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Huisartsen opleidend Nederland~r 
DOOR PROF. DR. J. C. VAN ES 

Ik ben erg verheugd dat het Ne
derlands Huisartsen Genootschap 
ditmaal zijn jaarlijkse congres aan de 
opleiding van de huisarts wijdt. Het 
is goed dat dit gebeurt, want op dit 
gebied hebben de Iaatste jaren dus
danige ontwikkelingen plaatsgevon
den en zijn nog zoveel veranderingen 
te verwachten, dat de huisartsen
wereld en in het bijzonder het Ne
derlands Huisartsen Genootschap aIs 

* Inleiding, gehouden tijdens het acht
tiende N.H.G.-congres, Huisarts wor
den. .. hoe? 10 november 1973 te 
Driebergen. 

wetenschappelijke huisartsenvereni
ging daarvan op de hoogte moet zijn, 
er over moet meepraten, meedenken 
en zeker eraan moet meedoen. 

Men heeft mij gevraagd een over
zicht van de stand van zaken te 
geven en ik heb daarvoor slechts 
30 minuten. In die tijd kan ik u na
tuurlijk niet een voIIedig overzicht 
bieden en moet ik mij dus noodge
dwongen tot een aantal hoofdlijnen 
beperken. 

Eerst voIgt enige informatie, 
waarbij het onvermijdelijk is dat een 
aantal reeds bekende zaken wordt 
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verteld. Daarna worden enkele kneI
punten besproken en tenslotte een 
aantal vragen aan u voorgelegd. 

Het Academisch Statuut, waarin de 
opleiding tot arts is vastgelegd, werd 
in 1968 gewijzigd. Er werd een 
grotere vrijheid aan de faculteiten 
geboden de opleiding voortdurend 
aan de ontwikkelingen in genees
kunde en maatschappij aan te passen, 
terwijI ook de integratie van het 
onderwijs een belangrijke plaats ging 
mnemen. 

Er ontstond een basisopleiding van 

(1974) huisarts en wetenschap 17,205 



zes jaar, die met een assistent-arts
examen werd afgesloten, terwijl men 
in het zevende studiejaar, aan het 
eind waarvan het artsexamen werd 
afgelegd, een opleiding naar keuze 
kon volgen. Men kon deze opleiding 
zo inrichten dat zij voor een aan
staande specialisatie van belang was, 
of men kon een specifieke beroeps
opleiding tot huisarts volgen. 

De meeste medische faculteiten 
begonnen in 1968 met een opleiding 
conform het gewijzigde Academisch 
Statuut, zodat men in 1974 de eerste 
assistent-artsen die een huisartsoplei
ding wilden volgen kon verwachten. 
De medische faculteit van Utrecht 
was reeds in 1965 met de nieuwe op
leiding begonnen - tegen de bepa
lingen van het Academisch Statuut in 
- zodat in 1971 met de specifieke 

Samenvatting. Huisartsen opleidend 
Nederland. Er wordt een beschrijving 
gegeven van de ontwikkelingen die 
hebben geleid tot de instelling van een 
beroepsopleiding tot huisarts. 

Met de wijziging van het Academisch 
Statuut in 1968 werd ruimte geschapen 
voor een eenjarige opleiding tot huisarts 
als keuzeprogramma in het zevende en 
laatste studiejaar. Deze opzet is slechts 
in Utrecht gerealiseerd. 

Door een hernieuwde wijziging van 
het Academisch Statuut in 1973 is voor
zien in een bekorting van de studie in de 
geneeskunde van zeven tot zes jaar. 
Door de instelling van een College 
Huisarts-geneeskunde en een Huisartsen 
Registratie Commissie, analoog aan de 
structuur van de opleiding tot specialist 
en mede door een aantal ziekenfonds
maatregelen, kon een eenjarige opleiding 
tot huisarts na het artsexamen worden 
ingevoerd. Deze opieiding is weliswaar 
niet wettelijk verplicht, maar in de prak
tijk bestaat deze verplichting via de 
ziekenfondsen weI. Qua inhoud zal zij 
niet duidelijk afwijken van de reeds in 
Utrecht gerealiseerde. 

Fundamenteel hierbij is dat deze 
vooral in de huisartspraktijk plaatsvindt 
en daarbij op de patient is gericht. 

