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Voorwoord
In dit rapport worden de bevindingen beschreven van een onderzoek onder aios
ouderengeneeskunde, opleiders en docenten, HR-medewerkers en de bedrijfsarts. Door gebruik te
maken van de focusgroep methodiek kon inzicht worden verkregen in factoren die samen kunnen
hangen met verzuim en uitval van aios ouderengeneeskunde.
Het onderzoek werd gefinancierd door de SBOH,de werkgever van aios
ouderengeneeskunde. In opdracht van de SBOH werd het onderzoek uitgevoerd door de afdeling
Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboud UMC in Nijmegen.
Onderzoek zoals dit is niet mogelijk zonder de inzet van ervaringsdeskundigen. Hierbij willen wij alle
deelnemers hartelijk bedanken voor hun tijd en bereidwilligheid om hun ervaringen open met ons te
delen. Ook zijn wij Juul Wolken dankbaar voor het minutieus doorlopen van de concepttekst.

Nijmegen, december 2014
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In dit rapport vindt u de bevindingen van een kwalitatief onderzoek naar oorzaken van de verhoogde
verzuim- en uitvalcijfers van aios ouderengeneeskunde. Voorgaand onderzoek toonde aan dat
verzuim en uitval van aios te maken kan hebben met zowel factoren in het werk als factoren in de
opleiding. Daarnaast kunnen persoonsgebonden eigenschappen van invloed zijn op de mate waarin
aios in staat zijn om te gaan met de uitdagingen waar zij gedurende hun opleiding en de uitoefening
van hun vak voor worden gesteld. In dit onderzoek werd daarom aandacht besteed aan de thema´ s:
werk, opleiding en persoon.
De bevindingen die in dit rapport zijn beschreven, zijn gebaseerd op elf focusgroep- gesprekken.
Gesproken is met zowel aios ouderengeneeskunde, als met hun opleiders, hun docenten, de HRmedewerkers en de bedrijfsarts. Deelname was op vrijwillige basis. Om de representativiteit van de
groep deelnemers te waarborgen werden zowel aios die delen van de opleiding als zwaar beleven,
als aios die geen belemmeringen ondervinden uitgenodigd. Door in de planning van de gesprekken
aan te sluiten bij bestaande overleg- of onderwijsstructuren is de drempel voor deelname zo laag
mogelijk gemaakt.
Factoren in het werk
De aios die deelnamen aan het onderzoek waren allen zeer positief over hun keuze om specialist
ouderengeneeskunde te worden. Het werken met ouderen met zeer diverse zorgvragen en de grote
taakafwisseling en autonomie die zij reeds als aios ervaren zijn aspecten die dit werk voor hen
interessant en uitdagend maken.
Factoren die de werkbeleving van aios ouderengeneeskunde in negatieve zin kunnen beïnvloeden
zijn ‘onzekerheid over het medisch handelen’ en ‘weinig controle over het dagelijks werk’. De
onzekerheid wordt ingegeven door een gebrek aan ervaring in het verlenen van zorg aan oude
mensen met complexe medisch problematiek. De aios ervaren bovendien een gebrek aan vaste
procedures. Het aantal protocollen waar specialisten ouderengeneeskunde op kunnen varen is nog
beperkt en de variatie in de patiëntengroep is door individuele verschillen en multimorbiditeit groot.
Meer algemene protocollen zijn daardoor lastig te gebruiken in de praktijk van de
ouderengeneeskunde. Ook onzekerheid door hun positie van specialist in opleiding speelt een rol:
een aios en zijn opleider hebben een meester-leerling relatie waarin de aios afhankelijk is van zijn
opleider en de aios heeft al grote verantwoordelijkheden terwijl zijn specialistische kennis en
vaardigheid in aanvang nog beperkt is. Voor een aios ouderengeneeskunde geldt bovendien dat hij
moet leren om een multidisciplinair team aan te sturen dat grotendeels bestaat uit (dikwijls
laaggeschoolde) verzorgenden. Leren communiceren en regisseren binnen dit multidisciplinaire team
is een vaardigheid die aangeleerd moet worden om succesvol te kunnen handelen.
Tenslotte kan ook de positie van de specialisten ouderengeneeskunde binnen verpleeghuizen een
rol spelen via hun vaak beperkte invloed in de organisatie van een verpleeghuis. De aios signaleren
dat, mogelijk daarmee samenhangend, de organisatie in sommige verpleeghuizen niet goed is
afgestemd op het werk van de artsen. Dit bemoeilijkt de planning van het werk, waardoor de
werkdruk hoger wordt.
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Factoren in de opleiding
De opleiding bestaat uit twee delen: theoretische scholing en leren in de praktijk. De theoretische
scholing vindt één keer per week plaats, meestal op het opleidingsinstituut. De overige tijd wordt
besteed aan het leren in de praktijk binnen de verschillende stages. Beide onderdelen van de
opleiding kennen factoren die voor sommige aios de kans op verzuim en uitval kunnen doen
toenemen.
De opleiding wordt qua opzet goed gewaardeerd. De wekelijkse terugkomdag, de aandacht voor
persoonlijke ontwikkeling binnen de opleiding en de verschillende stages worden positief beoordeeld
door de aios. Wel zijn op verschillende punten verbeteringen mogelijk. De opgegeven literatuur ter
voorbereiding op de terugkomdag is omvangrijk en vaak niet recent, de opdrachten zijn soms erg
tijdsintensief en de bespreking van de stof levert volgens de aios (te) weinig op. Soms komt dat
omdat in de gekozen onderwijsvorm het antwoord van de aios zelf wordt verwacht, terwijl hun
kennisniveau nog onvoldoende is. In andere gevallen heeft de docent volgens de aios onvoldoende
kennis over het specifieke onderwerp dat behandeld wordt. Ten slotte maakt een relatief grote
hoeveelheid leesstof het lastig voor aios om zich altijd goed voor te bereiden op de terugkomdag.
Hierdoor vinden veel aios niet de verdieping die zij zoeken. Dit wordt als een gemis ervaren, want het
uitbreiden en verdiepen van hun medische kennis biedt hen zekerheid tijdens het werk.
Andere onderwerpen die volgens de aios meer, eerder of duidelijker aan bod zouden moeten
komen zijn het leren managen van een afdeling in een verpleeghuis en het leren stellen van grenzen.
In de afhankelijke positie van de aios is het lastig om grenzen te bewaken, zeker als je hoog
gemotiveerd bent en niet goed weet wat er van je verwacht kan worden.
Een belangrijk punt van aandacht is de ervaren onveiligheid binnen de opleiding. Uit dit onderzoek
blijkt dat ervaren onveiligheid een rol speelt bij de bereidheid van aios om hun problemen op het
werk en andere belemmeringen voor het succesvol doorlopen van de opleiding te bespreken met de
docent. Tijdige melding van problemen is noodzakelijk om preventief op te kunnen treden en uitval
te voorkomen.
Veel aios gaven aan zich kwetsbaar te voelen. De gehanteerde beoordelingscriteria zijn voor hen
onduidelijk en zij vinden het lastig dat hun docenten en opleiders zowel de taak van coach als
beoordelaar hebben. Zij hebben ook de indruk dat de stem van de docent bij de selectieve
beoordeling erg zwaar weegt in vergelijking met die van de opleider. Het gevoel afhankelijk te zijn
van de docenten wordt daardoor groter. Daarnaast geven zij aan soms steun vanuit de opleiding te
missen. Hun indruk is dat hun mening over de opleiding, de docenten, de opleiders of de
opleidingslocaties vaak niet wordt gehoord.
Volgens docenten en opleiders is het inderdaad lastig om duidelijk te maken waarop zij precies
beoordelen. Verschillende aspecten van het handelen van een specialist ouderengeneeskunde zijn
subjectief van aard, zoals communicatieve vaardigheid of empathie. Aios zien dat probleem ook.
Toch is het aan te bevelen hier aandacht aan te besteden. Gevoelens van onveiligheid en
onzekerheid zullen anders niet verminderen.
Docenten hebben niet de indruk dat hun stem relatief zwaar weegt bij de selectieve beoordeling
van de aios. Zij baseren zich hiervoor op de beoordeling van de opleider en de inhoud van het
portfolio en combineren dit met de indruk die zij en andere docenten van de aios krijgen tijdens de
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terugkomdag. Het portfolio bevat beoordelingen vanuit diverse kanten. Hierdoor kan juist een goede
indruk verkregen worden van het functioneren van de aios.
De aios vinden dat het portfolio wel helpt om gericht feedback te vragen, maar dat het ‘vullen’
van het portfolio tijdrovend is. Het rendement van sommige onderdelen wordt door sommigen als
beperkt ervaren. Aios geven bovendien aan dat de docenten, net als de opleiders, zeer verschillend
met het portfolio omgaan. Soms heel nauwgezet, soms heel oppervlakkig. In het laatste geval lijkt de
hoeveelheid korte praktijkbeoordelingen en reflectieverslagen belangrijker dan de inhoud of de
kwaliteit ervan. Hierdoor heeft het portfolio minder waarde als leerhulpmiddel voor de aios en als
monitorings- en beoordelingsinstrument voor de docent.
Een groot deel van de opleiding vindt plaats in de praktijk. Om goed te kunnen leren in de praktijk
zijn opleiders voor de aios erg belangrijk. Zij leiden en begeleiden de aios in zijn leerproces, zij bieden
mentale steun waar nodig en zorgen voor een goede leeromgeving. Aios zijn vaak zeer tevreden over
hun opleider. De band is over het algemeen goed; zij werken nauw samen en maken dezelfde dingen
mee. Een opleider snapt meestal goed waar het over gaat als een aios een probleem heeft.
In de gesprekken met aios kwam echter naar voren dat het verschil in kwaliteit tussen opleiders
groot is. Datzelfde geldt voor de opleidingsplaats. Aios vinden het de verantwoordelijkheid van de
opleiding om de kwaliteit van de opleider en de opleidingsplaats te waarborgen. In praktijk blijkt dit
lastig. Opleiders worden vanuit de SBOH gestimuleerd om de kaderopleiding voor opleiders te gaan
volgen en vanuit de opleidingen om mee te doen aan de terugkomdagen voor opleiders. Maar niet
alle opleiders wonen deze dagen altijd bij. Vooral opleiders uit andere stages dan die in
verpleeghuizen worden vaak gemist. Ook lijkt de opleiding relatief weinig contact te hebben met de
opleiders. Vooral het contact tussen de docenten en de opleiders in ziekenhuizen lijkt moeizaam.
Opleiders geven aan te staan voor hun aios zodat deze de kans krijgt om te leren. De opleiders zijn
voor hun taakuitvoering echter afhankelijk van de mogelijkheden binnen het huis. De
omstandigheden in het verpleeghuis kunnen bovendien snel veranderen wanneer zich een probleem
voordoet binnen de personele bezetting. Het wordt daarmee extra belangrijk dat een aios voor
zichzelf kan opkomen wanneer de opleidingssituatie om welke reden dan ook te wensen overlaat.
Door de eerder genoemde afhankelijke positie van aios – hier gaat het om de afhankelijkheid van de
opleider als beoordelaar van zijn stage – zijn veel aios echter terughoudend in het bekritiseren van
hun opleider of de opleidingssituatie. De angst voor een slechte beoordeling speelt dan mee.

