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Meneer de Rector Magnificus, leden van de raad van bestuur, beste collega’s, 
familie en vrienden,

Boerhaave als rolmodel voor 
de academische huisarts 

Mag ik u vragen even te overwegen wie voor u, beroepsmatig of 
anderszins, een voorbeeld is geweest? Wie waren uw rolmodellen? 
Wie hebben u geïnspireerd om te worden die u nu bent? En wat 
waren de factoren die hem of haar tot een rolmodel maakten? 

In het medisch onderwijs is het rolmodel een belangrijk fenomeen.1 
Bepalende kenmerken van een positief rolmodel zijn excelleren in 
klinische kennis en vaardigheden met een patiënt georiënteerde 
attitude, betrokkenheid bij studenten, integriteit, leiderschap en 
gedrevenheid om te excelleren. De carrière keuze van medisch 
studenten wordt beïnvloed door goede rolmodellen. Enthousiasme 
voor het vak, toewijding en echte liefde voor het vak zijn hierbij van 
belang. Ook negatieve rolmodellen zijn van belang. Cynisme, vast-
houden aan hiërarchie, ongebreideld narcisme, uitsluiten van 
studenten en het destructief bekritiseren van de organisatie zijn  
de kenmerken van negatieve rolmodellen. Vandaag wil ik alleen 
positieve rolmodellen noemen.

Herman Boerhaave zou een prima rolmodel kunnen zijn voor de 
academische huisarts. Herman Boerhaave was hoogleraar in de 
geneeskunde, plantkunde en scheikunde aan de universiteit van 
Leiden. Hij werd geboren in 1668 en overleed in 1738. Het beeld dat 
in de loop van de tijd van Boerhaave is geschetst varieert van ‘de 
Nederlandse Hippocrates’ tot een minder positief beeld als zijnde een 
alchemist. Dit laatste ontstond in het begin van de 20e eeuw toen  
de nieuwe wetenschap en technieken zich krachtig profileerden. Wat 
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wel bleef staan was zijn uitstekende manier van doceren en zijn visie 
op het medisch curriculum.2,3

Zonder nu dit icoon van de vaderlandse geschiedenis te willen 
toe-eigenen aan de huisartsgeneeskunde zou je kunnen stellen dat 
hij indertijd werkte als een huisarts. In die tijd waren er nog geen 
specialisten en was iedere dokter een generalist zoals de huisarts  
van vandaag. Zo bezocht ook Boerhaave patiënten aan huis. Hij 
adviseerde zijn studenten om de factor tijd te gebruiken om tot de 
juiste diagnose te komen. Zijn advies was om vooral niet te snel een, 
mogelijke foute, diagnose te stellen, waardoor het vertrouwen van de 
patiënt zou kunnen worden beschadigd. Als huisartsen gebruiken 
wij regelmatig de factor tijd als diagnosticum, wetende dat een 
aantal zaken vanzelf over gaat en andere duidelijker worden met  
de tijd. Naast een goed clinicus was Boerhaave een onderzoeker, 
maar bovenal een gedreven docent. Deze drie rollen van Boerhaave 
zijn de drie academische taken die een academische huisarts moet 
vervullen. Daarom zal ik vanmiddag regelmatig terug gaan naar 
Herman Boerhaave als rolmodel voor de academische huisarts. 

Eerst ga ik in op wat academisering inhoudt voor de huisartsgenees-
kunde, voor de huisartsopleiding en voor de huisarts zelf. Vervolgens 
komt het waarom van de academisering aan de orde en ga ik in op 
de relatie met Evidence Based Medicine. Daarna lopen we langs alle 
drie de academische taakgebieden: de kliniek, het onderzoek en het 
onderwijs. Bij het onderwijs wil ik wat uitvoeriger stilstaan omdat 
dat de basis vormt voor de volgende generatie artsen. 
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Wat is academisering?
Onder academisering van de huisartsgeneeskunde verstaan we de 
integratie tussen patiëntenzorg, de opleiding en onderzoek binnen 
de academische afdelingen. Deze integratie heeft als doel om meer 
kennis te vergaren, die kennis beter over te brengen en toe te passen 
op het gebied van diagnostiek, prognostiek en therapie bij klachten 
en symptomen waarmee mensen in eerste instantie naar hun 
huisarts gaan. Dit betreft natuurlijk ook de patiënten met een 
chronische aandoening, die steeds vaker onder de hoede van de 
huisarts komen. Door deze academisering wordt het klinische werk 
binnen de huisartsgeneeskunde beter onderbouwd, ‘evidence-based’, 
beter gedoceerd en vanuit eigen professie geïnnoveerd. Hierdoor  
zal de huisarts van de toekomst beter geëquipeerd zijn met als 
uiteindelijke doel een betere patiëntenzorg. Het academiserings-
proces begon al enkele decennia geleden. Het was aanvankelijk 
gericht op het aan de universitaire afdelingen binden van vrij-
gevestigde huisartspraktijken ten behoeve van in eerste instantie 
onderwijs en daarna ook onderzoek. Later werd de ontwikkeling  
van patiëntenzorg en zorginnovatie geïntegreerd in de academische 
eerstelijns praktijk. De Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra, 
verenigd in de door het Julius Centrum van het UMC Utrecht  
opgerichte stichting om de eerstelijnszorg in de wijk Leidsche Rijn  
in Utrecht te verzorgen, zijn prachtige voorbeelden van een  
academische omgeving. Naast evidence-based patiëntenzorg  
vindt hier onderzoek, zorg innovatie en ontwikkeling van nieuwe 
onderwijsvormen plaats. 

In 1974 werd onder toezicht van het College voor Huisartsgenees-
kunde de eenjarige huisartsopleiding ingesteld. Na het behalen van 
het artsexamen mocht men niet meer meteen de titel huisarts 
voeren. Na een aantal jaren waarin de inhoud van de huisarts-
opleiding sterk bepaald werd door de behoeften en voorkeuren van 
artsen in opleiding, groepsbegeleiders en huisartsopleiders, ontstond 
in de jaren ’80 een meer gestructureerde opleiding.4 Inmiddels is de 
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opleidingsduur verlengd van 1 naar 3 jaar. Momenteel is het  
Raamcurriculum 2005, opgesteld door de 8 opleidingsinstituten,  
het uniforme kader op basis waarvan deze instituten hun eigen  
opleidingsplan hebben uitgewerkt. Het Raamcurriculum is gebaseerd 
op het competentieprofiel van de huisarts en de Eindtermen. 

