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Bij ren beschouwing over mOigelijkheden ter verbe
tering van de universitaire opleiding, zou ik willen 
uitgaan van Ide punten, die Prof. Prakken neer
schreef aan het eind vanzijn artikel in het Neder
lands Tijdschrift voor Geneeskunde over "De stu
die in de geneeskunde en de opleiding van de huis
arts". Daarin stelt hij, dat de universitaire studie, 
zolang wij sledhts een soort arts diploma hebben, 
moetzijn geric!ht op 'het verkrijgen van een alge
mene medische kennis, een basis Voor de uiteen
lopende bekwaamheden, die in de vele, sterk ver
schillende geneeskundige b€lroepen worden vereist. 
Het zich bekwamen in de specifieke huisartsenge
neeskunde zou voora:l na het exam en van de arts 
moeten plaats vinden. 
Wanneer ik enige praktische suggesties naar voren 
zou willen brengen over een verbet€lrin~ van de op
leid'ing v66r het arts exam en, dan zouden deze dus 
moetenzijn gericht op een verbetering van de alge
mene medische kennis, die naast een theoretische 
opbouw, ook een toepassen vraag't, een tOiepassen 
niet op de dode materie, maar op een medemens. 
En juist omdat het de mens is, die het object vormt 
van het medisch hanrdelen en denken, krijgt dat tQle
passen ren g€lheel eigen inhou'd. Helt vraagt niet aI
leen een theoretische kenn:is en praktische vaard'ig
held, maar in even grdte mate ren geridhte uitbouw 
van de persoonlijk'heid. Dit geldt voor allen, die ooit 
deze mens als object van zijn medisch handelen te
genover zich zal zien geplaa:tst; want welk facet hel\: 
ook moge zijn, dat men wil benaderen, het zal nooit 
los zijn te denken van het totale wezen, opgebouwd 
uit geest en materi€l en als sociaal wezen, door v€lle 
band en gebo[)]den a:an €len milieu. 
De theoretisdhe schOiling zou een reel ere achter
grand kunnen krijgen, wann€ler reeds na de propae
deuse de memsche student in nauwer contact kwam 
met de zieke mens, door een bepaalde tijd actief 
deel te nemen aan het verpl€legwerk, €len gedachte, 
die hier en daar ook leeft in het universitair milieu. 
Naast het opel'oen van enige praktische verpleeger
varing en eventuele kennis orntrent verbandleer en 
E.H.B.O., kan zich hier een uni€lke gelegenhmd 
voorel'oen om de psychosociale achtergrond te son
deren, van waaruit het .somatisch lijden zich als ren 
blikvanger opdringt. Is het niet zo, dat wanneer hel\: 
eerste contact met de patient plaats vindt na de ja
ren van t'heoretisc'he opleiding, juist de veelheid van 
ziekteb€lelden en het grote arsenaal van fysisch en 
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chemisdh diagnostische hulpmiddelen, waarmede de 
kennis verrijkt is, een geestelijke gezichtsveldbeper
king met zich mooe hrengt, waardloor patient X niet 
meer patient X heet, maar "die levercirrose" of "die 
nephritis"? 
Er wOTdt gezocht naar wegen om toch tot een inte
gratie te komen, waarvan de driehoeksbesprekingen 
in de Leidse kinderkliniek een voorheeld moge zijn, 
maar uiteindelijk zal de veelheid van gegevens, op 
deze en an.dere wijzen verkregen, pas elen praktische 
waarde verkrijgen, wanneer zij een lejlddraad biedt 
voor het mediscll handelen van hem, aan wiens zorg 
de patient zich heeft toevertrouwd. Dit mediscll 
handel en is niet alleen curatief, somatisch, het 
vraagt ook tact, psychologisch inzicht, sociaal voe
len, kortom eigenschappen, die zich geleidelijk moe
ten ontwikkelen. 
De tijd is voorbij, dat de hoogleraar op deze ont
wikkeling een grote invloed kan uitoefenen. De co
assistent wordt geleid door de assistent, ongetwijfeld 
met het vomdeel van een gemakkelijker persoonlijk 
contact, maar het is ren assistent, die veelal zelf het 
rijping,sproces nog niet heeft doorgemaakt. Deze di
recte opleiding zou in handen mOieten worden ge
legd van ervaren practici, die door hun veelal lan
gere contacten met patienten en door hun intensie
vere relaties met huisartsen hun ervaring hebben 
kunnen verrijken. 
