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 ACHTERGROND

 Startende huisartsenkoppels overwegen vaak om samen in één 
duopraktijk te beginnen. In de praktijk blijken hierover zowel suc-
cesvolle als minder succesvolle verhalen te bestaan. Specifieke 
aanbevelingen over deze samenwerking zijn in de internationale 
wetenschappelijke literatuur nog niet voorhanden.

 DOELSTELLING

 Het doel van deze studie is zoveel mogelijk adviezen en referentie-
kaders te verzamelen over het runnen van een huisartsenpraktijk 
als koppel. 

 METHODE

 Op basis van wetenschappelijke literatuur enerzijds en gesprekken 
met ervaringsdeskundigen (docenten aan universiteiten, therapeuten 
en mensen die over dit onderwerp geschreven hebben) anderzijds 
werden semigestructureerde interviews bij twintig (ex-)koppels 
huisartsen in een kwalitatief onderzoek geanalyseerd. 

 RESULTATEN

 Vier grote thema’s kwamen aan bod in de semigestructureerde 
interviews: principe van gelijkwaardigheid en taakverdeling, praktijk-
organisatie in het algemeen, persoonlijke ontwikkeling en ten slotte 

enkele delicatere topics. De getuigenissen en adviezen van de ver-
schillende koppels konden tot tien aandachtspunten gereduceerd 
worden.

 BESLUIT

 Op basis van de resultaten werden tips opgesteld voor het samen-
werkende huisartsenkoppel die kunnen bijdragen tot een bevre-
digende combinatie van praktijk, gezin en huwelijk. Dit onderzoek 

zou de basis kunnen zijn voor een grootschaliger onderzoek.
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INLEIDING
Het aspect van samenwerking tussen huisartsen staat de 
laatste tijd in de belangstelling. Het federaal Kenniscentrum 
voor de Gezondheidszorg (KCE) onderzocht samen met de 
zeven Belgische universiteiten de verminderde aantrekkings-
kracht van de huisartsgeneeskunde 1. Het samenwerken is 
één van de maatregelen die de werkomstandigheden van 
huisartsen kunnen verbeteren. Het beeld van de huisarts 
als solist verdwijnt meer en meer ten voordele van de opko-
mende groepspraktijken. Huisartsen van vandaag streven, 
ook door de vervrouwelijking van het beroep, meer naar een 
evenwicht tussen praktijk en gezin. Door het fenomeen van 
samenwerking wegen de werkomstandigheden van huisart-
sen minder zwaar op hun privéleven. 
Er zijn verschillende vormen van samenwerking mogelijk: 
duopraktijk, groepspraktijk, netwerk,… Daarnaast zijn er heel 
wat huisartsen die samenwerken met een collega met wie 
ze een familiale band hebben: ouder en kind, broers en zus-
sen, echtgenoten,… 2. Eén van de doelen van samenwerking 
is meer ruimte te ontwikkelen voor het privé- en gezinsleven 
van huisartsen, maar hoe zit dat dan bij huisartsenkoppels 
die samenwerken? 
In ons onderzoek wilden we het thema ‘samenwerken tussen 
huisartsenkoppels’ verder exploreren. Wat zijn de specifieke 
aspecten van deze vorm van samenwerking: wat zijn de voor- 
en nadelen wanneer men als man en vrouw samenwerkt in 

één praktijk? Welke voorwaarden dienen vervuld te zijn om 
als huisartsenkoppel zowel op professioneel als privévlak 
succes te boeken?

