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6 Methodiek

Methode van onderzoek en onderzoeksinstrument
kwalitatief onderzoek
Het empirisch onderzoek heeft tot doel elementen in de beroepsbeoefening
te onderscheiden waarop groepen (generaties, vrouwen/mannen) overeen-
komen of verschillen en zicht te krijgen op wat achterliggende mechanismen
zouden kunnen zijn.
Er is geen eerder onderzoek bekend op grond waarvan mogelijke antwoor-
den of hypothesen geformuleerd zouden kunnen worden. Het onderzoek is
dan ook beschrijvend van aard. Het is de bedoeling een zo volledig mogelijk
beeld te krijgen van de variatie in overwegingen en opvattingen betreffende
verdeling van tijd tussen arbeid en zorgverantwoordelijkheden, keuze voor
en aantrekkelijkheid van het vak, vorm waarin en wijze waarop het beroep
beoefend wordt, ambities en ontwikkelingen in het vak, en wat daarin cen-
trale begrippen zijn.
Bij een dergelijk doel past een kwalitatieve methode van onderzoek. In 
kwalitatief onderzoek ‘richt de vraagstelling zich op onderwerpen die te
maken hebben met de wijze waarop mensen betekenis geven aan hun sociale
omgeving en hoe ze zich op basis daarvan gedragen. Er worden onderzoeks-
methoden gebruikt die het mogelijk maken om het onderwerp vanuit het
perspectief van de onderzochte mensen te leren kennen.’289

En daar gaat het om in dit onderzoek: wat heeft mensen bezield om voor dit
vak te kiezen, hoe staan ze er in en wat willen ze er mee?
Een kwantitatieve onderzoeksmethode – een schriftelijke enquête onder een
representatieve steekproef van huisartsen bijvoorbeeld – is in dit geval minder
geschikt, het gaat er immers meer om een idee te krijgen van wat er zoal aan
opvattingen en overwegingen bestaat dan van de frequentie waarin ze voor-
komen. Dat zou eventueel een volgende stap kunnen zijn, wanneer men wil
weten hoe de verdeling van de gevonden opvattingen en overwegingen over
de beroepsgroep is.

onderzoeksinstrument
De gegevens ter beantwoording van de onderzoeksvragen werden verzameld
met behulp van interviews. Dit is een geschikte methode om geïnterviewden
in hun eigen woorden hun keuzes en de overwegingen daarbij te laten 
vertellen.
Hak290 zegt hierover: ‘Gebruik individuele ondervraging als waarnemings-
methode wanneer de vraagstelling betrekking heeft op meningen en 
ervaringen – d.w.z. op onderzoeksobjecten waartoe alleen de ondervraagde
toegang heeft.’ Zoals gezegd ging het er om een zo breed mogelijk scala aan
persoonlijke en individuele variaties boven water te krijgen.
Het interview bestond uit een aantal open vragen die in elk interview het
gespreksonderwerp aangeven en voorlopig afbakenen. Gekozen is voor deze



vorm om de geïnterviewden zo min mogelijk te beïnvloeden. Bij elke open
hoofdvraag zijn enkele subvragen geformuleerd die richting geven aan de
doorvragen indien het onderwerp niet vanzelf aan bod komt291.

Steekproef
In kwalitatief onderzoek gaat het om ‘systematic and purposive sampling292.
De respondenten zijn zo geselecteerd dat enkele kenmerken, die op basis van
de literatuur relevant geacht worden voor de beantwoording van de vragen,
in de steekproef voorkomen.
Uit het NIVEL-bestand van huisartsen is een steekproef (n=84) getrokken met
als selectiecriteria:

sekse
vrouwelijke en mannelijke huisartsen

generatie
SG Stille generatie (geboren tussen 1930-1945)
VBG Protestgeneratie of vroege babyboom generatie (1946-1954)
LBG Verloren of late babyboom generatie (1955-1970)
PraG Pragmatische (1971-1980)

wijze van beroepsbeoefening
a. praktiserend als zelfstandig gevestigd huisarts of in loondienst 

(al dan niet in een samenwerkingsverband, fulltime en parttime) of
b. voortijdig gestopt met werken als huisarts.

