere 

redenen die vaak worden genoemd zijn ‘Afstand naar de zorgaanbieder’ (23%), ‘Ik was al eerder 

onder behandeling bij deze zorgaanbieder’ (19%) en ‘wachttijd zorgaanbieder’ (17%), zie grafiek 

2a.  

Slechts 3 % van de respondenten heeft als reden ‘Kwaliteit zorgaanbieder’ aangevinkt. Aan hen is 

gevraagd wat voor informatie over de kwaliteit van zorg zij hebben gebruikt bij hun beslissing. Uit de 

toelichtingen blijkt niet dat er gebruik is gemaakt van objectieve kwaliteitsinformatie; vier 

respondenten geven aan dat dit een inschatting is op basis van eigen ervaring(en), twee respondenten 

benoemen als bron van de  kwaliteitsinformatie het advies van een andere zorgaanbieder (waaronder 

een fysiotherapeut), een andere respondent geeft aan dat zijn echtgenote in het betreffende 

ziekenhuis werkt. Een respondent die naar de afdeling neurologie in het Zuyderland ziekenhuis (Sittard) 

is verwezen benoemt dat Zuyderland ziekenhuis een specialistische MS-kliniek is. Een andere 

respondent noemt als bron voor de kwaliteitsinformatie ‘een artikel van enkele jaren geleden in een 

dagblad.’ 

 

Grafiek 2a: Wat was de reden om naar de gekozen aanbieder te gaan en niet naar een andere? 

Van de respondenten heeft 7 % de optie ‘Anders, namelijk’’ aangevinkt. Acht respondenten geven 

hierbij aan dat de keuze voor de huidige aanbieder is gebaseerd op advies van een andere 

zorgverlener, genoemd zijn specialist van een (ander) ziekenhuis, fysiotherapeut, huidtherapeut en 

pedicure. Vijf respondenten geven bij optie anders aan dat zij geen keuze hebben ervaren, bij vier 

van hen ging het om een verwijzing naar de stadpoli. Andere redenen die genoemd worden, zijn  het 

persoonlijk contact, het al dan niet beschikbaar hebben van 1-persoonskamers, het reeds in 

                                                 
2 In de vragenlijsttool van ZIO/TIPP was bleek het niet mogelijk te zijn een maximum aantal antwoorden af te 
dwingen, 11 van de 363 respondenten hebben meer dan 3 antwoorden gegeven op deze vraag. 



 

7 
 

behandeling zijn bij andere specialisten van dezelfde zorgaanbieder en specifieke expertise. Een 

respondent benoemt dat hij de keuze heeft gemaakt op advies van zijn werkgever.  

Ook uit de focusgroep met zorgvragers is gebleken dat advies van de huisarts, afstand, bekendheid 

met de zorgaanbieder vanuit eerdere behandeling (in positieve of negatieve zin) en wachttijd 

bepalende factoren zijn in de keuze voor vervolgzorg. De mate waarin wachttijd relevant is kan 

afhangen van de aandoening, hierbij worden orthopedie-klachten en staar expliciet genoemd. 

“Kijk de mensen die hier in de buurt wonen die worden automatisch doorverwezen naar Maastricht. Die zal 

niet zo gauw gezegd worden van ga maar naar Zuyderland in Geleen/Sittard of wat dan ook. ‘Behalve 

bij orthopedie klachten merk ik van mensen. Als ik kijk van de Zonnebloem mensen waar ik contact mee heb 

dan is die keuze bewuster. Wachttijd voor heup in Maastricht is zus, wachttijd voor Heup in België is zo. En 

voor staaroperaties.” 

Verschillen in redenen voor leeftijd of geslacht 

Er is onderzocht of de reden om voor een zorgaanbieder te kiezen afhankelijk is van de leeftijd van de 

respondent. Zie grafiek 2b voor een weergave van verschillen per antwoordcategorie tussen 

zorgvragers van 18 t/m  55 jaar en zorgvragers ouder dan 55 jaar. Echter deze verschillen blijken 

niet significant te zijn. 

 

Grafiek  2b: Reden keuze zorgaanbieder uitgesplitst voor 2 leeftijdsgroepen (niet significant) 

 

Ook tussen mannen en vrouwen zijn bij deze vraag geen significante verschillen gevonden. ‘Afstand 

naar de zorgaanbieder’geeft het grootste verschil tussen mannen en vrouwen (p = .051) waarbij 

mannen geneigd zijn afstand vaker als belangrijke reden te kenmerken zie grafiek 2c. 
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Grafiek 2c: Reden keuze zorgaanbieder uitgesplitst voor mannen en vrouwen (niet significant) 

 

Ervaren keuzevrijheid 

Uit grafiek 3 blijkt dat 68% van de respondenten zich helemaal vrij voelde om zelf een keuze te 

maken voor een zorgaanbieder. 

 

Grafiek 3: Voelde u zich vrij om zelf een keuze te maken voor een zorgaanbieder? 

Naar verwachting wordt de mate waarin mensen zich vrij voelen om zelf een keuze te maken voor een 

zorgaanbieder beïnvloed door het feit of zij zijn ingelicht over de mogelijkheid zelf een keuze te 

maken? Hieronder zijn in de aantallen respondenten in een kruistabel weergegeven. Wanneer de 

mogelijkheid is besproken door de huisarts en/of medewerker van TIPP ervaart het overgrote deel van 

de patiënten keuzevrijheid (ja, helemaal of grotendeels). Wanneer de mogelijkheid niet of deels is 

besproken, ervaart minder dan de helft van de patiënten keuzevrijheid. 
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Tabel 2: Keuzevrijheid afgezet tegen geïnformeerd over keuzevrijheid 

Keuzevrijheid besproken? 
Gevoel vrije keuze 

Ja-huisarts Ja-TIPP Ja-huisarts en 
TPP 

Nee 

Deels 7 3 3 8 

Een beetje 4 0 1 4 

Grotendeels 13 4 3 3 

Ja, helemaal 98 60 69 19 

Nee, helemaal niet 2 2 0 15 

Weet ik niet 15 3 5 22 

 

Van de respondenten die zich niet helemaal  of helemaal  niet vrij voelden om zelf een keuze te maken 

voor een zorgaanbieder hebben 52 respondenten een toelichting gegeven waarom niet. Achttien 

respondenten geven aan dat hun voorkeur niet aan hen is gevraagd en/of dat er geen 

keuzemogelijkheden zijn besproken, bij twaalf van de achttien respondenten gaat het om een 

verwijzing naar de stadpoli. De overige zes respondenten (verwezen naar MUMC+, Zuyderand, 

Heerlen,  CIRO en Parkweg Kliniek Sommer) geven aan: “Wordt soms voor je bepaald”/ “Is niet 

besproken”/ “Er is mij niet verteld dat ik hierin zelf mag kiezen”/ ‘Ik was niet op de hoogte van de 

verschillende mogelijkheden van zorgaanbieders”/ “Ik was me niet bewust dat ik een keuze had voor 

wat betreft zorgaanbieder” / “Werd me zo aangeboden, en zo geaccepteerd”. 

Drie respondenten geven aan te weinig informatie te hebben ontvangen over het verwijsproces en/of 

alternatieven. Een van hen geeft aan : “In eerste instantie dacht ik afhankelijk te zijn van Tipp. Tijdens het 

telefonisch contact werd duidelijk dat ik een vrije keus had”. 

Vijf respondenten geven in de toelichting aan beperkt keuze gehad te hebben of dat ze eigenlijk zelf 

naar een bepaalde zorgaanbieder wilden, maar de huisarts hen daarin niet steunde. “Ik kreeg de 

keuze voor het Mumc of de stadspoli”/  “Ik kreeg een email met de plek waar ik heen moest, heb wel 

aangegeven stadspoli omdat ik een keer naar het ziekenhuis moest en binnen 5 minuten stond ik weer 

buiten hele rit voor 5 min dus de stadspoli is wel fijner”/ “Werd eigenlijk  gezegd dat dit tegenwoordig zo 

gaat eerst naar de stadspoli en dan indien nodig verdere verwijzing”/  “ Ik vroeg naar een andere omdat 

ik daar eerder was geweest met mijn dochter. De huisarts vond die zorgaanbieder niet (meer) zo'n goede 

optie. En verder was er sowieso niks te kiezen”/ “daar ik geen andere keus heb ... geen steun van huisarts 

.... “. 

Vijf andere respondenten geven als toelichting op het antwoord dat ze niet helemaal vrije keuze 

ervoeren dat de huisarts de verwijzing bepaalt o.b.v. het klachtenpatroon en/of dat de verwijzing 

altijd in overleg is met de huisarts.  

Verder is als toelichting gegeven dat de keuze beperkt is door het aanbod (bepaalde specifieke 

expertise die niet op elke locatie is, 2 x genoemd) of dat afspraken tussen zorgverzekeraars en 

zorgaanbieders de keuze inperken (contractering en / of budget op, 3 keer genoemd).  

Twaalf respondenten benoemden dat (lange) wachttijden de keuzevrijheid inperken (12x genoemd), 

enkele typerende citaten:  

“Wachttijden zijn overal veel te lang. Nu wordt vaak voor de snelste gekozen. En dit is niet de beste” / “Ik 

ga het liefst naar umc maastricht, maar wachttijd 3 mnd is te lang” / “Omdat wachttijd bij mijn favoriete 

behandelaar lang was” / “Nadruk werd gelegd op wachttijd, niet op kwaliteit of expertise”. 

Ook uit de focusgroep bleek dat mensen niet altijd een (geheel) vrije keuze ervaren: 

 “Hij had de voorkeur om naar een kleinere polikliniek in de buurt te gaan, maar zijn huisarts weigerde om 

hem daar naar door te verwijzen.“ 
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“Als ik zeg tegen bureau Tipp, ik wil stoppen bij het AZM, ik had onvrede, ik wil een afspraak bij Reinaert 

Kliniek… Dat doen ze niet graag. Ja maar het is uw keuze… dat komt over of ook zij sturen .” 

Een andere deelnemer van de focusgroep geeft aan niet te weten hoe (een wijziging in) de keuze te 

maken:  “Nou ik weet dat ik eigenlijk wel naar een ander ziekenhuis mag, ben ik zelf aan het zoeken op 

internet. Ik weet niet hoe ik het moet doen [overstappen].” 

 

Bespreken verschillende zorgaanbieders 

Aan de respondenten van de online vragenlijst is gevraagd of met hen verschillende zorgaanbieders 

zijn besproken waaruit ze een keuze kunnen maken. Bijna de helft van de respondenten geeft aan dat 

zij bij de betreffende verwijzing geen behoefte had om verschillende zorgaanbieders te bespreken 

met zijn/haar doorverwijzer. Bij 13% van de mensen was deze behoefte wel aanwezig maar de keuze 

tussen verschillende aanbieders is niet ter sprake gekomen, zie grafiek 4. 

Tien respondenten hebben de gekozen antwoordoptie  ‘Anders, namelijk’ toegelicht. Drie mensen geven 

aan dat gevraagd is naar hun voorkeur of dat ze zelf al gelijk hun voorkeur hadden aangegeven en 

daarom er niet verschillende zorgaanbieders zijn besproken. Twee respondenten geven aan dat in 

toen de aanbieder waarnaar was verwezen een lange wachttijd had wel een andere aanbieder met 

kortere wachttijd met Tipp is besproken. Een andere respondent geeft aan: “Ja, ik wou zo snel mogelijk 

een afspraak en maakte mij niet uit waar.” Vier respondenten geven om verschillende redenen aan dat 

het bespreken van meerdere aanbieders niet nodig was: ‘Gezien ik zelf in de gezondheidszorg werk, 

ben ik al op de hoogte van andere zorgaanbieders” / “De afspraak gaat erom om verwezen te 

worden door de verwijzer.” / ”Overleg gehad met huisarts” / “Omdat die arts alleen in Sittard zit”. 

 

 

Grafiek 4: Zijn met u verschillende zorgaanbieders besproken waaruit u een keuze kunt maken? 

 

Ruim 2/3 van de mensen die aangaven geen behoefte te hebben aan informatie over verschillende 

zorgaanbieders is doorverwezen naar de tweede lijn, het overige deel naar de anderhalve lijn, zie 

tabel 3. 
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Tabel 3: Zorgaanbieders besproken afgezet tegen verwijsstroom 

Verwijsstroom 
Zorgaanbieders besproken? 