METHODE
Interviews
Voor ons kwalitatief onderzoeksdesign hebben we gekozen 
om semigestructureerde interviews af te nemen bij twintig 
(ex-)huisartsenkoppels. Als voorbereiding op deze interviews 
werd een verkennend literatuuronderzoek gedaan naar rele-
vante thema’s en gesprektopics.
Als volgende stap werden experts aangesproken die over dit 
onderwerp informatie zouden kunnen bieden op basis van 
hun onderzoek en/of ervaringsdeskundigheid [dr. Danielle 
Grouwels, huisarts en coördinator binnen HUSAM (huisarts en 
samenwerking); prof. dr. Alfons Vansteenwegen, psycholoog-
psychotherapeut en voorzitter van het Instituut voor familiale 
en Seksuologische Wetenschappen K.U.Leuven; An Custers, 
psychologe en relatietherapeute, ex-directeur van de Interactie 
Academie vzw in Antwerpen en dr. Bernard Meyfroodt, huis-
arts in Erps-Kwerps en trainer in systeembenadering aan de 
K.U.Leuven]. 
Op basis van dit voorafgaand explorerend onderzoek werd 
een vragenlijst opgesteld voor gebruik in semigestructureerde 
interviews die afgenomen werden bij twintig (ex-)huisartsen-
koppels. We kozen voor een kwalitatief onderzoeksdesign 
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omdat er op dit terrein niets terug te vinden is in de literatuur. 
Individuele interviews geven de meeste garantie op persoon-
lijke en originele informatie. 

Studiepopulatie
De doelgroep waren (ex-)huisartsenkoppels die in het verleden 
samengewerkt hadden of nog steeds als echtgenoten samen-
werken in één praktijk. We selecteerden hen uit het bestand 
van het ICHO. Er werd gezocht in de lijst van praktijkopleiders 
en op basis van mondelinge informatie van collega’s die dan 
weer andere collega’s voorstelden. Ook stafleden werden 
gecontacteerd. Bijna alle mogelijke huisartsenkoppels uit 
Vlaanderen werden dus opgezocht. Alle huisartsenkoppels op 
één na, die telefonisch gecontacteerd werden, stemden in met 
een interview. De anonimiteit werd gegarandeerd. 

Afname	interviews
De interviews werden telkens door eenzelfde onderzoeker 
(LVDV) afgenomen bij het koppel thuis. In twaalf interviews 
werden beide partners samen gehoord; in acht gesprekken 
werd slechts één van beiden gehoord. Gemiddeld nam een 
interview anderhalf uur in beslag. Elk gesprek, gebaseerd 
op de opgestelde vragenlijst, werd opgenomen op band en 
nadien door een onafhankelijke medewerker uitgetypt. 

Gegevensanalyse	
Op de papieren versie van de uitgetypte interviews begon de 
analyse van de antwoorden. Per vraag werden de twintig ant-
woorden onder elkaar gezet en dan werd gezocht naar ener-
zijds terugkerende en anderzijds vernieuwende elementen. 
Door de antwoorden per vraag te bundelen werden de belang-
rijkste tendensen vrij snel duidelijk. Meerdere fragmenten tekst 
werden door beide onderzoekers geanalyseerd en deze resul-
taten werden ter vergelijking aan mekaar voorgelegd als toets 
op de interbeoordelaarsovereenkomst. Met onze methode van 
analyse werden uiteindelijk per vraag alle twintig verschillende 
antwoorden gegroepeerd en samengevat tot verschillende 
kernboodschappen.

RESULTATEN
Conflict	tussen	zakelijke	en	intieme	rol
Volgens de experts zijn echtgenoten sterk op elkaar afge-
stemd, waardoor het vaak moeilijk is voor een derde partij om 
in dit verband samen te werken. De persoon die bijkomend in 
deze associatie stapt, moet vaak het statuut van ‘buitenstaan-
der’ doorbreken door een aantal punten te expliciteren of te 
formaliseren 3.
Wie met z’n tweeën een praktijk uitbouwt, heeft twee rollen 
die verschillen van elkaar en zelfs met elkaar in conflict kunnen 
komen: de zakelijke en de intieme rol. Ook binnen de zakelijke 
rol op zich zijn er tegenstellingen en irritaties mogelijk. Veel irri-
taties verdwijnen als men ervoor zorgt dat er voldoende ruimte 
is voor intimiteit. Wat de zakelijke moeilijkheden betreft, ont-
staan veel irritaties omdat één partner terrein afneemt van de 
ander. Dit kan worden opgelost door het terrein juist te verde-