De intensieve opleiding in en bege
leiding vanuit de universitaire huis
artseninstituten hebben ten doel de 
opgedane ervaring te systematiseren en 
in een kader te plaatsen, lacunes in 
kennis en vaardigheden aan te vullen en 
het isolement in de huisartspraktijk te 
doorbreken. 
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beroepsopleiding tot huisarts een 
begin moest worden gemaakt. Sinds
dien hebben ongeveer tweehonderd 
artsen deze opleiding genoten, terwijl 
voor het aanstaande cursusjaar weer 
meer dan honderd artsen staan inge
schreven. 

Deze structuur, waarbij de be
roepsopleiding tot huisarts onder 
verantwoordelijkheid van de medi
sche faculteit valt, stuitte op bezwaar 
van velen. 

De faculteiten hadden reeds in 
1966 een ontwerp gemaakt waarin 
werd voorzien in een zesjarige arts
opleiding, gevolgd door een opleiding 
tot huisarts na het artsexamen: De 
toenmalige minister van Onderwijs 
en Wetenschap, Diepenhorst, wei
gerde dit op grond van de mening 
dat dit in E.E.G.-verband niet moge
lijk zou zijn, althans niet als men de 
huisartsopleiding wettelijk verplicht 
zou maken. Er kwamen ook bezwa
ren van de zijde van de beroeps
organisaties; deze wensten een 
identieke structuur als bij de specia
listenopleiding die onder mede-ver
antwoordelijkheid van de beroeps
organisaties wordt gegeven. Er ont
brandden discussies, adviezen werden 
gevraagd, juristen bogen zich over 
het E.E.G.-probleem dat diverse 
malen in de Tweede Kamer aan de 
orde kwam. Men stree£de naar een 
wijziging in de situatie, voordat de 
andere medische faculteiten daad
werkelijk met de opleiding tot huis
arts zouden beginnen. Dit leidde uit
eindelijk er toe dat het Academisch 
Statuut op 8 mei 1973 wederom werd 
gewijzigd. 

Nu ontstond een opleiding tot arts 
die zes jaar duurde, waardoor de op
leiding tot huisarts weer aan het 
wankelen werd gebracht, maar deze 
zou moeten worden gewaarborgd 
door de instelling van een registratie 
naar het voorbeeld van die van de 
specialisten. 

Aldus geschiedde en een College 
Huisartsgeneeskunde en een Huis
artsen Registratie Commissie werden 
in het leven geroepen. Om er voor te 
zorgen dat de inschrijving in het 
register geen vrijblijvende zaak is, 
moest worden gezocht naar een 

maatregel die de huisartsen er toe 
dwingt zich te laten inschrijven. In de 
toekomst zal dit via de wet geregeld 
worden; men zal dan niet als huisarts 
mogen functioneren als men niet in 
het register is opgenomen. Thans is 
dit nog niet mogelijk; nu werd de 
oplossing gezocht in een wijziging 
van het verstrekkingenbesluit van de 
ziekenfondsen, die inmiddels per 
Koninklijk Besluit heeft plaatsgevon
den. Hierin wordt bepaald dat slechts 
zij die in het register zijn ingeschre
yen, een contract met een zieken
fonds kunnen aangaan. Degenen die 
als huisarts zijn gevestigd en zij die 
een zevenjarige opleiding hebben ge
volgd, kunnen zich zonder meer in 
het register laten inschrijven. Zij die 
een nieuwe zesJange opleiding 
volgen, zullen echter de beroeps
opleiding moeten volgen alvorens 
ingeschreven te kunnen worden. 

Om dit waar te kunnen maken en 
zich op de komende opleiding te 
kunnen voorbereiden, hebben de 
huisartseninstituten van het ministerie 
van Onderwijs en Wetenschap een 
zestal extra posities gekregen. Tot 
dusverre lijkt alles, zij het dan ook op 
het nippertje, redelijk te zijn geregeld. 

Het grote manco schuilt echter in 
de regeling van de honorering van de 
artsen in opleiding. Tot op heden 
hebben in Utrecht de artsen, vroeger 
assistent-artsen in opleiding, een 
stagevergoeding ontvangen die welis
waar niet groot was, maar in de 
eerste levensbehoeften voorzag. Nu 
wordt echter een leningenstelsel in
gevoerd, waarbij de arts, in opleiding 
tot huisarts, een lening van 
f 15.000,- kan sluiten die hij later 
moet terugbetalen. Dit staat in 
schrille tegenstelling tot de salarissen 
die de assistenten in opleiding tot 
specialist ontvangen en die onlangs 
zelfs nog zijn verhoogd. 

