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Summary

Chapter 1

This thesis examines the teaching of internal medicine and clinical skills to undergraduate
medical students in general practice. The opening chapter outlines the historical and socio-
political background which led to the development of undergraduate teaching in general
practice, both internationally and in the UK. The research questions addressed in the body of
the thesis are introduced.

Chapter 2

Chapter 2 is an overview of the pilot phase, providing a description of the various course
models developed, and a pilot evaluation. The aim of developing an internal medicine
clerkship in general practice was to replace a traditional hospital junior medical clerkship.
The learning objectives for the general practice based clerkship, known as the "Medicine in
the Community" firm, were identical to those for the hospital clerkships, and concentrated on
students acquiring the basic clinical skills of history taking, physical examination and
communication with patients. In addition students were expected to develop an appropriate
knowledge base to be able to use the skills, and there was an on-going process of assisting
students to develop appropriate professional attitudes. The teaching methods involved
students being attached to selected, trained general practitioner (GP) tutors in pairs or groups
of 4 - 6, initially for two days a week, but subsequently for the whole week. The clerkship
lasted 5 weeks. While in practice students saw selected patients (with "good" histories or
physical signs) who had common medical problems. Each week was dedicated to a particular
symptom: chest pain; breathlessness; abdominal pain and change in bowel habit: problems
with mobility; and in the last week students concentrated on multi-system disorders such as
diabetes mellitus and alcohol or drug misuse. Tutors were responsible for observing students
during the history taking or physical examination, and providing teaching on investigation,
management and differential diagnosis. In addition to the practice based teaching, students
attended a weekly seminar with a departmental GP tutor and a simulated patient for more
formal teaching of diagnostic skills. Assessment of student performance at the end of the
clerkship was by an Objective Structured Clinical Examination (OSCE).

As the pilot evaluation suggested that this method of teaching was extremely popular with
students, acceptable to tutors, and appeared to be adequately effective in terms of student
learning, the teaching programme was able to continue and expand.

Chapter 3

As the general practice based clerkship was designed to replace a hospital based clerkship, it
was essential to determine whether students acquired their clinical skills as well in general
practice as in hospital. Chapter 3 reports on a study examining this question. The objective
of the trial was to determine whether students acquired clinical skills as well in general
practice as in hospital and whether there was any difference in the acquisition of specific
skills in the two environments. The trial used a randomised crossover design and involved the
entire annual intake of first year clinical students at University College London Medical
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School (UCLMS). The intervention was a 10 week block of general internal medicine, of
which one half was taught in general practice, and the other half in hospital. Students were
randomly allocated to start in one location, and crossed over to the other location after five
weeks. The outcome measures were students' performance in two equivalent nine station
OSCEs administered at the mid and end points of the block, allowing a direct comparison of
the two groups' performance at five weeks and an analysis of covariance, using their first
examination scores as a covariate, to determine students' relative improvement over the
second five weeks of their attachment. The results were that 225 students rotated through the
block; all took at least one examination and 208 (92%) took both. For the first half of the year
there was no significant difference in the students' acquisition of clinical skills in the two
environments; later, however, students taught in general practice improved slightly more than
those taught in hospital (P=0.007). The conclusions were that students could learn clinical
skills as well in general practice as in hospital; more work was needed to clarify where
specific skills, knowledge, and attitudes were best learnt to allow rational planning of the
undergraduate curriculum.

Chapter 4

Following on from the study in chapter 3, two studies were undertaken to determine the
relative strengths and weaknesses of learning medicine in general practice and in hospital.
Chapter 4 presents a questionnaire study undertaken to provide some answers to this question,
while chapter 5 presents a qualitative study examining this issue.

