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Chapter 8

Summary
Many medical schools all over the world strive to strengthen communityorientation of their e~urricula by implementing connmui~ity-based
education (CBE) programmes. The general objective of the CBE
prograrmme is to expand the students' experience in tenns of learning,
service and research in the community and thereby to improve the health
of the communilty in which the programme is carried out. Although
objectives for such CBE progranwnes must be tuned to local
circumstances, the availability of a set of generic objectives for CBE
prugrarnames would assist medical schools in designing CBE programn-res
or t a compare the objectives of their own CUE programlnes with to
check whether all-important aspects were covered.
chapter 1, an overview is given with respect lo the definition,
background and rationale of CBE programnlies, anrd a rarior~alefor tlle
definition of generic CBE objectives. Accordingly. this thesis focuses on
nlve definition and validation of generic CBE oejeclives for undergraduate
~ i ~ e d i c aeducation
l
in developing countries. The concepkuat framework
designed to derive generic CRE oM>jeclivcs was used as a rel*erencc to
evaluate an existing CBE programme and as gluidarice ill t l ~ cdesign of a
niodifiecl CBE programme closely matching the generic CBC objectives.
111

Four major research questions are addressed in this thesis:
1.

l-low LO develop a 1"ratilework for the generaticm of generic CBE
objectives for undergraduade medical programmes?

2. Whai is the perception of medical schools in developing
countries toward the developed gen~ericCBE objectives? Will the

result of this study yield a validated list of CBE objectives
undergrad wale medical training?
3. Can an established method of curriculum evaluation, combined
with the generic CBE objectives for undergraduate medical
programmes, be used as a reference for CBE programme
evaluation?
4. What i s the impact of a CBE programme marching the generic
CBE objectives on students and the community?
Sn chapter 2, based on literature reviews and exploration of lnternet
sources, a four-step approach was used for the development of the
generic CBE objectives for undergraduate medical programme. First,
factors affecting cornrnunity health that may be improved by the
co~nlwuniryitself in col8aboralion with students were identified, i.e. the
availability of safe drinking water, safe sanitation and healthy housing,
adequate nutrition, rewarding daily activities, education on health risks.
and access to health services. Second, potential student activities in CBE
progs-ammes to iniprove inadequate cirelumstances were defined and
clustered as co-operation with the coinmunity in identifying and solving
con?rruunity health problems, performing health education, and
conducti~ig research activities that may indirectly contribute to the
impravemenr

ol" conirnlwnity

access

to

health

services.

Third,

competencies required in stitdents to execute their possible tasks were
defined a o ~ dcli~steredaccording lo three distingtiished areas of CBE, i.e.
research, training, and service. Fourth, 21 generic obiectives for CBE
programmes were for~iuulated to develop those competencies in the
studer~ts.
AII ioilernalional panel of 6 experts on GBE performed face
validatiotr of the draft framework. This study indicated that the generic
CBE o~jectivescould be beneficial for both students and the community

and should encourage active community participation, which is in line
with the reconmendabions for the implementation of CBE programliw as
advocated by the World Heaith Organization.

In chapter 3, a questionnaire survey was conducted atnang 72
medical schoals in developing countries to validate the generic CBE
oejectives. The approach to develop the generic CBE objectives and
17/21 iten~s of these objectives were perceived as relevmzt. 'Iliree
objectives were scared as relevant by less than 75% ofthe respondcrits
(i.e. graduates have knowledge on occupation health: are able ro monitor
effectiveness and efficiency of coinanunity I~ealrhservices: and are able
to invent realistic strategies to improve col.~imuniryaccess to Ilealt1.r
services) but bere retained based an positive cominents by resporvdents
and support in the literature. One ob-jective (l.e. graduates are able to
izmnage a primary care unit and to sustain healitlr ad~iiinistration)scored
relevant by only 62.5% of the respondents and frequently cri~icisedin
added comments was deleted. AS a result. this stcudy yielded a validated
list of 20 generic objectives for CBE in undergraduate medical training.

