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Sinds de introductie van de simulatiepa
mint in 1964 door Barrows is deze methode 
gebruikt in het medisch onderwijs en voor 
onderzoek en toetsing in de dagelijkse 
praktijksituatie. De interbetrouwbaarheid 
bij het gebruik van simulatiepatienten bij 
toetsing is nog onvoldoende onderzocht. 
Verder zal bij toetsing duidelijker moeten 
worden wat er geconcIudeerd kan worden 
uit gegevens die verkregen worden via si
mulatiepatienten. Voor educatieve doel
einden en voor registratie van de feitelijke 
gang van zaken in de medische praktijk is 
de methode echter goed gedocumenteerd 
en is het gebruik ervan gerechtvaardigd. 
Voor de huisartspraktijk biedt de simula
tiepatient-methode onder meer mogelijk
heden om het begrip varia tie nader te on
derzoeken. 
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Simulatiepatienten 
in onderwijs en praktijk 
Een literatuuroverzicht 

Inleiding 

In de afgelopen jaren is in ons land geexpe
rimenteerd met het consulteren door simu
latiepatienten van praktizerende huisarts
en met het doe I informatie over het consult 
te verkrijgen.l 2 De ervaring met deze 
nieuwe vorm van praktijkonderzoek is nog 
beperkt, maar gelet op het streven naar 
meer praktijkgericht onderzoek, is te ver
wachten dat in de toekomst simulatiepa
tienten vaker gebruikt zullen worden om 
feitelijke praktijksituaties te onderzoeken. 

In dit artikel geven wij een overzicht van 
de verschillende aspecten van het gebruik 
van simulatiepatienten. In het bijzonder 
komen twee vragen aan de orde: 
• Voor welke doeleinden zijn simulatiepa

tienten tot nu toe binnen de geneeskun
de gebruikt? 

• Hoe betrouwbaar en hoe valide is het 
gebruik van simulatiepatienten? 

Voor de beantwoording van deze vragen is 
gebruik gemaakt van ons best and aan pu
blikaties over simulatiepatienten. De basis 
daarvan wordt gevormd door het bestand, 
zoals dat in november 1986 bestond aan de 
McMaster Universiteit (Hamilton, Cana
da), destijds toonaangevend op het gebied 
van onderzoek van en met simulatiepa
tienten. Na 1986 hebben wij dit best and 
systematisch aangevuld met de relevante 
literatuur . 

Barrows 

Bijna 25 jaar geleden publiceerde de neuro
loog Barrows als eerste over simulatiepa
tienten. 3 Hij besprak een methode voor het 
testen van medisch studenten: de 'pro
grammed patient'-methode. Barrows om
schreef een 'programmed patient' als 'een 
leek die een rol als patient heeft ingestu
deerd en deze rol vervolgens speelt in een 
contact met een medisch student of een 
arts' . 

Barrows gaf twee redenen om met 'pro
grammed patients' te werken bij het evalu
eren van medisch studenten. Ten eerste 
zijn deze 'patienten' gestandaardiseerd, in 
tegenstelling tot echte patienten: iedere 
student ziet dezelfde patient en de klinische 
vaardigheden van de student en zijn daar
door beter met elkaar te vergelijken. Ten 

tweede hoeft bij een ontmoeting tussen een 
student en een getrainde 'patient' geen 
observator aanwezig te zijn, zodat de stu
dent zich niet direct geobserveerd hoeft te 
voelen. 

In 1971 verving Barrows het woord 'pro
grammed' door 'simulated,4 en in de loop 
der jaren zijn er nog verscheidene andere 
benamingen geweest, zoals 'pseudopa
tients', 'surrogate patients' en 'standardi
zed patients'. In aile gevallen gaat het 
echter om de oorspronkelijke 'geprogram
meerde patient' van Barrows. 

Sinds 1964 zijn simulatiepatienten ge
bruikt voor onderwijsdoeleinden in de me
dische studie en voor onderzoek naar het 
praktisch medisch handelen van artsen . 

Onderwijs 

Het heeft lang geduurd voordat de metho
diek van Barrows navolging yond; men 
dacht in het begin dat simulatiepatienten 
slechts een zeer beperkt aantal rollen zou
den kunnen spelen. 5 Tot het eind van de 
zeventiger jaren zijn dan ook bijna geen 
publikaties van belang te vinden over on
derwijskundige ervaringen met simula
tiepatienten. Sindsdien is het aantal publi
katies echter sterk toegenomen. 

