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Hoofdstuk 1. Algemene introductie van het proefschrift 

Het eerste hoofdstuk betreft de context van het onderzoek. Hoewel het belang 

van adequate consultvaardigheden van praktiserende huisartsen algemeen is 

aanvaard, ontbreken eenduidige en coherente richtlijnen en onderwijsmethoden 

tussen de verschillende opleidingsinstituten huisartsgeneeskunde. Dit heeft ook 

gevolgen voor ontwikkelingen en innovaties in het vlak van communicatie-

onderwijs en onderwijsgebonden onderzoek. De keuze voor patiënten feedback 

op de consultvaardigheden van huisartsen in opleiding als rationale van het 

onderzoek wordt uitgelegd. Patiënt-gerichtheid, patiënten participatie in de 

huisartsopleiding, beoordeling en feedback, zijn uitgangswaarden waarop dit 

proefschrift is gebaseerd. De diverse studies in dit onderzoeksproject richten 

zich op diverse onderdelen van de educatieve waarde van patiënten feedback, 

en vormen de bouwstenen van het bewijs er van. Het hoofdstuk eindigt met een 

uiteenzetting van de inhoud van het proefschrift en een beschrijving van het 

algemene onderzoeksdoel: het beoordelen van de effectiviteit van patiënten 

feedback in de huisartsopleiding.  

 

 

Hoofdstuk 2. Het patiënten feedback onderwijsprogramma: een 

kwalitatieve benadering 

Voor de ontwikkeling van een attractief en effectief patiënten feedback 

programma voor huisartsen in opleiding hebben we een verkennende studie en 

een haalbaarheidsstudie uitgevoerd bij eerstejaars huisartsen in opleiding en 

hun patiënten. In de haalbaarheidsstudie verzamelden alle eerstejaars 

huisartsen in opleiding van het VU medisch centrum te Amsterdam 878 feedback 

vragenlijsten van hun patiënten. Het kwalitatieve aspect van dit onderzoek 

(groepsdiscussies en evaluatie van de vragenlijsten) stelde de mate vast waarin 

patiënten feedback werd gewaardeerd door huisartsen in opleiding, de patiënten 

en de staf van de huisartsopleiding. Hoewel zowel de huisartsen in opleiding als 

de patiënten de feedback als een belangrijke bron beschouwden voor het 

aanleren van consultvaardigheden, werden de gerapporteerde 

leermogelijkheden beperkt door de geflatteerde antwoorden die patiënten 

gaven, en door de beperking dat slechts de wat ingewikkelder consulten 
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voldoende potentieel boden voor relevante patiënten feedback. Er werd een 

voorkeur uitgesproken dat docenten, en niet de onderzoekers, het onderwijs 

gaven en organiseerden, omdat zij onderwijsdoelen prefereerden boven 

onderzoeksdoelen. Deze bevindingen vormden de basis voor aanbevelingen om 

het leerpotentieel van het patiënten feedback programma te vergroten. 

 

  

Hoofdstuk 3: Validiteit en betrouwbaarheid van de Patient Feedback 

questionnaire on Consultation skills (PFC) 

De studie beschreven in dit hoofdstuk is gericht op de validering van de 

patiënten feedback vragenlijst, de PFC. Deze vragenlijst heeft als doel om de 

aspecten van patiëntgerichtheid van consultvaardigheden te meten in de 

opeenvolgende stadia van het consult. Een bestaande vragenlijst betreffende 

patiënt-gerichtheid (de PPPC) diende als basis en werd aangepast om meer 

onderdelen van het CANMEDS competentieprofiel ‘communicatie’ te kunnen 

omvatten.  

De PFC komt inhoudelijk overeen met de ‘communicatie’ competentie 

(inhouds-validiteit), hetgeen bleek uit interviews met patiënten en huisartsen in 

opleiding gedurende de ontwikkelingsfase. De inhouds-validiteit van de PFC werd 

bevestigd door experts (n=10). Op basis van de data van 222 PFCs, werd 

middels factor analyse een één-dimensionaal construct aangetoond. De interne 

consistentie van de PFC was hoog (Cronbach’s alpha 0.89). Het respons 

percentage varieerde van 89.2 tot 100 voor wat betreft de afzonderlijke vragen; 

het percentage patiënten dat de maximum score invulde (plafond effect) 

varieerde voor de afzonderlijke vragen van 45.5 tot 89.2. De PFC bleek een 

valide, enkelvoudig geschaald, intern consistent instrument te zijn, dat 

waardevol kan zijn voor huisartsen in opleiding voor het aanleren van 

consultvaardigheden. Het is toepasbaar bij de meeste consulten, heeft 

acceptabele plafond effecten, en het invullen er van kost slechts enkele minuten.  

