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Samenvatting

Hoofdstuk 1
Van oudsher leerden artsen in opleiding een bekwaam, professioneel en zelfstandig 
arts te worden door mee te lopen met een ervaren arts als hun meester in een 
meester-gezel relatie. Nog steeds werken artsen in opleiding tot huisarts (aios) 
in het eerste en derde jaar van hun 3-jarige specialisatie een groot gedeelte 
van de week in de huisartspraktijk van hun huisartsopleider (HAO). Deze 
huisartsopleider is hun klinische opleider en functioneert als hun mentor, coach, 
docent en als hun rolmodel. Een rolmodel wordt in de literatuur gedefinieerd als 
"iemand die beschouwd wordt als de gouden standaard, waard om geïmiteerd te 
worden."
Het tweede jaar van hun specialisatie werken de aios in diverse klinische stages. 
Gedurende de hele periode van 3 jaar krijgen de aios één dag per week onderwijs 
op één van de acht Huisartsopleidingen in Nederland. Ook de huisartsopleiders 
krijgen hier acht dagen per jaar onderwijs. Dit onderwijs wordt gegeven door 
huisartsdocenten  en gedragswetenschappers.
Studies hebben aangetoond dat het trainen van klinische opleiders, zowel in de 
kliniek als in de huisartspraktijk, effectief is en hun  docentvaardigheden in de 
praktijk verbetert. Tijd-sparend en motivatie-verhogend zijn de trainingen die 
een medisch met een onderwijskundig onderwerp combineren. Het is nog niet 
bekend of je ook het rolmodelgedrag van opleiders in de praktijk door onderwijs 
kan verbeteren. Verschillende onderzoekers suggereren dat wel en ook is al 
aangetoond dat je het functioneren als rolmodel kan verbeteren door persoonlijk 
feedback te geven. 
Dit proefschrift beschrijft een onderzoek dat hierop aansluit, beginnend met de 
onderbouwing waarom, als medisch onderwerp, de keuze voor leefstijlinterventies 
bij obesitas gemaakt is. Vervolgens worden twee studies beschreven naar een 
methode om het rolmodelschap van de klinische opleider, in deze studies is dat de 
huisartsopleider, te evalueren. Tenslotte beschrijft dit proefschrift de effectiviteit 
van een aan huisartsopleiders gegeven gecombineerde onderwijsinterventie op 
de kennis en attitude van hun aios in de huisartspraktijk en de effectiviteit van het 
geven van persoonlijke feedback aan de huisartsopleider.
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Hoofdstuk 2
Van de huisarts wordt door de overheid en door patiënten verwacht, dat hij of 
zij patiënten behandelt voor obesitas. Door negatieve ervaringen en het moeten 
overwinnen van meerdere barrières komt hiervan in de praktijk weinig terecht.  
Wanneer eerste en derde jaars aios gevraagd wordt hoe zij tegenover het 
behandelen van patiënten met obesitas staan, antwoorden de eerste jaars dat 
zij onvoldoende kennis hebben en een negatieve attitude ten opzicht van obese 
patiënten. Derde jaars geven aan inmiddels wel geschoold te zijn in motiverende 
gespreksvoering, maar ervaren nog steeds een kennisgebrek en durven niet goed 
op de door de patiënt gegeven informatie over zijn/haar leefstijl te vertrouwen. 
Na 3 jaar opleiding blijkt dat aios, ondanks kennistoename en training, zich niet 
meer competent zijn gaan voelen in het behandelen van obesitas met behulp 
van leefstijladviezen; kan dit het gevolg zijn van de negatieve ervaringen die de 
huisartsopleider als rolmodel aan de aios doorgeeft?

Hoofdstuk 3
Voor de aios is het noodzakelijk om onderscheid te kunnen maken tussen positief 
en negatief rolmodelgedrag van hun klinische opleider zodat zij het professionele 
gedrag kunnen overnemen, nodig voor een hoge kwaliteit patiëntenzorg. 
In dit hoofdstuk zijn met een systematisch literatuuronderzoek de eigenschappen 
verzameld waarmee een positief of negatief rolmodel kan worden herkend. 
Deze eigenschappen kunnen worden ingedeeld in drie categorieën van 
kwaliteiten: persoonlijke (uit het hart), docent (met het hoofd) en klinische 
(met de handen: hands-on); de 3H's: hart, hoofd en hands-on eigenschappen. 