Persoonlijke factoren
De verschillen tussen opleiders en stageplaatsen zijn groot. Dit geldt ook voor de verschillen tussen
aios. Een duidelijk verschil is het startniveau. Waar sommige aios pas kort geleden zijn afgestudeerd,
hebben anderen al een carrière achter de rug. Soms was dat in een ander specialisme, soms ook
buiten de directe patiëntenzorg. De opleiding lijkt inhoudelijk gericht op de jongere aios. Oudere aios
geven aan dat zij zelf hun hiaten in medische kennis dienen bij te spijkeren, maar dat hen geen of
weinig vrijstellingen worden geboden ten aanzien van verplichte leerdoelen die gericht zijn op
facetten van zorg welke zij al in ruime mate beheersen. Dit maakt de opleiding voor deze groep aios
extra zwaar.
Ook is gesproken over de invloed van de etnische achtergrond op de mogelijkheid om de
opleiding af te kunnen ronden. Aios en docenten gaven aan dat vooral een gebrekkige beheersing
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van de Nederlandse taal funest kan zijn. Het is dan lastig de patiënt en zijn familie te begrijpen, maar
ook om bijvoorbeeld richting de verzorging duidelijk te maken wat het te voeren beleid is. Het lijkt
daarom raadzaam in de selectieprocedure pas iemand te selecteren als het Nederlands op voldoende
niveau is. Door het ruimere aanbod aan aios kan de selectie van aios ouderengeneeskunde strenger
zijn dan voorheen.
Karaktereigenschappen die invloed kunnen hebben op het goed kunnen doorlopen van de opleiding
zijn ‘assertiviteit’ en ‘perfectionisme’. Deze eigenschappen werden genoemd door zowel aios, als
opleiders en docenten. Aios hebben de indruk dat je meer kans hebt om uit te vallen wanneer je niet
goed voor jezelf kunt opkomen, wanneer je subassertief bent. Ook aios die perfectionistisch zijn
ingesteld hebben het relatief zwaar omdat zij, door hun behoefte aan zekerheid, extra veel tijd kwijt
zijn aan hun studie en werk.
Daarnaast vertellen zowel aios als opleiders en docenten dat het voor veel aios lastig is om de
eigen grenzen aan te geven. Dit heeft deels met onzekerheid te maken. De aios weten niet goed wat
van hen verwacht mag worden en voelen zich afhankelijk van de docent en de opleider die hen
tevens moeten beoordelen. Ook speelt mee dat veel aios het als een vertrouwen in hun capaciteiten
ervaren wanneer ze extra zorgtaken krijgen toegewezen. Ze willen dit vertrouwen niet beschamen,
mede omdat zij beseffen dat minder inzet van hun kant meer werk voor de opleider en zijn collega’s
betekent. Aios ervaren het ook vaak als falen wanneer zij om een kleiner aantal patiënten (in dit
rapport verder ‘caseload’ genoemd) moeten vragen. Voldoende aandacht voor een juiste caseload
per aios van zowel de opleider als vanuit de opleiding, lijkt een belangrijke voorwaarde om
overbelasting te voorkomen.
Conclusie
Tijdens de focusgroep gesprekken met aios ouderengeneeskunde, docenten, opleiders en HRmedewerkers kwam een veelheid aan factoren aan de orde welke de kans op verzuim en uitval van
aios kunnen vergroten. Deze knelpunten zijn deels te vinden in het werk tijdens de praktijkscholing
en deels in aspecten van de theoretische opleiding. Ook persoonlijke kenmerken zoals onzekerheid,
perfectionisme en subassertiviteit kunnen bijdragen aan de kans op uitval en verzuim. Van groot
belang lijkt de drempel die door sommige aios wordt ervaren om hun problemen open te bespreken
met de docent en/of de opleider. Door deze drempel worden problemen soms pas zichtbaar als het
te laat is. Streven naar een grotere openheid is daarom belangrijk om uitval en verzuim te
voorkomen.
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Introductie