Een 'heel ander facet van de oplei!ding is het morbi
diteitspatroon, dat in steeds sterker mate divergeert 
van de realiteit,die in de huisartsenpraktijk wordt 
gevonden. Betekent een pogen tot het meer aanpas
sen van het universitair patroon aan de werkelijk
heid, dat de universitaire studie dan toch in dienst 
moet worden gesteld van de opleiding tot huisarts? 
Men kan het zo steHen, maar dit is allerminst het 
directe doel, dat immers voor alles het verkrijgen 
van een algemene med'ische kennis beoogt en niet 
a:lleen van ren algemeen medisch denken. Het eer
ste vraagt mijns inziens ren bredere basis dan het 
laatste en het zal bovendien de mogelijkheid van 
het ondeTling gesprek beter dienen. 
De wijzen, waarop dit aanpassen kan geschieden, 
kunnen verschillend zijn. Het systeem van een 
"Teaching Practice" zou nad€lr kunnen worden be
zien. Het biedt, na:ar mijn mening, zeer zeker voor
delen en het is realiseerbaar. Dat, belhalve de toe
komstige huisarts, ook de lateTe keel- neus- en oor
arts, gynaeco~oog, oogarts, chirurg enzovoort, reeds 
v66r de specialistisc!he opleid'ing, hun potentiele pa
tienten hebben gezien, thuis in het eigen milieu, 
lijkt mij van groot nut. Het zal bovendien de univer
sHeit steeds weer opnieuw confronteren met het 
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werkelij'ke morbidltelitspatroon en diaardoor een 
voortdurende stimulans zijn tot het leveren van 
pra:ktisdhe bij!drage:rt ten dienste van de volksge
zondheid. 
Ik zau mij kunnen voorstellen, dat in de universi
teitsstaij, een praktijk, uiteraard met een numerus 
clausus, werd gevormd door de mogelijkheid zich te 
laten insdhrijven in die praktijk, waarbij de medl
sehe faculteit de voUed!ige 'hulp tou bieden, die nor
maal wardt verstrtlkt door eenziekenfonds. De mo,
gelijk'heli.dzidh te laten lnsehrijven ill een dergelijke 
praldijk zouzeer gelei!dielijk moetenzijn en gebon
den aan 'de groei van de betrokken universiteitsstaid, 
zodat geen s&rade kan worden toegebracht aan 
reeds gevestfgde praktijken. Dat daarbij ook het 
speciaTistisdh cOlllSult en ren eventuele opname ge
heel moeten zijn geibbnHen aa:n de universi'teitskli
mek en proliklimelk, 'is mogelijk een utopie, maar 
blredt het verleidelijke voordeel dat de betrorkken 
patienten ook 'dan kunnen worden verVOilgd door de 
co-assistenten, die aan :d!e "universiteitshuisarts" zijn 
toegevoegd. 
Een andere categorie, waarvolor i'k speciaal de aan
dacht iou willen vraigen, vormen de bejaarden en 
de dhronisehe zfeken met hun geheel ei'gen prob~e;.. 
matiek, niet aiieen \1'oor de huisarts, hoewel deze 
u'i'teraard weI de mMst geli'nteresseerde zal zijn. Nu 
dOlOr hetziekenfon!dSweizen een financiele bijdrage 
zal worden gegeven alan de verpleeg'rmlzen en de 
status van delZe inridhtfugen van overherdswege een 
vastere vorm g,aat krijgen,zall het a:antai deiZer ~ 
stel1.ingen ongetwijfeld g:aan toe nemen. Ook 'hier 
weer ren 'treftpunt van 'huisarts en specialist, Oip 
een terrein met een gehe!el eigen geaatdheid van 
pat'hobgie en psydhOlSooale facetten. Dat de univer
s'itelit een wa:ardlevoUe bijdra:ge kan leveren voor de 
uitbouw van de geriatrie en 'de reva'l:i'datie lij'kt mij 

onweerlegbaar en daarvoorzou een universitair ver
pleeghuis de mogelijk'heid bieden. 
