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Summary 

A typically Dutch phenomenon or a linguistic problem? 

General practitioners (GPs) frequently experience the uneasy feeling that there may 
be something wrong with a particular patient, without having a clear diagnosis. In the 
Netherlands and in Flanders, GPs use the rather typical expression “niet-pluis” (NP) 
for this feeling, while the opposite, “pluis” (P), indicates a situation where a GP feels 
secure about the way to deal with a patient’s complaint, even without having a clear 
diagnosis. These PNP feelings were the topic of our research. It seems to be a kind of 
implicit knowledge: although every Dutch-speaking GP knows what “pluis” and “niet-
pluis” (PNP) mean, an appropriate description was lacking, and when we started our 
research, the value of this phenomenon had hardly ever been studied in the 
Netherlands or in Flanders. At the start of our study, five years ago, we asked 
ourselves how to present our future findings in the international medical literature. 
Since PNP was found to be a well-known phenomenon in general practice all over 
Europe, as we show in chapter 3, we translated the Dutch expression PNP as “gut 
feelings”. In fact, GPs in other European countries who are becoming enthusiastic 
about our research topic are sometimes envious of the Dutch expression PNP, as it 
offers such a compact and clear description of these feelings. In fact, whereas “niet 
pluis” is a well-described general concept in Dutch dictionaries, “pluis” is only used in 
medical reference books.  

Research questions 

Since our main goal was to gain insight into the nature and significance of gut feelings 
(PNP) in general practice, we formulated the following questions for the research 
underlying this thesis (chapter 1):  
• What is known from the literature about the nature of diagnostic reasoning by 

experienced GPs? 
• What meaning and significance do GPs attach to gut feelings (P or NP) and what 

opinions do they have about the PNP concept, as used in routine practice and 
during out of office hours? What determinants may play a role in developing gut 
feelings (PNP)?   

• How can we achieve consensus about a description of gut feelings (PNP) which 
would enable us to operationalise this concept?  

• How do disciplinary tribunals in the Netherlands use gut feelings (PNP) in their 
considerations and what does this mean for the professional standards on quality 
of health care? 

• Are we able to explain how gut feelings (PNP) arise and function within the 
physician’s knowledge network? 

• What research agenda can be drawn up for the validation of the concept of gut 
feelings (PNP) and its value for routine practice and medical education? 
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Theoretical framework 

The role of gut feelings in general practice seems to be embedded in the diagnostic 
reasoning of GPs, which is why we started our research by studying the nature of  the 
diagnostic reasoning of experienced GPs, by reviewing the literature on medical 
problem-solving and medical decision-making theories (chapter 2). If we wanted to 
unravel the role of gut feelings, we had to know the general theoretical frameworks 
by which GPs’ diagnostic reasoning can be understood. The review showed that 
knowledge structure in an experienced GP’s mind is more efficiently organized than in 
that of inexperienced colleagues, and that the search paths they follow to retrieve the 
appropriate knowledge are shorter. This means that the encyclopaedic knowledge 
they have gained from books during medical education is reorganized as a result of 
the experience they gain in practice and are made more easily accessible and 
applicable. Experienced doctors think along several diagnostic tracks at once, and 
decide how much weight to attach to the available information in the specific context 
of the patient, thinking in terms of proportions, in categories of certainty and in 
orders of magnitude instead of using exact numbers. We also learned that GPs do not 
always establish an exact diagnosis but predict a particular outcome. Experienced GPs 
are therefore characterized by their ability to correctly estimate the prior probability 
of a disease. As to the diagnostic role of gut feelings, GPs seem to have a prognosis in 
mind or at least a feeling that may alert or reassure them. Finally, a typical asset of 
GPs is their contextual knowledge. This means that they combine knowledge about an 
individual patient with knowledge about the behaviour of particular diseases in other 
patients and background knowledge from the scientific literature to determine the 
prior probability.  

