
Ais verbinding tussen umversiteit en periferie zou 
men een patronaat-systeem kunnen overwegen, 
waarbij een medisch student reeds aan het begin 
van zijn studie een huisarts krijgt toegewezen, die 
zich medisch-vaderlijk over hem ontfermt. Een der
gelijk systeem maakt een opleiding na het arts ex
amen wellicht iets gemakkelijker uitvoerbaar, omdat 
men elkaar al wat beter kent en de paWlnten deze 
stiefzoon iets gemakkelijker accepteren. Rij, die een 
goed zoon heeft willen zijn van een goede vader, zal 
waarschijnlijk na het artsexamen €len kortere op
leiding behoeven. 
De co-assistentschappen, zoals die momenteel reeds 
door enkele hoogleraren in de sociale geneeskunde 
worden georganiseerd, zijn een welkome bij'drage 
tot een betere opleiding, maar zijn voor het doel, 
waarover wij thans spreken, te kort en te begrensd. 
Misschien zal dit contact met de huisartsengenees
kunst er toe leiden dat de medische faculteiten meer 
oog krijgen voor het belang hiervan. Ret lijkt mij 
goed, dat de ervaringen hierover van hoogleraren, 
studenten en huisartsen onderwerp van studie wor
den en dat er de nodige ruchtbaarheid aan wordt 
gegeven. 
Zoals men zal hebben opgemerkt probeer ik in mijn 
gedachtenspel over de opleiding lijnen te vinden, 
die leiden naar onze alma mater, deeis omdat ik 
geloof dat de huisartsengeneeskunst de kwaliteit 
van de voeding van deze moeder kan verbeteren, 
deels omdat deze moeder de enige goede bron zal 
zijn voor deze voeding. Ret is om deze reden dat ik 
de onderwijspraktijk wil noemen, welke Bots als 
mogelijkheid voar de opleiding naar voren bracht. 
Dit zou een soort modelpraktijk kunnen zijn, waar
in uit de aard der zaak maar een klein percentage 
der studenten een scholing zou kunnen krijgen, 
maar die als spiegel zou kunnen dienen voor de 
praktijken, die zich in de periferie met de opleiding 
bezig houden. 
Daarnaast zou de huisarts zijn geneeskunst binnen 
de umversiteit kunnen brengen vanuit zijn actuele 

Discussie over de opleiding huisarts * 

Algemeen bleek er verontrusting over de opleiding 
van de huisarts te zijn en ook was men het er over 
eens, dat er vele Iacunes bestaan in deze opleiding; 
gesteld werd, dat daarin thans nOich t'heoretisch, 
n()()h praktisch wordt voorzien. Dat de geneeskunde 
van de huisarts een even integrerend deel van de 
universitaire opleiding moet uitmaken als de andere, 
specialistische, OInderdelen daarvan en dat de huis-
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huisartsenpositie. Dus bepaald met als "full-time" 
hoogleraar, omdat de arts, die dit zou doen terwijl 
hij geen huisarts meer is, snel van zijn geneeskunst 
zou vervreemden. Ret lijkt mij wenselijk dat me
dische studenten, oudere maar ook jongere, ge
sprekken kunnen hebben, liefst in discussievorm, 
met huisartsen over hun geneeskunst, uitgaande van 
de werkelijke patient en het werkelijke morbidi
teitspatroon. Ik kan mij moeilijk voorstellen hoe 
bovendien het probleem van de mens-omgeving
eenheid beter in de opleiding zou kunnen worden 
ingepast dan via de huisarts. 
Voor de laatste mogelijkheid, die wordt gesteld voor 
de opleiding tot huisarts, wi! ik de band met de 
universiteit nog heehter maken. De medische facul
teiten zouden regelmatig een "post-graduate" cur
sus kunnen organiseren voor de pas-afgestudeerden. 
Ret Nederlands Ruisartsen Genootschap zou een 
bijdrage kunnen leveren met docenten en met het 
voorbereiden van het programma. In aansluiting 
aan deze cursus zou de mogelijkheid van een stage 
moeten worden gevormd bij hiervoor geschikte 
huisartsen of voIgens het eerder beschreven systeem 
van de groepen van zes tot acht deelnemers. De 
waarde van deze stage zou door de voorafgaande 
cursus aanmerkelijk kunnen toenemen, terwijl ver
der te overwegen zou zijn om, na afloop van de 
stage, de jonge arts en nog eens samen te brengen 
met de docenten. 