Binnen het onderwijs heeft de simula
tiepatient-methode twee functies gekre
gen: een educatieve en een evaluatieve 
functie. 

Godkins et al. zijn begonnen met het ge
bruik van simulatiepatienten bij het aanle
ren van gynaecologisch onderzoek. 6 Aan
vankelijk had de patient daarbij aileen een 
pas sieve rol, maar door Kretzschmar is die 
rol uitgebreid tot een actieve participatie, 
waarbij de patient feedback gaf over zowel 
de medisch-technische als de affectieve as
pecten van het gynaecologisch onderzoek.7 

Recent heeft Van Lunsen verslag gedaan 
van ervaringen op dit terrein in Gro
ningen. 8 

Baanbrekend werk is vooral verricht 
door Stillman et al. 9 10 Zij leidden simula
tiepatienten op tot 'patient-instructors'. De 
term 'patient-instructor' houdt in dat een 
simulatiepatient getraind wordt in een rol 
waarbij meestal lichamelijk onderzoek 
moet worden verricht. De patient onder-
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gaat het onderzoek en geeft vervolgens 
feedback over de presta tie van de student. 
Stillman et al. toonden aan dat het mogelijk 
is de 'patient-instructor' zo te trainen dat 
deze een betrouwbaar oordeel over studen
ten kan geven.lO Ook Johnson et al. en 
Gerber et al. maken gebruik van 'patient
instructors,.l1 12 

Over het aanleren van sociale vaardighe
den is gerapporteerd door Helfer et al. en 
Owen and UnderwoodY 14 Zij stellen dat 
contacten met simulatiepatienten unieke 
leermomenten opleveren op het gebied van 
de sociale vaardigheden. Maguire et al. 
komen tot een vergelijkbare conclusie met 
be trekking tot het het aanleren van een 
goede anamnesetechniek. 15 

De evaluatieve functie heeft aanvankelijk 
minder aandacht gekregen. In 1972 rappor
teerden Lamont and Hennen over het ge
bruik van simulatiepatienten bij examens in 
de huisartsgeneeskunde16 en pas in 1979 
werd opnieuw gepubliceerd over simula
tiepatienten bij toetsing.9 De meeste publi
katies op dit gebied zijn van zeer recente 
aard. 17-23 Inmiddels wordt echter op tal van 
medische faculteiten gebruik gemaakt van 
simulatiepatienten bij het toetsen van stu
denten. 

Praktijk 

De me est tot de verbeelding sprekende 
toepassing van simulatiepatienten is het 
gebruik in de dagelijkse praktijk van artsen 
in een geblindeerde situatie. Tot nu toe zijn 
er negen onderzoeken op dit terrein gepu
bliceerd. 

Rosenhan stuurde acht 'gezonde' indivi
duen naar twaalf psychiatrische klinieken 
om te kijken of de psychiaters konden 
differentieren tussen deze 'patienten' en 
'echte' psychiatrische patienten. 24 De simu
latiepatienten simuleerden psychiatrisch 
gedrag tot en met het moment van opname; 
direct daarna staakten ze dit gedrag. De 
opnameduur varieerde van 7 tot 52 dagen. 
Aile simulatiepatienten werden ontslagen 
onder de diagnose 'schizofrenie in re
missie'. 

In de periode 1974-1976 werden vier 
studies verricht, waarbij simulatiepatienien 
huisartspraktijken bezochten en het feite-
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lijke praktijkgedrag registreerden. 25-28 De
ze onderzoeken leidden in de medische 
we reId tot een storm van protest, waarbij 
de voornaamste kritiek gericht was op het 
feit dat tevoren geen toestemming was ge
vraagd aan betreffende artsen. 29-33 Overi
gens wordt in geen van deze studies een 
uitspraak gedaan over de betrouwbaarheid 
van de rapportage. 

Pas na 1980 werd de lijn van praktijkon
derzoek opnieuw opgepakt. Renaud et al. 
stuurden simulatiepatienten met hoofdpijn 
naar een aantal overheidspraktijken en pri
ve-praktijen, McClure et al. onderzochten 
de behandeling van gewrichtsklachten door 
huisartsen met behulp van simulatiepa
tienten, Norman et al. gebruikten verschil
lende klachten, zoals nekpijn en buikpijn, 
en Rethans en Van Boven gebruikten mic
tieproblemen?4-37 1 2 

Betrouwbaarheid 

Of simulatiepatienten betrouwbaar moe
ten zijn (en in welke mate), hangt af van het 
doel waarvoor ze worden gebruikt. 