Het is op zijn zachtst gezegd 
vreemd, dat de regering die de eer
stelijnsgeneeskunde wil bevorderen 
en de ziekenhuisgeneeskunde wi! af
remmen, deze onzinnige regeling 
hee£t ingevoerd. * 

* Inmidde1s wordt een gemengd ste1se1 
van stagevergoeding en lening voor
bereid. 



Ik vind het overigens wel onver
standig dat de beroepsorganisaties zo
veel haast hebben gemaakt met de 
invoering van het nieuwe systeem. 
Het stelsel dat in 1968 werd inge
voerd dwong de overheid ertoe aile 
studenten in hun zevende jaar een 
stagevergoeding te geven. Ais dit 
systeem gedurende enkele jaren aan 
aile universiteiten zou hebben ge
functioneerd, dan lOU de overgang 
naar het huidige stelsel lo voordelig 
voor de overheid zijn geweest, dat de 
stagevergoeding voor de aanstaande 
huisartsen nauwelijks meer een punt 
van discussie lOU zijn geweest. Des
alnietemin moeten wij erkennen dat 
het vorige systecm structureel minder 
mooi was dan het huidige en dit kan 
op zijn beurt vervolmaakt worden als 
de wet het afdwingen van de op
lei ding via de ziekenfondsen over
bodig gaat maken. 

Samenvattend kunnen wij vast
stell en dat binnen afzienbare tijd 
slechts huisartsen zich kunnen vesti
gen - behoudens in een praktijk 
voor louter particuliere patienten -
die de beroepsopleiding hebben ge
volgd. 

De beide Amsterdamse faculteiten 
maken dit jaar een aanvang met deze 
opleiding, Nijmegen en Rotterdam 
komen daarna, Groningen voigt een 
jaar later, terwijl Leiden in 1976 
begint; Utrecht gaat, zoals bekend, 
nu het derde jaar in. 

Alvorens verder op de specifieke 
opleiding tot huisarts in te gaan wil 
ik u iets over de basisopleiding ver
tellen. Het blijkt ondanks de mening 
dat het wijzigen van een curriculum 
tot de onmogelijkheden behoort en 
de opvatting van vele studenten dat 
er niets verandert, dat in betrekkelijk 
korte tijd zeer veel in het basiscurri
culum gewijzigd is. Ais men een aan
tal jaren nauw bij die veranderingen 
is betrokken, ziet men deze zich voor 
eigen ogen afspelen. 

Ik wil u enkele van deze wijzi
gingen beschrijven en doe dat aan de 
hand van hetgeen aan de medische 
faculteit in Utrecht plaatsvindt; aan 
de andere faculteiten do en zich 
analoge veranderingen voor; bij de 

ene gaat het wat sneller dan bij de 
andere, bij de ene is de planning wat 
beter dan bij de andere, maar aile 
ondergaan wijzigingen. 

Deze houden onder andere het 
volgende in: 

De vroegere propadeutische vak
ken spelen een veel kleinere rol dan 
voorheen; preklinische vakken als 
ana tom ie, fysiologie, antropobiologie 
krijgen reeds een plaats in het eerste 
studiejaar; bij sommige faculteiten 
treedt de clinicus al in het eerste jaar 
voor het voetlicht; in Utrecht begint 
het onderwijs in de interne genees
kunde in het tweede studiejaar. Er is 
dus sprake van een "linksverschui
ving" in het curriculum. 

Een tweede kenmerk is het streven 
naar een grotere integratie van de 
preklinische en de klinische vakken 
en van de preklinische vakken on
derling. Sinds jaren wordt onderwijs 
in de pathofysiologie gegeven, waarin 
rond een orgaansysteem gegroepeerd 
onderwijs wordt gegeven door verte
genwoordigers van bijvoorbeeld ana
tomie, histologie, fysiologische 
chemie, interne geneeskunde, chi
rurgie en neurologie. Dit vindt in het 
derde studiejaar plaats en het biedt 
de goede student de gelegenheid een 
zeer goed inzicht te krijgen in 
processen van gezond en ziek zijn. 
Dit jaar zal voor het eerst ook een 
deel van het onderwijs in het tweede 
studiejaar geintegreerd worden gege
yen. Verder zal in dit in blokken 
gegeven onderwijs een blok van veer
tien dagen aan de seksuologie 
worden gewijd. 

Hiermee komen wij bij een derde 
kenmerk, namelijk dat voor de 
psychologie in het onderwijs een 
grote plaats wordt ingeruimd. In 
Utrecht wordt de student elk jaar 
met onderwijs hierin geconfronteerd. 
Dit vindt voornamelijk in groepen 
plaats; er wordt niet aileen formeel 
onderwijs gegeven, maar er wordt 
veel aandacht besteed aan het eigen 
bel even en aan relatietraining. Een 
belangrijk probleem is nog wel de 
integra tie van het somatisch gerichte 
onderwijs. 

