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van de UvE-bijeenkomsten lijkt een 

dynamische gespreksomgeving te faci-

literen, waarin complexe onderwerpen 

(zoals gewetensbezwaren bij het bege-

leiden van euthanasie) met diepgang 

worden besproken en worden afgewis-

seld met minder complexe thema’s 

(zoals vertellen over een lastige ingreep 

die is gelukt).

Over professionaliteit en medisch 
handelen
De huisartsopleiding is gestructureerd 

op basis van competenties en wij in-

ventariseerden welke competenties aan 

bod komen tijdens het UvE, uitgaande 

van de zeven CanMeds taakgebieden 

[webtabel 3]. Zes van deze zeven taak-

gebieden komen gemiddeld eens per 

twee bijeenkomsten aan de orde. Aan 

de taakgebieden medisch handelen en pro-

fessionaliteit wordt de meeste aandacht 

besteed. Samen zijn ze in 80% van de 

casuïstiek relevant. Een casus die onder 

het taakgebied professionaliteit valt, 

is bijvoorbeeld de vraag hoe je met je 

persoonlijke gevoelens voor een patiënt 

omgaat. Ook samenwerken komt boven-

gemiddeld vaak aan bod: hoe reageer 

je op een collega die vervelende opmer-

kingen maakt? Het taakgebied dat er 

bekaaid vanaf komt is kennis en weten-

schap: slechts in 3% van de casussen. Dit 

kan erop duiden dat aios het UvE niet 

als de plaats zien om wetenschap te be-

spreken. Een uitzondering is echter een 

discussie over het nut van de griepprik.

Conversatieanalyse
Tijdens de analyse werd duidelijk dat 

het vaak onmogelijk is om een casus 

in één onderwerp te vatten. Het on-

derwerp van de casusinbreng wijkt bij-

voorbeeld regelmatig af van dat van de 

casusdiscussie. Naast een analyse van de 

inhoud van het UvE deden we daarom 

onderzoek naar het verloop van de 

discussies. Het uitwisselen van erva-

ringen is een sociaal proces: een groep 

aios zit bij elkaar, reageert op elkaar, 

onderbreekt elkaar soms. Dat gezamen-

lijke proces hebben we beschreven met 

behulp van de methode conversatie-

analyse.2

Het proces van de casusbesprekin-
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Inleiding
Het Uitwisselen van Ervaringen (UvE) 

op de terugkomdag – welke huisarts is 

er niet groot mee geworden? Al ruim 

vier decennia is het een deel van de 

huisartsopleiding en het neemt op alle 

instituten nog steeds een belangrijke 

plaats in. Sommigen zullen het zich 

herinneren als ‘spuien’, ‘onderlinge 

consultatie’ of de ‘ervaringsronde’. In de 

eerste jaren van de huisartsopleiding in 

Nederland besloeg het UvE soms de hele 

terugkomdag. Een aantal verschillen 

daargelaten is de opzet op elk instituut 

dezelfde: onder begeleiding van een 

huisartsdocent en/of gedragsweten-

schapper bespreken aios wat ze die 

week hebben meegemaakt. De formule 

lijkt logisch: voordat je met het onder-

wijs begint, geef je aios eerst de ruimte 

om ervaringen uit de opleidingsprak-

tijk met elkaar te delen en van elkaar te 

leren. Toch is deze vorm van onderwijs 

binnen de geneeskunde vrijwel uniek.

In de huisartsopleiding, waar stan-

daardisatie en richtlijnontwikkeling 

de boventoon voeren, lijkt het UvE een 

vreemde eend in de bijt. Aangezien het 

UvE al ruim veertig jaar bestaat, is het 

opmerkelijk dat het aantal publicaties 

hierover klein en vooral evaluerend van 

aard is, en dat er nog geen onderzoek 

is gedaan naar hoe het er in de praktijk 

aan toegaat.1

In Rotterdam hebben we daarom 

onderzocht waar aios het over hebben 

tijdens het UvE [webtabel 1].

Van onverzekerde tot het 
begeleiden van euthanasie
De meest voorkomende thema’s zijn de 

verantwoordelijkheid van de huisarts, 

de ontwikkeling of voortgang van de 

aios, communicatie, de taak van de 

huisarts en professionaliteit. Deze vijf 

thema’s dekken ongeveer driekwart 

van de casusinbreng [webtabel 2]. De 

ingebrachte onderwerpen zijn zeer di-

vers, maar er is ook een aantal patronen 

zichtbaar. Zo zijn aios in 30% van de 

gevallen bezig met wat de verantwoor-

delijkheid of taak van de huisarts in die 

casus inhoudt. Er is dus wel thematiek 

die consistent wordt besproken. Bij het 

thema ‘verantwoordelijkheid van de 

huisarts’ brengt een aios bijvoorbeeld 

een casus in over een zwangere, onver-

zekerde asielzoekster die bij hem op het 

spreekuur kwam. Hoe ver kun je in zo’n 

situatie gaan in je hulpverlening? Bij 

‘ontwikkeling/voortgang van de aios’ 

valt te denken aan een casus waarin de 

aios vertelt dat ze vindt dat ze niet goed 

is in het ontvangen van feedback en de 

groep vraagt hoe ze daaraan kan wer-

ken. Verder kunnen casussen gaan over 

kleine en leuke zaken, zoals een aios die 

vertelt dat hij merkt dat pa tiënten hem 

(te) veel persoonlijke dingen vertellen 

omdat ze hem, als huisarts, vertrou-

wen.