len, waarbij elke huisarts controle krijgt over het stukje dat hij 
of zij uitvoert 4.
Als er toch een conflict ontstaat, zal het samenwerkende echt-
paar twee keer moeten vergaderen in deze gejaagde tijd om 
hun praktijkvoering goed te laten lopen: eenmaal om voor de 
intimiteit te zorgen en eenmaal om over de praktijkgebonden 
zaken te spreken 5. 

Model	van	gelijkwaardigheid
Alleen het model, gebaseerd op gelijkwaardigheid, is in deze 
samenwerking mogelijk. Het koppel heeft immers hetzelfde 
diploma en ook op relationeel vlak is men een gelijkwaardige 
partner 6. De gelijkwaardigheid moet zich ook structureel 
afspelen. Voor de buitenwereld moet het duidelijk zijn dat het 
huisartsenkoppel twee gelijkwaardige dokters zijn. Dit moet 
tot uiting komen in het consultatieschema en ook de huisbe-
zoeken moeten eerlijk verdeeld worden. 
Vanuit de systeembenadering leren we dat beide partners een 
eigen systeem achter zich hebben dat helemaal verschillend is 
van elkaar. Hun systeem van bepaalde manieren om keuzes te 
maken, van normen en van afspraken maken is verschillend. 
Een koppel dat bij elkaar komt, zet zich natuurlijk een stuk af 
tegen het systeem van herkomst, want men gaat samen een 
nieuw systeem maken. Maar de oude systemen blijven hun 
kracht uitoefenen en dat is een zoektocht voor het koppel. Als 
men samen komt om te werken, dan zal overleg belangrijk zijn 
om samen een nieuw systeem te vormen.

Vier	thema’s
Op basis van deze items aangebracht door de experts, werd een 
vragenlijst opgesteld die de basis vormde van de semigestructu-
reerde interviews bij de huisartsenkoppels. Er werden vier grote 
topics bevraagd aan de hand van enkele concrete subvragen 
per item: het principe van gelijkwaardigheid en taakverdeling, 
nadien de globale praktijkorganisatie, dan de persoonlijke (privé) 
ontwikkeling en tot slot kwamen een tiental delicatere vragen 

 WAT IS GEKEND?

 Huisartsen streven meer en meer naar een comfortabel even-
wicht tussen praktijk en gezin. Door de samenwerking tussen 
huisartsen is hun levenskwaliteit sterk verbeterd. Er bestaan 
verschillende vormen van samenwerking, waaronder de samen-
werking tussen huisartsen-echtgenoten. 

 WAT IS NIEUW?

 In dit onderzoek werden de verhalen van geïnterviewde 
 (ex-)huisartsenkoppels in kaart gebracht.

 Vier grote thema’s kwamen aan bod in de semigestructureerde 
interviews: het principe van gelijkwaardigheid en taakverdeling, 
praktijkorganisatie in het algemeen, persoonlijke ontwikkeling 
en ten slotte enkele delicatere topics. 

 De concrete tips van de koppels over deze vier thema’s van 
samenwerking kunnen voor jonge collega’s een houvast 

 zijn voor een succesvolle combinatie van praktijk, gezin en 
 huwelijk. 
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aan bod. De subvragenlijst diende als leidraad voor het gesprek 
zodat er geen informatie gemist zou worden. Er was voldoende 
ruimte voor de geïnterviewden om open informatie te geven bij 
de vraag die gesteld werd (tabel 1).
 