11/2 lijn 2e lijn 

Ja, verschillende zorgaanbieders uit de regio Maastricht en 
Heuvelland 

24 87 

Ja, verschillende zorgaanbieders binnen een reisafstand van 40 
kilometer (in Limburg, België of Duitsland) 

0 16 

Ja, verschillende zorgaanbieders, waaronder ook aanbieders in 
andere provincies van Nederland 

0 3 

Nee, maar dat had ik wel prettig gevonden 25 23 

Nee, maar hier had ik ook geen behoefte aan 53 116 

Anders, namelijk 6 6 

 

Ontvangen informatie en hulp 

Bijna de helft van de respondenten zegt geen informatie te hebben gekregen van de huisarts en/of 

medewerker van het verwijsbureau Tipp, zie grafiek 5. Over de wachttijden is het vaakst informatie 

gegeven. 

 

Grafiek 5: Waarover heeft u informatie gekregen om een keuze te kunnen maken voor een zorgaanbieder? 

 

In grafiek 4 zagen we al dat een groot deel van de respondenten bij de betreffende verwijzing geen 

behoefte had om verschillende zorgaanbieders te bespreken. Het is dan ook niet zo verrassend dat 

ondanks het feit dat bijna de helft van de respondenten aangeeft geen keuze-informatie te hebben 

ontvangen (grafiek 5), een ruime meerderheid (58%) aangeeft helemaal tevreden te zijn over de hulp 

die ze gehad hebben van de huisarts en/of medewerker van Tipp bij het maken van een keuze voor 

een zorgaanbieder, in totaal is 74% van de respondenten (grotendeels) tevreden, zie grafiek 6. 
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Grafiek 6: Bent u tevreden over de hulp die u heeft gehad bij het maken van een keuze voor een 

zorgaanbieder? 

 

2.2 Wensen t.a.v. toekomstig keuzeproces 

Verbetersuggesties voor ondersteuning bij keuze zorgaanbieder 

Op de open vraag ‘Hoe zou de huisarts of medewerker van Tipp u (nog) beter kunnen helpen bij het 

maken van een keuze voor een zorgaanbieder?’ hebben 148 respondenten een inhoudelijk antwoord 

gegeven ( ‘weet ik niet’ en ‘n.v.t.’ niet meegerekend). Van deze 148 respondenten hebben er 53 

aangegeven (heel) tevreden te zijn met de hulp die ze hebben gehad en hebben daarom geen tips 

voor verbetering, enkele citaten: 

“Ik kan alleen maar zowel de huisarts en de medewerkster van Tipp complimenteren met hun advies en 

maken van afspraken. Nog beter lijkt me haast onmogelijk.” 

“Beter helpen als nu door hen beiden gedaan is gaat volgens mij niet!” 

“Niet. Heb alle hulp gekregen waar ik om vroeg” 

“Voor mij is de volgorde, het overleg en keuze, een juiste werkwijze.” 

“Geen idee.  De dame bij Tipp was zéér behulpzaam. Heeft mij teruggebeld met snelle afspraak.” 

“Denk dat hij [de huisarts] voldoende uitleg gegeven heeft om mij te overtuigen ,voor mij was dit gesprek 

meteen ok.” 

52 Respondenten geven aan dat zij graag beter waren geïnformeerd over de keuzemogelijkheid en 

over het (alternatief) aanbod, 25 van hen zijn verwezen naar het MUMC+ en zeven naar het 

Zuyderland ziekenhuis, locatie Sittard of Heerlen. Enkele citaten ter illustratie van respondenten die 

naar het MUMC+ verwezen zijn: 

“Door me uit te leggen dat er meerdere zorgaanbieders zijn en hoe we hier een keuze in kunnen maken.” 

“Ik weet niet of er sprake is van beter. Ik denk dat de huisarts voor deze zorgaanbieder gekozen heeft 

omdat het logisch is de meest dichtstbijzijnde zorgaanbieder te kiezen. Er had enkel aangegeven kunnen 

worden dat ik hier zelf ook inspraak op zou kunnen hebben.” 

“Het is jammer dat ze bij Tipp niet kunnen zien wat wachttijden zijn, kan nu alleen hopen dat het niet te 

lang duurt.” 



 

13 
 

“Door te informeren over zaken zoals vergoedingen en wachttijden...Of misschien het uitwijken naar België 

als daar andere mogelijkheden zijn. Azm heb je altijd zoveel afspraken allemaal gepland op andere dagen 

voordat je daadwerkelijk aan de beurt bent voor de operatie.” 

“Door aan te geven wat de mogelijkheden zijn. Ik weet wel dat ik kan kiezen maar ben zelf niet goed op 

de hoogte welke aanbieder beter of slechter is.” 

“Het is erg moeilijk om te achterhalen welke zorgaanbieder wel contract heeft met je zorgverzekeraar 

zodat je niet voor verassingen komt te staan achteraf.” 

“Ja, door aan te geven wat de wachttijden zijn, wie de beste is.” 

“Er is alleen doorgeven dat er een keuze is meer niet.” 

“De vraag open aanbieden. ‘Welke zorgaanbieder wilt u gebruiken?’ 

“Aangeven welke zorgaanbieder het meest geschikt zou zijn.” 

“Huisarts zou ook advies mogen geven. Nu niet gedaan.” 

“Deze opties bespreekbaar maken. Nu is er alleen voorgesteld om naar Ziekenhuis Maastricht te gaan en 

kreeg een doorverwijzing naar een neuroloog. Vind ziekenhuis Maastricht overigens prima.” 

Twee respondenten benoemen expliciet als verbetersuggestie meer informatie over de kwaliteit / 

expertise: 

“Door me te vertellen hoeveel ervaring een specialist heeft met een bepaald soort operatie.” 

“Zorgkwaliteit/expertise benoemen.” 

Tien van de 52 respondenten die aangeven graag beter geïnformeerd te worden over de 

keuzemogelijkheden benoemen expliciet de behoefte aan informatie over wachttijden. Verder 

benoemen drie respondenten expliciet de verbetersuggestie om informatie te geven over of de 

aanbieder is gecontracteerd / of de zorg vergoed wordt, een van hen geeft aan: “Ik realiseer me 

achteraf pas dat ik niet zeker weet of de gekozen zorginstelling [Zuyderland, Heerlen] wordt vergoed 

door mijn zorgverzekering. Daar heb ik niet bij stilgestaan bij het maken van de afspraak, maar bureau 

Tipp had dit mijns inziens wel nog ter sprake kunnen brengen. Ik neem echter aan dat het wel vergoed 

wordt.” Tot slot geeft een vrouwelijke respondent die naar de Stadspoli is verwezen expliciet aan 

zeker te willen weten dat ze door een vrouwelijke arts wordt geholpen: “Wat ik vooral jammer vind, is 

dat ik niet 100% zeker weet als ik door een vrouwelijke arts word geholpen. Wat ik wel weet is dat Tipp 

en de huisarts hier niks aan kunnen doen. Hoe ik begrepen heb van Tipp.” 

Vijf respondenten geven als verbetersuggestie betere informatie over de Stadspoli: 

“Duidelijkheid of iets wel/niet bij stadspoli kan.” 

“Wist niet dat ik buiten de stadspoli ook voor een andere zorgaanbieder kon kiezen, nadat ik de afspraak 

wilde annuleren bij Tipp i.v.m. de te lange wachttijd kwam er de mogelijkheid om ergens anders een 

afspraak te maken.” 

“Ik wist niet dat de verwijzing was doorgestuurd naar de stadspoli en daardoor langer moeten wachten op 

een afspraak.” 

En kennelijk is er soms ook tussen huisarts en ziekenhuis verschil van inzicht over wanneer iemand beter 

op de Stadspoli gezien kan worden: ‘De huisarts heeft mij verwezen naar het AZM. Het AZM beslist om 

mij bij de stadspoli te zien.” 
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Naar welke van de twee Stadspoli’s in Maastricht men wordt verwezen kan ook van belang zijn met 

het oog op de reisafstand: “Dat ik dichter bij huis terecht kon. Nu moet ik van west naar helemaal naar 

oost, nog verder als dat ik normaal naar het ziekenhuis ga. Ik dacht op de stadspoli Caberg terecht te 

kunnen, dat is voor mij een heel stuk dichter bij.” Op beide stadspoli’s zitten verschillende specialismen. 

Hoewel veel mensen aangeven de service van verwijsbureau Tipp te waarderen, geven ook negen 

respondenten bij de verbetersuggesties expliciet aan dat zij de tussenkomst van verwijsbureau niet 

nodig vinden en soms zelfs vertragend vinden werken. Enkele citaten: 

“Ik begrijp de tussenkomst van Tipp niet. Het is besproken met de huisarts, waarom nog een schakel er 

tussen?.” 

“Medewerker Tipp heeft alleen herhaald wat de huisarts heeft ingevuld.  leek een onnodige tussenstap 

omdat alles al duidelijk was. dus 3 dagen in de wacht gestaan.” 

 “Ik zou het fijn vinden als bureau Tipp er niet tussenin hoefde te zitten. Ik heb nl. nooit bureau Tipp 

toestemming gegeven mijn gegevens te gebruiken. Wèl heb ik die toestemming aan mijn huisarts gegeven.” 

Drie respondenten geven aan door de huisarts graag beter geïnformeerd te worden over 

verwijsbureau Tipp. Hoewel er wel een folder is, wordt deze kennelijk niet altijd meegegeven: 

“Folders meegeven over waar Tipp voor staat en keuze zorgaanbieders.” 

“Het bestaan van Tipp is volstrekt nieuw voor mij en wie weet voor vele anderen. Waarom niet wat meer 

informatie daarover of een folder?” 

“De huisarts gaf op vrijdag aan dat ik dan op maandag zelf met Tipp kon bellen voor het maken van een 

afspraak terwijl op het infobriefje van Tipp wat ik van hem meekreeg vervolgens staat dat ik door Tipp 

binnen 3 werkdagen gebeld zal worden met een afspraak. Dit werkte wat verwarrend.” 

Verder worden met betrekking tot verwijsbureau Tipp nog verbetersuggesties gegeven over sneller 

(terug)bellen door Tipp (3x genoemd), en de mogelijkheid voor Tipp om rechtstreeks bij een poli een 

afspraak in te plannen in plaats van heen en weer gebel. Dit kan wel bij sommige poli’s, maar bij 

andere poli’s niet. 

 

Welke informatie het belangrijkst 

Aan respondenten is gevraagd welke informatie zij het belangrijkst vinden bij het maken van een 

keuze voor een zorgaanbieder. Op deze vraag waren elf antwoorden mogelijk, gevraagd is 

maximaal drie aan te vinken3. De resultaten zijn weergegeven in grafiek 7. 

67% Van de respondenten vindt wachttijd belangrijk bij de keuze van een zorgaanbieder. Andere 

aspecten die een groot deel van de respondenten belangrijk vindt zijn reisafstand (44%) en 

vergoeding door de zorgverzekeraar (46%). Goede zorguitkomsten (zoals behandelresultaten en 

weinig complicaties) wordt door 37% van de respondenten genoemd en ervaring van de 

zorgaanbieder met vergelijkbare patiënten door 32%. Iets meer dan een derde van de respondenten 

(34%) geeft aan het belangrijk te vinden of er direct een datum geland kan worden voor de afspraak. 

Opvallend is dat slechts 1 op de 9 patiënten het bij een keuze voor een zorgaanbieder ook relevant 

vindt te weten of patiënt en arts daadwerkelijk samen beslissen over de behandeling (hoe andere 

                                                 
3 In de vragenlijsttool van ZIO/TIPP was bleek het niet mogelijk te zijn een maximum aantal antwoorden af te 
dwingen, 21 van de 363 respondenten hebben meer dan 3 antwoorden gegeven op deze vraag. 
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patiënten dit ervaren). Mogelijk dat deze antwoordoptie wat moeilijker was te interpreteren en dit ook 

invloed heeft gehad op het aantal keren dat deze antwoordoptie is aangevinkt. 

 

Grafiek 7a: Welke informatie belangrijk bij het maken van een keuze voor vervolgzorg? 

In de toelichtingen bij optie ‘Anders, namelijk’ worden nog genoemd: 

“Persoonlijker contact doordat je met dezelfde arts te maken krijgt.” 