a. praktiserende huisartsen
Uit de steekproef is willekeurig een aantal proefpersonen aangeschreven,
ongeveer evenveel vrouwen als mannen per generatie. Aan deze ruim 
25 praktiserende huisartsen (zie tabel 3) is in twee rondes een brief gestuurd
met het verzoek mee te werken aan het onderzoek. Na ongeveer een week is 
per telefoon een afspraak gemaakt voor een interview.
Men was over het algemeen heel welwillend. Slechts één huisarts wilde niet
meewerken en liet dit door de assistente zeggen. Reden: ‘geen tijd’. Enkelen
waren onvindbaar of langdurig ziek.
De interviews vonden plaats net voor of net na de invoering van het nieuwe
zorgstelsel (1 januari 2006).
Na afloop van de twee interviewrondes is in de steekproef specifiek 
gezocht naar een mannelijke en enkele vrouwelijke solisten, omdat die 
‘ondervertegenwoordigd’ waren. Omdat er te weinig solisten in de steek-
proef voorkwamen, werden enkele nieuwe namen en adressen door het
NIVEL verschaft. Zij werden in de zomer van 2006 geïnterviewd.
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Tabel 3 overzicht aantal geïnterviewde praktiserende huisartsen

SG VBG LBG PraG totaal
vrouwen 4 3 4 4 15
mannen 2 3 4 2 11

– toelichting tabel 4
In de hierna volgende tabel 4 wordt per geïnterviewde vermeld: sekse, 
generatie, geboortejaar/leeftijd, aantal kinderen, zelfstandig/loondienst, 
praktijkvorm (solo, duo, groep), aantal jaren werkzaam als huisarts, werktijd
als huisarts, overig (on)betaald werk/werktijd in de geneeskunde.
Weergegeven is de situatie op het moment waarop de interviews gehouden
werden.
Enkele huisartsen bleken kortgeleden gepensioneerd te zijn; in de tabel zijn
hun gegevens opgenomen naar de werksituatie vlak voor hun pensionering.
‘Hao’ betekent dat men huisartsopleider is.

Praktijkvorm:
Door het NIVEL worden wat betreft de monodisciplinaire samenwerkings-
verbanden voor de huisartsen drie groepen onderscheiden, te weten 
solopraktijk, duo-praktijk en groepspraktijk.
In een solopraktijk werkt er één huisarts, in een duo-praktijk werken er twee
(inclusief hidha’s) en in een groepspraktijk drie of meer (inclusief hidha’s).
Enkele huisartsen die altijd als solist gewerkt hebben, maar de laatste jaren
een hidha in dienst genomen hebben, worden als duo geboekt.
Degenen die als duo in een gezondheidscentrum werken worden bij groep
ondergebracht.
Huisartsen die als solist of duo in een HOED zitten, worden als solo resp. 
duo in de tabel opgenomen.
Als de praktijken, waarin continu een arts in opleiding werkt, ook als een
duo-praktijk beschouwd zouden worden, daalt het aantal solisten.

Werktijd:
Iedereen die minder dan 1 fte (fulltime equivalent) werkt, wordt door het
NIVEL als een deeltijder beschouwd.



Vrouwen 
 Geboren/ 

leeftijd 
in 2006 

Kinde- 
ren 

Zelf- 
standig 

Loon-
dienst 
 

 
Solo 

 
Duo 

 
Groep 

Werk  
als huis-
arts(jaren) 

Werk- 
tijd als 
huisarts 

Overig 
(on)betaald 
werk/werktijd 

SG V13 1941/ 65 x x   x  31 
(gestopt) 

1,0 incl. 
bijbanen 

 

 V8 1944/ 62 x x    x 33 0,7 bestuur 0,2 
(gestopt); 
hao 

 V9 1945/ 61 x x    x 32 0,5  
 V2 1945/ 61   x   x 28 

(gestopt)  
0,3 onderwijs 

0,5 

VBG V1 1947/ 59 x x   x  25 1,0 hao 
 V3 1953/ 53 x x   x  25 0,8 onderzoek 
 V14 1953/ 53 x x  x   20 1,0 hao 