Een vierde kenmerk is het toene
men van de opvatting dat de student 

niet meer aile specialismen behoeft te 
doorlopen. Men geeft steeds meer de 
voorkeur aan een intensiever bezig 
zijn op een beperkt aantal gebieden. 
Hiermee heeft het onderscheid in 
junior- en senior-coassistentschappen 
te maken. In Utrecht wordt voor aile 
klinische vakken een junior-coassis
tentschap gegeven en voor de kleine 
vakken een blokcursus; men is bezig 
met de opzet van de senior-coassis
tentschappen, waarin de student een 
keuze kan doen uit verschillende 
pakketten. Voor de verloskunde en 
de kleine vakken is hiermede reeds 
een begin gemaakt. De student die 
huisarts wil worden moet deze alle
maal volgen; degene die dat niet wil 
mag volstaan met twee kleine vakken 
en het senior-coassistentschap ver
loskunde achterwege laten. Deze 
opzet zal nu te meer kunnen worden 
gerealiseerd, omdat de faculteiten 
niet meer een arts behoeven af te 
leveren die in elk geval huisarts kan 
worden. Zij moe ten nu een basisarts 
afleveren die in staat is zijn verdere 
opleiding tot huisarts of specialist te 
volgen. 

Dit heeft natuurlijk consequenties 
voor de beroepsopleiding. Deze zal 
moeten voortbouwen op de basis
opleiding en heeft dus groot belang 
bij een goede kwaliteit en een ade
quate inhoud van de basisopleiding. 
Daarom is het van zoveel betekenis 
dat de universitaire instituten aan 
beide opleidingen deelnemen. Het 
zal immers een taak van deze insti
tuten zijn de basisopleiding zo goed 
mogelijk mee te help en sturen. 

Vervolgens nog een enkele opmer
king over de rechtstreekse bijdrage 
van de huisartseninstituten aan de 
basisopleiding. Deze bijdrage ver
schilt van universiteit tot universi
teit. Meestal is het aandeel dat men 
daarin verwerft afhankelijk van de 
gelegenheid die door de faculteit 
wordt geboden en van de capaciteit 
van de instituten om die gelegenheid 
te onderkennen en aan te grijpen. 
Uiteraard is hier niet aileen sprake 
van een reflecteren op mogelijkheden, 
maar men kan ook bepaalde ont
wikkelingen induceren. 

In Utrecht bestaat de bijdrage van 
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de afdeling huisartsgeneeskunde aan 
het onderwijs uit totaal 40 colleges in 
het derde en vierde studiejaar. Verder 
wordt aan de helft van de studenten 
een stage geboden die bestaat uit het 
meelopen met een huisarts gedurende 
een week, het bespreken van de er
varingen en observaties in een groep 
onder lei ding van een staflid, het 
zelfstandig bezoeken van een gezin, 
het schrijven van een verslag 
hierover, het bespreken van deze ver
slagen in de groep en het bespreken 
van literatuur die van belang is voor 
de huisartsgeneeskunde. Deze stage, 
die ongeveer 40 halve dagen in beslag 
neemt, zal het volgende jaar voor aile 
studenten verplicht worden gesteld. 
Het onderwijs wordt besloten met 
een tentamen dat voor het doctoraal 
1 exam en meetelt. Een co-assistent
schap dat men bijvoorbeeld wel in 
Nijmegen en Leiden aantreft, is nog 
niet ingesteld, omdat het instituut 
met werkzaamheden voor beroeps
opleiding werd overspoeld. In de 
toekomst hop en wij een co-assistent
schap echter wel te realiseren. Voorts 
zijn er enkele onderdelen, waaraan 
ook de huisartsgeneeskunde een bij
drage levert, bijvoorbeeld het intro
ductieprogramma in het eerste jaar 
en de therapiecolloquia in het vijfde 
jaar. 

