
vante werk- en/of leerervaringen voorafgaand aan de opleiding

kunnen sindsdien voor ELWP-onderdelen een vrijstelling krijgen.

Ook de ziekenhuisstage onderging enige verandering. De duur

werd op een halfjaar gesteld en de stages betroffen alleen nog

maar acute, spoedeisende problemen, traumatologie en kleine

chirurgische ingrepen. Met de verschijning van het rapport Raam-

plan Huisartsopleiding in 2001 is een belangrijke volgende stap gezet

om de ELWP te verbeteren.8 In dit raamplan worden voor de

afzonderlijke onderdelen van de ELWP leerdoelen gespecificeerd

en onderwijskundige voorwaarden gesteld. Bij de invulling van de

ELWP is er meer ruimte voor individuele wensen van haio’s en de

ziekenhuisstage is verplaatst naar het begin van de opleiding. Het

is nu de taak van de opleidingsinstituten deze plannen om te zet-

ten in een daadwerkelijke verandering van de opleiding.

De veranderingen voor de ELWP zoals voorgesteld in het Raamplan

zijn een stap in de goede richting. Ze sluiten aan bij de kritiek op

de ‘oude’ ELWP. Zo zijn er doelstellingen geformuleerd, er is aan-

dacht voor het onderwijsproces en ruimte voor individuele keu-

zes. Bovendien heeft men nagedacht over de positie van de ELWP

binnen het curriculum. Wat ontbreekt is een discussie over nut en

inrichting van de ELWP. Moeten er wel aparte blokken ELWP zijn?

Kunnen de doelen niet tijdens de stages in een huisartsenpraktijk

worden behaald, in combinatie met terugkomdagen en zelfstu-

die? Is een deel van de doelen niet al behaald tijdens de basis-

opleiding of zou het laatste jaar daarvan, het zogenaamde scha-

keljaar, daarin een rol kunnen spelen? En tot slot, zijn andere

leeromgevingen niet beter geschikt of een combinatie, bijvoor-

beeld drie dagen huisartsenpraktijk en een dag poli kleine ver-

richtingen per week? 

Ik realiseer mij dat dit lastige vragen zijn. Toch hoop ik dat de

huisartsopleiding ze niet alleen blijft stellen, maar ook probeert
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te beantwoorden. Ik eindig daarom met een aantal suggesties. De

eerste is dat de huisartsopleiding aantoont dat de ‘nieuwe’ ELWP

haar doelen haalt door te onderzoeken of de haio’s tijdens de

ELWP leren wat ze er zouden moeten leren, of de kwaliteit van het

onderwijs toereikend is en wat de invloed van de ELWP is op de

andere doelen van de opleiding. Zowel vaststelling van bereikte

competenties als evaluaties door haio’s, docenten van de huis-

artsopleiding en stagebegeleiders van de ELWP zijn daarvoor

geschikte methodes. Een tweede voorstel is om met behulp van

interventieonderzoek na te gaan welke leeromgeving het meest

geschikt is om de doelen van de ELWP te halen. En, tot slot, is

mijn derde suggestie de aansluiting met het basiscurriculum ver-

der te exploreren.
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Dichtende haio’s
Hoewel geneeskunde aan te leren is, kan de kunst van het gene-

zen nog wel eens lastig zijn. Geneeskunst vereist introspectie,

waarbij het stilstaan bij je eigen gevoel van evident belang is. Wat

doet deze patient met mij? Bregman et al. deden bij artsen-in-

opleiding onderzoek naar het gebruik van creatief schrijven.1 Tij-

dens de opleiding tot basisarts legt men de nadruk op het zo goed

mogelijk verzamelen van objectieve gegevens tijdens het afne-

men van anamnese en lichamelijk onderzoek om een uniforme

diagnose en behandeling te krijgen. Deze klinische objectivering,

hoewel essentieel voor het uitoefenen van het medische vak, kan

vervreemdend zijn. Voor artsen omdat die juist zoeken naar een

betekenisvolle band met de patiënt, maar ook voor patiënten,

omdat die gezien willen worden als individu en niet als object.

Bregman et al. trainden de deelnemende artsen in korte work-

shops in het gebruik van literaire technieken. Deze vorm van cre-

atief schrijven bleek een basis te zijn om subjectieve gevoelsas-

pecten te kunnen uiten in het patiëntencontact. Creatief schrijven

zou volgens de onderzoekers een bijdrage kunnen leveren aan een

betere balans tussen een eenduidige objectieve benadering van

ziekte en de subjectiviteit van het individu.

Zeker voor haio’s kan poëzie een uitlaatklep zijn, omdat haio’s in

de opleiding vaak te maken krijgen met ingrijpende gebeurtenis-

sen. Robinson laat zien dat dichten een toegevoegde waarde kan

hebben tijdens palliatieve zorg.2 Voor mij is het schrijven van

gedichten dan ook een verwezenlijking van het gedachtegoed dat

me bezighield tijdens mijn werk.

Arjan Bax, huisarts-in-opleiding VUMC
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