In chapters 4 and 5. as a case study the 12-week CBE
programme of the Medical Faculty of Diponegoro Ulriversity
(MFDU) in Senlarang, Indonesia, was evaluated. Tlac c ~ ~ r r i ~ u l ~ ~
e v a l v a t i o ~model
~
of Coles Bc Grant was adop.led for this study and
hence subsequently the cursic~rlumon paper, the curriculum in action,
an4 the cuniculunr as experienced by the s t ~ ~ d e nwere
ls
evaluated.
The generic CSE ob.jectives developed by us were used as a reference
in the analysis of MFDU's CBE programme. The result of fhis study
showed that MFDU has created adequate partnerships with the
regional health care systern and local authorities 20 enable CRE
programmes to be implemented. However, some findings indicated

that this programme was not entirely implemented as planned. The
use of the set of generic CBE objectives as a reference revealed
significant weaknesses of MFDU's CBE progrmrne. For example,
students" work in the community was not based on joint identification
of felt health needs with community members, and students'
inferwentioms in the community were rarely evauluaned, In general the
students confirmed our conclusions and specifically emphasised
community exhaustion and greater benefits of the CBE programme
for Lhc PIdC centres and themselves than for the target communities.
cnnclusio~z,the cul;riculiam evaluation model of Coles & Grant
combined with the generic CBE ob.jectives for undergraduate medical
I12

programmes was found to be a useful tool to evaluate a CBE
progrmme. However, further research is needed to test this
evaluation nod el in ather institutions.
On chapter 6 , a non-blinded randornised trials was applied to
c~lmpare a part of MFDU's conventional CBE prograinme with a
programme modified to match the generic CBE objectives as closely as
possible. As usual, students in the ccanventional programme received
assig~inie~irs
to execute governlnertt health programmes from the lread of
ttae PkIC centre. In the i~aodif'ledprogramme, tlze students used our
fiamcwork and the derived generic CRE objectives as guidance for their
activities, tli~lsstarting from r l ~ ecomm~~nity's
Ielr health needs. Wlien
compared with tlie wlimodified prograrnnie, tlie ~nodificdl programme
kielclcd better student appreciation, better student perfarrna~ice,and high
co~~imunitycornplial~ce with the i~mplemented health interventions.
Representatives of cornlnutzities that taad experienced the modified
programme expressed their satisfaction witla the srludenrs" activities and
reco~~zlmended
the same activities for future groups in other places. On
the orher hand, communities lthat liusted the unmodified programme felt

that their health needs were hardiy discussed and addressed. They also

criticisled the students' activities for beirrg roo triuch focused

011

data

collection. Thus, it cam be concluded that substitutilon of a CBE

programme that closely matched the generic GBE obj,ectives resulted in
more active community participation and a inore positive evaluation by
students and comrvunity representatives.
III cl-rapter 7, all findings are discussed. With respect to the
development of the generic CBE objectives, we discussed tlie strerzgrh of'
titis study. which lies i l l the logical sequence of the four steps taken xo
yield objectives racea ably rooted in factors i ~ i ~ p a c t uon
~ ~ gcomn-~uriity
Isealth. The weakness of tlris s t ~ ~ disy that the Face validity cat' tlie
fj-arnewosk and the derived objectives by a n international expert panlcl
was assessed only once. l.o compensate far this limitation a
questior~nairesurvey was performed to acquire tire perceptioz~sof a wider
circle of medical schools in deveUopi~.lgcountries. In this survey, more
than 90% respondents had implemented CBE prograimmc~ts.Tllacrelbre.
their c o m m e n ~ s and s~~ggesiionwere considered worthwhile in the
firialisation of the generic CBE ob-jectives. Hawever. further study is
r.reeded lo assess the importa~lceof ibur ob-jectives that were scored as
relevant by icss than 75% of the sespundetits.
r

In the study to test the ~lsel.ulness of Coles and Gratit' model Ibr.
curriceilu~n evaluation combined wit11 [he generic oi~jectives as a
reference for evaluation of CBE proguammcs, we are aware that r-ro
information fiorru co~rvrnu~vity
representatives was included. IS possible,
u f e reccstnmend to include that inlbrmation wlreol evaluating 'a CBE
programme in action'. In the study performed to measure the impact ol'a