We kunnen vier aspecten aan de be
trouwbaarheid onderscheiden: 
- speelt een simulatiepatient dezelfde rol 

bij herhaling op dezelfde manier (intra
betrouwbaarheid) ; 

- spelen verschillende simulatiepatienten 
dezelfde rol op dezelfde manier (interbe
trouwbaarheid); 

- zijn simulatiepatienten bij gebruik voor 
toetsingsdoeleinden in staat om een be
trouwbaar oordeel over studenten te 
geven; 

- zijn simulatiepatienten bij praktijkon
derzoek, in staat om betrouwbaar te 
rapporteren wat er in de praktijk ge
beurt? 

Bij gebruik van simulatiepatienten voor 
educatieve doeleinden speelt betrouwbaar
heid praktisch geen rol, omdat in die situ
aties studenten en simulatiepatienten vrij 
moeten kunnen 'experimenteren'. Anders 
ligt het bij het gebruik van simulatiepa
tienten voor toetsings- en praktijkdoe1ein
den; daar speelt betrouwbaarheid juist een 
belangrijke ro!. 

Studies die expliciet tot doe I hadden om 
de betrouwbaarheid van simulatiepa
tienten te onderzoeken, zijn zeer schaars.38 

In 1987 rapporteerden Vu et al. over een 
onderzoek waarin wordt nagegaan of drie 
verschillende personen consistent dezelfde 
rol konden spelen en of een persoon tijdens 
verschillende sessies op de dag consistent 
zijn rol bleef volhouden. 39 Beide betrouw
baarheidsprecentages lagen boven de 90 
procent. Dawson-Saunders et al. vonden 
echter verschillen tussen simulatiepa
tienten die dezelfde rol speelden. Zij bena
drukken dat een goede training van simula
tiepatienten essentieel is. 40 Verder is in 
onderwijskundige toetsingssituaties aange
toond dat het oordeel van simulatiepa
tienten over studenten even betrouwbaar 
kan zijn als het oordeel van observatoren.41 
Tot slot zijn er wat betreft het rapporteren 
over de medische praktijk vier studies 
waarin de betrouwbaarheid van de rappor
tages door simulatiepatienten is onder
zocht (gemiddeld een kappa van .85).1 35-37 

Validiteit 

In educatieve situaties is het van belang dat 
simulatiepatienten zoveel mogelijk op ech
te patienten lijken. Voor het valide regis
treren van het gedrag van arts en is dit zelfs 
de belangrijkste voorwaarde. 

Sanson-Fisher and Poole onderzochten 
of studenten consulten met afwisselend 
echte patient en en simulatiepatienten em
pathisch verschillend ondergingen.42 Nor
man et al. onderzochten of artsen in een 
gedragslaboratorium simulatiepatienten 
konden onderscheiden van echte pa
tienten.43 In beide studies konden de proef
personen de simulatiepatienten niet van de 
echte onderscheiden. In overeenstemming 
hiermee is de bevinding van Woodward et 
al. en Rethans and Van Boven dat hun 
simulatiepatienten slechts zelden ontmas
kerd werden (tijdens respectievelijk 13 en 4 
procent van de consulten).37 1 

Bij registratie van praktijkgedrag is het 
tevens van belang dat de registratie en 
terugrapportage weergeven wat de arts fei
telijk doet en niet wordt gekleurd door de 
sympathie of antipathie van de simulatiepa
tient. De trainingen die simulatiepatienten 
krijgen, zijn erop gericht te voorkomen dat 
persoonlijke voorkeuren een rol spelen, 
maar tot op heden is naar dit aspect nog 
geen onderzoek verricht. 

367 



Ook bij het gebruik van simulatiepatienten 
voor toetsing geldt dat simulatiepatienten 
zoveel mogelijk op echte patienten moeten 
lijken. Er zijn inmiddels vele studies ver
richt waarin verslag wordt gedaan van suc
cesvol gebruik van simulatiepatienten als 
toetsingsinstrument. 17.23 41 44-47 Overigens 
be staat nog steeds onenigheid over de 
vraag wat er nu precies met simulatiepa
tienten gemeten wordt. Dit is onder andere 
een gevolg van het moeilijk meetbare be
grip 'medische competentie'. In dit opzicht 
onderscheidt de simulatiepatient-methode 
zich niet van andere meetinstrumenten als 
geschreven simulaties, multiple choice
toetsen en kennistoetsen. Indicatief voor 
deze situatie is dat Neufeld and Norman in 
hun boek 'Assessing clinical competence' 
klinische competentie een 'battered child' 
noemen.48 