“Of de zorgaanbieder ook rekening kan, wil en moet houden met andere problemen die ik heb en die bij 

dezelfde zorgverlener beschikbaar zijn. Kortom: mijn eis is: coördinatie, iets wat voor specialisten heel erg 

moeilijk is. Ze zijn allemaal even eigenwijs. Ik trouwens ook.” 

“Waar ik evt het snelste terecht zou kunnen en of ik door studenten behandeld ga/wil worden” 

“Ik heb geen hulp nodig, van marktwerking worden alleen maar managers beter, terug naar af goede 

handen aan het bed, daar is de patiënt het beste mee geholpen.” 

In de  verdiepende focusgroep gaven deelnemers aan dat niet één soort informatie bepalend is voor 

de keuze voor vervolgzorg, welke informatie relevant is hangt af van de persoon, de aandoening / 

klachten en situatie. Hoe belangrijk wachttijd wordt gevonden, hangt ook o.a. af van de pijn die 

iemand ervaart: “Als je bijvoorbeeld heel veel pijn hebt. Stel een specialist met minder kwaliteit, maar de 

wachttijd is korter. Ik kan me voorstellen…dat je dan zegt ik wil er vanaf dan kies ik voor de kortere 

wachttijd maar die man heeft die operatie maar 50 keer gedaan, die andere heeft er 100 gedaan. Dan 

kies ik toch voor die 50 want dan ben ik van de pijn af’.” 

Zowel informatie over wachttijd tot het eerste consult vinden de focusgroep-deelnemers belangrijk als 

wachttijd tot de ingreep. “Dat je wordt verwezen naar een instituut en in dit geval meestal naar Maastricht 

AZM, dat is heel logisch. En dan moet je geopereerd worden. Dan hoor je pas, dan heb je alle 

onderzoeken gehad, de wachttijd is wel, voor de voet, is 9 maanden en ik moet dan ook een nieuwe knie 

prothese dus ik moet twee dingen krijgen. Dat is 4 maanden. Als ik dat van te voren geweten had. Had ik 

hier niet alle onderzoeken laten doen dan was ik naar een ander instituut gegaan.” 

De deelnemers van de focusgroep geven aan kwaliteit van zorg belangrijk te vinden: “Het is en-en, 

kwaliteit staat voor mij bovenaan”/ “Maakt niet uit hoelang het duurt als het maar goed gebeurt”.  Zij 

denken hierbij aan hoeveel ervaring een specialist heeft met een bepaalde ingreep en het aantal 

complicaties: “Wie is de operateur en hoeveel ervaring heeft die met dit type wervelaandoening en zo 
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voorts? Dan wil je eigenlijk cijfers, je wil niet iemand die drie keer zo’n operatie gedaan heeft bij wijze van 

spreken?.” / “Hoeveel complicaties er optreden in het ziekenhuis, dat is ook wel interessant om te weten.” 

Kwaliteit van de specialist wordt belangrijker gevonden dan kwaliteit van het ziekenhuis. Verder geven 

zij aan patiëntervaringen belangrijk te vinden: “Dat patiënten tevreden zijn” /  “Ervaringen vanuit de 

patiënt, dat lijkt me vertrouwelijker [betrouwbaarder] dan artsen, ik denk dat die ook de hand boven 

het hoofd houden bij elkaar”. 

Reisafstand is voor sommigen belangrijk in de keuze voor een zorgaanbieder en voor anderen niet. Dit 

is afhankelijk van: 

- de persoonlijke situatie: “Als je afhankelijk bent van het OV dan speelt dat wel degelijk een rol” /  

“Ja mijn vrouw kan niet rijden. Dan kun je wel zeggen ja die kan de trein pakken maar toch houd 

je daar rekening mee”; 

- het kwaliteitsverschil tussen de zorgaanbieder dichtbij en verder weg; 

- de behandelduur; 

- het verschil in reisafstand. 

“Dan moest ik ook naar Rotterdam ofzo, weet ik veel. Ik zeg nee, ja, laat het maar even want dat is wel 

een dingetje voor mij. Dan zit ik aan de andere kant, alleen. Sittard vind ik niet erg maar ik ga niet naar 

Rotterdam ofzo. Dan moet ik echt de garantie krijgen van ja het gaat goed en het duurt allemaal niet te 

lang.” 

Ook in de focusgroep is vergoeding door zorgverzekeraar als belangrijke informatie voor de keuze 

benoemd. “We hebben ook een kennis die had ook knieklachten en die is verzekerd bij het zilveren kruis 

en die hebben geen contract met België.” Bij de Stadpoli kan meespelen dat dit niet ten koste gaat van 

je eigen risico, maar dat is niet altijd zo: “Ik ben ontevreden over de stadpoli. Een ander persoon zal daar 

heel gelukkig mee zijn, lekker dichtbij. Zeker als je het argument hoort het kost je geen eigen risico, maar 

dat heb ik in januari al verbruikt dus dat geldt voor mij niet.  

Aanvullend op bovenstaande punten is door een deelnemer (die tevens vrijwilligerswerk bij KBO doet) 

nog de seniorvriendelijkheid van een ziekenhuis benoemt: “Als je opname in een ziekenhuis krijgt dan zou 

ik ook willen weten of dat ziekenhuis seniorvriendelijk is. En of ze nu…een test afnamen bij de entree op 

zwerven en of je ondervoed bent en of je kans hebt op een delier en dat soort dingen. Bij seniorenmensen 

vind ik het heel belangrijk hoe seniorvriendelijk de verpleegkundige op de afdeling is. Ik heb dat nu 

ervaren. Er is zo’n verschil tussen de verpleegkundige seniorvriendelijkheid.”  
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In grafiek 7b en 7c zijn voor vraag 7 over het belang van informatie bij de keuze voor vervolgzorg de 

antwoorden uitgesplitst per leeftijdsgroep en voor mannen en vrouwen. De verschillen tussen de 

leeftijdsgroepen en tussen mannen en vrouwen zijn niet significant. 

 

Grafiek 7a: Belang informatie uitgesplitst voor twee leeftijdsgroepen (niet significant) 

 

 

 

Grafiek 7c: Belang informatie uitgesplitst voor mannen en vrouwen 

 

Keuze liever zelfstandig maken of met ondersteuning van huisarts of Tipp 

ZorgRank wordt ingebed in de ZorgNavigator, een keuzeondersteunende applicatie, de 

ZorgNavigator zal toegankelijk zijn voor zorgbemiddelaars van verwijsbureau Tipp, in de 

werkomgeving van de huisarts en in het patiëntenportaal. Aan de respondenten is gevraagd hoe zij het 

liefst een keuze maken voor een zorgaanbieder, zelfstandig, of met hulp van de huisarts en/of 

zorgbemiddelaar van Tipp. Bijna de helft van de respondenten (47%) maakt de keuze het liefst samen 

met de huisarts. 17% Maakt de keuze het liefst met een zorgbemiddelaar van Tipp en 14% maakt de 
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keuze het liefst helemaal zelf waarbij hij/ zij online zorgaanbieders in een keuzehulp kan vergelijken, 

daarentegen geeft 10% aan liever geen keuze te maken en naar dezelfde, vertrouwde aanbieder te 

gaan (zie grafiek 8 voor alle antwoordopties). 

 

 

Grafiek 8: Wijze waarop het liefst een keuze wordt gemaakt, met of zonder ondersteuning 

Deelnemers van de focusgroep geven aan dat ze het belangrijk vinden dat de huisarts goed op de 

hoogte is van alle informatie. Ze vinden het nu moeilijk om daarop te vertrouwen. Daarom vinden ze 

een keuze-ondersteunende tool zoals ZorgRank belangrijk.  

Verder geven ze aan dat ze voorlichting en informatie bij het maken van de keuze heel belangrijk 

vinden. Bijvoorbeeld dat je zelf mag kiezen naar welke locatie van de stadspoli je gaat. Dit zou 

volgens hen moeten gebeuren door degene die de verwijzing regelt. Door de huisarts of een andere 

medewerker van de huisartsenpraktijk. Het moet duidelijk zijn uit welke zorgaanbieders gekozen kan 

worden. Soms is doorverwijzen naar een website genoeg. “Al is het maar dat de huisarts mij naar een 

website kan verwijzen ofzo” /  “Dat je zelf kan lezen. Ze hoeft niet alles. Ze kan ook niet alles weten. Dat 

ze in ieders geval iets kan aanbieden”.  

De focusgroep-deelnemers geven aan dat afhankelijk van de persoon en situatie in het gebruik van 

een keuze-ondersteunende tool de volgende mogelijkheden geboden zouden moeten worden: 

 Met zorgprofessional invullen en bespreken, face to face of telefonisch: dit kan met de huisarts 

zijn, met de huisartsassistente en met bureau Tipp. ”Ik denk voor de oudere mensen dat het heel 

handig is als je een bureau Tipp hebt die je daarin ondersteunt.”  

 Alleen: 'Ik regel mijn zaakjes wel zelf hoor als het erop aan komt'. Opties: 

Digitaal en niet digitaal: “Het hangt af van de leeftijd en de digi-vaardigheid, de 

computervaardigheid van de patiënt”. 
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2.3 Lessons learned van aandoening specifieke keuzehulpen Patiëntenfederatie 

De Patiëntenfederatie Nederland ontwikkelt in samenwerking met patiëntenorganisaties keuzehulpen 

voor specifieke aandoeningen. Hierbij worden voorkeursvragen gesteld alvorens het resultaat passend 

bij de ingevulde antwoorden wordt getoond.  

Op het moment van het verkennend gesprek met de Patiëntenfederatie Nederland (en de 

voorbereidende analyse) zijn er 14 nieuwe keuzehulpen ontwikkeld door de Patiëntenfederatie en 

online gezet: voor Blaaskanker, Carpaletunnelsyndroom, Coeliakie, Crohn en Colitis Ulcerosa, Diabetes 

Volwassenen, Diabetes Kinderen, Eczeem, Ernstige hoofdpijn, Gewichtsverminderende operaties, 

Heupvervanging, Knievervanging, Liesbreuk, Osteoporose en Staar. In totaal wil de Patiëntenfederatie 

30 nieuwe aandoeningspecifieke keuzehulpen ontwikkelen voor 2020. De keuzehulpen worden 

gebaseerd op de openbare tripartiet vastgestelde indicatorensets van niet-spoedeisende 

aandoeningen. Er wordt geen oordeel of advies gegeven in de keuzehulpen, wel wordt voor de 

zorgvrager een selectie van de openbare informatie overzichtelijk bij elkaar gezet.  

Doelgroep van de keuzehulpen zijn mensen die medisch specialistische zorg zoeken. Dit kan zijn 

voordat zij naar een zorginstelling gaan, maar de keuzehulp kan ook gebruikt worden om de huidige 

zorginstelling te vergelijken met andere zorginstellingen. 

Een aantal voorkeursvragen wordt altijd gesteld, omdat uit eerdere onderzoeken is gebleken dat deze 

bepalend kunnen zijn in de keuze voor een aanbieder: 

- Waar vandaan vertrekt u?  
- Hoeveel kilometer wilt u maximaal reizen? 25/50/75/100/ maakt niet uit 
- Welke zorginstelling heeft uw voorkeur? 

De extra voorkeursvragen (dus aanvullend) zijn gebaseerd op tripartiet vastgestelde indicatoren. 

Belangrijk voor de keuze van de vragen is: 

- Is de data onderscheidend? 
- Is de indicator makkelijk uit te leggen?  
- Is er zinvolle vraag te stellen over de indicator?  

Als voorbeeld van een indicator waarover geen zinvolle vraag is te stellen noemt de 

Patiëntenfederatie een indicator met betrekking tot het aantal complicaties. Het is een logisch 

uitgangspunt dat iedereen graag geen/zo min mogelijk complicaties wil, dus vragen aan mensen of ze 

de voorkeur geven aan een ziekenhuis met weinig complicaties heeft weinig meerwaarde, bovendien 

speelt bij complicaties nog het probleem dat de aantallen vaak heel laag zijn en daarmee ook de kans 

dat een verschil tussen ziekenhuizen hierin op toeval berust groot is. 

