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Hoe evalueren patiënten de relatie met hun huisarts? Om

dit te onderzoeken worden er steeds meer meetinstrumen-

ten ontwikkeld. Eén hiervan is de ‘Doctor’s Interpersonal

Skills Questionnaire’ of de DISQ-vragenlijst, waarin reke-

ning gehouden wordt met het oordeel van de patiënt. Een

huisartsenpraktijk in Maaseik implementeerde deze rela-

tief eenvoudige vragenlijst in de praktijk en met succes. De

respons van de patiënten was zeer hoog en de huisartsen,

een praktijkopleider en hibo, kregen waardevolle informa-

tie om hun communicatie met de patiënt bij te sturen.

Communicatie maakt de kern uit van

een kwaliteitsvolle huisartsengenees-

kunde 1,2. Het opbouwen van een goe-

de relatie met de patiënt is – wellicht

meer dan in andere medische discipli-

nes – één van de belangrijke functies

van deze communicatie. Maar hoe weet

je als (huis)arts of je dit wel afdoende

lukt? Je bent de ene pool van deze in-

terpersoonlijke relatie, maar om de kwa-

liteit van deze relatie te meten, behoor je de patiënt, de an-

dere pool, te betrekken in de evaluatie. En hoe doe je dat

dan in de praktijk? Het gebruik van patiëntenfeedback lijkt

hierop een interessant antwoord.

Hoewel er in de literatuur vele instrumenten zijn terug te

vinden die de kwaliteit van de arts-patiëntcommunicatie

meten 3-5, zijn er betrekkelijk weinig die het oordeel van de

patiënt opnemen in de score. Met de groeiende aandacht

voor een patiëntgerichte zorg 6,7 zijn er in de voorbije de-

cennia wel enkele instrumenten ontwikkeld die het oor-

deel van de patiënt betrekken in de meting van de arts-

patiëntcommunicatie 8. Zo is er de Doctors’ Interpersonal

Skills Questionnaire (DISQ), door Michael Greco ontwik-

keld, die voor zover bekend, tot nu toe als enige werd aan-

gewend in een randomised controlled trial (RCT) om de

communicatievaardigheden van huisartsen in de beroeps-

opleiding (hibo) te verbeteren 9,10. In deze Australische RCT

kregen twee interventiegroepen feedback – de ene kreeg al-

leen patiëntfeedback, de andere ook extra feedback van op-

leiders – op drie momenten tijdens de hibo-opleiding. Op

het einde van de huisartsenopleiding bleken de interven-

tiegroepen significant beter te scoren dan de controlegroep

en bleek de grootste vooruitgang geboekt te worden in de

eerste helft van de huisartsenopleiding. 

Het leek daarom interessant om de DISQ te vertalen en in

een pilootstudie uit te testen in een opleidingspraktijk.

Hierbij was het doel een antwoord te vinden op de volgen-

de vragen: is de vertaalde versie van de DISQ bruikbaar als

formatief toetsinstrument in de Vlaamse huisartsenoplei-

ding? En wat zijn hiervan de voor- en nadelen? 

Methode

Deze pilootstudie was een onderdeel van

het praktijkproject in het laatste oplei-

dingsjaar van de hibo in de praktijk in

2005. In dit praktijkproject met focus

op consultvaardigheden werden ook

video-opnames van consulten herbeke-

ken en gescoord met een gevalideerd

observatie-instrument, de MAAS-glo-

baal 11. De resultaten van dit andere onderdeel worden hier

niet verder besproken. Voor het onderdeel over de patiën-

tenfeedback werd in een voorbereidende fase de DISQ door

de onderzoekers vertaald en door een licentiate Germaanse

talen gecorrigeerd. De DISQ bestaat uit een lijst van twaalf

vragen die op een Likertschaal van 1 tot 5 door de patiënt

gescoord worden na het beëindigen van het consult. Op het

einde van de vragenlijst is er een ruimte waar de patiënt sug-

gesties kan formuleren om de arts-patiëntcommunicatie te

verbeteren (open vraag). De vragenlijst werd anoniem in-

gevuld. Wel werden de patiëntkenmerken van leeftijd en ge-

slacht bevraagd. Ouders vulden de vragenlijst in als ze voor

hun kind op raadpleging kwamen. Het verzamelen van de

vragenlijsten gebeurde op vooraf geplande halve dagen in

de periode december 2004-april 2005, waarbij aan de op-

volgende patiënten gevraagd werd het formulier na afloop

in te vullen. Dit werd voortgezet totdat voor zowel de huis-

arts in opleiding (hibo) als de praktijkopleider (PO) van vijf-

tig patiënten een DISQ was ingevuld. De keuze van het aan-

tal patiënten per arts berustte op de bevindingen van het
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valideringsonderzoek van M. Greco 9. De patiënten kregen

na de raadpleging een klembord met de vragenlijst zodat ze

deze in de wachtzaal konden invullen. Daarna konden ze

het formulier (anoniem) in een speciaal hiervoor ontwor-

pen brievenbus deponeren. De formulieren die door hibo

of door de praktijkopleider overhandigd werden, kregen op

voorhand een verschillende markering mee om ze daarna

van elkaar te kunnen onderscheiden. De resultaten werden

in Excel™ verwerkt. Per ingevulde vragenlijst berekenden

we de door M. Greco gedefinieerde ‘Interpersonal Skills Index’

