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BIJLAGEN 

 
Resultaten Gehele groep 
 
Hoe vaak hebt u afgelopen jaar contact gehad met uw huisarts? 

 
6% van de deelnemers heeft in het afgelopen jaar geen contact met de huisarts gehad. Bijna de 
helft van de deelnemers heeft in het afgelopen jaar 1 tot 3 keer contact met de huisarts gehad. 
 

0 keer 6% 

1 – 3 keer 48% 

4 – 10 keer 36% 

Vaker dan 10 keer 10% 

Aantal keren beantwoord: 6996 
 

In wat voor praktijk werkt uw huisarts? 
 
Bij iets meer dan de helft van de deelnemers is zijn/haar huisarts werkzaam in een groepspraktijk 
met meerdere huisartsen. 
 

Gezondheidscentrum met meer zorgverleners 28% 

Groepspraktijk met meerdere huisartsen 56% 

Huisartsenpraktijk met één huisarts 11% 

Anders, namelijk 4% 

Aantal keren beantwoord: 6999 
 
Zou u willen veranderen van huisarts? 

 
12% van de deelnemers geeft aan dat zij willen veranderen van huisarts. 
 

Ja, omdat 12% 

Nee 88% 

Aantal keren beantwoord: 7010 
 
Is dit mogelijk bij uw praktijk of in uw woonplaats? 
 
36% geeft aan dat het echter niet mogelijk is om te veranderen van huisarts. 

 

Ja 34% 

Nee, omdat 36% 

Weet ik niet 29% 

Aantal keren beantwoord: 839 
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Vindt u onderstaande eigenschappen meer bij een mannelijke of bij een vrouwelijke 
huisarts passen? Of is er geen verschil? 
 

Eigenschappen die deelnemers vaker bij vrouwen dan bij mannen vinden passen, zijn: 
➢ Zich goed kunnen inleven in de patiënt (26%) 
➢ Een persoonlijke benadering (23%) 
➢ Moeite doen om de situatie van de patiënt te begrijpen (22%) 
➢ Goed luisteren naar de klachten en vragen van een patiënt (20%) 
➢ Goed de tijd nemen voor patiënten (18%) 
➢ Klachten serieus nemen (13%) 

➢ Samen met de patiënt tot een diagnose en plan voor de behandeling komen (13%) 
 
Eigenschappen die deelnemers vaker bij mannen dan bij vrouwen vinden passen, zijn: 

➢ Snel medicatie voorschrijven (10%) 
➢ Zich autoritair opstellen (25%) 

 

Eigenschappen waarin geen opvallende verschillen tussen mannen en vrouwen worden gezien, zijn: 

➢ Kennis van zaken hebben 
➢ Snel doorverwijzen 
➢ Daadkrachtig handelen 
➢ Meer ervaring hebben 
➢ Meer diagnostische onderzoeken  

 

 Meer bij 
man 

Meer bij 
vrouw 

Geen verschil Aantal keren 
beantwoord 

Klachten serieus nemen 5% 13% 82% 6952 

Goed de tijd nemen voor patiënten 5% 18% 77% 6958 

Goed luisteren naar de klachten en 
vragen van een patiënt 

5% 20% 75% 6960 

Zich goed kunnen inleven in de 
patiënt 

4% 26% 69% 6962 

Kennis van zaken hebben 4% 4% 92% 6957 

Snel doorverwijzen 6% 8% 86% 6944 

Daadkrachtig handelen 11% 9% 80% 6958 

Snel medicatie voorschrijven 10% 4% 86% 6950 

Zich autoritair opstellen 25% 5% 70% 6918 

Meer ervaring hebben 8% 2% 90% 6917 

Een persoonlijke benadering 5% 23% 72% 6936 

Meer diagnostische onderzoeken 
aanvragen 

6% 9% 85% 6927 

Moeite doen om de situatie van de 

patiënt te begrijpen 

5% 22% 73% 6926 

Samen met de patiënt tot een 
diagnose en plan voor de 
behandeling komen 

5% 13% 81% 6932 

 
Denkt u dat er een verschil is tussen mannelijke en vrouwelijke huisarts? 
 
27% van de deelnemers denkt dat er een verschil is tussen mannelijke en vrouwelijke huisartsen. 
 

Ja 27% 

Nee, het geslacht van de huisarts doet er niet 
toe 

73% 

Aantal keren beantwoord: 6986 
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Als u denkt dat de eigenschappen van mannelijke en vrouwelijke huisartsen en aan hun manier van werken, in hoeverre bent u het dan 
eens met de volgende stellingen? 
 
De resultaten op de stellingen laten de volgende bevindingen zien: 

➢ Voor 35% maakt het uit of de huisarts een man of een vrouw is. 
➢ 36% vindt dat er verschillen zijn in de werkwijze van mannelijke en vrouwelijke huisartsen. 32% vindt dit niet. 
➢ 26% gaat liever naar een vrouwelijke huisarts met een probleem waarvoor hij/zij zich schaamt. 

➢ 25% gaat het liefst van een vrouwelijke huisarts, wanneer hij/zij op zoek is naar een luisterend oor. 

➢ 22% heeft liever een vrouw als huisarts. 9% heeft liever een man als huisarts. 
➢ 61% durft al zijn/haar klachten en problemen te vertellen aan de huisarts. Het maakt niet uit of de huisarts een man of vrouw is.  
➢ 26% vindt dat hij/zij beter terecht kan bij een vrouwelijke huisarts. 
➢ 37% vindt een zakelijke, niet te emotionele benadering belangrijk bij een huisarts. 
➢ 18% voelt zich bij vrouwelijke huisartsen, anders dan bij mannen, zelfs welkom met een klein probleem.  

➢ 25% vindt dat een mannelijke huisarts minder op de emoties van een patiënt focust dan een vrouwelijke huisarts.  
 
