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NHG-Werkgroep Geschiedenis Huisartsgeneeskunde, Postbus 3231, 3502 
GE Utrecht: E.C.M. van Osselen; R.S.M. Helsloot; dr. G.Th. van der Werf; 

-
-

delen werden verstrekt door de SBOH.

Werken aan betere 
huisartsen: van 
nascholing tot 
kwaliteitsbeleid

-

doende voorbereidde op het huisart-

senvak, hadden huisartsen in de jaren 

vijftig grote behoefte aan na- en bij-

scholing. Vooral lokaal waren er veel ini-

tiatieven; het NHG en later ook de LHV 

sloten zich bij die initiatieven aan en 

identiteit van de huisartsgeneeskunde 

versterken – door aandacht te geven aan 

factoren. Gaandeweg de jaren zeventig 

nuttig effect van nascholing. Nascho-

-

nen dus. Kwaliteit werd het doel, liefst 

Referaten en studiegroepen

Huisarts en 

Wetenschap de frustraties van huisartsen 

‘Wij hadden, na enkele jaren huisarts 

te zijn geweest ontdekt dat wij een echt 

vak hadden, waarin onze leermeesters 

ons maar gedeeltelijk hadden opgeleid. 

Wij zagen in de praktijk heel andere ziek-

tebeelden dan wij tijdens onze opleiding 

hadden geleerd, wij werden voor proble-

men gesteld die wij niet direct konden op-

lossen en wij konden veel van elkaar leren.’1

Zij schreven over de oprichting van een 

als passief gehoor, ‘in luie stoelen geze-

aan den Rijn, ‘op rechte stoelen aan een 

-

derzoeksprojecten, uitwisseling van 

In de jaren zeventig stond de groep aan 

de wieg van de rubriek ‘Praktijkperike-

Medisch Contact.1

onderwijs in een kleine groep actieve 

-
2,3 

Studiegroepen waren er in het hele 

-

-

4

twee rode draden uit het verhaal over 

nascholing worden opgepakt: enerzijds 

de spanning tussen het ideaal en het 

haalbare, anderzijds de onderlinge toet-

sing die vanaf het begin een rol speelde.

Naast de studiegroepen was er ook 

een literatuurdienst, waartoe Huygen 

al vóór de oprichting van het NHG het 

dit de NHG-Studiegroep Artikelendocu-
5 In datzelfde jaar werd ook de 

eerste Balint-groep opgericht (officieel 

Studiegroep Medische Psychologie).

In de jaren vijftig organiseerden 

voor huisartsen – zeker tot in de jaren 

tachtig zouden die er blijven. In de wan-

-

ten besproken.  Vooral in steden was 

NHG-centra er niet van de grond kwa-

iedere huisarts, die liefde voor zijn vak 
3

Nascholing A en B
-

-

bod: het was overwegend gericht op 

het jonge NHG breder kijken, naar heel 

huisartsgeneeskundige identiteit hel-

pen ontwikkelen.3 Naast een nascholing 

vak bij te houden – was een nascholing 

B nodig.12 

‘Deze kennis omvat onder meer ken-

nis van het gezin en van de maatschap-

pij met haar pathogenetische invloeden, 

met haar mogelijkheden van hulpverle-

ning en met haar diverse interacties. Ver-

der de kennis van de normale psychologie 

en de normale ontwikkelingsgang van de 

mens. Ook zijn te noemen de revalida-

tie, de seksuologie, de pedagogiek en het 

maatschappelijk werk.’13

Het onderscheid tussen nascholing A en 

B zou nog lange tijd gangbaar blijven.14

Evalueren
Toch volgde eind jaren zestig slechts 

-

waarschijnlijk te hoog.

Veel huisartsen twijfelden aan het 

nut van de gebruikelijke nascholings-

cursussen.  Meetbare gedragsveran-

deringen brachten die niet teweeg. Zou 

-

-

nascholing non-directieve technieken 

Een van deze nascholingen-nieuwe-

gelanceerd door de Huisartsenvereni-

-

Breedenburg, een tot hotel-restaurant 

van de aanleidingen voor de cursus was 

overigens dat ziekenfondstarieven in 

Dit is deel 8 van de serie Geschiedenis van 
de huisartsgeneeskunde. Deze serie is 
ontwikkeld door de NHG-Werkgroep Ge-
schiedenis Huisartsgeneeskunde en werd 
geschreven door Esther van Osselen, 
huisarts en wetenschapsjournalist. De 
werkgroep bestaat uit: prof.dr. E. Schadé 
(voorzitter), R.S.M. Helsloot (secretaris), 
M.J.J. Bergevoet, prof.dr. H.F.J.M. Crebol-
der, dr. J.A.M van Eijck, dr. F.J. Meijman, 
prof.dr. C. van Weel, dr. G.Th. van der Werf 
en dr. E.A.B. van Zalinge. Corresponde-
rende leden: dr. B.J.M. Aulbers, prof.dr. H.J. 
Dokter, prof.dr. J. Heyrman, S.F.J. Kleijkers, 
H. Pellicaan en dr. H. Vink.
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zoeken naar consensus of toch top-down 

-

-

sten van een toets. In deze lijn startte het 

Nederlands Huisartsen Instituut (NHI) 

een onderzoek naar onderlinge toetsing. 

