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1. Wat is de Ochtendspits 
 
Zie hiervoor  
- Uitleg op de site https://mcc-klik.nl/ochtendspits 
- Daar vindt u ook een scan van het artikel gepubliceerd in Huisarts en Wetenschap, 

december 2019.  
 

 
2. Organisatie Ochtendspits 
 
De administratie rond Ochtendspits Zwolle wordt door MCC Klik (mevr. A.H.M. Jong) 
verzorgd. 
De redactie wordt gevormd door twee medewerkers namens MCC Klik (de heer J.L. ten 
Berg, v/h algemeen coördinator en mevrouw S. Witteveen, huisarts en huidig algemeen 
coördinator) en door twee huisartsen namens de WDH (de heer M. Blanker, later in 2021 
mevrouw K. van Groeningen en de heer E. van Herk). De heer H.C.T. Branbergen is 
eindredacteur.  
Het softwarepakket is in 2015 ontwikkeld door MDL-Solutions in samenspraak met de heer 
Branbergen. Op 1 januari 2016 is de Ochtendspits gestart. 
Afspraken deelname: 
De Ochtendspits wordt niet gesponsord en moet derhalve door de bijdragen van de 
deelnemers en belanghebbende organisaties bekostigd worden.  
In de Interlinebijdrage van de huisartsen zit ook een bijdrage voor de Ochtendspits, alle 
huisartsen die deelnemen aan Interline ontvangen de Ochtendspits.  
Het opleidingsinstituut van de huisartsen in Groningen betaalt een bijdrage voor de 
deelname van hun huisartsen in opleiding in de regio Zwolle. 
De opleidingsafdeling van de Isala Academie betaalt een bijdrage voor de deelname van de 
coassistenten werkzaam in Isala.  
Specialisten van Isala krijgen na verzoek daartoe gratis de Ochtendspits toegezonden.  
Huisartsen die na hun opleiding nog waarnemen in de regio  Zwolle krijgen na verzoek nog 
een jaar gratis de Ochtendspits toegezonden.  
Anderen kunnen de Ochtendspits toegezonden krijgen voor € 25,- per jaar.  
 
 

3. Over 2021 
 
Deelnemers 
- Het absolute aantal deelnemende huisartsen was in 2021: 224.  

84% daarvan (188) beantwoordden regelmatig de Ochtendspitsvragen. 
- Het percentage juist beantwoorde vragen blijft in stijgende lijn met de opleiding: 

coassistenten (52%) - huisartsen in opleiding (61%) - huisartsen (65%). Zie tabel 3. 
 
Vragen 
- In 2019 is begonnen oude vragen uit 2016 te herhalen. Dat was in 2021 ook het 

geval, 73% van de vragen betrof een herpublicatie. Er zijn nu zoveel oude vragen 

https://mcc-klik.nl/ochtendspits
https://mdl-solutions.nl/


 

 

dat een 4-jaars cyclus daarmee te vullen is. Veel oude vragen zijn in 2020 
herbeoordeeld, en alleen die vragen worden wederom gepresenteerd. 

- Het aantal nieuwe vragen naar aanleiding van cursussen was in 2021 wederom 
gedaald (12, tabel 4). Oorzaak is onder meer de Coronacrisis waardoor minder 
cursussen georganiseerd zijn waar vragen uit voort kunnen komen, maar ook is er 
een periode minder aandacht voor geweest. Daarin treedt nu weer herstel op, met 
name eind 2021 zijn er weer nieuwe vragen gereed gekomen. Het aantal nieuwe 
vragen wordt in vergelijking met de beginperiode ook beperkt omdat over vele 
onderwerpen al vragen bestaan. 

 
4. Publicatie 
 
Huisarts en Wetenschap, december 2019, pg 48/49, ‘Regionale werkafspraken met 
een digitale quiz implementeren’, Dirk Branbergen.  



 

 

4. Cijfers 2016 - 2021 
 
Peildatum is steeds het einde van het genoemde jaar. 

