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In 1988 is door het Groningse huisartsenin
stituut een docentvaardigheidscursus geor
ganiseerd ten behoeve van de huisarts
docenten. Doel was de huisartsen te tonen 
welke onderwerpen in het leergesprek kun
nen worden aangesneden. Van zelfstandig 
werken door de co-assistent kan geen spra
ke zijn; het leereffect tijdens de stage moet 
komen van de feed-back door de huisarts 
aan de co-assistent. De docentvaardig
heidscursus dient ertoe om huisartsen op te 
leiden tot 'echte' docenten, die de door het 
instituut gestelde leerdoelen kunnen ver
wezenlijken, en tegelijkertijd oog hebben 
voor de individuele behoeften van de co
assistent. 
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De docentvaardigheidscursus: 
een les om van te leren 

Inleiding 

Het co-assistentschap huisartsgeneeskunde 
aan de Rijksuniversiteit Groningen maakt 
deel uit van een geintegreerd extramuraal 
co-schap, waarin wordt samengewerkt 
door Huisartsgeneeskunde, Sociale Ge
neeskunde, Klinische Farmacologie, Pa
thologische Anatomie, Klinische Genetica 
en Medische Microbiologie. 1 De algemene 
doelstelling is drieledig: 
- de student inzicht te verschaffen in de 

betekenis van het omgaan als arts met 
patienten, hun klachten en problemen in 
relatie tot hun leefomgeving, en dat op 
basis van continuHeit; 

- de student inzicht te laten krijgen in de 
sociaal-geneeskundige beroepsuitoefe
ning; 

- de student kennis te laten opdoen van de 
aspecten van de farmacologie, klinische 
genetica, microbiologie en de pathologie 
die in de extramurale gezondheidszorg 
van belang zijn. 

Het co-assistentschap huisartsgeneeskunde 
duurt kort (drie weken) en is bovendien het 
enige co-schap waarin de co-assistent te 
maken heeft met een leermeester en de 
leermeester met een co-assistent. Alle re
den dus om een strakke structuur te ont
werpen voor de drie weken die het co-schap 
duurt. Daarin passen docentvaardigheids
cursussen om de huisarts-docenten te leren 
hoe de co-assistent optimaal te begeleiden. 

Een van de taken van de huisarts-docent 
is het voeren van leergesprekken: van hem 
wordt verwacht dat hij dagelijks een uur 
besteedt aan het nabespreken van consul
ten. Dat gebeurt aan de hand van het 
zogenaamde ICN-formulier (Informatie 
vooraf, Consult en Nabespreking), waarop 
de co-assistent systematisch het contact 
met de patient kan verslaan. 

In dit artikel beschrijven wij een docent
vaardigheidscursus die vooral was gewijd 
aan het leergesprek. 

Programma 

Het Groningse huisarts-docentenbestand 
omvat circa 70 huisartsen, van wie er 61 in 
mei en september 1988 de docentvaardig
heidscursus hebben gevolgd. Het program
ma van de cursus was als voIgt: 

- een korte inleiding over de evaluatie van 
het co-assistentschap door de stu
denten;2 

- een inleiding over het programma van de 
terugkomdag en de ontwikkelingen 
daarin; 

- een discussie aan de hand van concrete 
voorbeelden over het leergesprek. 

De cursus werd begeleid door de coordina
tor en door de twee stafleden die ook de 
groepen co-assistenten begeleiden. De cur
sus yond plaats van 17.00 tot 20.00 uur en 
werd onderbroken door een bescheiden 
maaltijd. Na afloop kon men nog informeel 
napraten onder genot van een consumptie. 