 Helemaal mee 

oneens 
beetje mee 
oneens 

Niet eens/niet 
oneens 

Beetje mee 
eens 

Helemaal mee 
eens 

Aantal keren 
beantwoord 

Het maakt voor mij uit of mijn huisarts een man of een vrouw is. 36% 7% 23% 12% 23% 6976 

Mannelijke huisartsen hebben meer tijd en aandacht voor mij. 45% 13% 36% 3% 3% 6974 

Ik voel me meer gehoord bij een mannelijke huisarts. 44% 13% 35% 4% 4% 6973 

Er zijn verschillen in de werkwijze van mannelijke en vrouwelijke 
huisartsen. 

27% 5% 31% 26% 10% 6975 

Ik vertel een probleem waarvoor ik me schaam liever aan een 
vrouwelijke huisarts. 

39% 7% 28% 14% 12% 6976 

Als ik op zoek ben naar een luisterend oor, ga ik het liefst naar 
een vrouwelijke huisarts. 

38% 6% 31% 14% 11% 6980 

Mannelijke huisartsen zijn meestal bekwamer. 56% 6% 33% 3% 2% 6974 

Ik heb liever een vrouw als huisarts. 38% 6% 34% 11% 11% 6965 

Een mannelijke huisarts gaat daadkrachtiger te werk dan een 
vrouwelijke huisarts. 

47% 8% 34% 8% 3% 6969 

Ik volg het advies van een mannelijke huisarts eerder op dan dat 
van een vrouwelijke huisarts. 

60% 6% 31% 2% 1% 6968 

Ik durf al mijn klachten en problemen te vertellen aan mijn 
huisarts. Of dat een man of een vrouw is, maakt mij niet uit. 

11% 10% 17% 10% 51% 6966 

Ik heb liever een man als huisarts. 45% 11% 34% 5% 4% 6952 

Ik voel me prettiger bij een mannelijke huisarts. 43% 11% 36% 6% 4% 6956 

Vrouwelijke huisartsen zijn nauwkeuriger in het vaststellen van 
het probleem. 

39% 6% 40% 11% 5% 6964 

Een vrouwelijke huisarts die mij advies geeft hoe ik gezonder kan 
leven, vind ik geloofwaardiger dan een mannelijke huisarts. 

52% 7% 35% 4% 2% 6956 
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Met mijn gevoelens kan ik beter terecht bij een vrouwelijke 
huisarts. 

38% 7% 30% 17% 9% 6952 

Een zakelijke, niet te emotionele benadering vind ik belangrijk bij 
een huisarts. 

16% 16% 30% 21% 16% 6953 

Bij vrouwelijke huisartsen voel ik me, anders dan bij mannen, 
zelfs met een klein probleem welkom. 

42% 7% 34% 11% 7% 6956 

Een zakelijke benadering zie ik vaker bij een vrouwelijke 
huisarts. 

42% 14% 37% 5% 2% 6952 

Een mannelijke huisarts focust minder op de emoties van een 
patiënt dan een vrouwelijke huisarts. 

35% 8% 31% 20% 5% 6953 

Ik luister beter naar een vrouwelijke huisarts, dan naar een 
mannelijke. 

51% 7% 35% 4% 3% 6947 
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Zijn er onderwerpen of klachten die u liever met een mannelijke huisarts bespreekt? 
 
10% van de deelnemers bespreekt bepaalde onderwerpen of klachten liever met een mannelijke 

huisarts.  
 

Ja 10% 

Nee 90% 

Aantal keren beantwoord: 6991 
 
Zijn er onderwerpen die u liever met een vrouwelijke huisarts bespreekt? 
 
25% van de deelnemers bespreekt bepaalde onderwerpen of klachten liever met een vrouwelijke 
huisarts. 

 

Ja 25% 

Nee 75% 

Aantal keren beantwoord: 6973 
 
Wat is uw geslacht?  
 
44% van de deelnemers is man en 56% van de deelnemers is vrouw. 
 

Man 44% 

Vrouw 56% 

Anders, namelijk 0% 

Aantal keren beantwoord: 7019 
 
Stel, u loopt al een paar weken rond met bepaalde gezondheidsklachten en kunt kiezen 
uit een mannelijke of vrouwelijke huisarts. Wilt u per klacht/vraag aangeven met wie u 
deze het liefst bespreekt? (alleen gevraagd aan mannen) 
 
Mannen hebben niet een sterk uitgesproken voorkeur voor een mannelijke huisarts wanneer het 

gaat om één van de volgende onderwerpen: 
➢ Lichamelijk onderzoek of behandeling. 

➢ Problemen en vragen over seksualiteit. 
➢ Problemen en vragen over intieme geslachtsdelen. 
➢ Klachten rond (on)vruchtbaarheid. 

Mannen geven vaker aan dat het hen niet uitmaakt of de huisarts een man of een vrouw is bij 

bovengenoemde onderwerpen.  
 

 Met man Met vrouw Maakt 
niet uit 

Aantal keren 
beantwoord 

Lichamelijke onderzoek of behandeling 12% 6% 82% 3053 

Problemen en vragen over seksualiteit 17% 6% 77% 3054 

Problemen en vragen over intieme 
geslachtsdelen 

12% 5% 82% 3055 

Klachten rond (on)vruchtbaarheid 7% 5% 88% 3036 
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Stel, u loopt al een paar weken rond met bepaalde gezondheidsklachten en kunt kiezen 
uit een mannelijke of vrouwelijke huisarts. Wilt u per klacht/vraag aangeven met wie u 
deze het liefst bespreekt? (alleen gevraagd aan vrouwen) 

 
Vrouwen hebben t.o.v. mannen vaker een voorkeur voor een vrouwelijke huisarts dan een 
mannelijke huisarts, wanneer het gaat om één van de volgende onderwerpen: 