Wider outlook 

At the beginning of our research we dreamed about a four-field table with all boxes 
filled with numbers. These numbers would then enable us to calculate the predictive 
value of gut feelings and pronounce upon the usefulness of gut feelings as a diagnostic 
tool in general practice and its appropriateness in medical education. However, 
measuring requires a measuring instrument, and since hardly anything could be found 
in the medical literature about gut feelings we had to build from scratch a concept 
with an accessible and valid description and with measurable determinants. A 
qualitative approach using focus groups with experienced and inexperienced GPs 
enabled us to evaluate the meanings and significance they attach to gut feelings and 
their opinions about them (chapter 4). This approach yielded information about gut 
feelings that are known among GPs and allowed us to develop a wider perspective on 
the topic. An independent moderator chaired the focus group sessions and a scenario 
was used to ensure that all aspects relating to our research topic would come up in 
the discussion, while the texts were coded by three independent researchers. Only 
after data saturation has been reached -after four focus group sessions including 
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28 GPs – did we stop the information gathering process. All measures were taken to 
diminish the risk of bias. 
The grounded theory approach was particularly suitable for analyzing the transcripts 
of the text, since the alternating phases of gathering and analyzing data during the 
consecutive focus groups led to a continuous process of exploration, reflection and 
comparison. After each group we adapted the scenario to clarify unclear points and to 
explore new questions induced by the information from the previous focus group(s). 
This continuous process of comparing old and new data enabled us to identify 
building blocks needed to ground a theoretical concept. Two types of gut feelings 
were distinguished, a sense of alarm and a sense of reassurance, and several 
determinants were found. We visualized gut feelings and interrelated determinants in 
a knowledge network. Most of the GPs, including inexperienced ones, trusted their 
gut feelings. Although the participants of the last focus group were all young, very 
enthusiastic doctors, who were working part-time and were familiar with evidence-
based medicine they nevertheless felt positive about the guiding role of gut feelings in 
the diagnostic process. We were surprised by the significance GPs attached to the 
sense of reassurance as well as to the sense of alarm. Although not always aware of 
its presence, participants underlined how often a sense of reassurance steered the 
diagnostic process. However, some GPs distrusted gut feelings and tried to avoid them 
by using objective rational diagnostics, or even had difficulty developing them. They 
argued that there was no evidence in the literature for the value of gut feelings.  

Narrowing the focus 

In the next phase we approached our research topic from another point of view, 
commonly referred to as triangulation. This term derives from navigation where 
people discover their position on a map by taking bearings on two landmarks. We 
summarized the findings of the focus group research in six statements and asked well-
known Dutch and Belgian opinion leaders and experts in the field of general practice, 
working at universities in educational or research programmes to participate in a 
Delphi consensus procedure (chapter 5). The aim of this anonymous process was to 
determine the extent to which these experts (N=27) would agree with the statements 
presented to them. Four rounds of rating, re-formulating statements and re-rating 
were needed to reach sufficient consensus on seven statements (see Text box). The 
consensus proved to be in line with the focus group results, narrowing our scope to 
the well-defined concept of two kinds of gut feelings. The descriptions of the sense of 
alarm and the sense of reassurance have enabled us to operationalise the concept for 
future research, and the triangulation process increased the validity of the results.  
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Text box Accepted statements 

• Statement 1a: A ‘sense of alarm’ means that a GP perceives an uneasy feeling as he/she is 
concerned about a possible adverse outcome. 

• Statement 3: A ‘sense of alarm’ implies that a GP worries about a patient’s health status, even 
though he/she has found no specific indications yet; it is a sense of ‘there’s something wrong 
here’. 

• Statement 2: A ‘sense of alarm’ activates the diagnostic process by stimulating a GP to 
formulate and weigh up working hypotheses that might involve a serious outcome. 

• Statement 4: A ‘sense of alarm’ means that, if possible, the GP needs to initiate specific 
management to prevent serious health problems 

• Statement 9: A ‘sense of alarm’ will decrease as the diagnosis and the right management 
become clearer.  

• Statement 5: A ‘sense of reassurance’ means that a GP feels secure about the further 
management and course of a patient’s problem, even though he/she may not be certain about 
the diagnosis: everything fits in. 

• Statement 8: The ‘sense of reassurance’ and the ‘sense of alarm’ constitute a dynamic element 
in a GP’s diagnostic process.  

 

Disciplinary tribunals and gut feelings 

Reports on interesting and instructive decisions of Dutch disciplinary tribunals 
published in the Dutch general medical journal Medisch Contact show that tribunals 
sometimes use the term gut feelings (or rather the Dutch term “niet-pluis”) in their 
considerations when they pass judgement on physicians against whom a complaint 
has been filed. We were, of course, interested in the way they have dealt with the 
phenomenon of gut feelings since, in the Netherlands, their judgements are 
considered to set standards for professional attitudes and interventions. Surprisingly, 
the tribunals proved to be able to evaluate the role of gut feelings in the diagnostic 
process, even though a valid description of gut feelings and evidence for its value 
were still lacking (chapter 6). An exploratory study was performed by searching two 
Dutch digital databases over a nine-year period. The sense of alarm was mentioned in 
the judgments in 34 cases, mostly regarding GPs and hospital specialists. We learned 
from legal experts, however, that numbers are less important than the way judges 
have argued in these cases. The sense of alarm was usually referred to as a diagnostic 
tool to assess a patient’s situation. Defendants were hardly ever reproached for 
missing the correct diagnosis, but mostly for not acting in a professional manner, 
indicating that a sense of alarm must be followed by further diagnostic steps in 
agreement with professional standards. We conclude that the sense of alarm as a 
diagnostic tool has been taken seriously by Dutch disciplinary tribunals. The 
significance of gut feelings in medicine is apparently assumed to be a kind of implicit 
knowledge among physicians.    
Information from national representatives and key persons of the European General 
Practice Research Network (EGPRN) in 22 European countries showed that in most of 
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these countries no central database with decisions of disciplinary tribunals is 
available, or such databases are not accessible for research.  

