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Goede gezondheidszorg is een belangrijke waarde in onze samenleving. Ne-
derland beschikt over een zeer goede gezondheidszorg, die permanent mid-
delpunt is van allerlei maatschappelijke discussies. De redenen daarvoor zijn 
divers. In de eerste plaats omdat iedereen vroeg of laat met de zorg te maken 
krijgt, maar ook omdat de kosten van de zorg zich doorvertalen in de financi-
en van de overheid en uiteindelijk in de portemonnee van de burger. Ethische 
kwesties zijn ook onderdeel van dat debat. Waar liggen de grenzen van de zorg? 
Wat mag een behandeling kosten? De zorg is daarmee al jaren centraal onder-
deel van het publieke debat. Terecht of niet terecht, gewild of ongewild, maar 
dat publieke debat is een gegeven. Kenmerk van dat debat is veelal dat vra-
gen worden opgeroepen, de overheid met wetgeving en soms stelselwijziging 
daarop volgt en de zorgverleners daarop volgen met allerlei voorwaarden. De 
stelling is dan ook gerechtvaardigd dat nergens zoveel veranderingsvermogen 
van mensen wordt verwacht dan in de zorg en specifiek in de ziekenhuiszorg. 

Al die veranderingen in de zorg landen uiteindelijk in de spreekkamer van 
de medisch specialist, en het omgaan met die vraagstukken vraagt meer dan 
vakinhoudelijke kennis alleen. 

In mijn eigen opleidingstijd lag het accent voor 100% op de inhoud van het 
vak. Feedback kreeg je alleen als je vakmatig iets verkeerd deed en jaargesprek-
ken hielden niet veel in. Vroeger kon een ‘toegewijde dokter’ dan ook een so-
list zijn die heel veel van het vak wist en zich van zijn omgeving niets aantrok. 
In de tegenwoordige tijd red je het daar niet mee. Nu is ‘de toegewijde dokter’ 
een professional met een gedegen vakinhoudelijke kennis als basis, een team-
speler met diverse andere competenties en die open staat voor feedback (ook 
op het gedrag) en voor wie het leren nooit ophoudt. 
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In de specialistenopleidingen is een belangrijke stap gemaakt met de introduc-
tie van het competentiegericht onderwijs. Jonge artsen daarmee klaar maken 
voor de toekomst. 

Gezien de diversiteit aan ontwikkelingen die moeten worden vertaald in het 
functioneren van de arts, lijkt dit haast een onmogelijkheid. Maar met deze 
criteria komen we met elkaar verder. Het lijkt een enorme uitdaging voor de 
jonge specialist om aan alle criteria te voldoen. Het begint met bewust zijn 
van je zwakke plekken. Als je de stap maakt van ‘onbewust onbekwaam’ naar 
‘bewust onbekwaam’, dan heb je het verbeterpunt in beeld, kan je daaraan 
werken, wetende dat het leren levenslang nooit ophoudt. 

