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Chapter 8

SAMENVAT TING

Door de demografische ontwikkelingen zijn er steeds meer specialisten 
ouderengeneeskunde nodig. Echter, het aantal opleidingsplaatsen voor het specialisme 
ouderengeneeskunde in ons land is de laatste jaren niet volledig benut geweest.

Dit proefschrift gaat over de oorzaken van de geringe belangstelling van 
geneeskundestudenten voor een carrière in de ouderengeneeskunde.1

Hoofdstuk 1 geeft een inleiding op dit onderwerp met een uitwerking van de centrale 
onderzoeksvragen. We hebben beschreven wat er bekend is aan factoren die van invloed 
zijn op specialisatiekeuze in het algemeen, wat er bekend is over het keuzeproces en hoe 
dat resulteerde in de centrale vraagstellingen voor dit onderzoek, namelijk:

1. Welke factoren zijn van invloed op de interesse van geneeskundestudenten in een 
carrière in de ouderengeneeskunde op een positive of negatieve manier?

2. Hoe en wanneer wordt de keuze voor een carrière in de ouderengeneeskunde 
gemaakt en welke factoren hebben invloed op dit proces?

3. Hoe kunnen wij het enthousiasme van geneeskundestudenten voor de medische 
zorg voor oudere patiënten vergroten?

Hoofdstuk 2 behelst een review die wij hebben gedaan om een overzicht te krijgen van 
de factoren die beschreven zijn in de wetenschappelijke literatuur die van invloed zijn 
op de interesse van geneeskundestudenten in een carrière in de ouderengeneeskunde. 
Daarvoor hebben wij systematisch gezocht in PubMed, ERIC en Psycinfo. Met twee 
personen hebben wij artikelen geselecteerd op relevantie en op kwaliteit.

1 We hebben de term “geriatrics” gebruikt in internationaal gepubliceerde studies en in 
zoekstrategieën ten behoeve van de internationale literatuur, omdat het specialisme 
ouderengeneeskunde niet voorkomt in andere landen. Het verschil tussen deze twee kan als 
volgt beschreven worden: de Nederlandse specialist ouderengeneeskunde is verantwoordelijk 
voor de transitiezorg in het ziekenhuis, de geriatrische revalidatie, langdurige zorg en terminale 
zorg in het verpleeghuis en kan geconsulteerd worden door de huisarts voor de complexe oudere 
thuiswonende patiënten. De Nederlandse klinisch geriater of de internist ouderengeneeskunde 
is verantwoordelijk voor de (acute) zorg voor complexe oudere patiënten in het ziekenhuis. In 
andere landen wordt meestal zowel de ziekenhuiszorg als de zorg in verpleeghuizen voor deze 
patiëntencategorieën geleverd door de geriater. Wanneer wij in deze samenvatting de term 
“ouderengeneeskunde” gebruiken is dit relevant voor zowel het specialisme ouderengeneeskunde 
als voor die beroepsgroepen die in binnen- en buitenland de geriatrische zorg op zich nemen.
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We onderscheidden factoren met betrekking tot de aard van de werkzaamheden, 
met betrekking tot de mate waarin studenten geconfronteerd worden met de 
ouderengeneeskunde (exposure) en met betrekking tot status en financiën.

Met betrekking tot de aard van de werkzaamheden binnen de ouderengeneeskunde 
vonden wij dat studenten de voorkeur hebben voor jonge mensen met acute somatische 
ziekten die genezen kunnen worden. Studenten verwachten te weinig bevrediging te 
vinden in de medische zorg voor chronisch zieke of stervende patiënten. Daarnaast 
schrikt de complexiteit van de geriatrische patiënt hen af. Met betrekking tot exposure 
vonden wij dat preklinisch onderwijs ouderengeneeskunde en vooral een coschap in dit 
vakgebied de belangstelling voor ouderengeneeskunde vergroot. De gebrekkige status 
van ouderengeneeskunde en de relatief lage financiële vergoeding vormen een barrière 
voor geneeskundestudenten om te kiezen voor de ouderengeneeskunde.

Wij hebben aanbevolen om in de geneeskunde opleidingen meer aandacht te geven 
aan ouderengeneeskunde, waaronder een verplicht coschap ouderengeneeskunde. 
Daarbij is het ook belangrijk dat studenten leren grip te krijgen op de complexiteit van 
de geriatrische patiënt.