Mensen worden steeds ouder. Het aandeel 80 plussers in de Nederlandse bevolking neemt gestaag
toe. Cijfers van het CBS tonen dat het aantal 80 plussers in de periode van 2007 tot 2013 met ruim
100.000 personen toenam (www.statline.cbs.nl). Een verdere groei van het aantal 80-plussers is te
verwachten. In deze groep is het aandeel kwetsbare ouderen groter dan onder jongere ouderen.
Volgens de definitie is bij kwetsbare ouderen sprake van een proces van het opeenstapelen van
lichamelijke, psychische en/of sociale tekorten in het functioneren waardoor de kans vergroot is op
negatieve gezondheidsuitkomsten zoals functiebeperkingen, opnames en overlijden (Gobbens,
Luijkx, Wijnen-Sponselee, van Assen, & Schols, 2011). Kwetsbare ouderen hebben dus meer
specifieke zorg nodig (zoals opname in een verpleeghuis) dan niet kwetsbare ouderen. Hoewel het
aantal kwetsbare ouderen minder snel toeneemt dan het aantal ouderen (C. Van Campen, 2011), zal
de verwachte vraag naar specialisten ouderengeneeskunde de komende jaren flink toenemen
(Capaciteitsorgaan, 2013).
Uit cijfers van het Capaciteitsorgaan blijkt echter dat de uitstroom uit de opleiding de vraag naar zorg
voor kwetsbare ouderen niet aan kan. Het aantal vacatures voor specialisten ouderengeneeskunde is
hoog. Het aantal (basis)artsen dat voor een opleiding tot specialist ouderengeneeskunde kiest was de
afgelopen jaren te krap, waardoor de instroom kleiner was dan gewenst. Daarnaast is het aantal aios
dat op enig moment in de opleiding uitvalt, hoger dan gewenst. In de periode tussen 2005 en 2012
varieerde het uitvalpercentage - het percentage aios dat per opleidingscohort uitvalt - tussen de
5,2% en 8,0%. Zonder pogingen om de uitval terug te dringen zal dit percentage de komende jaren
rond de 7% blijven (Capaciteitsorgaan, 2013). Daarmee is de gemiddelde uitval onder aios
ouderengeneeskunde hoger dan die van de huisartsopleiding, waar de gemiddelde jaarlijkse uitval
2% bedraagt (Capaciteitsorgaan, 2013). Interne cijfers van de SBOH laten bovendien zien dat ook het
verzuim onder aios ouderengeneeskunde hoger is dan onder huisartsen in opleiding. Om deze cijfers
in perspectief te plaatsen: uitval van aios in de tweede lijn varieert tussen 3,2% en 19,4% en is
gemiddeld 8,5% (Katzenbauer, 2009).
Als mogelijke oorzaken voor uitval onder aios ouderengeneeskunde worden de competenties van de
aios en de soepele selectiecriteria genoemd (Capaciteitsorgaan, 2013). In eerder onderzoek onder
aios ouderengeneeskunde naar de kwaliteit van de opleiding werden verbeterpunten aangereikt ten
aanzien van zowel de inhoud van de opleiding als de kwaliteit van de opleiders en de docenten. Over
het algemeen werd de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde positief beoordeeld (NIVEL,
2012). Dit onderzoek bood nog onvoldoende aanknopingspunten voor het verbeteren van de relatief
hoge uitvalcijfers. De SBOH heeft daarom onderzoekers verbonden aan de sectie arbeid en
gezondheid van het Radboud Universitair Medisch Centrum de opdracht verleend om nader
onderzoek te doen naar oorzaken van verhoogd verzuim en uitval onder aios ouderengeneeskunde.
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1.1 Verzuim en uitval
Verzuim en uitval zijn twee verschillende begrippen. Onder verzuim verstaan we ´het tijdelijk niet op
het werk verschijnen omdat iemand daar door gezondheidsbeperkingen niet toe in staat is´.
Langdurig verzuim kan resulteren in blijvende uitval (Flach, Groothoff, & Bültmann, 2013) in de vorm
van arbeidsongeschiktheid of door het besluit om ander werk te zoeken. Verzuim kan zeker in een
opleidingssituatie een probleem vormen wanneer dit tot vertraging leidt of tot de onmogelijkheid
om verplichte onderdelen met succes af te ronden. Dit kan vervolgens tot uitval leiden wanneer een
aios besluit of gedwongen is om de opleiding voortijdig te verlaten. Uitval uit een opleiding kan ook
ontstaan wanneer deze opleiding onvoldoende aansluit bij iemands interesses of competenties.
Verzuim en uitval gaan dus niet altijd samen.
In het onderzoek naar uitval en verzuim wordt aandacht besteed aan die factoren waarvan bekend is
dat zij van invloed zijn op uitval of verzuim. Verzuim is doorgaans het gevolg van
gezondheidsproblemen. De gezondheid van werknemers staat echter niet op zichzelf. Hun
gezondheid kan bijvoorbeeld beïnvloed worden door de werkomstandigheden. In werksituaties waar
weinig mogelijkheden zijn om zelf invloed uit te oefenen op de besteding van de tijd
(regelmogelijkheden, autonomie) en waar veel taken in een bepaalde tijdsperiode afgerond moeten
worden (werkdruk) is de kans op psychosociale gezondheidsproblemen zoals burn-out groter (Head
et al., 2006). Naast de werksituatie is ook de privésituatie van invloed op de gezondheid van
werknemers. Een privésituatie waarin het langdurig onmogelijk is om te herstellen van een
vermoeiende werkdag, geeft een verhoogde kans op mentale en fysieke gezondheidsproblemen
zoals burnout en cardiovasculaire klachten (Janssen, Kant, Swaen, & Schröer, 2003; Prins, GazendamDonofrio, et al., 2007).
Aios ouderengeneeskunde zijn nieuwkomers in het veld van de ouderengeneeskunde. Het is
daarom te verwachten dat uitval ook veroorzaakt kan worden door onvrede met het werk omdat het
toch niet is wat men ervan verwachtte. Ook kan het voorkomen dat een aios niet kan voldoen aan de
vereisten vanuit de opleiding.
De verwachting is dus dat naast gezondheidsfactoren ook factoren in het werk of de privésituatie,
en factoren die te maken hebben met de opleiding ertoe kunnen leiden dat een aios uitvalt of
(langdurig) verzuimt.
Per individu kan echter verschillend worden geoordeeld over vergelijkbare omstandigheden. Dat
komt doordat de perceptie op omstandigheden beïnvloed wordt door persoonlijke voorkeuren en
eigenschappen. Bijvoorbeeld de mate waarin stress op het werk wordt ervaren zal onder andere
samenhangen met persoonlijke eigenschappen zoals het om kunnen gaan met veranderingen, een
gevoel van onzekerheid of het vermogen overzicht te houden (Rick, Briner, Daniels, Perryman, &
Guppy, 2001). Zo zal een werknemer die er moeite mee heeft om overzicht te houden meer
vermoeid raken in een omgeving waarin zich regelmatig verstoringen en calamiteiten voordoen, dan
een collega die meer flexibel is. Ervaren stress op het werk is een belangrijke oorzaak voor verzuim
(Cox, Griffiths, & Rial-Gonzáles, 2000). Daarom zal tevens aandacht moeten uitgaan naar persoonlijke
factoren die in verband worden gebracht met de kans op verzuim of uitval.
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1.2 Doel van het onderzoek
In het onderzoek is antwoord gezocht op de vraag: ‘Wat zijn oorzaken van de verhoogde
verzuimcijfers en uitval onder aios ouderengeneeskunde?’. Het doel van de opdrachtgevers is om
deze informatie te benutten om de omvang van de uitval en het verzuim te verminderen. Tijdens een
brainstormsessie in oktober 2013 met opdrachtgever de SBOH, de hoofden van de drie opleidingen
(GERION, LUMC en VOSON) en medewerkers die veel met aios die uitvallen te maken hebben, bleek
dat er al veel ideeën zijn over de mogelijke oorzaken van verzuim en uitval. Dit onderzoek is bedoeld
om nader te verkennen wat er speelt. Het onderzoek is daarom exploratief van aard. De focus is
gericht op factoren die de werkbeleving en het opleidingsklimaat van aios ouderengeneeskunde
bepalen. Zoals in de voorgaande alinea is beschreven gaat het daarbij zowel om factoren uit het werk
en de privésituatie, als om mogelijke knelpunten in de opleiding en persoonlijke eigenschappen en
vaardigheden die van invloed kunnen zijn om de opleiding met succes te volbrengen.
1.3 Theoretisch model
Een veelgebruikt model voor het verklaren van werkuitkomsten zoals verzuim en uitval is het Job
Demands-Resources model (Demerouti, Bakker, Nachreiner, & Schaufeli, 2001; Schaufeli & Taris,
2013). Er worden twee typen werkfactoren onderscheiden: werkeisen (job demands) en
hulpbronnen (job resources) (figuur 1). Werkeisen vereisen een fysieke of mentale inzet, terwijl
hulpbronnen kunnen helpen bij het reduceren van de benodigde inspanning om de werkeisen het
hoofd te bieden. Wanneer de werkeisen te hoog zijn, moet er extra inspanning worden geleverd om
de arbeidsprestatie op peil te houden. Dit wordt het uitputtingsproces genoemd. Voorbeelden van
werkeisen zijn bijvoorbeeld werkdruk, inter-persoonlijke conflicten en emotionele belasting van het
werken met bijvoorbeeld patiënten en diens familieleden. Wanneer hulpbronnen ontoereikend zijn,
kan een werknemer onvoldoende inspelen op en herstellen van de werkeisen, waardoor de
werkdoelen niet worden behaald en overbelasting dreigt (De Croon, Sluiter, Blonk, Broersen, &
Frings-Dresen, 2004; Sluiter, Van der Beek, & Frings-Dresen, 1999). Omgekeerd levert het behalen
van doelstellingen juist energie op en motiveert het om zich extra in te spannen om het werk goed te
doen. Dit is het motivationele proces. Voorbeelden van hulpbronnen zijn feedback, regelruimte en
sociale steun, zowel op het werk als thuis.
De manier waarop werkfactoren van invloed zijn op de werkbeleving wordt bepaald door
persoonlijke kenmerken en eigenschappen. Dit worden persoonlijke hulpbronnen genoemd:
psychologische kenmerken of aspecten van het Zelf, die verband houden met iemands weerbaarheid
en betrekking hebben op diens vermogen om de omgeving op een succesvolle manier te beïnvloeden
of naar de eigen hand te zetten. Voorbeelden zijn emotionele stabiliteit, extraversie, optimisme,
waargenomen eigen competentie (self-efficacy), veerkracht en zelfvertrouwen (Schaufeli & Taris,
2013). Door individuele verschillen kan de mate waarin de werkfactoren als een belasting worden
ervaren variëren. Zo zullen aios die nooit eerder in het verpleeghuis werkten, aios die zich relatief
vaak onzeker voelen en aios met een beperkte belastbaarheid eenzelfde werksituatie anders ervaren
en beoordelen dan aios die hier niet mee te maken hebben.
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Figuur 1 Schematische weergave van het Job Demands-Resources raamwerk in deze studie

Uitputtingsproces

Werkeisen
Werkbeleving
(Stress/welbevinden)

Uitval/verzuim

(Persoonlijke)
hulpbronnen

Motivationeel proces

1.4 Opbouw van het rapport
In deze inleiding kwam de operationalisering van de onderzoeksvraag en de theoretische
onderbouwing van de gekozen aanpak aan bod. In hoofdstuk twee zullen de onderzoeksmethode en
de opzet van het onderzoek, alsmede de werving van de deelnemers en de analysestrategie
toegelicht worden. Daarnaast zal de onderzoekpopulatie in dat hoofdstuk beschreven staan. De
bevindingen uit het onderzoek worden in hoofdstuk drie geschetst. De resultaten zullen met behulp
van illustrerende uitspraken van deelnemers worden onderbouwd. Het laatste hoofdstuk bevat een
samenvatting van de bevindingen en een beschouwing op de resultaten. Als bijlage worden
aanbevelingen van deelnemers aan het onderzoek voor het voorkomen van uitval en verzuim
beschreven.
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Hoofdstuk 2