The aims of the study in chapter 4 were to obtain students' perceptions of the degree to which
teaching of general internal medicine enabled them to achieve the medical school's objectives
for the first clinical year; to obtain process data on the learning opportunities available to
students; and to determine their views of the educational qualities of their attachments. In
addition we sought to determine whether specific learning objectives were better addressed in
general practice or in hospital, and whether students' stated clinical experience correlated
with their views on their achievement of clinical objectives. Both the study population and
the intervention were identical to those in chapter 3. The outcome measure was a
questionnaire survey of students perceptions' of their learning on the two halves of the block.
Each student completed the same questionnaire twice, once after their hospital experience and
once after their general practice experience. Subsequent subgroup analysis was done to
ascertain the impact of different models of learning medicine in general practice. Statistical
analysis was done using the SPSS package for Windows 3.1. Group means were calculated
for each response, and the mean difference for each student's responses for the two learning
environments were analysed using t-tests for paired samples. In the subgroup analysis,
analysis of variance was calculated using both parametric ANOVA and non-parametric (1-
way Kruskal-Wallis) tests. Both tests found the same questions to yield significant
differences; probability values using the non-parametric tests were presented. The results
were that students perceived they learnt more about history taking and physical examination
in the community, whereas they learnt more about writing up their clerkings. keeping
progress notes and disease management in hospital. Although they found the general practice
attachment to be slightly more enjoyable than the hospital attachments, both environments
were perceived as equally challenging, interesting and stimulating them to learn more.
Students felt that they had taken and presented more histories per week in general practice,
performed approximately equal numbers of clinical examinations in both environments, but
were observed more by their tutors during clinical examinations in general practice. More
written clerkings were commented on each week in general practice. The conclusions were
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that general practice and hospital environments had different strengths which needed to be
considered for rational curriculum development.

Chapter 5

The aim of this study was to obtain the perceptions of first-year clinical medical students of
the relative advantages and disadvantages of community-based and hospital-based clinical
teaching. This was a qualitative study, which used a purposive sample of first-year clinical
medical students who had experienced both general practice-based and hospital-based
teaching. Participants were invited to participate in individual semi-structured interviews or
focus groups. Interviews and focus groups were audio-taped and transcribed to facilitate
content analysis of the data.
Twenty-four students participated in individual interviews and a further eighteen took part in
focus groups. Respondents identified advantages and disadvantages specific to teaching in
each setting. Chief advantages of hospital-based learning were perceived to include learning
about specialties and the management of acute conditions, and gaining experience of
procedures and investigations. General practice-based learning was perceived as particularly
appropriate for learning about psychosocial issues in medicine, for increasing students'
awareness of patient autonomy and for improving communication skills. In addition, aspects
of organisation and of teaching methods employed by community tutors were viewed as
conducive to a positive educational experience. Students perceived some areas, such as
clinical skills teaching, to be equally-well learned in either setting.

Chapter 6

Chapters 3,4 and 5 had provided some insight into the relative strengths and weaknesses of
general practice based and hospital based teaching of internal medicine: however the reasons
underlying these findings were unclear. The aims of the study in chapter 6 were to determine
the proportion of time students spent on different activities on an internal medicine clerkship,
and to determine whether this differs in general practice and in hospital and to determine
students views on the educational value and enjoyment of various activities. Students
prospectively completed a log diary, recording their activities for two weeks; one week of
their general practice based clerkship and one week of the hospital based clerkship. The
response rate was 68%. Students spent approximately 5.5 hours per day on teaching and
learning activities in both environments, with more time (50 minutes vs 30 minutes, p = .007)
on unsupervised interaction with patients in hospital than in general practice, and more time
(53 minutes vs 21 minutes, p < .001) undergoing assessment in general practice than in
hospital. Standard deviations for mean differences were wide, due to the heterogeneous
nature of the data. Students perceived supervised interaction with patients and teaching by
doctor as the most educational activities. The conclusions were that students greatly valued
interactions with patients, perceiving these as both educational and enjoyable. Curriculum
planners must continue to place patient based learning at the centre of undergraduate medical
education. The heterogeneity of the data suggested that individual students had very different
experiences, despite apparently similar timetables.
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Samenvatting

Hoofdstuk 1

In dit proefschrift wordt een onderzoek beschreven naar onderwijs in de interne geneeskunde
en klinische vaardigheden aan geneeskundestudenten in de huisartspraktijk. In het eerste
hoofdstuk wordt de historische en sociaal-politieke achtergrond geschetst die geleid heeft tot
de ontwikkeling van onderwijs aan geneeskundestudenten in de huisartspraktijk, zowel in het
Verenigd Koninkrijk als daarbuiten. Ook worden de onderzoeksvragen die centraal staan in
dit proefschrift besproken.

