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Zorgwekkende 
collega’s op het goede  
spoor
Bijna iedere huisarts kent collega’s die 
twijfelachtig of onvoldoende functi-
oneren. Er zijn programma’s om deze 
collega’s weer op het goede spoor te 
helpen. Maar werken die wel? In een 
recente systematische review uit 
Canada en de Verenigde Staten werd 
duidelijk dat de effectiviteit ervan be-
hoorlijk goed lijkt. 
In Canada en de VS is het toezicht op 
het functioneren sterk gekoppeld aan 
zogenaamde remediation programma’s. 
Doel is om enerzijds patiëntveiligheid te 
beschermen en anderzijds geen artsen 
te laten uitvallen. In Nederland is er ook 
toezicht op het functioneren en de pa-
tiëntveiligheid (vanuit de IGZ) en daar-

naast zijn er vanuit diverse organisaties 
(bijvoorbeeld KNMG en arbeidsonge-
schiktheidsverzekeraars) programma’s 
die artsen met problemen, zoals ziekte, 
verslaving of psychische problemen, hel-
pen. Er is een los verband tussen beide.

De onderzoekers vonden 38 onder-
zoeken naar remediation programma’s, 
vaak met kleine aantallen artsen. De 
meeste onderzoeken richtten zich 
op verslavingsproblematiek, daarna 
volgden de psychische problemen en 
de artsen die onvoldoende competent 
waren. De uitkomsten waren over het 
algemeen positief en 80 tot 90% van de 
artsen kon de carrière voortzetten. Het 
was op basis van de gevonden gegevens 
niet mogelijk iets te zeggen over de 
effectiviteit van de verschillende bena-
deringen bij de genoemde problemen. 
Keerzijde is dat een deel van de geïden-
tificeerde underperformers zich niet her-

kent in de diagnosen en problemen.
Het hoge succespercentage is be-

moedigend en een sterkere koppeling 
tussen toezicht en effectieve begelei-
ding lijkt ook voor onze beroepsgroep 
een zinvol voorbeeld. De auteurs mer-
ken op dat een vroege opsporing van 
slecht functioneren wellicht veel men-
selijk leed kan voorkomen, bij patiënten 
én bij artsen. Meer openheid over en 
inzicht in de effectiviteit van de huidige 
programma’s in Europa en in Neder-
land zouden een eenvoudige en zinvolle 
eerste stap zijn. ▪

Sjoerd Hobma
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Verlenging huisarts-
opleiding naar vier jaar?

De huisartsgeneeskunde is de afgelo-
pen tien jaar complexer geworden door 
de vergrijzing en de verschuiving van 
tweedelijnszorg naar de eerste lijn. In 
het Verenigd Koninkrijk overweegt 
men daarom de huisartsopleiding 
te verlengen van drie jaar naar vier 
jaar. Britse net-opgeleide huisartsen 
zouden graag meer variatie zien in op-
leidingspraktijken en extra aandacht 
voor praktijkvoering in de opleiding.
In totaal werden tussen november 2011 
en april 2012 achttien Britse huisartsen 
telefonisch geïnterviewd over hun erva-
ringen in de huisartsopleiding. Twaalf 
van de achttien huisartsen waren 
vrouw. Deze huisartsen hadden tussen 
2007 en 2010 de opleiding afgerond en 
werkten nu als HIDHA, waarnemer of 
praktijkhouder.

De huisartsen gaven in de interviews 
aan dat zij veel waarde hechten aan het 
ervaren van verschillende huisartsen-
praktijken. De meesten hadden slechts 
in één type praktijk gewerkt gedurende 
de huisartsopleiding. Een ander be-
langrijk punt was de mogelijkheid die 

huisartsen-in-opleiding kregen om te 
leren over praktijkvoering en leider-
schap. Veel huisartsen vertelden dat zij 
als aios niet betrokken werden bij de 
praktijkvoering. Hierdoor voelden zij 
zich onvoldoende voorbereid op een rol 
als praktijkhouder in de toekomst.

Volgens de auteurs zouden in een 
eventueel verlengde Britse huisarts-
opleiding aios meer verschillende 
huisartsenpraktijken moeten ervaren 
en actiever betrokken moeten worden 
bij de praktijkvoering. Is een driejarige 
opleiding tot huisarts in Nederland wel 
lang genoeg? De genoemde maatschap-
pelijke veranderingen treden namelijk 
ook hier op. Onze huisartsenopleidin-

gen verschillen echter wel degelijk met 
die van onze Britse collega’s. Zo is de 
verplichte opleidingsperiode in de huis-
artsenpraktijk in het Verenigd Konink-
rijk maar twaalf maanden ten opzichte 
van onze 21 maanden. Om uitspraken 
te kunnen doen over onze situatie zou-
den we eerst een soortgelijk onderzoek 
moeten uitvoeren onder Nederlandse 
net-opgeleide huisartsen. ▪

Vincent van Vugt

Sabey A, et al. Views of newly-qualified GPs 
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2015;65:e270-7.
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