1. Problemen en vragen over seksualiteit (44% voorkeur voor vrouw) 
2. Lichamelijk onderzoek of behandeling (43% voorkeur voor vrouw) 
3. Problemen en vragen over intieme geslachtsdelen (39% voorkeur voor vrouw) 
4. Klachten rondom ongesteldheid (37% voorkeur voor vrouw) 

5. Klachten door de overgang (35% voorkeur voor vrouw) 
6. Zwangerschapsklachten (26% voorkeur voor vrouw) 
7. Klachten rond (on)vruchtbaarheid (25% voorkeur voor vrouw) 
8. Vragen over anticonceptie (19% voorkeur voor vrouw) 

 

 Met man Met vrouw Maakt 
niet uit 

Aantal keren 
beantwoord 

Vragen over anticonceptie 2% 19% 79% 3860 

Klachten rondom ongesteldheid 2% 37% 61% 3868 

Problemen en vragen over seksualiteit 2% 44% 54% 3874 

Zwangerschapsklachten 2% 26% 72% 3869 

Klachten door de overgang 2% 35% 63% 3878 

Lichamelijk onderzoek of behandeling 2% 43% 54% 3887 

Problemen en vragen over intieme 
geslachtsdelen 

2% 39% 59% 3889 

Klachten rond (on)vruchtbaarheid 2% 25% 73% 3864 

 
Stel, u loopt al een paar weken rond met bepaalde gezondheidsklachten en kunt kiezen 
uit een mannelijke of vrouwelijke huisarts. Wilt u per klacht/vraag aangeven met wie u 
deze het liefst bespreekt? (gevraagd aan mannen en vrouwen) 
 
Op bepaalde onderwerpen is de voorkeur voor een vrouwelijke huisarts sterker dan voor een 

mannelijke huisarts: 
➢ Seksueel overdraagbare aandoening (17% voorkeur voor vrouw, 6% voorkeur voor man). 

➢ Medische onverklaarbare klachten (11% voorkeur voor vrouw, 4% voorkeur voor man). 
➢ Psychologische problemen (16% voorkeur voor vrouw, 4% voorkeur voor man). 
➢ Problemen door spanningen in het gezin of huiselijk geweld (15% voorkeur voor vrouw, 4% 

voorkeur voor man) 

 

 Met 
man 

Met 
vrouw 

Maakt 
niet uit 

Aantal keren 
beantwoord 

Hartklachten 3% 6% 91% 6940 

Verslavingen 3% 5% 91% 6931 

Behandeling chronische ziekten 3% 7% 90% 6902 

Een ziek kind 2% 9% 89% 6940 

(vermoeden van) een seksueel 
overdraagbare aandoening 

6% 17% 77% 6911 

Medisch onverklaarbare klachten 4% 11% 85% 6917 

Hoge bloeddruk 2% 4% 94% 6957 

Psychologische problemen 4% 16% 79% 6943 

Problemen door spanningen in het gezin of 
huiselijk geweld 

4% 15% 81% 6944 

Verwondingen 3% 3% 94% 6922 
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Hebt u er moeite mee als een arts van het andere geslacht uw borst(en), buik, billen of 
geslachtsdelen ziet? 
 

13% heeft er moeite mee als een arts van het andere geslacht zijn/haar borst(en), buik, billen of 
geslachtsdelen ziet.  
 

Ja, omdat 13% 

Nee 87% 

Aantal keren beantwoord: 6962 
 
Hebt u zich weleens geschaamd voor een klacht waarmee u bij de huisarts aanklopte? 
 
16% heeft zich weleens geschaamd voor een klacht waarmee hij/zij bij de huisarts aanklopte.  

 

Ja 16% 

Nee 84% 

Aantal keren beantwoord: 6960 
 
Hebt u weleens een bezoek aan de huisarts uitgesteld omdat u ertegen opzag bepaalde 
klachten te bespreken omdat de arts een man of juist een vrouw was? 
 
8% heeft weleens een bezoek aan de huisarts uitgesteld, omdat hij/zij ertegen opzag bepaalde 
klachten te bespreken, omdat de arts een man of juist een vrouw is.  

 

Ja 8% 

Nee, dat is nog nooit gebeurd 92% 

Aantal keren beantwoord: 6984 
 
Hebt u weleens een second opinion gevraagd omdat u wilde dat ook een huisarts van het 
andere geslacht zijn of haar mening gaf over uw klachten? 
 
3% heeft weleens een second opinion gevraagd, omdat hij/zij wilde dat ook een huisarts van het 
andere geslacht zijn op haar mening gaf over de klachten. 

 

Ja 3% 

Nee, dat is nog nooit gebeurd 97% 

Aantal keren beantwoord: 6981 
 
Hebt u meestal contact met dezelfde huisarts? 
 
79% heeft meestal contact met dezelfde huisarts. 
 

Ja 79% 

Nee, dit wisselt per keer 21% 

Aantal keren beantwoord: 6993 
 

Is uw huisarts een man of een vrouw? 
 
Van deze groep heeft 59% van de deelnemers een mannelijke huisarts, 41% heeft een vrouwelijke 
huisarts. 
 

Man 59% 

Vrouw 41% 

Aantal keren beantwoord: 5530 
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Hebt u bewust gekozen voor een mannelijke huisarts? 
 
10% heeft bewust gekozen voor een mannelijke huisarts. 

 

Ja, omdat 10% 

Nee 90% 

Aantal keren beantwoord: 3229 
 
Komt het weleens voor dat u toch liever een vrouwelijke huisarts zou willen spreken? 
Bijvoorbeeld bij bepaalde klachten? 
 
16% geeft aan dat zij soms toch liever een vrouwelijke huisarts zouden willen spreken. 
 