Hoofdstuk 2

Hoofdstuk 2 is gewijd aan de pilotstudie. De verschillende onderwijsprogramma's die
ontwikkeld zijn, worden besproken evenals een pilot-evaluatie. Het co-assistentschap interne
geneeskunde in de huisartspraktijk werd ontwikkeld als vervanging voor een traditioneel co-
assistentschap interne geneeskunde in het ziekenhuis. De leerdoelen van het co-assistentschap
in de huisartspraktijk, het "Extramuraal Co-assistentschap Interne", waren hetzelfde als van
het co-assistentchap in het ziekenhuis. De belangrijkste hiervan waren: het verwerven van
vaardigheden met betrekking tot anamnese, lichamelijk onderzoek en communicatie met
patienten. Daarnaast werden Studenten geacht voldoende kennis te verwerven om deze
vaardigheden te kunnen toepassen en werden Studenten tijdens het co-assistentschap steeds
begeleid bij het ontwikkelen van adequate professionele attitudes. Het co-assistentschap was
als volgt georganiseerd: Studenten liepen stage in duo's of groepjes van 4-6 bij speciaal
geselecteerde en getrainde huisarts-tutoren, eerst twee dagen per week en later een hele week.
Het co-assistentschap duurde 5 weken. In de praktijk zagen de Studenten geselecteerde
patienten (met een 'goede' anamnese of Symptomen) met veelvoorkomende klachten. Elke
week werd aandacht besteed aan een specifiek probleem: pijn op de borst, kortademigheid,
buikpijn, veranderingen in de stoelgang; problemen met mobiliteit; en in de laatste week
stondenproblemen centraal waarbij meerdere Systemen betrokken zijn, bijvoorbeeld diabetes
en alcohol- en drugsmisbruik. De huisarts-tutoren hadden tot taak de Studenten te observeren
tijdens het afnemen van de anamnese en het lichamelijk onderzoek, en ze moesten onderwijs
geven over aanvullend onderzoek, beleid en differentiaaldiagnose. Naast hcl onderwijs in de
praktijk hadden de Studenten elke week een formele onderwijsbijeenkomst met een huisarts-
tutor van de Afdeling Huisartsgeneeskunde en een simulatiepatient waar aandacht besteed
werd aan diagnostische vaardigheden. Aan het eind van het co-assistentschap werden de
Studenten beoordeeld met behulp van een Stationsexamen (OSCE).

Uit de pilot-evaluatie bleek dat de Studenten zeer enthousiast waren over dit onderwijs, dat
het aanvaardbaar was voor de tutoren en dat het voldoende effectief was wat betreft
leerzaamheid voor Studenten. Het onderwijsprogramma kon dan ook voortgezet en uitgebreid
worden.
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Hoofdstuk 3