Third track 

Elstein & Shwarz’s selective review of the cognitive literature on the two diagnostic 
tracks, medical problem-solving and medical decision-making, improved our insights 
into the diagnostic process. We initially visualized the position of gut feelings in a 
diagram (chapter 4), inducing the diagnostic reasoning. Gut feelings may also bypass 
explicit reasoning, causing a prompt intervention, if any. However, we did not know 
how gut feelings arise and we could not yet explain how they influence the diagnostic 
reasoning. We therefore reviewed the literature on diagnostic reasoning from various 
perspectives, as well as on the basis of psychological theories of dual processing 
(chapter 7).  
Dual process theories distinguish two systems: the analytical system, which is explicit, 
controlled, rational, effortful and relatively slow, and the non-analytical system, which 
is implicit, is based on tacit, automatic and effortless thought processes and is 
associative, intuitive and fast. It is particularly the combined and interacting analytical 
and non-analytical cognitive processes which explain how gut feelings may arise as a 
third diagnostic track, next to medical problem-solving and medical decision-making. 
The role of affect in non-analytical processes as a state of positive or negative feeling 
has been acknowledged in several dual-process theories. Affective responses as 
heuristics or mental shortcuts guide the diagnostic reasoning, helping physicians to 
navigate, mostly in an efficient way, in complex, uncertain and sometimes dangerous 
situations (dangerous for the patient, that is).  
We conceptualized expert medical knowledge as a large and highly coherent, 
associative network. Since knowledge structures become richer by experience, more 
diversified, better coordinated and attuned to patients’ problems, non-analytical 
reasoning will do most of the diagnostic work. Gut feelings can be explained as the 
result of non-analytical reasoning and are similar to intuition but more specific, as 
they are confined to prognostic assessments of the patient’s situation, often 
accompanied by bodily sensations.  
We then adjusted our first diagram (chapter 4) since it proved to be insufficient to 
visualize our later insights (chapter 7). Gut feelings act as a third track and we wish to 
emphasize that GPs simultaneously use elements of all tracks as result of the 
interaction between analytical and non-analytical processes.  

Research agenda 

The final step in our research path was to establish a research agenda. We wondered 
what research questions would enable us to validate the concept of gut feelings and 
estimate its usefulness for daily practice and medical education. We already knew 
what determinants of gut feelings play a part, but we did not yet know how their 
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contribution to the development of such feelings could be measured. An appropriate 
method to approach this problem was the nominal group technique (NGT), since it 
may stimulate a controlled brain wave among experts on the topic (chapter 8). We 
therefore applied this technique in a study in which an independent moderator and a 
scenario developed in advance ensured that all four consecutive phases of the 
procedure were completed. Generating ideas in silence, recording and evaluating 
them and finally anonymously ranking the best ideas yielded a long list of research 
questions and corresponding appropriate designs, and the harvest became even 
richer when we repeated this session with different groups. In the outcome, high 
priority was given to questions about the prevalence and the diagnostic value, and 
about the validation of determinants. Most of the questions listed were actually 
already in our mind when we started the NGT, but we obtained more information 
about their priorities and, much more importantly, about the research designs that 
are appropriate to find valid answers. The long-list of ten main research questions and 
nine corresponding designs offers excellent opportunities to collaborate in 
international research projects.  

Overlooking our work 

The General Discussion (chapter 9) addresses the strengths and weaknesses of our 
study and offers some comments on diagnostic reasoning and medical education. It 
then discusses some epistemological notions and concludes with recommendations 
and an overview of planned activities.  
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Samenvatting 

Hoe typisch Nederlands is het begrip ‘pluis en niet-pluis’?  