Ja, als 16% 

Nee 84% 

Aantal keren beantwoord: 3226 

 
Kunt u, als u daarom vraagt, ook daadwerkelijk terecht bij een vrouwelijke huisarts? 
 
54% kan dan ook terecht bij een vrouwelijke huisarts. 11% kan dit niet.  
 

Ja 54% 

Nee 11% 

Weet ik niet 35% 

Aantal keren beantwoord: 3242 

 
Hebt u bewust gekozen voor een vrouwelijke huisarts? 
 
25% heeft bewust kozen voor een vrouwelijke huisarts. 
 

Ja, omdat 25% 

Nee 75% 

Aantal keren beantwoord: 2270 

 
Komt het weleens voor dat u toch liever een mannelijke huisarts zou willen spreken? 

Bijvoorbeeld bij bepaalde klachten? 
 
5% geeft aan dat zij soms toch liever een mannelijke huisarts zouden willen bespreken. 
 

Ja, als 5% 

Nee 95% 

Aantal keren beantwoord: 2264 
 
Kunt u, als u daarom vraagt, ook daadwerkelijk terecht bij een mannelijke huisarts? 
 

47% kan dan ook terecht bij een mannelijke huisarts. 14% kan dit niet.  
 

Ja 47% 

Nee 14% 

Weet ik niet 38% 

Aantal keren beantwoord: 2270 
 
Kunt u kiezen tussen een mannelijke of een vrouwelijke huisarts? 
 

21% heeft wisselende huisartsen. Daarvan kan 68% kiezen tussen een mannelijke of een 
vrouwelijke huisarts. 32% kan dit niet.  
 

Ja 68% 

Nee 32% 

Aantal keren beantwoord: 1427 
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Zijn de huisartsen die u spreekt overwegend mannen, overwegend vrouwen, of spreekt u 
zowel mannen als vrouwen? 
 

Meer dan de helft (64%) spreekt ongeveer evenveel mannen als vrouwen.  
 

Overwegend mannen 11% 

Overwegend vrouwen 25% 

Ongeveer evenveel mannen als vrouwen 64% 

Aantal keren beantwoord: 1443 
 
In Nederland zijn we vrij om zelf te kiezen door welke huisarts we behandeld willen 
worden. Wist u dat u het recht hebt om te worden geholpen door een mannelijke of juist 

vrouwelijke huisarts, als u dat wilt? 
 
38% wist niet dat we vrij zijn om zelf te kiezen door welke huisarts we behandeld willen worden.  
 

Ja, dat wist ik 62% 

Nee, daarvan was ik niet op de hoogte 38% 

Aantal keren beantwoord: 6969 
 
Hebt u in het verleden weleens uw voorkeur uitgesproken voor een mannelijke of 
vrouwelijke huisarts? 

 
In het verleden heeft 11% weleens een voorkeur uitgesproken voor een vrouwelijke huisarts. 4% 
heeft weleens een voorkeur uitgesproken voor een mannelijke huisarts.  
 

Ja, voor een man, omdat 4% 

Ja, voor een vrouw, omdat 11% 

Nee, nooit 86% 

Aantal keren beantwoord: 6957 
 

Hebt u als vrouw weleens een mannelijke huisarts bezocht, of als man een vrouwelijke 
huisarts? 

 
89% heeft weleens als vrouw een mannelijke huisarts bezocht, of als man een vrouwelijke 
huisarts. 
 

Ja 89% 

Nee 11% 

Aantal keren beantwoord: 6687 
 

Leeftijdsverdeling 
 
69% van de deelnemers zijn 60 jaar of ouder.  
 

< 40 jaar 4% 

40 – 49 jaar 7% 

50 – 59 jaar 20% 

60 – 69 jaar 39% 

> 69 jaar 30% 

Aantal keren beantwoord: 6928 
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In welke provincie woont u? 
 
De deelnemers komen veelal uit: 

➢ Zuid-Holland (20%) 
➢ Noord-Holland (16%) 
➢ Noord-Brabant (14%) 
➢ Gelderland (13%) 

 

Zuid-Holland 20% 

Noord-Holland 16% 

Noord-Brabant 14% 

Gelderland 13% 

Utrecht 8% 

Limburg 8% 

Overijssel 6% 

Friesland 3% 

Flevoland 4% 

Zeeland 2% 

Groningen  3% 

Drenthe 3% 

Aantal keren beantwoord: 6912 
 

Opleidingsniveau 
 
11% van de deelnemers is laag opgeleid, 44% is middelbaar opgeleid en 45% is hoog opgeleid. 
 

Laag opgeleid 11% 

Middelbaar opgeleid 44% 

Hoog opgeleid 45% 

Aantal keren beantwoord: 6669 
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Resultaten Man vs. Vrouw 
 

Hoe vaak hebt u afgelopen jaar contact gehad met uw huisarts? 
 
Ongeveer de helft van de mannelijke deelnemers heeft in het afgelopen jaar 1-3 keer contact 
gehad met de huisarts. Ongeveer de helft van de vrouwelijke deelnemers heeft in het afgelopen 
jaar meer dan 4 keer contact gehad met de huisarts. 
 

 Man Vrouw 

0 keer 6% 6% 

1 – 3 keer 51% 45% 

4 – 10 keer 35% 37% 

Vaker dan 10 keer 8% 11% 

Aantal keren beantwoord: 3065 3908 

 
In wat voor praktijk werkt uw huisarts? 

 
De huisartsen van zowel de mannelijke als de vrouwelijke deelnemers werkt in meer dan de helft 
van de gevallen in een groepspraktijk met meerdere huisartsen.  
 

 Man Vrouw 

Gezondheidscentrum met meer 
zorgverleners 26% 30% 

Groepspraktijk met meerdere 

huisartsen 59% 54% 

Huisartsenpraktijk met één huisarts 11% 11% 

Anders, namelijk 3% 5% 

Aantal keren beantwoord: 3065 3910 

 
Zou u willen veranderen van huisarts? 
 