In deze nieuwe uitgave van de Catharina-reeks belichten de diverse auteurs 
vanuit verschillende invalshoeken dit boeiende thema. Als groot opleidings-
ziekenhuis hopen wij dat het boek een bijdrage levert aan de verdere ontwik-
keling van het competentiegericht onderwijs. Met als doel ‘toegewijde dokters’ 
die kunnen inspelen op wat in de situatie van hen wordt gevraagd. 
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Artsen anno 2016 moeten van veel markten thuis zijn. Ze runnen hun praktijk, 
helpen ziekenhuis of zorginstelling te besturen en managen, worden geacht de 
kosten te bewaken, af te stemmen met patiënten en collega’s over gepaste zorg, 
en hun werk veilig, toegewijd en kundig te doen vanuit de laatste stand van 
wetenschap en technologie. We kijken er niet meer van op dat de jonge men-
sen die voor dit vak kiezen dat allemaal moeten kunnen waarmaken. Immers, 
de tijd dat de arts aan medische expertise alleen genoeg had lijkt ver achter ons 
te liggen. Dit is echter een bedrieglijke voorstelling van zaken. Die tijd is er 
nooit geweest zal elke arts je vertellen. Het artsenvak is nooit een zaak geweest 
van het louter toepassen van medische kennis. Altijd is er ook de menselijke 
kant. Toch was dit een bezorgdheid die rond 2010 geuit werd door de mensen 
die voor de vervolgopleidingen van artsen verantwoordelijk zijn. En niet alleen 
in Nederland. In The Lancet verscheen dat jaar een uitgebreid artikel van een 
aan het tijdschrift gelieerde commissie van medische onderwijsexperts met een 
klemmende diagnose: het onderwijs aan jonge artsen loopt niet in de pas met 
de snelle ontwikkelingen in de gezondheidszorg.1 De curricula zijn gefragmen-
teerd, verouderd en statisch en leveren slecht geëquipeerde kandidaten af. Dat 
is een straf oordeel. Als oorzaken werden onder andere genoemd: eenzijdige 
focus op de technische kanten van het vak, slechte afstemming van compe-
tenties op de behoeften van de patiënt, gebrekkige vorming in teamwork en 
samenwerking, en weinig oog voor de bredere context waarin de zorg voor 
patiënten is ingebed. Hoog tijd dus, volgens deze expertcommissie, om het 
onderwijs aan nieuwe generaties artsen drastisch te veranderen. Uiteraard had-
den ze ook ideeën over hoe dat moest. Artsen van de toekomst zouden naast 
hun medisch specialisme vooral in de breedte beter moeten worden opgeleid: 
behalve in communicatie en samenwerking zou er ook in reflectieve vaardig-

1 Julio Frenk e.a.(2010) Health professionals for a new century: transforming education to 
strengthen health systems in an interdependent world, The Lancet.
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heden als kritisch redeneren en ethisch gedrag moeten worden geïnvesteerd. 
Deze kwaliteiten zouden helpen om in een voortdurend en snel veranderende 
omgeving beter te kunnen werken over de grenzen van de eigen discipline, en 
daarin tevens het nodige leiderschap op zich te kunnen nemen. 

In Nederland werd deze diagnose herkend en werd er een ambitieus verbe-
terprogramma ontworpen: de modernisering medische vervolgopleidingen 
(MMV). Men was het eens met de analyse dat de zogenaamde niet-medische 
of algemene competenties niet uit de verf kwamen in de praktijk. Voor de me-
disch geschoolde opleiders waren die minder vertrouwd en leken ze ook niet 
echt urgent. Speciaal voor dit probleem werd het programma CanBetter op-
gestart. De naam verwijst naar het onderliggende CanMEDS-model waarin 
de noodzakelijke competenties beschreven staan, en verwoordt de intentie om 
daar serieuzer mee aan de slag te gaan.2 CanBetter behelsde onder meer een op-
roep om ervaringen en good practices bijeen te brengen, om van elkaar te leren 
hoe de niet-medische competenties wel op een succesvolle manier aan te leren 
zijn. Inmiddels is het programma afgerond en is de taak om het verder te be-
geleiden van de KNMG overgenomen door de Federatie Medisch Specialisten. 

Met het CanBetterprogramma is flink aan de weg getimmerd. Het heeft ook 
voeding gegeven aan het besef dat het aanleren van de algemene competen-
ties net als de medische kerncompetenties, een lange termijn investering is die 
permanente aandacht blijft vragen, inoefening en ervaringsleren, als groei in 
levenswijsheid welhaast. De urgentie om hieraan te werken kan inmiddels nie-
mand meer ontgaan. In hoeveel discussies over de zorg draait het niet om een 
of meer van deze competenties? Over de kosten gaat het al jaren en steeds 
luider klinkt de roep dat ook artsen daarin een rol dienen te spelen. Moet er 
niet een grens gesteld worden aan de hoeveel geld die aan de verlenging van 
een mensenleven uitgegeven mag worden? Moeten artsen niet terughoudender 
worden in het aanbieden van behandelingen in de laatste levensfase? Moeilijke 
en precaire vragen waarop de antwoorden nog bepaald niet uitgekristalliseerd 
zijn. Daaronder ligt de problematiek hoe om te gaan met de enorme techno-
logische verworvenheden en hoe we als samenleving aankijken tegen ziekte en 
dood. ‘Moet alles wat kan?’. Dat zijn vragen die het strikte medische domein 
overstijgen maar waarvan de ingeburgerde overtuigingen wel zeer bepalend zijn 