Huisartsen ervaren regelmatig het wat ongemakkelijke en onrustig makende gevoel 
dat er iets mis is met een patiënt terwijl ze niet goed weten wat er aan de hand is. 
Voor dat gevoel gebruiken huisartsen in Nederland en Vlaanderen het kenmerkende 
gezegde dat er iets ‘niet-pluis’ is. In situaties waarbij de huisarts zich zeker voelt over 
hoe te handelen, ook al ontbreekt een duidelijke diagnose, wordt veelal de term 
‘pluis’ gebruikt. Dit typische ‘pluis en niet-pluis’ gevoel (PNP) is het onderwerp van 
deze studie. Iedere Nederlandstalige huisarts is vertrouwd met dit begrip, hoewel een 
goede omschrijving ontbrak toen we met het onderzoek begonnen. De diagnostische 
waarde van het begrip was vrijwel niet onderzocht. Het gaat hier blijkbaar om 
impliciet veronderstelde kennis van het begrip. Bij de start van ons onderzoek, vijf jaar 
geleden, vroegen we ons af hoe we de resultaten ervan zouden kunnen 
communiceren in de Engelstalige literatuur. Is PNP een typisch Nederlandstalig 
fenomeen of zou het ook buiten de grenzen door huisartsen worden herkend en 
benoemd? In hoofdstuk 3 doen we verslag van een survey onder Europese huisartsen 
waaruit blijkt dat de omschrijving van het ‘niet-pluis’ gevoel door alle respondenten 
wordt herkend. In sommige landen blijken er ook specifieke uitdrukkingen voor te zijn. 
Op basis van deze gegevens vertaalden we PNP in ‘gut feelings’. Gaandeweg ons 
onderzoek ontdekten we dat huisartsen buiten Nederland en Vlaanderen soms jaloers 
zijn op dit Nederlandstalige begrip omdat het ingewikkelde zaken op een compacte en 
duidelijke manier communiceerbaar maakt. In het Groot Woordenboek van de 
Nederlandse Taal wordt het ‘niet-pluis’ begrip omschreven als ‘het is daar niet in orde, 
niet veilig, er is iets verdachts, het spookt er’. ‘Pluis’ is als begrip alleen in een 
geneeskundig woordenboek terug te vinden. “Pluis en niet-pluis” wordt daar 
omschreven als het gevoel van de arts ten aanzien van een klacht of ziekte, zonder te 
beschikken over een diagnose. Op basis van intuïtie, ervaring en kennis kan de arts, 
aldus de omschrijving, veelal een onderscheid maken tussen onschuldige, niet-
alarmerende klachten (pluis) en ernstige aandoeningen waarvoor verdere 
behandeling noodzakelijk is (niet-pluis).  

Onderzoeksvragen 

Omdat het voornaamste doel van dit onderzoek het verhelderen van de diagnostische 
betekenis van PNP in de huisartsenpraktijk was, formuleerden we onderstaande 
vragen (hoofdstuk 1):  
• Wat is in de literatuur bekend over het diagnostisch denken van ervaren 

huisartsen?  
• Welke betekenissen geven huisartsen aan het begrip PNP voor hun dagelijks 

handelen, in de eigen praktijk en tijdens diensten? Welke factoren spelen naar de 
mening van huisartsen een rol bij de ontwikkeling van PNP? 
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• Kunnen we consensus bereiken over een omschrijving van PNP die ons in staat 
stelt om verder onderzoek te doen naar het functioneren van dit fenomeen in de 
huisartspraktijk? 

• Hoe wordt het begrip PNP gehanteerd door medische tuchtcolleges en wat 
betekent dit voor het professioneel handelen van artsen en de kwaliteit van zorg? 

• Zijn we in staat een theoretisch kader te vinden waarbinnen kan worden verklaard 
hoe PNP ontstaat en functioneert? 

• Is het mogelijk een onderzoeksagenda op te stellen gericht op het valideren van 
het concept PNP en op de betekenis ervan in de dagelijkse praktijk en de medische 
opleiding? 

Theoretisch raamwerk 

PNP lijkt in de huisartspraktijk ingebed te zijn in het diagnostisch denken van de 
huisarts en daarom hebben we ons eerst verdiept in het beloop van het diagnostisch 
denken van ervaren huisartsen aan de hand van literatuur over medisch 
probleemoplossen en medische besliskunde (hoofdstuk 2). Immers, als we de rol van 
PNP in de diagnostiek willen ophelderen, dienen we eerst de algemene, theoretische 
kaders te onderzoeken waarbinnen het diagnostisch redeneren kan worden begrepen. 
Dit deelonderzoek leerde ons dat ervaren huisartsen geen andere zoekstrategieën 
gebruiken dan onervaren collega’s maar dat de kennis van ervaren huisartsen 
efficiënter is georganiseerd en de zoekpaden naar de juiste kennis korter zijn. De op 
een encyclopedische wijze gestructureerde boekenkennis die artsen tijdens hun 
opleiding vergaren, wordt door praktijkervaring gereorganiseerd en snel toegankelijk 
en toepasbaar gemaakt. Ervaren huisartsen gebruiken tegelijkertijd de verschillende 
denklijnen van het medisch probleemoplossen (langs psychologische lijnen) en de 
medische besliskunde (door wiskundige beslisregels met behulp van statistische 
kennis). De beschikbare informatie wordt gewogen binnen de specifieke context van 
een patiënt en het gewicht van die informatie wordt meestal niet in exacte getallen 
uitgedrukt maar eerder in kansen op een continue schaal, in categorieën van 
zekerheid en in orden van grootte. Ook werd duidelijk dat huisartsen niet altijd een 
precieze diagnose kunnen stellen maar wel een voorspelling geven van de afloop. 
Ervaren huisartsen zijn goed in staat de voorafkansen op een bepaalde ziekte juist in 
te schatten. PNP lijkt een rol te spelen in dit proces van voorspellen, van zich een idee 
vormen over de prognose in een bepaald geval. PNP alarmeert de huisarts of stelt 
hem of haar juist gerust. De contextkennis van de huisarts - alles wat hij of zij weet 
van de patiënt  na en naast de gerichte anamnese en het lichamelijk onderzoek - blijkt 
een belangrijk stuk gereedschap voor de diagnostiek te zijn. Huisartsen combineren 
deze contextkennis met wetenschappelijke kennis en met ervaringskennis over hoe 
ziekten zich in het algemeen gedragen, om zo de voorafkansen op ziekte in een 
specifieke situatie in te schatten.  
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Een brede blik 