Dit brengt ons bij het laatste punt 
waarin de veranderingen in het 
onderwijs zich manifesteren. Vroeger 
was de autonomie van de hoogleraar 
zo groot, dat hijzelf geheel onaf
hankelijk van de anderen voor zijn 
vakgebied kon bepalen welk onder
wijs hij wilde geven. Daarvan ziet 
men nu nog zeer vele sporen, hoewel 
er in toenemende mate sprake is van 
een beleid, waarbij onderwijscom
missies, waarin zowel docenten als 
studenten zitting hebben, vorm en 
inhoud van het onderwijs gaan 
bepalen. Er bestaan natuurlijk onder 
de hoogleraren nog sterke weerstan
den hiertegen, maar ik verwacht dat 
in een tijdsbestek van bijvoorbeeld 
tien jaren hierin fundamentele ver
anderingen zullen plaatsvinden. Men 
moet ook niet vergeten dat dankzij 
de Wet Universitaire Bestuurshervor-
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ming de autonomie van de hooglera
ren geringer is dan vroeger! 

Thans iets over de beroepsoplei
ding zeIf, waarbij ik vooral zal 
moeten uitgaan van de situatie zoals 
die in Utrecht bestaat, omdat tot nu 
toe aileen daar, afgezien van een 
onlangs begonnen experimentele op
lei ding in Rotterdam, deze opleiding 
wordt gegeven. Gelukkig treedt daar 
spoedig verandering in op. Aile insti
tuten zijn zich druk aan het voorbe
reiden op hun nieuwe en zeer om
vangrijke taak, waaraan het Inter
facultair Overleg Huisartsgeneeskun
de (LO.H.), een belangrijke bijdrage 
levert. Het zal een omvangrijke taak 
worden; naar verwachting zullen er 
in de komende jaren 1500 artsen per 
jaar afstuderen. Gezien de belang
stelling voor het huisartsberoep 
zullen vijfhonderd tot zevenhonderd 
artsen de huisartsopleiding willen 
volgen, zodat de instituten jaarlijks 
dus tachtig tot honderd arts en tot 
huisarts zullen moeten opleiden. 

Het is duidelijk dat daarmee en 
ook met de basisopleiding in de huis
artsgeneeskunde, een grote bijdrage 
van de huisartsenwereld wordt ge
vergd. Wij zullen ons gezamenlijk op 
deze ingrijpende verandering moeten 
voorbereiden. Dit houdt onder 
andere in dat aan de huisartsenwereld 
hogere eisen met betrekking tot de 
kwaliteit van het werk zullen worden 
gesteld, hetgeen behalve de opleiding 
ook de geneeskundige zorg In 

Nederland ten goede kan komen. 
Uitgangspunt bij de opzet van de 

opleiding tot huisarts is geweest dat 
deze in het veld zelf dient plaats te 
vinden en dat deze tevens een inten
sieve begeleiding vereist. Deze bege
lei ding door het instituut beoogt de 
in opleiding zijnde arts te helpen zich 
bewust te worden van zijn handelen 
en denken en van de lacunes in zijn 
kennis en vaardigheid en heeft dus 
een zeer evaluatief karakter. Ook 
wordt getracht de opgedane ervaring 
te systematiseren en in een kader te 
plaatsen. Daarnaast krijgt de arts in 
opleiding de kans om lacunes in zijn 
kennis aan te vullen. 

De scheiding tussen opleiding in 

het veld en begeleiding door het in
stituut brengt met zich, dat van de 
opleidende huisarts in de eerste 
plaats wordt gevraagd de arts in op
leiding de gelegenheid te bieden in de 
praktijk als huisarts te functioneren. 
Dit houdt in dat de huisartsopleider 
met ook formeel tot een systematl
sering van kennis en ervaring behoeft 
bij te dragen. Wel wordt hem 
gevraagd de individuele contacten 
met patienten van de arts in oplei
ding te bespreken. Het doel hiervan 
is tweeledig: de arts in opleiding 
krijgt de gelegenheid hetgeen hij heeft 
gedaan te toetsen aan de opvattingen 
en inzichten van de huisartsopleider, 
terwijl laatsgenoemde op de hoogte 
blijft van hetgeen zich met zijn pa
tienten heeft afgespeeld, waardoor de 
continu'iteit in de behandeling ge
waarborgd blijft. Door deze opzet 
wordt van de huisartsopleider geen 
dubbelrol verwacht van en goed 
huisarts zijn voor zijn patienten en 
all-round opleider van zijn assistent. 
Het dagelijkse werk van de huisarts
opleider en zijn onderwijstaak liggen 
in elkaars verlengde doordat in beide 
gevallen de patient centraal staat. 

De werkwijze, waarbij het huis
artseninstituut de andere, meer 
formele opleidings- en evaluatierol 
vervult, behoedt de huisartsopleider 
tevens voor een te zware belasting. 
Het grote voordeel van dit ontwerp 
is bovendien, dat de assistent in op
leiding niet slechts door een enkele 
opleider wordt begeleid. Door de 
regelmatige contacten met de groeps
leider-staflid van het instituut en met 
de groepsgenoten die in eenzelfde 
positie verkeren, kan een te grote 
eenzijdigheid in de opleiding worden 
voork6men. 

