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Chapter 1:  

The literature review describes the effectiveness of early introduction of clinical skills 

training in the medical curriculum, including the integration of clinical and basic science 

knowledge; students’ performance is improved, and their confidence is increased. Skillslabs 

have been successfully developed in Western and high-income countries and have started 

to appear in low- and middle-income countries. Many medical schools have come under 

pressure to provide them for their students. 

The project “Strengthening medical skills training at 8 medical faculties/universities in 

Vietnam”, funded by the Government of the Netherlands and technical support from 

Maastricht University, which started in 2004, aimed to set up and implement a medical 

skills training program in the form of Skillslabs in medical schools in a nationwide program 

throughout Vietnam. The Skillslab approach has been impressively successful at Maastricht 

University, but its implementation across Vietnam, a developing country, was a major 

challenge and the results were uncertain. 

The Rogers Theory on Diffusion of Innovations claimed that uncertainty is an important 

obstacle to the adoption of innovations. A five-stage adoption process was applied as a 

framework with which to track the adoption of the innovative Skillslab approach in 

Vietnam. 

In the context of the program to set up and implement medical skills training laboratories 

following the Skillslab approach in Vietnam, the research in this dissertation aimed to:   

4) identify which skills need to be trained in the Skillslab approach,  

5) find out whether these skills could all be trained effectively under the prevalent 

conditions of limited resources at the time, and  

6) evaluate two specific aspects of using the Skillslab approach in the conditions of 

Vietnam: quality of locally made models and adapting a communication model used 

in Western countries.   

We used diverse research methods including questionnaire-based surveys, face-to-face 

surveys, observation, focus group discussions, self-reporting, reviews, and controlled 

https://en.wikipedia.org/wiki/Naturalistic_observation
https://en.wikipedia.org/wiki/Experiment#Controlled_experiments
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experiments. For each study, we tried to have the largest possible sample size of the 

appropriate population at each study site. 

Chapter 2:  

Aimed to validate the national list of basic skills to be trained in the Skills labs. A national 

list of 56 basic skills had been formulated by an expert panel of faculty members from all 

the medical faculties/universities in the country with advice from Dutch experts, in a Delphi 

process. It was then validated by checking against skills commonly used in practice through 

self-reporting by general practitioners and observation by final year medical students.  

The results revealed gaps between the skills on the list formulated by the expert panel and 

the actual use of these skills by graduate doctors in their daily work. The gaps were related 

to specific skills as well as to the region and the practice setting. The results suggest that 

the tendency of GPs to focus on certain areas of medicine and not on others could account 

for their not using some of the skills that according to the expert panel should be offered 

for training of all prospective general practitioners. 

Chapter 3:  

This study was designed to assess how close the eight main medical schools in Vietnam 

came to implementing the national list of 56 basic skills to be trained in the Skillslabs and 

to identify the facilitating factors and barriers to Skillslab use within the country’s largest 

school. Skillslabs were established in eight medical schools with international support; 

models, medical and teaching equipment were supplied, learning materials were 

developed, and core staff and teachers were trained.  

Data were collected from reports from the eight Skillslabs. Students and trainers from the 

largest university were surveyed for their perceptions of the quality of training on eight 

selected skills. Results of students’ skill assessments were gathered and focus group 

discussions with trainers were conducted. SPSS 16 was used to analyze the quantitative 

data and cluster analysis was used to test for differences.  

The results revealed that only one medical school was able to train all 56 basic skills on the 

list reached by consensus among the eight universities. Deeper exploration within the 

https://en.wikipedia.org/wiki/Experiment#Controlled_experiments
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largest school revealed that its Skillslab training was successful for most skills, according to 

students’ post-program skills assessment and according to students’ and trainers’ 

perceptions. However, through focus group discussions we learned about weaknesses: the 

quantity of training aids was perceived to be insufficient; some models/manikins were 

inappropriate for training; more consideration was needed in framing the expected 

requirements of students within each skill; too little time was allocated for the training of 

one of the eight skills investigated; and further curriculum development was needed to 

better integrate the skills training program into the broader curriculum.  

The fact that one medical school could teach all skills recommended for Skillslab training 

demonstrated that all Vietnamese schools may be similarly able to teach the basic skills of 

the national consensus list. It remains, however, challenging for most schools in this 

developing country to fully implement a national Skillslab training program.  

