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Samenvatting

Hoofdstuk 1
Uit eerder onderzoek is gebleken dat er mogelijk verschillen bestaan tussen de ge-
zondheidsproblemen die artsen in opleiding tot specialist huisartsgeneeskunde 
(aios) en huisartsopleiders op hun spreekuur te zien krijgen. Mogelijk zijn er ge-
bieden in de ‘patiëntenmix’ van aios die gedurende hun opleiding onderbelicht 
blijven, en dat kan consequenties hebben voor hun competentieontwikkeling. Dit 
proefschrift richt zich op de samenstelling van de patientenmix van 73 aios huisarts-
geneeskunde en hun opleiders. 
 In hoofdstuk 1 worden de specifieke kenmerken van de patientenmix bij huis-
artsen in Nederland geschetst. Vervolgens wordt de term patiëntenmix gedefinieerd 
en wordt een belangrijke onderwijskundige theorie, ‘deliberate practice’, geïntro-
duceerd. Daarna wordt de methode gepresenteerd waarmee we de patiëntenmix 
in huisarts(opleidings)praktijken in beeld hebben gebracht. Hiervoor is gebruik 
gemaakt van gegevensextracties uit het huisartseninformatiesysteem (HIS). Zo-
doende konden we gebieden identificeren in de patientenmix die in de opleiding 
mogelijk onderbelicht blijven. Vervolgens bespreken we de mogelijkheid om het pa-
tiëntenaanbod op deze gebieden door middel van actieve sturing te vergroten. Het 
hoofdstuk eindigt met een opsomming van de onderzoeksvragen en een uiteenzet-
ting van de methodologie van het CASANOVA (CASe AssigNment fOr GP VocA-
tional training) project.
 
Hoofdstuk 2
Medische vervolgopleidingen bestaan voor het overgrote deel uit leren op de werk-
plek. In hoofdstuk 2 wordt in een systematische literatuurstudie de bijdrage van pa-
tiëntenmix aan werkplek-leren in kaart gebracht. Hiertoe werd in Medline, Embase, 
Web of Science, ERIC en de Cochrane Library naar artikelen gezocht. Alleen oor-
spronkelijke, kwantitatieve studies werden voor nadere beoordeling geïncludeerd. 
Het screenen van 10.420 referenties leverde 298 artikelen op die volledig werden ge-
lezen. Uiteindelijk bleken er 22 artikelen relevant. Twee auteurs extraheerden data 
uit deze artikelen met behulp van een codeerblad en brachten tevens de methodolo-
gische kwaliteit in kaart. 
 Er bleken grote verschillen tussen studies te bestaan in de manier waarop 
patiëntenmix werd geoperationaliseerd, waardoor de mogelijkheden tot gevolg-
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trekkingen beperkt bleven. De in de studies gerapporteerde leeruitkomsten waren 
ofwel gebaseerd op zelfevaluatie, ofwel op formele toetsen, die meestal onderdeel 
uitmaakten van het standaard toetsprogramma van de betreffende opleiding. 
 We vonden een positief verband tussen patientenmix en leeruitkomsten die 
de zelf-ervaren vooruitgang in competentie weerspiegelen, zoals de mate van zelf-
vertrouwen. We vonden ook een positieve relatie tussen patientenmix en zelfgerap-
porteerde uitkomsten die de kwaliteit van de opleidingsperiode beoordeelden, zoals 
leeropbrengst, ervaren effectiviteit of de instructieve kwaliteit. De kwaliteit van de 
supervisie en de leerstijl van de student bleken van invloed op deze relaties.
 Een relatie tussen de patiëntenmix en de prestaties op formele toetsen werd 
nimmer duidelijk aangetoond en dus is het aannemelijk te veronderstellen dat meer 
ervaring niet automatisch tot meer competentie leidt. De meeste formele toetsen 
in de  artikelen waren echter niet speciaal ontwikkeld voor de betreffende studie en 
daarom mogelijk niet sensitief genoeg om te ontdekken hoe de patiëntenmix het 
leren beïnvloedt.