Ik heb, uitgaande van de these, dat een opleiding 
tot huisarts noodzakelijk is, beschreven hoe zuIks 
mogelijk zou zijn. Als ideaal is genoemd dat de 
huisarts ople:ldt tOit huisarts; de wenselijkheid is ge
steld, dat de universiteit hiervoor de basis legt, en 
vervolgens zijn variaties geschetst, die verschuivin
gen vertoonden van de huisarts-opleider naar het 
ziekenhuis en de universiteit. Veel praktische con
sequenties zijn omzeild maar ik hoop, dat het ge
stelde toch voldoende uitgangspunten biedt om tot 
cen vruchtbare discussie te komen. 

arts, wil 'hij op verantwoOirde wijze zijn taak ver
vullen, nog €len t'heoretische en pra:ktische opleiding 
nOidig heeft na zijn OIpleiding aan de universiteit, 
werd dOlor aIle aanwezlgen aanvaard. Over de mo
gelijkheden, moeilijk'heden en praktische uitvoer
baarheid van deze ingrijpende wijzigingen in de 
opleiding kOinden uitemard verschillende meningen 
worden beluisterd, waarbij bovendien wat wense
lijk en wat noodzakelijk is tort verschillende uit
gangspunten bleek te Ieiden. 
Gesteld werd, dat de organisatie van een opleiding 
na het artsexamen tot de uitvoerbare mogelijkheden 
behoort, maardat verbeteringen in de opIei1ding 
aan de universiteit waarschijnlijk pas op lange ter-
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mijn zullen zijn te verwezenlijken. Voor de oplei
ding tot huisarts na het artsexamen komt in aanmer
king een assistentschap bij een 'huisarts al dan niet 
vaorafgegaan door een thebretische cursus in de 
huis arts engeneeskunde. Dan komt de huisarts met 
meer ervaring in de pra.1ctijk en is hij gewend eigen 
verantwoordelijk'heid te Idragen. Weliswa:ar zou hier
mee moeten worden hegonnen op basis van vrijw'i1-
ligheid, echter met 'de beidoeling 'dit te doen uit
groeien tot een verplicht assistentsdhap, als vOQlr
waarde zich als huisarts te mogen vestigen. 
Aan welke eisen een dergelijk assistentsdhap zal 
moeten vOildoen, 'is dOOir een N.H.G. werkgroep in 
studie genomen. W elzijn enige ervarinlgen van op
leiders en aldus opgeleiiden besdhikbaar; detze lijken 
voorshands gunstig, maar een grotere ervaring is 
noodzakelijk. Onder meer is nag onIbekend of het 
aantal huisartsen, da:t bereid en in staat is en een 
daartoe gescihikte praktijk heeft, grodt genoeig is om 
alle aanstaan'de huisartsen op verantwootde wijzel 
op te leiden. Volgens sommigen zou de relatie huis
arts-patient de aanwezighdd van een assistent in de 
praktijk niet verdra:gen. Anderen, met enige erva
ring op dit punt, dedden mede dit nadeel zo zefden 
te hebben ervaren, dat dit incidenteel met een een
voudige voorziening kan worden orpgevangen. Ge
steld werd, dat hier alles afhangt van de vertrou
wenspositie, die de huisarts heeft verw'orven en van 
de aandadht, die hij aan 'de patient geeft. VOOirge
steM weid onder de 'huisartsen een enquete te hou
den over de mOlgelijkheid en de bereidheid een as
sis tent orp te lei'den. Anderen waarsdhuwden er voor, 
dat de uit'kom')ten van een dergelijke enquerte aan
vechtbaar zouden zijn, offidat ook vele huisartsen 
zouden antwoorden, 'die door het ontbreken van 
eigen praktische ervaring de moeilijkheden zouden 
overschatten, wellidht in het gelh'eel niet onderken
nen. Ook werd het zeer goed den:l<baar geacht, dat 
'hierbij loikale versdhillen aan de da;g zouden komen. 
In 'het westen des lands, voora:! in de groite steden, 
wer'den de omstand'iglleden hijvaorbeeld moeilijker 
geadht. 
Het nut van een stage als verpleger werd twijfel
adhtig geadht. Daaren:tegen werd met nadruk ge
wezen op de noodzakelijkheid de basis van de op
leiding te verbreden met andere (mens)wetensdhap
pen en de gehele opleiding hiervan te dootdringen. 
Over de universitaire opleiding liepen de meningen 
meer uiteen. Gepleit weid vOor een leersfoel in de 
huisartsengeneeskunde, waardoor de'ze geneeskunde 
reeds tijdens de opleiiding tot algemeen arts vol
doenide tot zijn recht zou kunnen komen. Niet aI
leen vobr de aanstaande huisarts maar oak voor de 
toekomstige specialist en sociaal geneeskundlge 
werd dit een groot voordeel geacht. 
Of huisartsenpraktijken, verbonden aan een univer
siteit (Scott te Edinburgh) in Nederland mogelijk 
en nuttig zoudenzijn, werd onzeker geacht. Reeds 
de organisatievorm daarvan zal niet eenvoudig zijn. 
Bij vrije insdhrijvmg in Zo'n praktijk bestaat het ge
vaal', dat zich hierin voomamelijk ontevreden pa
tienten op'h'open, hetgeen een: vertekend beeld ten-

