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Stafleden van huisartsenopleidingen en

huisartsen-in-opleiding in de VS vonden

klinische competentie en enthousiasme de

belangrijkste eigenschappen voor een kli-

nisch docent.1 Onderzoekers vroegen aan

stafleden en artsen-in-opleiding op een

lijst van 15 eigenschappen de 3 belangrijk-

ste en de 3 minst belangrijke aan te krui-

sen. De klinische competentie (competent

in patiëntenzorg, medische literatuur ken-

nen en nascholing volgen), afzien van een

oordeel (zorgen voor een veilige leeromge-

ving) en als een rolmodel fungeren stonden

het vaakst in de top 3. Wetenschappelijk

actief zijn, goed kunnen organiseren en de

presentaties goed voorbereiden waren de

minst belangrijke eigenschappen. Over de

meeste belangrijke en onbelangrijke eigen-

schappen waren haio’s en stafleden het wel

eens, maar het afzien van een oordeel

plaatste de helft van de haio’s in de top 3,

tegen slechts 30% van de stafleden. En de

helft van de stafleden vond het fungeren als

een rolmodel belangrijk terwijl slechts een

derde van de haio’s daar ook zo over dacht

en een derde dat zelfs een van de minst

belangrijke eigenschappen noemde.

Dit zegt natuurlijk niets over het effect van

deze eigenschappen op het leerproces. In

een ander recent onderzoek bleek dat het

bekend zijn met de medische literatuur ook

bij docenten hoog op de lijst stond van de

ideale docent.2 Die docenten vonden wel

dat ze dat zelf niet voldoende deden. Meer

lezen kan dus een optie zijn, maar mis-

schien kunnen ze hun tekort aan kennis

beter toegeven. Op die manier kunnen ze

als rolmodel fungeren door bij een klinisch

probleem de oplossing gewoon op te

zoeken. (RD)

1 Buchel TL, et al. Characteristics of effective clinical

teachers. Fam Med 2005;37:30-5.

2 Morrison EH, et al. The on-line clinical teaching

perception inventory: a “snapshot” of medical teachers.

Fam Med 2005;37:48-53.

Klinische competentie en enthousias-
me zijn het belangrijkste voor docent

Vitamine D: nieuwe preventie-
therapie
De tot nu toe gehanteerde ondergrens

voor de bloedspiegel van vitamine D voor

het voorkómen van osteoporose moet

met een factor 2-3 omhoog, van 25 naar

50-75 nmol/l. In Frankrijk en de Verenigde

Staten is dit inmiddels gerealiseerd. Dit

stelde Paul Lips van het VUmc in zijn ora-

tie Te weinig bot of te weinig mineraal. Hij

baseert deze uitspraak op een onderzoek

waaruit blijkt dat de PTH-spiegel pas gaat

stijgen bij een vitamine-D-spiegel van

circa 75 nmol/l. Het hanteren van deze

nieuwe grenswaarde zou betekenen dat

50-80% van de ouderen extra vitamine D

moet gaan slikken.

De vraag die Lips echter niet beantwoordt,

is of we met extra vitamine D alleen bloed-

spiegels behandelen of ook fracturen

voorkomen. Voor preventietherapie be-

staan geen algemeen geaccepteerde crite-

ria, zoals voor screening. Zolang niet is

aangetoond dat er met het hanteren van

een hogere grenswaarde voor de bloed-

spiegel van vitamine D minder osteoporo-

tische fracturen optreden, is terughou-

dendheid in het voorschrijven van extra

vitamine D dus op zijn plaats. (FS)

Lips P. Te weinig bot of te weinig mineraal. Oratie

Vrije Universiteit Amsterdam, 18-11-2004.