Omdat imago, de hoogte van het inkomen en technische diagnostische en therapeutische 
procedures met elkaar samenhangen hebben wij de politiek aanbevolen om het 
declaratiesysteem zodanig te veranderen dat het begeleiden en monitoren van patiënten 
en het bespreken van behandelopties met de patiënt waarbij eventueel gekozen wordt 
voor het afzien van behandelingen, evenzeer financieel gewaardeerd wordt als het doen 
van verrichtingen.

In hoofdstuk 3 hebben we ons kwalitatief onderzoek beschreven naar het 
keuzeproces van recent ingestroomde artsassistenten in opleiding (AIOS) tot specialist 
ouderengeneeskunde.

Om geschikte maatregelen te kunnen nemen om de instroom in deze opleiding te 
vergroten, wilden wij meer zicht krijgen op het hele proces en alles wat daarop van 
invloed was, dat uiteindelijk bij deze artsassistenten geleid heeft tot de keuze voor het 
specialisme ouderengeneeskunde.

8
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Deze studie werd uitgevoerd met drie focusgroepen met AIOS van het specialisme 
ouderengeneeskunde en ter contrast met twee focusgroepen artsassistenten 
gynaecologie.

Alle artsassistenten waren enthousiast geworden na klinische blootstelling aan het 
vakgebied. Voor de AIOS specialisme ouderengeneeskunde was dit pas na hun studie, 
na eerst andere dingen gedaan te hebben, als zij eenmaal werkzaam waren in het 
verpleeghuis in een tijdelijke baan. De artsassistenten gynaecologie hadden hun keuze 
al tijdens de studie gemaakt.

Vrijwel alle focusgroepdeelnemers hadden als geneeskundestudent een negatief beeld 
van het specialisme ouderengeneeskunde. Dit werd mede veroorzaakt door de studie zelf, 
waarbij het ontbreken van onderwijs, een te eenzijdige benadering van het onderwijs, of 
de negatieve opmerkingen van andere specialisten een rol speelden. Ook de confrontatie 
met het verpleeghuis of met familie of patiënten die vooral niet naar een verpleeghuis 
wilden, gaf een negatief beeld.

Eenmaal werkzaam in het verpleeghuis werd het negatieve beeld bijgesteld. Ze vonden 
het veel leuker, moeilijker, intensiever en zinvoller dan gedacht.

We hebben aanbevolen dat elke geneeskunde faculteit een verplicht coschap 
ouderengeneeskunde in het verpleeghuis opneemt in het curriculum om te laten zien 
dat het “echt dokteren” is in plaats van “pappen en nathouden”. Nader onderzoek 
zou moeten uitwijzen of deze eerdere en positievere blootstelling aan het vakgebied 
resulteert in een grotere belangstelling en keuze in een vroegere fase voor het specialisme 
ouderengeneeskunde.

In hoofdstuk 4 hebben wij verslag gedaan van onze etnografische studie. Mede omdat 
in hoofdstuk drie naar voren kwam dat negatieve opmerkingen van andere specialisten 
ook een rol hadden gespeeld in het negatieve beeld van ouderengeneeskunde wilden wij 
meer zicht krijgen op het verborgen curriculum. Daarvoor heeft een geneeskundestudent 
in het kader van haar wetenschappelijke stage de taak gekregen om mee te draaien als 
coassistent in een coschap interne, maar ondertussen te observeren welke attitudes 
artsassistenten en andere professionals ten aanzien van de oudere patiënt laten zien 
aan de coassistenten.
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We zagen dat de oudere patiënt met multiple problemen door artsassistenten 
gezien werd als niet interessant enerzijds en frustrerend anderzijds, mede door het 
ziekenhuissysteem waarbij de focus ligt op snel ontslag. De studenten werden niet 
gestimuleerd zich te verdiepen in de problemen van deze patiënten. Daarnaast hoorden 
zij vaak negatieve opmerkingen over deze patiëntencategorie. Wij denken dat deze 
voornamelijk negatieve attitude van rolmodellen van invloed kan zijn op de carrière 
keuze van geneeskundestudenten.

Wij hebben geneeskundefaculteiten aanbevolen om de leeromgeving zodanig te 
veranderen dat studenten gestimuleerd worden zich breder te verdiepen in deze 
patiënten en hen te volgen, zodat zij daar een positieve ervaring aan kunnen overhouden. 
Tevens zouden alle dokters opgeleid moeten worden met de vaardigheden om deze 
oudere patiënten met multimorbiditeit door middel van het biopsychosociale model te 
benaderen in plaats van het pathofysiologische model.