Zowel de onderwerpen waarop werd ge-

-
34 Het bleek echter niet 

-

35

-

gen koos eind jaren zeventig voor de 

Huygen en zijn initiatief voor preventie 

 Op huisartsgeneeskundige 

voor het huisartsgeneeskundig hande-

 ‘Het 

-

waren het de eerste richtlijnen voor ge-

-

als doel de wetenschappelijke onder-

bepalen. Het uiteindelijke doel van na-

de kwaliteit van de huisartsgenees-

kunde.14 Alleen: aan de hand van welke 

Toetsen, normen, 
richtlijnen

voelen bij het plannen en evalueren van 

nascholing. Ook de jonge huisartsop-

vaak botsten over de aanpak van de 

eenvoudigste klachten.24 -

neeskunde was in de jaren zeventig nog 

LHV, NHG, de huisartsinstituten en de 

achterban consensus over een Basis-

takenpakket.  Vanuit overheid en 

kwaliteit van de (huisarts)geneeskunde 

-

-

Van Herk beschrijft in zijn proef-

schrift Artsen onder druk

intercollegiale toetsing en professionele 

richtlijnen als antwoord op pogingen 

gezondheidzorg te verbeteren en de kos-

ten te beheersen. LHV en NHG presen-

teerden in de jaren zeventig onderlinge 

toetsing als alternatief voor overheids-

-

nale toetsgroepen.  Meer inhoudelijk 

-

-

31 

In de Verenigde Staten pionierde Avedis 

naar de kwaliteit van de gezondheids-

zorg.32,33

Binnen de huisartsgeneeskunde wa-

ren er twee antwoorden op het gebrek 

aan consensus over de vraag wat goede 

de Groningse huisartsen zich gehouden 

voelden bij een dergelijke honorering 

passende kwaliteit te leveren: noblesse 

oblige. -

-

-

rest van de week uitgebreid besproken, 

direct een succes: de helft van de Gro-

ninger huisartsenvereniging deed 

-

 

van de Breedenburg-cursus als het eva-

lueren van nascholingen zou in de jaren 

zeventig populair worden. Huisarts en 

Wetenschap stond vol positieve berichten: 

-

sche Psychologie hadden een positievere 

-

cursus daalde het antibioticagebruik, 

-

schieten en frustratie tegenover pro-

de vijf huisartsen lid van een gespreks-

groep; een andere nascholing bracht 

een hoger kennisniveau.20-22

Tegelijk groeiden echter de twijfels: 

‘Meermalen bleek dat er ten aanzien 

van besproken onderwerpen geen con-

sensus tot stand was gekomen. Sterker 

nog: in een aantal gevallen werd duide-

lijk dat huisarts A ná de cursus was gaan 

doen wat huisarts B vóór de cursus deed, 

maar na de cursus niet meer deed.’23 

Huisartsen planden hun nascholing 

bovendien niet rationeel: ze volgden 

hun eigen voorkeur en kozen onderwer-

pen waar ze al goed in waren. Toetsing 

licht brengen en de nascholingsagenda 

Breedenburg-cursus met 40 Groningse huisartsen, Warffum, 1968 (foto ANP)
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geschiedenis huisartsgeneeskunde

-

sen. Specialisten waren al langer gast-

heren voor huisartsen in het kader van 

inhield. Vanuit die gedachte organi-

-

specialist bijvoorbeeld een spreekuur 

-

-

voorbeeld in Leiden wel teleurgesteld 

Oogheelkunde en Kindergeneeskunde 

Kaderopleidingen
-

ving van taken van de tweede naar de 

-

nische kennis en vaardigheden verbete-

kaderhuisartsen nodig. Binnen het 

-

deropleiding huisartsen. Negen ge-

-

– bijvoorbeeld cardiologie, palliatieve 

buitenland, zodat zij ‘in staat zouden 

aan de ontwikkeling van de huisartsge-

‘Dat was heel fantasierijk en leuk, 

met verschillende werkvormen en inter-

actie, dikwijls levendig vergeleken met 

het onderwijs voor specialisten die het 

moesten doen met symposia en congres-

sen met veelal ex cathedra voordrachten.’8

-

naar de abonnees.44

ging niet zonder slag of stoot – de werk-

heel belangrijk gevonden als basis voor 

gedragsverandering3,14 -

toch overstag:

‘Wij reageerden deels op de initiatieven 

van andere partijen en van de medisch-

farmaceutische industrie. Die laatste 

waren dikwijls mooier verpakt, maar met 

niet-onafhankelijke en niet op de richtlij-

nen aansluitende medische inhoud.’8

veranderingen in de beroepsgroep: ‘Meer 

-

king leidde ertoe dat huisartsen en 

specialisten in de jaren negentig in di-

bouwing van de huisartsgeneeskunde 

in Nederland te verbreden en te ver-

-

tra kennis over huisartsgeneeskundige 

onderwerpen gegenereerd. Het NHG 

-

standaardenbeleid.  Het ontwikkelde 

standaarden: richtlijnen voor en door 

-

schappelijk zijn onderbouwd en op haal-

baarheid getoetst.