De extra voorkeursvragen zitten vaak op het vlak van voorzieningen / service, zoals de mogelijkheid 

om meerdere afspraken op 1 dag en/of op 1 locatie te plannen en de verschillende manieren waarop 

vragen gesteld kunnen worden. Ook zijn er soms vragen over de beschikbaarheid van bepaalde type 

zorgverleners of van behandelmethoden of bijvoorbeeld de aandacht voor psychosociale zorg. 

Voor diverse aandoeningen waarvoor uitkomstindicatoren (anders dan volume) beschikbaar zijn, 

worden deze niet gebruikt voor de voorkeursvragen (zoals bij Carpale tunnelsyndroom, Heup- 

knievervanging en staar). Volume-indicatoren worden soms wel (blaaskanker), maar soms ook niet 

(diabetes, heupvervanging, knievervanging, liesbreuk) gebruikt voor een voorkeursvraag in de 

keuzehulpen. De Patiëntenfederatie geeft aan dat dit per keuzehulp wordt bekeken, maar dat 

uitkomstindicatoren vaak moeilijk zijn uit te leggen en het lastig is hierover een zinvolle vraag te stellen.  

De aandoeningspecifieke keuzehulpen zijn zo opgezet dat wanneer er geen voorkeursvraag over een 

indicator wordt gesteld, deze indicator ook niet bepalend is voor de selectie van drie ziekenhuizen / 
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klinieken die in het resultaatscherm worden getoond; de aanbieders die het best bij de ingevulde 

voorkeuren passen. Dit betekent dat uitkomstindicatoren in de aandoeningspecfieke keuzehulpen geen 

invloed hebben op de getoonde selectie. De selectie wordt bepaald door de antwoorden op de 

voorkeurs vragen en de mogelijkheid van een keuzehulp-gebruiker om zelf een ander ziekenhuis aan 

de vergelijking toe te voegen. 

Beschikbare uitkomstindicatoren kunnen wel getoond worden in het resultaatscherm (onder de 

informatie over de voorkeursvragen), maar dit wordt niet altijd gedaan. Ook bij het tonen van de 

meest relevante kwaliteitsinformatie in het resultaatscherm wordt er soms voor gekozen om een 

uitkomstindicator niet te tonen als dit naar de mening van de Patiëntenfederatie en/of de betrokken 

patiëntenorganisatie geen meerwaarde biedt voor het maken van een keuze tussen aanbieders. 

Bijvoorbeeld omdat de indicator niet betrouwbaar is gemeten of weinig onderscheidend is. Ook weegt 

mee of er door de beroepsgroep een vastgestelde norm is. Als die er is, dan is een indicator ook 

makkelijker uit te leggen, zonder een oordeel te geven.  

In totaal worden er (inclusief de 3 basisvragen) 5-9 voorkeursvragen gesteld in de keuzehulpen die nu 

online staan, meestal 7. Om dit aantal te bepalen heeft de Patiëntenfederatie zich gebaseerd op 

eerdere onderzoeken van de NFK, het Zorginstituut en het Nivel, waaruit naar voren kwam dat je niet 

te veel informatie in één keer moet presenteren en 7 items is hierin ook genoemd. Of de onderzoeken 

ook iets zeggen over het aantal vragen dat gesteld kan worden voor je een zoekresultaat toont was 

op het moment van dit gesprek in het kader van ZorgRank niet bekend / paraat. Ook zijn er nog geen 

betrouwbare track and trace gegevens beschikbaar van de keuzehulpen waaruit is op te maken of de 

ingevulde antwoorden op voorkeursvragen onderscheidend zijn en wat het afhaakpercentage is per 

vraag /stap in de keuzewijzer alvorens het resultaat getoond wordt. De track and trace wordt nog 

opgezet in het kader van een evaluatie van de keuzehulpen die gepland staat in 2019. Zodra 

hierover resultaten beschikbaar komen, worden deze gedeeld in het project Gepast Verwijzen. 

Met betrekking tot het tonen van informatie is onderstaand advies relevant uit de Handreiking 

presentatie van kwaliteitsinformatie aan consumenten,  Zorginstituut (2015): “Consumenten hebben 

toegang tot een enorme hoeveelheid kwaliteitsinformatie. Ze onthouden echter maar een beperkte 

hoeveelheid van deze informatie. Om de cognitieve inspanning voor consumenten niet te groot te 

maken, moet op scherm of op papier de hoeveelheid informatie (bijvoorbeeld het aantal weergegeven 

zorginstellingen en indicatoren) beperkt blijven. Vijf tot zeven zorginstellingen en vijf tot tien 

indicatoren is het maximale aantal dat we tegelijkertijd kunnen verwerken. Het aantal 

kwaliteitsindicatoren kan beperkt worden door selecties te maken op basis van criteria, door 

gelaagdheid in de informatie aan te brengen of door de informatie in brokken (‘chunks’) aan te 

bieden.” 

 

2.4 Conclusies vanuit perspectief zorgvrager 

Het advies van de huisarts is door zorgvragers het vaakst genoemd als belangrijke reden om naar de 

gekozen zorgaanbieder te gaan, andere redenen die vaak genoemd worden zijn afstand naar de 

zorgaanbieder, het feit of men al eerder onder behandeling was bij de betreffende aanbieder en 

wachttijd. Kwaliteitsinformatie heeft slechts bij een zeer klein deel van de respondenten een rol 

gespeeld bij de keuze. Dit is niet verrassend omdat uit het onderzoek ook blijkt dat respondenten 

hierover op dit moment geen (objectieve) informatie ontvangen van de huisarts of verwijsbureau Tipp. 

Bijna de helft van de respondenten geeft aan helemaal geen informatie te hebben ontvangen van de 

huisarts of verwijsbureau Tipp om een keuze tussen aanbieders te kunnen maken. Wanneer er wel 

informatie is gegeven is dit het vaakst over wachttijden. Ondanks dat de informatie die gegeven wordt 

beperkt is, geeft bijna driekwart van de respondenten aan (grotendeels) tevreden te zijn over de hulp 

die is geboden door de huisarts of medewerker van Tipp bij het maken van een keuze van een 
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zorgaanbieder. Bijna de helft van de respondenten geeft ook aan dat bij het betreffende 

keuzemoment zij geen behoefte hadden om verschillende aanbieders waaruit een keuze gemaakt kan 

worden te bespreken.  

Wanneer gevraagd wordt naar wat men belangrijke informatie vindt bij het maken van toekomstige 

keuzes - onder de aanname dat deze informatie beschikbaar is - wordt wachttijd door respondenten 

het vaakst genoemd en ook reisafstand scoort hoog, maar anders dan bij de keuzes in het verleden 

worden nu ook ‘of de zorg wordt vergoed door de zorgverzekeraar’ en ‘goede zorguitkomsten (zoals 

behandelresultaten en weinig complicaties)’ relatief vaak genoemd. In de online enquête en de 

focusgroep met zorgvragers zijn ook ervaringen van andere patiënten als informatiebron genoemd en 

ervaring van de zorgaanbieder met vergelijkbare patiënten (volume). Daarnaast wordt persoonlijk 

contact en of je door dezelfde arts wordt geholpen gedurende een behandelperiode belangrijk 

gevonden.  

Wat het meest meeweegt in de keuze is afhankelijk van de persoon, de aandoening, maar kan ook 

per situatie verschillen. Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van pijn dan kan zo snel mogelijk geholpen 

worden prevaleren boven kwaliteit. Het verschil in reisafstand en het verschil in kwaliteit weegt ook 

mee om te kiezen voor aanbieder A of aanbieder B. In dit onderzoek zijn geen significante verschillen 

gevonden tussen mannen en vrouwen of tussen respondenten < 55 jaar en respondenten > 55 jaar in 

de redenen om voor een bepaalde aanbieder te kiezen. 

Bijna de helft van de respondenten geeft aan de keuze voor een zorgaanbieder het liefst samen met 

de huisarts te maken, maar ook samen met een zorgbemiddelaar van verwijsbureau Tipp en helemaal 

zelfstandig met behulp van een keuzehulp zijn opties die door een noemenswaardig deel van de 

respondenten zijn genoemd. 

De Patiëntenfederatie Nederland heeft bij de ontwikkeling van keuzehulpen de ervaring dat (ook 

betrouwbare) uitkomstindicatoren vaak minder geschikt zijn om hierover een voorkeursvraag te stellen; 

ze zijn lastiger uit te leggen en bovendien mag verwacht worden dat (los van andere factoren die de 

keuze kunnen beïnvloeden) iedereen de voorkeur geeft aan goede zorguitkomsten of een meer 

ervaren aanbieder (hoog volume). Het niet opnemen van uitkomstindicatoren in de voorkeursvragen 

heeft bij de aandoeningspecifieke keuzehulpen van de Patientenfederatie wel tot gevolg dat 

uikomstindicatoren dan automatisch ook niet meewegen in de selectie van drie aanbieders die getoond 

worden in het resultaatscherm. 

 

  

  



 

22 
 

3. Perspectief verwijzers 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de focusgroep met huisartsen en de focusgroep met 

zorgbemiddelaars van Tipp besproken. Voorafgaand aan deze focusgroepen is een analyse op de 

verwijsdata (daadwerkelijk verwijsgedrag) uitgevoerd en opvallendheden daarin hebben als input 

gediend voor de focusgroepen. De uitkomsten van deze analyse worden besproken in paragraaf 3.1, 

waarna in paragraaf 3.2 en 3.3 respectievelijk het keuzeproces nu en het toekomstig keuzeproces 

vanuit het perspectief van de verwijzer volgen.  

3.1 Het verwijsgedrag 

Er heeft een analyse plaatsgevonden op de verwijsdata van verwijsbureau Tipp van de medisch 

specialistische zorg in de periode 8 juni 2016 t/m 8 juni 2018. Uit de analyse bleek dat van de 

verwijzingen ongeveer 50% naar het MUMC+ gaat, ongeveer 30% naar de Stadspoli en op de 

derde plaats van verwijzingen staat het Zuyderland Ziekenhuis4 (zie tabel 4). In 82% van de 

verwijzingen geeft de huisarts bij verwijsbureau Tipp een voorkeursaanbieder aan, in de overige 

gevallen wordt ‘in overleg met Tipp’ aangegeven (Tipp stemt af met zorgvrager).  In 93% komt de 

aanbieder die verwijsbureau Tipp registreert als de (uiteindelijk) gekozen zorgaanbieder overeen met 

de voorkeursaanbieder die de huisarts heeft aangegeven.  

Tabel 4: TOP 10 meest voorkomende zorgaanbieders 

Top 10 van zorgaanbieders als voorkeur 
aangegeven door de huisarts (N= 42536) 

Top 10 door Tipp geregistreerde zorgaanbieder  
voor afspraak (N=48848) 

MUMC+ 54,5 % MUMC+ 52,1 % 

Stadspoli 33,0 % Stadspoli 25,3 % 

Zuyderland Ziekenhuis 6,1 % Zuyderland Ziekenhuis 9,3 % 

Reinaert kliniek 1,9 % Reinaert kliniek 4,5 % 

Parkwegkliniek Sommer 0,7 % Oogkliniek locatie 
Maastricht 

2,3% 

Derma Zuid 0,5 % Parkwegkliniek Sommer 1,4 % 

Ciro 0,4 % DC kliniek 1,1 % 

Adelante 0,4 % Ciro 0,6 % 

Ziekenhuis Oost Limburg  0.3 % Derma Zuid 0,6 % 

Ziekenhuis Vesalius 0,3 % Ziekenhuis Vesalius 0,4 % 

 

Er wordt door huisartsen het vaakst verwezen naar de specialismen Dermatologie, Orthopedie, KNO 

en Gynacologie, in tabel 5 is de top 10 van specialismen aangegeven. De volgorde van de top 10 van 

de huisartsen komt overeen met die van verwijsbureau Tipp. In de meeste gevallen verwijzen de 

huisarts en Tipp naar hetzelfde specialismen (ongeveer 50.000 keer), daar waar er een verschil is, lijkt 

dit veelal te maken te hebben met een verwijzing naar een subspecialisme zoals Orthopedie en 

Rugpoli (173 x) of Anesthesiologie en Rugpoli (16 X) of Interne geneeskunde en MDL (57 X). Soms gaat 

het om een ander, maar wel aanverwant specialisme zoals Heelkunde en Plastische Chirurgie (33 X) of 

Neurochirurgie en Neurologie (13 X) of KNO en Longgeneeskunde (32 X). 