15% van de vrouwelijke deelnemers geeft aan te willen veranderen van huisarts. 9% van de 
mannelijke deelnemers wil veranderen van huisarts. 

 

 Man Vrouw 

Ja, omdat 9% 15% 

Nee 91% 85% 

Aantal keren beantwoord: 3072 3914 

 
Is dit mogelijk bij uw praktijk of in uw woonplaats? 
 

38% van de vrouwelijke deelnemers, die willen veranderen van huisarts, geeft aan dat wisselen 
niet kan. 32% van de mannelijke deelnemers, die willen veranderen van huisarts, geeft aan dat dit 
niet kan. 
 

 Man Vrouw 

Ja 38% 33% 

Nee, omdat 32% 38% 

Weet ik niet 30% 29% 

Aantal keren beantwoord: 274 563 
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Denkt u dat er een verschil is tussen mannelijke en vrouwelijke huisarts? 
 
31% van de vrouwelijke deelnemers denkt dat er een verschil is tussen mannelijke en vrouwelijke 

huisartsen. Van de mannelijke deelnemers denkt 22% dat er een verschil is tussen mannelijke en 
vrouwelijke huisartsen.  
 

 Man Vrouw 

Ja 22% 31% 

Nee, het geslacht van de huisarts 
doet er niet toe 

78% 
69% 

Aantal keren beantwoord: 3060 3902 
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Vindt u onderstaande eigenschappen meer bij een mannelijke of bij een vrouwelijke huisarts passen? Of is er geen verschil? 
 
De vrouwelijke deelnemers vinden vaker dan de mannelijke deelnemers dat bepaalde eigenschappen bij een vrouwelijke huisarts passen. Zo vinden de 
vrouwelijke deelnemers dat goed luisteren, een persoonlijke benadering en moeite doen om de situatie van de patiënt te begrijpen vaker bij een 
vrouwelijke huisarts past dan de mannelijke deelnemers.  
 

 Meer bij man Meer bij vrouw Geen verschil Aantal keren beantwoord 

 Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw 

Klachten serieus nemen 4% 6% 12% 14% 84% 79% 3042 3886 

Goed de tijd nemen voor patiënten 4% 6% 18% 17% 79% 77% 3045 3889 

Goed luisteren naar de klachten en vragen van 
een patiënt 

3% 6% 20% 20% 77% 74% 3048 3888 

Zich goed kunnen inleven in de patiënt 5% 4% 22% 30% 74% 66% 3047 3891 

Kennis van zaken hebben 4% 5% 4% 4% 92% 91% 3047 3886 

Snel doorverwijzen 5% 7% 9% 7% 86% 86% 3042 3878 

Daadkrachtig handelen 9% 11% 9% 9% 82% 79% 3043 3891 

Snel medicatie voorschrijven 8% 11% 5% 3% 87% 86% 3039 3888 

Zich autoritair opstellen 24% 26% 4% 6% 72% 68% 3025 3869 

Meer ervaring hebben 10% 7% 2% 2% 88% 91% 3025 3868 

Een persoonlijke benadering 4% 5% 20% 25% 76% 70% 3030 3882 

Meer diagnostische onderzoeken aanvragen 5% 6% 10% 9% 85% 85% 3027 3876 

Moeite doen om de situatie van de patiënt te 
begrijpen 

4% 6% 19% 24% 76% 70% 3030 3872 

Samen met de patiënt tot een diagnose en 
plan voor de behandeling komen 

5% 6% 13% 14% 83% 80% 3033 3875 
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Als u denkt dat de eigenschappen van mannelijke en vrouwelijke huisartsen en aan hun manier van werken, in hoeverre bent u het dan 
eens met de volgende stellingen? 
 
De resultaten op de stellingen laten zien dat: 

➢ Voor de vrouwelijke deelnemers maakt het vaker uit of de huisarts een man of een vrouw is.  
➢ Vrouwelijke deelnemers denken vaker dat er verschillen in de werkwijze van mannelijke en vrouwelijke huisartsen zijn. 
➢ Vrouwelijke deelnemers vertellen een probleem waarvoor ze zich schamen liever aan een vrouwelijke huisarts dan de mannelijke deelnemers.  

➢ Vrouwelijke deelnemers willen liever een vrouw als huisarts dan de mannelijke deelnemers. 

➢ Mannelijke deelnemers durven vaker al hun klachten en problemen te vertellen aan de huisarts, ongeacht het geslacht van de huisarts. 
➢ Mannelijke deelnemers hebben geen sterke voorkeur voor een mannelijke huisarts. 
➢ Mannelijke deelnemers voelen zich niet duidelijk prettiger bij een mannelijke huisarts. 
➢ Vrouwelijke deelnemers geven net iets vaker aan dat zij met hun gevoelens beter terecht kunnen bij een vrouwelijke huisarts dan een mannelijke 

huisarts. 

➢ Een zakelijke, niet al te emotionele benadering vinden mannelijke deelnemers belangrijker dan vrouwelijke deelnemers.  
 

 Helemaal mee 
oneens 

beetje mee 
oneens 

Niet eens/niet 
oneens 

Beetje mee 
eens 

Helemaal mee eens Aantal keren 
beantwoord 

 Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw 

Het maakt voor mij uit of mijn 
huisarts een man of een vrouw 

is. 

41% 32% 5% 8% 23% 23% 8% 14% 23% 24% 3056 3896 

Mannelijke huisartsen hebben 

meer tijd en aandacht voor mij. 

48% 42% 13% 12% 34% 38% 3% 4% 2% 4% 3051 3899 

Ik voel me meer gehoord bij een 
mannelijke huisarts. 