Een nascholingsinfra-
structuur en nieuwe vormen

-

litieke druk; toetsing werd geleidelijk 

vervangen door deskundigheidsbevor-

dering. -

richte Stichting Nascholing Huisartsen 

organiseerde een landelijk dekkend sys-

door de overheid ingestelde Post Acade-

Het PAOG viel onder de verantwoorde-

was vooral bedoeld als tegenhanger van 

-

ceutische industrie op de nascholing. 

Een onderafdeling van het PAOG was het 

-

-

teur Jan van der Feen, huisarts te Goes.

NHG en LHV werkten intensief sa-

-

Huisartsen.

-

nen nascholing, onderlinge toetsing en 

plaatsvinden en het NHG ontwikkelde 

de deskundigheidsbevorderingspakket-

ten.42 Als uitvloeisel van de Wet op de 

beroepen in de individuele gezond-

veertig uur nascholing per jaar verplicht 

voor de herregistratie.42,43

-

-

nascholingspakketten ontwikkelde:

Conferentie van huisartsopleiders AMC-UvA, Egmond, 2006
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schijnwerpers op kwaliteit. In navol-

To 

err is human

gang. Het HARM-rapport over bijwer-

onderstreepten de urgentie van kwali-

teitsverbetering.

infrastructuur voor regionale nascho-

lingen werd na 2003 goeddeels afge-

broken.

kwaliteitsindicatoren juist verder toe. 

-

-

oogpunt van kwaliteitsverbetering naar 

-

Het roer moet om

de belangrijkste grieven ‘de grenzeloze 

 Wat 

het voor de huisartsgeneeskunde als ge-

Het zijn vragen waarover huisartsen 

voorlopig nog niet zijn uitgesproken. ▪

Esther van Osselen, Ron Helsloot, Ger van der 

Werf, Emma van Zalinge

Literatuur
Zie www.henw.org, rubriek Geschiedenis huis-
artsgeneeskunde. 

in een keten waarvan kwaliteitsborging 
50

In het denken over kwaliteit ver-

schoof het accent van de professional, 

die scholing en richtlijnen nodig had, 

-

rol daarbij speelde het Total Quality Ma-

nagement
51-53 In Ne-

derland werden tijdens de Leidschen-

-

nisterie van Volksgezondheid afspraken 

in de Kwaliteitswet zorginstellingen.  

vertaald in begrippen als de ‘kwaliteits-

Plan, Do, Check 

en Act.  Ook is het zichtbaar in het 

Chronic Care Model: aanpassingen in de 

betere zorg voor chronisch zieken.53

Richard Grol speelde een rol in al 

voorop in kwaliteitsonderzoek. Ook in 

de NHG-Standaarden werd gezocht naar 

controverse op rond de vraag of kwa-

 

-

‘… het ontwikkelen van een toets-

instrumentarium dat in staat is om ge-

dragsveranderingen bij huisartsen, of, 

nog beter, harde uitkomstgraadmeters 

van gezondheid te meten, [levert] veel 

problemen op.’50

Is meten ook weten?

leiding, registratie, herregistratie, 

richtlijnen, scholing en nascholing, 

kaderhuisartsen en als sluitsteen de 

NHG-Praktijkaccreditering.

scholings eisen voor her registratie 

43 Ook buiten 

de huisartsgeneeskunde stonden de 

werd uitgevoerd door de afdeling Huis-

artsgeneeskunde van de Universiteit 

Maastricht.

-

dat het NHG een deeltijdvervolg orga-

niseerde: de Kaderopleiding Huisarts-

geneeskunde. Iedere huisarts kon zich 

en het doel waren hetzelfde: differenti-

atie van huisartsen, ter bevordering van 

gericht huisartsen te kunnen inzet-

tweede lijn, in nascholingsprojecten en 

Opnieuw: kwaliteit
In de jaren negentig werd het besef 

steeds breder gedeeld dat richtlijnen en 

de NHG-afdeling Richtlijnontwikkeling 

standaarden slechts een eerste schakel 

Richard Grol schreef een veelgebruikt boekje over de 

kwaliteitscirkel (1995)

In 2004 startte het NHG met de Praktijkaccreditering