  

                                                 
4 De percentages geven een goede indicatie, maar zijn niet 100% exact, omdat in het oude verwijssysteem van 
TIPP nog gewerkt werd met open tekstvelden en in de schoning van de data niet alle namen (soms van artsen) 
omgecodeerd  konden worden. In de zomer van 2018 is verwijsbureau TIPP overgestapt op een nieuw 
verwijssysteem waarin het veld voor voorkeursaanbieder en gekozen aanbieder een invulveld zijn met vaste 
antwoordcategorieën. 



 

23 
 

 

Tabel 5: Top 10 van specialismen waarnaar het vaakst wordt verwezen door de huisarts 

Top 10  specialismen waarnaar wordt verwezen 

Dermatologie 14,1 % 

Orthopedie 13,1 % 

KNO 11,7 % 

Gynaecologie  9,9 % 

Oogheelkunde  9,3 % 

Neurologie  7,8 % 

Heelkunde  4,7 % 

Urologie  4,3 % 

Interne Geneeskunde  3,5 % 

Reumatologie  3,5 % 

 

In totaal hebben 55 huisartspraktijken via Tipp verwijzingen gedaan in de periode juni 2016 - juni 

2018. Het aantal verwijzingen via Tipp per praktijk varieert sterk, namelijk tussen de 2 en 3163. Er 

zijn 17 praktijken die meer dan 1000 verwijzingen via Tipp hebben gedaan. Gemiddeld zijn er 782 

verwijzingen via Tipp per praktijk. Elke praktijk verwijst meer binnen de regio Maastricht en 

Heuvelland5, dan buiten de regio. Gemiddeld wordt er 87% binnen de regio verwezen. Twee 

praktijken zijn opvallend omdat zij hierin afwijken en 55% respectievelijk 63% binnen de regio 

Maastricht en Heuvelland verwijzen. Uit navraag bleek dat het hier om twee praktijken gaat die aan 

de rand van de regio gesitueerd zijn. De ‘specialismen’ Lyme expertise centrum en genderpoli worden 

beide buiten de regio doorverwezen (n=1). Logopedie en Wondzorg worden rond de 80% 

doorverwezen buiten de regio (n= 23, n=56). Andere specialisme worden in de meeste gevallen 

binnen de regio verwezen.  

Uit de verwijsinfo blijkt verder dat huisartsen voor de medisch specialistische zorg meer doorverwijzen 

naar de 11/2 lijn dan uiteindelijk gebeurt, zoals vastgelegd door verwijsbureau Tipp, namelijk in 30 % 

van de verwijzingen geeft de huisarts 11/2  aan (versus 70% 2e lijn), terwijl bij de uiteindelijke 

verwijzing door verwijsburau Tipp dit percentage ligt op 25% naar de 11/2  lijn. 

Het veld ICPC-code bleek in de verwijsdata van Tipp slecht gevuld: 80% ontbreekt en wanneer het 

veld wel gevuld is, is dit vaak een combinatie van codes en tekst. Dit is een belangrijk aandachtspunt 

voor ZorgRank dat ZIO intern heeft opgepakt om verder uit te zoeken en te verbeteren.  

 

3.2 Het keuzeproces nu 

De rol van de huisartsen in het keuzeproces voor vervolgzorg  

De  huisartsen die deelnamen aan de focusgroep geven aan voor medisch specialistische vervolgzorg 

primair de keuze aan de patiënt te laten naar welke aanbieder zij gaan [binnen de kaders van de 

verwijzing]. Zij vragen veelal actief aan de patiënt de voorkeur: 

“Ik vraag altijd of ze een voorkeur hebben en dan reageer ik daar op. Maar de meesten mensen willen 

naar Maastricht of als ze bijvoorbeeld werken in Sittard dan liever Sittard, omdat dit dan praktischer is” 

                                                 
5 Tot de regio Maastricht en Heuvelland behoren de plaatsen: Maastricht, Eijsden, Berg en Terblijt, Gronsveld, 
Mheer, Sint Geertruid, Meerssen, Valkenburg a/d Geul, Cadier en Keer, Margraten, Bunde, Ulestraten. 
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“Ik heb zo’n bakje met drie formulieren, ‘welke moet ik pakken?’ vraag ik ze En dan zeggen mensen ‘ja ja 

maakt mij niet uit’, ‘ja maakt mij ook niet uit, ik moet gewoon één van de drie…’. ik vraag het altijd tenzij 

de patiënt vooraf al zegt dat er een voorkeur is.” 

“Ik denk zelfs dat dat misschien sinds Tipp is dat ik dat vaker doe, want je kunt het aangeven. Nu vraag ik 

het vaker.” 

In sommige situaties zijn de huisartsen wel sturend. Het advies dat zij in die situaties geven betreft dan 

eerder een advies om niet voor een bepaalde specialist / specialisme van een ziekenhuis / kliniek te 

kiezen in verband met eerdere negatieve ervaringen bij verwijzing van andere patiënten dan dat het 

een positief advies is om voor een bepaalde zorgaanbieder te kiezen. Negatieve ervaringen kunnen 

zijn over- of onderdiagnostiek, of bijvoorbeeld slechte nazorg of vanuit patiëntperspectief slechte 

bejegening. Niet op basis van één signaal, maar als zij dit soort signalen meermalen krijgen. 

Bij complexe casussen kan er soms wel een positief advies voor een bepaalde specialist gegeven 

worden, als de huisarts weet dat die specialist daar juist heel goed in is, maar dat komt zelden voor 

geven de huisartsen aan. 

Bij een patiënt met meerdere aandoeningen die voor een aantal zaken al bij een bepaald ziekenhuis 

in behandeling is, heeft het in principe de voorkeur als deze patiënt naar dezelfde zorgaanbieder 

gaat  bij een nieuwe zorgvraag: 

“Ik laat heel erg de keuze aan de patiënt zelf, graag. Ik probeer er wel voor te zorgen dat ze niet te veel 

shoppen dat ze niet met verschillen dingen bij verschillende aanbieders. Als ze bijvoorbeeld  met allemaal 

dingen bekend zijn bij een bepaald ziekenhuis dan probeer ik dat wel te sturen…Ja, eigenlijk adviseren, 

maar in de praktijk komt dit neer op sturen. “ [omdat de patiënt veel waarde hecht aan advies huisarts]. 

De huisartsen geven aan dat als een klacht nog niet zo uitgekristalliseerd is er dan eerder de neiging is 

naar een perifeer ziekenhuis te verwijzen, tenzij hier negatieve ervaringen mee zijn. 

“Ja, bijvoorbeeld neurologie is wel een pijnpunt. In het academisch ziekenhuis is er namelijk geen specialist 

meer die laag-complexe zorg doet, ze doen alleen supervisie, zien geen patiënten meer. En wat je ook ziet 

is dat in het academische ziekenhuis geen algemeen specialisten meer zijn, ze zijn allemaal 

supergespecialiseerd er is een knie spreekuur of 3e lijn spreekuur, maar geen algemeen orthopedie 

spreekuur.” 

Er zijn ook gezondheidsklachten zoals bijvoorbeeld Eczeem of andere complexe dermatologische 

klachten  waarbij continuïteit belangrijk is, dus dezelfde arts bij elk bezoek. Dan adviseert de huisarts 

een kliniek/ zelfstandig behandelcentrum of perifeer ziekenhuis, waar ze dezelfde arts bij dezelfde 

klacht meer als uitgangspunt hanteren dan in een academisch ziekenhuis.  

Er is ook een specifieke kliniek waarmee de huisartsen een negatieve associatie hebben, omdat deze, 

zo ervaren zij, te commercieel ingesteld is. Deze kliniek wordt in ieder geval door de huisartsen die 

deelnemen aan de focusgroep daarom zelden geadviseerd, maar het is wel een kliniek waarover 

patiënten tevreden zijn. 

Uit de analyse van de verwijsdata bleek dat het veld voorkeursaanbieder vaak is gevuld met de naam 

van een zorgaanbieder (in ongeveer 80% van de verwijzingen), aan de huisartsen is gevraagd welke 

zaken bepalend zijn voor het invullen van een voorkeur in plaats van de optie ‘in overleg met Tipp’ 

(waarmee wordt bedoeld dat er geen voorkeur is en Tipp de opties met patiënt bespreekt). 

Het invullen van een voorkeur door de huisarts is volgens de huisartsen veelal gebaseerd op wat de 

patiënt aangeeft dat zijn / haar voorkeur is: 
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Huisarts uit Maastricht: “Ik ga ervan uit dat ze waarschijnlijk naar het ziekenhuis hier willen maar ik vraag 

het wel en dan soms geven ze aan maakt me niet uit en dan geef ik aan in overleg met Tipp en soms komt 

er dan iets anders uit.” Ook de andere huisarts die werkzaam is in Maastricht geeft aan dat in de 

meeste gevallen de patiënt naar Maastricht ( MUMC+) wil en dan vult hij dat in, in zijn ervaring vult hij 

slechts in 5% van de gevallen ‘in overleg met Tipp’ in. 

Dit in tegenstelling tot de huisarts in Valkenburg, waarbij de afstand tot de verschillende ziekenhuizen 

(MUMC+, Zuyderland, locatie Heerlen en locatie Sittard) gelijk is: “Ik vul bijna altijd in overleg met Tipp 

in, omdat er vaak geen duidelijke voorkeur is.” 

In de focusgroep met zorgbemiddelaars van Tipp kwam naar voren dat het ook regelmatig voorkomt 

dat er wel een voorkeursaanbieder is ingevuld door de huisarts, maar dit niet perse een bewuste of 

beargumenteerde keuze is van de patiënt en / of huisarts: 

“Vaak is het een idee van de huisarts. Als je het [over de ingevulde voorkeursaanbieder] er met de patiënt 

over hebt dan zeggen ze ‘van mij hoeft dat niet perse, de huisarts gaf dat aan’…. voor patiënten hoeft het 

MUMC dan niet perse, als ze sneller elders geholpen kunnen worden is dat prima. Dan heeft de patiënt geen voorkeur 

maar dat komt vanuit de huisarts dan.’. “  

“De huisarts had MUMC aangegeven, maar vaak doen ze dat ook uit gewoonte, had ik de patiënt aan de 

lijn die wilde naar Sittard.” 

Het kan ook zijn dat de huisarts al overleg heeft gehad met een bepaalde specialist, dat kan ook een 

reden zijn om een voorkeursaanbieder aan te geven of als iemand ergens voor dezelfde klacht al eens 

eerder is behandeld: 

“..soms al overleg is geweest tussen huisarts en specialist, als dat een neuroloog uit het MUMC is geweest 

dan vinken ze MUMC aan”. 

“Als er overleg met een specialist is geweest dan schrijft de huisarts dat erbij, of als de patiënt er al eens is 

geweest met dezelfde klacht.” 

Soms blijkt in het gesprek met Tipp dat iemand zich in de tussentijd (tussen het consult bij de huisarts en 

gesprek met verwijsbureau Tipp) heeft verdiept in de mogelijkheden en dan van gedachte veranderen 

over voorkeur ziekenhuis. 

Uit de online enquête onder zorgvragers bleek dat bijna de helft van de respondenten geen informatie 

had ontvangen van de huisarts of Tipp om een keuze te maken tussen aanbieders. De verklaring die 

hiervoor vanuit de huisartsen wordt gegeven is dat er in veel situaties ook geen informatie is te geven / 

ze die informatie niet hebben. “Ik zeg waar wil je heen Maastricht of Heerlen en dan geef ik niet meer 

info, ik heb ook niet meer info”. 

Verder benoemen de huisartsen nog de volgende aandachtspunten in het verwijsproces: 

1) De huisarts kan slecht/moeizaam verwijzen naar een bepaalde specialist, wel naar een 

zorginstelling of afdeling van deze zorginstelling 

2) De huisarts weet dus vaak niet door welke specialist de patiënt gezien gaat worden 

3) De huisarts heeft nauwelijks gegevens over expertise van behandelend specialisten. 

Ook de zorgbemiddelaars van Tipp geven aan dat ze maar over beperkte informatie beschikken op 

dit moment, eigenlijk alleen over de wachttijden: 

“Mensen vragen vaak ‘waar is het het beste? Ik kan daar geen antwoord op geven.” 
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“‘’Waar zit de beste specialist voor …?’ daar wordt vaker naar gevraagd. ‘Waar wilt u het liefste 

geholpen worden?’ ‘Daar waar de beste specialist is’. Tja, die informatie hebben wij niet.” 