CBE programme closely matching the generic CBE ob-jectives o n
sltlwdents and the community, we realise thalt the positive results o b t a i ~ ~ e d

in this study are palltly due to the shortcomings in the unmodified

programme. Therefore, the generic CHE objectives should also be
implemented in other medical schools rio corroborate the reliability and
generalisability of this study.
The results of the studies presented in chapters 2-6 have important
implications for curriculum planning, irnplem~entation,and evaluation of
CBE programmes, and directions are given for t'uture studies on more
specific conditions for CBE programmes in developing countries. CRE
curriculum planners need to critically assess the CBlE objectives that are
currently used to promate student activities, and they should reconsider
the effective use of key resources i.e. human resources, health services,
and the community. Further work on the implementation of CBE
programmes, which emphasise the integration of government health
prograrnmes with commuruity's felt health needs is valuable, as it makes
CBE programmes more beneficial far the community. In the evaluation
of C B E programmes, measuring the impact of CBE programmes on
health care delivery: and the health of population is especially needed.
Finally, studies are needed that addresses the willingness of medical
graduates who were exposed to CBE programmes to serve as a
professional in rural and medically underserved communities.

Samenvatting
Overal ter wereld streven geneeskundefaculreiien ernaar ora2 de
maatschappelijke component van hun onderwijsprogramma te versterken
door middel van gemeenschapsgeiicht onderwijs (GGOj. De algeiilene
doelstelling vat? dit onderwijs is otn studenten ervaring te laten opdoen
met Ieren. zorgverlening en onderzoek iii de geineenschap cn op die
inanier een bijdrage te leveren aan de verbetering van de
gezondheidsriltuatie in de geanieenscl~ap waar het GGO-programimsz
gevolgd wordt. Hoewel het belangri.jk is dat de daelstelliiigen van GGO
toegesnedeil zijn up de lokale sitciatie. ooudea~algemene doelstellingen
vain GGO zinvol kunnela zijn om inedische facililieileii te helpen bii het
o~rtwikkeleiivan GGO- programma"^ en om na te kunnen gaan of alle
belangrijk aspecten van GGOI in een progratlima zi.jiii vertegenwoordigd.
In lioo£Cllsti~&
I wordt iöigegaaui op de ornschrijving, aclatergrond ei1
onderliggende principes vaii 660 eir worden de ideeën uireei?gezet,
waarop de algemene daelstelliiigen van GGO gebaseerd zijn. Het
centrale tl~einavan dit proefschrift is de ontwikkeliirg ei) validering van
algemene doclstellingen van GGO voor de medische basisopleiding in
ontwikkelingslandeii. Her ontwikkelde conceptuele kader voor de
ontwikkeling van deze algemene doelstellingei1 vt~m*iiither relerentiekadei.
voor de evaluatie van een bestaand CGO-prcmgraiaitna en de ai~twikkeling
van een aangepast GGO-prograiui7ma. dat naLiw aansluit bij de algemeire
doelstellingen.
Vier aynderzlaebvragen zijn bestudeerd:

I.

Hoe kan een kader geereeed wordear voor het ontwikkelen
van algemene doelstellingen van GGO voor de rnedische
basisopleiding?

2.

Hoe beoordelen mledische faculteiten In ontwikelingslanden
de ontwikkelde algemene doelstellingen van GCO? Leiden de
resultaten van dit ondemoek tot gevalideerde doelstellingen
van GGQ) voor de medische basisopleiding?

3,

bestaande methode voor curriculiurnevaluaitie in

1s een

combinatie met de algemene doelstellingen van GGQ voor de
medische basisopleiding bruikbaar als referentiekader voor het
evalueren van een GCO-programma?
4.

Wat is de inulloed op studenten en de gemeenschap van een
GGlQ-programma dat i s opgesteld conform de ontwikkelde
algemene doelstellingen van GGO?

In hoofdstuk 2 wordt een onderzoek beschreven waarin met behulp

van overzichtsartikelen en Eraternetbronnen in wier stappen algemene
doelstellingen

van

GGO

zijn

ontwikkeld

voor

de

rmedische

basisopleiding, Als eerste stap is nagegaan voor welke van de factoren
die bepaleii~dzijn voor de locale gezondheidssituatie verbetering bereikt
kan worden door middel van samenwerking tussen studenten en de
lokale gemeenschap. Dit betreft factoren als schoon drinkwater, goede
afvalverwerking, huisvesting, voeding, zinvolle dagelijkse bezigheden,
voorlichting over gezondheidsrisico's en toegang tot gezondheidszorg.

