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Wie op de hoogte wil blijven van de ontwikkeling 
der medische wetenschap heeft in de eerste plaats 
tijd nodig. Deze tijd ontbreekt nogal eens bij de 
huisarts, die gewoonlijk een meer dan 60-urige 
werkweek heeft en bovendien in zijn vrije tijd elk 
ogenblik kan worden "gestoord". Het is hier niet 
de plaats om in te gaan op de wenselijkheid van 
kleinere praktijken met minder patienten en een 
toch redelijk inkomen, maar in het kader van de mo
gelijkheden tot studie is het zeker noodzakelijk hier 
aandacht aan te besteden. Dat hierdoor ook een rui
me plaats komt voor de vel en, die thans zonder 
succes een praktijk zoeken of alleen tegen fabel
achtige prijzen een praktijk kunnen bemachtigen 
is een tweede punt ter overweging voor degenen, 
die hierover moe ten oordelen. 
Zeker is dat zeer veel huisartsen te overbezet zijn 
om steeds de vereiste aandacht aan de patient te 
besteden. Het gevolg hiervan kan nogal eens zijn 
de verwijzing naar een specialist, welke verwijzing 
misschien niet noodzakelijk was. De tijd om nog 
iets anders te doen dan de praktijk ontbreekt veelal 
geheel en de vicieuze cirkel is weI gesloten. 
De noodzakelijkheid om medisch "au fait" te komen 
en te blijven is tegenwoordig vrijwel algemeen er
kend. De tijd hiervoor zal dus op de een of andere 
wijze moeten worden gevonden. Dat de noodzake
lijkheid mede wordt veroorzaakt door de tegen
woordige opleiding tot arts is misschien niet geheel 
onjuist. Is het niet zo dat de tegenwoordige pas 
afgestudeerde arts aIleen wettelijk het recht heeft 
om zich onmiddellijk zonder verdere voorbereiding 
ergens als huisarts te vestigen? Dat dit nog ge
beurt, getuigt van weinig verantwoordelijkheidsge
voel van de arts, die daartoe overgaat. Overigens is 
de scholing tot huisarts een wereldprobleem en nog 
onlangs heeft Dr. Dimond van de Kansas University 
Medical Center U.S.A. 1 gewezen op de noodzake
lijkheid van een goede voorbereiding tot de alge
mene praktiik door een assistentenschap van twee 
jaar na het artsexamen. Speciale aandacht zal in de
ze tijd moeten worden be steed aan interne genees
kunde, ben evens aan psychiatrie, pediatrie en ver
loskunde. In 1954 heeft de jaarvergadering van de 
American Academy of General Practice het voor
stel om deze twee jaar verplicht te stellen voor het 
lidmaatschap van de Academy weliswaar verwor
pen, maar een zeer groot aantal leden stemde voor. 
Dr. Willard C. Rappleye, dean van de medische fa
culteit van de Columbia University of New York 
schrijft 2: "Het doel van de medische opleiding is 

niet om een specialist of arts op te lei den, die elke 
vorm van medische verzorging kan geven maar weI 
een, die is voorbereid om een praktijk te beginnen 
als een all-round, kundige en conscientieuze huis
arts, of verder te gaan met de studie op een beperkt 
gebied der geneeskunde. Verder moet de gehele 
opleiding tot arts worden gezien als een eenheid 
en niet als een serie van onafhankelijke min of meer 
waterdichte onderdelen." 
Dat ook het gehalte van de medische student van 
belang is, mag hier volledigheidshalve niet onver
meld blijven. Rappleye wijst hierop als hij spreekt 
over de Amerikaanse opleiding waar selectie van 
studenten mogelijk is (het worde hier onvertaald 
weergegeven): "Another feature of Our present-day 
educational plan is to select selfstarting, self-direct
ing, and self-propelling students who have a broad 
cultural background rather than a concentration in 
the sciences and who, under the guidance and su
pervision of skilled teachers, may secure the ele
ments of a real education which, at the professional 
level, must always be largely self-education. In 
the instruction itself the emphasis is placed in
creasingly on the longitudinal nature of disease and 
the changes that occur in the individual throughout 
his entire life span rather than on the occasional 
acute illness or episode of disability". 
Wijlen Sir Lionel Whitby heeft in 1953 op de eerste 
World Conference on Medical Education in Londen 
gevraagd aan degenen, die verantwoordelijk zijn 
voor de medische opleiding, de nederigheid en de 
moed te bezitten om te erkennen dat "all is not at its 
best in the best of all possible worlds, their worlds", 
dat de hedendaagse geneeskunde veel vraagt aan 
karakter, intellect en praktische vaardigheid, dat de 
geneeskunde ook een grote verscheidenheid van 
mogelijkheden biedt aan talent; maar dat talenten 
zullen worden begraven of misbruikt als de struc
tuur en inhoud van de medische opleiding niet deu
gen en als de medische opleiders zelfgenoegzaam 
voldaan blijven met zichzelf en hun methoden 3. 