Kenmerken	van	de	huisartsenkoppels
Uiteindelijk konden de gegevens van twintig interviews worden 
verwerkt. Het ging hierbij om tien duopraktijken van een man 

en een vrouw die beide huisarts zijn, acht groepspraktijken 
waarbij er naast het koppel nog één of twee extra collega’s 
huisartsen werken, één solopraktijk waarbij de echtgenoot 
adviserend geneesheer geworden is en één koppel waarbij de 
vrouw huisartsgeneeskunde ruilde voor jeugdgezondheids-
zorg. In twaalf interviews waren beide partners samen aan het 
woord. De acht andere gesprekken werden hetzij enkel met de 
vrouw (vijfmaal) hetzij enkel met de man (driemaal) gevoerd. 

Tabel	1:	Vragenlijst	huisartsenkoppels.

Als introductie op het interview wordt aan het koppel gevraagd om zich voor te stellen: hoelang zijn ze getrouwd, wanneer hebben ze elkaar 
leren kennen, hoe is de praktijkorganisatie en de gezinssamenstelling?

Principe	van	gelijkwaardigheid	en	taakverdeling
Wie zorgt er voor alles wat het computergebruik in de praktijk betreft?
Wie doet de huisbezoeken in de RVT’s?
Wie doet er Kind & Gezin?
Wie is er actief in de kringwerking? SIT? Lok-groep?
Wie is er actief bij Domus Medica?
Wie is er actief bij het ICHO? 
Wie is er bedreven in literatuur?
Wie zorgt er voor het steriliseren van het materiaal?
Wie zorgt er voor het bijbestellen en opruimen van het materiaal?
Wie leidt de stagiaires en haio’s op? 
Wie heeft de haio? 
Wie gaat er naar de opleiding van het ICHO?
Wie brengt de kinderen naar school en naar de nevenactiviteiten?
Hoe is deze taakverdeling tot stand gekomen? Welke evoluties hebben erin plaatsgevonden? 
Hoe bewaken jullie deze taakverdeling?
Hoe werd de vestigingsplaats beslist?
zitten jullie in dezelfde of een aparte Lok-groep?

Praktijkorganisatie	algemeen;	voordelen/nadelen
Met welke thema’s binnen de huisartsgeneeskunde ben je graag bezig?
Wat zijn de klemtonen die je legt om een goed arts te zijn?
Wat is gemakkelijker omdat je als koppel in dezelfde praktijk werkt?
Wat is moeilijker omdat je als koppel in dezelfde praktijk werkt?
Wat zijn de voordelen/nadelen van een praktijk aan/in huis?
Hoe wordt de praktijk georganiseerd bij verlof van jullie als koppel?
Welke overlegmogelijkheden zijn er?

Persoonlijke	ontwikkeling	(privé)
Hoelang zitten jullie per week samen als koppel om te overleggen over de praktijk? 
En over het gezin? Hoe bewaken jullie dat?
Welke dingen doen jullie samen in de vrije tijd?
Wat zijn de afspraken over het ‘niet spreken over de praktijk’ tijdens vrije momenten?
Hoe richt je je persoonlijke vluchtheuvel in na een lange dag werken in de praktijk?
Heb je de mogelijkheid om een eigen terrein te hebben binnen de praktijk? Hoe is dat gegroeid?

Moeilijkere/emotionelere/delicate	vragen
Hoe ga je om met irritatie (bv. als de ander op je terrein komt)?
Hoe ga je om met burn-outsymptomen?
Wanneer heb je het gevoel van onderlinge concurrentie en hoe ga je ermee om?
Hoe ga je om met het gevoel dicht op elkaar te leven en te werken?
De confrontatie met elkaars karakter is veel meer uitgesproken dan wanneer er niet samengewerkt wordt. 
Wat brengt dat met zich mee?
Wat zijn mogelijke moeilijkheden/tips op financieel vlak?
Welke ervaring heb je met patiënten die jullie tegen elkaar willen uitspelen? Hoe ga je hiermee om?
Indien er professionele moeilijkheden zijn (moeilijke casus), welk verschil maakt het dan uit dat je partner ook huisarts is? 
Is dit verschillend voor somatische en psychosociale casussen? 
Hoe bewaken jullie dat jullie een ‘koppel’ blijven en niet enkel collega’s worden?
Welke tips zouden jullie willen geven aan jonge huisartsenkoppels?
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Vijftien koppels zijn nog steeds gehuwd en samenwerkend, 
drie koppels zijn intussen gescheiden en twee koppels zijn 
nog gehuwd, maar beëindigden hun professionele relatie. 
De koppels zijn hoofdzakelijk jaargenoten. Gemiddeld zijn de 
koppels twintig jaar geleden gestart, het jongste koppel is zes 
jaar geleden van start gegaan met hun duopraktijk. 
Er werden zestien Limburgse koppels, drie Antwerpse en één 
koppel uit Vlaams-Brabant geïnterviewd. We hebben de indruk 
negentien eerlijke gesprekken gehad te hebben. Bij één koppel 
was er echter geen open gesprek mogelijk. 