Hoofdstuk vijf gaat in op onze kwantitatieve studie naar de belangstelling van 
geneeskundestudenten voor het specialisme ouderengeneeskunde.

Door middel van vragenlijsten hebben wij bij studenten aan het einde van een ‘nieuw’, 
curriculum met een verplicht coschap ouderengeneeskunde in het verpleeghuis en bij 
studenten van het curriculum daarvoor, zonder verplicht coschap ouderengeneeskunde, 
de belangstelling gemeten voor het beroep van specialist ouderengeneeskunde. Tevens 
is met deze vragenlijsten gemeten welke beroepskenmerken studenten waarderen voor 
hun latere beroep en welke zij al dan niet van toepassing vinden op het beroep van 
specialist ouderengeneeskunde.

Van het nieuwe curriculum wilde 4.2% van de studenten graag specialist 
ouderengeneeskunde worden en 12.5% dacht erover. Van het oude curriculum was dat 
respectievelijk 0,8% en 8,6%.

De beroepskenmerken die studenten aantrekkelijk vonden, maar niet van toepassing 
achtten op het specialisme ouderengeneeskunde waren onder andere: diagnostiek, 
diversiteit, acute aandoeningen, zichtbare resultaten en een hoog inkomen. De 
beroepskenmerken die studenten van toepassing vonden op dit specialisme, doch 
minder aantrekkelijk vonden voor hun latere beroep, waren onder andere: psychosociale- 
chronische en terminale aandoeningen. Mogelijk speelt hierbij een beeld van het 
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artsenberoep een rol, waarbij zij met name het genezen en het toevoegen van jaren 
aan het leven als hun belangrijkste taakopvatting zien.

Omdat het ons zorgen baarde dat deze aandoeningen minder gewaardeerd worden, 
terwijl studenten in hun latere beroepspraktijk veelvuldig hiermee geconfronteerd zullen 
worden, hebben wij aanbevolen om in het raamplan en de geneeskunde opleidingen 
meer aandacht te besteden chronische en terminale patiënten. Hiermee verwachten 
wij dat studenten beter voorbereid worden op hun toekomstige taken en een reëler 
beeld krijgen daarvan. Wanneer zij zich realiseren dat chronische patiënten in vrijwel 
elk specialisme veel voorkomen en niet alleen in het specialisme ouderengeneeskunde, 
kan de waardering voor dit vakgebied groter worden.

Hoofdstuk 6 geeft een beschrijving van onze concept mapping studie.

In vervolg op de vier eerdere studies waarin wij zochten naar de oorzaken van het gebrek 
aan belangstelling voor ouderengeneeskunde onder geneeskundestudenten wilden wij 
met onze vijfde studie kijken naar mogelijke oplossingen.

Door middel van concept mapping, een methode waarmee men inzichten van 
verschillende experts met verschillende achtergronden op een gestructureerde manier 
in kaart kan brengen en de onderlinge verbanden daartussen zichtbaar kan maken met 
een visueel schema, hebben wij een antwoord gezocht op de vraag: “ Er is pas sprake 
van een curriculum dat de studenten enthousiast maakt voor de medische zorg voor 
oudere patiënten als, ..”

Van de geselecteerde participanten hebben twee geneeskundestudenten, drie 
curriculumbouwers en drie artsen die ervaring hebben oudere patiënten en met onderwijs, 
waaronder een internist ouderengeneeskunde, een specialist ouderengeneeskunde en 
een AIOS gynaecologie, deelgenomen aan deze conceptmappingsessie.

Dit resulteerde in een conceptmap met vijf clusters of elementen. Daaruit komt naar voren 
dat geneeskundestudenten geënthousiasmeerd kunnen worden voor de medische zorg 
voor oudere patiënten als (1) de onderliggende filosofie van het curriculum gebaseerd 
is op een patiënt- en context gerichte benadering, waarbij de problemen en doelen 
van patiënten het startpunt zijn van klinisch redeneren en het herstellen van gestoorde 
functies op biologisch, psychisch en sociaal gebied het uitgangspunt is. Binnen een 



135

Samenvatting

filosofie als deze verwachten wij dat geneeskundestudenten het begeleiden van chronisch 
zieke patiënten als even vanzelfsprekend percipiëren als het genezen van ziekten, 
waarmee ouderengeneeskunde beter zou passen in het beeld dat zij hebben van hun 
toekomstige beroep. Daarnaast (2) is het belangrijk dat onderwijs ouderengeneeskunde 
in voldoende mate geïntegreerd in het curriculum wordt opgenomen evenals in apart 
onderwijs met in ieder geval een verplicht coschap ouderengeneeskunde, waarbij (3) 
het onderwijs gepresenteerd wordt als uitdagend en emotioneel appellerend, (4) door 
positieve rolmodellen, waarbij eveneens sleutelfiguren binnen het curriculum zich 
positief uitlaten over de ouderengeneeskunde en waarbij (5) studenten een duidelijk 
beroepsperspectief aangereikt krijgen van de ouderengeneeskunde.