Men bladere de "Proceedings" van het eerste we
reldcongres over de medische opleiding eens door 
en zal er veel ontevredenheid vinden bij de vele 
medische opleiders, die daar het woord gevoerd 
hebben. Men leze aandachtig het vele wat over de 
opleiding wordt geschreven in de toonaangevende 
buitenlandse medische tijdschriften. Men stelle zich 
op de hoogte van hetgeen op dit gebied in Neder
land aan de gang is en men zal tot de conclusie ko
men dat er veel moet worden veranderd. Mogelijk 
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zal hoger worden gemikt dan kan worden bereikt 
maar als we hoog mikken zullen we tenminste er
gens komen. 
Echter, niet alleen de defecten in de opleiding tot 
arts, ook de geweldige en dynamische ontwikkeling 
der medische inzichten en behandelingsmethoden 
dwingen tot voortdurende studie. Reeds in 1937 
wees J. D. Bruce 4 hierop: vijf jaar na het artsexa
men is het nog weI mogelijk om zonder studeren of 
zonder contact met een medisch centrum nog de 
nieuwe methoden te leren kennen als de gelegen
heid zich dan voordoet. Na tien jaar wordt het al 
veel moeilijker en na vijftien jaar zonder studie is 
het niet meer mogelijk om de praktijk op een juiste 
wijze uit te oefenen. Ais de tijd dus wordt gevonden 
en de dwingende noodzaak ingezien komen wij tot 
de mogelijkheden om bij te blijven. 

Deze mogelijkheden zijn velerlei 5: 

1. Het lezen van medische literatuur. 
Of het mogelijk is om zoals Hulst 6 op het 
Ledencongres van de Maatschappij van 1955 
in Rotterdam heeft uitgesproken drie a vier 
wekelijkse en daamaast vijf it tien maande
lijkse resp. driemaandelijkse periodieken te 
lezen is een vraag, die niet zonder meer be
vestigend kan worden beantwoord. Belang
rijk is weI dat men veel en goed leest. 

2. Het contact met collegae huisartsen en vooral 
specialisten. 

3. Het bijwonen van klinische demonstraties, 
stafbesprekingen, lezingen en voordrachten 
in ziekenhuizen. 

4. Het deelnemen aan wetenschappelijke bijeen
komsten van de organisaties van beroepsge
noten, zoals Maatschappij, N.H.C. huisartsen
groepen. 

5. Het voortgezette medische onderwijs in enge
re zin, dus in de vorm van speciaal voor dit 
doel georganiseerde cursussen en bijeenkom
sten 5. 