 
Tabel 1. Aantal deelnemers Ochtendspits 
 

Deelnemers 2021 2020 2019 2018 2017 2016 

Huisartsen Interline 222 230 225 217 211 200 

Coassistenten Isala 69 71 123 96 100 76 

Huisartsen in opleiding 143 123 135 117 100 - 

 
De hier weergegeven aantallen zijn een indicatie, met name bij de coassistenten en de huisartsen in 
opleiding zijn er uiteraard veel mutaties. Door ‘opschonen’ in het systeem is het aantal coassistenten 
in 2020 lager. 

 
 

Tabel 2. Gemiddelde aantal deelnemers per vraag dat de vraag beantwoordde, 
percentage daarvan ten opzichte van totaal aantal deelnemers 
 

Deelnemers 2021 2020 2019* 2018 2017 2016 

Huisartsen Interline 188*  
[84%] 

103 
[45%] 

113 [50%] 123 
[56%] 

116 
[55%] 

113 
[55%] 

Coassistenten Isala 7** [10%] 27 
[38%] 

29 [24%] 30 [31%] 24 [24%] 34 [44%] 

Huisartsen in 
opleiding 

32 [22%] 34 
[28%] 

39  [29%] 34 [29%] 33 [33%] - 

 
* Opmerkelijk meer dan vorige jaren, geen duidelijke verklaring. 
** Vanaf 9 juli ineens veel meer, namelijk gemiddeld 17 antwoorders per vraag [25%]. Reden daarvan 
is onduidelijk. 

 
 

Tabel 3. Gemiddelde per vraag juist beantwoord 
 

Deelnemers 2021 2020 2019 2018 2017 2016 

Huisartsen Interline 65% 61% 61% 64% 62% 63% 

Huisartsen in 
opleiding 

61% 56% 56% 58% 57% - 

Coassistenten Isala 52% 52% 52% 50% 50% 50% 

 
De getallen bleven jaren stabiel, maar nu stijgt het percentage goede antwoorden met name bij de 
huisartsen en de huisartsen in opleiding. 

Tabel 4. Aantal vragen 



 

 

 

Vragen 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2004-2015 

Totaal aantal 
vragen 

[100%] 
370 

[100%] 
345 

[100%] 
331 

281 238 161 114 

Alleen voor regio [19%]      
72 

[18%]     
63 

[30%]   
99 

    

Landelijk 
bruikbaar 

[74%]   
272 

[82%]   
282 

[67%] 
223 

    

Nog in bewerking 
of geparkeerd 

[7%]       
26* 

[10%]     
33 

[3%]       
9 

    

Nieuw gemaakt  12 40 50 43 77 47 114 

        

Gebruikt (totaal) [100%]   
67** 

[100%]   
73 

[100%]   
82 

83 81 83 0 

Gebruikt voor 2de 
keer (of meer) 

[73%]     
49 

[41%]     
30 

[41%]   
34 

2    

        

Beschikbare 
nieuwe vragen 

16*** 9 31 35    

 
* Een aantal oude vragen staat ‘geparkeerd’ i.v.m. het verwachte uitkomen van nieuwe richtlijnen (met 
name cardiologie en CVRM). 
** Ook dit jaar is de Ochtendspits in november en december een aantal weken gestopt tijdens de 
digitale presentatie van nieuwe huisartsen en specialisten (de ‘Zwolse Nieuwe’). 
*** Een aantal nieuwe vragen is eind 2021 ter beschikking gekomen en zal dus in 2022 gepubliceerd 
worden. 

 

Tabel 5. Herkomst nieuwe vragen 
 

Herkomst 
vragen 

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2004-2015 Totaal 

Werkafspraken 5 9 10 3 16 0 8 51 

Interline 5 10 21 26 34 21 92 209 

WDH 2 8 2 12 4  4 3 35 

Warffum 0 0 2 2 8 9 0 21 

van Herk 0 9 15 0 14 13 11 62 

Casuïstiek 0 2      2 

Ander MCC 0 2 0 0 1 0 0 3 

Totaal 12 40 50 43 77 47 114 383 

 
De Corona pandemie wreekt zich, maar eind 2021 kwamen toch weer nieuwe vragen beschikbaar.  