Om binnen de opleiding een betere integratie van Evidence Based 
Medicine te realiseren pleitte Hoogleraar Niek de Wit in zijn  
inaugurele rede in 2010 voor verdere academisering van de huisarts-
opleiding.5 Hiertoe was een verdergaande integratie tussen het 
onderzoek, de opleiding (onderwijs) en de klinische praktijk  
gewenst binnen de huisartsgeneeskunde van het Universitair  
Medisch Centrum Utrecht.

En zo kom ik op de rol van de academische huisarts; de huisarts  
die thuis is in onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg. Deze  
academische huisarts kan een rolmodel zijn voor studenten,  
assistenten in opleiding tot specialist huisartsgeneeskunde en  
collega huisartsen. Hij kan een belangrijke rol spelen bij de  
integratie van deze drie deelgebieden binnen een vakgroep 
huisartsgeneeskunde. 
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Academisering van de 
huisartsopleiding en de rol 
hiervan voor de verankering 
van evidence based medicine 
in de huisartsopleiding
De Nederlandse huisarts heeft een centrale positie in ons zorgstelsel. 
Een groot deel van de initiële zorgvragen komt eerst op het bord van 
de huisarts. Daarnaast heeft de huisarts een centrale rol bij de, met 
name door de vergrijzing, snel in omvang toenemende groep van 
mensen met een, en meestal meerdere, chronische aandoeningen. 
Hij is bij uitstek diegene die zicht heeft op die groep met een toe-
nemende zorgvraag. Deze positie geeft een verantwoordelijkheid  
om mee te denken en te beslissen over hoe ons zorgstelsel ingericht 
moet worden, rekening houdend met doelmatigheid van zorg, 
demografische en maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe 
wetenschappelijke inzichten. Academisering van de huisarts-
opleiding is een essentieel middel om de toekomstige huisarts klaar 
te stomen voor zijn sleutel rol binnen de zorg. De vraag is wat voor 
een huisarts we aan het einde van de opleiding willen afleveren. 
Willen we een huisarts die slechts op de hoogte is van de richtlijnen 
en deze netjes kan toepassen? 

Nee, daar hebben we geen opleiding op academisch niveau voor 
nodig. Ik wil een huisarts die bovenal een goed clinicus is, die de 
richtlijnen kent, maar er waar nodig gefundeerd van afwijkt en 
daarnaast betrokken is bij onderzoek en onderwijs. Ik wil een 
huisarts die verder kan denken dan de richtlijnen, gedreven door de 
principes van evidence based medicine. En ik wil een huisarts die op 
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basis van kennis en kunde zijn maatschappelijke verantwoordelijk-
heid kan nemen.

Academisering houdt onder meer in dat we huisartsen (in opleiding) 
de mogelijkheid geven een promotietraject te doorlopen, om een 
stevige wetenschappelijke basis voor hun verdere loopbaan te  
verwerven. Gelukkig wordt het ook binnen de huisartsgeneeskunde 
steeds gebruikelijker om een promotietraject te doorlopen. Momen-
teel volgt bij de huisartsopleiding in Utrecht 10% van onze aios een 
gecombineerd traject met een promotieonderzoek. Op deze manier 
kan worden voorzien in een behoefte aan wetenschappelijk goed 
onderlegde huisartsen voor adviescommissies, richtlijnontwikkeling, 
wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

Al hoeft dan zeker niet elke huisarts een promotietraject te door-
lopen, kennis van de principes van evidence based medicine en het 
toepassen ervan, is wel essentieel voor elke huisarts. Academisering 
van de huisartsopleiding is een conditio sine qua non voor het 
integreren van evidence based medicine in het handelen van elke 
huisarts. Evidence based medicine (EBM) is een relatief kort geleden 
ontwikkelde filosofie voor medisch handelen. 20 jaar geleden werd 
de term geïntroduceerd door David Sackett, klinisch epidemioloog 
aan McMaster in Canada en later in Oxford. En deze filosofie werd 
verfijnd tot het integreren van het beste bewijs, klinische ervaring 
van de arts en waarden voor de patiënt bij diens behandeling. 

Evidence based medicine (EBM) heeft onder andere geleid tot  
de oprichting van de Cochrane Collaboration in 1993 en het vervaar-
digen van richtlijnen. Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) 
was al heel vroeg betrokken bij richtlijnontwikkeling. In 1989 
ver scheen de eerste NHG richtlijn over diabetes mellitus en inmid-
dels zijn er meer dan 100. De toenemende researchontwikkelingen 
kent een keerzijde. Er dreigt een overkill aan evidence en de klini-
sche relevantie van onderzoeksresultaten is niet altijd duidelijk.6  
De zorg voor de patiënt moet centraal blijven staan. We kunnen niet 
alles vastleggen als in een kookboek en artsen zullen zelf moeten 
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blijven nadenken, zeker in individuele gevallen als er sprake is van 
meerdere aandoeningen bij een patiënt. Dit vraagt academische 
vaardigheden die voldoende in het curriculum van basisartsen en in 
de vervolgopleidingen geïntegreerd moeten zijn. Deze vaardigheden 
omvatten allereerst de basisprincipes van EBM; het zoeken in de 
medische literatuur, kennis van de methoden van onderzoek en het 
op waarde schatten van de resultaten. Vervolgens zullen gevonden 
resultaten worden toegepast en geëvalueerd. Artsen zullen deze 
vaardigheden hun hele beroepsmatige leven op peil moeten houden.7 
Naast deze EBM vaardigheden speelt de individuele patiënt, binnen 
zijn context een rol bij de keuzes in de dagelijkse praktijk; dat hoort 
bij de academische huisarts. In mijn praktijk heb ik een patiënt met 
diabetes die weg loopt als ik over zijn enorme overgewicht begin. In 
dat geval is er helemaal geen controle en coaching meer mogelijk. Bij 
hem praten we, ondanks de vele evidence, nooit meer over zijn 
gewicht.
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Ik wil nu vervolgen met de 3 taakgebieden van de academische huisarts.  
De kliniek, onderzoek en onderwijs.