gevolge zou heb ben. Ook de verhouding met de 
ovenge huisartsen tel' plaatse en de verwijzing, naar 
specialisten zou bron van moeilijkheden kunnen zijn. 
Interessant was het te hO'ren, dat niettemin de uit
voering van een dergelijk plan ernstig wordt over
wogen (Van Deen te Groningen). 
Oak een co-assistentschap bij huisartsen zo'u een 
waardev'Ol onderdeel van de universitaire opleiding, 
kunnenzijn. Zowel in Nijmegen (Mertens) als in 
Groningen (Van Deen) zijn de daarmede opgooane 
ervaringen zoor gunsti:g, zowel wat de medewerken
de huisartsen als wat de deelnemende studenten 
betreft. In Groningen was het oordeel O'ver de ge
sdhfktheid voor dit werk vande 60 ingesdhakelde 
huisartsen zonder een uitzondering gunstig. Boven
dien werd er de nadruk op gelegd:, da't deze oplei
dingook voor de 'daarbij betrOikken huisartsen een 
verrijking beitekent. Tijdens 'het co-assistentsdhap 
kan men oak nog verder gaan en de student, even
tueel gesecondeerd door een maatschappelijk werk
ster, naar de I}lUizen en gezinnen van de patient la
ten gaan om het milieu exterieur te bestuderen. 
Steeds zal hiervoor de merdewerking van de huisarts, 
die 'daatdoor O'ak bij het oniderwijs wordt hetrolkken, 
nodigzijn. 
Gewezen werd nag op de in Amerika toegepaste 
meth:oden, die er op zijn geticht de student reeds 
tijdenszijn opileidlng eengrote mate van eigen ver
antwoordelijkheid te geven en hem te sfimuleren 
tot zelfstandig wetenschappelijk werken en denken. 
Wanneer de student wordt belast met de verant
woordelijk!heid voor de uitvoering van een overeen
gekomen onderzoiek- en belhandelingsschema, wordt 
hem de persoon adhter de ziekte 'duidelijk. Wanneer 
in besprekingen, waarhij de 'hierardhie h'oogleraar
assistenf-co"assistent-studenlt wordtdoorbroken, ie
del' zijn aandeel levert, bevordert dit zelfstandig 
denken en werken en het met anideren spreken over 
zijn patienten en 'hun prdblemen, wat later in de 
praktijk van grote 'hetekerris is. Vele sprekers onder
sdhreven het grate belang van 'het vroegtijdig met 
eigen verantwoolrdelijkneid worden geconfronteetd 
en heft ontwikkelen van een wetensdhappelijke in
stelling van de student. 
Een terloOrpse orpmerking, maar toch van groat be
lang, was nog, dat zaken, die de huisarts niet goed 
beheerst, hem niet be!h:oren te worden afgenomen, 
maar dat 'hij daar juist speciaal vo'or moet worden 
oplgeleid. 

Het nut van leerboerken over huisartsengeneeskunde 
kwam nog tel' sprake. Hat N.H.G.-bestuur heeft 
daartoe reeds een commissie samengesteld, die be
zig is met de vooroereiidillig van heft eerste boek over 
de geneeskunde van de huisarts. Verder werd de 
suggestie gedaan voor meldisdhe studenten een ju
nior-lidmaatschap van heit N.H.G. in te stellen (bij
voorheeM na hell: doc'toraa:l examen). Zij, die huis
arts willen worden zouden dan oak op deze wijze 
reeds in een vroeger stadium de gelegenheid krijgen 
met de geneeskunde van de huisarts in contact te 
komen. 
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Samenvattend kwarnen oit daze discussie de vol
gende punten naar voren: 

1 In de opleiding van de huisarts bestaan lacu
nes. 

2 In deze lacunes wordt door universitaire en 
postuniversitaire oplefding, OIndanks enkele po~ 
gingen daartoe, niet voorzien. 

3 De geneeskunde van de huisarts moet een even 
integrerend dee~ uitmaken van de universitaire 
opleiding tot algemeen arts als de andere on
derdelen der geneeskunde; de opleiding tot al
gemeen arts moet van de huisartsengeneeskun
de doortrokkken zijn, zOidat later ook praktize
rende spedalisten en sociaal geneeskundigen 
op de hoogte zijn van de typische huisartsen
problemen; hiervoor zal ook een verbreding 
van de basis-vakken nordig zijn. 