 

 

 

 



Samenvatting 

 
 

 192 

Hoofdstuk 4. Patiënten- en artsen perspectief op consultvaardigheden  

In een dwarsdoorsnede-onderzoek gebaseerd op 888 arts-patiënt combinaties, 

werd het patiënten perspectief onderzocht met betrekking tot componenten van 

patiënt-gerichtheid: het exploreren van de ziekte en de ziektebeleving; het 

overeenstemming vinden met de patiënt, en het informeren naar de persoonlijke 

context. De patiënten van 48 eerstejaars huisartsen in opleidingen vulden de 

Patient Perception of Patient-Centeredness (PPPC) questionnaire (item-score 

range: 1-4) in. De gemiddelde item-score was 3.63 (SD 0.38). De huisartsen in 

opleiding beoordeelden ook de patiënt-gerichtheid van hun eigen consulten (met 

een gemiddelde score van 2.94 [SD 0.49], p<0.0001). De relatief lage scores 

voor ‘overeenstemming vinden’ (3.54 [SD 0.54]) en ‘persoonlijke context’ (3.17 

[SD 0.96]), ten opzichte van het ‘exploreren van de ziekte en de ziektebeleving’ 

(3.78 [SD 0.34]), zijn indicaties dat deze onderdelen meer aandacht zouden 

behoeven in de huisartsopleiding. Multilevel analyse liet zien dat 1) de jongere 

groep patiënten, 2) mannelijke patiënten, 3) een grotere complexiteit van het 

consult, en 4) Nederlands als tweede taal van de huisarts in opleiding 

gerelateerd zijn aan lagere patiënt beoordelingen. Het bestuderen van de 

verschillen tussen arts- en patiënt beoordelingen betreffende de consulten kan 

een basis vormen voor nieuwe leerstrategieën voor huisartsen in opleiding.  

 

 

Hoofdstuk 5. Een gecontroleerde trial voor het beoordelen van de 

effectiviteit van patiënten feedback op de consultvaardigheden  

Het doel van deze gecontroleerde trial was het vaststellen of een interventie, te 

weten een toegevoegd patiënten feedback programma, tot betere 

consultvaardigheden van huisartsen in opleiding zou leiden in vergelijking met 

de bestaande communicatievaardigheden training. De patiënten feedback 

vragenlijst (PFC) werd hierbij gebruikt als onderwijs-instrument (niet als 

beoordelingsinstrument). Tevens werd onderzocht of procesmaten, in het 

bijzonder de intensiteit van deelname aan het programma, het effect van de 

interventie beïnvloeden.  

In 2006 werden alle eerstejaars huisartsen in opleiding van het VU 

medisch centrum toegewezen aan ofwel een interventie groep (n=23), ofwel een 
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controle groep (n=30). Gestandaardiseerde simulatie-patiënten bezochten de 

huisartspraktijken en maakten video-opnames van de consulten als 

uitgangswaarde en na drie maanden. De video-opnames werden 

gerandomiseerd verdeeld over acht getrainde stafleden (docenten), en 

beoordeeld met behulp van de MAAS-Globaal (range 0-6). Vijftig huisartsen in 

opleiding waren beschikbaar voor vervolganalyse (intention-to-treat analyse). 

Huisartsen in zowel de interventie als de controle groep verbeterden hun 

consultvaardigheden: de gemiddelde MAAS-Globaal uitgangsscore was 3.29 (SD 

0.75), en de gemiddelde vervolg score was 3.54 (SD 0.66), voor alle 

deelnemers (p=.047). De verbetering in MAAS-Globaal scores in de interventie 

groep verschilde niet significant van de controle groep. Multilevel, lineaire mixed 

model analyse liet een trend zien dat de intensiteit van de deelname aan het 

patiënt feedback programma een grotere verbetering voorspelde in de MAAS-

Globaal scores. Hoewel de uitgangsscores zich al in de hoge range bevonden, 

toonden beide studiegroepen een aanzienlijke verbetering, hetgeen 

bemoedigend is voor de huidige onderwijsmethoden.  

 

 

Hoofdstuk 6. Systematische review betreffende het leerpotentieel van 

patiënten feedback 

De systematische review beschreven in dit hoofdstuk betreft de analyse van het 

bestaande bewijs voor de educatieve waarde van feedback van echte patiënten 

op de consultvaardigheden van praktiserende artsen. Vijf elektronische 

databanken werden doorzocht. Alle empirische studies van diverse soorten 

onderzoeksdesign (gerandomiseerde gecontroleerde trials, quasi-experimentele, 

dwarsdoorsnede- en kwalitatieve designs) kwamen in aanmerking voor inclusie. 

Artikelen werden beoordeeld op niveau van educatieve impact (van waardering 

voor het programma, tot toegenomen kennis, tot aangetoonde verandering in 

gedrag). Van de 15 geïncludeerde artikelen vond 80% een verbetering in de 

uitkomst (effect) ten gevolge van patiënten feedback. Deze positieve resultaten 

werden echter voornamelijk gevonden bij studies met uitkomstmaten op een 

lager niveau van educatieve impact, in tegenstelling tot studies die zich richten 

op het niveau van werkelijke gedragsveranderingen met betrekking tot de 
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consultvaardigheden (beschouwd als het hoogste niveau van educatieve 

impact). Concluderend: er is bewijs voor de educatieve waarde van patiënten 

feedback op de consultvaardigheden van artsen, maar het effect op werkelijke 

verbetering is beperkt.  