Tat slot zal, meen ik, naar wegen moeten worden 
gezacht om in 'het algem.een de 'huisartsenpraktijk 
nader tol\: de universiteit te brengen, juist omdat er 
a:ltijld een versdhil in morbiditeitspatroon zal blij
ven bestaan. I'k denk hierbij aan de mogelijkheM, 
dat 'huisartsen in de omgeving van een univers'iteit, 
dus van een medisoh centrum, dit centrum steeds 
op de 'haogte te houden van 'de epidemiologie in 
hun praktijk, zodat vanuit d:it centrum, milien h1er
toe behoefte bestaat, onderzoeI<ingen kunnen wor
den verridht in 'het belang van de volksgezondheid, 
uiteraard in nauwe samenwerI<i.ng met de betrokken 
huisartsen. Aan dergelij'ke onderzoekirrgen zou na
tuurlijk ook 'kunnen worden medegewerkt door co~ 
assistenten, waardoOT deze niet alleen kunnen wOr
den gesdhoold in studie'- en denkmetiholden, maar te
vens een eetste contactkrijgen met de huisartsen~ 
pra:ktijk. 
Wanneer ik tens lotte de wens uit, oat aan een hier~ 
VOOII' geschikte huisatts oak een plaats moge worden 
gegeven bij 'het onJderwijs in de med!ische faculteit, 
dan ~s ook dit allerminst een pagen am de oplei!dmg 
tot arts IDeeII' om te buigen tat een oplei:ding tot 
huis arts , maar een erkennen van de rea:liteit dat ie
dere palient, bij we1'k spedi.a:lisme of superspecialis
me deze ook teredh't moge 'komen, een mens is, ver
ankerd in een milieu, dat aIleen wordt gekend dO()1f 
de 'huisarts. 
Ik 'ben mij ervan bewust, dat met 'deze suggesties 
allerminst een aplossmg is gegeven en dat er no:g 
evenzovele naast of tegenover kun!nen worden ge
steM. Zezijn sledhts bedideld als een bijdra:ge om 
e'en dlscussie uit te loil&en OVer een probleem, dat 
voar om;, en in belangrijker mate voor onze toe;.. 
komstige collegae, van groat belang is. 

Mogelijkheden tot verbetering van de opleiding tot huisarts na het artsexamen * 
DOOR M. G. VAN NIEUWENHUIJZEN, HUISARTS TE HOENSBROEK 

Wanneer wij onze gedachten laten gaan over de 
mogelijkhed:en tot verbetering van de opleiding tot 
huisarts na het artsexamen is dat een erg vrij ge~ 
dachtenspel. Erg vrij, orndat er geen opleiding be
staat. De oplerding der andere artsenmodaliteiten 
is er, is grondig georganiseerd, gereglementeerd en 
gesanctioneerd. N oeh de betreffende arts, no~h de 
daarbij behorende beroepsorganisatie, noch de ge
meenschap acht het verantwoord, dat het beroep 
wordt uitgeoefend zond:er de bedoelde opleiding. 
Bij de huisarts ligt dit echter totaal anders. AIle 
instanties, die hiervoor zijn genoemd, aehten de 
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arts, die met goed gevolg het artsexamen heeft af
gelegd en dit met een eed of belofte heeft bekrach
tig'd, in staat huisarts te zijn. 
Steeds groter wordt de onrust onder vele huisartsen 
over de ontoereikende kermis, persoonlijkheidsont
wikkeling en training, waarmee zijzelf en hun pas 
afgestudeerde coIlegae de huisartsenpraktijk ingin
gen of in zullen gaan. Deze verontrusting is aanlei
ding dit probleem hier te steIlen. 
Welke mogelijkheden zijn ell' om de afgestudeerde 
arts te ontwikkelen tot huisarts? Wanneer een arts 
een oplefding tot huisarts wil hebben zal er een 
andere arts moeten zijn, die hem deze opleiding kan 
en wil geven, indien wij tenminste de "selfmade
man" methodiek van verleden en hOOen als niet voJ
doen:de kwalificeren. Met de bezinning op de essen-
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