Methode van onderzoek

In dit hoofdstuk wordt uitleg gegeven over de manier waarop het onderzoek is verricht. Eerst zal
nader ingegaan worden op de methodiek.
2.1 Onderzoeksmethode
In het onderzoek is gebruik gemaakt van zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden.
Wanneer nog weinig bekend is of onvoldoende zekerheid bestaat ten aanzien van de oorzaken en
oplossingsrichtingen van een probleem, is kwalitatief, explorerend onderzoek een goede methode
om deze informatie te vergaren. Voor het huidige onderzoek, dat oorzaken tracht te vinden van
verhoogde uitval- en verzuimcijfers onder aios ouderengeneeskunde, werd daarom gebruik gemaakt
van de focusgroep methodiek. Middels deze methodiek kunnen deelnemers in groepsgesprekken
redenen, motieven of verklaringen aandragen voor oorzaken van een bepaald probleem waar de
onderzoeker in eerste instantie niet van op de hoogte is.
De deelnemers worden ingedeeld in groepen van ongeveer 5 tot 7 personen, die allen één of meer
relevante kenmerken gemeen hebben. De aanwezigheid van andere deelnemers met vergelijkbare
ervaringen leidt ertoe dat nuances of verschillende opvattingen sneller ontdekt kunnen worden
doordat deelnemers reageren op elkaars inbreng. Op deze manier kan meer informatie vergaard
worden dan wanneer er sprake zou zijn van individuele interviews. Een gespreksleider zit de
focusgroep voor, stelt vragen en zorgt ervoor dat het gesprek inhoudelijk bijdraagt aan de
beantwoording van de vraagstelling.
Voorafgaand aan en tijdens de gesprekken wordt de deelnemers gevraagd om toestemming voor het
opnemen van het gesprek op band. Deze gesprekken worden vervolgens woordelijk uitgetypt. De
teksten dienen als basis voor de analyse van de gegevens. Door de analyse van gegevens al tijdens de
dataverzameling te beginnen kan in opvolgende gesprekken steeds dieper worden ingegaan op een
onderwerp totdat hierover voldoende bekend is en ‘verzadiging van kennis’ optreedt.
Tijdens de focusgroepgesprekken werd de aios ook een korte enquête voorgelegd.
2.2 Opzet van het onderzoek
Focusgroep gesprekken
Het overgrote deel van de bevindingen komt voort uit focusgroep gesprekken. Deze gesprekken
werden gevoerd met aios op elk van de opleidingslocaties - Amsterdam, Leiden, Groningen en
Nijmegen - tijdens een terugkomdag. De (tijds)drempel om deel te nemen werd op deze manier zo
laag mogelijk gehouden. Naast aios werd gesproken met docenten en opleiders teneinde een zo
compleet mogelijke indruk te krijgen over de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Ten slotte
zijn medewerkers die veel met uitvallende aios te maken hebben in een aparte focusgroep
uitgenodigd om hun bijdrage te leveren: de arbo-contactpersonen van elk van de drie locaties, de
bedrijfsarts van de SBOH en de HRM manager van de SBOH.
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De gesprekken duurden anderhalf tot twee uur. De gemiddelde omvang van de groepen was vijf
deelnemers (range 3-8). De gesprekken werden geleid door twee gespreksleiders (JB en JG). Zij
zorgden ervoor dat elke deelnemer gehoord werd en dat alle te bespreken onderwerpen aan bod
kwamen. Zij droegen tevens zorg voor het informed consent van de deelnemers voor deelname aan
het onderzoek, het auditief vastleggen van het gesprek en het anoniem gebruik van de verzamelde
gegevens door ondertekening van de toestemmingsverklaring voorafgaand aan de start van het
gesprek.
Enquête
Om resultaten verkregen uit de gesprekken te ondersteunen met kwalitatieve gegevens, is er gebruik
gemaakt van een korte enquête die de aios konden invullen tijdens het focusgroepgesprek. Aan de
aios werd gevraagd om de drie meest positieve en meest negatieve aspecten van het aios-schap in
haar meest ruime zin te noteren. Met deze gegevens is het mogelijk om in percentages aan te geven
hoe vaak enkele van de meest belemmerende en bevorderende factoren genoemd zijn.
Telefonisch interview
Tijdens het onderzoek is één keer gebruik gemaakt van een telefonisch interview omdat een aios te
kennen had gegeven niet aanwezig te kunnen zijn bij een focusgroepgesprek, maar wel graag mee
wilde werken aan het onderzoek.
2.3 Interview guide
De onderwerpen van gesprek waren telkens vastgelegd in een interview guide. Een interview guide
helpt voorkomen dat bepaalde onderwerpen vergeten worden, maar biedt tevens ruimte om dieper
in te gaan op wat er ter sprake komt. Zoals gebruikelijk in focusgroeponderzoek werd de verkregen
informatie na elk gesprek bestudeerd. Aan de hand daarvan konden vragen aangescherpt worden en
konden verdiepende of nieuwe vragen toegevoegd worden. Als ten aanzien van een onderwerp
verzadiging was opgetreden, werd een vraag geschrapt. Zo werd een veelheid aan onderwerpen
besproken, waarbij in elk gesprek de accenten anders lagen en de onderwerpen konden verschillen:
belangrijke persoonlijke eigenschappen en vaardigheden, de privésituatie, kenmerken van het werk
en factoren uit de opleiding . De vragen in box 1 zijn gebaseerd op de opeenvolgende interview
guides.
2.4 Samenstellen van de onderzoekspopulatie
Vanaf december 2013 is begonnen met het werven van aios voor deelname aan het onderzoek. Alle
aios ontvingen van de contactpersonen van de opleidingslocaties een e-mail met daarin informatie
over het onderzoek en een verzoek tot deelname. Zowel het doel als de gang van zaken tijdens het
gesprek en de vertrouwelijke verwerking van de gegevens werden in de e-mail uitgebreid toegelicht.
Potentiële deelnemers werd gevraagd zich via e-mail aan te melden bij één van de onderzoekers (JB).
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Box 1 Onderwerpen zoals besproken tijdens interviews met aios ouderengeneeskunde
Openingsvraag:
Waar denk je aan als je aan je werk denkt?
Persoon:
Wat vindt je belangrijk in je werk?
Wat maakt iemand een goede SO?
In hoeverre heb je invloed op het zelf kunnen regelen van steun indien nodig, binnen de werksetting of binnen de
opleiding?
In hoeverre speelt je levenssituatie een rol bij het uitoefenen van je beroep?
Werk:
Wat betekent het voor je om een aios te zijn?
Hoe ervaar je de samenwerking tussen opleiders, docenten en aios?
Welke werkomstandigheden zijn specifiek te noemen voor SOs?
Welke werkomstandigheden ervaren jullie als zwaar en hoe kan je hier toch mee omgaan of wat is er nodig om hiermee
om te gaan?
Ervaar je voldoende steun binnen je werksetting en van wie?
Opleiding:
Wat is goed aan de opleiding en wat kan beter?
Welke onderwijsvorm biedt het meeste leerrendement?
In hoeverre ondersteunt de opleiding de aios bij het succesvol doorlopen van de opleiding?
Op welke wijze zou de opleiding tegemoet kunnen komen aan behoeften van aios om het succesvol doorlopen van de
opleiding te bevorderen?