Als tweede stap Es bepaald welke activiteiten studenten in het kader van

GGO

k~irrnen uitvoeren

ter

verbetering van

gebrekkige

Iakale

winstandighedei.1. Deze activiteiten zi.jn samengevat in de clusters
'samenwerking imet de lokale gemeenschap bij het opsporen en
aanpakken

van

lokale

~ezondheidsproblemeif~', 'het

geven

van

gezoi~dl~eidswoorli~hting*
en 'het doen van onderzoek dat indirect kan
bi.idrage17

aan

een

betere

bereikbaarheid

van

gezondheidszargwoorzieni~ugenvoor de lokale gemeenschap'. Als derde
stap is bepaald over welke competenties studenten moeten beschikken
oin deze taken uit te- kunnen voeren. Drie coinpetentiec0usrers werden

onderscheiden orereerikomstig de drie GGQ-domeinen: onderzoek.
onderwijs en zorg. De vierde stap besttand uit het forlsnule~n van
algemene doelstellingen van GGO, die kunnen bevorderen dat stilsideniert
deze competenties verwerverl.
Een internationaal panel bestaand uit zes GGO-experts snderzocllr
de -face ualidity' van het conceptkader voor de algemene doelstelliwgen.

Dit onderzoek wees uit dat zowel de cttidenten als de geiiiieenschap
p r o - j t kunnen hebben van algemene doelstellingeri van GGO en dat deze
doelstellingen actieve betrokkenlreid van de geineensclaap kiii~neii
bevorderen. Dit is in overeenstemming met aairbevelliugen van de
Wereldgezondheidsorganisatie voor het opzetten van GGD-prograrnino"~.
111

ho~fcistuk3 wordt gerapporteerd over een onderzoek ~;aarbQ

eeil vragenlijst

is afgenomeal

bij 72 geneeskundeopleidinge11

i11

ontwikkelingslanden teneinde: de algeinene doelstellingen van GGO te
validereli. De methode voor het ontwikkelen van de doelstellinget~van

4
3
1
6
0 en 17 van de 2 1 doelstellirigeoi werden als relevai-it beoordeeld.
Drie doelstellingen werden door ~i-iinderdia11 75OA van $c respoirdenleru
als relevant beoordeeld: afgestudeerden beschikken over kennis op I-iet
gebied van de arbeidsgeneeskunde, kunnen de effectivileit eili de
dloelmatiglieid van lokale gezondheidszorgvoorzieningen controleren en
kunne11

praktische

strategieEii

nntwikkelen

orn

toegang

lot

gezondheidszorg voor de loksle bevolking te verbeteren. Toch zijn deze
doelstelli~~gengehandhaafd, omdat er positieve commentaren

vali

respondenten waren en omdat er steun voor g e ~ o a ~ d e werd
n
i1ii de
literaitiuiir. Een doelstelling

-

afgestudeerden kur~nen een post voor

eersteli+jnsgezondheidszorg leiden en beheren - werd door slechts 62.5Y0
van de sespondentefi~ als relevant beoordeeld er1 was meermalei1
ol-idei.werp van kritiek i n aanviol lende opnaerkingen. Deze doelstel l in& i s
dan ook verwylderd. Het onderzoek resulteerde in een gevalideerde lijst

van 20 algemene eloielstellin-n
basisopileiding.