Chapter 4: 

Aimed to investigate whether the partnership model in doctor-patient communication is 

appropriate in Vietnam, and to identify key items in doctor-patient communication that 

should be included in a doctor-patient communication model for training in Vietnam.    

Asian countries are making efforts to apply the partnership model in doctor-patient 

communication that has been used effectively in Western countries. However, notable 

differences between Western and Asian cultures, especially the acceptance of a 

hierarchical order and little attention to individuality in Asia, could mean that the 

application of the partnership model in Vietnam requires adaptation. 

In six provinces, collaborating medical schools collected data from 480 patients using face-

to-face surveys with a structured guideline following a consultation session, and from 473 

doctors using a cross-sectional survey on how they usually conduct consultation sessions 

with patients. Data collection tools covered a list of communication skills based on Western 

models, adapted to fit with local legislation.  

Results showed that both patients and doctors considered most elements in the list 
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necessary for good doctor-patient communication. Both also felt that while actual 

communication was generally good, there was room for improvement. Furthermore, the 

doctors had higher expectations than did the patients. Four items in the Western model 

for doctor-patient communication, all promoting the partnership relation between them, 

appeared to have lower priority for both patients and doctors in Vietnam.  

The communication model used in the West could be applied in Vietnam with minor 

adaptations. Increasing patients’ understanding of their partner role needs to be 

considered. The implications for medical training in universities are to focus first on the key 

skills perceived as needing to be strengthened by both doctors and patients. In the longer 

term, all of these items should be included in the training to prepare for the future. 

Chapter 5:  

The advantages of using simulators in skills training are generally recognized, but 

simulators are often too expensive for medical schools in developing countries. Cheaper 

locally-made models (or part-task trainers) could be the answer, especially when teachers 

are involved in their design and production (teacher-made models). 

One of the very first teacher made models was a simple model for training and assessing 

intravenous injection procedures. It was a hand-made “skin like” silicone bandage which 

has one vein, a thin protection under the vein and a blood container. The model is wrapped 

around the forearm of a simulated patient (could be a fellow student) for practicing 

intravenous placement.  

Even an inexpensive model will be too expensive and wasteful if it does not function well 

in training and assessment. Therefore, we evaluated the effectiveness of a teacher-made 

model in training and assessing intravenous injection skills in comparison to an available 

commercial model in a randomized, blind, pretest-posttest study with 144 undergraduate 

nursing students. All students were assessed on both the teacher-made model and the 

commercial model in the pre-test and in the post-test. After the post-test the students were 

also assessed while performing the skill on real patients. 
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Differences in the mean scores pre- and post-test were marked in all groups. Training with 

the teacher-made model or commercial model improved student scores substantially, 

compared to no Skillslab training. There was no significant difference in mean scores 

whether students had practiced on teacher-made models or commercial models. Students 

who practiced on teacher-made models performed better on communication with the 

patient than did students who practiced on commercial models. Decreasing the ratio of 

students per teacher-made model helped to increase practice opportunities, but that did 

not improve student’s mean scores. The result of the assessment on both the teacher-

made models and the commercial models had a low correlation with the results of the 

assessment on real persons. 

The teacher-made model appears to be an effective alternative to commercial model for 

training students on intravenous injection skills, as students showed similar increases in 

performance scores after training on models that cost considerably less than commercially 

available models. These models could be produced using locally available materials in most 

countries, including those with limited resources to invest in medical education and skills 

laboratories. 

Chapter 6:  

In this chapter we summarize the overall findings of the study and discuss them, including 

the limitations. The process of change was checked against the Rogers’ Theory of the 

Diffusion of Innovations as a framework, to help explain how the nationwide 

implementation of medical Skillslabs in Vietnam has moved forward.  

Conclusion:  A Skillslab system has been set up and implemented in Vietnam, despite the 

expected challenges and limitations. Although the level of implementation of the Skillslab 

training program was different from university to university, by working together, the 

stronger Skillslabs could be local examples that motivated and helped other Skillslabs to 

implement a full skills training program. When establishing a skills training program, it is 

important to validate the list of basic skills to be trained in Skillslabs, but in the end, the list 
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of skills to be trained should be decided by each university depending on their resource 

framework and on local conditions for practicing doctors. 

Cultural differences influence the position of doctor and patient in doctor-patient 

communication, but applying the partnership model is possible if the doctors understand 

the cultural differences and if patients increase their awareness of their partner role, also 

in the context of globalization. 