(ISI) door het gemiddelde van alle itemsores te bepalen en

in procenten uit te drukken 10. Dit is de totaalscore op het

instrument. Bij het ontbreken van één of meerdere item-

scores in een vragenlijst gebeurde de berekening op basis

van de wel ingevulde items. Toetsen op verschillen van de

berekende gemiddelden gebeurde aan de hand van een twee-

zijdige t-toets met een significantieniveau van 0,05%. 

Resultaten

Hoge respons

Alle uitgedeelde formulieren werden terugbezorgd; 99 wer-

den dadelijk na het consult in de brievenbus gedeponeerd,

één werd op een latere datum door een allochtone patiënte

persoonlijk terugbezorgd omdat ze zich omwille van taal-

problemen door haar kinderen thuis wilde laten bijstaan.

Het aantal niet ingevulde items bleef beperkt tot negen op

honderd formulieren (9/1200 items):  viermaal ontbrak een

score op  het item ‘geruststellen’ , driemaal op ‘persoonlijke

situatie’  en tweemaal op ‘uitleg’. De gemiddelde score per

arts en per vraag wordt weergegeven in figuur 1. De ver-

schillen in score tussen hibo en arts bleken statistisch niet

significant, behalve voor de vraag ‘geruststelling’ (p=0,008).

Wat de totaalscore betreft, was de ISI voor de praktijkop-

leider 81,0% (95% BI 77,8-84,2) en voor de hibo 83,4% (95%

BI 80,6-86,2) waarbij dit verschil in ISI niet significant bleek.

De patiëntkarakteristieken worden in tabel 1 weergegeven.

Extra opmerkingen

Zeventien patiënten (17%) maakten gebruik van de open

vraag op het einde van het DISQ-formulier om een extra

opmerking te noteren; vooral de patiënten die door de hibo

gezien waren, maakten opmerkingen (11/17) en dan voor-

al onder de vorm van aanmoedigingen (“doe zo verder”,

“kan niet beter” enzovoort). Daarnaast kregen zowel de prak-

tijkopleider als de hibo bemerkingen over de soms wat uit-

lopende wachttijden, hoewel andere patiënten juist bena-

drukten dat de afspraaktijd goed gerespecteerd werd. Een

patiënt vroeg de praktijkopleider om voortaan luider te

spreken en één patiënt uitte zelfkritiek door te melden dat

hij zelf beschroomd was in het contact met de hibo.
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1 Algemene tevredenheid

2 Hartelijke begroeting

3 Luisterbereidheid

4 Uitleg

5 Geruststelling

6 Vertrouwen in bekwaamheid

7 Gelegenheid tot uitdrukken van bezorgdheden

8 Respectvolle benadering

9 Hoeveelheid tijd

10 Persoonlijke situatie

11 Bezorgdheid voor personen

Figuur 1: Gemiddelde DISQ-scores per item van praktijkopleider (PO) en hibo voor vijftig patiënten.

Tabel 1: Kenmerken van de vijftig patiënten die DISQ invulden, voor
hibo en voor praktijkopleider.

Hibo Praktijkopleider

Man/vrouw ratio 23/27 21/29

Gemiddelde leeftijd (jaar) 39 47

Maximumleeftijd (jaar) 76 75

Minimumleeftijd (jaar) 8 3



Bespreking

Eenvoudige implementatie

De vertaalde versie van de DISQ bleek bruikbaar in onze op-

leidingspraktijk. De vraag naar feedback werd in het alge-

meen positief geapprecieerd, wat zich onder meer uitte in de

zeer goede responsgraad. Het uitdelen van de patiëntenfeed-

backvragenlijsten alsook het inzamelen van de ingevulde

formulieren betekenden amper een extra belasting voor de

praktijk. Dit maakt dat deze methode zonder veel hinder-

palen te implementeren is in een opleidingspraktijk. De ana-

lyse van de resultaten is bovendien relatief eenvoudig. Daar-

naast konden zowel de praktijkopleider als de hibo uit hun

gemiddelde scoringsprofiel en uit de ant-

woorden op de open vraag enkele zin-

volle leerpunten distilleren. Dit zijn alle

duidelijk ervaren voordelen van het ge-

bruik van de DISQ.