De Landelijke Artsen Cursus Commissie (L.A.C.C.) 
die in 1951 is opgericht, heeft in aansluiting op 
het reeds bestaande voortgezet onderwijs voor art
sen in hoofdzaak getracht te stimuleren tot verbe
tering en uitbreiding. In de afdelingen waar weinig 
of niets werd gedaan (enquete L.A.C.C. (1955) 
M.C. bIz. 546) is door persoonlijk bezoek aan en 
bespreking met de afdelingsbesturen getracht ver
betering te bewerkstelligen, wat in sommige ge
vallen weI is gelukt. Bij financiele moeilijkheden 
met het organiseren van cursussen is hulp geboden. 
Een sprekerslijst is samengesteld. Veel meer dan 
stimuleren, de weg wijzen en in een enkel geval 
daadwerkelijk steunen heeft de L.A.C.C. tot nu toe 
niet kunnen doen. Daarenboven is, doordat de aan
dacht werd gevestigd op de noodzakelijkheid van 
voortgezet onderwijs, weI in brede kring de belang
stelling hiervoor opgewekt. 
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Wi! het voortgezet medisch onderwijs aan zijn doel 
beantwoorden dan is een goede organisatie hiervan 
een eerste eis. In het algemeen kiest de huisarts, 
indien hem bij het opzetten van een cursus zijn me
ning wordt gevraagd, onderwerpen die van dage
lijks praktische betekenis zijn. Mogelijk wordt hier
op weI eens teveel de nadruk gelegd. Het is toch 
ook van zeer grote betekenis dat de huisarts weet, 
welke de mogelijkheden in de grotere medische cen
tra zijn en dat deze mogelijkheden zich bijna da
gelijks uitbreiden. Ook is het wenselijk dat hij zich 
laat voorlichten over de vorderingen der basiswe
tenschappen. Zelfs dient de huisarts op de hoogte 
te worden gesteld van de experimentele klinische 
vorderingen, die soms nog geen praktische toepas
sing vinden. 
Bij het zo doelbewuste streven van het N.H.C. ter 
verheffing van de huisarts gaat het beroep op het 
ontbreken van vrije tijd niet meer op. Die vrije tijd 
zal dus - hetzij hier nogmaals herhaald - moeten 
worden gevonden. In het algemeen kan men zeggen 
dat voortgezet onderwijs niet alleen is bedoeld ter 
vergroting van de kennis, maar dat het ook stimu
Ie rend moet werken tot verdere studie en zo moge
lijk tot research. 
We kunnen de cursussen van het voortgezet onder
wijs in eng ere zin onderverdelen in twee grote 
groepen. 

1. de participerende cursus ("leaming by 
doing") 
a. laboratorium onderzoek, 
b. actief deelnemen aan klinisch werk, 
c. de ronde tafel conferentie ("seminar"). 

2. De didactische cursus 
a. De directe methode: 

lezingen of voordrachten, 
panels, 
klinische demonstraties, 
onderwijs aan het ziekbed. 

b. De indirecte methode: 
tentoonstellingen, ("medical exhibitions"), 
films, 
radio, 
televisie, 
grammofoonplaten. 

De onder 1 genoemde groep neemt tot nu toe in 
Nederland een zeer kleine plaats in. In sommige 
plaatsen begint men aan "seminars" met of zonder 
leiding van een of meer specialisten. Voor de 
centra van het N.H.C. ligt hier een mooie taak om 
deze vorm van onderwijs aan te moedigen. 
Wat betreft de zogenaamde didactische cursus is 
de directe methode tot nu toe de meest gevolgde. 
De ervaring leert dat bij een juiste organisatie de 
deelname aan deze cursussen goed is en de belang
stelling toeneemt. Van belang is dat de docenten de 
deelnemers niet beschouwen als studenten (geen 
"talking down") en de docent de stof en meer dan 
de stof volledig beheerst; verder dat er een ruime 
gelegenheid is tot discussie en dat deze goed wordt 



geleid. Bij de organisatie van de Leidse .huisartsen
curs us (Boerhaavecursus) is men van de gedachte 
uitgegaan, dat de cursussen niet langer dan drie da
gen achtereen moeten duren. De discussies hebben 
plaats tijdens de lunch, die in het Academisch Zie
kenhuis gezamenlijk kan worden gebruikt. Hierdoor 
wordt ook het ongedwongen contact tussen deelne
mers en docenten bevorderd. 
Tot nu toe is in Nederland heel weinig gedaan aan 
de didactische cursussen volgens de indirecte me
thode. De wetenschappelijke film maakt hierop een 
goede uitzondering (Universitaire film, Utrecht). 
Zeer onvoldoende wordt de belangrijkheid van de 