2 Naast de kerncompetentie van het medisch handelen gaat het om: communicatie, maat-
schappelijk handelen, organisatie, professionaliteit, kennis en wetenschap, samenwerking.
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in de praktijk. En ook hiermee is welhaast een cultuurverschuiving in het ge-
ding, of minstens een grondige doordenking op zijn plaats van een gegroeide 
praktijk. Artsen hebben die vragen opgepakt, getuige bijvoorbeeld het recente 
symposium ‘De dokter en de dood’ (2015) dat op veel belangstelling kon re-
kenen. Daar kwamen regelrecht existentiële vragen aan bod, zoals hoe om te 
gaan met de angst en de hoop van de patiënt, die je als dokter niet onberoerd 
laten en meewegen in je beslissingen. Welke plek hebben je eigen emoties? Wie 
zorgt er voor de dokter? Die laatste vraag is des te meer van belang geworden 
aangezien burn-out klachten bij (jonge) artsen geen onbekend verschijnsel zijn.

Goed dat die vragen uitdrukkelijk gesteld en openlijk besproken worden door 
artsen op symposia en in de media. Dat is reden om optimistischer te zijn dan 
de auteurs van het Lancet artikel enkele jaren geleden. Er is heel wat gebeurd 
sindsdien, de zaak is in beweging. Met dit boek willen we een bijdrage leveren 
aan die beweging in de goede richting. Zodoende hebben we artsen en andere 
deskundige betrokkenen gevraagd om vanuit hun ervaring en expertise een stuk 
te schrijven over één van de algemene competenties. Het moesten geen abstracte 
theoretische verhandelingen worden, maar reflectieverhalen aan de hand van 
voorbeelden uit de praktijk, of onderzoek dat op zo’n praktijk betrokken is. Om 
het leerrendement te maximaliseren hebben we gekozen voor praktijken en situ-
aties waarin de betreffende competenties op de proef gesteld worden, de praktijk 
op het scherpst van de snede, waarin bekwaamheid de situatie ten goede kan 
keren. Daardoor is het een selectie van auteurs geworden die in het brandpunt 
van een maatschappelijk bediscussieerd thema staan of daar via onderzoek bij 
betrokken zijn. Het boek begint met drie hoofdstukken die de problematiek si-
tueren waarbij ook het perspectief van de patiënt is meegenomen, daarna volgen 
reflectiehoofdstukken die telkens een competentie als focus hebben. 

De aftrap van het project dat tot dit boek geleid heeft werd gegeven met de 
oratie van Frank Smeenk, bij de aanvaarding van zijn leerstoel aan de Univer-
siteit Maastricht. Smeenk heeft de leeropdracht kwaliteitsbevordering medisch 
specialistische vervolgopleidingen. In het hoofdstuk (1) dat uit zijn oratie is 
voortgekomen schetst hij de ontwikkelingen in de medische vervolgopleidin-
gen, de voornaamste problemen die zijn aangepakt en verdere verbetervoorstel-
len. Thijs Tromp, directeur van de christelijke vereniging van zorgaanbieders 
Reliëf, belicht de waardenverschuiving die zich in deze onderwijsvernieuwing 
lijkt te voltrekken. In de verwante discussies over technologie, kosten en de 
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natuurwetenschappelijke profilering van de geneeskunde, wordt gezegd dat 
er een dichotomie of minstens een disbalans bestaat tussen de zogenaamde 
harde en zachte kant, de harde en zachte waarden van het vak: aandacht versus 
cijfers, zorg versus efficiency. Tromp wijst op de verwevenheid en onderlinge 
afhankelijkheid van ‘hard’ en ‘zacht’. Hij beargumenteert dat investeren in de 
zachte kant loont, omwille van patiënt en zorgverlener, en zelfs in harde valuta.