Bij de start van het onderzoekstraject droomden we van een vierveldentabel gevuld 
met getallen op basis waarvan we heel precies de voorspellende waarde van PNP 
zouden kunnen berekenen. Deze gegevens lijken immers nodig om iets te kunnen 
zeggen over de bruikbaarheid van PNP in de praktijk en in de opleiding geneeskunde. 
Om de voorspellende waarde van PNP te kunnen meten is een goed en betrouwbaar 
meetinstrument nodig. In de medische literatuur was echter bijna niets bekend over 
PNP in de huisartspraktijk en bleek een geschikt meetinstrument niet voorhanden. Dit 
impliceerde dat we ons eerst dienden te richten op een bruikbare en betrouwbare 
omschrijving van PNP inclusief de belangrijkste determinanten van het begrip. 
Gekozen werd voor een kwalitatief onderzoeksdesign omdat deze benadering ons het 
beste in staat stelde ons te richten op betekenissen die huisartsen geven aan het 
begrip ‘niet-pluis’ en hun oordeel over het begrip. We besloten om te werken met 
focusgroepen omdat deze methode stimuleert dat deelnemers reageren op wat 
anderen te berde brengen, terwijl ervaringen worden gedeeld en aangevuld 
(hoofdstuk 4) Op deze manier waren we in staat een zo breed mogelijke visie op het 
onderwerp te ontwikkelen. Een deskundige moderator zat de focusgroepsbijeen-
komsten voor. We stelden vooraf een draaiboek samen dat niet bedoeld was om de 
bijeenkomsten inhoudelijk te sturen maar wel om ervoor te zorgen dat alle aspecten 
van het ‘niet-pluis’ fenomeen aan bod zouden komen. De teksten van de 
bijeenkomsten werden door drie onafhankelijke onderzoekers geanalyseerd. Na vier 
verschillende focusgroepen met in totaal 28 deelnemende huisartsen werden geen 
nieuwe gegevens meer gevonden (datasaturatie) en kon dus worden gestopt met het 
verzamelen van informatie.  
We gebruikten de Grounded Theory benadering omdat deze manier van analyseren 
het mogelijk maakt de processen dataverzameling, coderen, vergelijken en reflecteren 
naast elkaar uit te voeren. Het categoriseren van codes kan binnen deze methode al 
gestart worden voordat de dataverzameling afgerond is. Door oude data te 
vergelijken met nieuwe kunnen nieuwe codes worden geformuleerd en nieuwe 
ideeën gegenereerd. De Grounded Theory benadering is erg geschikt voor het 
bestuderen van niet eerder onderzochte fenomenen. Op deze manier kan een 
theoretisch concept worden ontwikkeld, waarbij telkens oude gegevens worden 
vergeleken met voor dit doel specifiek verzamelde nieuwe gegevens.  
Door de deelnemers werd onderscheid gemaakt tussen een ‘niet-pluis’ en een ‘pluis’ 
gevoel. Bij ‘niet-pluis’ werden drie elementen belangrijk gevonden: het gevoel dat er 
iets niet klopt zonder op dat moment objectieve argumenten in handen te hebben, 
een wantrouwen ten aanzien van de situatie met onzekerheid over de prognostische 
betekenis van de klachten van de patiënt en ten slotte de noodzaak in te grijpen om 
ernstige schade aan de gezondheid van de patiënt te voorkomen. De deelnemers 
omschreven het ‘pluis’ gevoel als een zich zeker voelen over prognose en therapie, 
zelfs als de huisarts niet precies weet wat de diagnose is. De meeste deelnemende 
huisartsen vertrouwden PNP. Dat gold ook voor de minder ervaren deelnemers. Aan 
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de laatste focusgroep namen alleen vrouwelijke, in deeltijd werkende huisartsen met 
vijf jaar of minder ervaring deel, maar vertrouwd met evidence-based medicine. Ook 
zij waren positief over de rol van PNP in de huisartspraktijk. We waren verrast over 
het belang dat de meeste huisartsen hechtten aan PNP. De huisartsen onderstreepten 
hoe het ‘pluis’ gevoel het diagnostische denken kan sturen, ook als ze zich niet bewust 
waren van dat gevoel. Sommige huisartsen beschouwden PNP echter als een valkuil 
die zo goed mogelijk omzeild moest worden door rationele diagnostiek te verrichten. 
Deze huisartsen zeiden dat er geen bewijs is in de literatuur voor de diagnostische 
waarde van PNP.  
Belangrijke determinanten van PNP waren congruente en geruststellende, 
discongruente en alarmerende factoren en proces verstorende factoren, evenals 
contextkennis, ervaring, sensaties, persoonlijkheid en opleiding. We visualiseerden 
onze bevindingen in een netwerk en construeerden een diagram waarbinnen de 
diagnostische denkstromen van de huisarts en de plaats van PNP (‘gut feelings’) in dit 
geheel worden weergegeven.  