Omdat het co-assistentschap in de huisartspraktijk opgezet was als vervanging van het co-
assistentschap in het ziekenhuis was het belangrijk om te onderzoeken of de klinische
vaardigheden door de Studenten even goed geleerd werden in de huisartspraktijk als in het
ziekenhuis. Het onderzoek waarin deze vraag centraal stond, wordt beschreven in hoofdstuk
3. Het doel van dit onderzoek was te bepalen of de Studenten de klinische vaardigheden in de
huisartspraktijk net zo goed leerden als in het ziekenhuis en of er verschillen waren tussen
beide settings betreffende het aanleren van bepaalde vaardigheden. De onderzoeksopzet
bestond uit een gerandomiseerd cross-over-onderzoek waaraan werd deelgenomen door alle
Studenten in het eerste jaar van de klinische fase van de Studie geneeskunde aan de University
College London Medical School (UCLMS). Het onderzoek betraf een blök interne
geneeskunde van 10 weken: 5 weken in de huisartspraktijk en 5 weken in het ziekenhuis. Bij
de start van het co-assistentschap werd willekeurig bepaald waar een student begon en na 5
weken gingen de Studenten naar de andere locatie. De uitkomstmaten van het onderzoek
waren de prestaties van Studenten op twee gelijkwaardige Stationsexamens van 9 stations,
halvcrwege en aan het eind van het blök. Op deze manier konden de prestaties van beide
groepen na 5 weken vergeleken worden en kon de co-variantie bepaald worden, met de
resultaten op het eerste examen als co-variabele, teneinde de relatieve vorderingen van de
Studenten te bepalen in de tweede 5 weken van het co-assistentschap. Aan het blök werd
deelgenomen door 225 Studenten; alle Studenten deden ten minste een examen en 208
Studenten (92%) deden beide examens. Tijdens de eerste helft van het jaar was er geen
significant verschil tussen beide locaties wat betreff de door de Studenten verworven
vaardigheden; daarna bleek echter dat de Studenten in de huisartspraktijk een iets grotere
toename in vaardigheden te zien gaven dan de Studenten in het ziekenhuis (P=0.007). De
conclusie was dat klinische vaardigheden net zo goed in de huisartspraktijk geleerd kunnen
worden als in het ziekenhuis; verder onderzoek moest uitwijzen waar specifieke
vaardigheden. kennis en attitudes het best geleerd kunnen worden om te komen tot een
rationele planning van de geneeskundeopleiding.

Hoofdstuk 4

Als vervolg op het onderzoek beschreven in hoofdstuk 3 zijn twee onderzoeken gedaan om
een sterkte-zwakteanalyse te maken van een co-assistentschap interne geneeskunde in de
huisartspraktijk en het ziekenhuis. Hoofdstuk vier is gewijd aan een onderzoek waarin een
enquete werd afgenomen om deze vraag te kunnen beantwoorden. In hoofdstuk 5 wordt een
kwalitatief onderzoek beschreven over hetzelfde onderwerp.

Het onderzoek dat beschreven wordt in hoofdstuk 4 had tot doel: de mening te peilen van
Studenten over de mate waarin het onderwijs in de interne geneeskunde hun de mogelijkheid
bood te voldoen aan de leerdoelen voor het eerste jaar van de klinische fase; data te
verzamelen over de mogelijkheden die Studenten kregen om te leren; de mening van Studenten
te peilen over de onderwijskundige kwaliteit van de verschillende co-assistentschappen.
Daarnaast wilden we onderzoeken of bepaalde leerdoelen beter pasten bij een co-
assistentschap in de huisartsenpraktijk of in het ziekenhuis en of de mening van de Studenten
over hun klinische ervaringen overeenkwam met hun mening over het voldoen aan de
klinische leerdoelen. De methode en de onderzoekspopulatie waren dezelfde als in hoofdstuk
3. De uitkomstmaat was een enquete waarin Studenten naar hun mening gevraagd werd over
hun leerervaringen in de twee delen van het blök. Elke student vulde dezelfde enquete
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tweemaal in, na het co-assistentschap in het ziekenhuis en na het co-assistentschap in de
huisartsenpraktijk. Vervolgens werden de resultaten per subgroep geanalyseerd om het effect
te meten van de verschillende modeilen voor het leren van interne geneeskunde in de
huisartspraktijk. De statistische analyse werd uitgevoerd met behulp van SPSS voor Windows
3.1. De groepsgemiddelden werden berekend voor elk antwoord. Met behulp van t-toetsen
voor gepaarde steekproeven werd het gemiddelde verschil berekend tussen de antwoorden
van elke student betreffende beide leeromgevingen. Variantieanalyse werd uitgevoerd in de
analyse van de subgroepen met behulp van parametrische ANOVA en non-parametrische
toetsen (eenzijdige Kruskal-Wallis-toets). Bij beide toetsen bleek dat dezelfde vragen
significante verschillen opleverden; de p-waarden voor de non-parametrische toetsen werden
weergegeven. Het bleek dat de Studenten van mening waren dat ze in de huisartspraktijk meer
leerden over anamnese en lichamelijk onderzoek. maar dat ze in het ziekenhuis meer leerden
over verslaglegging, het maken van aantekeningen over de voortgang en hoe ziekten in het
ziekenhuis behandeld worden. Hoewel de Studenten het co-assistentschap in de
huisartspraktijk iets aantrekkelijker vonden dan het co-assistentschap in het ziekenhuis,
vonden ze beide even uitdagend en boeiend en werden ze door beide gemotiveerd om meer te
leren. De Studenten gaven aan dat ze in de huisartspraktijk per week vaker een anamnese
afnamen en presenteerden. dat ze ongeveer evenveel patienten onderzochten in beide settings,
maar dat ze in de huisartspraktijk vaker geobserveerd werden bij het onderzoeken van
patienten. In de huisartspraktijk werden hun verslagen vaker besproken. Geconcludeerd werd
dat zowel de huisartspraktijk als het ziekenhuis hun eigen, verschillende, sterke punten
hadden en dat het belangrijk is om hiermee rekening te houden bij het ontwerpen van een
curriculum.