Teacher-made models using locally available materials could be the answer to the 

sustainability of the Skillslab system in many resource-constrained settings. The teacher-

made models not only help to solve financial limitations but may also bring extra 

medical/educational effects. The universities should have an appropriate motivating policy 

for teachers to develop, improve, and use teacher-made models. Since the training needs 

are very wide and complex, teacher cannot develop all necessary models with high quality. 

Having a balance between teacher-made and commercial models will be needed to 

establish successful Skillslab training in low and middle-income countries.  An adequate 

balance between observation and practice and the optimal student/model/trainer ratio for 

each training condition should be investigated in further research. 

With the leadership of the government and international financial and technical support, 

eight medical faculties/universities overcame economic and cultural differences to set up 

and implement Skillslab training, a Western model, in Vietnam. The lessons learned could 

be helpful to other Southeast Asian countries and to other low- and middle-income 

countries around the world. 

Chapter 7: 

Presents the impacts of the study. Since the studies in this thesis accompanied a process of 

nationwide implementation of skills training laboratories in Vietnam, aiming for optimal 

collaboration among the eight participating universities, it can be difficult to distinguish 

between the value of the implementation process and the value of the studies as separate 

products. The thesis is likely to have impact on the recognition and implementation of skills 
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training program in developing countries. The main impacts will come from: 

1. Demonstration that training the entire national list of basic skills is possible in our 

resource-challenged country; 

2. Recommendation to include skills used by a limited number of doctors in an optional 

extra skills training program; 

3. Demonstration that teacher-made models not only help to address financial issues for 

Skillslabs in developing countries but can also bring extra medical/educational benefits; 

The article “Teacher-made models: the answer for medical skills training in developing 

countries?” was cited in the book “Teaching and Learning Methods in Medicine” by Shabih 

Zaidi and Mona Nasir, with the extremely positive comments: "Tran et al. have touched the 

most sensitive nerve…" and "It is highly motivating to learn through this study…", and "this 

study certainly provides guidance in this respect and acts as a model for developing 

countries." 

4. Reinforcement of the importance of how training is organized on achieving desired 

results; practice did not always make perfect.    

5. Evidence for applying the partnership model in doctor-patient communication in the 

Asian context. Doctors in Vietnam reported a willingness to apply the partnership 

model in doctor-patient communication, which may influence doctors in other Asian 

countries. 
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Samenvatting (Dutch)  

Hoofdstuk 1: 

Bij het beschrijven van ons literatuuronderzoek belichtten we de voordelen van 

vroegtijdige invoering van klinisch vaardigheidsonderwijs in het Geneeskundecurriculum, 

zoals integratie van klinische kennis en kennis van de basiswetenschappen, verbeterde 

prestaties van studenten, alsook een toename van hun zelfvertrouwen. Skillslabs werden 

met succes in westerse landen en in landen met een hoog inkomen ontwikkeld en komen 

langzaamaan ook in opkomst in lage- en middeninkomenslanden. Veel medische 

opleidingen zijn onder druk komen te staan om hun studenten dergelijk 

vaardigheidsonderwijs aan te bieden. 

Het project “Versterken van het medisch vaardigheidsonderwijs aan acht 

faculteiten/universiteiten Geneeskunde in Vietnam”, dat in 2004 met financiële hulp van 

de Nederlandse overheid en met technische ondersteuning van de Universiteit Maastricht 

werd aangevangen, had als doel door middel van een landelijk opgezet plan een 

programma voor medisch vaardigheidsonderwijs in de vorm van Skillslabs in te richten en 

te implementeren in Geneeskundeopleidingen in heel Vietnam. Hoewel de “Skillslab-

aanpak” bijzonder veel succes had aan de Universiteit Maastricht, betekende de invoering 

ervan in een ontwikkelingsland als Vietnam een ware uitdaging die bovendien een 

onzekere uitkomst had. 