Focus op consensus 

In de volgende fase benaderden we ons onderwerp vanuit een ander gezichtspunt 
wat ook wel triangulatie wordt genoemd. Deze term is ontleend aan de scheepvaart. 
Om goed te kunnen navigeren, moet de actuele positie op de kaart precies worden 
bepaald. Door verschillende peilingen te verrichten op de wal wordt de 
betrouwbaarheid van een gevonden positie verhoogd. In ons geval betekende dit dat 
we een andere groep collega’s met specifieke ervaring naar een samenvatting van 
onze bevindingen uit de focusgroepbijeenkomsten lieten kijken. We legden, op zoek 
naar consensus, 27 experts op het gebied van huisartsgeneeskunde, verbonden aan 
universiteiten in Nederland en Vlaanderen, zes uitgangsstellingen voor (hoofdstuk 5). 
We gebruikten de Delphi consensus procedure waar in een anoniem en schriftelijk 
proces opvattingen van experts worden gepeild en in een score omgezet. Na elke 
ronde wordt het commentaar van de experts samengevat en de mate van instemming 
gemeten. Deze gegevens en de op basis hiervan aangepaste stellingen worden in een 
volgende ronde aan alle deelnemers voorgelegd met het verzoek om opnieuw te 
reageren en te scoren. In vier rondes bereikten we consensus over een zevental 
stellingen (tekstbox 1). De consensus bleek geheel in lijn te zijn met de resultaten van 
het focusgroepenonderzoek maar de conclusies waren nauwkeuriger geformuleerd. 
Het concept PNP werd hierdoor niet alleen bevestigd maar ook beter toegankelijk 
gemaakt voor verder onderzoek.  
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Tekstbox  Bereikte consensus. 

Niet-pluis 

• Stelling 1a: Niet-pluis betekent dat de huisarts een onbestemd gevoel heeft omdat hij/zij ongerust 
is over een mogelijk ongunstige afloop. 

• Stelling 2: Het “niet-pluis” gevoel activeert het diagnostische proces, in de richting van het 
formuleren en afwegen van werkhypothesen met een mogelijk ernstige afloop. 

• Stelling 3: “Niet-pluis” impliceert dat de huisarts de gezondheidssituatie van de patiënt 
wantrouwt hoewel hij/zij daar nog niet voldoende concreet gemaakte aanwijzingen voor heeft: 
hier klopt iets niet. 

• Stelling 4: “Niet-pluis” betekent dat, voor zover mogelijk, een gericht beleid op het voorkomen 
van ernstige gezondheidsproblemen noodzakelijk is. 

• Stelling 9: Een “niet-pluis” gevoel neemt af naarmate er meer duidelijkheid is over de diagnose 
en/of het beleid. 

Pluis 
• Stelling 5:“Pluis” betekent dat de huisarts zich gerust voelt over de verdere aanpak en afloop, ook 

al is hij/zij niet zeker van de diagnose: het klopt allemaal. 
Pluis en niet-pluis 

• Stelling 8: “Pluis en niet-pluis” vormen een dynamisch element in het diagnostische proces van de 
huisarts. 

 

Het medische tuchtrecht en PNP 

Publicaties van beslissingen van medische tuchtcolleges in Nederland in het vakblad 
Medisch Contact lieten zien dat tuchtcolleges soms de term ‘niet-pluis’ (NP) in hun 
overwegingen gebruikten wanneer zij tot een oordeel kwamen in zaken waar klachten 
tegen artsen zijn ingediend. Wij waren vanzelfsprekend geïnteresseerd in de rol van 
NP in die overwegingen, temeer omdat uitspraken van deze colleges in Nederland 
normgevend zijn voor het professioneel handelen van artsen. Bij de bestudering van 
deze publicaties bleken tuchtcolleges tot onze verrassing zich in staat te achten de rol 
van NP in het diagnostische proces te beoordelen hoewel tot dat moment een goede 
en betrouwbare omschrijving ervan ontbrak en er geen bewijs in de medische 
literatuur te vinden is voor de waarde ervan als diagnostisch instrument (hoofdstuk 
6). We doorzochten twee digitale databases in Nederland en traceerden 34 uitspraken 
in de periode 2000-2008, waar NP als term in voorkwam. In de meeste gevallen betrof 
het een klacht tegen een huisarts of een specialist. Van deskundigen op het gebied 
van het medisch tuchtrecht begrepen we dat het aantal keren dat NP gebruikt werd 
minder belangrijk is dan inzicht in de manier waarop tuchtcolleges redeneerden in de 
betreffende casus. NP bleek beschouwd te worden als een diagnostisch instrument 
waarmee de situatie van de patiënt kon worden ingeschat. De veroordeelde artsen 
werd in bijna geen enkel geval aangerekend dat de goede diagnose gemist was maar 
veelal wel voor niet-professioneel handelen omdat, naar de mening van tuchtcolleges, 
NP gevolgd dient te worden door passend onderzoek. Medische tuchtcolleges nemen 
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NP dus serieus en gaan er kennelijk van uit dat NP onder artsen een impliciet bekend 
en in de diagnostiek bruikbaar begrip is. 
Informatie uit 22 Europese landen maakte duidelijk dat in de meeste van deze landen 
een centrale database met beslissingen van medische tuchtcolleges ontbreekt of 
vrijwel niet digitaal toegankelijk is voor onderzoek.  