Hoofdstuk 3
Om een beter beeld te krijgen van de validiteit van onze operationalisaties van pati-
entenmix onderzochten we het codeergedrag van aios en opleiders met behulp van 
een vragenlijst. Aios en opleiders werd gevraagd in hoeverre hun codeergedrag werd 
beïnvloed door motivatie-gerelateerde barrières, aan het ICPC-systeem gerelateer-
de barrières, en door barrières die voortkomen uit externe factoren. De resultaten 
vergeleken we met de zelfgerapporteerde codeerprestaties van de respondenten en 
met de daadwerkelijke codeerprestatie, gemeten met behulp van HIS extracties. De 
vertekening in de patiëntenmixbeschrijvingen, die zou kunnen ontstaan als gevolg 
van de barrières die aios en opleiders ervaren als ze met het ICPC-systeem coderen 
werd zodoende inzichtelijk gemaakt.
 De codeerpercentages waren hoog, zowel onder aios als bij de opleiders. Op-
leiders bleken een redelijk goede inschatting te maken van hun codeerpercentage, 
gezien de hoge correlatie tussen het zelfgerapporteerde en het werkelijk gemeten 
percentage. Bij aios was deze relatie minder sterk. Telefonische consulten, herhaal-
recepten en administratieve handelingen werden minder frequent gecodeerd. De 
meeste aios en opleiders ervaarden geen of weinig barrières, behalve met de grofma-
zigheid van het ICPC systeem. De meeste motivatie- en ICPC-gerelateerde barriè-
res correleerden in hoge mate met de zelfgerapporteerde en de daadwerkelijk geme-
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ten codeerpercentages. Uit regressieanalyses bleek de barrière ‘Ik vind het onprettig 
om met de ICPC te moeten werken’ het werkelijke codeerpercentage van aios te 
voorspellen. Deze barrière voorspelde ook het gemeten codeerpercentage van de 
opleiders, evenals de barrières ‘als het beter betaald zou worden, zou ik meer code-
ren’, en ‘coderen vind ik moeilijk’, (de totale verklaarde variantie van deze regressie 
was 41%). Omdat het wel of niet coderen van herhaalrecepten en administratieve 
handelingen weinig relevant is voor de beschrijving van de patiëntenmix, conclude-
ren wij dat op HIS gebaseerde patiëntenmix-beschrijvingen alleen vertekend wor-
den door ongecodeerde telefonische contacten.  

Hoofdstuk 4 
Hoofdstuk 4 beschrijft de patiëntenmix van eerstejaars en derdejaars aios en ver-
schillen tussen deze opleidingsjaren worden gerapporteerd. Hiertoe deden we een 
cohortstudie in 73 opleidingspraktijken. Gedurende 6 maanden verzamelden we 
gegevens over ICPC-diagnosecodes en leeftijd en geslacht van patiënten. Iedere 3 
maanden werden data uit de HISsen geëxtraheerd. Met behulp van een softwareap-
plicatie werden de data op consistente en logische wijze geaggregeerd. 
 Het aantal patiëntencontacten verschilde niet significant tussen eerste en der-
dejaars aios, maar de standaarddeviatie (SD) van het aantal consulten in het 3e jaar 
was twee keer zo groot als in het eerste jaar. Dit bleek te worden veroorzaakt door 
enkele aios die uitzonderlijk veel patiënten zagen. 
 Derdejaars aios zagen meer patiënten tussen de 45 en de 64 jaar dan eerste-
jaars. Verder verschilde het aantal patiënten met ziekten van het bloed of bloedvor-
mende organen, psychiatrische aandoeningen en metabole ziekten. Het gemiddeld 
aantal chronische patiënten was 48.0 (SD 21.9) in het eerste jaar en 62.4 (SD 32.5) 
in het derde jaar. Vrouwelijke aios zagen per trimester gemiddeld twee keer zoveel 
gynaecologische en/of zwangerschapsgerelateerde aandoeningen als mannelijke 
aios. De verschillen tussen het eerste en derde jaar kunnen deels berusten op jaar-
specifieke leerdoelen. Tot slot concluderen we dat een op HIS-extracties gebaseerd 
onderwijskundig instrument inderdaad een goed beeld geeft van de patiëntenmix 
van aios. 

Hoofdstuk 5 
In dit hoofdstuk worden de geaggregeerde data van HIS-extracties van 73 aios ver-
geleken met de data van hun 114 opleiders. Nationale morbiditeitscijfers van LINH 
2009 en de 2e Nationale Studie gebruikten we als externe referentie. 
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 Huisartsopleiders deden ongeveer tweemaal zoveel consulten en visites en 
driemaal zoveel telefonische consulten als de aios. De patiëntenmix van aios be-
stond vergeleken met die van hun opleiders percentueel uit significant meer oog-, 
oor- en respiratoire aandoeningen, huidziekten en kleine kwalen. Huisartsopleiders 
zagen verhoudingsgewijs meer cardiovasculaire, psychiatrische, metabole, chroni-
sche en oncologische aandoeningen, sociale problematiek en aandoeningen van 
het mannelijk genitaal. Zowel vrouwelijke aios als opleiders zagen gemiddeld bijna 
twee keer zoveel gynaecologische en zwangerschapsgerelateerde problematiek als 
hun mannelijke collega’s. Mannelijke aios en opleiders zagen gemiddeld meer aan-
doeningen van het mannelijk genitaal. 
 Opleiders en docenten van de huisartsopleiding dienen op de hoogte te zijn 
van de gebieden waarop het aanbod voor aios relatief laag is. Opleiders kunnen wor-
den aangemoedigd om ervoor te zorgen dat hun aios meer chronische, complexe, 
psychosociale en cardiovasculaire aandoeningen zien.

