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Dit proefschrift beschrijft een onderzoek dat uit twee studies bestaat. Elke 

studie bestaat uit meerdere deelstudies. In beide studies zijn voorwaarden 

onderzocht om maatwerk te kunnen realiseren in onderwijs in de opleiding 

tot specialist huisartsgeneeskunde. Ze belichten echter ieder een ander aspect 

van de huisartsopleiding.

 
Studie 1
In de eerste serie studies is onderzocht in hoeverre de vaardigheid in arts-pa-

tiënt communicatie (APC) van artsen in opleiding tot specialist (aios) huisarts-

geneeskunde aan het einde van het eerste jaar kan worden voorspeld op basis 

van de resultaten van een op APC-vaardigheid gerichte toetsing aan het begin 

van hun opleiding. Dit is gedaan met het idee om een dergelijk toetsstation in 

de toekomst te gebruiken om de training in APC beter af te stemmen op het 

niveau van de individuele aios (maatwerk).

We zijn het onderzoek gestart met te bepalen welke vaardigheden in aanmer-

king zouden komen voor APC-training op maat. Daarvoor moesten we vast-

stellen wat het niveau in APC-vaardigheid van 1e jaar aios bij de start van de 

opleiding was. Hiervoor is de MAAS-Globaal (MG) gebruikt. Dit is het meest 

gebruikte instrument in de Nederlandse huisartsenopleiding om vaardigheden 

in consultvoering mee te meten. De Maas-Globaal bevat 13 items met betrek-

king tot arts-patiënt communicatie. Omdat deze schaal vrij gedetailleerde 

informatie oplevert met betrekking tot maatwerk, hebben we eerst gekeken of 

er een onderliggende structuur aan deze items ten grondslag ligt (Chapter 2: 
Two-dimensional structure of the MAAS - Global consultation skills rating 
list). Dit is gebeurd met behulp van een exploratieve factor analyse bij een 

groep van 68 eerstejaars aios, in een twee-stations OSCE. Vervolgens is naar 

de validiteit van deze structuur gekeken door de relatie tussen de MG sub-

schalen en de (persoonlijke) kenmerken van de aios te bestuderen. Twee goed 

interpreteerbare factoren werden gevonden, een cluster van patiëntgerichte 

en een cluster van taakgerichte communicatieve vaardigheden. In Nederland 

geboren aios en empathie waren positief geassocieerd met de algemene com-

municatie vaardigheden. Eerdere training in APC was gerelateerd aan taakge-

richte communicatie vaardigheden, terwijl empathie juist gerelateerd bleek 

aan patiëntgerichte communicatie vaardigheden. 
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In de tweede deelstudie (Chapter 3: Differential growth in doctor-patient 
communication skills in GP trainees ), hebben we onderzoek gedaan naar 

de groei van de arts-patiënt communicatie vaardigheden van eerstejaars aios 

zowel op het niveau van de individuele MG items als ook op de gevonden twee-

dimensionale factor structuur in hoofdstuk 2. Van 29 aios zijn zes consulten, 

opgenomen in hun opleidingspraktijk aan het begin (baseline) en het einde 

van hun eerste jaar, beoordeeld met de MG. Op 12 van de 13 MG items werd 

een significante groei in scores tussen baseline en follow-up geconstateerd. 

Patiëntgerichte vaardigheden toonden significant meer groei dan taakgerichte 

vaardigheden, en er waren aanzienlijke verschillen in het groeipatroon tussen 

de afzonderlijke items. Empathie als een aparte vaardigheid lijkt voor een aan-

zienlijk deel al beheerst te worden bij de start van de opleiding. 

Drie patronen konden worden onderscheiden in de groei van APC vaardighe-

den: 1) lage score op baseline, relatief hoge score bij follow-up, 2) gemiddelde 

score op baseline in combinatie met matige groei, en 3) een hoge score op 

baseline en nauwelijks groei. Patiëntgerichte vaardigheden volgen patroon 

één of drie, terwijl de taakgerichte vaardigheden patroon twee volgen. Ech-

ter, deze patronen zijn niet indicatief voor het invoeren van maatwerk als de 

standaardnorm voor MG scores in acht genomen wordt. Verschillen tussen de 

gewenste (norm) scores en bereikte scores zijn te divers bij zowel de patiënt-

gerichte als ook de taakgerichte vaardigheden. De focus bij het op maat maken 

van APC onderwijs moeten naar ons idee daarom gericht worden op de scores 

op item-niveau. In de derde deelstudie (Chapter 4: Can we predict future doc-
tor-patient communication skills on the basis of personal characteristics, 
knowledge, reflective skills and current communicative skills?) hebben we 

onderzoek gedaan naar de mate waarin de vaardigheid in APC van onze groep 

van 29 aios, voor en na voltooiing van het standaard trainingsprogramma voor 

eerstejaars aios, kan worden voorspeld door hun persoonlijke kenmerken, ken-

nis van APC, reflectieve vaardigheden en hun vaardigheid in APC zoals vastge-

steld bij de start van hun opleiding (baseline). 

Een derde van de voorspellers heeft middelgrote correlaties met APC vaardig-

heden aan het begin van de training. Aan het einde van de training hadden 

alleen baseline vaardigheden in APC (.49) en reflectieve vaardigheden (.40) een 

middelgrote correlatie. De correlatie met reflectieve vaardigheden was toege-

nomen. 