PNP als een derde diagnostisch spoor  

In hoofdstuk 4 hebben we een diagram geconstrueerd op basis van gegevens uit de 
medische literatuur en ons onderzoek. In het diagram zijn de diagnostische 
denkstromen van de huisarts gevisualiseerd. PNP (‘gut feelings’) kreeg een tamelijk 
centrale plek omdat PNP het diagnostisch denken stimuleert. Soms echter wordt de 
diagnose overgeslagen omdat een directe interventie noodzakelijk lijkt. Dit schema 
maakte echter niet duidelijk hoe PNP ontstaat en hoe dit het diagnostisch redeneren 
beïnvloedt. Om die reden bestuurden we uitgebreid medische en psychologische 
literatuur over de manier waarop beslissingen tot stand komen (hoofdstuk 7).  
‘Dual process’ theorieën in de psychologie onderscheiden twee denksystemen. 
Enerzijds is er het analytische systeem dat gekenmerkt wordt door expliciet redeneren 
en rationeel denken wat tijd en inspanning kost. Anderzijds is er het niet-analytische 
systeem dat op een impliciete, automatische wijze verloopt, snel, intuïtief en 
associatief en zonder veel inspanning. De combinatie van en interactie tussen beide 
cognitieve systemen kunnen verklaren hoe PNP zich ontwikkelt en hoe het 
functioneert als een derde, diagnostisch spoor naast medisch probleemoplossen en 
medische besliskunde. De rol van het gevoel of affect in het niet-analytische 
denksysteem wordt in verschillende ‘dual process’ theorieën onderkend en uitgelegd 
als een goed en veilig gevoel of als een slecht, onveilig en onrustig makend gevoel. Dit 
‘goede’ of ‘slechte’ gevoel dat in bepaalde situaties op een automatische wijze wordt 
ervaren, fungeert als een richtingwijzer of als een kortere weg (‘mental shortcut’). Het 
stuurt mede het diagnostisch redeneren en helpt artsen om in complexe en 
diagnostisch onzekere en soms gevaarlijke situaties op een veelal efficiënte wijze 
keuzes te maken.  
Het kennisnetwerk van huisartsen wordt door praktijkervaring steeds omvangrijker, 
beter georganiseerd en meer afgestemd op de situatie van de patiënt. Dit netwerk 
vormt de ‘pool’ aan kennis waar het analytische en het niet-analytische denken 
gebruik van maken. Hoe meer ervaring een arts heeft, hoe groter de bijdrage van het 
niet-analytische denken aan het diagnostisch redeneren zal zijn. PNP kan worden 
begrepen als het resultaat van het niet-analytisch denken. Het kan worden geduid als 
een intuïtief spoor maar het is specifieker omdat het alleen betrekking heeft op 
prognostische inschattingen van de arts en vaak gepaard gaat met lichamelijke 
sensaties.  
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Alles overziende besloten we het oorspronkelijke, diagnostische diagram (hoofdstuk 
4) zo aan te passen dat onze nieuwe inzichten beter worden gevisualiseerd. PNP 
fungeert als een derde, diagnostisch spoor. We willen benadrukken dat huisartsen 
elementen van de drie diagnostische sporen, medisch probleemoplossen, medische 
besliskunde en PNP, tegelijkertijd kunnen gebruiken middels een interactie tussen 
analytische en niet-analytische processen.  