Hoofdstuk 5

Het doel van dit onderzoek was om de meningen te inventariseren van eerstejaars co-
assistenten betreffende de voor- en nadelen van klinisch onderwijs in de eerste lijn en in het
ziekenhuis. Het betrof een kwalitatief onderzoek onder een steekproef van eerstejaars co-
assistenten die ervaring hadden met klinisch onderwijs in de huisartspraktijk en in het
ziekenhuis. De deelnemende Studenten werden uitgenodigd om deel te nemen aan individuele
semi-gestructureerde interviews of een focusgroepdiscussie. Zowel de interviews als de
focusgroepbijeenkomsten werden opgenomen op geluidsband en getranscribeerd om de data
te kunnen analyseren.
Vierentwintig Studenten namen deel aan de individuele interviews en nog eens 18 Studenten
namen deel aan de focusgroepdiscussies. De deelnemers gaven aan dat beide locaties
specifieke voor- en nadelen hadden. De belangrijkste voordelen van het ziekenhuis waren het
leren over specialismen en acute situaties. en het opdoen van ervaring met procedures en
aanvullend onderzoek. Het leren in de huisartspraktijk vonden de Studenten vooral geschikt
om te leren over psychosociale aspecten van de geneeskunde, om zieh beter bewust te worden
van de autonomie van patienten en om communicatievaardigheden te verbeteren. Bovendien
werd een aantal aspecten van de organisatie van het co-assistentschap in de huisartspraktijk en
de onderwijsmethoden die door de huisarts-tutor werden gehanteerd gezien als een bijdrage
aan een positieve leerervaring. De Studenten gaven aan dat voor sommige onderwerpen, zoals
het leren van vaardigheden, beide settingen even geschikt waren.
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Hoofdstuk 6

Hoofdstuk 3, 4 en 5 leverden inzicht op in de sterke en zwakke punten van onderwijs interne
geneeskunde in de huisartspraktijk in vergelijking met het co-assistentschap in het ziekenhuis;
de onderliggende factoren van deze bevindingen waren echter niet duidelijk. Het onderzoek
dat in hoofdstuk 6 beschreven wordt, had tot doel te bepalen hoeveel tijd de Studenten
besteedden aan verschillende werkzaamheden tijdens het co-assistentschap interne
geneeskunde en te bepalen of hierin verschillen bestünden tussen de huisartspraktijk en het
ziekenhuis. Ook werd de mening van Studenten gevraagd over de leerzaamheid van de
verschillende activiteiten en of ze de werkzaamheden aantrekkelijk vonden. De Studenten
hidden prospectief een logboek bij waarin ze gedurende twee weken hun activiteiten
opschreven: dit betraf een week van het co-assistentschap in de huisartspraktijk en een week
co-assistentschap in het ziekenhuis. De respons bedroeg 68%. De Studenten besteedden op
beide locaties per dag ongeveer 5.5 uur aan onderwijsactiviteiten. In het ziekenhuis
besteedden zij meer tijd dan in de huisartspraktijk (50 minuten versus 30 minuten, p = .007)
aan contacten met patienten waarbij zij niet geobserveerd werden en in de huisartspraktijk
werd meer tijd besteed aan beoordelingsgesprekken dan in het ziekenhuis (53 minuten
tegenover 21 minuten, p <.001). De standaarddeviaties van de gemiddelde verschillen waren
groot tengevolge van de heterogeniteit van de data. De Studenten vonden patientencontacten
met supervisie en onderwijs door artsen de meest leerzame activiteiten. Geconcludeerd kan
worden dat Studenten patientencontacten zeer waarderen en dat ze deze zowel leerzaam als
leuk vinden. Curriculumplanners moeten patientgecentreerd leren dan ook een centrale plaats
geven in de geneeskundeopleiding. De heterogeniteit van de data wijst erop dat de ervaringen
van Studenten tijdens het co-assistentschap, ondanks het feit dat de roosters op het eerste
gezicht vergelijkbaar zijn, zeer sterk uiteenlopen.