LBG V11 1956/ 50 x x   x  13 0,8  
 V6 1958/ 48 x x   x  10 0,6  
 V10 1967/ 39 x  x   x 10 0,4  
 V12 1969/ 37  x  x   5 1,0  

PraG V15 1971/ 35  x  x   4 1,0  
 V5 1971/ 35 x x   x  5 0,6  
 V4 1972/ 34 x  x  x  3 0,4 onderwijs 0,4 
 V7 1973/ 33  x    x 2 0,8-0,9 onderwijs 

 

Mannen

  Geboren/ 
leeftijd  
in 2006 

Kinde- 
ren 
 

Zelf- 
standig 

Loon-    
dienst 
 

 
Solo 

 
Duo 

 
Groep 

Werk  
als huis-
arts(jaren) 

Werk- 
Tijd als 
huisarts 
 

Overig 
(on)betaald 
werk/ werktijd 

SG M5 1942/64  x x    x 34  
gestopt 

0,9  

 M9 1944/62 x x   x  33 0,8  

VBG M8 1950/56 x x  x   25 1,0  
 M10 1951/55 x x    x 25 0,8 hao 
 M7 1952/54 x x   x  28 0,8 hao 

LBG M1 1957/49 x  x   x 6 0,5 onderwijs 
0,3 

 M13 1958/48 x x  x   13 1,0 incl. 
bijbaan 

 

 M4 1962/44  x  x   10 1,0  
 M2 1963/43   x  x  10 0,4 arts alg. gez.h. 

0,3; 
hao 

PraG M6 1971/35 x  x  x  2   0,6  
 M3 1973/33 x  x   x 5 0,8  

Tabel 4 leeftijd, gezinssituatie en werksituatie van de geïnterviewde praktiserende huisartsen
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b. voortijdig gestopte huisartsen
Om een scherper beeld te krijgen van de onaantrekkelijke kanten van het vak
leek het aangewezen ook enkele huisartsen te interviewen die voortijdig
(ruim voor de pensioengerechtigde leeftijd) gestopt zijn. Oftewel – in termen
van kwalitatief onderzoek – een doelgericht zoeken naar gevallen, waarvoor
de bevindingen die uit de analyse naar voren komen, niet opgaan. De ver-
wachting was dat de geïnterviewde praktiserende huisartsen te weinig de
minder aantrekkelijke kanten van het vak zouden belichten.
Uit de oorspronkelijke steekproef van het NIVEL zijn alle ‘gestopte’ huisartsen
(stille, vroege babyboom en late babyboom generatie) begin juni 2006 aan-
geschreven.
Daarna is nog een aantal extra namen en adressen geleverd door het NIVEL.
Tenslotte is met 2 huisartsen uit het eigen netwerk contact gezocht.

Totaal aantal aangeschrevenen: 42. Een aantal (17) bleek onvindbaar, lang-
durig ziek of ‘gewoon’ met pensioen te zijn. Een aantal anderen was gestopt
met de eigen praktijk, maar bleek nog wel werkzaam te zijn als huisarts
(hidha of waarnemer) of was heringetreden na een periode niet werkzaam
geweest te zijn als huisarts. Alle personen die bereikt konden worden, wilden
meewerken aan het onderzoek (zie tabel 5). De interviews vonden plaats in
de zomer van 2006.