Vanaf januari 2014 werden docenten en opleiders uitgenodigd. Met de SBOH is afgesproken twee
groepen docenten en twee groepen opleiders te spreken. Ook hier werd een uitnodigingsbrief met
informatie over het doel en de gang van zaken via e-mail verzonden en werd aan geïnteresseerden
gevraagd zich aan te melden via e-mail bij één van de onderzoekers (JB). De datum werd bepaald
door aan te sluiten bij bestaande bijeenkomsten. Opleiders werden uitgenodigd voor een
focusgroepinterview tijdens de opleidersdag in Amsterdam (Opgezet voor opleiders verbonden aan
GERION afkomstig uit zowel Groningen als Amsterdam) of de opleidersdag in Nijmegen (opgezet voor
opleiders verbonden aan VOSON, Nijmegen). Docenten uit Amsterdam werden uitgenodigd voor
deelname tijdens de docentendag in Amsterdam. Docenten in Nijmegen werden uitgenodigd voor
deelname op een dag die door veel van hen gebruikt wordt voor het voorbereiden van onderwijs.
Opleiders en docenten verbonden aan het LUMC in Leiden werden uitgenodigd voor deelname in
Amsterdam dan wel in Nijmegen.
2.5 Respons en representativiteit
Voor de representativiteit van kwalitatief onderzoek is het belangrijk dat de deelnemers
representanten zijn van geldende opvattingen en ideeën die ten grondslag liggen aan het vertoonde
gedrag (hier uitval en verzuim) (Dinklo, 2006; Smaling, 2009). Dit wordt variatiedekking genoemd. Bij
een goede onderzoekspopulatie kunnen de bevindingen in kwalitatief onderzoek inzicht bieden in
deze (mogelijk tot dan onbekende) opvattingen en ideeën. Er kan niet gekwantificeerd worden hoe
vaak een bepaalde opvatting of ervaring voorkomt in de groep die wordt onderzocht. De
onderzoeksopzet laat niet toe dat percentages worden berekend.
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Teneinde een variatiedekkende representativiteit van de onderzoekspopulatie te bewerkstellingen, is
een uitnodiging verstuurd naar alle huidige aios ouderengeneeskunde, waarbij uitdrukkelijk zowel de
aios die delen van de opleiding als zwaar beleven, als de aios die geen belemmeringen ondervinden
uitgenodigd werden om te reageren. Door aan te sluiten bij bestaande overleg- of
onderwijsstructuren werd bovendien de drempel voor deelname voor alle aios zo laag mogelijk
gemaakt. Op deze wijze is het mogelijk een zo compleet mogelijke indruk van de opleiding vanuit het
perspectief van de aios te verkrijgen.
Verdeeld over de vier opleidingslocaties hebben 33 aios deelgenomen aan het onderzoek. Uit
Amsterdam deden dertien aios mee, uit Nijmegen deden elf aios mee, uit Leiden deden zes aios mee
en uit Groningen deden drie aios mee. De verhoudingen komen overeen met de verdeling over de
verschillende opleidingsinstituten (S. Van Campen, Van der Laan, & Schmidt, 2014). Van de
deelnemers was 90% vrouw en de gemiddelde leeftijd was 39,8 jaar. De deelname van vrouwen aan
het onderzoek was daarmee iets hoger dan gemiddeld in de opleiding (78,5% is vrouw). Ook de
leeftijd is iets hoger dan gemiddeld, zeker gezien het feit dat meer vrouwen dan mannen deelnamen.
De gemiddelde leeftijd bij de start van de opleiding ligt lager bij vrouwen dan bij mannen (33,4 vs.
37,4 jaar in 2013) (S. Van Campen et al., 2014). Twee derde van de deelnemende aios begon aan de
vervolgopleiding tot specialist ouderen geneeskunde na een eerdere (gedeeltelijk afgeronde)
opleiding of carrière in een ander specialisme en twee aios waren in het buitenland opgeleid. Er zijn
geen gegevens uit de opleiding bekend om deze aantallen tegen af te zetten.
De animo onder opleiders om deel te nemen was hoog. Teneinde het rendement van de
focusgroepen te waarborgen en elke deelnemer optimaal de gelegenheid te geven zijn bijdrage te
leveren, is besloten maximaal zeven opleiders per focusgroep uit te nodigen. Uiteindelijk heeft dit
geresulteerd in een deelname van in totaal tien opleiders. Enkele opleiders konden uiteindelijk toch
niet aanwezig zijn bij het gesprek. De deelnemende opleiders zijn verbonden aan verschillende
verpleeghuizen en zij begeleiden aios uit verschillende opleidingsjaren. De ervaring met het
begeleiden van aios varieerde. Zowel beginnend opleiders als opleiders die al een aantal aios hadden
begeleid namen deel.
Het aantal docenten dat deelnam was zeven; drie docenten verbonden aan GERION en vier
docenten verbonden aan VOSON. Onder hen waren zowel beginnende docenten als ervaren
docenten. Een deel van de docenten is zelf SO, anderen hebben een GW achtergrond. De docenten
begeleiden aios uit verschillende opleidingsjaren.
Organisatorische verschillen tussen de opleidingslocaties kunnen bepaalde uitspraken van aios en
docenten gekleurd hebben. Sommige opmerkingen en suggesties zullen daardoor mogelijk niet
herkend worden door docenten en aios uit de andere opleidingslocaties. Het rapport biedt inzicht in
factoren die de werkbeleving en het opleidingsklimaat van aios kunnen beïnvloeden. Verzuim en
uitval worden mede hierdoor beïnvloedt.
2.6 Analyse
Voor de analyse van kwalitatief onderzoek worden de woordelijk uitgetypte verslagen (verbatim) van
de gesprekken gebruikt. In ATLAS-ti, een software programma voor het analyseren van kwalitatieve
data, werden de teksten voorzien van codes door twee onderzoekers (JB en CG). Daarbij kende de
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eerste onderzoeker de codes toe. De tweede onderzoeker accordeerde de codes of er werd in
overleg besloten welke codes passend waren. Omdat de gesprekken telkens een andere opbouw
hadden en inhoudelijk van elkaar verschilden, werden tijdens het analyseproces codes toegevoegd of
enigszins inhoudelijk veranderd. Daarom werd de codering van de eerste vijf gesprekken met aios, na
de codering van het zesde gesprek, nogmaals doorgenomen en zo nodig aangepast.
De codes zijn inhoudelijk nauw verbonden met de inhoud van de tekst en dienen om een
overzicht te krijgen van de factoren die besproken werden. Omdat verschillende factoren te maken
kunnen hebben met één onderwerp, werden codes en subcodes toegekend. Bijvoorbeeld, veel
opmerkingen gingen over de opleider. De code werd ’opleider’ en de onderwerpen waarover
gesproken kregen een subcode toegekend, bijvoorbeeld ‘rol opleider’ ’band opleider’ ’kwaliteit
opleider’ (bijlage 1). Na de codering van de tekst werden de codes in overleg (JB, JG en CG) ingedeeld
in overkoepelende categorieën. Deze categorieën werden vervolgens ingedeeld in één van de drie
thema’s die tevens de basis vormen voor de rapportage van de resultaten: werk, opleiding en
persoon. Een eerdere versie van het resultaten hoofdstuk werd, volgens afspraak, voorgelegd aan de
deelnemende aios met het verzoek om eventuele onjuiste interpretaties aan te wijzen en hen in de
gelegenheid te stellen bezwaar te maken tegen het gebruik van een citaat afkomstig van de eigen
inbreng tijdens het focusgroepgesprek.
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In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek beschreven. Voor de onderbouwing van de
bevindingen wordt gebruik gemaakt van uitspraken van deelnemers. Elke uitspraak heeft een code
om inzichtelijk te maken dat de uitspraken afkomstig zijn van verschillende mensen: ‘aios’ staat voor
aios, ‘doc’ staat voor docent, ‘opl’ staat voor opleider en ‘hrm’ staat voor de groep medewerkers die
veel met uitvallende aios te maken hebben. Daarnaast worden twee cijfers weergegeven. Het eerste
cijfer betreft de groep en het tweede cijfer betreft de deelnemer in die groep. Een eerdere versie van
dit deel van het rapport werd reeds door de deelnemende aios ingezien. Waar nodig zijn kleine
aanpassingen gedaan om anonimiteit te waarborgen en is er voor gekozen alle aios met ‘hij’ aan te
duiden (ook in de citaten). Ten slotte werd de term ‘mentor’ vervangen voor docent omdat het niet
op alle opleidingslocaties gebruikelijk is om de docent met wie de beoordelingsgesprekken worden
gevoerd ´mentor´ te noemen.
Dit hoofdstuk is opgebouwd aan de hand van de drie grote thema’s werk, opleiding en persoon.
Daarbinnen is gebruik gemaakt van de onderscheiden categorieën (bijlage 1) om de bevindingen te
ordenen. Het hoofdstuk begint met een overzicht van de belangrijkste aspecten van het ‘aios-schap’
volgens de aios en een beschrijving van de manier waarop de aios tegen hun beroep en het werk in
een verpleeghuis aankijken, het beroepsbeeld.
De meest belangrijke aspecten van het ´aios-schap´ volgens aios
In dit rapport komt een veelheid aan factoren aan de orde die van invloed kunnen zijn op verzuim en
uitval onder aios ouderengeneeskunde. Tijdens het interview is de deelnemers gevraagd de drie
meest positieve en de drie meest negatieve aspecten van het ‘aios-schap’ te benoemen (tabel 1).
Met ‘aios-schap’ wordt gedoeld op zowel het als aios werken in de verschillende stageverlenende
instellingen, als het voldoen aan de vereisten vanuit de opleiding en het combineren van werk,
opleiding en privé. Het genoemde percentage geeft aan welk deel van de aios dit punt als één van
de meest positieve of meest negatieve aspecten van het aios-schap heeft. Het geeft enig inzicht in de
mate waarin het genoemde aspect in positieve of negatieve zin onder de deelnemende aios leeft.

Tabel 1 Overzicht van de vijf door aios meest genoemde positieve en negatieve aspecten van het
‘aios-schap’
Top 5 meest positieve aspecten

Top 5 meest negatieve aspecten

De mogelijkheid hebben om te leren

52%

Voorbereiding terugkomdag &
opdrachten portfolio

Stages

32%

Werk/thuis balans

32%
32%

Werken in het verpleeghuis

32%

Het schoolse systeem van de opleiding

26%

Supervisie & Reflectie

29%

Onveiligheid

23%

Feedback opleider

26%

Kwetsbare positie van aios

23%
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3.1 Beroepsbeeld
Het besluit tot een carrière als specialist ouderengeneeskunde was voor alle deelnemende aios een
positieve keuze. De motivatie was hoog en de aios waren intrinsiek gedreven. De duidelijk
multidisciplinaire oriëntatie van de specialist ouderengeneeskunde en het laagdrempelig bereikbaar
zijn voor zowel medebehandelaars als collega’s, familie en de patiënt en de rol om daarin als
regievoerende op te treden, zijn kenmerken die het beroep volgens de deelnemers aantrekkelijk
maken.
Volgens de aios handel je als specialist ouderengeneeskunde (SO) niet alleen op medisch vlak,
maar kent het vak ook een grote sociale component. Een SO benadert zijn patiënten op een
holistische manier en neemt de tijd voor mensen om in overleg te komen tot een optimaal
behandelplan. Vanwege de conditie en de levensfase waarin de patiënten zich bevinden, is het werk
niet zozeer gericht op het genezen van patiënten, maar op het bewerkstelligen van een optimale
kwaliteit van leven. Het naar ieders tevredenheid kunnen begeleiden van een patiënt in het laatste
stadium van zijn leven, wordt eerder gezien als een aspect van het werk dat waardevol is en
voldoening geeft, dan als een aspect dat het werk zwaar maakt. Goede communicatieve
vaardigheden wordt als één van de belangrijkste basisvaardigheden van een SO genoemd.
Omgaan met onzekerheid
Als specialist ouderengeneeskunde moet je volgens de aios goed kunnen omgaan met veel
onzekerheden. De patiënten hebben complexe gezondheidsproblemen. Tegelijkertijd is in veel
verpleeghuizen de mogelijkheid voor aanvullend onderzoek beperkt. Een SO moet daarom in ruime
mate en meer dan een specialist in het ziekenhuis op zijn klinische blik varen. En hij moet alert blijven
om tijdig te reageren als dat nodig mocht zijn. Van de patiënt zelf is doorgaans weinig of geen
inbreng te verwachten. Extra onzekerheid ontstaat doordat vaak pas na verloop van dagen en soms
weken duidelijk wordt of de juiste beslissing werd genomen.
[Omdat we toch met relatief weinig mensen zijn, omdat we meer op onze klinische blik moeten
varen, maar ook omdat we zoveel patiënten hebben die wilsonbekwaam of min of meer
wilsonbekwaam zijn. En dat maakt dat jij relatief vaak denk ik een beslissing moet nemen voor je
patiënt. Na overleg, natuurlijk, met de familie maar niet zozeer in overleg met de familie;
aios2.5]
Een bijkomend probleem is dat het SO´s vaak aan richtlijnen ontbreekt die specifiek gericht zijn op
ouderen. Ouderen met multimorbiditeit worden namelijk vaak van wetenschappelijk onderzoek
uitgesloten. Bovendien zijn richtlijnen doorgaans gericht op enkelvoudige problematiek. Omdat de
aios nog weinig werkervaring hebben in de ouderengeneeskunde, wordt het gemis aan specifieke
medische kennis en richtlijnen door de aios extra duidelijk gevoeld. Tegelijk erkennen zij ook dat een
SO in principe een generalist is, waarvan niet verwacht kan worden dat hij op alle vragen een
antwoord heeft.
[Nou, als je in de basis zelf al onzeker bent, dan werkt het niet mee dat je weinig kaders hebt;
aios6.8. (…) Ik weet nog dat ik op een gegeven moment dacht: goh, ons vak is eigenlijk als een
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surfer op de golven, zeg maar. Omdat je continu maar aan het balanceren bent en best wel hele
belangrijke, ingrijpende beslissingen moet nemen op basis van heel weinig feiten; aios6.6, 19:51]
3.1.1 Werkomgeving
De werkomgeving van een specialist ouderengeneeskunde wijkt op een aantal belangrijke punten af
van die van specialisten in het ziekenhuis. In het ziekenhuis zijn vaak verschillende artsen bij de
behandeling betrokken. In het verpleeghuis is de specialist ouderengeneeskunde vaak de enige arts
op de afdeling, waar hij – veel meer dan in het ziekenhuis – in teamverband met andere
zorgverleners werkt. Met name met verzorgenden met een betrekkelijk laag opleidingsniveau. Een
ander verschil is dat zorg wordt verleend aan mensen die langdurig in het verpleeghuis verblijven. Zij
zijn meer bewoner dan patiënt. Wanneer de conditie stabiel is, is de medische zorg voor de patiënten
in het algemeen minder intensief dan in het ziekenhuis. Een uitzondering betreft de
revalidatieafdeling. Omdat patiënten soms al kort na hun operatie in het verpleeghuis worden
opgenomen kan de zorg daar erg intensief zijn, vergelijkbaar met het ziekenhuis. Maar ook hier
wordt door artsen – anders dan in het ziekenhuis – veelal alleen gewerkt.
Iedere SO is verantwoordelijk voor een relatief grote groep eigen patiënten. Ook een aios, hoewel
deze in principe altijd kan terugvallen op zijn of haar opleider, werkt vanaf een vroeg moment in de
opleiding alleen. Men herkent dat men zo moet leren werken, maar dit wordt – zeker aan het begin
van de opleiding – soms als zwaar ervaren. Vergeleken met het ziekenhuis heeft men minder vaak en
minder gemakkelijk contact met andere SO’s.
[Je doet heel veel dingen zelf, maar als je het niet meer weet, dan roep je de hulp in van een
specialist. (…) Dus er zijn vrij veel dingen waarvan ik denk: je moet van alles een beetje weten en
je kunt niet van alles, alles weten; aios1.4]
3.1.2 Nieuwe ontwikkelingen
De combinatie van al deze factoren maakt het werk van een specialist ouderengeneeskunde
uitdagend en interessant, maar ook lastig. Hier komt bij dat het beroep sterk in ontwikkeling is. Door
maatschappelijke ontwikkelingen zoals de toename van het aantal ouderen, de toename van het
aantal ouderen met multi-morbiditeit en de noodzaak om langer zelfstandig te blijven wonen, zal de
beroepsgroep zich in de nabije toekomst meer en meer ook gaan bewegen in de eerstelijnszorg,
buiten de muren van het verpleeghuis. Dat vergt een andere instelling van specialisten
ouderengeneeskunde dan voorheen.
[Er zijn nog steeds een hele hoop aios en mensen die denken: dan word ik specialist
ouderengeneeskunde dus dan ga ik ’s ochtends om negen uur naar mijn verpleeghuis en om vijf
uur ga ik naar huis. Terwijl, de specialist ouderengeneeskunde van 2014 werkt misschien niet
eens in een verpleeghuis. Maar die werkt op andere plekken. En die moet je nog leren
ontdekken en daarvoor moet je de durf hebben om overal te gaan staan en te zeggen van: ik ben
die en die, dit is mijn deskundigheid, hier ben ik goed in, hoe kan ik jou helpen. Dus je moet ja…
je moet daar in gaan staan; doc2.6]
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Deze ontwikkelingen maken het vak voor veel aios extra interessant. Zij zien de ontwikkelingen
als een verrijking van hun werk. En ze verwachten veel te kunnen betekenen voor ouderen die
langer thuis moeten blijven wonen.