van GCO voor de

medische

Hoofdstuk 4 en 5 betreffen een onderzoek waarin als aswis het
traditionelle drie maanden durende GGO-programma van de Medische
Faculteit van de Diporiegoro Universiteit (MFDU] in Semarang.
IndonesiE geëvalueerd is. Voor de evaluatie is het model wan Coles en
Grarut: gebruikt. Dit betekent dat het 'curriculum-ap-papier', het
-curriculum-in-de-praktijk' en het 'curriculium-zoals-de-studeniten-hetervaren' geZvalueerd zijn. De door ons ontwikkelde algemene
doelstelillingen wan GGOI vormden het referentiekader voor de analysc
van her GCO-programma van de MFDLr. Uit de resultaten van dia
onderzoek kwam naar voren dar de samenwerking tussen de MFDU en
de regionale gezondheidszorg en de plaatseli-jke autoriteiten voldoende
was olm GGO-programma's te kunnen uitvoeren. Er r a r e n echter enkele
bevind ingen die een aanwilzing vormden dat het progrannrna niet
heleinaal volgens de planning verliep. Met behulp van de algeinene
doeilsteiiingen vaia C G 0 konden belangrijke zwakke punten in het GGO
var? de Ml7DU aan het liclut gebracht worden. Zo was het werk van de
studenten
in de lokalle gemeenschap niet gebaseerd
op
gezondheidsbehoeften die in samenwerking met leden van de lokale
geiineenschap waren vastgesteld en werden de interventies van de
studeiltera in de gemeenschap clech.ts zelden geëvalueerd. Onze
conclusies werden algemeen door de studenlen bevestigd, met name de
bevinding dal de genneenxchap genoeg kreeg van her programinn en het
feit dat liel prograiinma imeer ten goede kwam aan die gezondheidsc~eoiitra
en de studenten dan aan de lokale doelgroepen. Ten slotte bleek dat de
eoinbiiiatie var1 het curricul~~rnevaEualiern~del
wan Coles en Graiat met de
algeimeng: doelstlel lingen van G G 0 voor de medische basisopleiding een
goed evaluatie-instrument opleverde voor een GGO-programma. Wel is
rneer onderzoek nodig om de waarde van dit evaluatiemodel te toetsen in
andere instellingen.

In ~ ~ o f d ~ 6~ ewordt
i k verslag gedaan van een niet-geblirrdee~.d
gerandomiseerd onderzoek waarin een deel van het traditionele GCOprogramma van de MFDU vergeleken is met een aangepast programma
dat zoveel mogelijk aansloot op de ontwikkelde algemene d~elstelilln~en
van CGO.. De studenten die het traditionele progmtz~nnavolgden, kregen
op de gebruikelijke wijze opdrachteii van het hoofd van bier
gezoridheidszorgeentrwn~~ gericht
op
het
uitvoereti
vat?
gezondheidszorgpr~gramma's van de regering. In het aangepaste
programma werden de activiteiten van de studenten oi~twikkeldop basis
van ons kader en de daaraan ontleende algeinene doelstelliiligeii vata
CGO. Dit betekende dat de activiteiten aalasloten bij de
gezolndheidsbehoeften die leefden in de lakale gemeenschap. Vergeleken
met het ongewi-jzigde programma kreeg het aangepaste prograiuima ineer
waardering van de studenten. leidde tiet tot betere prestaties vaia de
studenten en tot een hoge inare van bli-jvei~delokale inedewerking ren
aanzien va1-1de ingevoerde gezondlaeidsmaatregelen. Vertegenwoordigers
van de gemeenschappen waar liet aaiagepasre programma werd
uitgevoerd, spraken hun tevredenheid uit over de activiteiten van de
studenten en deden de aanbeveling om dezelfde activiteiten door nieuwe
groepen op andere plaatsen re laten uitvoeren. Daarentegen gaven de
gemeenschappen waar liet ongewijzigde prograinina wars uitgevoerd, te
kennen dat zij liel: gevoel hadden dat hun gezondl~eidszorgbehoei'icn
nauwelijks ter sprake waren gekomen en dat er ook bijna niets gedaail
werd om aan hun 'behoefien tege:ei.noet te komeia. Een ander piu1.i~vruil
kritiek was dat de activileii~envan de studenten te veel gericht waren op
her verzamelen van gegevens. Er kan dus geconcludeerd worden dat de
invoering van een GGO-programma dal nauw aansloot bij de algemene
doelstellingen van GGO leidde Pot actievere betrokkenheid van de lokale
gemeenschap en een positievere beoordeling door zowel studenten als
vertegenwoordigers van de gemeenschap.

