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Achtergrond…

Kurden, Armenië
Inheems volk, Kenya

Inuit, Canada
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West-Europese artsen, België
(2001)
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Grote veranderingen

gezondheidszorg sinds eind 20e eeuw

- Organisatorische veranderingen 
- Sociale veranderingen
- Economische veranderingen
- Politieke veranderingen
- Culturele veranderingen

Hafferty & Light, 1995
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Deze veranderingen + nieuwe pedagogische 
inzichten: grote vernieuwingen artsopleiding
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I. Bachelor Master
II. Master na Master
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I. Bachelor en Master in 
Geneeskunde: jaar 1 tem 7
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Competentiegericht onderwijs

The Royal College of Physicians, Ottawa, CA.
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Hoe?

• Meer praktijk, vanaf jaar 1 (verpleegstage)
• Vaardigheidstrainingen 

- Eerst op elkaar
- Dan op poppen/simulatiemateriaal
- Uiteindelijk in echte praktijk

• Portfolio
• Zelfreflecties: POP  
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Voordelen

• Betere artsen?
• Artsen met een goed niveau van kennis en 

goede vaardigheden (Peeraer et al 2008)

• Artsen aangepast aan gezondheidszorg van 
vandaag
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Uitdagingen

• Rolmodellen: opleiders = artsen van ‘toen’
(wij zijn toch ook goede artsen?)

• Veel weten= beter?  
• Nood aan goede opleidingsplaatsen, waar 

‘teachable moments’ voorhanden zijn om 
kennis en vaardigheden om te zetten in de 
praktijk
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II. Master na Master in 
Geneeskunde: jaar 8 tem 

12/13/14
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• Huisarts
• Arbeidsgeneeskunde
• …
• Specialistische geneeskunde
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• Na 7 jaar: basisarts
• Vervolgens: 4/5/6/7 jaar opleiding tot medisch 

specialist

17

Historische context

• Practice makes perfect 
(veel uren = goede opleiding)

• Meester-gezel principe: 
afkijken, meelopen
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Hedendaagse context

Principe meester-gezel: 

omzetten naar modern leermodel met

- ‘Teachable moments’
- Feedback
- Toetsing 
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voordelen

• Competente specialisten (gedocumenteerd)

• Eindtermen beroep gehaald

• Aantonen aan gemeenschap dat opleiding 
voltooid is (money well spent)
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uitdagingen

• Geen tijd+mogelijkheid voor supervisoren om 
voldoende supervisie te doen op afdeling

• Financiering

• Supervisoren zelf opgeleid volgens meester-gezel

• Moeilijke gesprekken met artsensyndicaten

• Regelgeving werkuren
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• Wet Colla van 1999: 48u/week (niet 
gespecifieerd)

• EU Working Time Directive van 2003: 
48u/week

• Voorstel B: 48u + 12u/week
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• 2003: US Accreditation Council for Graduate 
Medical Education (ACCGME)

Resultaat (Nasca 2010)

1. nieuwe mentaliteit (shift mentality)
2. geen betere leerervaring
3. ethische dilemma’s, vermoeidheid
4. patiëntveiligheid????

$1.6 billion
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Medische fouten: reden

• Singh 2007: onderzoek 5 
verzekeringsmaatschappijen in VS

• 2002-2004
• Arts in opleiding (Ba-Ma-Manama)
• Fouten:

1.Verkeerde diagnose/behandeling  
2.Gebrek aan supervisie
3.Slechte communicatie
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Oplossing voor verbetering: goed onderwijs, met

-supervisie (en € tegemoetkoming)
-opleiding voor supervisoren
-feedback
-uitgeruste artsen

Only PERFECT practice makes perfect…
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In nothing do men more nearly 
approach the gods than in 
giving health to men. ~Cicero