3.2 Werk
Uit de gesprekken met de aios en die met de docenten en de opleiders kwam een aantal factoren
over de werksituatie naar voren, die van invloed kunnen zijn op de werkbeleving van de aios. Aan de
ene kant is dat de positie van de SO binnen de gezondheidszorg en de positie van de (aios) SO binnen
het verpleeghuis en aan de andere kant betreft dat de als hoog ervaren werkdruk.
3.2.1 Positie van de SO binnen de gezondheidszorg
Het beeld van specialisten ouderengeneeskunde dat heerst bij veel professionals in de zorg is niet
positief. Mensen die overwegen om SO te worden kunnen van specialisten een reactie krijgen als `je
stopt jezelf toch niet weg in het verpleeghuis?!’. Aios verwachten dat dit negatieve imago mede
veroorzaakt wordt door de ´kennis-dip´ die zij bij sommige oudere SO’s waarnemen. Wanneer een
specialist voor elk wissewasje gebeld wordt, kan een vertekend beeld of in elk geval een beeld dat
niet bij de hedendaagse SO past, ontstaan. Zo´n negatief imago kan ertoe leiden dat specialisten SO’s
soms als niet volwaardige dokters beschouwen.
[Nee, het negatieve imago heeft geen invloed op hoe ik mijn werk sta. Behalve op het moment
dat je met een specialist moet bellen die je behandelt als een coassistent die niets weet. Dat is
wel een beetje vermoeiend, als je dan continu jezelf moet gaan verkopen, in plaats van dat ze
jou zien als een collega waarmee je moet werken. Bepaalde mensen doen het heel leuk hoor. Er
zitten ook specialisten bij waarvan ik denk: Ah nee, kan ik niet iemand anders bellen? Of dat ik
dan de volgende dag bel, als een collega dienst heeft of zo. Dat maakt je werk wel minder leuk;
aios1.5]
Het beeld dat sommige mensen en artsen hebben, van de arts in het verpleeghuis die fijn parttime
kan werken en het rustig aan kan doen, is niet juist. Onderstaande citaten geven een indruk van de
specifieke taakinhoud en de vereisten van het vak van de specialist ouderengeneeskunde.
[Van een specialist ouderengeneeskunde wordt toch een vrij proactieve, regie voerende rol
verwacht; opl1.5]
[Iemand moet goed zijn in zijn vak, dus iemand moet gewoon voldoende medische know-how
hebben. Dat is een punt. En moet hartstikke goed kunnen samenwerken en creatief zijn. (…)
doc2.4. En communicatief; doc2.5 Communicatief en creatief. Dus iemand moet… want in een
verpleeghuis zitten allemaal situaties die niet in de boeken staan, dus je moet ter plekke je
oplossingen bedenken; doc2.4 (…) Een SO moet contact maken, regie voeren, voorop lopen,
mensen bij de hand nemen en ze de weg wijzen; doc2.6]