Een positief rolmodel wordt vaak omschreven als iemand die excelleert in het 
klinisch werken, wat ook blijkt uit een goede dokter-patiënt relatie. Deze artsen 
inspireren en onderwijzen aios terwijl ze andere taken uitvoeren en zijn geduldig 
en integer. Bovengenoemde eigenschappen bevestigen het impliciete karakter van 
het rolmodel zijn. Het uiterlijk en de wetenschappelijke prestaties van een klinisch 
opleider blijken minder bij te dragen aan positief rolmodelgedrag. Daarentegen wordt 
negatief rolmodelgedrag gekarakteriseerd door het vertonen van onverschilligheid 
naar patiënten, het geven van te weinig ondersteuning aan aios en het cynisch en 
ongeduldig zijn. Met de geïdentificeerde eigenschappen kan de aios beter beoordelen 
welk gedrag uitnodigt tot imiteren. Want met deze eigenschappen kan een tussenstap 
worden ingebouwd, namelijk: het bewust waarnemen (='apperception'), in het proces 
van professionele competenties aanleren door observatie.
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Hoofdstuk 4
Met de geïdentificeerde eigenschappen uit hoofdstuk 3 wordt in dit hoofdstuk 
een instrument samengesteld en gevalideerd om het rolmodelgedrag van de 
klinische opleider te evalueren: the Role Model Apperception Tool (RoMAT). 
Dit is een lijst met 17 items die eigenschappen van een positief rolmodel 
beschrijven en die gescoord worden op een beoordelingsschaal van 1-5.  
Dit instrument werd uitgetest op 4 huisartsopleidingen in Amsterdam, Nijmegen, 
Maastricht en Leiden. In 2012 vulden eerste en derde jaars aios huisartsgeneeskunde 
de lijst over hun huisartsopleider in. Met de resultaten kon bevestigd worden dat de 
lijst valide en betrouwbaar is. De lijst bleek uiteen te vallen in twee componenten: 
'Zorgzaamheid', die eigenschappen omvat die de opleider nodig heeft om een 
goede relatie in stand te houden met patiënten, familieleden van patiënten, aios en 
andere (mede)werkers in de gezondheidszorg en 'Effectiviteit', die eigenschappen 
omvat die de opleider in staat stelt om de ander te geven wat deze nodig heeft. 
Minder ervaren aios scoorden hun opleider hoger op de Zorgzaamheid component. 
Beide componenten bestonden uit evenveel eigenschappen betreffende de 
klinische (‘hands-on’), docent (‘hoofd’) en persoonlijke (‘hart’) kwaliteiten, daar-
mee aantonend dat het competent zijn op de 3H’s een voorwaarde is voor 
positief rolmodel gedrag.

Hoofdstuk 5
In dit hoofdstuk werd de RoMAT gebruikt om vast te stellen of onderwijs aan 
klinische opleiders, in dit geval huisartsopleiders, het rolmodelgedrag van deze 
opleiders kan verbeteren. Aan 2 groepen huisartsopleiders uit Amsterdam 
en Nijmegen werd onderwijs gegeven en aan 2 groepen huisartsopleiders 
uit Maastricht en Leiden niet. De onderwijsinterventie bestond uit 2 x 3 uur 
onderwijs over de behandeling van obesitas door middel van leefstijlinterventies, 
gecombineerd met onderwijs over hoe het geleerde over te dragen aan de 
aios in de huisartsopleidingspraktijk en wat voor rolmodel je voor de aios 
hierin wilt zijn. Voorafgaande aan, vlak na en 3 maanden na het onderwijs 
werd met behulp van evaluatie door de opleiders zelf gemeten of de kennis 
en attitude van de opleiders verbeterden, werd gescoord door de aios of 
het rolmodelgedrag van de opleiders verbeterde en werd door evaluatie van 
de aios zelf gemeten of de kennis en de attitude van de aios verbeterden.  
Na de onderwijsinterventie was de kennis van de opleiders duidelijk toegenomen, 
maar de attitude en het rolmodelgedrag veranderden niet. Ook de kennis en de 
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attitude van de aios bleven gelijk. Wel bleek er een kleine correlatie te bestaan 
tussen een betere attitude van de aios met een hogere score van hun opleider op 
de Effectiviteit component van het rolmodelgedrag. Verder bleken opleiders die 
alleen werkten in hun praktijk een betere score te hebben op de Zorgzaamheid 
component. Daarnaast verbeterden meer ervaren opleiders juist op de Effectiviteit 
component, terwijl minder ervaren opleiders hun attitude wisten te verbeteren. 
Opleiders met minder dan 2500 patiënten in de praktijk verbeterden meer op 
beide componenten dan opleiders met meer dan 2500 patiënten in hun praktijk.  
Het onderwijs resulteerde niet in meer kennis of een betere attitude van de 
aios, dit in tegenstelling tot eerdere onderzoeken. Dit wordt mogelijk verklaard 
doordat dit onderzoek, in plaats van de resultaten van het onderwijs te evalueren, 
de uitkomsten onder examen omstandigheden meer objectief heeft gemeten.