Stereotypen
Wat de gelijkwaardigheid betreft, wordt die algemeen nage-
streefd op enkele stereotypen na: de technische aspecten 
van het computergebruik gebeuren hoofdzakelijk door man-
nen; het inbrengen van dossiers eerder door vrouwen. De 
consultaties ‘Kind en Gezin’ worden vooral door vrouwen 
gedaan. Er zijn meer mannen actief in de kringwerking dan 
vrouwen. Bij ongeveer de helft van de koppels zijn het vooral 
de vrouwen die de taak van het steriliseren van medisch 
materiaal en opruimen op zich nemen, al dan niet samen met 
een praktijkassistente. 
Bij ongeveer de helft van de koppels is het vooral de vrouw 
die met de kinderen naar school en nevenactiviteiten rijdt. 
Vijftien koppels zitten in dezelfde Lok-groep, vier koppels 
gaan apart naar Lok-vergaderingen, hoofdzakelijk omwille 
van de kinderen.
Opvallend is ook dat gynaecologie en pediatrie vooral door 
vrouwen wordt gedaan, terwijl mannen zich dan weer meer 
bezighouden met traumatologie, sportgeneeskunde, kleine 
heelkunde en technische prestaties in het algemeen. 

Altijd	samen
Een voordeel van de samenwerking is volgens de geïnterview-
den het continu voor elkaar kunnen inspringen en het grote 
begrip voor elkaars situatie. Moeilijk is het samen vakantie 
nemen en het feit dat de geneeskunde nooit helemaal weg is 
en dat de tijdsbesteding naar het privé- en gezinsleven hier-
onder lijdt. 

“Als we thuiskomen van vakantie, dan zijn we ook onmiddellijk 
terug op ons werk, er is geen overgangsfase.”
“Het gebeurt ook wel eens dat je plots iets te binnenschiet als 
je langs het voetbalveld staat.”

Meer dan de helft van de koppels vindt het een heel positieve 
ervaring dicht bij elkaar te leven en te werken. Vijf koppels vin-
den het 24 uur op 24 uur samen zijn toch niet zo gemakkelijk. 
Drie koppels vinden dat ze elkaar amper zien. 

“Het 24 uur op 24 uur samen zijn is voor mij bepalend geweest 
dat ik gestopt ben, ik wou meer ruimte.”

“Onze relatie is voor een deel kapotgegaan omdat we 24 op 
24 uur samen met hetzelfde bezig waren. We zijn uit elkaar 

gegroeid en het feit dat we in hetzelfde vak zaten, dat we op 
dezelfde plaats werkten was eerder een zwakte. Er is niemand 
die je af en toe eens een spiegel voorzet.”

“We gaan op vakantie om de hele dag bij elkaar te zijn.”

Derde	huisarts
Een specifieke moeilijkheid voor koppels die samenwerken 
met daarbij nog een derde, is het gevaar van coalitievorming 
ten opzichte van de derde. Deze dreiging kan soms een reden 
zijn waarom men als koppel moeilijk een associé vindt.