De kliniek
De academische huisarts is een praktiserende huisarts. Zoals gezegd 
was Boerhaave een clinicus die spreekuur hield en patiënten thuis 
bezocht. Hij moet een goed clinicus geweest zijn, want hij kreeg 
patiënten uit heel Europa. Dé huisarts bestond toen nog niet, maar 
we kunnen ons voorstellen dat er enige gelijkenis bestond met het 
werk van de huidige huisarts. In de spreekkamer met de patiënten 
ontstaan de vragen die de basis kunnen zijn voor wetenschappelijk 
onderzoek en vervolgens leiden tot de evidence voor ons handelen. 
Hiervoor is nieuwsgierigheid en verwondering nodig. Boerhaave had 
die nieuwsgierigheid. Bekend is zijn beschrijving van de spontane 
slokdarmruptuur door overmatig braken. Het betrof een patiënt, die 
zich na een uitbundige maaltijd niet lekker voelde en braakmiddelen 
had gebruikt. De patiënt overleed ondanks aderlaten en een klysma. 
Boerhaave mocht een obductie uitvoeren en vond een scheur in de 
slokdarm.2 Dit beeld is nu bekend als het Boerhaave-syndroom. Het 
belang van deze beschrijving is het vastleggen van het symptomen-
complex ter lering voor anderen. Het verhaal gaat dat hij ook uitvoe-
rig over deze casus berichtte ter rechtvaardiging van zijn handelen. 
Desondanks waren er wel chirurgijns die meenden dat de patiënt 
door een operatie gered had kunnen worden. Een recente klinische 
les in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde liet zien dat de 
mortaliteit ondanks tegenwoordige behandeling nog steeds hoog is 
bij deze aandoening.8 Onderzoek heeft nog geen uitsluitsel gegeven 
of operatieve behandeling dan wel conservatieve behandeling  
met minimaal invasieve stentplaatsing de voorkeur geniet. Bij dit 
syndroom blijft het lang onduidelijk hoe te handelen. Toch zijn 
klinische lessen vaak eerste stappen tot nader onderzoek. En geluk-
kig leidt dit onderzoek regelmatig tot een effectieve therapie. Zo heb 
ik ooit een klinische les geschreven over de vele gezichten van het 
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coloncarcinoom.9 In mijn praktijk zag ik een aantal patiënten met 
een coloncarcinoom die zich presenteerden met symptomen en 
klachten die ook op onschuldige oorzaken konden wijzen. Bij  
sommigen was er sprake van een dokters delay; ik had eerder  
kunnen verwijzen. Iedereen verwijzen met dergelijke symptomen is 
echter niet doelmatig. Ik wilde weten hoe ik op de meest effectieve 
en efficiënte wijze een dergelijke ernstige diagnose kon uitsluiten 
dan wel bevestigen. 

Deze klinische les heeft vervolgens geleid tot deelname aan de 
werkgroep voor de NHG standaard rectaal bloedverlies. In deze 
werkgroep concludeerden we op basis van alle beschikbaar weten-
schappelijk onderzoeken dat we op basis van klinische kenmerken 
een globale risico inschatting konden maken. Om aan de veilige kant 
te blijven, bleef een hoge mate van overdiagnostiek middels co-
lonoscopie bestaan.10 Dit jaar is Liselotte Kok gepromoveerd op de 
diagnostiek van onderbuik klachten in de huisartsenpraktijk. Zij laat 
een voor de huisarts toegevoegde waarde zien van 2 sneltesten op 
ontlasting (calprotectine en de immunochemische faecestest op 
occult bloed (iFOBT)) naast de anamnese en het lichamelijk onder-
zoek.11 Als de huisarts deze testen gaat toepassen, kan een voor de 
patiënt belastende colonoscopie vaak veilig achterwege blijven en 
kosten worden gespaard. Zo is de cirkel van een vraag uit de klini-
sche praktijk leidend tot een oplossing middels klinisch onderzoek 
gesloten.

Omgekeerd kunnen ervaringen uit de praktijk bevindingen bij 
klinisch onderzoek ter discussie stellen. Uit onderzoeken in de 
Nederlandse praktijk was gebleken dat de ernst van luchtweg-
infecties middels een risicoscore in te schatten was.12,13 Auscultatoire 
afwijkingen, verwardheid en comorbiditeit waren niet opgenomen in 
die modellen vanwege het weinig frequent voorkomen van deze 
factoren bij luchtweginfecties en het feit dat de onderzoeken waarop 
de prognostische modellen gebaseerd waren niet groot genoeg waren 
om de voorspellende waarde van die factoren te detecteren.14 Vervol-
gens werden deze factoren dan ook niet opgenomen in het model. 
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Vanuit de klinische ervaring laat de dokter deze factoren wel mee-
wegen in weerwil van het model.15 Later in een ander grootschaliger 
onderzoek bleken verwardheid en comorbiditeit wel voorspellende 
factoren te zijn voor een slecht beloop van luchtweginfecties.16 Het 
fraaie is dan ook dat deze factoren, naast de auscultatoire afwijkin-
gen, inmiddels in de NHG standaard acuut hoesten meegenomen 
zijn.17 Ervaringen uit de kliniek wegen we mee in beslissingen voor 
het beleid bij een patiënt. 

De wisselwerking tussen de praktijk en het onderzoek houdt  
ons scherp. Clinici dienen kritisch te blijven ten aanzien van  
bevindingen uit onderzoek. Anderzijds moeten clinici open staan 
voor veranderingen die door de evidence aangedragen worden. De 
academische huisarts heeft een cruciale rol door de vertaalslag naar 
de praktijk en omgekeerd te maken. 
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Het onderzoek
De academische huisarts is betrokken bij klinische wetenschappelijk 
onderzoek. Herman Boerhaave was eveneens een gedreven onder-
zoeker. Hij wilde het verschil maken door een doorbraak in de 
scheikunde te bewerkstelligen. Het idee dat van kwik goud gemaakt 
kon worden, liet hem niet los. Meer dan 800 maal verhitte hij kwik 
onder gelijke omstandigheden, maar het kwik bleef even zwaar en 
werd geen goud.2 Nu lachen we om een dergelijke vasthoudendheid. 
In zijn tijd werd de rol van alchemisten al ter discussie gesteld. Maar 
zijn wij, als huisartsen, nu veel anders in ons handelen? Hoe vaak 
hebben de huisartsen onder ons, antibiotica voorgeschreven, terwijl 
u eigenlijk wel weet dat het niet echt een verschil maakt bij veel 
luchtweginfecties in de huisartsenpraktijk die immers veelal door 
virussen worden veroorzaakt? Uw patiënt wordt meestal wèl beter, 
maar net als Boerhaave heeft u geen goud in handen. Boerhaave 
werd nederig en zijn twijfel verdween. Hij gaf zijn dwaling toe. Voor 
ons bestaat genoeg bewijs om nederig te zijn, de twijfel los te laten 
en de antibiotica te bewaren voor die aandoeningen waar ze wel 
effect hebben. 