In de casusinbreng is er een on-

derscheid te maken tussen (1) oplei-

dingsgebonden thema’s, zoals een 

bespreking van de zelfstandige week, 

en (2) algemeen huisartsgeneeskundige 

thema’s, zoals hoe om te gaan met een 

complexe medische casus. Aandacht 

voor opleidingsgerelateerde zaken 

vormt een kwart van de inbreng; deze 

neemt af met de opleidingsjaren. Bij 

huisartsgeneeskundige thema’s blijft 

de verdeling gelijk.

We vonden eveneens variatie in de 

mate van complexiteit van de casussen: 

sommige waren vrij eenvoudig, terwijl 

andere meerdere wendingen en ver-

schillende lagen bevatten. Gemiddeld 

waren per inbreng acht thema’s nodig 

om deze te beschrijven. Een aantal 

complexe casussen vergden zelfs meer 

dan 20 thema’s. Verder is er veel variatie 

in de tijdsbesteding per casus. Gemid-

deld wordt aan een casus ongeveer 18 

minuten besteed, maar dit varieert van 

enkele minuten tot ruim drie kwartier 

per casus. Kortom, het open karakter 
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Kanttekeningen
Bovenstaande gegevens zijn geba-

seerd op onze kwalitatieve analyse 

van de inhoud van het UvE tijdens 176 

casus besprekingen van verschillende 

groepen bij de huisartsopleiding van 

het Erasmus MC (76 uur opname, 118 

aios, 20 docenten) in de Rotterdamse 

huisartsopleiding. De hier beschreven 

resultaten kunnen we niet zonder meer 

generaliseren naar andere opleidin-

gen, omdat elke opleiding haar eigen 

invulling geeft aan het UvE. Sommige 

opleidingsinstituten vragen aios casuï-

stiek in te brengen binnen het kader 

van vooraf bepaalde thema’s, terwijl 

Rotterdamse aios vrijer zijn om in te 

brengen wat ze op dat moment relevant 

vinden. Een analyse van een steekproef 

van opnames van het UvE op andere 

opleidingen zal uitwijzen in hoeverre 

generalisatie mogelijk is.

In vervolgonderzoek zullen we de 

verschillende manieren waarop aios 

tijdens het UvE leren concretiseren en 

de wijzen waarop het wordt begeleid 

onder de loep nemen. We hopen deze 

resultaten om te zetten in een docent-

training waarbij we gebruikmaken van 

(geanonimiseerde) videofragmenten 

uit onze collectie. We willen zo bij-

voorbeeld laten zien dat niet alleen de 

uitkomst van de casusbespreking ertoe 

doet, de bespreking zelf is minstens zo 

leerzaam. Om het UvE te beschrijven 

en te begrijpen hoe aios leren, lijkt een 

kwalitatieve benadering zoals conver-

satieanalyse veelbelovend. ▪
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gen bij het UvE is opgebouwd uit vier 

activiteiten:

1)  Significante gebeurtenis aan de 

groep vertellen.

2)  Oriënteren op de reden waarom de 

aios de casus inbrengt.

3)  Onderwerp bespreken dat wordt 

behandeld als relevant om over te 

leren.

4)  Construeren van de waarde van het 

hebben van de casusbespreking.

Per casus verschilt de volgorde en het 

accent van elk van de elementen. Bin-

nen elk van deze activiteiten oriënteren 

aios en docenten zich op normen over 

wat wel en wat niet als een geldige bij-

drage telt. Het interessante is dat deze 

componenten niet geformaliseerd zijn, 

niet expliciet benoemd worden, maar 

toch elke keer terugkomen.

De overgangen van casusinbreng 

naar casusdiscussie bleken relatief 

ongestructureerde, maar ook rijke 

momenten op te leveren. Groepsleden 

lijken soms zoekende naar wat nu pre-

cies de reden is dat een aios een casus 

inbrengt. Zo’n zoektocht vertoont vol-

gens ons forse gelijkenis met de vraag-

verheldering in de spreekkamer, want 

een huisarts moet soms ook behoorlijk 

doorvragen om erachter te komen wat 

de hulpvraag van de patiënt is. Door 

elkaar te bevragen tijdens het UvE heb-

ben aios dus de gelegenheid om vraag-

verheldering te oefenen.

Wat kunnen we nu zeggen over het 
UvE?
Naast variatie in thema’s en brede dek-

king van de huisartsgeneeskundige 

competenties laat onze analyse zien dat 

het UvE, in tegenstelling tot een aantal 

andere onderwijsvormen binnen de 

huisartsopleiding, een holistische be-

nadering van het vak is. Het UvE is zel-

den gericht op één geïsoleerd element: 

een casus omvat meestal meerdere 

aspecten van huisartsgeneeskunde, of 

meerdere competenties.

Onze analyse wijst erop dat aios en 

docenten per casus gezamenlijk be-

sluiten wat er van deze casus geleerd 

moet worden. Vooral in overgangen 

van het ene naar het andere element 

toont de manier waarop de docent zich 

opstelt wat hij van de aios verwacht. 

Dat betekent dat het gedrag van de do-

centen invloedrijk is, en de rol van het 

zogenaamde ‘verborgen curriculum’ 

relevant.3 Dit omvat zaken die aios leren 

maar die niet geformaliseerd kunnen 

worden, zoals normen en waarden van 

opleiders en het socialisatieproces van 

aios tot huisarts. Onderzoek naar me-

disch onderwijs maakt aannemelijk dat 

het verborgen curriculum een belang-

rijk onderdeel is voor het ontwikkelen 

van een professionele identiteit. Het 

UvE biedt mogelijkheden om het ver-

borgen curriculum dat aios meekrijgen 

van hun opleider en collega’s in de stage 

aan te vullen.4
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