In Rogers’ theorie over de verspreiding van innovaties werd gesteld dat onzekerheid een 

belangrijk obstakel is voor de invoering van innovaties. De invoering van de innovatieve 

Skillslab-aanpak in Vietnam werd in vijf fasen opgedeeld, zodat we deze stap voor stap 

konden volgen. In het kader van dit programma om in Vietnam laboratoria voor medisch 

vaardigheidsonderwijs op te zetten en in te voeren conform de Skillslab-aanpak, beoogde 

het onderzoek in dit proefschrift: 

1. in kaart te brengen welke vaardigheden er met de Skillslab-aanpak getraind moeten 

worden; 

2. te achterhalen of deze vaardigheden allemaal naar behoren konden worden 
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aangeleerd onder de toen geldende omstandigheden, d.w.z. met de beperkte 

middelen die ter beschikking stonden; en 

3. twee specifieke aspecten van de toepassing van deze Skillslab-aanpak in 

Vietnamese omstandigheden te beoordelen, namelijk: de kwaliteit van lokaal 

vervaardigde simulatoren en de aanpassing van een uit westerse landen 

overgenomen communicatiemodel. 

We maakten gebruik van diverse onderzoeksmethoden, waaronder vragenlijsten, 

individuele interviews, observaties, focusgroepgesprekken, zelfrapportages, 

literatuuronderzoeken en veldexperimenten. Bij elk onderzoek probeerden we een zo 

groot mogelijke steekproef te nemen uit de bij de onderzoekslocatie passende populatie. 

Hoofdstuk 2:  

In dit hoofdstuk werd getracht de nationale lijst met basisvaardigheden die in de Skillslabs 

onderwezen moeten worden, te valideren. Door middel van een Delphi-procedure was er 

een nationale lijst met 56 basisvaardigheden opgesteld door een expertpanel bestaande 

uit stafleden van alle faculteiten/universiteiten Geneeskunde in het land en met advies van 

Nederlandse experts. Vervolgens werd deze lijst gevalideerd door deze te vergelijken met 

in de praktijk veelgebruikte vaardigheden, zoals bleek uit zelfrapportages door huisartsen 

en observaties door laatstejaarsstudenten Geneeskunde. 

De resultaten wezen op hiaten tussen de vaardigheden op de door het expertpanel 

opgestelde lijst en het daadwerkelijke gebruik van deze vaardigheden door afgestudeerde 

artsen in hun dagelijks werk. De hiaten hadden niet alleen betrekking op specifieke 

vaardigheden, maar ook op de regio en de praktijksetting. De resultaten maken 

aannemelijk dat de geneigdheid van huisartsen om zich op bepaalde aspecten van de 

geneeskunde te richten en niet op andere zou kunnen verklaren waarom zij sommige 

vaardigheden die volgens het expertpanel aan alle aspirant-huisartsen in de opleiding 

zouden moeten worden aangeboden, niet gebruiken. 

Hoofdstuk 3:  

Deze studie beoogde na te gaan in hoeverre het de acht belangrijkste 
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Geneeskundeopleidingen van Vietnam was gelukt om de nationale lijst van 56 

basisvaardigheden die in de Skillslabs onderwezen moesten worden, in te voeren, alsmede 

in kaart te brengen welke factoren binnen de grootste Geneeskundeopleiding van het land 

het Skillslab-gebruik belemmeren en bevorderen. In acht Geneeskundeopleidingen werden 

er met internationale steun Skillslabs opgericht; er werden simulatoren, medische en 

onderwijsapparatuur geleverd, lesmateriaal ontwikkeld en de voornaamste stafleden en 

docenten werden opgeleid. 

Data werden verkregen uit verslagen van de acht Skillslabs. Voorts bevroegen we 

studenten en opleiders van de grootste universiteit over de onderwijskwaliteit ten aanzien 

van acht geselecteerde vaardigheden. Daartoe verzamelden we studentbeoordelingen van 

de desbetreffende vaardigheden en hielden we focusgroepgesprekken met opleiders. We 

gebruikten SPSS 16 om de kwantitatieve gegevens te analyseren en verrichtten een 

clusteranalyse om eventuele verschillen bloot te leggen. 

De resultaten lieten zien dat het slechts een van de acht medische universiteiten gelukt 

was om alle 56 via consensus verkregen basisvaardigheden op de lijst te onderwijzen. 