We concludeerden dat goede reflectieve vaardigheden lijken bij te dragen aan 
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het verwerven van APC-vaardigheden. Eigenschappen die correleren met min-

der goede APC vaardigheden bij de start van de opleiding – zoals het mannelijk 

geslacht, oudere leeftijd en minder kennis van APC – kunnen worden gecom-

penseerd door training. Bij het afstemmen van  APC-onderwijs op individuele 

aios lijkt het aan te bevelen hun vaardigheidsniveau in APC aan de start van de 

opleiding en hun reflectieve vaardigheden aspecten mee te laten wegen.

 

Studie 2 
Het doel van de tweede serie studies was om te onderzoeken hoe we het faci-

literen van de individuele ontwikkeling van huisartsopleiders (hao’s) konden 

optimaliseren 

In de huidige situatie wordt de individuele ontwikkeling van hao’s gestimu-

leerd door middel van een individueel evaluatiegesprek tussen hao en een 

staflid van de huisartsopleiding. Tijdens dit gesprek worden de inbreng van de 

hao in de verplichte onderwijsmodules die zij volgen en de evaluatie die aios 

over hun hao invullen, besproken. Om meer te investeren in de kwaliteit van de 

individuele ontwikkeling van de hao, werd het persoonlijk ontwikkelingsplan 

(POP) geïntroduceerd.

In onze eerste deelstudie (Chapter 5: Do GP trainers use feedback in dra-
wing up their personal development plans?) hebben we het gebruik van 

feedback door hao’s bij het opstellen van hun POP onderzocht. We stelden 

hao’s 3 feedbackbronnen ter beschikking: de kwantitatieve scores van de aios 

op de evaluatie van hun opleider, aios’ verbeterpunten (narratief commentaar) 

uit dezelfde evaluaties èn de scores van de hao’s op een zelfbeoordelingsvra-

genlijst die was afgeleid van de evaluatie die aios invulden. Hao’s  werden tij-

dens een informatiebijeenkomst geïnstrueerd deze drie bronnen van feedback 

te gebruiken bij het   bepalen van de doelen in hun POP. Kwantitatieve analyses 

zijn gedaan om de mate waarin de verschillende feedback bronnen werden 

gebruikt te bepalen. 

Van de hao’s leverde 93% een POP in. Meer dan 75% van de doelen in de POPs 

waren gebaseerd op de feedbackbronnen. Als dezelfde feedback uit meer-

dere bronnen kwam, dan nam het gebruik van de feedback toe. Als dezelfde 

feedback uit twee bronnen voortkwam, werd de feedback frequenter gebruikt 

wanneer één van de twee bronnen een verbeterpunt (narratief commentaar) 

was. 

Scores waren het laagst voor het functioneren op de domeinen huisartsge-
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neeskundige kennis en didactische vaardigheden. Het merendeel van de in de 

POPs gedefinieerde doelen had betrekking op deze domeinen. Een minder-

heid van de doelen had betrekking op persoonlijk functioneren. Proportioneel 

werd van de feedback op persoonlijk functioneren het minst gebruik gemaakt. 

We concludeerden dat hao’s hun doelen in de POPs vooral baseren op de feedback 

die ze ontvangen hebben en dat ze die aspecten waarop ze het meeste feedback 

krijgen ook meer aandacht geven. Daarnaast hebben we geconcludeerd dat feed-

back in de vorm van open commentaar een belangrijke plaats verdient. 

Het bespreken van de POPs met een individueel staflid vergt een grote stafin-

zet. In de tweede deelstudie (Chapter 6: SMART, SMARTER, SMARTEST: the 
influence of peer groups compared to practice visits on the quality of 
action plans), hebben we daarom onderzocht of het bespreken van een POP 

in een  “peer group” (PG), – hetgeen minder staftijd vergt – even effectief is als 

het bespreken tijdens een praktijkbezoek (PB) als middel om de kwaliteit  van 

de ontwikkelingsplannen te verbeteren. 

In deze gerandomiseerde studie werd aan 73 hao’s gevraagd een POP op te 

stellen en bij het formuleren van de ontwikkelingsplannen de SMART-criteria 

te gebruiken. Vervolgens kregen de hao’s in ofwel een PG ofwel een PB, feed-

back op hun actieplannen over de mate waarin ze geslaagd waren om hun 

ontwikkelingsplan SMART te formuleren. Dit diende als input voor verbetering 

van hun POP. Om de kwaliteit van de plannen te verbeteren werd feedback 

gegeven op de plannen in een PG of PB. De kwaliteit van het plan, geoperatio-

naliseerd als SMARTness, werd met een studie-specifiek instrument beoordeeld 

vóór en na deelname aan PG of PB. 

De respons voor het indienen van zowel de baseline als de follow-up van actie-

plannen was 89% in de PG en 79% in de PV groep. Het bleek mogelijk om sco-

res op alle SMART-criteria vast te stellen, met uitzondering van het criterium 

‘acceptatie’. Een significante verbetering was te zien op de overige vier criteria 

ongeacht de feedback setting. 

We concludeerden dat een PG, een goedkopere methode, even effectief is in 

het verbeteren van de SMARTness van actieplannen als een PB. Ook lijken hao’s 

die gerandomiseerd waren voor een PG meer gemotiveerd te zijn om een POP 

te schrijven. Dit zou een reden kunnen zijn om een PG de voorkeur te geven 

boven een PB.
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