24

Hoofdstuk 3 Resultaten-Werk

[Het verpleeghuis is een thuissituatie. Mensen wonen daar gewoon en ze wonen daar omdat ze
van alles mankeren en niet meer kunnen eeh… maar ja, ze wonen daar omdat ze gewoon niet
anders kunnen. (…) Als je bij iemand geroepen wordt of gevraagd wordt dan is het van: wat wilt
u? Dat staat voorop. En mensen weten dat vaak zelf niet eens wat ze willen. En dan is het eerst
van belang om daar gewoon over te spreken want mensen willen vaak helemaal niet behandeld
worden die willen alleen maar wat minder last van hun klachten hebben of ze willen gewoon
dood. Dat kan ook hè? Maar daar komen ze dan niet meteen mee hè?; opl2.3]
Het minder positieve imago lijkt voor een deel te wijten aan onbekendheid met het beroep. Enkele
van de deelnemende aios gaven aan dat ze niet op de hoogte waren van wat het specialisme inhield
tijdens hun studie geneeskunde. Het invoeren van een coschap in het verpleeghuis in enkele
geneeskundeopleidingen heeft mogelijk bijgedragen aan de huidige, toegenomen belangstelling van
basisartsen voor het beroep. Toekomstig artsen ervaren tijdens zo’n coschap al vroeg wat het beroep
inhoudt en kunnen inschatten of het beroep ‘specialist ouderengeneeskunde’ bij hen past, of juist
niet.
[Ik heb helemaal geen ervaringen met het verpleeghuis in mijn opleiding, behalve dan de eerste
twee weken dat je moet gaan billen wassen. De verpleegstage, dat heb ik in het verpleeghuis
gedaan, maar voor de rest heb ik tijdens mijn hele opleiding niks met het verpleeghuis te maken
gehad; aios1.7]
[Ik heb echt moeten ervaren om met oudere mensen om te gaan. Dat heeft bij mij totaal
gezorgd dat ik erachter kwam hoe leuk dat dat was. Toen is voor mij pas het kwartje gevallen, ik
moet die richting op gaan; aios1.3]
De manier waarop een aios omgaat met de soms negatieve bejegening door anderen varieert van
persoon tot persoon, maar het wordt als vervelend ervaren om jezelf of je beroepsgroep steeds te
moeten verdedigen. De kans dat dit negatieve imago leidt tot verzuim of dat het mensen ertoe
beweegt om met de opleiding te stoppen lijkt niet erg groot. Aios vermoeden wel dat het de neiging
van hooggemotiveerde en ambitieuze mensen om te starten met de opleiding kan beïnvloeden. Ook
de relatief lage beloning die specialisten ouderengeneeskunde, ook na hun opleiding, tegemoet
kunnen zien, kan hieraan bijdragen.
[De perspectieven zijn zo belabberd. (…) Als je een man bent, die aan de weg wil timmeren, en
ook binnen het vak aan de weg wil timmeren. (…) Ja, dan ga je in een ander specialisme veel
meer verdienen, dus ben je ook meer geneigd om dat te gaan kiezen. (…) Ik denk dat imago ook
deels te maken heeft met de beloning; aios3.6]
Selectie aan de poort
Gelukkig is het aanbod aan aios de laatste jaren verbeterd. Er zijn meer aios die aan de
selectieprocedure meedoen en de gemiddelde leeftijd daalt. Het grotere aanbod leidt ertoe dat de
mogelijkheid om de juiste mensen te selecteren voor de opleiding groter is.
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[We hebben recentelijk de hele selectieprocedure anders gedaan en meer aandacht gegeven
aan de STAR-methodiek om de selectiegesprekken te voeren. Er gaat nog een verandering
komen maar ik denk dat we daardoor meer kijken naar de kwaliteit van wat we binnenhalen en
ook mensen durven af te wijzen, wat misschien in eerdere jaren toch een minder eh... aan de
orde is geweest. Dus we zijn er wel degelijk kritischer denk ik mee bezig. [...] En ik zie echt al dat
dat effect heeft eh... Ik zie dat aan mijn voorlaatste groep. Daar waren duidelijk veel betere aios
dan de jaren daarvoor. En en... ja aan deze groep waar ik nu mee gestart ben, die nog veel beter
is; doc1.3]
[Tot voor kort was het zo dat de opleidingsinstellingen de opleidingsplaatsen niet helemaal
gevuld kregen. [...] Mensen die zeg maar in het grijze gebied zaten, werden in het algemeen wel
aangenomen met het idee van nou, hè, we kijken tijdens de opleiding wel hoe het gaat en als het
niet goed gaat, vallen ze buiten de boot. En nu is het zo, door het grote aanbod kunnen ze veel
selectiever zijn; opl2]
3.2.2 Positie van SO binnen het verpleeghuis
De positie van de SO in het verpleeghuis wordt door de aios gekenmerkt als ´spin in het web´, een
positie die het vak voor hen aantrekkelijk maakt. Anderzijds zijn aios zich er goed van bewust dat zij
door deze positie veel verantwoordelijkheid dragen. Dit maakt het voor sommigen moeilijk om
grenzen te trekken.
[En je ziet natuurlijk de complexiteit van de zorg in het verpleeghuis toenemen. We krijgen
alleen maar complexere mensen in instellingen omdat we zo lang mogelijk thuis moeten blijven
wonen. Maar vervolgens moet het management natuurlijk ook bezuinigen en die denkt: nou,
met een lager niveau – als het maar hetzelfde aantal poppetjes is – kom ik er ook wel mee uit. En
dat is natuurlijk iets wat helemaal haaks op wat er daadwerkelijk gebeurt op een
verpleegafdeling. En daar hebben wij last van. Want wij voelen ons… En wij voelen ons vooral….
We voelen ons vooral heel erg verantwoordelijk voor heel veel dingen. En soms krijgen we ook
verantwoordelijkheden waar we helemaal niet verantwoordelijk voor zijn. Nou dat moet je dan
natuurlijk ook scheiden. En dat valt natuurlijk ja, voor ons dan niet mee laat staan voor de arts
assistent; opl1.5]
Samenwerken in het verpleeghuis
Voor het goed kunnen behandelen van de patiënten is een SO voor een belangrijk deel afhankelijk
van de verzorgenden. De samenwerking met deze groep wordt door veel aios als moeizaam ervaren.
De ervaring leert hen dat het noodzakelijk is om heel concreet en nauwgezet door te geven wat de
opdracht is. Soms is het noodzakelijk om ook dan nog goed in de gaten te houden of de behandeling
en verzorging op de juiste manier uitgevoerd wordt. Er worden verschillende voorbeelden genoemd
waaruit blijkt dat er van alles mis kan gaan, zoals bijvoorbeeld het verkeerd uitvoeren van een
urinetest. Tegelijkertijd moet rekening worden gehouden met de niveauverschillen tussen
verzorgenden. Voor verzorgenden voor wie de opdrachten van de arts wel duidelijk zijn kan het
navragen van begrip en controle achteraf krenkend zijn. Maar omdat de zorg door veel verzorgenden
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in opeenvolgende diensten moet worden geleverd is het belangrijk toch te verifiëren of de opdracht
door alle verzorgenden begrepen wordt.
Aios geven aan dat de samenwerking met de verzorgenden verder bemoeilijkt wordt omdat er
door bezuinigingen steeds minder verzorgenden zijn, die bovendien lager opgeleid zijn (niveau 2) en
omdat tekorten vaak worden opgevuld door tijdelijk personeel. De aios kan hierdoor niet steeds
rekenen op een adequate uitvoering van het zorgplan.
[Want dan kun jij wel dingen willen, maar ben jij dus heel veel tijd kwijt aan het controleren. En
met kleine dingen wordt het wel gedaan, terwijl je dat eigenlijk niet wil hè! Als jij afspreekt: over
een week heb ik vijf controles, dan verwacht je dat die controles er zijn. En een week later zijn
die controles er niet. “Oh ja, is dat zo?” En dat heeft te maken met het team, met wisselingen en
met flex; aios2.4]
Verschillende aios vinden dat er in de opleiding te weinig aandacht is voor hoe je als arts
verzorgenden aanstuurt. Een aios gaf hierover het volgende aan: “Wij doen zoveel met die
verzorgende, waar je toch mee moet leren lezen en schrijven. Dat is een aspect dat er totaal niet
inzit.” [aios1.7] Wanneer de geregeld terugkerende problemen met verzorgenden wel in de
opleiding aan de orde komen, gebeurt dat vanuit het aspect van leren omgaan met onzekerheid.
Docenten geven aan dat het werken met verzorgenden onzekerheid met zich meebrengt. Zij
herkennen dat sommige aios blijven nadenken of zij hun beleid juist en duidelijk hebben
overgebracht. De docenten stellen dat binnen de opleiding veel aandacht wordt besteed aan omgaan
met onzekerheid. Ze vinden het belangrijk dat aios dit leren, aangezien er veel meer aspecten van
het beroep zijn die onzekerheid met zich meebrengen. Dit werd eerder in dit hoofdstuk al genoemd.
Beperkte invloed op het beleid in het verpleeghuis
Ook kenmerkend voor de positie van een SO binnen het verpleeghuis is de geringe invloed die de SO
heeft op het beleid in het verpleeghuis. Beslissingen over bijvoorbeeld het aantal artsen, de
aanwezigheid van paramedici zoals een psycholoog, het aantal en het opleidingsniveau van de
verzorgenden en mogelijkheden voor diagnostisch onderzoek binnen het huis, lijken voor een groot
deel bij het management te liggen. De specialisten worden hier te weinig bij betrokken.
[Ik zou willen dat we als artsen meer invloed krijgen op zo’n beleid. (…) Wat vrij natuurlijk is,
want wij zijn degenen die verantwoordelijk zijn voor kwaliteit. Ehm, van de meeste kwaliteit. (…)
Eigenlijk zoals in een ziekenhuissituatie, waarin de staf overleg heeft met de directie en daarmee
ook belangrijk besturend is. (…) Dat dát model, niet één op één, maar wel meer overgenomen
wordt in verpleeghuizen. De artsen moeten gewoon meer te zeggen kunnen hebben over hun
werkplek; aios6.6]
Als mogelijk gevolg van de beperkte invloed die specialisten ouderengeneeskunde ervaren in de
organisatie van een verpleeghuis wordt door de aios gesignaleerd dat in sommige verpleeghuizen de
organisatie niet goed is afgestemd op het werk van de artsen. Dit leidt tot frustratie en meer
overwerken dan nodig is. Bijvoorbeeld wanneer voor elk wissewasje bij de arts wordt aangeklopt of
wanneer de juiste hulpverlener niet beschikbaar is op momenten waarop beleid wordt bepaald
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(tijdens het visite lopen of tijdens het multidisciplinair overleg). Ook een betere samenwerking met
vooral de verzorgenden zal helpen bij het optimaliseren van de efficiëntie waarmee een SO kan
werken.
[Het zou alleen al fijn zijn als door het management geregeld wordt dat er bijvoorbeeld een
verpleegkundige extra staat voor de visite met de dokter. En dat die dus niet een telefoon heeft
die dus continu…. Ja, we hebben het ook over onderbreken door een collega die een
nietmachine komt vragen! (…) Dus je kan zelf wel je timemanagement zo goed als het jou zelf
lukt recht getrokken hebben, maar het management moet die werkomstandigheden regelen;
aios6.3]