Het klinisch wetenschappelijk onderzoek geeft de onderbouwing 
voor ons handelen in de dagelijkse praktijk. Binnen het Julius 
Centrum in Utrecht heeft de samenwerking tussen huisartsen en 
klinisch epidemiologen de huisartsgeneeskunde geen windeieren 
gelegd. In het Julius Centrum wordt klinisch relevant onderzoek 
verricht binnen het huisartsgeneeskundig domein. Voorbeelden zijn 
er te over: diagnostiek, prognostische inschatting en behandeling 
van veel hart en vaatziekten en infectieziekten zijn door tientallen 
gezamenlijke onderzoeken veel beter onderbouwd. Ik wil een mooi 
voorbeeld geven van de onderbouwing van de behandeling van de 
acute middenoorontsteking en de implementatie hiervan in de 
praktijk.
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In de jaren 60 van de vorige eeuw kwam de acute middenoorontste-
king veel voor.18 In die tijd was het gebruikelijk om te verwijzen naar 
de KNO-arts voor een paracentese, het doorprikken van het trommel-
vlies, als de huisarts dit niet zelf deed. Louk van Buchem, een KNO 
arts in Tilburg heeft zich afgevraagd hoe zinnig al die verwijzingen 
waren. In een vergelijkend onderzoek bij kinderen ouder dan 2 jaar 
liet hij zien dat er geen verschil was tussen paracentese, antibiotica, 
beiden of niets doen.19 In een later onderzoek in samenwerking met 
huisartsen heeft hij onderzocht wat het effect was van een afwach-
tend beleid gedurende 3 dagen met symptomatische behandeling (dat 
wil zeggen pijnstilling) bij kinderen boven de 2 jaar met een acute 
middenoorontsteking. Meer dan 90% was binnen 3 dagen van de 
klachten af.20 In 1990 verscheen op basis van deze gegevens de eerste 
NHG richtlijn otitis media acuta. Antibiotica hadden maar een kleine 
plaats en de paracentese helemaal niet meer. De implementatie van 
het weglaten van de paracentese heeft niet veel moeite gekost en de 
mensen bij het NHG zouden wensen dat de implementatie van 
nieuwe evidence altijd zo makkelijk ging.

Voor kinderen met een middenoorontsteking ouder dan 2 jaar was 
het beleid inmiddels duidelijk, maar wat moesten we met de kinde-
ren die jonger waren of met kinderen die vaak recidieven hadden? 
Onder Hoogleraar huisartsgeneeskunde Ruut de Melker in Utrecht 
ging het onderzoek verder. Uit het onderzoek bleek dat antibiotica bij 
kinderen met een recidiverende acute middenoorontsteking geen 
effect had.21 Wel leek het erop dat het effect van antibiotica bij 
kinderen onder de 2 jaar groter was dan bij de oudere kinderen. Ik 
zeg ‘leek’ omdat deze groep in het onderzoek te klein was om dit 
hard te maken. Een onderzoek specifiek bij kinderen onder de 2 jaar 
was nodig. Ik had het voorrecht om dit onderzoek uit te voeren en 
we vonden een klein verschil in het voordeel van behandeling met 
antibiotica; er moesten 7 kinderen behandeld worden om bij 1 kind 
een effect te hebben in de vorm van geen klachten op dag 4.22 
Opnieuw vonden we in een subgroep van kinderen met een dubbel-
zijdige otitis een groter effect van antibiotica, zij het dat de aantallen 
wederom te klein waren om dit hard te maken. De eerste herziening 
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van de NHG richtlijn in 1999 werd gebaseerd op deze gegevens. 
Kinderen onder de 2 jaar, maar ouder dan een half jaar, hoefden 
geen antibiotica bij een acute middenoorontsteking. Internationaal 
vond men dit een stap te ver, blijkend uit de reacties op onze  
publicatie van de trial. Deze kleine kinderen moesten bij een acute 
middenoorontsteking een antibioticum krijgen! 

De volgende stap was een Individuele Patiënten Data analyse  
onder leiding van de epidemioloog Maroeska Rovers van het Julius 
Centrum, inmiddels hoogleraar in Nijmegen, van reeds eerder 
uitgevoerde trials bij de acute middenoorontsteking. De gegevens van 
ruim 1600 kinderen konden worden geanalyseerd. De uitkomst was 
helder. Kinderen onder de 2 jaar met een dubbelzijdige otitis hadden 
de meeste kans op een langdurig beloop en het effect van antibiotica 
was bij hen groter. Het Number Needed to Treat (NNT) was 4, dat wil 
zeggen je moest 4 kinderen behandelen om bij één effect te hebben. 
Vanuit de kliniek kwam de vraag wat het effect van antibiotica was 
bij kinderen met een loopoor. Deze groep kwam er in het prognos-
tisch deel van de studie niet uit. Juist deze groep bleek het grootste 
effect op pijn en/of koorts te hebben van behandeling met antibiotica, 
een NNT van 3.23 Een mooi voorbeeld van het belang van samenwer-
king tussen de dagelijkse praktijk en onderzoek. De praktiserende 
dokter kwam met de suggestie naar kinderen met een loopoor te 
kijken. De bevindingen zijn in de herziene NHG richtlijn van 2006 
opgenomen.24