47% 41% 12% 13% 33% 36% 4% 5% 3% 5% 3057 3893 

Er zijn verschillen in de 
werkwijze van mannelijke en 

vrouwelijke huisartsen. 

31% 23% 6% 5% 31% 32% 24% 28% 9% 11% 3054 3897 

Ik vertel een probleem waarvoor 
ik me schaam liever aan een 
vrouwelijke huisarts. 

50% 30% 8% 6% 33% 24% 5% 22% 3% 18% 3054 3898 

Als ik op zoek ben naar een 
luisterend oor, ga ik het liefst 
naar een vrouwelijke huisarts. 

40% 36% 5% 7% 31% 31% 13% 14% 10% 13% 3059 3897 

Mannelijke huisartsen zijn 
meestal bekwamer. 

57% 55% 7% 6% 32% 34% 3% 3% 2% 2% 3055 3895 

Ik heb liever een vrouw als 
huisarts. 

43% 34% 6% 6% 36% 33% 8% 13% 7% 14% 3050 3891 
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Een mannelijke huisarts gaat 
daadkrachtiger te werk dan een 
vrouwelijke huisarts. 

50% 45% 8% 8% 33% 35% 7% 8% 2% 4% 3056 3889 

Ik volg het advies van een 
mannelijke huisarts eerder op 
dan dat van een vrouwelijke 

huisarts. 

62% 59% 6% 6% 30% 32% 2% 2% 1% 1% 3055 3889 

Ik durf al mijn klachten en 
problemen te vertellen aan mijn 

huisarts. Of dat een man of een 
vrouw is, maakt mij niet uit. 

11% 10% 6% 14% 18% 17% 7% 13% 58% 46% 3052 3890 

Ik heb liever een man als 
huisarts. 

50% 42% 9% 13% 31% 36% 6% 4% 4% 5% 3046 3882 

Ik voel me prettiger bij een 
mannelijke huisarts. 

47% 40% 8% 13% 34% 38% 7% 5% 4% 5% 3052 3880 

Vrouwelijke huisartsen zijn 
nauwkeuriger in het vaststellen 
van het probleem. 

41% 37% 5% 7% 38% 41% 12% 11% 4% 5% 3054 3886 

Een vrouwelijke huisarts die mij 
advies geeft hoe ik gezonder kan 

leven, vind ik geloofwaardiger 

dan een mannelijke huisarts. 

51% 52% 6% 8% 36% 34% 5% 4% 2% 2% 3044 3888 

Met mijn gevoelens kan ik beter 
terecht bij een vrouwelijke 
huisarts. 

41% 35% 6% 8% 31% 28% 14% 18% 7% 11% 3047 3881 

Een zakelijke, niet te emotionele 
benadering vind ik belangrijk bij 
een huisarts. 

16% 17% 12% 19% 30% 30% 21% 22% 21% 13% 3042 3889 

Bij vrouwelijke huisartsen voel ik 
me, anders dan bij mannen, zelfs 

met een klein probleem welkom. 

44% 40% 5% 8% 34% 33% 11% 11% 6% 8% 3045 3888 

Een zakelijke benadering zie ik 

vaker bij een vrouwelijke 
huisarts. 

44% 40% 14% 14% 36% 37% 4% 6% 2% 2% 3045 3883 

Een mannelijke huisarts focust 
minder op de emoties van een 
patiënt dan een vrouwelijke 
huisarts. 

38% 33% 7% 10% 32% 31% 20% 21% 4% 6% 3039 3890 
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Ik luister beter naar een 
vrouwelijke huisarts, dan naar 
een mannelijke. 

51% 52% 6% 8% 36% 34% 5% 3% 3% 3% 3042 3882 

 
 
Zijn er onderwerpen of klachten die u liever met een mannelijke huisarts bespreekt? 

 
13% van de mannelijke deelnemers bespreekt liever bepaalde onderwerpen of klachten met een mannelijke huisarts. 
 

 Man Vrouw 

Ja 13% 8% 

Nee 87% 92% 

Aantal keren beantwoord: 3063 3904 

 
Zijn er onderwerpen die u liever met een vrouwelijke huisarts bespreekt? 
 
39% van de vrouwelijke deelnemers bespreekt liever bepaalde onderwerpen of klachten met een vrouwelijke huisarts. 
 

 Man Vrouw 

Ja 7% 39% 

Nee 93% 61% 

Aantal keren beantwoord: 3063 3886 
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Stel, u loopt al een paar weken rond met bepaalde gezondheidsklachten en kunt kiezen uit een mannelijke of vrouwelijke huisarts. Wilt u 
per klacht/vraag aangeven met wie u deze het liefst bespreekt? 
 
Zowel vrouwelijke en mannelijk deelnemers bespreken psychologische problemen, problemen door spanningen in het gezin of huiselijk geweld en een 
ziek kind vaker liever met een vrouwelijke huisarts dan met een mannelijke huisarts. 
Het (vermoeden van) een seksueel overdraagbare aandoening bespreken mannelijke deelnemers liever met een mannelijke huisarts en vrouwelijke 
deelnemers met een vrouwelijke huisarts. 

Medisch onverklaarbare klachten bespreken de vrouwelijke deelnemers vaker liever met een vrouwelijke huisarts dan de mannelijke deelnemers.  