medical exhibitions" ingezien en de mogelijkheden 
daartoe benut. Gebrek aan geld zal hier misschien 
een rol spelen. In Amerika is men ons op dit gebied 
ver vooruit. Dit is ook het geval met de televisie 
volgens het "closed circuit" systeem. Vele "medical 
centers" hebben ingesteld een "department of 
audio-visual education", waar de activiteiten op het 
gebied van medische fotografie, illustratie, film en 
televisie worden gecentreerd 7, 8. In the Kansas 
University Medical Center heeft schrijver dezes zich 
op de hoogte kunnen stellen van de grote moge
lijkheden, die hier voor het onderwijs aan stu
dent en arts liggen. Door middel van kleuren-tele
visie wordt een operatietechniek in het kleinste de
tail aan de toeschouwer getoond. Ook kan hij, in de 
"dome" boven de operatiekamer gezeten, de chi
rurg persoonlijk zien werken, terwijl door middel 
van een geluidsinstallatie een gesprek gevoerd en 
gedoceerd kan worden. Wij zagen daar ook televisie 
van rontgenonderzoekingen waarbij uiteraard van 
een beeldversterker werd gebruik gemaakt. Een 
goede teamgeest onder enthousiaste medewerkers 
in het audio-visual department schept grote ver
wachtingen voor de toekomst. 
Dat de Amerikaanse arts behoefte heeft aan "in
geblikte" cursussen: grammofoonplaten plus filmrol 
of strips en diapositieven, die per post worden rond
gezonden is gezien de grote afstanden begrijpelijk. 
Dat de algemene televisieuitzendingen worden ge
bruikt voor medisch onderwijs is bedenkelijk, hoe
weI dit in sommige gevallen weI volgens een sy
steem geschiedt, waarbij speciaal ingerichte ont
vangapparaten moeten worden gebruikt. 
Voor het voortgezet onderwijs zal geld, veel geld 
beschikbaar moe ten worden gesteld. AIleen uit cur
susgelden is een goede doeltreffende opzet niet te 
financieren. De medische faculteiten en de staven 
der grote medische centra in Nederland komen in 
de eerste plaats in aanmerking voor het geven van 
voortgezet medisch onderwijs zowel aan specialisten 
als aan huisartsen. Speciaal de staven van de acade
mische ziekenhuizen zijn onderbezet. Bovendien 
zijn de goede specialisten door onvoldoende sala
rH:iring niet voor voldoende lange tijd te bind en aan 
de afdelingen. Hierdoor komt het geneeskundig on
derwijs in de knel en wordt de research belem
merd. Wat reeds is gezegd over de opleiding van de 
medische student wordt voor een gedeelte veroor
zaakt door het gebrek aan continu stafpersoneel. 

Prijsvraag 

De Redactie zou nogmaals de aandacht willen vesti;'l"en .. op 
de door de tuberculose studiecommissie van de KonmkllJke 
Nederlandse Centrale Vereniging tot Bestrijding der Tuber
culose uitgeschreven prijsvraag. 1. Gevraagd wordt een on
derzoek in te stell en inzake de wenselijkheid van antibiotische 
en chemotherapeutische behandeling van de primaire tuber
culeuze besmetting ter voorkoming van ftisische proces
sen in de long en 0/ elders; 2. een onderzoek in te stellen be
treffende de lotgevallen, medisch zowel als sociaal bezien, 
van verplegenden die een klinische vorm van tuberculose 
hebben gehad; 3. een onderzoek in te stellen naar oorzaken 
en achtergronden van de verschillen in tuberculosemorta
liteit en -morbiditeit bij de man en bij de vrouw. Nadere 
inlichtingen worden verstrekt door het secretariaat, Riouw
straat 7, Den Haag. 

Het geven van postgraduate cursussen voor huis
arts en en specialisten betekent in vele gevallen' nog 
eens een zware extra belasting. Uitbreiding met 
volle dig gespecialiseerd stafpersoneel, binding van 
de beste krachten en betere salariering zijn dus de 
eerste vereisten om te komen tot de gewenste en zo
zeer noodzakelijke opbouw van het voortgezet on
derwijs. De wiI om hieraan mede te werken is weI 
bijna overal aanwezig. Als maar tijdig wordt inge
zien dat er geld nodig is en dat dit ook wordt ver
strekt aan de centra die hiervoor in aanmerking ko
men, dan kan het voortgezet medisch onderwijs 
goed worden. Aan de andere kant zal de huisarts 
veel meer dan tot nu toe het geval is gebruik moe
ten maken van de vele mogelijkheden die er nu 
reeds zijn en die, welke er zullen komen. 
Men klaagt er terecht weI eens over, dat de huisarts 
vervreemdt van het ziekenhuis, speciaal van de gro
tere en nog meer van de Academische Ziekenhui
zen. Door het organiseren van goede curs us sen, ook 
participerende, zal hij zijn weg teru~ vi~de~ naar 
het ziekenhuis waar zijn bakermat dlkwlJls hgt en 
dat op zijn beurt de huisa~ts ~? dring~nd. no~ig 
heeft. Levenslang studeren IS ZIJn verphchtmg Je
gens de patient, die hij mag en dan ook kan behan
delen. 
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