Deze elementen verdienen nog verdere verfijning. Daarom hebben wij geneeskunde-
opleidingen geadviseerd, eventueel met dezelfde categorieën experts, deze elementen 
verder te bediscussiëren, eventuele potentiële barrières te inventariseren, evenals de 
stappen hoe die barrières te overwinnen, om zo een programma op te stellen, gebaseerd 
op deze elementen, dat het beste past bij de desbetreffende opleiding.

Hoofdstuk 7 combineert de resultaten van dit proefschrift en presenteert antwoorden 
op de centrale onderzoeksvragen.

Een van de belangrijkste conclusies met betrekking tot de vraag waarom studenten niet 
kiezen voor de ouderengeneeskunde is dat studenten een negatieve perceptie hebben 
van de kenmerken van het vakgebied. De chroniciteit van ziekten van deze patiënten 
spreekt hen niet aan en de multimorbiditeit wordt als te complex ervaren.

Wij hebben beschreven dat het gebrek aan exposure van goede voorbeelden voor de 
medische zorg voor complexe oudere patiënten ten grondslag lijkt te liggen aan deze 
negatieve perceptie van het vakgebied.

Tevens hebben we beschreven dat de eventuele keuze voor dit vakgebied pas laat 
gemaakt wordt. Dit kan komen door de geringe exposure tijdens de studie. Het is ook 
mogelijk dat potentiële kandidaten de ouderengeneeskunde pas waarderen wanneer ze 
wat meer ervaring hebben of wat ouder zijn.

Een curriculum kan studenten beter enthousiasmeren voor de medische zorg aan oudere 
patiënten als het meer patiënt-georiënteerd is ten opzichte van ziekte-georiënteerd, 

8
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een substantieel aandeel ouderengeneeskunde heeft, representatief voor de 
patiëntpopulatie, zowel geïntegreerd als apart, dat de studenten uitdaagt en emotioneel 
raakt en een duidelijk beroepsperspectieven biedt, met enthousiasmerende rolmodellen.

Het heersende beroepsbeeld, waarin dokters diagnosen stellen en ziekten genezen, 
lijkt ten grondslag te liggen aan de geringe waardering voor patiënten met chronische 
ziekten, een belangrijk kenmerk van de ouderengeneeskunde. Om die reden kan 
niet alleen met interventies in het onderwijs ouderengeneeskunde bereikt worden 
dat studenten een positiever beeld krijgen van dit vakgebied. Daarom hebben wij 
aanbevolen om de chronische patiënt centraal te stellen in het curriculum als geheel 
waarbij gezondheid gedefinieerd wordt volgens Huber als: “gezondheid als het vermogen 
zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele 
en sociale uitdagingen van het leven”, waarbij de arts als taak heeft om de gezondheid 
volgens deze definitie te bevorderen. Daarbij hebben wij onder andere geadviseerd 
om meer tijd in te ruimen voor stages buiten het ziekenhuis, als huisartsgeneeskunde, 
ouderengeneeskunde en revalidatiegeneeskunde, alwaar de meeste klinische condities 
of medische vraagstukken en bijpassende competenties geleerd kunnen worden. Op 
deze manier worden studenten, ook degenen die een andere carrière kiezen dan in de 
ouderengeneeskunde, goed voorbereid op de belangrijkste taken van het artsenberoep, 
waarvan het begeleiden van patiënten met chronische ziekten, naast het stellen van 
diagnosen, een grote plaats inneemt. Tevens verwachten wij daarbij dat studenten een 
reëler beroepsbeeld ontwikkelen, betere voorbeelden zien van de medische zorg voor 
complexe oudere patiënten en daarmee de ouderengeneeskunde beter gaan waarderen.

Omdat een deel van de basisartsen pas na enkele jaren ontdekt dat het ziekenhuis hen 
toch niet bevalt, hebben wij aanbevolen deze groep actief te benaderen om hen te 
enthousiasmeren voor de ouderengeneeskunde.