Nader onderzoek binnen de grootste universiteit wees uit dat het Skillslab-onderwijs voor 

de meeste vaardigheden geslaagd was, blijkens de studentbeoordelingen van de 

vaardigheden na afloop van het vaardigheidsonderwijs en blijkens de percepties van 

studenten en opleiders. De focusgroepgesprekken brachten echter ook zwakke punten aan 

het licht: de hoeveelheid onderwijshulpmiddelen werd als onvoldoende ervaren; enkele 

simulatoren/oefenmodellen waren ongeschikt voor onderwijs; per vaardigheid moest er 

meer aandacht worden besteed aan het formuleren van de competenties waarover 

studenten dienden te beschikken; er was te weinig tijd uitgetrokken voor het trainen van 

een van de acht onderzochte vaardigheden; en het curriculum moest verder worden 

ontwikkeld om ervoor te zorgen dat het vaardigheidsonderwijs beter in het bredere 

curriculum werd ingebed. 

Het feit dat het een medische opleiding gelukt was om alle voor het Skillslab-onderwijs 

aanbevolen vaardigheden te trainen, toonde aan dat het voor alle Vietnamese opleidingen 

eveneens mogelijk zou moeten zijn om de basisvaardigheden van de consensuslijst te 
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onderwijzen. Ondanks dat blijft het voor de meeste opleidingen in dit ontwikkelingsland 

een uitdaging om een nationaal programma voor Skillslab-onderwijs volledig in te voeren. 

Hoofdstuk 4:  

Het doel van dit hoofdstuk was enerzijds te onderzoeken of het partnerschapsmodel bij 

arts-patiëntcommunicatie bruikbaar is in Vietnam, en anderzijds te achterhalen welke 

voornaamste aspecten van arts-patiëntcommunicatie zouden moeten worden opgenomen 

in een onderwijsmodel voor arts-patiëntcommunicatie in Vietnam.  

Aziatische landen doen hun best om het partnerschapsmodel dat in westerse landen met 

succes wordt gebruikt toe te passen bij arts-patiëntcommunicatie. Het feit dat er markante 

verschillen bestaan tussen de westerse en Aziatische cultuur, in het bijzonder de acceptatie 

van een hiërarchische structuur en minimale aandacht voor individualiteit in Azië, zou 

echter kunnen betekenen dat de toepassing van het partnerschapsmodel in Vietnam 

aanpassing behoeft. 

In zes provincies verzamelden de samenwerkende Geneeskundeopleidingen gegevens van 

480 patiënten via individuele interviews die na afloop van een consult en aan de hand van 

een gestructureerd interviewprotocol plaatsvonden, alsook van 473 artsen via een cross-

sectioneel vragenlijstonderzoek over hoe zij gewoonlijk een patiëntconsult voeren. De 

instrumenten waarmee we gegevens verzamelden omvatten een lijst van op westerse 

modellen gebaseerde communicatievaardigheden die aan de lokale wetgeving was 

aangepast. 

De resultaten lieten zien dat zowel patiënten als artsen de meeste aspecten op de lijst van 

belang achtten voor goede arts-patiëntcommunicatie. Beiden vonden ook dat, hoewel de 

communicatie over het algemeen al goed bevonden werd, deze voor verbetering vatbaar 

was. Verder hadden de artsen hogere verwachtingen dan de patiënten. Vier punten uit het 

westerse model voor arts-patiëntcommunicatie, die allemaal gericht waren op versterking 

van het partnerschapsverband tussen hen, bleken voor zowel patiënten als artsen in 

Vietnam een lagere prioriteit te hebben. 

Het communicatiemodel dat in het Westen wordt gebruikt, zou met enige aanpassingen in 
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Vietnam kunnen worden toegepast. Er moet worden nagedacht over hoe we patiënten hun 

partnerrol beter kunnen laten begrijpen. De gevolgen voor het medisch onderwijs aan 

universiteiten zijn dat de aandacht in de eerste plaats moet uitgaan naar de belangrijkste 

vaardigheden die in de ogen van artsen en patiënten moeten worden verbeterd. Op 

langere termijn zouden al deze punten in de opleiding moeten worden opgenomen om 

studenten op de toekomst voor te bereiden. 

Hoofdstuk 5: 

Hoewel de voordelen van het gebruik van simulatoren in het vaardigheidsonderwijs over 

het algemeen bekend zijn, zijn deze voor medische opleidingen in ontwikkelingslanden 

vaak te kostbaar. Goedkopere, lokaal vervaardigde oefenmodellen (of 

deeltaaksimulatoren) zouden in dezen uitkomst kunnen bieden, vooral wanneer docenten 

bij het ontwerp en de vervaardiging ervan betrokken worden (teacher-made 

oefenmodellen). 