Het belangrijkste onderwerp tij
dens de huisartsopleiding is het leren 
oplossen van problemen die zich in 
de huisartspraktijk voordoen. Er 
dient een herschikking plaats te 
vinden van de kennis en ervaring die 
de studenten reeds in de basisoplei
ding hebben opgedaan; deze moet 
aan het werken in de eerste linie 
worden aangepast en voor die 
situatie hanteerbaar worden gemaakt. 
Hierbij is het van het grootste belang 



de arts in opleiding een attitude te 
laten verwerven die leidt tot het 
volgen van een "education perma
nente". Dit houdt onder andere in 
dat de arts in opleiding deze oplei
ding zelf mede moet bepalen. Hier
mee is bovendien een spanningsveld 
aangegeven: enerzijds wil men door 
het zelf laten ontdekken de studie
motivati'c vergroten en een aanztt 
geven tot een goede nascholings
attitude, anderzijds ontkomt men er 
niet aan een aantal programmapun
ten in de opleiding op te nemen, 
omdat deze onmisbaar worden ge
acht voor een goede uitoefening van 
de huisartsgeneeskunde. Daarbij 
komt dat de conceptie van de basis
arts aanleiding kan zijn tot een 
reductie van een aantal, vooral op de 
huisartspraktijk gerichte onderdelen 
van het onderwijsprogramma. Hier
door bestaat de kans dat op den 
duur het zwaartepunt van inhoude
lijke programma-onderdelen met een 
sterk kenniselement, meer naar de 
beroepsopleiding worden verplaatst. 

De opleiding in het zevende jaar 
zal steeds moeten worden aangepast 
aan hetgeen zich in de voorafgaande 
jaren heeft afgespeeld. Momenteel 
wordt in Utrecht aan de relatie
training veel tijd en aandacht besteed, 
omdat dit nog veel te wensen over
laat. Dit onderdeel zal nooit geheel 
kunnen verdwijnen, omdat ook in dit 
opzicht de reeds genoemde herschik
king, gericht op het werken in de 
huisartspraktijk - men denke hierbij 
slechts aan werken in interdisciplinair 
verb and - zal moeten plaatsvinden. 
Maar toch kan een groter aandeel 
van de afdeling medische psychologie 
in de basisopleiding een deel van het 
huidige programma weer overbodig 
maken. Door de noodzaak van aan
passing aan de voorafgaande basis
opleiding blijkt dat er bij de oplei
ding aan de verschillende huisartsen
instituten accentverschillen moeten 
zijn, omdat de basisopleiding aan de 
universiteiten ook verschillend is. Ais 
de Maastrichtse geloofsbelijdenis 
inderdaad in daden wordt omgezet 
behoeft men daar een andere 
beroepsopleiding dan aan andere 
universiteiten. 

Een apart probleem wordt ge
vormd door de opleiding in het zie
kenhuis. Dit vindt zijn oorsprong in 
het feit dat in het interfacultair over
leg werd bepaald dat een deel van de 
opleiding in het ziekenhuis dient 
plaats te vinden. In Utrecht zijn wij 
daarmee ook begonnen met als kern
gedachte dat het goed is, na enige tijd 
in de huisartspraktijk te hebben ge
functioneerd, nog eens in het zieken
huis terug te keren, daar eventuele 
lacunes in kennis en ervaring aan te 
vullen en de sam en werking tussen 
huisarts en specialist te bevorderen. 

In de praktijk de den zich wei 
moeilijkheden voor. In de eerste 
plaats bleek een opleiding van een 
half jaar in de huisartspraktijk voor 
velen onvoldoende te zijn aan werke
lijke huisartsproblematiek toe te ko
men. In het begin wordt men in be
slag genomen door de somatische dia
gnostiek en therapie, men moet eerst 
routine opdoen, voordat men aan 
psychosociale problematiek, aan de 
begeleiding van chronisch zieken 
enzovoort toekomt. Eigenlijk moet de 
opleiding in de huisartspraktijk ten
minste een jaar duren. In de tweede 
plaats heeft plaatsing in een zieken
huis slechts zin, als men gedurende 
een half jaar op een afdeling werkt; 
een wisselassistentschap leidt slechts 
tot een soort co-assistentschap. Men 
beperkt dan echter de mogelijkheden 
de ervaren tekorten op klinisch 
gebied aan te vullen. 