Bereikbaarheid
Het grootste voordeel van een praktijk aan huis is dat men 
meer betrokken is bij de eigen kinderen en dat men splittijd 
kan opvangen in het eigen huis hetzij door huishoudelijke 
taakjes te doen, hetzij door vrije tijd te nemen. Het nadeel 
is dat men nooit ongestoord kan thuis zijn en dat patiënten 
de huisartsen thuis weten te vinden tijdens de vrije tijd. Over 
het algemeen wegen voor de koppels de nadelen toch niet 
op tegen de voordelen. Men adviseert patiënten op te voe-
den wat de bereikbaarheid tijdens avonden en weekenden 
betreft.

“Terwijl we buiten een receptie hielden voor het communie-
feest van onze dochter, belde er een patiënt aan voor een 
stomme keelontsteking, ondanks dat die patiënt ons allemaal 
samen had zien buiten staan met een glas champagne. Mijn 
man is die dan gaan helpen, maar ik zou de deur niet hebben 
opengedaan.”

Men is het er unaniem over eens dat patiënten zullen probe-
ren het koppel tegen elkaar uit te spelen, maar men heeft dat 
vrij snel door en men gaat er niet op in. Alle koppels blokken 
het af en laten de patiënt niet tussen hun relatie komen.
 
“Daar gaan wij geen ruzie over krijgen; zo belangrijk is meneer 
X niet hé, dat hij daardoor tussen ons komt  te staan.” 

“Wij trekken aan hetzelfde touw”. 
“Ik hoor ze meestal al op hun klompen aankomen.” 

Structureel	overleg
Koppels die in een duopraktijk werken, blijken geen structureel 
overleg te hebben. ze overleggen tussendoor, vaak gebeurt 
het overleg aan tafel tijdens de maaltijden. 

Persoonlijke	ontwikkeling
Wat de persoonlijke ontwikkeling betreft, blijkt het aspect van 
hobby’s naast het geneeskundige leven erg belangrijk: voor 
sport, muziek en familie maakt men bewust tijd. Ongeveer de 
helft van de koppels vermeldt dat ze het belangrijk vinden dat 
ieder zijn eigen gang kan gaan in zijn eigen ontspanning.
Onderlinge irritatie is herkenbaar voor bijna alle koppels. Een 
ander herkenbaar fenomeen is het gevaar voor burn-out. Men 
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probeert hier zowel preventief als oplossingsgericht mee om te 
gaan. Ontspanning, vakantie nemen en het stellen van grenzen 
werkt beschermend. 

”Het is een gevaar die burn-out…”

“Op bepaalde momenten zit je toch aan je grens.”

“ Ik had echt behoefte aan iets anders. Ik wilde wel, maar ik 
dacht waar ga ik dat nog bijnemen. Ik heb dan de donderdag-
voormiddag gewoon geschrapt zodat ik naar de tekenacade-
mie kon gaan. Ik werk nu weer veel liever.”

“Je moet niet denken dat patiënten je vrienden zijn, dat zijn je 
patiënten en je moet altijd afstand blijven houden. Ik denk dat 
dat belangrijk is.”

Een meerderheid van de koppels heeft zeker geen gevoel van 
onderlinge concurrentie, drie koppels beschrijven het eerder 
als een gevoel van ijdelheid. Twee echtparen geven toe vooral 
in de beginsituatie dat gevoel wat gekend te hebben, maar dat 
is nadien totaal verdwenen. Eén vrouwelijke huisarts vertelt dat 
er toch onderling wel een gevoel van concurrentie was. Deze 
arts is ondertussen gescheiden van haar echtgenoot en werkt 
ook niet meer in de praktijk. 

“Ik vond dat niet erg als hij meer werkte.”

“Soms vraag je je wel af waarom die ene patiënt alleen bij 
hem wil gaan, maar dat leer je wel.”