Hoofdstuk 7

In het onderzoek dat in dit artikel beschreven wordt, zijn de kosten van het co-assistentschap
interne geneeskunde in de huisartspraktijk berekend aan de hand van de opgedane ervaringen.
Bij de kostenberekening is uitgegaan van de vaste lasten voor WP en NWP ten laste van de
faculteit en vervangingskosten voor de huisartspraktijken om aan de verplichtingen tegenover
de National Health Service te kunnen blijven voldoen. Kosten voor huisvesting en dergelijke
zijn buiten beschouwing gebleven en de overeenkomstige kosten van een co-assistentschap in
het ziekenhuis konden niet worden berekend. Er is een voorstel gedaan voor financiering op
de lange termijn, dat inmiddels is omgezet in nationaal beleid. Sinds de publicatie van dit
artikel is er financiering beschikbaar gekomen voor de huisartspraktijken via de Service
Increment for Teaching (SIFT).

Hoofdstuk 8

Of onderwijsprogramma's op de lange termijn blijven functioneren is afhankelijk van de
actieve en enthousiaste inzet van alle betrokkenen. niet alleen de Studenten. De huisarts-
tutoren namen een nieuwe toi op zieh, die meer en andere vaardigheden en kennis vereiste
dan het werken in de praktijk of het traditionele onderwijs in de huisartsgeneeskunde volgens
het leermeester-gezelmodel. In dezelfde periode hadden de huisartsen te maken met
ingrijpende veranderingen in de huisartspraktijk. Er was veel stress onder huisartsen. Veel
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huisartsen gingen vervroegd met pensioen en het was moeilijk om nieuwe huisartsen te
vinden omdat minder artsen de huisartsopleiding kiezen. Van zeer groot belang voor de
continuiteit van het programma was de invloed die het onderwijsprogramma had op de
motivatie van de huisartsen. Toen dit onderzoek in 1997 werd uitgevoerd liep er een
programma in Londen om meer onderwijs te geven in de huisartspraktijk. Dit maakte het
mogelijk om een onderzoek te doen waarbij interviews werden afgenomen bij huisartsen van
alle deelnemende geneeskundeopleidingen die betrokken waren bij klinisch
vaardigheidsonderwijs.

Het doel van het onderzoek was om de mening van de huisartsen te peilen over de invloed
van het geven van vaardigheidsonderwijs en de bijbehorende docententrainingen op hun
motivatie en dagelijkse praktijk. In een semi-gestruetureerd interview zijn vragen over het
effect van onderwijs en docententraining op motivatie, zelfvertrouwen betreffende klinische
vaardigheden en vaardigheden als docent, en dagelijkse praktijk voorgelegd aan 30 huisartsen
die betrokken waren bij onderwijs in klinische vaardigheden. Het belangrijkste resultaat was
dat de huisartsen vonden dat hun motivatie positief beinvloed werd. Binnen
docententrainingen werd dit toegeschreven aan de steun die men kreeg van collegae;
verbeterde docentvaardigheden; en het opfrissen van klinische kennis en vaardigheden.
Binnen het funetioneren als docent werd dit toegeschreven aan het feit dat men het eigen
blikveld kon verbreden; contact had met enthousiaste Studenten; meer tijd kon besteden aan
patientencontacten; beter funetioneerde in de praktijk; en verbetering van docentvaardigheden
en het imago van de praktijk. Problemen met onderwijs geven hadden te maken met externe
factoren zoals tijd- en ruimtegebrek en bezorgdheid of de vervanging terwijl men bezig was
met onderwijs. Geconcludeerd werd dat onderwijs in klinische vaardigheden een positief
effect kan hebben op de motivatie van huisartsen door het contact met Studenten en collegae,
waarbij wel belangrijk is dat er goede oplossingen gevonden worden voor logistieke en
financiele problemen.