 

 

Hoofdstuk 7. Factoren gerelateerd aan de actieve deelname van 

huisartsen in opleiding aan het patiënten feedback programma 

In deze studie bouwen we verder op de resultaten van de trial, in het bijzonder 

het gegeven dat huisartsen in opleiding die actief deelnamen aan het 

onderwijsprogramma hun consultvaardigheden meer verbeterden ten opzichte 

van anderen die minder of niet participeerden. Bovendien toonde de participatie 

van huisartsen in opleiding een grote diversiteit. Het is daarom relevant om het 

deelnamegedrag van de huisartsen in opleiding te analyseren, hetgeen werd 

gedefinieerd als het aantal patiënten dat zij includeerden voor het verkrijgen van 

feedback. 

Een laag uitgangsniveau van consultvaardigheden was niet gerelateerd 

aan een grotere deelname aan het patiënten feedback programma. Blijkbaar 

herkenden de huisartsen hun (relatieve) deficiënties niet, of zetten deze niet om 

in een actievere deelname. Onder mannelijke en meer ervaren huisartsen in 

opleiding werd een lagere graad van deelname gevonden.  

Semi-gestructureerde interviews werden gehouden met huisartsen in 

opleiding die minder dan vijf patiënten hadden weten te includeren. Deze 

huisartsen in opleiding voelden zich niet kwetsbaar of ongemakkelijk met het 

betrekken van echte patiënten in de huisartsopleiding. Dit werd ook niet 

aangevoerd als reden voor een lagere deelname, maar wel werden diverse 

praktische redenen genoemd en twijfelden enkelen over de te verwachten 

effectiviteit van het programma. Het is goed mogelijk dat een persoonlijker 

begeleiding van de (individuele) huisartsen in opleiding door de docenten of 

onderzoekers gewenst of zelfs een voorwaarde is voor het slagen van 

zelfsturend leren van patiënten feedback. Dit zal mogelijk de motivatie van de 

deelnemers verhogen, en uiteindelijk de inpassing van een patiënt-gerichte 

benadering in de huisartsopleiding ten goede komen.  
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Hoofdstuk 8. Generaliseerbaarheid van de MAAS-Globaal beoordelingen 

van consultvaardigheden 

De laatste studie beschreven in dit proefschrift is gericht op aspecten van de 

betrouwbaarheid (generaliseerbaarheid) als docenten, na het volgen van een 

korte training, de consultvaardigheden beoordelen van huisartsen in opleiding 

met behulp van de MAAS-Globaal. Alle 176 op video vastgelegde consulten (102 

met gestandaardiseerde simulatiepatiënten en 74 met echte patiënten) werden 

gerandomiseerd verspreid en beoordeeld door twee docenten, onafhankelijk van 

elkaar. De inter-beoordelaars variatie was de grootste variantiecomponent; het 

verschil in MAAS-Globaal beoordelingen tussen de docenten onderling was 

significant. De betrouwbaarheid werd geschat met de generaliseerbaarheid 

coëfficiënt (GC). Voor betrouwbare beoordelingen (GC>0.7), zijn drie 

beoordelaars en 30 gestandaardiseerde consulten nodig, of twee beoordelaars 

en negen consulten met echte patiënten. De docenten vulden een vragenlijst in, 

waarin werd aangegeven dat ze zich voldoende vaardig achten in het gebruik 

van de MAAS-Globaal.  

Voor betrouwbare beoordelingen van de consultvaardigheden van 

huisartsen in opleiding zijn verscheidene, zo niet vele observaties noodzakelijk, 

zoals is aangegeven door de resultaten van deze studie. Voor betrouwbaardere 

beoordelingen adviseren we het gebruik van consulten met echte patiënten in 

plaats van gestandaardiseerde. 

 

 

Hoofdstuk 9. Algemene discussie 

Dit hoofdstuk bevat een synthese van de bevindingen van de studies uit dit 

proefschrift, gefocust op toepasbaarheid in de huisartsopleiding, en bevat 

aanbevelingen voor toekomstig onderwijsgebonden onderzoek. Het maakt 

duidelijk dat er verscheidene niveaus zijn waarop het effect van patiënten 

feedback kan worden vastgesteld, hetgeen van invloed is op toekomstige 

uitvoeringsplannen. Verder bevat het een pleidooi voor een coherente 

samenwerking tussen onderzoek, onderwijs en de (academische) 

huisartspraktijk voor het genereren en uitvoeren van onderzoeksplannen binnen 

de huisartsopleiding. 