“Of als mensen uitwijken naar een alternatief  ‘zitten daar wel goeie artsen? Nu zeg ik dan ‘ze zijn 

gediplomeerd.’”  Een andere zorgbemiddelaar van Tipp: “Ja of ik verwijs ze terug naar de huisarts dat 

hij adviseert op basis van zijn ervaring of kennis.” 

 

Wat vinden patiënten belangrijk in het maken van een keuze voor vervolgzorg? 

Volgens de twee huisartsen die praktijk houden in Maastricht is afstand echt heel belangrijk voor 

patiënten. “80% wil naar Maastricht, ja toen er werkzaamheden met de tunnel waren toen was Heerlen 

sneller.” De huisarts in Valkenburg deelt niet deze ervaring, want de afstand tot de verschillende 

ziekenhuizen is vanuit Valkenburg nagenoeg gelijk.  

Daarnaast speelt mee of mensen bijvoorbeeld al bij een specialist van hetzelfde ziekenhuis onder 

behandeling zijn. “…dan geven ze aan bijvoorbeeld ‘ik ben al bij de orthopeed’”. 

Dit beeld wordt bevestigd in de focusgroep met zorgbemiddelaars van Tipp: 

“Mensen uit Valkenburg bijvoorbeeld maakt het niet uit of ze naar Heerlen of Sittard of Maastricht rijden. 

Dat is qua afstand hetzelfde. Dan is het waar ze eerder al geweest zijn, wat bekend is, of waar ze het 

snelst terecht kunnen.” Andere zorgbemiddelaar: “Of waar ze nog iets anders hebben lopen, als ze er 

bijvoorbeeld al voor cardiologie zijn, dan gaan ze liever daarnaartoe. Dan heb je alles onder 1 dak.” 

Een huisarts noemt dat het voor patiënten het allerbelangrijkste is dat ze goede zorg krijgen. 

Daartegenover stelt een ander huisarts dat uit onderzoek van paar jaar geleden juist is gebleken dat 

het belangrijkste wat de patiënt vond was snelle zorg en niet goede zorg. Alle drie de huisartsen 

herkennen in de eigen praktijk dat korte wachttijd voor patiënten belangrijk is. 

“…terwijl als het niet spoedeisend is, waarom is dat dan belangrijk? Ik probeer dat te ontzenuwen dat de 

snelle dokter meestal niet de beste dokter is, maar dan ben ik erg sturend. Dat heeft met de zorg die snelle 

dokters bieden te maken.” [later blijkt dat hier wordt gerefereerd naar een kliniek die weliswaar korte 

wachttijden had, maar waarvan de nazorg niet op orde was, hiervoor moesten mensen dan in het 

weekend 40 km reizen]. 

“Liever morgen liefst gisteren opgelost, 2 weken is vaak voor mensen al lang.” 

”Tja wat is dat toch: ik denk omdat mensen bang zijn, dat ze het snel willen weten.” 

In de ervaring van de zorgbemiddelaars van Tipp spelen wachttijd en bekendheid met het 

(dichtstbijzijnde) ziekenhuis een grote rol bij de keuze van vervolgzorg. 

“Ik denk dat de meeste mensen hier in Maastricht het liefste naar het ziekenhuis (MUMC) gaan, omdat het 

het bekendste is, het vertrouwd is, goede ervaringen van anderen, als je dan een alternatief biedt dan 

zeggen mensen;  ‘nee ik ga toch liever naar het ziekenhuis, daar ben ik bekend’.” 

 

In hun ervaring kan leeftijd wel invloed hebben hoe belangrijk iemand het vind om naar een bekend 

ziekenhuis te gaan: “Ik heb ook vaak het idee dat er een generatieverschil in zit, jongeren zijn flexibeler ,  

die hebben zoiets van als ik ook naar Heerlen of Sittard kan gaan vind ik ook prima. Oudere generaties 

zijn wat honkvaster. Een beetje het bekende plekje opzoeken.” 

Andere zorgbemiddelaar: “Die kennen ook alleen maar Maastricht ziekenhuis en verder komen die niet. 

Die weten niet dat er bijvoorbeeld een Parkweg Sommer is voor gynaecologie, of voor urologie…” 



 

27 
 

 

 

Hoe belangrijk wachttijd wordt gevonden kan volgens de zorgbemiddelaars wel afhangen van de 

situatie / het klachtpatroon en de last die mensen ervaren: 

“Ik denk dat mensen met reumatische klachten minder waarde hechten aan wachttijd, omdat ze al veel 

langer met gewrichtsklachten lopen en het is niet zo dat ze veel beperkt worden. Ze lopen er bij wijze van 

spreken al 2 jaar mee, die 3 maanden kunnen ze dan ook nog wachten. Dat valt me op, het is een 

specialisme waar minder op wachttijd wordt gekeken.” 

“Dat ligt er heel erg aan hoe beperkend de klacht is. Als iemand gewoon kan functioneren met de klacht, 

een plekje op de huid wat je eens wil laten bekijken, dan wacht je wel een maand, maar heb je ontzettende 

jeuk, dan wil je geen maand wachten, dan wil je binnen een week gezien worden. Het ligt er heel erg aan, 

hoeveel last heb je ervan in je dagelijks leven?” 

In de praktijk blijkt dat in de keuze van een ziekenhuis of kliniek ook kan meespelen of er al 

diagnostisch onderzoek is uitgevoerd in een bepaald ziekenhuis. Want de ervaring leert dat het 

versturen van de informatie naar een ander ziekenhuis / kliniek veel doorlooptijd vraagt en dit een 

belemmering van de keuzevrijheid van de patiënt kan zijn volgens de zorgbemiddelaars van Tipp: 

“Wat heel vervelend is, wat ik laatst ook hoorde, is dat als je in bijvoorbeeld Maastricht de foto laat 

maken en je wil naar Sittard en ze gaan die foto opvragen, dan duurt dat zeker 6 weken voordat die foto 

in Sittard is. Dan adviseer ik ‘of toch in Maastricht, of alvast de foto laten opvragen’, dat moeten ze dan 

echt aan de balie gaan afgeven, echt een rompslomp.” 

“…en dan willen de patiënten vaker naar Sittard omdat ze daar sneller geholpen worden, en dan moet 

vanuit Sittard een machtigingsformulier opgestuurd naar de patiënt, patiënt moet dat terugsturen naar 

Sittard, Sittard stuurt naar ziekenhuis Maastricht, daar moeten ze de foto’s….daar is het meeste 

oponthoud wat ik begrijp, en Maastricht moet die foto’s weer naar Sittard sturen en dan wordt er pas een 

afspraak ingepland, daar zitten zoveel stappen tussenin die zoveel tijd in beslag nemen.” 

 

Keuzevrijheid 

Uit de resultaten van het onderzoek onder zorgvragers is gebleken dat 20% van de respondenten 

aangeeft dat met hen niet is besproken dat ze zelf kunnen kiezen naar welke zorgaanbieder ze 

worden verwezen (met 80% dus wel besproken). Ook gaf 47% aan geen behoefte te hebben aan het 

bespreken van verschillende zorgaanbieders (zie grafiek 1 en 4 in paragraaf 2.1). 

De huisartsen geven aan dat het ze meevalt dat het niet bespreken van de keuzemogelijkheid maar 

20% is, want als een patiënt gelijk al zelf aangeeft naar MUMC+  te willen bijvoorbeeld, dan wordt 

het niet meer gevraagd naar welk ziekenhuis ze willen. Of als de huisarts weet dat iemand altijd naar 

hetzelfde ziekenhuis gaat of weet (vanuit vorige verwijzingen van de patiënt) dat de patiënt wil dat 

de huisarts de keuze maakt: 

“Er zijn mensen zijn die willen gewoon naar MUMC+” 

“Ik weet gewoon van bepaalde mensen die gaan altijd naar hetzelfde ziekenhuis” 

“Reden kan ook zijn er zijn oudere mensen die willen gewoon dat de huisarts die keuze maakt.” 

Zorgbemiddelaars van Tipp geven aan dat zij als er bij de verwijzing een voorkeur is aangeven 

nagaan of het klopt dat dat de voorkeur is: “De huisarts kiest dan MUMC, wij geven dan aan in het 



 

28 
 

gesprek ‘de huisarts heeft aangegeven dat u het liefst in het ziekenhuis in Maastricht geholpen wil worden’, 

wij benoemen het dan in het gesprek en dan merk je aan de reactie of dat klopt.” Als het klopt dan 

worden andere opties niet besproken: “Ik vraag dan ‘de huisarts heeft u doorverwezen naar het MUMC’ 

en de patiënt stemt in, dan ga ik niet vermelden dat ze ook naar Zuyderland of Belgie of Reinaert kunnen.” 

3.3 Het toekomstig keuzeproces 

Welke informatie zou in  het rekenkundig model ZorgRank meegenomen moeten worden om 
binnen de kaders van de verwijzing een passende zorgaanbieder te kunnen adviseren? 
De huisartsen en zorgbemiddelaars van Tipp zijn van mening dat in ieder geval wachttijdinformatie 

een belangrijke objectieve bron is. Hierbij is niet alleen wachttijd tot de poli van belang maar ook 

wachttijd tot behandeling of voor bepaalde onderzoeken. Ook afstand is volgens hen een belangrijke 

parameter om mee te nemen. 

Kwaliteitsinformatie vinden de huisartsen lastig te interpreteren. 

“Ik denk zeker wel dat het invloed heeft, ik vind het alleen heel lastig om dat soort cijfers te interpreteren. 

En ik vraag me af of ze wel meten wat de bedoeling is dat ze meten.” 

Aan patiëntervaringen zoals ratings en reviews op ZorgKaart Nederland hechten de huisartsen zelf 

weinig waarde:  

Ik vind ranking bijvoorbeeld  op Zorgkaart op patiëntervaringen of kwaliteitscijfers van het ziekenhuis, wat 

zegt dat dan, ik vind dat heel lastig.” 

“Tja patiëntervaring is voor patiënt belangrijk, maar wat je eraan hebt, patiënt kan tevreden zijn terwijl ik 

dat niet ben over die aanbieder, dat vind ik dan toch lastig.” 

 “Ik hecht er ook niet zoveel waarde aan…ja en als ze ergens boos over zijn dan vullen ze een 2 of een 1 

in op alle aspecten”. 

Ze begrijpen wel dat patiënten wel waarde kunnen hechten aan ervaringen van andere patiënten: 

“Ja als de patiënt dat belangrijk vindt dan mag dat uiteraard, maar ik doe er zelf niets mee.” 

Ook objectieve uitkomstinformatie zoals aantal complicaties of heroperaties vinden ze lastig te 

interpreteren. “Hier heb je het academisch ziekenhuis dus daar komen complexe patiënten, die hebben vast 

meer mortaliteit of complicaties, maar is het dan een slechter ziekenhuis?”. Ook wanneer er gecorrigeerd 

wordt voor case-mix blijft het lastig hoe deze kwaliteitscijfers te interpreteren: Ik vind dat soort 

kwaliteitsinformatie ook moeilijk te interpreteren. Ja mortaliteit, iemand gaat dood op de IC is dan de 

orthopeed slecht of is de IC specialist slecht?, ik zou niet weten welke gegevens ik nodig heb om mijn 

verwijsadvies te motiveren….[iets later]… ja wat zegt het als de kwaliteit van dermatologie niet goed is? 

Dat ligt er ook maar aan bij wie je komt, dat kun je nooit zeggen over een hele afdeling.  Ik denk niet dat 

ik me daar zoveel van zou aantrekken”. 

De huisartsen geven aan wel veel waarde te hechten aan oordelen van (andere) huisartsen over 

zorgaanbieders en bij voorkeur op specialistniveau. 

De zorgbemiddelaars van Tipp geven aan juist de objectieve kwaliteitsinformatie (op basis van 

indicatoren) belangrijk te vinden. Maar ook de perspectieven van patiënten (de ervaren zorg) en 

huisartsen zijn belangrijk om mee te nemen in het advies, het zijn drie invalshoeken. 