Ons doel was om aan te geven wat de 
onderwerpen kunnen zijn in een leerge
sprek en op welke wijze deze kunnen wor
den aangedragen. Als aanzet tot de discus
sie over het leergesprek ontvingen de aan
wezige huisartsen een ingevuld ICN-for
mulier. We vroegen hen welke onderwer
pen zij naar aanleiding van dat ICN-formu
lier zouden willen aansnijden. Vervolgens 
werd een videoregistratie vertoond van het 
consult naar aanleiding waarvan het ICN
formulier was opgesteld. De opnamen 
daarvoor waren gemaakt in de huisartsen
groepspraktijk Antonius Deusinglaan, die 
als universitaire huisartspraktijk aan de 
vakgroep is verbonden. Aan de hand van 
deze opname stelden we opnieuw de vraag: 
'Welke onderwerpen zou u nu aansnijden, 
gegeven de observatie van dit contact tus
sen co-assistent en patient?, 

Discussie/videoreg istratie 

Voor een gestructureerde discussie over 
het leergesprek werd uitgegaan van drie 
stellingen: 
• Het ICN-formulier vormt een nuttige 
basis voor het leergesprek met uw co-assis
tent. 

Hoewel niet alle huisarts-docenten erva
ring hadden met het ICN-formulier als 
basis voor het leergesprek waren na de 
discussies alle aanwezige huisarts-docenten 
het met deze stelling eens. 
• Een contact van de co-assistent met de 
patient moet door de huisarts worden afge
sloten, voordat definitieve afspraken ge
maakt worden met betrekking tot het be
leid. 
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Vit de verslagen van de co-assistenten wis
ten we dat dit niet altijd gebeurde, maar 
tijdens de docentvaardigheidscursus bleek 
daarvan niets. Over het algemeen stemde 
men met deze stelling in. Wei werden wel
eens uitzonderingen gemaakt: 
- als de co-assistent aan het eind van het 

co-assistentschap door de huisarts als 
goed wordt beoordeeld; 

- als het gaat om de controle van een 
patient die van tevoren op de hoogte was 
gesteld; 

- als de co-assistent precies was geinstru
eerd wanneer hij contact moest opnemen 
met de huisarts alvorens het contact met 
de patient af te ronden, en wanneer hij 
het zelf kan afronden; dat komt er bijna 
op neer dat de co-assistent aileen maar 
medisch overbodige con troles zelfstan
dig mag doen. 

De reden om de co-assistent niet zelfstan
dig te laten werken, is uiteraard van juridi
sche aard: de co-assistent is nog geen arts 
en is dus nog niet wettelijk bevoegd tot het 
uitoefenen van de geneeskunde. Maar in de 
discussie kwam vooral naar voren dat de 
co-assistent nog niet in staat is tot een 
adequate risico-inschatting en tot een goe
de afronding van het contact met de pa
tient: met name de overgang van diagnosti
sche fase naar het voorieggen van een 
beleidsvoorstel aan de patient levert pro
blemen op, zo is de ervaring. 
• Directe observatie van het contact tus
sen co-assistent en patient levert de huis
arts-docent tal van aanknopingspunten op 
voor een leergesprek, die naar aanleiding 
van aileen het ICN-formulier gemist zou
den worden. 

Het verslag dat de co-assistent uitbrengt 
van het contact, werd over het algemeen 
beschouwd als een onvoldoende betrouw
bare basis voor het beoordelen van het 
consult. Dat betrof dan vooral de proces
kant van het contact en in mind ere mate het 
medisch-diagnostisch aspect. Zelfstandig 
consult doen streelt en sterkt het eigenge
voel van de co-assistent, maar zonder een 
beoordeling door de huisarts van de sterke 
en zwakke punten in het contact is het 
leereffect van zelfstandig werken gering. 

Aan het eind van het co-assistentschap 
vullen de huisarts-docenten een uitgebreid 
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beoordelingsformulier in, waarin onder 
meer het functioneren van de co-assistent 
en zijn sterke en zwakke punten aan de 
orde komen. Naar aanleiding hiervan werd 
er meermalen op gewezen, hoezeer de stu
dent en verschillen, zowel wat betreft hun 
toekomstperspectief, als wat betreft medi
sche en geestelijke bagage. Sommigen heb
ben al uitgebreide ervaring in de hulpverle
ning, bijvoorbeeld als fysiotherapeut, 
dietist of zelfs kaakchirurg; voor anderen 
ligt de toekomst nog helemaal open. Som
migen zijn tijdens het co-schap druk aan het 
solliciteren en een enkeling heeft al uitzicht 
op een baan. De verwachtingen van de co
assistenten met be trekking tot het co-assis
tentschap lopen dan ook sterk uiteen. 