“Laat mij zeggen dat de vrouwelijke huisarts een serieuze 
concurrent is van de mannelijke. Ik heb toevallig de concur-
rentie in huis…”

Tien	tips	voor	een	geslaagde	samenwerking
De adviezen die de huisartsenkoppels op het einde van het 
interview meegaven, konden tot tien tips voor jonge collega’s 
voor een geslaagde samenwerking en geslaagd huwelijk als 
huisartsenkoppel herleid worden. Het zijn in feite tien clusters 

van belangrijke elementen, de volgorde van de nummering is 
relatief (tabel 2). 

BESPREKING EN BESLUIT
Tevredenheid
Wanneer alle aspecten in hun totaliteit beschouwd worden, 
zijn vijftien van de twintig koppels over het algemeen tevre-
den tot zeer tevreden over de samenwerking met hun part-
ner huisarts. Vijf koppels daarentegen zijn over het algemeen 
negatief over hun samenwerking, die dan ook gedoemd was 
om te mislukken. 
Bij de exploratie van het thema blijkt het principe van gelijk-
waardigheid erg cruciaal te zijn. Uit onze bevraging bij de huis-
artsenkoppels komt echter een duidelijke stereotypering naar 
voren. 

Grensoverschrijding
Moeilijk in de samenwerking is het principe van grensover-
schrijding: de geneeskunde is nooit helemaal weg en dat kan 
toch wel eens nadelig zijn voor het gezinsleven. Er is grensover-
schrijding tussen de praktijk en de privégebonden situaties, en 
dit zowel op praktisch als op psychologisch vlak. Wanneer er 
irritatie ontstaat over een praktijkprobleem, dan blijkt dit toch 
ook een beperkte impact te hebben op het privéleven. Het 
grote voordeel van de samenwerking is dan weer het con-
tinu voor elkaar kunnen inspringen en het grotere begrip voor 
elkaars situatie. 
Een specifiek knelpunt voor samenwerking met een derde 
collega is het gevaar van coalitievorming. Over het algemeen 
wegen de voordelen van een praktijk aan huis op tegen de 
nadelen, men adviseert wel patiënten op te voeden wat de 
bereikbaarheid betreft. Voor de persoonlijke ontwikkeling en 
preventie van burn-out is het aspect van eigen ontspanning 
naast het geneeskundige leven erg belangrijk.  

Methodologische	beperkingen
De interviews van de huisartsenkoppels werden beperkt tot 
twintig. Er is hiermee geen zekerheid van saturatie bereikt, 
maar we hebben wel de indruk dat na meerdere gesprekken 
dezelfde trends terugkeerden en dat supplementaire inter-

Tabel	2:	Tien	tips	voor	een	huisartsenkoppel	dat	wil	samenwerken.

1 zorg in de eerste plaats dat je een goed koppel bent en de rest volgt vanzelf! Goede partnerkeuze is cruciaal. 

2 Werk aan hetzelfde doel, maar geef elkaar voldoende ruimte. 

3 Maak tijd voor ontspanning en vrije tijd samen. Maak niet dat geneeskunde een eiland is waar je niet meer afgeraakt!

4 Onderlinge communicatie is zeer belangrijk: wat zijn ieders ambities en verwachtingen?

5 Als vrouw neem je het best bevallingsverlof, want je hebt mentaal toch wat tijd nodig om moeder te worden.

6 Goede afspraken maken over de kinderen; ofwel 50/50 verdelen, ofwel als moeder wat minder werken, ofwel allebei 3/4 werken. 

7 zorgen voor een goede praktijk- en gezinsorganisatie met voldoende ondersteuning (poetshulp, kinderopvang, praktijkhulp). 

 Organisatietalent en flexibiliteit zijn een noodzaak! 

8 Goede taakverdeling is nodig zowel in de praktijk als op privégebied.

9 Lijnen trekken, grenzen stellen, durven neen zeggen en je eraan houden. 

 Erover waken dat geen van beiden over zijn/haar grenzen gaat. 