In hoofdst~isk7 warden alle resultaten besproken. We bespreken de
kracht van dit onderzoek met bletrekking tot de ontwikkeling van
algemene daelsteQlingen van CGO, die gelegen is in de logische
opeenvolging van de vier stappen die resulteren ia7 doelstellingen die
aantoonbaar gewo~eldz i ~ nin fa1ct:zcasen die bepalend zij~nvoor de Iokale
gezondheidssituatie. Een zwak punt van dit onderzoek i s dar de "face
wailidity' van het kader en de daaruit afgeleide doelsttellingen slechts
eenmaal door een panel wan internationale experts is beoordeeld. Ter
coinpenisatie voor deze beperking is een enqu6re gehouden onder een
brede groep geneeskundeop8eidingen In ontwikkelingslanden. Meer dan
90% vaor de respondenten hadden eigen GO-programma's. Hun
cainrnentareri en voorstel len werden dan ook als een waardevol Ie
bijdrage gezieir aan de definitieve versie vaor de aigeipiene doelstellingen
van GGO. Nader onderzoek zal inzicht moeten bieden i11 her belang van
de vier dnelstcllingen die door ominder dan 75% van de respondenten als
relevant werden beoordeeld. We zijn ons ervan bewust dat er in het
oiiiderzoek maar de bruikbaarheid vaia de coinbinatic van het
c~~rric~lu~mevaluatie~ilodei
van Coles en Grant eia de alge~rpelie
doelstellingeii-i van CEGO als referentiekader voor de evaluatie vaiii GGO
geen rekenii~gis gehouden met de inbreng van vertegenwoordigers van
lokale geimeenschappen. Het is aan te bevelen1 om, indien mogelijk. deze
infosinaiie te betrekken bij de evaluatie van 'GGQ-programina's-iir-depraktijk'. Wl*jzij11 ons er ook van bewust dat de positieve bevia?ditrgen ~ i i t
het onderzoek naar de invloed op studenie11ei1 de lokale gerneeirsehap
va17 een CGO-prcsgran~rna dat nauw aansluit bij de algemene
doelstellingen van GGO deels zijn toe te schrijven aan de
takortkomiirgen vaiz het ongewi.jzigde traditionele programma. Het is
daar0111 aai1 te hevelen dal de algemene doelstellingen van IGGO ook
toegepast worden door andere gerreeskundecapleidingem, opdat de
betroeswbnarheid en generaliseerbaarlaieid van de resultaten van ons
onderzoek bevestigcl kunnen worden. De resultaten vafl de onderzoeken

die beschnewes? worden in hoofdstuk 2-6, hebben belangrijke iinplireties
voor de planning, uitvoering en evaluatie van GGO-prugwrnrnn"~.Er
wordt gewezen op de noodmak van nader onderzoek naar specifiekere
voorwaarden voor GGiO-pr~lgramrna's in ontwikkelingalariiden.
Currieul~ilmplanners die GGO-programma's ontwikkelen. moeten de

huidige doelstellingen van GGQ, op grond waarvan bepaald wordt welke
activiteiten studenten ondernemen, kritisch beoordelen en rij moeten
tevens aandacht besteden aan hei doelmnatig benutte11 van belangrijke
bronnen. zoals meruselijk kapitaal, geziondheidszorginstellingen en de
gemeenscliap. Verdere inspaii~ningenom GGO-prograimma's in te voerelia
die de nadruk leggen op integratie van gezondtieidszorgprograuiimaasvan
de regering inet de gezondheidsbehoeften van lokale gemeet~schlippen
zijla belangrij~k,omdat dit ertoe leidt dat de geii~eeszsclaapmeer profijt
heefl van GGO-programma's. Bij de evaluatie van GGD-programima's
moet de nadruk vooral gelegd worden op de effecten vair CGOprograrnma'c op het gezondheidszorgaanbod en de gezoilidheidstoestamd
van de bevolking. Tut slot wijlzeil wi.j ap de noodzaak van onderzoek
naar de bereidheid van afgestudeerde artsen die GGO-pragrarnnia"~
gevolgd hebben om op het platteland en

i11

gemeenscllappen met

gebrekkige gezoazdheidsz~lrg~i0iorziei7inge11
te gaan werken.