Het verhaal leek hiermee rond te zijn. Internationaal bleef er twijfel 
over het restrictieve antibiotica beleid bij deze aandoening. Twee 
grote onderzoeken bij de jonge kinderen uit de VS en Finland  
wakkerden de discussie opnieuw aan.25,26 Volgens de onderzoekers 
waren alleen kinderen met echte acute middenoorontsteking inge-
sloten. Gesuggereerd werd, dat in eerdere onderzoeken en dus ook 
die van ons invalide insluitcriteria waren gebruikt; dat in ons 
onderzoek kinderen zonder OMA waren ingesloten. Bij vergelijking 
van de kenmerken van de ingesloten kinderen tussen de nieuwe en 
de oude onderzoeken bleken er echter nauwelijks verschillen. In het 



Van Boerhaave tot academische huisarts |  17

beloop van de klachten op de korte termijn en wat langere termijn 
waren eveneens geen verschillen te vinden. Onze conclusie is dat het 
dezelfde kinderen betrof. Hoe was dan het verschil in effect van 
antibiotica te verklaren? Dat verschil had te maken met de keuze van 
de primaire uitkomstmaat. Vonden wij vooral het effect van antibio-
tica op symptomen van belang, bij de nieuwe onderzoeken werd het 
herstel van het trommelvliesbeeld meegenomen als belangrijk 
eindpunt. 

De vraag is wat nu echt van belang is voor het kind en de ouders. “Ja 
mevrouw, antibiotica doen niet zoveel aan de pijn en de koorts, maar 
het trommelvlies knapt er zo heerlijk van op. Dat uw kind dan een 
beetje diarree krijgt, mag geen naam hebben!”. Hier komt het belang 
van de patiënt participatie bij onderzoek om de hoek kijken. Laat de 
patiënt mee bepalen wat de belangrijkste uitkomstmaat is in de 
opzet van onderzoek. 

Mijn ambitie in het klinisch onderzoek in de huisartsgeneeskunde is 
met name gericht op het optimaliseren van de behandeling van 
symptomen bij luchtweginfecties. Een nieuw onderzoek naar de 
beste behandeling van pijn bij de acute middenoorontsteking gaat 
binnenkort van start. Daarnaast wil ik samen met de collega’s Anne 
Schilder, Jet Smit en Lieke Sanders op zoek naar die kinderen met 
bovenste luchtweginfecties die een slechte prognose hebben, wat 
betreft de duur van klachten dan wel het recidiveren van klachten, 
en die mogelijk wel baat van therapieën, zoals antibiotica, hebben. 
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Het onderwijs
De academische huisarts heeft als een kerntaak onderwijs aan 
studenten, aios (assistenten in opleiding tot specialist), en collega’s in 
het postacademische onderwijs. De grootste verdienste van Herman 
Boerhaave is zijn visie op het medisch onderwijs. Hij wilde studenten 
eerst onderwijzen in de structuur van het menselijk lichaam en 
vervolgens in de werking, gebruikmakend van de mechanica en de 
scheikunde.3 Hij raadde studenten aan om zich te verdiepen in 
wiskunde en scheikunde om zijn betoog te kunnen volgen. Dus eerst 
de basis wetenschappen en dan naar de zieke mens en bestaande 
therapieën. Een andere grootheid voor het medisch onderwijs is Sir 
William Osler. Osler was een groot clinicus, onderzoeker en docent. 
Hij doceerde aan Mc Gill University, John Hopkins en Oxford. Hij 
benadrukte het belang van de klinische ervaring opgedaan aan het 
bed van de patiënt.27 De coschappen en later de assistentschappen 
zijn nog steeds een belangrijk onderdeel van onze opleiding tot arts 
en specialist. De preklinische fase met de basisvakken bestaat niet 
meer in de oude vorm. Het probleem gestuurde onderwijs heeft 
studenten meteen vanaf het begin kennis laten maken met de 
kliniek. Dit is een goede ontwikkeling. Toch meldde hoogleraar Ruut 
de Melker bij zijn afscheidsrede in 1997 dat feitenkennis essentieel is 
om inzicht te krijgen in de vele aspecten van de geneeskunde.28 Ik 
ben dat hartgrondig met hem eens en wil hier dan ook pleiten voor 
voldoende aandacht voor basisvakken als anatomie, fysiologie, 
immunologie, farmacologie, farmacokinetiek en de klinische epide-
miologie, in het basiscurriculum. Het spreekt voor zich dat de 
basisvakken geïntegreerd moeten worden met de kliniek. Het 
principe van ‘op het juiste moment leren’ moet hier gelden. De 
combinatie van de biomedische kennis, de klinische kennis en de 
eigen klinische ervaring bepalen de kwaliteit van het klinisch 
handelen van de arts.

Inhoudelijk wordt de Utrechtse visie op de huisartsgeneeskunde 
gekenmerkt door een duidelijk klinisch perspectief. Onderwijs in de 
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huisartsgeneeskunde moet vanuit de onderwijscontinuüm gedachte 
plaatsvinden. Het onderwijs in het basiscurriculum, de vervolgoplei-
ding tot huisarts en het postacademisch onderwijs moeten op elkaar 
aansluiten. 

