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Samenvatting

Klinische praktijkervaringen vormen een belangrijk onderdeel van de
medische opleiding. Deze ervaring wordt opgedaan in verschillende leersi-
tuaties, zoals co-assistentschappen, onderwijs aan het bed of in de polikli-
niek, vaardigheidstraining en wetenschappelijk werk in een klinische
context. In vergelijking tot de bestaanshistorie van de geneeskunde heeft
het praktisch medisch onderwijs zich pas recent ontwikkeld. De doelstel-
lingen van onderwijs aan het bed waren zelden expliciet en de onder-
wijsaanpak is meer gegroeid uit historische gewoonten dan uit rationele
overwegingen. Het doel van dit boek is de sterke en zwakke punten van
het praktisch medisch onderwijs in het ziekenhuis in perspectief te zetten.

Tussen de dertiende en de zeventiende eeuw bestond de opleiding tot arts
vrijwel uitsluitend uit theoretische vorming. De opkomst van het empiris-
me in Europa bracht hierin verandering. De behoefte om theoretische
opvattingen te verifiëren in de praktijk leidde tot het ontstaan van de
klinische praktijk en het klinisch onderwijs. Er heeft altijd een spanning
bestaan tussen de hoeveelheid praktische en theoretische training die
noodzakelijk werd geacht in de opleiding tot arts. Deze spanning werd
vaak niet expliciet onderkend en heeft ertoe geleid, dat er geen geleidelijke
ontwikkeling van een theoretische basis voor klinisch onderwijs heeft
plaatsgevonden. De gebruikte onderwijsmodellen hebben zich tussen de
extremen van uitsluitend théorie, dan wel uitsluitend praktijk bewogen en
zijn zelden gebaseerd op onderwijskundige uitgangspunten.

Het klinisch onderwijs van vandaag is een mengeling van twee modellen,
die zich in de Europese geschiedenis ontwikkeld hebben: het leermeester-
gezel model (apprenticeship) en het universitaire model, zoals dat ont-
stond in Edinburg, Londen, Wenen en Padua. Kenmerken van het eerste
model zijn de een-op-een leersituatie onder strikte supervisie met grote
aandacht voor de praktijk van de gezondheidszorg. Het tweede model
wordt gekenmerkt door perioden van theoretische studie, colleges en
patiëntendemonstraties voor grote groepen studenten.
In de huidige studie geneeskunde wordt praktisch medisch onderwijs
vrijwel overal voorafgegaan door een uitgebreid curriculum waarin de
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basisvakken centraal staan. Deze trend heeft zich rond de eeuwwisseling
in de Verenigde Staten ontwikkeld naar aanleiding van het rapport van
Abraham Flexner, gebaseerd op diens ervaringen met het Duitse medische
onderwijs.

Deze ontwikkelingen, en de énorme toename van wetenschappelijke ken-
nis, hebben helaas geleid tot een aantal tekortkomingen in het onderwijs-
proces, die pas nu onderkend worden: een grote scheiding tussen
basisvakken en klinische vakken, een verbrokkelde praktijkervaring in
deelspecialismen en een weinig generalistische docentenrol. Ook veroor-
zaakte het een verwarring ten aanzien van het onderscheid tussen doelen,
middelen en resultaten van klinisch onderwijs. De discussie hierover
wordt verder gecompliceerd door de noodzaak om afgestudeerden voor te
bereiden op het veeleisende "internship", een période die ingesteld is met
een onderwijsdoel, maar feitelijk veelal een zelfstandige gezondheidszorg-
taak blijkt in te houden. De schaarse literatuur en onderzoeksgegevens
over klinisch onderwijs ondersteunen de gedachte, dat de ingrediënten van
het onderwijsdieet moeilijk vast te stellen zijn en leiden tot de conclusie,
dat het hier gaat om een minestrone model voor de ontwikkeling van
medisch onderwijs. Meer récente onderzoeksgegevens, waaronder deze
dissertatie bevestigen dit. De klinische ervaring van studenten blijkt
divers, ongereguleerd, opportunistisch, afhankelijk van de docent en van
sterk wisselende kwaliteit.

Deze dissertatie poogt een antwoord te formuleren op de vraag: waaruit
bestaat goed klinisch onderwijs en wat is de relatie tussen de onderwijser-
varingen en studieresultaten?
Als startpunt voor het onderzoek werd nagegaan hoe pas afgestudeerden
hun voorafgaand klinisch onderwijs beoordelen tegen de achtergrond van
de taken, die zij in hun functie als intern moeten vervullen. Vervolgens is
onderzocht welke aspecten studenten in hun laatste jaar en afgestudeer-
den belangrijk vinden in klinisch onderwijs. Ook is nagegaan in hoeverre
een sterkere betrokkenheid van studenten effect heeft. Tenslotte is onder-
zocht welke effecten het gebruik van evaluatie-instrumenten heeft op het
leren van klinische vaardigheden en welke relatie er bestaat tussen onder-
wijservaringen en resultaten op vaardigheidstoetsen.