“Ik denk dat patiënten onderling, ze kijken snel naar negatieve ervaringen , die hoor je in de familiekring 

of op straat, als ergens iets niet goed is gegaan dan is dat hele ziekenhuis niet goed, omdat één specialist 

misschien een verkeerde diagnose heeft gesteld, dan wordt alles en iedereen afgeschreven. ‘er wordt daar 
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slechte zorg geleverd’. Dat lijkt me, niet betrouwbaar wil ik niet zeggen, maar misschien wel minder 

betrouwbaar. Bij een huisarts is dat misschien hetzelfde, ik denk dat objectieve informatie misschien wel de 

meest betrouwbare databron is.” 

Een andere zorgbemiddelaar: “Ik denk dat het een combinatie is van alle drie samen. Misschien zeggen 

mensen wel  ‘ik ben daar niet goed geholpen’ maar ze hebben daar dan een reden voor dus ik denk dat 

dat belangrijk is. Het kan wel objectief goed gaan, en iemand kan de meeste spreekuren draaien, maar dat 

wil niet zeggen dat diegene een heel goede arts is, het gaat ook om hoe zo’n gesprek verloopt, en dat 

haal je wel uit wat een patiënt terugkoppelt… Ik denk dat artsen weer naar hele andere dingen kijken, dus 

het is een samenhang van die 3 samen. Niet alleen objectieve elementen.” 

 

Andere factoren die huisartsen graag mee zouden laten wegen in ZorgRank indien mogelijk zijn ‘hoe 

makkelijk je als huisarts in contact kan komen met een specialist’ en ‘continuïteit van zorg’ dus dat 

dezelfde arts bij een vervolgafspraak voor dezelfde klacht is betrokken.  

De zorgbemiddelaars van Tipp geven aan het liefst ook informatie op specialistniveau te hebben, om 

voor specifieke klachten te weten welke specialisten deze subspecialisatie hebben en welke het beste 

zijn. 

“Specialist voor de klacht, een gespecialiseerde specialist. Bijvoorbeeld bij orthopedie heb je een specialist 

voor de knie, een voor de voet. Die vraag komt vaak van patiënten, bijvoorbeeld waar zit de beste 

enkelspecialist?” 

Daarnaast geven de zorgbemiddelaars van Tipp aan dat het voor verwijzingen naar bepaalde 

specialismen zoals Gynacologie en Dermatologie voor vrouwen belangrijk kan zijn dat ze door een 

vrouwelijke specialist geholpen worden.  

“Vooral bij gynaecologie, vragen heel veel vrouwen voor een vrouwelijke arts. Ook bij dermatologie hoor 

je dat regelmatig. Selecteren op man/ vrouw dus.” 

Tot slot geven de zorgbemiddelaars aan dat sommige patiënten expliciet aangeven niet door een 

arts-assistent / arts in opleiding geholpen willen worden, maar dat in een academisch ziekenhuis zoals 

Maastricht UMC+ hier  bij het inplannen geen rekening mee gehouden kan worden. Bij zelfstandige 

behandelcentra heb je minder te maken met artsen in opleiding dit zou wellicht kunnen meewegen voor 

een patiënt in de keuze, indien mogelijk zou het mooi zijn als de voorkeur en informatie hierover kan 

meewegen in ZorgRank. 

“..of het een specialist in opleiding is. Veel mensen zeggen ‘ik wil niet zo een sneuzel in opleiding. Ik wil een 

echte dokter’.” 

 

Verwachtingen ten aanzien van het gebruik van de Zorgnavigator met ZorgRank en de eigen rol 

daarin 

De huisartsen geven aan dat wanneer de Zorgnavigator met het ZorgRank-advies er is, ze verwachten 

dat dit wel invloed heeft op het verwijsproces en zien hier ook een rol voor zichzelf. Ze kunnen dan met 

de patiënt de Zorgnavigator raadplegen. Dit zal niet in alle situaties zijn: “Als ik het belangrijk vind dan 

doe ik het zelf, maar als het me niet uitmaakt dan stuur ik het door.. en mogen zij [verwijsbureau Tipp] het 

doen.” 

De inschatting van de huisartsen is dat niet alle huisartsen aangesloten bij ZIO er gelijk gebruik van 

zullen maken. Nu is er naar schatting ook zo’n 25 % van de huisartsen die (nagenoeg) geen gebruik 

maakt van verwijsbureau Tipp. Het is gebruikelijk dat er weerstand is bij een verandering. 



 

30 
 

Zorgbemiddelaars van Tipp geven aan dat zij verwachten dat de huisarts geen tijd heeft om met de 

patiënt de Zorgnavigator met ZorgRank te raadplegen. “..een consult van 10 min is zo voorbij. Als een 

patiënt er zelf nog niet uit is, dan kan een arts makkelijk zeggen ‘u kunt met Tipp kijken wat de 

mogelijkheden zijn, omdat Tipp daar meer inzicht in heeft.”   

De zorgbemiddelaars verwachten dat een deel van de populatie (met name jeugdigen) de 

Zorgnavigator met ZorgRank zelf zal raadplegen en dat de zorgbemiddelaars van Tipp patiënten die 

dit niet zelf willen / kunnen raadplegen telefonisch beter kunnen ondersteunen in de keuze voor 

vervolgzorg: 

“Ik denk dat onze functie dan meer, zoals onze functietitel wordt, dat we echt meer een bemiddelaar 

worden.” / “Je kunt veel meer vertellen” / “Ik denk dat we patiënten meer kunnen begeleiden naar de 

afspraak.”  

“Ik denk dat we minder patiënten gaan begeleiden, want ik denk dat jeugdigen zichzelf wel begeleiden. 

Als ze dat zelf kunnen doen, dan gaan ze niet op een telefoontje van ons zitten wachten.” 

 

Op de vraag of de huisartsen naar verwachting het advies van ZorgRank (op basis van de verwijsinfo, 

persoonlijke voorkeuren en ook kwaliteitsinformatie) zullen volgen, geven de huisartsen aan dit nog niet 

te weten in situaties waar het advies niet strookt met de eigen persoonlijke ervaring. 

“Ik denk als het overeenkomt het advies dan volg ik het, maar ik vraag me af of ik dat doe als het niet zo 

is. Ik denk toch dat ik mijn eigen ervaring boven dat soort rankings zet.” 

De huisartsen verwachten dat ZorgRank heel goed kan helpen bij second opinions.  

Huisarts: “Voor second opinion is het bijvoorbeeld wel handig, Dat je iemand kan verwijzen naar iemand 

die meer expertise heeft. Ja bijvoorbeeld voor orthopedie ja dan verwijs ik maar naar de st. 

Maartenskliniek, maar ik weet het verder ook niet. Ja ze hebben een naam, maar verder weet je ook niet. “ 

Andere huisarts: “Ja dat is lastig voor second opinion dat je in den landen een specialist moet zoeken, naar 

wie verwijs je dan?”. 

De zorgbemiddelaars van Tipp spreken de hoop uit dat wanneer ZorgRank er is dat huisartsen dan 

minder gaan adviseren vanuit hun persoonlijke ervaringen / voorkeur voor een bepaalde aanbieder, 

dat ze dat meer los durven te laten en als de verwijzingen naar tevredenheid verlopen de huisarts ook 

andere aanbieders als mogelijkheid ziet wanneer hij / zij door de patiënt expliciet om advies wordt 

gevraagd. 

De Zorgnavigator / ZorgRank kan mogelijk ook helpen met verwijzingen naar de Stadpoli, geven de 

huisartsen aan. Nu is niet altijd duidelijk wanneer er wel en wanneer er niet naar de stadpoli verwezen 

kan worden, de criteria hiervoor staan in een apart document (patiëntenprofiel), het zou mooi zijn als 

dit in de ZorgNavigator / ZorgRank is geïntegreerd geven de huisartsen aan. De patiënt heeft wel 

vrije keuze dus het is goed als advies voor 11/2 lijn (Stadspoli) in ZorgRank wordt ingebouwd waar dit 

van toepassing is, maar de patiënt / huisarts  moet de mogelijkheid behouden dit advies te overrulen. 

Een voorwaarde hiervoor is wel dat het veld met de ICPC-codes dan beter is gevuld. Dit bleek bij de 

analyse van de verwijsdata een belangrijk aandachtspunt]. De huisartsen zijn van mening dat dit veld 

wel verplicht gesteld kan worden om in te vullen bij een verwijzing naar Tipp. 

De zorgbemiddelaars van Tipp geven aan dat verwijzingen van de huisarts naar de Stadspoli niet 

door Tipp worden gecontroleerd op het juist of onjuist toepassen van in- en exclusiecriteria, maar door 

een arts op de Stadspoli (triage) en zo nodig wordt de verwijzing teruggegeven. In sommige situaties is 

het ook niet zo duidelijk of verwijzing naar de 11/2 lijn kan of dat een verwijzing naar de 2e lijn nodig 
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is. Dat moet dan echt door een arts beoordeeld worden en hangt niet alleen af van de klacht, maar 

ook  van uitkomsten van eerdere diagnostische onderzoeken bijvoorbeeld. 

 

3.4 Conclusies vanuit perspectief verwijzer 

Huisartsen laten in principe de keus aan de patiënt naar welke zorgaanbieder zij willen gaan (binnen 

de randvoorwaarden van de verwijzing). In sommige situaties zijn de huisartsen wel sturend. Het advies 

dat zij in die situaties geven betreft dan eerder een advies om niet voor een bepaalde specialist / 

specialisme van een ziekenhuis / kliniek te kiezen in verband met eerdere negatieve ervaringen bij 

verwijzing van andere patiënten dan dat het een positief advies is om voor een bepaalde 

zorgaanbieder te kiezen. Huisartsen en ook de zorgbemiddelaars van Tipp beschikken niet over 

(objectieve) kwaliteitsinformatie van zorgaanbieders om een verwijzing naar de ene of andere 

zorgaanbieder te onderbouwen.  

Patiënten worden in principe actief gevraagd of ze een voorkeur hebben voor een bepaalde 

zorgaanbieder, maar dit gebeurt niet altijd. Wanneer de arts op basis van eerdere consulten de 

voorkeur van de patiënt al kent of als de patiënt uit zichzelf al noemt naar welk / ziekenhuis of kliniek 

ze willen, wordt de voorkeur niet gevraagd. Vanuit de ervaring van de zorgbemiddelaars van Tipp 

blijkt in sommige gevallen waar een voorkeursaanbieder door de huisarts is aangeven, die voorkeur 

niet expliciet afgestemd te zijn met de patiënt en blijkt de patiënt wel open te staan voor 

alternatieven. 

In de ervaring van de huisartsen en zorgbemiddelaars is bij patiënten afstand en wachttijd en of ze al 

bekend zijn bij een bepaalde zorgaanbieder vaak het meest bepalend voor hun keuze. Dit zijn naar 

de mening van de huisartsen en zorgbemiddelaars van Tipp zaken die in ieder geval in ZorgRank 

meegenomen moeten worden. De waarde van kwaliteitsinformatie vinden de huisartsen lastig te 

interpreteren. Zij hechten meer waarde aan ervaringen van (andere) huisartsen met aanbieders 

(Huisarts Tevredenheids Onderzoek) dan aan patiëntervaringen vanuit ratings en reviews zoals op 

ZorgkaartNederland.nl of objectieve kwaliteitsinformatie. De zorgbemiddelaars van Tipp vinden 

objectieve kwaliteitsinformatie belangrijk, maar ook patiëntervaringen of uitkomsten vanuit het Huisarts 

Tevredenheids Onderzoek zijn belangrijk om mee te nemen omdat dit verschillende perspectieven zijn, 

met ieder hun eigen waarde. 

Huisartsen en zorgbemiddelaars van Tipp zouden het liefst ook kwaliteitsinformatie op specialistniveau 

willen hebben. 