Een van de allereerste teacher-made oefenmodellen was een eenvoudige simulator voor 

het trainen en beoordelen van intraveneuze injectieprocedures. Het betrof een 

handgemaakt “huidachtig” siliconenverband met één ader, een dunne beschermlaag onder 

deze ader en een bloedreservoir. Het model werd om de onderarm van een 

simulatiepatiënt (bijv. een medestudent) gewikkeld voor het oefenen van intraveneuze 

injecties. 

Zelfs een goedkoop model is echter te kostbaar en een verspilling als het niet goed 

functioneert tijdens de training en beoordeling. Daarom onderzochten we middels een 

gerandomiseerd, geblindeerd onderzoek met voor- en nameting waaraan 144 

bachelorstudenten Verpleegkunde deelnamen hoe effectief een teacher-made 

oefenmodel voor het trainen en beoordelen van intraveneuze injectievaardigheden is 

vergeleken met een commercieel beschikbaar oefenmodel. Alle studenten werden bij de 

voor- en nameting op zowel het teacher-made oefenmodel als het commerciële 

oefenmodel beoordeeld. Na de nameting werden de studenten ook beoordeeld tijdens het 

toepassen van de vaardigheid op echte patiënten. 
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De verschillen in gemiddelde scores tussen de voor- en nameting waren voor alle groepen 

beduidend. Vergeleken met geen Skillslab-training zorgde de training met behulp van het 

teacher-made oefenmodel dan wel het commerciële oefenmodel voor een aanzienlijke 

verbetering van studentscores. Of de studenten nu hadden geoefend op de teacher-made 

oefenmodellen of op de commerciële oefenmodellen maakte geen wezenlijk verschil uit 

voor hun gemiddelde scores. Studenten die op de teacher-made oefenmodellen hadden 

geoefend, daarentegen, presteerden beter op het gebied van patiëntcommunicatie dan de 

studenten die op de commerciële oefenmodellen hadden geoefend. Hoewel studenten 

meer oefenkansen kregen wanneer het aantal studenten per teacher-made oefenmodel 

werd verlaagd, bracht dit geen verbetering in de gemiddelde studentscores. Het resultaat 

van de beoordeling op zowel de teacher-made oefenmodellen als op de commerciële 

oefenmodellen correleerde matig met de resultaten van de beoordelingen op echte 

personen. 

Voor het trainen van intraveneuze injectievaardigheden blijkt het teacher-made 

oefenmodel een geschikt alternatief te zijn voor commerciële modellen, aangezien 

studenten na het oefenen op modellen die beduidend minder kostten dan commercieel 

beschikbare modellen een vergelijkbare verbetering in prestatiescores lieten zien. Deze 

oefenmodellen zouden in de meeste landen kunnen worden vervaardigd met lokaal 

beschikbaar materiaal, ook in landen waar de middelen voor investering in medisch 

onderwijs en Skillslabs beperkt zijn. 

Hoofdstuk 6:  

In dit hoofdstuk vatten we de algemene bevindingen van het onderzoek samen en 

bespraken we deze, inclusief de beperkingen. Om de ontwikkeling van de nationale 

invoering van medische Skillslabs in Vietnam te helpen verklaren, toetsten we het 

veranderingsproces aan Rogers’ theorie over de verspreiding van innovaties die fungeerde 

als denkkader. 

Conclusie: ondanks de verwachte uitdagingen en beperkingen werd in Vietnam een 

netwerk van Skillslabs opgezet en ingevoerd. Hoewel de mate waarin de implementatie 

van het Skillslabonderwijsprogramma vorderde per universiteit verschilde, konden de 
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sterkere Skillslabs door samen te werken als lokale voorbeelden dienen die de andere 

Skillslabs motiveerden en hielpen om een volledig programma voor Skillslabonderwijs in te 

voeren. Bij het oprichten van een vaardigheidsonderwijsprogramma is het belangrijk om 

de lijst van basisvaardigheden die in de Skillslabs getraind moeten worden, te valideren. 

Uiteindelijk is het echter aan de universiteit zelf om op basis van de beschikbare middelen 

en de plaatselijke omstandigheden voor praktiserend artsen te bepalen welke 

vaardigheden er getraind moeten worden. 