In hoofdstuk twee worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek
met behulp van vragenlijsten en interviews naar de opvattingen van pas
afgestudeerden over het klinisch onderwijs in relatie tot hun huidige
functie. De gegevens van 113 house-officers, afkomstig van twee Londense
medische faculteiten wijzen op een globale tevredenheid over het genoten
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onderwijs. Praktische ervaringen worden door de meeste respondenten als
essentieel aangemerkt voor het vervullen van de huidige functie. Zij
constateren echter ook duidelijke tekortkomingen door gebrek aan erva-
ring met sommige ziektebeelden en medische handelingen, en tekortko-
mingen in communicatievaardigheden. Afgestudeerden geven aan meer
ervaring gewenst te hebben als student in resuscitatie, lumbaal puncties,
intubaties en in de behandeling van ketosis, astma aanvallen, infarcten en
benauwdheid. Het onderzoek wijst uit dat er mogelijkheden zijn voor de
ontwikkeling van klinische vaardigheden in een gestructureerde vorm
tijdens co-assistentschappen. Verder wijst het onderzoek uit, dat er be-
hoefte is aan een betere afstemming tussen het klinisch onderwijs ener-
zijds en de doelstellingen en de eisen van het internship anderzijds.

In hoofdstuk drie worden de data van de bovenvermelde studie en uit twee
andere studies gebruikt om sommige belangrijke, controleerbare karakte-
ristieken van de klinische leeromgeving te identificeren. De nadruk ligt op
de invloed die de docent kan uitoefenen versus de ongecontroleerde activi-
teiten in de klinische werkomgeving. Uit de literatuur blijkt, dat zowel de
docent als de omstandigheden het leren in een klinische omgeving bein-
vloeden. Studenten blijken in staat om een duidelijk onderscheid te maken
tussen de aantrekkelijkheid van een leerervaring en de kwaliteit ervan.
"Goed" onderwijs wordt gekarakteriseerd door heldere presentaties met
een intéressante inhoud, interesse voor de student en lage afwezigheid van
staf en studenten bij activiteiten. "Slecht" onderwijs werd gekarakteri-
seerd door weinig verantwoordelijkheid geven aan de student, weinig kans
bieden om praktische handelingen door studenten te laten doen, gebrek
aan sfeer en een gebrek aan openheid om problemen van studenten te
bespreken. Ook het specialisme van de stage-afdeling, interne geneeskun-
de of chirurgie, is van invloed op het kwaliteitsoordeel van studenten.
Afgestudeerden meten het nut van het klinisch onderwijs vooral af aan de
doceerkwaliteiten van de docenten en de hoeveelheid praktisch werk, dat
men mocht doen. De belangrijkste voorwaarde voor het leren in een
klinische cmgeving wordt echter supervisie en feedback geacht.
De laatste studie beschrijft de problemen, die studenten ondervinden bij
de start van hun klinisch onderwijs. Deze worden veroorzaakt door het
gegeven, dat leren in een praktijksituatie een andere leerbenadering
veronderstelt, dan in het voorafgaande onderwijs het geval is.

De roi van de student in de ziekenhuisomgeving staat centraal in hoofd-
stuk vier. Grand Rounds (GRs) zijn een gebruikelijke vorm van onderwijs
in ziekenhuizen, waarbij een of twee patiënten met intéressante of moei-
lijke problematiek uitvoerig besproken worden door een multi-disciplinair
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forum. GR's speciaal gericht op studenten werd in 1987 ingevoerd in twee
ziekenhuizen, die geassocieerd zijn met de University of Toronto. Met
behulp van vragenlijsten, interviews en observaties werd deze vorm van
onderwijs geëvalueerd. Uit het onderzoek, waarbij 78 docenten en studen-
ten betrokken waren, bleek dat het doel van de GRs, het bevorderen van
studie op eigen initiatief, bereikt werd, maar dat de interactie tussen
studenten en de aanwezige staf gedurende de bijeenkomsten minder was
dan bedoeld. Studenten besteedden ongeveer 10 uur aan voorbereidende
studie-activiteit. Hun presentaties waren kwalitatief goed en werden op
een stimulerende wijze begeleid door docenten. Deze resultaten wijken af
van ervaringen gerapporteerd in een studie in Engeland. Hierbij bleken
studenten weinig gestimuleerd te worden door hun docenten. Een en ander
wijst op het belang van een goede leeromgeving voor zelfstandig leren.