Bij de huisartsopleiding is het uitgangspunt in het onderwijs het 
competentieprofiel van de huisarts. In dit competentieprofiel worden 
zeven taakgebieden onderscheiden waarvan het vakinhoudelijke 
handelen centraal staat. De andere competenties arts- patiënt  
communicatie, samenwerken, organiseren, maatschappelijk hande-
len, wetenschap en onderwijs en professionaliteit zijn hieromheen 
gegroepeerd als aanvullend, maar zeker niet vrijblijvend. Landelijk 
wordt er momenteel een opleidingsplan ontwikkeld dat bij de acht 
instituten geïmplementeerd gaat worden. Naast de invalshoek van de 
competenties wordt de invalshoek van de inhoud van ons vakgebied 
gebruikt. De inhoud van het vak van de huisarts wordt omschreven 
aan de hand van thema’s. Per thema wordt een aantal beroepsactivi-
teiten aangewezen die kenmerkend zijn voor de huisartsgenees-
kunde. Dit zijn de KBA’s, kenmerkende beroepsactiviteiten. In het 
basiscurriculum spreken we van EPA’s, entrustable professional 
activities. In feite een betere term in het onderwijs omdat het aan-
geeft dat een dergelijke activiteit toevertrouwd kan worden aan de 
student of aios. Ik zou er dan ook voor willen pleiten om dezelfde 
naam te gebruiken in het hele onderwijs continuüm. Dat ik een 
voorkeur heb voor de naam EPA moge duidelijk zijn. Per kenmerken-
de beroepsactiviteit moeten meerdere competenties geïntegreerd 
toegepast kunnen worden. Voor de huisartsopleiding is een zeer 
ambitieuze lijst opgesteld met KBA’s gericht op de toekomstige 
huisarts. Het gevaar bestaat de aios het gevoel te geven nooit een 
goede huisarts te worden. Ik denk dan ook dat we deze lijst moeten 
gebruiken om te zien hoever je bent en waar je lacunes liggen, in 
samenspraak met de huisarts- en stage opleiders en docenten van het 
huisartsinstituut. Met een goed opgesteld en onderbouwd toetsplan 
moet je dan kunnen vaststellen of het vertrouwd is om zelfstandig 
als huisarts aan de slag te gaan. Deze lijst is in het hele onderwijs 
continuüm te gebruiken omdat leren nooit stopt. Het zijn dan ook de 
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ijkpunten voor de huisartsen bij het kiezen van nascholing dat niet 
meer vrijblijvend kan zijn. Het nieuwe visitatie instrument voor de 
herregistratie kan hier sturend in zijn.

Wat de inhoud van het curriculum van de huisartsopleiding betreft 
wil ik hier specifiek ingaan op de plaats van evidence based medici-
ne (EBM). In het begin van mijn oratie heb ik al genoemd dat elke 
huisarts kennis moet hebben van de principes van EBM en dit ook 
moet kunnen toepassen. Het volstaat niet om alleen onderwijs te 
geven in de EBM vaardigheden en die te toetsen. De EBM vaardig-
heden moeten geïntegreerd worden in alle onderwijsprogramma’s 
om tot een manier van kritisch denken te komen bij de arts. EBM 
vaardigheden moeten worden toegepast in de dagelijkse praktijk van 
de opleidingspraktijken. We zullen de opleiders moeten verleiden om 
zich te verdiepen in en het toepassen van EBM- vaardigheden. Paul 
Glasziou, huisarts en kopstuk wat EBM betreft, schreef in een 
editorial in de BMJ dat een dokter die een onderzoeksverslag niet 
kritisch kan lezen net zo min voldoende toegerust is voor de uitoefe-
ning van zijn vak als iemand die geen bloeddruk kan meten.29 Dit 
lijkt een hele ferme uitspraak, maar de patiënt gaat het van u,  
als dokter, eisen. Steeds meer zullen zij met vragen komen over 
informatie gevonden op het internet. Het is aan de dokter om dit 
kritisch te kunnen beschouwen. De patiënt gaat ons helpen om de 
opleiders te verleiden tot het toepassen van EBM in de praktijk. Als 
opleidingsinstituut kunnen we faciliteren dat de vragen uit het veld 
laagdrempelig bij de onderzoekers terecht komen. 

Zoals al eerder genoemd is de academisering van de huisarts-
opleiding een conditio sine qua non voor het integreren van EBM  
in het handelen van elke huisarts. Als we de academisering van de 
opleiding verder vorm willen geven heeft dat gevolgen voor docenten 
en opleiders. Idealiter is elke huisarts die betrokken is bij de oplei-
ding een goed clinicus, een goede docent en wetenschappelijk 
gevormd, al dan niet door een promotietraject. De academische 
huisarts zou het ideale rolmodel zijn voor de huisartsen in opleiding 
en deze aios kunnen uitdagen om met name de EBM vaardigheden 
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toe te passen. Het is van belang om in het hele docentencorps een 
goede mix van bovengenoemde rollen, de excellente clinicus, de 
docent en de onderzoeker, te hebben. Ik vind het reëel om bij iedere 
docent 2 van de 3 rollen als vereiste te stellen, met een basisniveau 
voor de 3e rol. Integratie van de huisartsopleiding met de onderwijs-
afdeling van de basisopleiding en de onderzoekers op het gebied van 
de huisartsgeneeskunde biedt op korte termijn mogelijkheden om de 
mix sneller te vervolmaken. 

Docentprofessionalisering in de vorm van functioneringsgesprekken, 
het bijhouden van portfolio’s om lacunes in de vereiste competenties 
helder te krijgen en het aanbieden van gerichte scholing hoort hier 
bij. Onderzoekers van de vakgroep en kaderhuisartsen ( huisartsen 
met een specifieke expertise) uit de academische praktijk zullen 
vaker ingezet worden bij het onderwijs aan aios, op voorwaarde dat 
zij voldoende didactische vaardigheden bezitten. De ontwikkeling 
van onderwijs moet in samenwerking tussen docenten, onderzoekers 
en kaderhuisartsen gebeuren, zodat zowel de didactische als de 
inhoudelijke componenten gewaarborgd zijn. Zo leren aios hoe de 
nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen binnen de huisarts-
geneeskunde toegepast kunnen worden in de praktijk. Door  
gezamenlijke stafmiddagen zijn al de eerste resultaten van de 
kruisbestuiving merkbaar. Een prachtig onderwijsprogramma 
getiteld ‘maagpijn of myocardinfarct’ geeft de aios een inzicht in het 
klinisch redeneren en de valkuilen hierbij. Nieuwe inzichten uit 
klinisch wetenschappelijk onderzoek en aspecten van patiëntveilig-
heid worden in een didactisch verantwoorde vorm gebracht.

Vanuit de continuüm gedachte is een huisartsgeneeskundige inbreng 
in het basiscurriculum evenzeer van belang. In de aanstaande 
curriculumherziening is een belangrijke vernieuwing gaande: de 
introductie van de longitudinale geïntegreerde coschappen. De 
student is gedurende langere tijd verbonden aan meerdere afdelingen 
om zo meer zicht te krijgen op het beloop van aandoeningen bij 
patiënten. Continuïteit is het basisprincipe hierin. De patiënt en  
zijn weg door de gezondheidszorg staan hierbij centraal. Deze 
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longitudinale geïntegreerde coschappen vragen een vergevorderde 
integratie van de verschillende disciplines. Het moet voor de student 
helder zijn hoe de onderlinge relaties zijn en hoe samengewerkt 
wordt. Huisartsgeneeskunde kan hierin een belangrijke rol vervullen 
omdat de huisarts al gewoon is om de patiënt door de zorg te leiden. 
Bij de huisarts begint de patiënt vaak aan zijn traject door de zorg. 
Iedere student zal een patiënten panel in de huisartsenpraktijk 
samenstellen. Gedurende de drie jaar van de coschappen volgt  
de student deze patiënten in hun belevenissen in de gezondheids-
zorg. De desbetreffende huisarts zal als mentor tijdens deze periode 
optreden, waardoor continuïteit in het coachen en beoordelen van  
de co-assistent kan plaatsvinden. 