Huisartsen zien voor zichzelf wel een rol in het samen met de patiënt raadplegen van de 

Zorgnavigator met ZorgRank, of ze dit zelf doen of hiervoor verwijzen naar Tipp hangt af van de 

situatie.  Zorgbemiddelaars van Tipp betwijfelen of de huisartsen de Zorgnavigator met ZorgRank met 

de patiënt gaan raadplegen, omdat de consulttijd daarvoor mogelijk te kort is. De zorgbemiddelaars 

van Tipp verwachten met hulp van ZorgRank patienten straks beter te kunnen begeleiden in hun keuze 

voor vervolgzorg.  Op dit moment is er een sterke variatie in de mate waarin huisartsen gebruik maken 

van verwijsbureau Tipp. Ook voor het raadplegen van de Zorgnavigator / ZorgRank is de verwachting 

dat huisartsen hierin sterk kunnen verschillen. Elke verandering kent voorstanders, maar ook weerstand. 
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4. Conclusies en aanbevelingen 

 

4.1 Terugkoppeling naar de onderzoeksvragen 

In dit hoofdstuk wordt samenvattend een antwoord gegeven op de onderzoeksvragen en worden 

aanbevelingen gedaan voor ZorgRank en de implementatie van ZorgRank 

1. Op welke wijze maken zorgvragers en verwijzers hun keuze voor vervolgzorg en welke factoren / 

informatie zijn hierin bepalend? 

Hoewel niet iedere zorgvrager zich bewust is van het feit dat ze zelf een keuze kunnen maken voor 

een zorgaanbieder binnen de randvoorwaarden van de verwijzing, voelt een ruime meerderheid 

(74%) zich grotendeels of helemaal vrij om zelf een keuze te maken. Huisartsen vragen zorgvragers in 

principe actief of zij een voorkeur hebben voor een bepaalde zorgaanbieder, maar als deze voorkeur 

op basis van eerdere consulten al bekend is of bekend wordt verondersteld, wordt dit niet gevraagd. 

Het advies van de huisarts is de meest genoemde reden voor de keuze van een bepaalde 

zorgaanbieder (34%), daarnaast spelen afstand (23%), wachttijd (17%) en of men al (eerder) onder 

behandeling was /is bij een zorgaanbieder (19%) een belangrijke rol in de keuze. Kwaliteitsinformatie 

speelt op dit moment (nagenoeg) geen rol in de keuze van een zorgaanbieder. Huisartsen geven aan 

in principe de voorkeur van de patiënt te volgen, tenzij zij zelf negatieve ervaringen hebben met een 

bepaalde zorgaanbieder / specialist dan zijn zij wel sturend. Daarnaast kunnen factoren als 

continuïteit van zorg (zelfde arts) of behoefte aan meer algemene expertise of juist subspecialisatie 

meespelen om te adviseren voor een perifeer ziekenhuis of kliniek dan wel een academisch ziekenhuis. 

 

2. Zijn zorgvragers tevreden over de ondersteuning die is geboden door de huisarts en/of 

verwijsbureau Tipp bij het kiezen van de vervolgzorg en de keuzevrijheid die ze daarbij hebben 

ervaren? 

Ondanks het feit dat bijna de helft van de responderende zorgvragers aangeeft geen keuze-

informatie te hebben ontvangen van de huisarts of verwijsburau Tipp, is 74% (grotendeels) tevreden 

over de hulp die ze gehad hebben van de huisarts en/of medewerker van Tipp bij het maken van een 

keuze voor een zorgaanbieder. Bijna de helft had bij de betreffende verwijzing geen behoefte om 

verschillende zorgaanbieders te bespreken. Een ruime meerderheid (68%) geeft aan zich helemaal vrij 

te voelen om zelf een keuze te maken voor een zorgaanbieder. De keuzevrijheid wordt door sommige 

zorgvragers als beperkt ervaren. Redenen die hiervoor worden genoemd zijn bijvoorbeeld het 

ontbreken van kennis over hoe je van aanbieder kunt wisselen, diagnostiek die al in een bepaald 

ziekenhuis heeft plaatsgevonden en waarbij het uitwisselen van die gegevens tussen zorgaanbieders 

veel doorlooptijd vraagt. Ook ervaren sommige mensen minder keuzevrijheid omdat zij geen steun 

vinden bij hun huisarts voor de aanbieder waar zij heen verwezen willen worden of omdat de klacht 

dusdanig gespecialiseerde zorg vraagt, dat er weinig keuze tussen aanbieders is. 

Wanneer mensen zijn ingelicht over de vrijheid om zelf een keuze te maken ervaart een relatief groter 

deel keuzevrijheid dan wanneer zij dit niet zijn. Het beter inlichten over de keuzevrijheid en informatie 

geven over de opties wordt door een deel van de respondenten als verbetersuggestie genoemd. 

Hoewel veel mensen aangeven de service van verwijsbureau Tipp zeer te waarderen, zijn er ook 

mensen die de tussenkomst van verwijsburau Tipp niet nodig vinden en soms zelf vertragend vinden 

werken. De keuze-informatie die gegeven wordt beperkt zich op dit moment tot informatie over 

wachttijden. 
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3. Welke factoren en informatie moeten volgens zorgvragers en verwijzers meegenomen worden in 

ZorgRank om een passend advies te kunnen geven? 

Hoewel (objectieve) kwaliteitsinformatie op dit moment geen rol speelt bij de keuze voor een 

zorgaanbieder, worden zorguitkomsten (zoals behandelresultaten en complicaties) en ervaring van de 

zorgaanbieder met vergelijkbare patiënten door 37% respectievelijk 32% van de responderende 

zorgvragers belangrijk gevonden om mee te laten wegen in een advies bij toekomstige keuzes 

(ZorgRank). Wachttijd (67%), of de zorg wordt vergoed door de zorgverzekeraar (46%) en 

reisafstand (44%) worden het vaakst genoemd. Of er direct een datum geprikt kan worden voor een 

afspraak (zoals door Tipp nu gedaan wordt bij de Stadspoli’s en bij sommige poli’s van MUMC+) 

wordt door 34% van de respondenten genoemd.   

Ook huisartsen en zorgbemiddelaars van Tipp noemen wachttijd en afstand. Kwaliteitsinformatie zoals 

indicatoren over behandelresultaten of complicaties vinden huisartsen lastig te interpreteren en op 

waarde te schatten, omdat het niet per se iets zegt over een individuele specialist of omdat variatie in 

case-mix een rol kan spelen. Patiëntervaringen uit ratings en reviews vinden zij voor hun advies minder 

bruikbaar, zij hechten meer belang aan ervaringen / oordelen van huisartsen over de vervolgzorg 

(Huisarts Tevredenheid Onderzoek). Zorgbemiddelaars van Tipp vinden het juist belangrijk dat in 

ZorgRank objectieve kwaliteitsinformatie wordt meegenomen en daarnaast ook ervaringen van 

patiënten en huisartsen omdat dit drie verschillende perspectieven zijn. 

Daarnaast benoemen huisartsen  dat continuïteit van zorg (door dezelfde arts behandeld worden bij 

een bepaalde klacht) en hoe makkelijk een huisarts in contact kan komen met de specialist waardevol 

zou zijn om mee te nemen in het advies. Zorgbemiddelaars  van Tipp geven aan dat subspecialisaties 

van specialisten en ook bijvoorbeeld de voorkeur voor een vrouwelijke (of mannelijke) specialist bij 

bepaalde klachten informatie is die idealiter zou moeten meewegen in Zorgrank. 

 

4. Op weke wijze dient keuze-informatie in het keuzeproces voor vervolgzorg beschikbaar gesteld te 

worden en welke rol heeft de verwijzer hierin? 

De meeste respondenten (47%) geven aan het liefst samen met de huisarts de keuze te maken, waarbij 

de verschillende opties aan de hand van een keuzehulp worden besproken. 17% Geeft er de voorkeur 

aan om dit (telefonisch) met een zorgbemiddelaar van Tipp te doen en 3% met een 

praktijkondersteuner. 14% Wil dit graag helemaal zelfstandig doen. Er zijn ook zorgvragers die geen 

mening hierover hebben (7%) of die aangeven liever geen keuze te maken en gewoon naar dezelfde 

vertrouwde aanbieder te gaan (10%). De huisartsen geven aan dat wanneer de Zorgnavigator met 

het ZorgRank-advies er is, ze verwachten dat dit wel invloed heeft op het verwijsproces en zien hier 

ook een rol voor zichzelf. Ze kunnen dan met de patiënt de Zorgnavigator raadplegen of dit aan 

verwijsbureau Tipp overlaten afhankelijk van de situatie. Met name voor second opnions verwachten 

huisartsen dat de Zorgnavigator met ZorgRank een grote meerwaarde kan bieden, omdat huisartsen 

geen beeld hebben van de expertise van specialisten buiten de regio. De Zorgbemiddelaars van Tipp 

verwachten dat de huisarts beperkt tijd heeft in het consult om met de zorgvrager Zorgrank te 

raadplegen, maar verwachten dat jongere, digitaal vaardige zorgvragers zelf Zorgrank zullen 

raadplegen en voor andere zorgvragers kan verwijsbureau Tipp telefonisch met hulp van ZorgRank 

een duidelijke meerwaarde bieden. 
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4.2 Aanbevelingen voor ZorgRank 

 

1. Naast bepaalde verwijsinformatie (zoals urgentie, specialisme, ICPC code) wordt aanbevolen 

om in ZorgRank de volgende factoren / informatiebronnen mee te nemen: 

o Wachttijden zowel voor een eerste afspraak (poli) als voor behandeling; 

o Afstand; 

o Objectieve kwaliteitsinformatie op basis van openbare prestatie-indicatoren waarbij 

rekening wordt gehouden met de betrouwbaarheid en validiteit van de indicatoren en 

de volledigheid van aanlevering. Niet alleen uitkomstinformatie, maar ook andere 

kwaliteitsindicatoren zijn, zoals is gebleken in de ontwikkeling van de 

aandoeningspecifieke keuzehulpen van de Patiëntenfederatie, belangrijk om mee te 

nemen; 

o Data uit het landelijke Huisarts Tevredenheids Onderzoek met per specialisme 

huisartsoordelen over de medische deskundigheid, bereidheid en mogelijkheid tot 

samenwerking, communicatie gedurende het behandeltraject, logistiek en organisatie 

(servicegerichtheid) en patiëntvriendelijkheid; 

o Patiëntervaringen waarin bij voorkeur ook de ervaren continuïteit van zorg (door 

dezelfde arts behandeld worden) wordt meegenomen; 

o Contracteerinformatie (welke zorgaanbieders zijn voor welke zorg gecontracteerd?) 

o Verwijsstroom (11/2 lijn of 2e lijn). NB: De verwijsstroom wordt aangegeven door de 

huisarts, soms blijkt uit triage door de arts op de Stadpoli of arts in het ziekenhuis dat 

de verwijsstroom foutief is ingeschat. Aanbevolen wordt deze correcties in de 

geïndiceerde verwijsstroom ook als informatie mee te geven aan Zorgrank. 

o Informatie of de zorgvrager voor dezelfde klacht al eerder bij een bepaalde 

aanbieder van vervolgzorg is geweest. 

 

2. Maak inzichtelijk waarom bepaalde zorgaanbieders bij een betreffende verwijzing worden 

geadviseerd, laat de (belangrijkste) elementen die meewegen in het advies zien, zodat 

zorgvragers en verwijzers desgewenst de bruikbaarheid van het advies op waarde kunnen 

schatten. 

 

3. De waarde die zorgvragers hechten aan wachttijd, afstand en kwaliteit van zorg kan per 

persoon en ook per situatie verschillen, stel daarom een beperkt aantal vragen om de 

persoonlijke voorkeur te achterhalen. Bij voorkeur door mensen factoren tegen elkaar af te 

laten wegen (bijvoorbeeld een slider waarbij wachttijd wordt afgezet tegen kwaliteit en een 

slider waarbij kwaliteit wordt afgezet tegen afstand). Omdat objectieve kwaliteitsinformatie 

(met meer harde data) een ander soort informatiebron is dan ervaren kwaliteit door patiënt of 

huisarts is te overwegen om ook hierover één of twee belang (slider)vragen te stellen. 

 

4. Besteed bij de implementatie van ZorgRank in de huisartspraktijk (en bij verwijsbureau Tipp) 

voldoende aandacht aan uitleg van de verschillende databronnen en de werking van 

ZorgRank zodat huisartsen het ZorgRank advies kunnen plaatsen in relatie tot persoonlijke 

voorkeuren op basis van eigen ervaringen. 

 

5. Het subsidieproject Gepast Verwijzen richt zich op keuzeondersteuning voor een keuze van een 

passende aanbieder op instellings- (en specialisme)niveau. Het advies is t.z.t. in latere 

doorontwikkelingen te verkennen of de mogelijkheid bestaat (en voldoende informatie 

voorhanden is) om een advies te geven op specialist- / arts-niveau. 