Hoofdstuk vijf rapporteert over een onderzoek naar de effecten van het
gebruik van evaluatie-instrumenten op bepaalde aspecten van medische
competentie. Het onderzoek toont de effecten van het herhaald gebruik
van een onderdeel van een objectief gestructureerd klinisch examen
(OSCE) over een période van twaalf jaar bij verschillende groepen medi-
sche studenten in hun laatste studiejaar. De studie werd uitgevoerd aan
de University of Adelaide. Uit de variantie-analyse op de resultaten van
16 toetsonderdelen die tweemaal werden gebruikt, en 6 onderdelen die
vaker werden gebruikt, blijkt dat er een significante verbetering van 5-7%
op het toetsresultaat per herhaalde afname wordt geboekt. In tien jaar tijd
verbeterde het toetsresultaat op een onderdeel, dat vijfmaal werd gebruikt
van 45% tot 80%. Hiermee wordt het effect, dat evaluatie op het leergedrag
van studenten kan hebben duidelijk gedemonstreerd. Effecten kunnen
zowel positief als negatief zijn, afhankelijk van de situatie en de student.
Kennis over de wijze waarop evaluatie het gedrag van studenten stuurt
kan op constructieve wijze gebruikt worden om efficient en effectief rich-
ting te geven aan het leren. Daarvoor is een nauwkeurige afstemming
nodig tussen doelen en middelen in het onderwijsprogramma en in het
examenprogramma.

De voorafgaande hoofdstukken tonen, dat studenten en pas afgestudeer-
den een duidelijk beeld hebben van de eisen die aan goed klinisch onder-
wijs gesteld kunnen worden. Bovendien blijkt evaluatie een duidelijk
effect op de kwaliteit en kwantiteit van het leren te kunnen hebben. De
precieze relatie tussen leerervaringen en leerresultaten is echter nauwe-
lijks onderzocht: wat zijn de meest voedzame bestanddelen in de minestro-
ne van het klinisch onderwijs? Hoofdstuk zes bevat twee studies waarin
deze relatie wordt onderzocht. Het onderzoek handelt over de relatie
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tussen de aard van de klinische leerervaringen en de resultaten op OSCE
vaardigheidstoetsen. Het onderzoek werd gedurende drie jaar uitgevoerd
in een traditioneel academisch ziekenhuis. Om de relatie tussen ervaring
en leerresultaten te kunnen leggen dient men te beschikken over een
deugdelijk critérium. Daarom werd nagegaan of een OSCE een bruikbare
en gevoelige indicator is om veranderingen in het onderwijs te meten. In
1991 ontving een deel van een jaargroep studenten een spéciale training
in een klinische vaardigheid (oogspiegelen). Na twee maanden werden
duidelijke verschillen in resultaten vastgesteld in het vaardigheidsniveau
van getrainde en niet-getrainde studenten tijdens een OSCE voor oogspie-
gelen, maar niet voor andere vaardigheden. Het blijkt derhalve mogelijk
om verschillen in leerervaring met een OSCE vast te stellen. Op basis van
dit resultaat werd de relatie onderzocht tussen de karakteristieken van de
leerervaringen van studenten tijdens hun co-assistentschappen en hun
resultaten tijdens een OSCE. De onderwijservaringen van studenten op
hun verschillende stageplaatsen werden door middel van vragenlijsten
geinventariseerd. Aangezien studenten anoniem deze vragenlijst invul-
den, kunnen de resultaten op het niveau van een stageplaats nagegaan
worden. Door middel van regressie-analyse werd gepoogd de relatie te
specificeren tussen bepaalde aspecten van de leeromgeving en de leerre-
sultaten. Hoewel er grote verschillen tussen stageplaatsen werden gevon-
den, werd er geen relatie vastgesteld tussen dergelijke verschillen en de
uiteindelijke leerresultaten. De beperkingen van de gekozen onderzoeks-
methode zijn hiervoor deels verantwoordelijk. Maar ook dan blijft de
conclusie gerechtvaardigd, dat er kennelijk weinig correlatie bestaat tus-
sen bepaalde onderwijsactiviteiten en de uiteindelijke resultaten daarvan.
Daarmee wordt de essentie van klinisch onderwijs en haar structuur
bedreigd.

Hoofdstuk zeven plaatst de belangrijkste resultaten van dit onderzoek in
perspectief. De belangrijkste elementen van goed klinisch onderwijs wor-
den besproken en er wordt gepleit voor een duidelijker definitie van doelen
en middelen. Structuur lijkt een belangrijk kenmerk van goed klinisch
onderwijs te zijn, met name bij het aanleren van klinische vaardigheden
blijkt een gestructureerde aanpak goed te werken.
Het verschil tussen wat er verondersteld wordt plaats te vinden gedurende
stages in ziekenhuizen en wat er feitelijk plaats vindt is groot. Visites,
patiëntenbesprekingen, onderzoek en behandeling van patiënten, inter-
professionele activiteiten zijn in de leeromgeving aanwezig, maar slechts
een beperkt deel van de studenten weet er goed gebruik van te maken. Er
zou meer aandacht besteed dienen te worden aan de ontwikkeling van
benaderingen om studenten beter gebruik te leren maken van de klinische
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leeromgeving. Daarnaast dient meer aandacht te worden geschonken aan
wat er op de stageplaats gebeurt door middel van regelmatige evaluaties.
Een aantal organisatorische maatregelen om de kwaliteit van klinisch
onderwijs te verbeteren worden besproken.
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