De longitudinale geïntegreerde coschappen zijn een grote uitdaging 
voor onze afdeling huisartsgeneeskunde en we gaan er alles aan 
doen om de verwachtingen waar te maken. Met de wetenschap dat 
studenten hun carrière keuze laten afhangen van goede rolmodel-
len, biedt deze extra aandacht voor de huisartsgeneeskunde moge-
lijkheden om excellente studenten te winnen voor ons vak. Een 
andere belangrijke kans voor het onderwijs van deze longitudinaal 
geïntegreerde coschappen is onderwijs in het samenwerken tussen 
de eerste en tweede lijn. Op dit moment is onderwijs in de samenwer-
king onvoldoende gewaarborgd, noch in het basis onderwijs, noch in 
de vervolgopleidingen. Ik wil me daar persoonlijk voor inzetten 
binnen de Centrale Opleidings Commissie van het UMC Utrecht. 

Tot slot wil ik aandacht voor het onderzoek van medisch onderwijs. 
In het verlengde van evidence based medicine ligt evidence based 
education. Als we medisch onderwijs serieus nemen dan moeten we 
onderzoek van medisch onderwijs verrichten. Het UMC Utrecht 
neemt hierin zijn verantwoordelijkheid. Mijn leerstoel is een onder-
wijs leerstoel en benadrukt het belang van medisch onderwijs en het 
onderzoek van medisch onderwijs. Onderzoek van onderwijs vraagt 
een andere aanpak dan biomedisch onderzoek. Is bij het biomedisch 
onderzoek de Randomised Controled Trial (RCT) het hoogste ideaal, 
bij onderzoek van onderwijs is dat nog de vraag.30 Een recent onder-
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zoek naar het effect van een communicatietraining in de palliatieve 
zorg liet in meerdere gecontroleerde trials geen verschil zien op 
patiëntniveau of doktersniveau.31 Wel werd duidelijk welke aspecten 
patiënten belangrijk vonden in deze fase. Het probleem is het bepa-
len van een goede uitkomstmaat. Kan het ook zo zijn dat er zoveel 
onbekende factoren zijn (denk aan verschil in docenten, attitude van 
opleiders, eigen ervaring aios) dat een RCT sowieso geen verschil zal 
laten zien?

Met onze recent geformeerde onderzoeksgroep voor onderzoek van 
onderwijs willen we de focus leggen op onderzoek van onderwijs in 
EBM en assessment voor het handelen volgens de evidence based 
medicine principes. Onderzoek heeft ons meetinstrumenten opgele-
verd betreffende de kennis van EBM en in hoeverre richtlijnen 
gevolgd worden. EBM is echter meer dan dat en EBM assessment gaat 
verder dan alleen het meten van kennis en het volgen van richt-
lijnen. Het ontwikkelen van goede assessmenttools is een belangrijk 
onderzoeksonderwerp. Andere onderzoeksonderwerpen betreffen 
processen van samen leren en of dat samenwerken bevordert in de 
latere beroepsuitoefening en de effectiviteit van de selectie betreffende 
disfunctioneren in de opleiding en in de latere beroepsuitoefening. 

Het is van belang hoe we onderzoek van onderwijs gaan opzetten. 
Binnen onderzoek kunnen 4 hoofdcategorieën onderscheiden 
worden: exploratief onderzoek, experimenteel onderzoek, obser-
vationeel onderzoek en translationeel onderzoek.32 In kader van 
onderzoek van onderwijs hebben we ervaring met observationeel 
onderzoek; we hebben risico factoren gevonden voor disfunctioneren 
van aios in de huisartsopleiding en hoe de selectie voor de huisarts-
opleiding verloopt bij de verschillende instituten.33 We hebben 
psychometrische eigenschappen en haalbaarheid van verschillende 
selectie instrumenten onderzocht. Inmiddels is de nieuwe selectie-
procedure voor de huisartsopleiding landelijk geïmplementeerd. 
Experimenteel onderzoek op het gebied van onderzoek van  
onderwijs is een uitdaging. Met exploratief onderzoek zouden 
mechanismen in onderwijs helder moeten worden voordat tot  
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zinnig experimenteel onderzoek kan worden overgegaan. De ver-
gelijking met biomedisch onderzoek is hier op zijn plaats. Zonder 
anatomie, fysiologie en biochemie is dat onderzoek eveneens  
dwalend. De zoektocht naar goed onderbouwd onderwijs is nog lang. 
We zitten deels nog in de fase van de ontdekkingen in de anatomie, 
fysiologie en biochemie van het onderwijs. 
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Samenvatting 
Dames en heren,

Evidence based medicine is de sleutel tot betere huisartsgeneeskunde 
en academisering van de huisartsopleiding is een conditio sine qua 
non voor een goede integratie van EBM in het handelen van de 
huisarts. Vergevorderde integratie van het onderwijs, onderzoek en 
patiëntenzorg in een academische afdeling huisartsgeneeskunde is 
nodig. Academische huisartsen werkzaam in een academische 
afdeling huisartsgeneeskunde kunnen rolmodel zijn voor studenten, 
aios en collega’s. 

Ik heb met u een rondgang gemaakt hoe de drie academische taakge-
bieden elkaar versterken. Integratie is niet vanzelfsprekend en vraagt 
een voortdurende inspanning om uiteindelijk tot synergie te komen.