Hoewel cultuurverschillen de positie van de arts en de patiënt in arts-patiëntcommunicatie 

beïnvloeden, is toepassing van het partnerschapsmodel mogelijk, mits artsen deze 

cultuurverschillen begrijpen en patiënten zich meer bewust worden van hun partnerrol, 

ook in het kader van globalisering. 

Oefenmodellen die door docenten met lokaal beschikbaar materiaal zijn vervaardigd, 

zouden uitkomst kunnen bieden ten aanzien van de houdbaarheid van het Skillslab-

netwerk in veel settingen waar de middelen beperkt zijn. Dergelijke teacher-made 

oefenmodellen bieden niet alleen een oplossing voor financiële beperkingen, maar hebben 

mogelijk ook additionele medische voordelen of leereffecten. Universiteiten zouden 

daarom een passend beleid moeten voeren dat docenten motiveert om deze 

oefenmodellen te ontwikkelen, verbeteren en te gebruiken. Aangezien de leerbehoeften 

zeer uiteenlopend en complex zijn, kunnen we niet verwachten dat docenten alle 

benodigde oefenmodellen ontwikkelen en dat deze ook nog eens van hoge kwaliteit zijn. 

Om met succes Skillslabonderwijs op te zetten in lage- en middeninkomenslanden, zal er 

dus een balans gevonden moeten worden tussen teacher-made en commerciële 

oefenmodellen. Toekomstig onderzoek zou moeten proberen de juiste balans tussen 

observatie en praktijk en de optimale student/oefenmodel/docent-verhouding per 

onderwijsconditie in kaart te brengen. 

Onder leiding van de overheid en met internationale financiële en technische 

ondersteuning hebben acht medische faculteiten/universiteiten economische en 

cultuurverschillen het hoofd geboden om in Vietnam Skillslab-onderwijs, een westers 

model, op te zetten en in te voeren. De geleerde lessen kunnen nuttig zijn voor andere 

Zuidoost-Aziatische landen en andere lage- en middeninkomenslanden over de hele 

wereld. 

Hoofdstuk 7:  

In dit hoofdstuk worden de gevolgen van het onderzoek gepresenteerd. Aangezien de 

studies in dit proefschrift gekoppeld waren aan een landelijk proces van invoering van 

vaardigheidsonderwijslaboratoria in Vietnam, waarbij werd gestreefd naar een optimale 
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samenwerking tussen de acht deelnemende universiteiten, kan het lastig zijn de waarde 

van het implementatieproces te onderscheiden van de waarde die de studies als 

afzonderlijke producten hebben. Waarschijnlijk zal het proefschrift gevolgen hebben voor 

de acceptatie en implementatie van vaardigheidsonderwijsprogramma’s in 

ontwikkelingslanden. De voornaamste gevolgen vloeien voort uit: 

1. het feit dat werd aangetoond dat het onderwijzen van de gehele nationale lijst van 

basisvaardigheden mogelijk is in een land met beperkte middelen als het onze; 

2. het advies om de vaardigheden die door een beperkt aantal artsen worden gebruikt op 

te nemen in een extra keuzeprogramma voor vaardigheidsonderwijs; 

3. het feit dat werd aangetoond dat door de docent vervaardigde oefenmodellen niet 

alleen een oplossing bieden voor financiële problemen bij de oprichting van Skillslabs 

in ontwikkelingslanden, maar mogelijk ook additionele medische voordelen of 

leereffecten hebben; 

Het artikel “Teacher-made models: the answer for medical skills training in developing 

countries?” werd in het boek “Teaching and Learning Methods in Medicine” van Shabih 

Zaidi en Mona Nasir, voorzien van het volgende buitengewoon positieve commentaar, 

geciteerd: 

Tran et al. hebben de meest gevoelige snaar geraakt, en Het werkt zeer motiverend om 

van deze studie te leren… en deze studie reikt in dit opzicht zeker handvatten aan en 

dient als voorbeeld voor ontwikkelingslanden. 

4. de herbevestiging van het feit dat de manier waarop het onderwijs wordt 

georganiseerd van belang is voor het bereiken van de gewenste resultaten; oefening 

baarde niet altijd kunst. 

het bewijs dat toepassing van het partnerschapsmodel bij arts-patiëntcommunicatie in de 

Aziatische context mogelijk is. Artsen in Vietnam gaven aan bereid te zijn het 

partnerschapsmodel in hun communicatie met.