10 Ieder moet zichzelf blijven, ieder moet zich apart als arts kunnen ontwikkelen.
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 ACHTERGROND

 Verschillende rapporten geven aan dat laaggeschoolde alloch-
tone tieners meer risico lopen op een seksueel overdraagbare 
aandoening (soa) dan autochtone tieners. Anderzijds wees een 
focusgroepenonderzoek uit dat Marokkaanse jongeren een 
positieve houding hebben ten opzichte van condoomgebruik; ze 
stelden zelfs vaker een condoom te gebruiken dan hun Belgische 
leeftijdsgenoten. Het doel van deze studie is het in kaart brengen 
van de determinanten van gedrag, opleiding, opvoeding en maat-
schappelijke waarden die het condoomgebruik bij laaggeschoolde 
adolescenten van verschillende herkomst beïnvloeden. 

 METHODE

 De data van 378 vragenlijsten, ingevuld door 253 autochtone Belgi-
sche en 125 allochtone adolescente mannen, vooral moslims, werden 
geanalyseerd met het statistische softwareprogramma SPSS™. De 
resultaten werden geïnterpreteerd volgens het ASE-model uit de 
gedragswetenschappen (Attitude, Sociale  invloed, Eigen Effectiviteit). 

 RESULTATEN

 Autochtone jongens bespreken seksueel gerelateerde onderwerpen 
vaker met hun ouders en seksuele partner, terwijl allochtone jongens 
zich vaker richten tot docenten, apothekers of dokters. In beide 
groepen is de belangrijkste determinant van de intentie om veilig te 
vrijen en het veilig vrijen zelf de eigen effectiviteitsvariabele ‘beide 
partners nemen initiatief om een condoom te gebruiken’. Deze de-
terminant verwijst naar communicatievaardigheden. Ouderlijke steun 
en de kwaliteit van de algemene communicatie over seksualiteit 
met de ouders zijn heel belangrijk voor beide groepen. Daarnaast 
beïnvloedt een positieve houding van leeftijdsgenoten de intentie 
om een condoom te gebruiken.

 BESLUIT

 Er is geen significant verschil wat de seksuele activiteit en het veilig 
vrijen betreft tussen autochtone en allochtone jongens. De eigen 
effectiviteitsverwachting (over correct condoomgebruik en het 
nemen van initiatief) is de meest opvallende voorspeller voor veilig 
vrijgedrag in beide groepen.

 Dit artikel is een bewerkte vertaling van: Hendrickx K, Philips H, 
Avonts D. Correlates of safe sex behaviour among low-educated 
adolescents of different ethnic origin in Antwerp, Belgium. Eur J 
Contracept Reprod Health Care 2008;13:2:164-72. Publicatie 

 gebeurt met toestemming van de auteurs en de uitgever. 
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views steeds minder nieuwe inzichten opleverden. Gezien het 
tijdsbestek van de masterproef moesten we vrij snel te werk 
gaan en ons geografisch wat beperken. Hierdoor is het opzoe-
ken van participanten aan de interviews niet geheel volgens 
de principes van kwalitatief onderzoek (purposeful sampling) 
verlopen, maar zijn we eerder pragmatisch te werk gegaan. 
Niet alle fragmenten werden door twee onderzoekers geana-
lyseerd, maar na een steekproef bij wijze van voorbeeld, bleek 
dat beiden tot overeenstemmende analyseresultaten kwamen. 
Een andere onderzoeker zou misschien oog hebben voor 
andere details in de tekst, maar dezelfde grote lijnen uit deze 
interviews zouden zich aftekenen.
We hebben de indruk van negentien eerlijke gesprekken 
gehad te hebben en we zijn dan ook van mening dat de 
invloed van sociale wenselijkheid relatief klein is. Door de ver-
telstijl zou het eventueel kunnen dat de zaken rooskleuriger 

of zwarter voorgesteld werden dan in werkelijkheid het geval 
is. Deze invloed werd beperkt door telkens voorbeelden te 
vragen ter staving. 
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