Tabel 5 aantallen ‘gestopte’ huisartsen en huisartsen die weer/nog 

praktiseren, met wie een telefonisch interview gehouden is

gestopt vrouwen mannen

Vroege babyboom generatie 5 4

Late babyboom generatie 5 4

(weer/nog) praktiserend vrouwen mannen

Vroege babyboom generatie 2 3

Late babyboom generatie 1 1

– toelichting tabel 5
Onder de huisartsen uit de steekproef, die het label ‘gestopt’ hadden gekre-
gen, bleken zich, zoals gezegd, huisartsen te bevinden die weliswaar met de
eigen praktijk gestopt waren, maar niet met werken als huisarts. Dit wordt
ook beschreven in een recent NIVEL onderzoek293: ongeveer 35% van de huis-
artsen die gestopt zijn met een praktijk volgens de NIVEL-registratie, blijkt
toch nog waarneemactiviteiten te ontplooien.
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Verantwoording van de aantallen en de groepen
a. praktiserende huisartsen
De onderzoeksgroep werd zo samengesteld dat er van alle generaties onge-
veer evenveel mannen als vrouwen in zaten. Verder vond er geen selectie
plaats, behalve een enkele keer – uit efficiëntieoverwegingen – door bij
elkaar in de regio wonende huisartsen tegelijkertijd aan te schrijven, zodat
wellicht interviews op één dag gepland konden worden.
Over de wijze van beroepsbeoefening waren op voorhand geen gegevens
bekend.
Apart werden nog enkele solisten aan de steekproef toegevoegd, omdat die
ondervertegenwoordigd waren in de onderzoeksgroep.
Gestopt werd met interviewen toen bleek dat er geen nieuwe inzichten meer
werden verkregen (gegevenssaturatie).

b. voortijdig gestopte huisartsen
De groep waar het om ging, zijn huisartsen die gestopt zijn, maar die wel
enige jaren als huisarts gewerkt hebben en niet vlakbij hun pensioen zitten.
Dit betreft vooral huisartsen uit de vroege en de late babyboom generatie.
Immers, veel van de leden van de stille generatie zijn gepensioneerd en van
de pragmatische generatie zijn de oudsten nu 35; als deze op hun dertigste
huisarts zijn geworden is hun registratie nog niet verlopen, echte ‘stoppers’
zijn dan nog niet te vinden in het gegevensbestand van het NIVEL.
Er zijn ongeveer evenveel ‘gestopte’ huisartsen (v/m) als praktiserende 
huisartsen (v/m) geïnterviewd uit dezelfde twee generaties (vroege en late
babyboom generatie), waardoor een vergelijking mogelijk wordt.

Interviews
Vanwege het open karakter van de interviews varieerde de duur; gemiddeld
duurden ze een uur. De interviews met de ‘gestopten’ duurden 10 à 20 
minuten.
De interviews zijn uitgevoerd door de onderzoeker; de geïnterviewden zijn
thuis of in de praktijk bezocht. De meeste interviews met voortijdig gestopte
huisartsen zijn telefonisch uitgevoerd.
Zoals gebruikelijk bij kwalitatief onderzoek zijn de interviews met tussenpo-
zen gehouden, zodat tussentijdse reflectie op de resultaten kon plaatsvinden
teneinde belangrijke inzichten te kunnen gebruiken bij volgende interviews.
De interviews zijn op een geluidsdrager opgenomen en verwerkt tot tran-
scripten, die na de interviews zijn geanonimiseerd.
De telefonische interviews met voortijdig gestopte huisartsen zijn, omdat dit
technisch niet goed mogelijk was, niet getranscribeerd maar wel zo volledig
mogelijk samengevat.
Er is systematisch gereflecteerd294 op de rol van de interviewer/onderzoeker.
Door een collega-onderzoeker is enkele malen feedback gegeven over de
wijze van interviewen. De (zelf)reflecties zijn neergelegd in memo’s.
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interviewvragen
Voorafgaand aan de definitieve samenstelling van de vragenlijst zijn enkele
proefinterviews gehouden.

De hoofdvragen luiden:

Wat trok u aan in de huisartsgeneeskunde, wat vond u onaantrekkelijk?
Hoe oefent u uw beroep nu uit en waarom hebt u voor deze vorm gekozen?
Hoe is voor u de balans tussen privé-leven en werk?
Hoe kijkt u tegen de ontwikkelingen in de huisartsgeneeskunde aan?
Hoe ziet u de toekomst, hebt u nog bepaalde ambities?

In bijlage 2 is de uitgewerkte vragenlijst opgenomen.
De vragen, die aan de voortijdig gestopte huisartsen gesteld werden, waren
kortweg: ‘Waarom hebt u indertijd gekozen voor de huisartsgeneeskunde
(wat was aantrekkelijk) en bent u vervolgens toch wat anders gaan doen (wat
was minder aantrekkelijk)?’