Veel huisartsen geven in dat laatste be
oordelingsgesprek een oordeel over een 
eventuele geschiktheid van de co-assistent 
voor het huisartsenvak, dan wei voor een 
ander medisch specialisme. Niemand was 
echter in staat om precies te benoemen 
welke eigenschappen iemand nu geschikt 
maken voor het yak van (huis)arts. 

Hoe uiteenlopend huisartsen co-assis
tenten beoordelen, bleek ook uit de beoor
deling van de videoregistratie van het con
tact tussen de co-assistent en de patient. 
Het merkwaardige fenomeen deed zich 
voor dat sommige artsen het contact in zijn 
geheel als positief beoordeelden op grond 
van medisch-diagnostische overwegingen, 
terwijl anderen op grond van communica
tieve aspecten het juist als volstrekt onvol
doende beoordeelden. Dit beoordelings
verschil heeft uiteraard alles te maken met 
de persoon van de huisarts-docent. 

am huisartsen in staat te stellen een 
betrouwbare oordeel te geven over co
assistenten zullen criteria ontwikkeld moe
ten worden waara an co-assistenten moeten 
voldoen. Dit betekent, dat er scorelijsten 
gemaakt moeten worden aan de hand waar
van huisartsen co-assistenten kunnen toet
sen. Dit is te meer van belang met het oog 
op een artsexamen. 

Beschouwing 

Onderwijs tijdens het co-assistentschap 
kent drie partijen: de student, de huisarts
docent en het instituut voor huisartsgenees
kunde. Student en verkeren in de laatste 

fase van hun studie in sterk verschillende 
uitgangssituaties en hebben uiteenlopende 
toekomstperspectieven. De huisarts-do
cent moet de ruimte houden om daar flexi
bel op in te spelen. Er is echter ook een zeer 
grote variabiliteit bij de huisarts-docenten. 
De vraag dringt zich op welke huisarts 
geschikt is als huisarts-docent en welke 
niet. 

Het antwoord op die vraag is niet zonder 
meer te geven, omdat de leerbehoeften van 
studenten zo sterk uiteenlopen; de vergelij
king met wat Balint schreef over de dokter 
als medicijn, dringt zich op: niet iedere 
patient heeft baat bij dezelfde dokter en de 
huisarts-docent die voor de ene co-assistent 
een voortreffelijk docent kan zijn, hoeft dat 
niet voor aile co-assistenten te zijn. 

Van de huisarts-docent mag ten minste 
worden verwacht dat hij: 
- de student supervisie geeft over aile con

tact en met patienten; 
- dagelijks een uur besteedt aan het leerge

sprek met de co-assistent en daartoe 
uiteenlopende methoden tot zijn be
schikking heeft, zoals bespreking van de 
casulstiek van de dag, van een ICN
formulier, van een audiobandje, enz.; 

- de docentvaardigheidscursus voigt. 
Het is aan het instituut om de leerdoelen 
vast te stellen. Dat dit niet zonder discussie 
kan met de huisarts-docenten, spreekt van
zelf. Nagegaan moet worden in hoeverre de 
huisarts-docenten in staat zijn die leerdoe
len aan de co-assistenten over te dragen en 
tot concrete leerpunten te maken. Daartoe 
dient de docentvaardigheidscursus, en te
yens als bijscholing om huisartsen op te 
leiden tot 'echte' docenten, die enerzijds 
oog hebben voor de uiteenlopende leerbe
hoeften van de student, anderzijds de leer
doelen van het co-assistentschap weten te 
realiseren. 
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