Hoofdstuk 9

Patienten zijn ook van groot belang voor het onderwijs in de huisartspraktijk. Deze aanpak
van klinisch vaardigheidsonderwijs vraagt van patienten een tijdsinvestering van 2 tot 3 uur
om geneeskundestudenten te helpen leren. Sommige patienten doen dit regelmatig, 6-10 keer
per jaar, wat een aanzienlijke tijdsinvestering betekent. Patienten komen speciaal voor het
onderwijs naar de praktijk en krijgen dan niet de gebruikelijke medische zorg. Het was dan
ook belangrijk om te onderzoeken wat patienten vinden van dit soort onderwijs en of ze het
gevoel hebben dat er druk op hen wordt uitgeoefend om mee te doen. wat hun redenen zijn
om mee te doen en of ze vinden dat er aanpassingen nodig zijn in het programma om
tegemoet te komen aan de behoeften van patienten.

Het doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in wat patienten vinden van onderwijs in
de eerste lijn om zo inzicht te krijgen in zowel de positieve als de negatieve kanten voor de
deelnemende patienten. Semi-gestructureerde interviews werden afgenomen bij 15 patienten
uit de huisartspraktijken die deelnamen aan het programma "Extramuraal Co-assistentschap
Interne". De belangrijkste bevindingen waren dat de deelnemers zeer positief oordeelden over
deelname aan het onderwijsprogramma. Dit hing samen met twee onderliggende factoren:
altruistische motieven en eigenbelang. De altruistische motieven waren: het verlenen van een
dienst aan de maatschappij en iets terugdoen voor het gezondheidszorgsysteem. Aspecten die
samenhingen met eigenbelang waren: het opdoen van kennis, een versterkt gevoel van
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eigenwaarde en sociale contacten. Aspecten waar patienten zieh zorgen over maakten waren:
verlegenheid, extra nadruk op de ziekenrol, en bezorgdheid over het feit dat Studenten
toegang hadden tot hun gegevens. De conclusie was dat de patienten hun deelname aan het
onderwijsprogramma zeer waarderen en het gevoel hebben dat ze een waardevolle bijdrage
leveren. De bevindingen van dit onderzoek zijn geruststellend voor de deelnemende artsen en
artsen die deelname in de toekomst overwegen. Dokters moeten zieh bewust zijn van
mogelijke veranderingen in de arts-patientverhouding als zij patienten actief betrekken bij het
onderwijs.

HoofdstuklO

In het laatste hoofdstuk wordt het belang van onderzoek van onderwijs besproken. Een aantal
uitdagingen voor onderzoekers van onderwijs wordt besproken en oplossingen voorgesteld.
Dit hoofdsluk geeft ook een samenvatting van aspecten waar rekening mee gehouden moet
worden als men klinisch vaardigheidsonderwijs in de huisartspraktijk op grote schaal wil
invoeren en continueren. Hieronder vallen: aantal onderwijspraktijken; toewijzing van
middelen; docententraining van huisartsen voor hun rol als tutor en voorkomen van burnout;
de invloed op de praktijkvoering; infrastructuur zoals een ruimte waar Studenten kunnen
studeren, bibliotheek en IT-voorzieningen. administratieve ondersteuning; het effect op
patienten en patientenzorg; en de voortdurende noodzaak om onderzoek te doen en te
evalueren.
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