Nicky Westerhof geeft in hoofdstuk 3 vanuit patiënt perspectief aan wat zij 
van een goede arts verwacht. Zij doet dat vanuit de ervaringen die zij heeft 
opgedaan, toen preventief haar borsten verwijderd moesten worden om borst-
kanker te voorkomen. 

De Rotterdamse hoogleraar en kinderarts Ans van der Ploeg is de ontdekker 
van het medicijn Myozyme, het middel dat helpt bij de ziekte van Pompe. In 
de discussies over kostenbeheersing en de vergoeding van dure en weesgenees-
middelen wordt Myozyme telkens als voorbeeld genoemd. Dat is spannend en 
bedreigend voor de kinderen die er van afhankelijk zijn en hun ouders. Myo-
zyme is het eerste medicijn wereldwijd dat helpt tegen spierziekte. Samen met 
Eric van de Laar en Jan Peil heeft Van der Ploeg in hoofdstuk 4 beschreven hoe 
je bevlogen onderzoek, toegewijde patiëntenzorg en belangenbehartiging in 
de politieke arena combineert in je vak, en dat dit niet lukt zonder vergaande 
samenwerking met heel veel anderen.

De vaardigheid van communicatie is beschreven vanuit de thematiek ‘tijdig 
spreken over het levenseinde’. In de regio Eindhoven zijn we aan de slag ge-
gaan met de gelijknamige campagne van de KNMG, in een project waar we 
artsen gevraagd hebben hoe het is om dergelijke gesprekken met chronische 
patiënten te voeren en of er behoefte bestaat aan ondersteuning of handvat-
ten. Verschillende onderzoeken hebben uitgewezen dat artsen en patiënten 
een drempel over moeten om het in een niet-acute fase over de zorg rond het 
levenseinde te hebben. Van de Laar, Geert van der Aa, Kim Naus, Hennie van 
Bavel en Harm Rutten beschrijven in hoofdstuk 5 wat het project aan inzich-
ten heeft opgeleverd over de competentie communicatie.

Wetenschappelijke vaardigheden worden ook geschaard onder de algemene 
competenties in het CanMEDS-model. Er zijn twee hoofdstukken opgeno-
men die beschrijven hoe wetenschap het werk van de arts beïnvloed, en waarom 
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dus wetenschappelijke kennis en vaardigheden van belang zijn. Hoofdstuk 6 
beschrijft het project Meetbaar Beter, een initiatief dat een aantal jaar geleden 
door de hartcentra van het Catharina Ziekenhuis Eindhoven en het Sint An-
tonius Ziekenhuis in Nieuwegein is opgestart en waaraan inmiddels een groot 
aantal andere hartcentra, waaronder die van verschillende academische zieken-
huizen, deelnemen. Waar het om gaat in dit project is het inzichtelijk maken 
van de prestaties van de hartcentra, om aan de hand daarvan het eigen handelen 
te verbeteren. Daniela Veldman Schulz, Lokien van Nunen, Dennis van Veghel, 
Lukas Dekker en Bart van Straten laten zien hoe ook in de opleiding van deze 
uitkomsten geleerd kan worden. Onderzoek als spiegel van je eigen presteren. 