Onderzoeksagenda 

De laatste stap in ons onderzoeksprogramma was, gebruikmakend van de resultaten 
tot nu toe, het opstellen van een agenda voor toekomstig onderzoek. Welke 
onderzoeksvragen en bijpassende onderzoeksmethoden zijn belangrijk om het PNP 
concept verder te valideren en de bruikbaarheid in de dagelijkse praktijk en in de 
medische opleiding te onderzoeken? Hoewel inmiddels duidelijk was welke 
determinanten bij PNP horen, is de mate waarin deze afzonderlijke determinanten 
bijdragen aan PNP niet opgehelderd en de manier waarop dit gemeten kan worden 
evenmin. De Nominale Groep Techniek (NGT) is een geschikte methode om een 
onderzoeksagenda op te stellen (hoofdstuk 8). Deelnemers eraan zijn experts op een 
bepaald onderwerp. NGT kan worden beschouwd als een manier om een 
gecontroleerde brainwave van experts te veroorzaken met de bedoeling ideeën te 
genereren en gezamenlijk te evalueren. Een deskundige moderator zit deze 
bijeenkomsten voor en een vooraf opgesteld draaiboek garandeert dat alle fasen van 
de procedure worden doorlopen. In de eerste fase ontwikkelen de deelnemers ieder 
voor zich geschikte ideeën en in de volgende twee fasen worden deze ideeën 
geregistreerd, besproken en geëvalueerd. In de vierde en laatste fase wordt er op 
anonieme wijze gestemd om tot een rangschikking te komen van de vijf beste ideeën. 
Deelnemers waren in ons onderzoek huisartsen die verbonden waren aan 
universiteiten in Nederland en Vlaanderen voor het doen van onderzoek of het geven 
van onderwijs. Er werden drie groepen met gemiddeld zes deelnemers per groep 
samengesteld Op deze manier kwam een rijke oogst aan onderzoeksideeën en 
bijpassende designs tot stand. Tot en met de derde groep werden nieuwe ideeën 
gegenereerd. Onderzoek naar het voorkomen en naar de diagnostische waarde van 
PNP stond hoog geprioriteerd evenals de validering van determinanten. Veel van deze 
vragen leefden ook bij ons als onderzoekers, maar de winst van dit deelonderzoek 
bestond uit de prioritering van de onderzoeksvragen en, belangrijker nog, het 
antwoord op de kwestie welke onderzoeksmethoden het beste kunnen worden 
gebruikt om betrouwbare antwoorden te vinden. Een lijst van tien belangrijke 
onderzoeksvragen en negen bijpassende onderzoeksdesigns vormt nu de onderzoeks-
agenda voor de toekomst. 
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Een terugblik en een vooruitblik 

In het negende en laatste hoofdstuk blikken we terug op het onderzoekstraject en 
stellen we de sterke en zwakke kanten van het onderzoek aan de orde. Wij 
onderzochten als eersten de rol van PNP in het diagnostisch denken van huisartsen. 
We kozen in deze exploratieve fase voor kwalitatieve onderzoeksdesigns. Daardoor 
waren we in staat op relatief korte termijn uitgebreide en betrouwbare informatie te 
verzamelen. Voor het eerst in de medische literatuur is nu een vrij nauwkeurige 
omschrijving van PNP en haar belangrijkste determinanten gepubliceerd. Met behulp 
van medische literatuur over het diagnostisch redeneren en van psychologische ‘dual-
process’ theorieën slaagden we erin het ontstaan en het functioneren van PNP binnen 
het diagnostisch denken van de huisarts begrijpelijk te maken. Onze conclusie dat PNP 
een belangrijke rol speelt in dat diagnostisch denken wordt ondersteund door de visie 
die medische tuchtcolleges op PNP hebben verwoord. Tenslotte bleek de presentatie 
van onderzoeksresultaten op internationale congressen van huisartsen te leiden tot 
de formering van een internationale expertgroup die het onderzoek naar PNP (‘gut 
feelings in general practice’) gaat stimuleren en coördineren. Onze Nederlands-
Vlaamse onderzoeksagenda kan hier een nuttige rol spelen. Een vierveldentabel met 
kwantitatieve gegevens over de diagnostische testeigenschappen van PNP ontbreekt 
nog en dat kan als een zwakke kant van onze studie worden uitgelegd. De keuze voor 
een primaire benadering via kwalitatief onderzoek in plaats van via kwantitatieve 
designs is echter heel gebruikelijk in situaties waar het onderzoeksonderwerp eerst 
moet worden geëxploreerd voordat meer exacte metingen kunnen worden verricht. 
In hoofdstuk 9 wordt verder besproken hoe onze bevindingen passen in een in 
Vlaanderen ontwikkeld medisch curriculum. Vervolgens wordt kort ingegaan op de 
vaak geponeerde, maar ons inziens onterechte tegenstelling tussen geneeskunde en 
geneeskunst in het handelen van artsen en tussen ratio en affect. Er is ook empirisch, 
neurobiologisch bewijs dat beide aspecten onmisbaar zijn voor goede besluitvorming.  
Het hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal nader uitgewerkte plannen over hoe 
in de medische opleiding het niet-analytisch diagnostisch redeneren kan worden 
getraind en hoe in de toekomst de diagnostische waarde van PNP kan worden 
bepaald. Tenslotte gaan we in op de mogelijkheden die internationale samenwerking 
in het onderzoek naar PNP biedt en al geboden heeft. Resultaten van onderzoek naar 
PNP in Duitsland en in Frankrijk hebben het tot nu toe ontwikkelde PNP concept 
bevestigd.  

 