Onze toekomstvisie huisartsenzorg schetst dat elke praktijk  
betrokken is bij onderzoek en onderwijs naast de patiënten zorg. 
Mijn droom is dat we allemaal academische huisartsen worden, niet 
alleen degenen die een aanstelling hebben aan een academische 
afdeling huisartsgeneeskunde. Dan zou de term ‘academische 
huisarts’ een pleonasme zijn. 
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Dankwoord 
Een tijdsgenoot van Boerhaave, Newton, heeft gezegd: “ik sta op de 
schouders van reuzen”. Daarom kon hij zien wat anderen nog niet 
zagen. In feite sta ook ik hier dankzij velen. Het is dan ook vanzelf-
sprekend dat ik tot slot nog een woord van dank uitspreek.

Ik wil beginnen met het danken van mijn belangrijkste rolmodellen. 
Voor de clinicus in mij is Dries van der Meulen mijn rolmodel. Ik 
leerde je kennen als gynaecoloog in Blantyre, Malawi. Je bent een 
kundig arts met hart voor de patiënt. Voor de EBM dokter in mij is 
Joost Zaat een voorbeeld geweest. Jouw kritische houding heeft mij 
gevormd in de wetenschap. En voor de docent in mij is Luc van 
Berkestijn een rolmodel geweest. Jij wist door je persoonlijke interesse 
mensen verder te laten komen.

Leden van het college van bestuur van de Universiteit Utrecht en van 
de Raad van Bestuur van het Universitair Medisch Centrum Utrecht, 
dank voor het in mij gestelde vertrouwen. Het instellen van een 
leerstoel onderwijs getuigt van het belang dat u hecht aan dit 
academisch taakgebied.

Hooggeleerde Hoes, Van Delden en Moons, beste Arno, Hans en Carl, 
ik dank jullie voor de mogelijkheid om de academisering van de 
huisartsopleiding verder te ontwikkelen. In een divisie met een sterk 
profiel op onderzoek en onderwijs hechten jullie ook aan de waarde 
van de klinische ervaring.

Hooggeleerde De Wit, beste Niek, jij bent een academische huisarts 
pur sang. Jij ziet als geen ander het belang van de drie academische 
rollen. Op Terschelling hebben we het daar lang geleden over gehad. 
Ik dank je voor je inzet om deze leerstoel te verwezenlijken en dat jij 
mij het vertrouwen hebt gegeven om hier invulling aan te geven.
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Geachte andere leden van het Managementteam van de vakgroep 
huisartsgeneeskunde, beste Dorien, Guy en Loes. We zijn een  
geweldig team met vertrouwen in en respect voor elkaar. Dank voor 
dit geweldig samenwerken. We gaan van ons laten horen.

Geachte leden van het managementteam van de huisartsopleiding, 
beste Monique, Margit en Loes. Beste medewerkers van de huisarts-
opleiding. Dank voor hoe jullie mij opgenomen hebben in Zeist. Ik 
heb me vanaf het begin thuis gevoeld. Jullie geven mij de ruimte om 
een goede invulling aan het hoogleraarschap te geven. Hier wil ik 
ook mijn voorganger Ron Pieters bedanken voor het achterlaten van 
een goed georganiseerde opleiding. 

Beste medewerkers van het Julius Centrum, na 12 jaar was het weer 
thuiskomen. Het is heerlijk om te merken dat ik weer welkom was en 
zoveel medewerking kreeg om mijn nieuwe functie vorm te geven. 
Dank hiervoor. Ik denk dat het Julius Centrum een geweldige basis is 
voor een echte academische huisartsopleiding. 

Collega opleiders van het UMC Utrecht. Samenwerken wordt steeds 
belangrijker in de gezondheidszorg. Dat moeten wij onze aios leren, 
want het gaat niet vanzelf. Ik ben blij deel uit te maken van de 
Centrale Opleidings Commissie om hier samen mee aan de slag  
te gaan.

Beste huisartsopleiders, jullie enthousiasme voor het vak is de basis 
voor het opleiden van onze nieuwe collega’s. In de praktijk wordt het 
vak geleerd. Daar zijn jullie het rolmodel. Dank voor jullie grote 
bijdrage aan de opleiding van nieuwe huisartsen.

De SBOH, en met name Cees Esser, wil ik bedanken voor de funda-
mentele steun voor de academisering van de huisartsopleiding in 
Nederland.
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Hooggeleerde De Melker, beste Ruut, bij jou heb ik de basis gekregen 
van mijn wetenschappelijke vorming. Samen met Frank van Balen 
heb jij mij een passie voor onderzoek gegeven. Ook heb jij mij de weg 
naar onderwijs gewezen. Dank hiervoor.

Beste maten van de Hof van Blom, samen met een geweldig stel 
assistentes hebben wij een prachtige praktijk opgebouwd. Eerst met 
Reint en Harold, van jullie kreeg ik de ruimte om me te ontwikkelen 
tot de academische huisarts. Nu ook met Nicole en Jaap Ronald, dank 
dat ik bij jullie mijn klinische rol mag blijven vervullen. Hier wil ik 
ook mijn Zwolse collega’s bedanken en in het bijzonder die van de 
Malint coöperatie. Met jullie heb ik geleerd dat het huisartsenvak 
veel meer is dan alleen patiëntenzorg. 

Dames en heren studenten, niet iedereen van u zal huisarts worden. 
Wel krijgt u allemaal met de huisarts te maken. Ik hoop voor u 
vooral beroepsmatig, maar het kan ook als patiënt. Kennis over wat 
de huisarts doet is dan essentieel. Daarom is goed onderwijs over de 
huisartsgeneeskunde en ook samenwerking met de huisarts van 
belang. Daar wil ik me voor inzetten. Voor de artsen in opleiding tot 
huisarts wil ik u een academische opleiding bieden, zodat u klaar 
bent voor uw maatschappelijke taak.

Lieve pa en ma. Ik ben heel blij dat jullie hier vandaag bij zijn. Het 
gezin is niet alleen voor de huisarts de basis. Ook voor mij was het 
warme nest een goed begin voor een leven in harmonie.

Lieve Willemien, jij zorgt dat ik met beide benen op de grond blijf 
staan. Jij bent voor mij een klankbord en stuurt bij waar dat nodig is. 
Samen hebben we een pracht stel kerels gekregen. David en Michiel, 
jullie hebben nu ook de eerste stappen in de academische wereld 
gezet en genieten daarvan. Ik gun jullie al je dromen.

Ik heb gezegd.
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