 

 Met man Met vrouw Maakt niet uit Aantal keren beantwoord 

 Man  Vrouw Man  Vrouw Man  Vrouw Man  Vrouw 

Hartklachten 3% 4% 4% 7% 94% 89% 3039 3878 

Verslavingen 3% 3% 5% 6% 92% 91% 3027 3853 

Behandeling chronische ziekten 3% 4% 5% 8% 92% 88% 3038 3880 

Een ziek kind 1% 3% 10% 9% 89% 89% 3033 3855 

(vermoeden van) een seksueel 
overdraagbare aandoening 

11% 2% 4% 28% 85% 70% 3033 3861 

Medisch onverklaarbare klachten 3% 4% 7% 14% 89% 82% 3044 3889 

Hoge bloeddruk 2% 3% 3% 4% 95% 93% 3038 3883 

Psychologische problemen 5% 4% 13% 19% 83% 76% 3043 3878 

Problemen door spanningen in het 

gezin of huiselijk geweld 

3% 4% 11% 18% 86% 78% 3033 3866 

Verwondingen 2% 3% 3% 4% 95% 93% 3040 3867 

 
Hebt u er moeite mee als een arts van het andere geslacht uw borst(en), buik, billen of geslachtsdelen ziet? 
 

Vrouwelijke deelnemers hebben er vaker moeite mee als een arts van het andere geslacht hun borst(en), buik, billen of geslachtsdelen ziet dan 
mannelijke deelnemers (5% t.o.v. 20%). 
 

 Man Vrouw 

Ja, omdat 5% 20% 

Nee 95% 80% 

Aantal keren beantwoord: 3050 3888 
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Hebt u zich weleens geschaamd voor een klacht waarmee u bij de huisarts aanklopte? 
 
Vrouwelijke deelnemers hebben zich vaker geschaamd voor een klacht waarmee zij bij de huisarts 
aanklopte dan de mannelijke deelnemers (9% t.o.v. 21%).  
 

 Man Vrouw 

Ja 9% 21% 

Nee 91% 79% 

Aantal keren beantwoord: 3051 3885 

 
Hebt u weleens een bezoek aan de huisarts uitgesteld omdat u ertegen opzag bepaalde 
klachten te bespreken omdat de arts een man of juist een vrouw was? 
 
Vrouwelijke deelnemers hebben vaker een bezoek aan de huisarts uitgesteld omdat zij ertegen 
opzagen om bepaalde klachten te bespreken, omdat de arts een man of juist een vrouw was dan 

mannelijke deelnemers (4% t.o.v. 12%). 
 

 Man Vrouw 

Ja 4% 12% 

Nee 96% 88% 

Aantal keren beantwoord: 3055 3905 

 

Hebt u weleens een second opinion gevraagd omdat u wilde dat ook een huisarts van het 
andere geslacht zijn of haar mening gaf over uw klachten? 
 

 Man Vrouw 

Ja 3% 3% 

Nee 97% 97% 

Aantal keren beantwoord: 3055 3902 

 

Hebt u meestal contact met dezelfde huisarts? 
 
79% van zowel de vrouwelijke als de mannelijke deelnemers heeft meestal contact met dezelfde 

huisarts. 
21% van zowel de vrouwelijke als de mannelijke deelnemers heeft niet altijd contact met dezelfde 
huisarts. 
 

 Man Vrouw 

Ja 79% 79% 

Nee, dit wisselt per keer 21% 21% 

Aantal keren beantwoord: 3063 3906 

 
Is uw huisarts een man of een vrouw? 
 
Van de mannelijke deelnemers, die meestal contact hebben met dezelfde huisarts, heeft 62% een 

mannelijke huisarts en 38% een vrouwelijke huisarts. 
Van de vrouwelijke deelnemers, die meestal contact hebben met dezelfde huisarts, heeft 44% een 
vrouwelijke huisarts en 56% een mannelijke huisarts.  
 

 Man Vrouw 

Man 62% 56% 

Vrouw 38% 44% 

Aantal keren beantwoord: 2418 3093 
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Hebt u bewust gekozen voor een mannelijke huisarts? 
 
11% van de vrouwelijke deelnemers, die een mannelijke huisarts heeft, heeft bewust voor een 
mannelijke huisarts gekozen.  
8% van de mannelijke deelnemers, die een mannelijke huisarts heeft, heeft bewust voor een 
mannelijke huisarts gekozen. 
 

 Man Vrouw 

Ja, omdat 8% 11% 

Nee 92% 89% 

Aantal keren beantwoord: 1499 1719 

 
Komt het weleens voor dat u toch liever een vrouwelijke huisarts zou willen spreken? 
Bijvoorbeeld bij bepaalde klachten? 
 

25% van de vrouwelijke deelnemers met een mannelijke huisarts, wil af en toe liever een 
vrouwelijke huisarts spreken. Bijvoorbeeld bij bepaalde klachten. 

6% van de mannelijke deelnemers met een mannelijke huisarts, wil af en toe liever een 
vrouwelijke huisarts spreken. Bijvoorbeeld bij bepaalde klachten. 
 

 Man Vrouw 

Ja, als 6% 25% 

Nee 94% 75% 

Aantal keren beantwoord: 1494 1722 

 
Kunt u, als u daarom vraagt, ook daadwerkelijk terecht bij een vrouwelijke huisarts? 
 
13% van de vrouwelijke deelnemers met een mannelijke huisarts, kan als zij daarom vraagt, niet 
terecht bij een vrouwelijke huisarts. 

8% van de mannelijke deelnemers met een mannelijke huisarts, kan als hij daarom vraagt, niet 
terecht bij een vrouwelijke huisarts. 
 

 Man Vrouw 

Ja 51% 56% 

Nee 8% 13% 

Weet ik niet 41% 30% 

Aantal keren beantwoord: 1504 1728 

 
Hebt u bewust gekozen voor een vrouwelijke huisarts? 
 
32% van de vrouwelijke deelnemers, die een vrouwelijke huisarts heeft, heeft bewust voor een 
vrouwelijke huisarts gekozen.  

15% van de mannelijke deelnemers, die een vrouwelijke huisarts heeft, heeft bewust voor een 
vrouwelijke huisarts gekozen.  
 

 Man Vrouw 

Ja, omdat 15% 32% 

Nee 85% 68% 

Aantal keren beantwoord: 906 1356 
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Komt het weleens voor dat u toch liever een mannelijke huisarts zou willen spreken? 
Bijvoorbeeld bij bepaalde klachten? 
 