Hoofdstuk 6
De rol van de patiënt als mogelijke oorzaak van de verschillen in patiëntenmix 
tussen aios en opleiders is in eerdere studies uitvoerig bestudeerd. Het 
toewijzingsgedrag van de praktijkassistent(e) is een andere factor die mogelijk 
bepalend is voor deze verschillen. Wij onderzochten het toewijsgedrag van 
praktijkassistentes met een vragenlijst waarvoor we eerst thema’s vaststelden in een 
focusgroep met praktijkassistentes. De resulterende vragenlijst werd verzonden 
naar 478 opleidingspraktijken in Nederland, waarvan er 326 (68%) ingevuld werden 
teruggestuurd.
 Uit de antwoorden bleek dat het grootste deel van de assistentes routinematig 
naar de contactreden van de patiënt vraagt. De meerderheid besprak met de patiënt, 
variërend van soms tot altijd, bij welke dokter deze wilde komen. Dat betekent dat 
praktijkassistentes inderdaad de verdeling van patiënten tussen de aios en de op-
leider kunnen beïnvloeden. De praktijkassistentes plaatsten alle soorten problema-
tiek bij de aios en de meesten vonden de patiëntenmix van aios en opleiders verge-
lijkbaar. Ook wat betreft specifieke patiëntencategorieën zoals ouderen, kinderen, 
passanten en spoedgevallen bleken ze nauwelijks een voorkeur te hebben voor rou-
tinematige toewijzing aan ofwel de aios of aan de opleider. Complexe en nieuwe 
patiënten werden echter wel wat vaker bij de opleider geplaatst. Behoudens deze 
uitzonderingen kan worden geconcludeerd dat praktijkassistentes een zo divers mo-
gelijke patiëntenmix voor de aios proberen te creëren. 
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Hoofdstuk 7
In dit hoofdstuk wordt onderzocht of de patiëntenmix van de aios bijgestuurd kan 
worden door een instructie te geven aan de praktijkassistente, de aios en de oplei-
der, in een gerandomiseerde, gecontroleerde studie. De 73 aios werden gerandomi-
seerd in een interventie en een controlegroep. In de interventiegroep (n=37) wer-
den gedurende 3 maanden patiënten met huidaandoeningen actief op het spreekuur 
van de aios geplaatst. Dit werd gevolgd door een tweede periode van actieve sturing 
op psychosociale problematiek. Het aantal patiënten met huidaandoeningen en 
psychosociale problematiek dat de aios zagen werd gemeten met behulp van HIS-
extracties en vergeleken met een baseline meting (zie hoofdstuk 4 en 5). Uitkomst-
maten waren huid- en psychosociale self-efficacy, gemeten met een vragenlijst, en 
psychiatriekennis, gemeten met een online toets.
 Tussen de interventiegroep en de controlegroep vonden we geen verschil in 
toename van patiëntenvolume en diagnose-diversiteit van de gestuurde condities. 
De percentuele toename van huidziektes was echter wel groter in de interventie-
groep. 
  We vonden geen verschil in toename van huid self-efficacy en psychiatrieken-
nis tussen de onderzoeksarmen. De toename van psychosociale self-efficacy was 
echter groter in de interventiegroep. In een regressieanalyse bleek het patiëntenvo-
lume een significante voorspeller voor zowel huid- als psychosociale self-efficacy. 
We concluderen dat het sturen van de patiëntenmix van aios nog niet zo eenvoudig 
is als het misschien lijkt. Een suggestie is om de patientenmix aan te passen aan de 
individuele leerdoelen en de effecten te onderzoeken van sturing op basis van voor-
af gestelde minimum patiëntenaantallen.

Hoofdstuk 8 
In het eerste deel van de discussie worden de belangrijkste bevindingen per hoofd-
stuk gepresenteerd, gevolgd door een interpretatie en de implicaties voor de huis-
artsopleiding. In het tweede deel worden meer algemene onderwijskundige im-
plicaties voor de huisartsopleiding besproken. In dit deel wordt uiteengezet hoe 
afwijkingen van referentiewaarden (gebaseerd op consensus of op gemiddelden) 
inzichtelijk worden door individuele feedback- rapportages. Het is te verwachten 
dat aios en opleiders hierop zullen reageren met een diversiteit aan handelingen, 
bedoeld om de patiëntenmix aan deze referentiewaarden te laten voldoen. Indien 
de feedbackrapportage daarnaast wordt gekoppeld aan de prestaties op gerelateerde 
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toetsen, dan vormt dit een krachtig instrument om de individuele leerbehoeften 
van de aios inzichtelijk mee te maken. Of dit daadwerkelijk bijdraagt aan effectiever 
leren moet verder worden onderzocht. Hiertoe is de implementatie van een aios-
volgsysteem essentieel. 




