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Genomineerden Heert 
Dokterprijs en 
Casuïstiekprijs 2017
Elk jaar worden de Heert Dokterprijs 
en de Casuïstiekprijs uitgereikt. De 
Heert Dokterprijs gaat naar het beste 
onderzoeksartikel dat in 2017 gepu-
bliceerd is in H&W. Het gaat om zowel 
origineel Nederlands onderzoek als 
vertaald onderzoek. De Casuïstiekprijs 
is een prijs voor de beste klinische les 
in H&W van het afgelopen jaar. De prij-
zen worden 17 november 2017 bekend-
gemaakt tijdens het NHG-Congres in 
Amsterdam.
De genomineerden voor de Heert Dok-
terprijs 2017 zijn:

 ▪ Carola van Dipten, Tim olde Hart-
man, Marion Biermans, Pim 
Assendelft. Eerstelijnszorg voor 
chronische kankerpatiënten. H&W 
2016;12:538-41.

 ▪ Janneke Hendriksen, Wim Lucas-
sen, Petra Erkens, Henri Stoffers, 
Henk van Weert, Harry Büller, et al. 
Klinische blik versus beslisregel bij 
longembolie. H&W 2017;4:152-4.

 ▪ Anne van Ee, Maria van den Muij-
senbergh. Ondersteuning bij de zorg 
voor laaggeletterde patiënten. H&W 
2017;5:208-11.

 ▪ Wouter Spoelman, Tobias Bonten, 
Margot de Waal, Ton Drenthen, 
Ivo Smeele, Mark Nielen, et al. De 
invloed van Thuisarts.nl op het zorg-
gebruik. H&W 2017;6:260-3.

 ▪ Michiel Bos, Sylvia Buis. Dertig-
minutenbloeddrukmeting op de 
praktijk. H&W 2017;7:320-2.

De genomineerde klinische lessen voor 
de Casuïstiekprijs 2017 zijn:

 ▪ Leusink P, Folkeringa-De Wijs MA. 
De rol van de huisarts bij onbe-
doelde zwangerschap. Huisarts Wet 
2017;60:298-301.

 ▪ Van Dijk-Van Casteren BGH, Van 
de Laar FA, Giesen PHJ. Hand-
voet-mondziekte. Huisarts Wet 
2017;60:184-6.

 ▪ Coppus AMW, Lagro-Janssen T. 
Seksueel misbruik bij verstandelijk 
beperkte meisjes. Huisarts Wet 
2017;60:410-2. ▪

Judith Mulder

Serious game: 
simuleren van 
praktijkmanagement
Recent is de PROFclass van start ge-
gaan: een postacademische opleiding 
om de (startende) praktijkhouder te 
scholen in praktijkmanagement, re-
gievoering en ondernemerschap. LHV, 
NHG, Huisartsopleiding Nederland 
en de SBOH zijn verantwoordelijk 
voor de opzet en inhoud. Uniek aan 
PROFclass is dat de cursisten leren 
de verworven kennis direct toe te 
passen in een simulatiemodel. In 
samenwerking met het NIVEL is een 
‘serious game’ ontwikkeld waarmee 
praktijkmanagementvaardigheden 
worden getoetst. Cursisten leren zo 
spelenderwijs welke strategische keu-
zes ze bij het voeren van een praktijk 
kunnen maken en wat de consequen-
ties daarvan zijn.
Serious gaming is een leermethode die 
bij uitstek geschikt is voor huisarts-
praktijkmanagement.

 ▪ Spelers mogen fouten maken zonder 
dat hun praktijk of patiënten daad-
werkelijk schade ondervinden.

 ▪ Spelers krijgen ronde na ronde meer 
ervaring, spelen een jaar praktijk-

management in een middag na, en 
bouwen hun kennis zo snel op.

 ▪ Spelers spelen parallel aan elkaar 
hetzelfde spel en leren van elkaars 
beslissingen en uitkomsten.

 ▪ Spelers krijgen onmiddellijk en op 
maat feedback, die ze later kunnen 
terugzien.

 ▪ Docenten hebben real time overzicht 
van de voortgang van de spelers, 
kunnen ingrijpen en effectief collec-
tieve leerdoelen behalen.

Deze leerprincipes zijn verwerkt in 
de PROFclass/NIVEL serious game. 
Daarvoor hebben we twee jaar lang 
ontworpen, herontworpen, geëxperi-
menteerd en tientallen keren overlegd 
met potentiële spelers en inhoudsdes-
kundigen. Een multidisciplinair team 
van zorgonderzoekers, systeemontwik-
kelaars, designers, artists, huisartsen, 
financieel deskundigen, juristen en 
bestuurders hebben meegedacht over 
alle onderdelen van de game. Een paper 
over dit ontwikkelproces is vorig jaar 
gepubliceerd.

De serious game bestaat uit drie 
‘levels’ met elk een kennisronde en ga-
meronde. Tijdens de eerste gameronde 
nemen de cursisten een verouderde 
praktijk over die ze nieuw leven moe-

ten inblazen. In de tweede gameronde 
moeten de cursisten de praktijk organi-
satorisch inrichten door onder andere 
beslissingen over personeel te nemen. 
Tijdens de derde gameronde nemen de 
cursisten beslissingen over specifieke 
onderwerpen op het terrein van wetge-
ving en financiën.

De ingebouwde feedback van de 
serious game is gebaseerd op actuele 
bronnen, zoals data uit NIVEL Zorgre-
gistraties eerste lijn, wetenschappelijke 
publicaties, cao’s, beroepsorganisaties 
en jaarverslagen. Daarmee is de game 
ook een e-learningapplicatie en een vir-
tuele coach in de wereld van huisarts-
praktijkmanagement.

De eerste ervaringen van de PROF-
class-cursisten zijn positief. De game 
daagt uit, is leuk om samen te spelen 
en leidt tot verhitte discussies die 
motiveren en inspireren. Beginnende 
huisartsen zijn de primaire doelgroep, 
maar ook ervaren praktijkhouders kun-
nen veel leren van deze serious game. 
Of dit uiteindelijk ook leidt tot beter 
geleide praktijken en minder gestreste 
praktijkhouders... Dat zal de toekomst 
en nader onderzoek moeten uitwijzen. 
Geïnteresseerd? Kijk op www.PROF-
class.nl. ▪

Jan Strien, Yvonne Guldemond-Hecker