In de derde plaats bleek dat het 
aantal beschikbare ziekenhuisplaat
sen te gering was om voldoende 
arts en op te leiden. Wij hebben dus 
van de nood een deugd gemaakt 
door die arts-assistenten voor wie 
geen ziekenhuisplaats beschikbaar 
was, een opleiding gedurende een 
jaar in de huisartspraktijk te bieden. 
Voor de tweede periode van een half 
jaar hebben wij een tweetal werk
zaamheden toegevoegd en verplicht 
gesteld, bijvoorbeeld gedurende een 
aantal middagen werken op een poli
kliniek, het verrichten van een be
perkt onderzoek in de huisartsprak
tijk met daaraan gekoppeld het 
schrijven van een verslag of een 
scriptie. Een voordeel van deze opzet 

is bovendien dat de arts in opleiding 
niet geheel opgaat in de routine van 
de praktijkvoering. 

In de toekomst zullen wij de 
nodige aandacht moeten besteden 
aan het spanningsveld dat bestaat 
tussen enerzijds de noodzaak als 
huisarts te functioneren en dus volop 
in de praktijk mee te werken en 
anderzijds de noodzaak de gelegen
heid te krijgen zich te bezinnen en te 
studeren. 

De opleiding heeft de volgende 
structuur gekregen: de artsen in op
lei ding worden ingedeeld in groepen 
van ongeveer dertien man die gedu
rende het gehele jaar in die samen
stelling bijeen blijven en die worden 
begeleid door een staflid, tevens 
huisarts. Elders overweegt men ook 
om anderen dan huisartsen begelei
ders van de groepen te maken. 

Er wordt begonnen met drie dagen 
die men gezamenlijk in een vor
mingscentrum doorbrengt en gedu
rende welke de interactietraining op 
de voorgrond staat. Omniddellijk 
aansluitend voIgt een curs us van een 
week die vooral is gericht op proble
matiek, waarop men direct bij het 
werken in de praktijk kan stuiten. Er 
wordt veel aandacht besteed aan de 
receptuur. Daarna wordt men gedu
rende een half jaar in een huisarts
praktijk opgeleid, waarbij men telkens 
een dag per week in de groep op het 
instituut trallllllg en begeleiding 
krijgt. Het tweede halfjaar bestaat of 
uit een ziekenhuisperiode of uit een 
tweede huisartsperiode plus toege
voegde programma's. In dit tweede 
halfjaar worden de terugkom-dagen 
in het instituut om de veertien dagen 
gehouden, een frequentie die waar
schijnlijk te laag Jigt. 

De opleiding tot huisarts is nog in 
ontwikkeling. De andere universitaire 
huisartseninstituten moeten nu ook 
ervaring opdoen en hun bijdrage in 
de verdere structurering leveren. 

Het is onvermijdelijk en het is ook 
een teken van leven dat er vele 
vragen rijzen met betrekking tot de 
opleiding. Een aantal van deze 
vragen kan uitgangspunt zijn voor 
een discussie op dit congres. Met de 
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resultaten van die discussie kunnen 
de opleiders mogelijk hun voordeel 
doen. 

Daarom de volgende vragen hier
over: 

1. Moet de opleiding primair op 
vermeerdering van kennis zijn ge
richt, of moet zij ook aandacht be
steden aan vaardigheid en attitude? 
Het antwoord op deze vraag is na
tuurlijk altijd bevestigend, maar het 
gaat erom in welke mate men aall 
deze drie delen voorrang wil verle
nen. Dit is geen theoretische vraag; 
als men de kennis erg belangrijk 
vindt, kan men daarmee gemakkelijk 
alle terugkom-dagen vullen, als men 
daarentegen de arts-patientrelatie op 
de voorgrond plaatst, kan men 
daarop de gehele training richten. 
Een genuanceerd antwoord is ge
wenst. 

2. Bij de opleiding zijn vele huis
artsopleiders ingeschakeld die in de 
huidige conceptie vooral "gelegen
heid tot" geven. In I.O.H.-verband 
hebben wij onlangs een hele dag ge
discussieerd over de vraag of en op 
welke wijze de huisartsopleider voor 
deze taak moet worden opgeleid. In 
Engeland wordt daar vrij veel aan
dacht aan besteed, maar daar moet 
hij het ook zonder terugkom-dagen 
en de steun van een instituut stellen. 