Stillman and Gillers vermelden in een 
overzicht van evaluaties van klinische com
petentie weliswaar dat simulatiepatienten 
in de loop der jaren gebruikt zijn om alle 
aspecten van klinische competentie te me
ten - met name interpersoonlijk vaardighe
den en interview- en probleemoplossings
vaardigheden - maar maken toch niet dui
delijk hoe valide die metingen waren. 49 Tot 
nog toe zijn er geen onderzoeken geweest 
die een eenduidige conclusie over dit on
derwerp toelaten. 

Beschouvving 

Wat kan nu worden geconcludeerd ten 
aanzien van de betrouwbaarheid, de validi
teit en het toekomstig gebruik van de simu
latiepatient -methode? 

Voor educatieve doeleinden zijn simula
tiepatienten een uniek leermiddel; met na
me de studies van Stillman et al. bevestigen 
dit keer op keer. Het gebruik van simula
tiepatienten op onderwijskundig terrein zal 
daarom hoogstwaarschijnlijk toenemen. 
Daarbij zullen ook de mogelijkheden wor
den uitgebreid, met name door verbetering 
van simulaties op lichamelijk gebied. Het 
gebruik van simulatiepatienten voor onder
wijskundige toetsing en praktijkdoeleinden 
(registratieen toetsing) vereist echter ook 
nader onderzoek. 

Hoewel Stillman et al. hebben aange
toond dat 'patient-instructors' studenten 
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kunnen beoordelen op een manier die niet 
onderdoet voor het beoordelen door obser
vatoren, is de betrouwbaarheid van simula
tiepatienten bij toetsing pas zeer recent 
expliciet onderzocht. 39 40 Deze onderzoe
ken wekken weliswaar vertrouwen, maar 
zijn nog te gering in aantal. Het is daarom 
aan te bevel en dat er meer studies naar de 
interbetrouwbaarheid van simulatiepa
tienten zullen worden opgezet. Er zijn met 
name nog geen studies verricht die alle 
aspecten van de betrouwbaarheid tegelij
kertijd onder de loep nemen. 

De betrouwbaarheid van simulatiepa
tienten bij het rapporteren over het hande
len van artsen in de dagelijkse praktijk is 
beter onderbouwd. In recente studies haal
den simulatiepatienten in alle gevallen be
trouwbaarheidspercentages van meer dan 
85 procent. 1 35 36 

De validiteit van simulatiepatienten voor 
educatieve en registratie-doeleinden is vol
doende onderbouwd. Wat betreft de toet
sing zal duidelijker gemaakt moeten wor
den wat er nu precies wordt gemeten (bij
voorbeeld kennis of sociale vaardigheden). 

Tenslotte de vraag, wat simulatiepatienten 
voor de huisartspraktijk kunnen beteke
nen. Allereerst is er geen ander 'instru
ment' dat zo valide kan weergeven wat zich 
in de spreekamer afspeelt, en dat boven
dien ook andere informatie verschaft dan 
bijvoorbeeld via schriftelijke instrumenten 
kan worden verkregen. Inzicht in de varia
tie tussen huisartsen kan beter worden be
studeerd, doordat een simulatiepatient 
keer op keer dezelfde patient blijft. De 
huisarts wordt zo de echte afhankelijke 
variabele. Daarnaast kunnen simulatiepa
tienten in de praktijk een uitstekend onder
wijsmedium zijn bij de opleiding van assis
tenten in de huisartsopleiding. 
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Abstract 
Rethans JJ, Drop R, Sturmans F, Van Leeuwen 
Y. Simulated patients in medical education and 
medical practice. A literature survey. Huisarts 
Wet 1989; 32(10): 366-9. 
Since its introduction by Barrows in 1964, the 
simulated patient method has been used in medi
cal education and for research and assessment 
purposes in medical practice. Inter-reliability in 
the use of simulated patients for assessment 
purposes has not yet been satisfactorily investi
gated. This yields also to what specifically can be 
concluded from these assessments. The method 
is however well documented for educational 
purposes and for registration of actual pro
cedures in medical practice and its use in these 
situations is justified. The simulated patient 
method offers the possibility of more closely 
investigating inter-doctor variation in general 
practice. 
Key words Family practice; Simulated patient. 
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