Hoofdstuk 6
Onderwijs aan klinische opleiders wordt gegeven in de verwachting dat 
opleiders dit in de opleidingspraktijk weer zullen doorgeven aan de aios. Dit 
zou onder andere plaats moeten vinden door het als rolmodel voor te doen 
bij hun patiënten waardoor de aios het geleerde en/of geobserveerde gedrag 
gaat toepassen in de praktijk in de zorg voor de patiënt. Dit model suggereert 
dat informatie, door onderwijs aan klinische opleiders trapsgewijs naar beneden 
stroomt via onderwijs, opleider, opleidingspraktijk, aios tot in de patiëntenzorg als 
een waterval (cascade). In hoofdstuk 5 werd aangetoond dat hier in de praktijk 
weinig van terecht komt. Daarom hebben we huisartsopleiders en hun aios 
gevraagd naar de redenen waarom het onderwijs wel of niet werd doorgegeven of 
toegepast in de praktijk. Uit hun antwoorden bleek dat de treden van de waterval 
werken als filters, waardoor het geleerde maar mondjesmaat naar beneden door 
sijpelt en er bij de onderste trede nauwelijks iets van overblijft. Tevens traden er 
interacties op tussen opleiders, aios en patiënten, die het resultaat beïnvloedden. 
Hierdoor werd duidelijk dat de overdracht van onderwijs naar opleiders naar 
aios in de praktijk beter weergegeven wordt door een draaikolk (whirlpool) dan 
een waterval. Door de gevonden filters om te zetten in aandachtspunten kan de 
effectiviteit van het onderwijs aan opleiders verbeterd worden en daardoor de 
opleiding van de aios tot een zelfstandig, competent en professioneel huisarts. 
(zie afbeelding)
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Hoofdstuk 7
Met de RoMAT werd onderzocht of er een verbetering van het rolmodelgedrag 
door de klinische opleider is te behalen. Eerst werden aios huisartsgeneeskunde 
van de UVA en de VU in Amsterdam gevraagd hun huisartsopleider te scoren op 
de RoMAT. Daarna werd er per groep opleiders uitgerekend wat hun gemiddelde 
score per item en voor alle items was. De opleiders kregen hun eigen score terug, 
afgezet tegen de score van hun groepsgenoten. Na een half jaar werden de aios 
opnieuw gevraagd hun opleider te scoren op hun rolmodelgedrag met de RoMAT. 
Ook werden de opleiders voor en na de feedback in 3 groepen verdeeld: degenen 
met de laagste scores, degenen met gemiddelde scores en degenen met de hoogste 
scores. Na evaluatie van de resultaten bleken de opleiders die aan het begin het 
laagste scoorden op de Effectiviteit component van de RoMAT het meeste te 
verbeteren. Dit werd nog eens bevestigd doordat de groep met de laagste scores 
kleiner werd en de groepen met gemiddelde en hoogste scores groter werden. 
Uit deze resultaten volgt dat het geven van feedback door middel van de RoMAT 
een positief effect heeft op het rolmodelgedrag en dat de RoMAT gebruikt kan 
worden om negatief van positief rolmodelgedrag te onderscheiden.
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Hoofdstuk 8
Uit de voorgaande hoofdstukken blijkt dat het gebruik van de RoMAT kan leiden tot 
een beter bewustzijn van eigen rolmodelgedrag, waardoor verbetering mogelijk is.  
Ook blijkt dat, door uit te gaan van een draaikolk, waarin filters en interacties 
omgezet worden naar aandachtspunten, de effectiviteit van onderwijs aan 
opleiders verhoogd kan worden. Deze draaikolk kan een uitgangspunt zijn voor 
verder onderzoek naar de effectiviteit van gecombineerde onderwijsinterventies. 
Door de resultaten te meten op een objectieve, eenduidige manier, bij voorkeur 
met een ‘gouden standaard’, kunnen uitkomsten van onderzoeken met elkaar 
vergeleken worden en duidelijk maken wat wel of niet effectiviteit verhogend werkt.  
Omdat bewustwording leidt tot meer positief rolmodelgedrag, is het belangrijk 
hier in de opleiding al mee te beginnen. Door aios feedback te laten krijgen 
op hun rolmodel gedrag door coassistenten en mede-aios, maar ook te laten 
beoordelen door patiënten, hun opleiders, praktijkmedewerkers en docenten, 
ontstaat een 360 graden feedback waarmee alle aspecten van het functioneren 
als zelfstandig arts belicht worden. Deze verzamelde feedback zou kunnen leiden 
tot een proeve van bekwaamheid, een “meesterproef” , in dit geval als huisarts, 
zoals deze in vroegere tijden werd afgenomen voordat de gezel zich een meester 
mocht noemen.