De vraag is nu wat voor opleiding 
een huisartsopleider zou moeten 
krijgen. Men geve hierop geen theo
retisch maar een voor alle partijen 
uitvoerbaar antwoord. 

3. Graag zou ik u ook de vraag 
voorleggen omtrent het hete hangijzer 
van de ziekenhuisopleiding. Bent u 
van oordeel dat er in de huisartsop
leiding van een jaar plaats is voor 
een opleiding in een ziekenhuis en 
wat zijn de motieven hiervoor? 

4. Tenslotte zou ik u willen 
vragen in welke mate de huisartsop
leider rekening moet houden met het 
feit dat zijn assistent een opleiding 
voIgt. Moet hij hem de gelegenheid 
geven in een lager tempo te werken, 
bijvoorbeeld om na het behandelen 
van een patient een kort verslag te 
schrijven, moet hij hem enkele mid
dagen vrij geven om zijn literatuur bij 
te houden en zich op de terugkom
dagen voor te bereiden? Moet hij 
hem ook de gelegenheid geven 
tenville van de opleiding anders te 
handelen dan gebruikelijk is, bijvoor
beeld door hem een naar een spe
cialist verwezen patient gedurende 
het gehele verwijzingsproces te laten 
begeleiden, of door hem eenseen 
paar dagen met een wijkverpleegster 
of maatschappelijk werker mee op 
pad te sturen? 

Summary. Netherlands trammg its 
general practitioners. A description .!s 
given of the developments which have 
led to the institution of a professional 
training programme for general 
practitioners. 

With the revision of the Academic 
Statute in 1968, room was created for a 
one-year vocational training for general 
practice as an optional programme 
during the seventh, final year of study. 

A renewed revision of the Academic 
Statute in 1973 envisaged an abbreviation 
of the medical study programme from 
seven to six years. The institution of a 
Lecture Course on General Practice 
Medicine and a General Practitioners 
Registration Commission, analogous to 
the structure of the specialist training 
system, and also a number of measures 
taken by the sick funds, made it possible 
to introduce a one-year general practice 
vocational training course after the li
cenciate examination. Although there is 
no legal obligation to attend this training 
course, such an obligation does in actual 
practice exist via the sick funds. The 
curriculum will not evidently differ from 
that already introduced in Utrecht. 

One of the fundamental features is 
that training is given mainly in actual 
general practice, and that it is patient
oriented. 

The intensive training and guidance 
provided by university general practice 
institutes are intended to systematize the 
experience gained and place it in its 
frame of reference, to fill gaps in 
knowledge and skills, and to relieve the 
isolation in general practice. 

Wat gebeurt er op de terugkom-dagen?'~ 
DOOR W. SPOELSTRA, HUISARTS TE STOLWIJK 

Voordat ik het antwoord op de 
vraag - Wat gebeurt er op de terug
kom-dagen? - geef, een mededeling 
en enige opmerkingen. Het door mij 
te geven antwoord zal beperkt zijn. 
Ik spreek vanuit mijn ervaring als 
huisarts-groepsleider van het Utrechts 
Universitair Huisartsen Instituut en 
vertolk dus in belangrijke mate de 
opvattingen van dit instituut. Wij 
verwachten dat vanuit andere huis-

* Inleiding, gehouden tijdens het 
N.H.G.-congres op 10 november 
1973 te Driebergen, Huisarts worden 
... hoe? 
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artseninstituten, vooral als de be
roepsleiding daar ook is begonnen, 
andere ervaringen en opvattingen 
naar voren zuIlen worden gebracht. 

Voorts dient te worden opgemerkt 
dat enerzijds wel is aan te geven 
binnen welk kader de huisartsge
neeskunde zich voltrekt en is binnen 
dit kader te omschrijven aan welke 
eisen de huisarts minimaal moet vol
doen, wil hij goed functioneren, 
anderzijds blijft de werksituatie van 
de huisarts uiterst divers en complex. 
Ontelbaar zijn de soorten zich aan
dienende problemen, ontelbaar uit-

eenlopend de verschillende aspecten 
welke bij verschillende patienten met 
gelijksoortige problemen van belang 
zijn. Ontelbaar zijn ook de mogelijke 
oplossingen. 

De tweede opmerking betreft de 
pas afgestudeerde artsen, die zich aan 
het begin van het opleidingsjaar bij 
ons aanmelden. Zij vormen een 
heterogene groep ten aanzien van, 
om maar enkele zaken te noemen, 
persoonlijk ontwikkelingsniveau, 
medische kennis, medisch-technische 
vaardigheden, persoonlijke belang
stelling, communicatieve vaardighe-