Plafonnering van de scores

Er zijn echter ook beperkingen. Hoewel in de context van

formatieve toetsing het probleem van het bepalen van een

afkappunt of cesuur zich minder stelt dan bij summatieve

doeleinden, blijft toch de vraag ‘hoe goed is goed genoeg’ be-

staan. Het is opvallend in deze studie dat

de geregistreerde gemiddelde scores op één

na allemaal in het hoogste kwart van de

Likertschaal te vinden zijn, een fenomeen

dat ‘plafonnering van de scores’ genoemd

wordt. Dit werd eveneens vastgesteld in het

onderzoek van M. Greco alsook in het va-

lideringsonderzoek van de ‘Communication

Assessment Tool’ (CAT), een gelijkaardig pa-

tiëntenfeedbackinstrument dat recent door

G. Makoul ontwikkeld werd 12. Hij advi-

seert om eerder naar het percentage be-

haalde maximumscores te kijken. Hierdoor

verkreeg hij minder plafonnering en een

bredere spreiding van de scores: waar op

de vijfpunts-Likertschaal van de CAT het

gemiddelde 4,68 bedroeg met een kleine

spreiding (SD 0,16), verkreeg hij met de

percentmaximumscore een gemiddelde

van 76% met een relatief bredere spreiding

(SD 11,1; range: 46%-95%).

Geen significante verschillen

Verwant aan het fenomeen van de plafon-

nering van scores is onze observatie dat de

itemscores onderling niet significant blijken te verschillen

als men voor de gemiddelden het 95%-betrouwbaarheidsin-

terval (BI) bekijkt (zie figuur 2). Met andere woorden: het is

niet uit te sluiten dat de verschillen op toeval berusten. Omdat

het wel de bedoeling van een dergelijk instrument is om zicht

te krijgen op de zwakkere en de sterkere aspecten, is de ba-

sis om het consultgedrag hieraan aan te passen eerder zwak.

Lagere interpersoonlijke vaardigheden

Opvallend is dat onze ISI-scores lager zijn dan deze in de

publicatie van M. Greco. Deze bedragen in de Australische

studie 86,5% tot 88,3%. Het is op basis van onze piloot-

studie niet te duiden of dit te maken heeft met een andere

cultuur op het vlak van de arts-patiënt-

relatie in Australië dan wel met echte

verschillen in interpersoonlijke commu-

nicatievaardigheden van de respectieve

artsen. Het lijkt ons niet ondenkbeeldig

dat er belangrijke verschillen zijn in de

beïnvloedende covariabelen zoals ver-

schillende mondigheid van de patiënt, moeilijkheidsgraad

van de consulten, administratieve taken of het gebruik van

de computer tijdens het consult. Ook moet worden reke-

ning gehouden met het verschillende tijdstip waarop het
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Figuur 2: Gemiddelde DISQ-score met 95% BI van hibo en praktijkopleider (PO).
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onderzoek gebeurde (in 1994-1995 voor Greco, 2004-2005

voor ons onderzoek). In een recente studie werden signi-

ficante verschuivingen gezien in de arts-patiëntcommu-

nicatie tussen 1986 en 2001 13.

Hibo = praktijkopleider

Opmerkelijk is ook dat in onze pilootstudie de hibo glo-

baal evenwaardig of beter blijkt te scoren dan de praktijk-

opleider. Dit heeft mogelijk te maken met het feit dat er in

onze opleidingspraktijk altijd extra aandacht aan consult-

vaardigheden wordt besteed waarbij de hibo al een hoog

niveau van competentie verworven had op het moment van

de pilootstudie. Bovendien bevond de hibo zich in het laat-

ste van haar twee opleidingsjaren en toonde het onderzoek

van Greco dat de grootste vooruitgang in ISI-score in het

eerste jaar van de opleiding geboekt werd. Ook kan het ver-

schillend geslacht een rol spelen; in onderzoek naar com-

municatievaardigheden blijken vrouwelijke artsen door-

gaans beter te scoren dan mannen 14-16. Ten slotte is niet uit

te sluiten dat patiënten een andere norm hanteren als ze

een arts beoordelen die nog in opleiding is versus een arts

met flink wat ervaring.

Voor- en nadelen van anonimiteit

Door de DISQ anoniem te laten invullen hoopt men ener-

zijds dat patiënten oprechter antwoorden, in casu kritischer

durven te scoren. En door een gemiddelde te maken van

de scores van vijftig patiënten hoopt men eveneens dat de

patiëntengroep voldoende heterogeen en representatief is

voor de eigenlijke praktijkpopulatie. De keerzijde en een

beperking van de DISQ is dat er niet teruggekoppeld kan

worden naar de actuele consultaties waarop gescoord werd

en dat de motieven van de patiënten om lager of hoger te

scoren onbekend blijven.

Een belangrijke zwakte van onze pilootstudie is dat het de

evaluatie van slechts twee artsen betreft. Verder onderzoek

met patiëntfeedback in meerdere Vlaamse opleidingsprak-

tijken is nodig. 
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Besluit

Patiëntenfeedback betreffende communicatievaardig-

heden bij middel van een vragenlijst die wordt ingevuld

na afloop van consultaties, blijkt relatief eenvoudig te im-

plementeren in de huisartsenopleidingspraktijk en levert

voldoende waardevolle informatie op om de communi-

catievaardigheden verder bij te sturen. Bovendien blijkt

de methode door patiënten positief onthaald te worden.