Een andere hoedanigheid van wetenschap beschrijft Harmen Bijwaard in 
hoofdstuk 7. Door wetenschappelijke en technologische innovaties verandert 
de geneeskunde voortdurend. En die verandering treft ook het profiel van 
de toekomstige arts. Bijwaard spreekt van een T-shaped professional. Dit past 
bij het beeld dat ook CanBetter voor ogen heeft. Specialistische kennis in de 
diepte en een breed pallet aan andere vaardigheden, waarbij het aanvullende 
van Bijwaards optiek is dat ook de breedte meer en meer van (digitale) tech-
nologie doortrokken raakt. 

Hoe houd je de bezieling in je vak? Dat is de vraag die palliatief arts en fi-
losoof Marc Desmet behandelt in hoofdstuk 8. Vanuit de bezorgdheid dat 
toenemende bureaucratie, voortdurende organisatieveranderingen en bezui-
nigingen de motivatie van (jonge) artsen aantasten heeft hij zich hierin ver-
diept. Zorgelijk zijn de cijfers over burn-out en verlating van het vak. Desmet 
geeft zijn duiding vanuit de invalshoek van organisatie en management, hij 
bespreekt voorbeelden van een betere balans tussen de organisatorische taken 
en de kern van het artsenvak en reikt concrete handvatten om die balans ook 
op individueel vlak te behouden of (her)vinden.

Een heel ander risico ligt er voor artsen en zorginstellingen in de moderne me-
dia. ‘Ons handelen ligt maatschappelijk gezien onder een vergrootglas’, hoor 
je regelmatig verzuchten. Mensen zijn feilbaar en artsen zijn mensen, dus ook 
in hun werk loopt het soms anders dan bedoelt of bedacht was, en er zijn 
ook gewoon grenzen aan wat mensen en dus ook artsen kunnen. Openheid is 
een groot goed, echte misstanden kunnen dan aangepakt worden. Maar niet 
elk verhaal dat in de media als zodanig gepresenteerd wordt betreft een mis-
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stand. Joep Hubben, hoogleraar gezondheidsrecht aan het Universitair Me-
disch Centrum Groningen (UMCG), bepleit in hoofdstuk 9 dat mediabeleid 
en -vaardigheden van belang zijn om onterechte beschadiging te voorkomen.

Een slechte prognose kan een crisis bij de patiënt teweegbrengen. Een voor 
vanzelfsprekend gehouden toekomstperspectief kan in één keer instorten, als 
bijvoorbeeld de diagnose kanker gesteld wordt. Wat is je rol als arts in dit aspect 
van het ziekteproces, het aspect van heroriëntatie vinden in je leven of verzoe-
ning met onomkeerbare degeneratie of een onafwendbaar einde? Jos Pieper, 
Wim Smeets en Nicolette Hijweege deden onderzoek naar de plek van zinge-
ving in het beroep van de arts. In hoofdstuk 10 beschrijven zij hun bevindingen 
plus de aandachtspunten die dat voor de opleiding van artsen heeft opgeleverd. 

Een van die bevindingen is dat artsen behoefte hebben aan informatie, vorming 
en advies op het vlak van medische ethiek. In hoofdstuk 11 beschrijft ethicus 
en filosoof Lieke van der Scheer, op basis van haar ervaringen in meerdere aca-
demische centra, hoe de ethiek in de opleiding en het dagelijks werk in een 
ziekenhuis geïmplementeerd kan worden. Voor ethiek geldt hetzelfde als zin-
geving, het is niet iets dat van buiten af aan de geneeskunde wordt toegevoegd, 
maar het is inherent aan geneeskunde als zorg voor zieke mensen. Ethiek in de 
kliniek gaat vooral over het beter leren praten met elkaar – zorgverleners onder-
ling, en zorgverleners met patiënt en familie – over gevoelige keuzes. 

Wij hopen dat de hier bijeengebrachte rijkdom aan praktijkervaringen, reflec-
ties en handreikingen een verdere impuls geven aan de ontwikkeling van het 
indrukwekkende werk van artsen om patiënten en hun naasten bij te staan en 
te helpen tijdens het ingrijpende gebeuren van ziek zijn. 

Frank Smeenk, Harm Rutten en Eric van de Laar