4% van de vrouwelijke deelnemers met een vrouwelijke huisarts, wil af en toe liever een 
mannelijke huisarts spreken. Bijvoorbeeld bij bepaalde klachten. 
6% van de mannelijke deelnemers met een vrouwelijke huisarts, wil af en toe liever een 
mannelijke huisarts spreken. Bijvoorbeeld bij bepaalde klachten. 

 

 Man Vrouw 

Ja, als 6% 4% 

Nee 94% 96% 

Aantal keren beantwoord: 899 1357 

 
Kunt u, als u daarom vraagt, ook daadwerkelijk terecht bij een mannelijke huisarts? 
 

16% van de vrouwelijke deelnemers met een vrouwelijke huisarts, kan als zij daarom vraagt, niet 
terecht bij een mannelijke huisarts. 

12% van de mannelijke deelnemers met een vrouwelijke huisarts, kan als hij daarom vraagt, niet 
terecht bij een mannelijke huisarts. 
 

 Man Vrouw 

Ja 45% 49% 

Nee 12% 16% 

Weet ik niet 43% 35% 

Aantal keren beantwoord: 906 1656 

 
Kunt u kiezen tussen een mannelijke of een vrouwelijke huisarts? 
 

70% van de vrouwelijke deelnemers, met een wisselende huisarts, kan kiezen tussen een 
mannelijke of vrouwelijke huisarts. 
66% van de mannelijke deelnemers, met een wisselende huisarts, kan kiezen tussen een 
mannelijke of vrouwelijke huisarts.  
 

 Man Vrouw 

Ja 66% 70% 

Nee 34% 31% 

Aantal keren beantwoord: 623 800 

 
Zijn de huisartsen die u spreekt overwegend mannen, overwegend vrouwen, of spreekt u 
zowel mannen als vrouwen? 
 
Zowel de mannelijke als de vrouwelijke deelnemers, met wisselende huisartsen, spreken in ruim 

60% van de gevallen met ongeveer evenveel mannen als vrouwen. 
 

 Man Vrouw 

Overwegend mannen 11% 12% 

Overwegend vrouwen 24% 26% 

Ongeveer evenveel mannen als 
vrouwen 

66% 62% 

Aantal keren beantwoord: 634 805 
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In Nederland zijn we vrij om zelf te kiezen door welke huisarts we behandeld willen 
worden. Wist u dat u het recht hebt om te worden geholpen door een mannelijke of juist 
vrouwelijke huisarts, als u dat wilt? 
 
35% van de vrouwelijke deelnemers wist niet dat zij het recht hebben om geholpen te worden door 
een mannelijke of juist vrouwelijke huisarts.  
42% van de mannelijke deelnemers wist niet dat zij het recht hebben om geholpen te worden door 

een mannelijke of juist vrouwelijke huisarts. 
 

 Man Vrouw 

Ja, dat wist ik 58% 65% 

Nee, daarvan was ik niet op de 
hoogte 

42% 35% 

Aantal keren beantwoord: 3056 3889 

 

Hebt u in het verleden weleens uw voorkeur uitgesproken voor een mannelijke of 
vrouwelijke huisarts? 

 
Vrouwelijke deelnemers hebben vaker weleens een voorkeur uitgesproken voor een vrouwelijke 
huisarts (16%) dan mannelijke deelnemers voor een mannelijke huisarts (3%). 
 

 Man Vrouw 

Ja, voor een man, omdat 3% 4% 

Ja, voor een vrouw, omdat 4% 16% 

Nee, nooit 93% 81% 

Aantal keren beantwoord: 3044 3889 

 
Hebt u als vrouw weleens een mannelijke huisarts bezocht, of als man een vrouwelijke 

huisarts? 
 
95% van de vrouwelijke deelnemers heeft weleens een mannelijke huisarts bezocht. 
80% van de mannelijke deelnemers heeft weleens een vrouwelijke huisarts bezocht. 
 

 Man Vrouw 

Ja 80% 95% 

Nee 20% 5% 

Aantal keren beantwoord: 2783 3880 

 
Leeftijdsverdeling 
 
De mannelijke deelnemers zijn overwegend ouder dan de vrouwelijke deelnemers. 1% van de 
mannelijke deelnemers en 7% van de vrouwelijke deelnemers is onder de 40 jaar. 84% van de 

mannelijke deelnemers en 57% van de vrouwelijke deelnemers is 60 jaar of ouder.  
 

 Man Vrouw 

< 40 jaar 1% 7% 

40 – 49 jaar 3% 10% 

50 – 59 jaar 12% 26% 

60 – 69 jaar 40% 38% 

> 69 jaar 44% 19% 

Aantal keren beantwoord: 3050 3854 
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In welke provincie woont u? 
 

 Man Vrouw 

Zuid-Holland 18% 21% 

Noord-Holland 15% 16% 

Noord-Brabant 15% 14% 

Gelderland 13% 12% 

Utrecht 8% 9% 

Limburg 9% 6% 

Overijssel 7% 6% 

Friesland 3% 4% 

Flevoland 4% 3% 

Zeeland 2% 2% 

Groningen  3% 3% 

Drenthe 3% 3% 

Aantal keren beantwoord: 3041 3847 

 

Opleidingsniveau 
 
De mannelijke deelnemers zijn vaker (50%) hoog opgeleid dan de vrouwelijke deelnemers (41%). 
Vrouwelijke deelnemers zijn vaker middelbaar opgeleid (49%) dan mannelijke deelnemers (38%). 
 

 Man Vrouw 

Laag opgeleid 11% 10% 

Middelbaar opgeleid 38% 49% 

Hoog opgeleid 50% 41% 

Aantal keren beantwoord: 2937 3710 

 
 