4 Wi! de 'huisarts op verantwoorde wijze zijn 
taak vervullen, dan is na het artsexamen nog 
een theoretisdhe en praktische scho:ling tot 
huisarts noodzake:lijk. 

5 Wi! een verbetering in de opleiding tot huis
arts tot stand komen, dan zal nog veel research 
moeten worden gedaan op het gebied van de 
scholings- en nasdholingstechniek (methodiek, 
zelfwerkzaamheid, opbouwen arts-patient-re
latie, enzovoort). 

6 Ook de nasdhOiling en de bijsciholing van 'de 
reeds praktizerende huisartszal de nodige aan
dacht moeten hebben. Daarbij zal niet zijn te 
ontkomen aan t'heoretische studie. 

7 Het meewerken aan de verbetering van de op
leiding tot huistars is een taak van alle huis-

CASUISTIEK 

Elk probleem heeft zijn oplossing 

Dikrwijls biedt de advertentierubriek in een dagblad 
interessante stof. Niet alleen in het redactionele ge
deelte, doeh ook in de advertenties wisselen tragiek 
en romantiek elkaar af en oOik daar kan charlatanne
rie hoogtij vieren in de cliensten, welke helderzien
den, psychometristen en somnambules, in bonte rij, 
te kust en te keur, de goedgelovige lezer aanbieden. 
"Elk probleem heeftzijn oplossing", zo wordt de 
lezer verzekerd en die bewering zou men titel wil
len laten zijn van deze bijdrage in de rubriek 
"Casuistiek" . 

Hoe vaak staan wij arts en tagenover problem en, die 
niet die oplossing krijgen, waamaar wij zozeer ver
langen. Heviger worrdt ons verlangen, wanneer de 
oplossing van een urgent probleem wordt gevraagd. 

arts en, zeker niet aIleen van de leden van het 
N.H.G. 

Tenslotte werd er op aangedrongen de gehouden 
inleidingen en de daarop gevOllgde discussie in de 
centra en studiegroepen te bespreken en te bestu
deren. DaardoOT zuHen de ontwikkelde gedachten 
in eigen milieu kunnen worden uitgedragen. Hierbij 
kan worden gebruIk gemaakt van de gehOluden in
lei!dingen, alsmede van dit overzidht van de gevoer
de dis cussie. 
Verslagen van 'de in centra en studiegroepen gehou
den bespreking,en en de daaruit voortgekomen sug
gesties, voorzien van ervaringen van huisartsen, die 
reeds co-assistenten of assistenten in hun praktijk 
hebben gehad, zullen gaame worden ingewadht bij 
het secretariaat van het N.H.G., indien mogelijk op 
korte termijn. Wanneer de centra informeren welke 
huisartsen bereid zijn en zich in staat achten co
assistenten, c.q. assistenten, in hun praktijk te ont
vangen en een lijst van deze narnen doen toekomen 
aan het secretariaat van het N.H.G., zou een begin 
kunnen worden gemaakt met praktisch realiseerr
bare plannen. 
Dit alles zal noldig zijn om te komen tot een opinie
vorming binnen het Genootschap, die vooral van 
belang i'S met het o<Jg op de vOIl'gende, in het aan
staande voorjaar te hou'den, conferentie over dit oUr 
derrwerp. Aldaar mOiet onzerzijds immers kunnen 
worden gesproken namens het gehele Genootschap 
en moeten wij in staat zijn praktisdhe voorsteIlen ter 
tafe! te brerrgen. Een en ander is dus weI zeer ur
gent! Mogen de centra en de studiegroepen dit drin
gende beroep verstaan en er gehoor aan geven. 

P. den Duyn, secretaris N.H.G. 

Onderstaarrde ziektegeschiedenis is er een frappant 
voorbedd van. 

Mevrouw X, voor 'de derde maal gravida, bijna a 
terme, begon vrij plotseling over pijnen te klagen 
in het epigastrium links, iets lateraal gelegen van 
de lijn umbilicus-spina iliaca anterior superior, wis
selend in intensiteit en duur, en schijnbaar aanvals
gewijs optredend. Toen ik haar de eerste maal be
zocht, liep patiente rustig in de kamer rond. Zij had 
niet gebraakt, voelde zich goed, behoudens de af 
en toe opkomende pijnaanvallen, die meer hinder
lijk dan zeer pijnlij'k waren. In de urine werden g.een 
afwij'kingen gevOinden; de bloeddruk bedroeg 120/ 
80 mm Hg; het hemoglobinegehalte was 85 pro
cent (Sicca). Patiente was Rhesus positief. De ute-
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