Codering, analyse en verslaglegging
De interviews zijn gecodeerd en geanalyseerd.
Bij de codering is gebruik gemaakt van kwalitatieve software: MAXqda2.
Voorts zijn memo’s bijgehouden van persoonlijke indrukken (direct na 
de interviews), tijdens het onderzoeksproces genomen beslissingen en 
opvallende thema’s (tijdens codering en analyse).
De analyse van de interviewgegevens is gericht op de systematische beant-
woording van de onderzoeksvragen295.

Per generatie zijn de eerste interviews met 1 mannelijke en 1 vrouwelijke
huisarts gecodeerd, dus 8 interviews totaal. Bij de codering zijn de hoofd-
vragen als hoofdcodes aangehouden.
Gaandeweg zijn categorieën samengevoegd, codes hernoemd e.d. Hierna zijn
deze 8 interviews nog een keer doorgenomen om te bezien of er bepaalde
aspecten niet of onvoldoende aan bod gekomen zijn met dit codesysteem,
waarna het nog enigszins is aangepast. Vervolgens heeft een collega-onder-
zoeker een viertal interviews gecodeerd. De codesystemen zijn vergeleken en
bleken in grote lijnen overeen te komen. Het grootste verschil zat in de mate
van uitsplitsing van bepaalde codes.
De codelijst is aangepast en hiermee zijn door beide onderzoekers enkele
nieuwe interviews gecodeerd. De uiteindelijke versie (zie bijlage 3) is
beproefd op een ander interview en de interrater betrouwbaarheid wordt
geschat op 95%.
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Met het definitieve codesysteem zijn de resterende interviews gecodeerd.
Hierbij gaat het dan vooral om: worden de bevindingen uit de eerste 8 inter-
views bevestigd, komen er nieuwe aspecten aan het licht. De bevindingen zijn
toegevoegd aan die van de eerste ronde.
De interviews met de gestopte huisartsen zijn met dezelfde codelijst geco-
deerd. Een aantal onderwerpen is in de telefonische interviews niet aan bod
gekomen, zodat het aantal toegekende codes beperkt is; wel zijn een aantal
nieuwe subcodes, m.n. onder hoofdcode ‘onaantrekkelijke kanten van het
beroep’ toegevoegd.

Bij de analyse is niet alleen gekeken naar eventuele verschillen en overeen-
komsten tussen de generaties en tussen mannen en vrouwen, maar ook naar
verschillen en overeenkomsten met de ‘gestopte’ huisartsen. Per hoofdvraag
en subvragen is een overzicht van de bevindingen gemaakt.
De verschillen en overeenkomsten zijn geanalyseerd vanuit de invalshoek: ver-
schilt de jongste generatie vrouwelijke huisartsen van de oudere generaties
vrouwen en/of van de generaties mannelijke huisartsen. Hierbij zijn ook de
memo’s geraadpleegd.
Een van de begeleiders van het onderzoek is betrokken geweest bij de 
analyse van het materiaal.

In de verslaglegging is zoveel mogelijk geprobeerd de jongste generatie vrou-
wen van de ouderen en van de mannen te onderscheiden, maar soms was dat
niet aan de orde en zijn bijvoorbeeld de jongere 2 generaties vergeleken met
de oudere 2 generaties. Of de vrouwen met de mannen.
Als in het verslag gesproken wordt van ‘jongeren’, worden de pragmatische
en de late babyboom generatie bedoeld. Met ‘ouderen’ worden de vroege
babyboom en de stille generatie bedoel. Als er sprake is van ‘jongste’ gaat
het over de pragmatische generatie, en ‘oudste’ is de stille generatie.

De generaties worden in de tekst ook wel aangeduid met oudste (Stille gene-
ratie) of jongste (Pragmatische generatie), of ouderen (Stille generatie en
Vroege babyboomgeneratie) en jongeren (Late babyboomgeneratie en
Pragmatische generatie).
De hierna weergegeven interviewfragmenten zijn bedoeld als illustratie van
de bevindingen. Er is geprobeerd van iedere geïnterviewde tenminste één 
uitspraak op te nemen.
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