Voorbeelden die worden genoemd voor het verbeteren van de werkomstandigheden binnen het
verpleeghuis zijn: een betere triage van de vragen die met spoed aan de SO worden voorgelegd, de
aanwezigheid van een verpleegkundige die een deel van de complexere taken op zich neemt of de
inzet van teamleiders om processen soepel te laten verlopen.
3.2.3 Positie van de aios in het verpleeghuis
In deze paragraaf gaan wij in op de specifieke positie van de aios in het verpleeghuis. Deze verschilt
van de positie van de SO door twee feiten. Een aios moet tijdens het werken veel aandacht besteden
aan het vergaren van kennis en vaardigheden die nodig zijn om een goede SO te worden. Daarnaast
is zijn verhouding met het huis anders doordat hij niet in dienst is en hij na zijn stage weer zal
vertrekken.
Zelfstandig werken
Gedurende de opleiding wordt van een aios al een ruime mate van zelfstandigheid verwacht. Zij
moeten het beleid bepalen voor hun patiënten en het multidisciplinaire team aansturen dat
betrokken is bij de zorg voor hun patiënten. Wanneer een aios er niet uitkomt, wordt verwacht dat
hij hulp vraagt aan zijn opleider, een collega SO of een docent, afhankelijk van de vraag die er ligt.
Hoewel die zelfstandigheid door de meeste aios wordt gewaardeerd, vinden veel aios de
zelfstandigheid soms te groot en menen zij dat zij in het verpleeghuis te veel worden ingezet als
volwaardige ´collega´. Bij aios bestaat de indruk dat bij het verdelen van de taken het werken voor
het leren gaat.
[En je wordt als aios ook wel vaak gezien als collega die gewoon volledig meedraait. (…) Waarbij
niet altijd rekening wordt gehouden met het doel: dat je leert en ook wel werkt; aios3.7. (…) Dat
is wat ik bedoel. Je wordt gezien als werkkracht en niet als ‘leer-kracht’; aios3.6]
Opleiders herkennen dat aios soms meer werk krijgen dan zij eigenlijk aankunnen. Ze geven aan dat
zij bij het toekennen van een bepaald aantal te behandelen patiënten (verder ‘caseload’ genoemd)
zorgvuldig te werk gaan. Wanneer een aios meer taken krijgt dan volgens de regels zou moeten,
wordt rekening gehouden met de individuele competenties en werkervaring van de aios. Dit lijkt voor
een eerlijke taakverdeling tussen aios en SO’s een goede maat. Reeds ervaren artsen en de sterkste
aios zullen op deze manier een hogere caseload opgelegd krijgen dan meer onervaren en onzekere
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aios. Toch blijkt uit de gesprekken met de aios dat deze afweging – in hun perceptie – niet altijd op
een voldoende zorgvuldige wijze wordt gemaakt.
[Ik heb in het begin gekeken van, ik werk dus parttime, hoeveel patiënten mag ik nu maximaal
draaien? Wat is nu… hebben ze daar iets over afgesproken op papier? Ik kon niks terugvinden.
Dus ik ben gewoon maar begonnen met twee afdelingen zoals mijn voorganger dat deed,
fulltime, en ik heb maar gekeken waar het schip strandde. Nou dat strandde dus… ja precies je
voelt ‘m al aan. Maar ja, ik kwam uit de kliniek. En ach ja, ik kan veel aan en dat dachten zij ook.
En het kostte mij verrekte veel moeite om natuurlijk toch om tegen mezelf te zeggen: het gaat
niet en het wringt aan alle kanten; aios5.6]
Een nadeel van de solitaire positie van een aios in het verpleeghuis is dat dit het leren van elkaar een
stuk lastiger maakt. Ook is de mogelijkheid om ervaringen met andere aios uit te wisselen zeer
beperkt. Aios geven aan dat het plezierig is wanneer die mogelijkheid er wel is, maar dat zij het ook
weer niet echt missen. Anders dan artsen in het ziekenhuis, hebben SO’s ook veel steun van
hulpverleners uit andere professies.
[Ik moet zeggen, in een verpleeghuis is er niet de hiërarchie die ik wel in het ziekenhuis proef.
Dus in het verpleeghuis heb je allereerst alle andere artsen die daar werken, maar ook
verpleegkundig specialisten. Maar ook de afstand tussen de fysiotherapeut enzovoort is gewoon
echt niet, niet aanwezig. Zelfs met de zorg; aios5.8]
Door het alleen werken op een afdeling zonder regelmatig contact met andere specialisten
ouderengeneeskunde zijn aios, vermoedelijk meer dan aios in het ziekenhuis of in een
huisartsenpraktijk, vaak op zichzelf aangewezen. Hoewel de deelnemende opleiders aangeven dat
zijn hun aios voldoende begeleiden, komt het voor dat aios alleen op een afdeling worden geplaatst
zonder directe begeleiding van hun opleider of een collega SO.
[Waar we in de artsenkamer (in het ziekenhuis) natuurlijk vaak gesprekken hadden van hoe doe
jij dit, hoe doe jij dit en dat? Dat mis ik eigenlijk een beetje nu in mijn werkomgeving omdat mijn
collega’s allemaal op een aparte afdeling werken waarbij we niet, zoals in het ziekenhuis, in
dezelfde artsenkamer zitten. En ik vind dat de supervisoren weinig meekijken bij mij op de
werkvloer. (…) Ze kijken misschien een keer mee met een familiegesprek of eens een keer een
bandopname. Maar echt een grote visite meedoen zoals dat standaard bij mij in het ziekenhuis
werd gedaan elke week en elke dag overleg, dat is er eigenlijk niet zo; aios5.6]
[Ja, ik zit heel vaak alleen. Bij al mijn stages. (…) Ja, er zitten wel anderen in andere
verpleeghuizen, maar die ken ik helemaal niet (…) (Ik heb wel collega’s) op afstand. Ik werk
gewoon in mijn eentje in dat huis. Want mijn…. Want ik heb altijd iets dat mijn opleider er
minstens een maand niet is, dus nu ook weer; aios3.4]
De deelnemende opleiders herkennen zich niet in dit verhaal. Wel geven zij aan dat zij nauw
samenwerken met eerstejaars aios, maar dat zij van derdejaars aios een grote zelfstandigheid
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verwachten. In alle gevallen wordt verwacht dat aios zelf aan de bel trekken wanneer er iets niet
goed lijkt te gaan, al wordt herkend dat dat soms moeilijk is.
[Je hebt natuurlijk je eigen werk en het aantal uren die je hebt om te kunnen besteden aan de
AIOS en eehm… ja dat houdt in dat een AIOS toch vanaf het begin toch al vrij zelfstandig eeh…
werkzaamheden verricht. Ik heb geen tijd om de hele week eeeh… die AIOS aan het handje mee
te nemen of bij alles erbij te zijn om te observeren hè? Dus er wordt al bij de start een redelijke
zelfstandigheid verwacht. En afhankelijk van hoeveel je AIOS nodig heeft en hoeveel supervisie
die vraagt, of hoe vaak hij je tussendoor belt, eeh, besteed je meer of heeft. Maar daar zit wel
een limiet aan; opl2.5]
Kwetsbaar
Veel aios voelen zich niet in de positie om te ageren tegen een matige opleidingssituatie.
[En die (de opleiding) zegt: dan moet je aangeven dat dat niet mag. Maar ik ben daar in een, in
een zwakte positie; aios3.4 Ja precies, je kan toch niet iedereen laten stikken die daar zit; aios3.3
Ik kan daar niemand laten stikken. Het wordt in ieder geval op jouw bord gelegd? Ja, er is
niemand die het oplost; aios3.4]
Een aios is gedurende zijn opleiding afhankelijk van een groot aantal mensen omdat hij moet leren
en omdat zijn vorderingen beoordeeld moeten worden. De docent en de opleider beoordelen de aios
en bepalen of hij zijn opleiding kan vervolgen of niet. De docent baseert zich hierbij op zijn indruk
over de aios op de terugkomdag, de kwaliteit van de opdrachten die de aios inlevert en het oordeel
van de opleider. De opleider beoordeelt aan de hand van wat hij op de werkvloer van de aios ziet en
de bespreking van concrete casussen. Deze afhankelijke positie kan een risico vormen voor
overbelasting of uitval omdat dit het moeilijk maakt om bepaalde zaken aan te kaarten. Bijvoorbeeld
het tijdig aan te geven dat een te grote caseload werd toebedeeld of ruimte vragen voor het maken
van opdrachten tijdens werktijd. De aios hebben het idee dat dit soort verzoeken als signaal kunnen
worden opgevat dat ze niet zijn opgewassen tegen hun taak en dus niet geschikt zijn om SO te
worden.
[Dus het maakt nu… Bijvoorbeeld, de ziekenhuisstage. Ik zie daar enorm tegenop. En het maakt
nu ook dat ik enorm aan het zoeken ben van: ´wat kan ik nu loslaten en wat kan ik niet loslaten
over mijn, mijn angsten voor die ziekenhuisfase´. Want timemanagement, ja, dat is niet echt een
van mijn fantastische eigenschappen. (…) Ik weet niet wanneer het veilig is om dit nu ter sprake
te brengen en wanneer niet. Binnen de opleiding. Zowel op de plek, de stageplek, als op de
terugkomdagen; aios5.3]
Bovendien voelen de meeste aios zich als regievoerder verantwoordelijk voor zowel de patiënten als
het team. De aios herkennen dat de SO’s een forse caseload hebben. Door verschillende aios worden
voorbeelden genoemd van een onderbezetting in het artsenteam door onvervulbare vacatures,
ziekte of bezuinigingen. Het wordt dan niet als collegiaal beschouwd om zelf een relatief klein
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takenpakket te claimen of om zich strikt te houden aan vastgestelde werktijden. In de begeleiding
van de aios lijkt het goed om met deze aspecten rekening te houden.
[Je moet eigenlijk alleen aan jezelf denken (…). Om je eigen grenzen te bewaken, om niet
overstressed te raken. Maar tegelijkertijd zijn we allemaal empathische mensen en weten dat
we uiteindelijk de patiënt tekort doen daardoor. En misschien raakt ook de verzorging daar
gestrest van. En dat wil je eigenlijk ook niet. Dus je wil iedereen helpen; aios3.8]
Docenten signaleren ook dat het voor aios lastig is om hun grens aan te geven. Zij merken dat aios
een verzoek om een hoge caseload op zich te nemen ook vaak als een erkenning ervaren en dat zij
het vervolgens als hun plicht zien om hieraan te voldoen, ook al valt het tegen.
[Bij de educatieve beoordeling in december had ik een eerstejaars die op een observatieafdeling
was gezet en die trok het niet. Die zit dus nu in een coachingstraject. En uiteindelijk nou, zijn we
overeengekomen dat zij gewoon van die observatieafdeling met heel veel turnover afging en dat
ze nu gewoon op een gewone somatische afdeling en een gewone PG afdeling is. En we hebben
de aios moeten overreden. De opleider die zei: ja dat was achteraf niet slim. Maar nou ja, goed.
Maar de aios die vond dat gezichtsverlies; doc1.5]
3.2.4 Door aios ervaren belasting
Oorzaken van een hoge belasting in het werk
Belasting kan veroorzaakt worden door een hoge werkdruk. Bijvoorbeeld door het aantal uren dat
men op een dag werkt, doordat men regelmatig moeten overwerken, of door de hoeveelheid werk
die in een beperkt aantal uren gedaan moet worden. Wanneer te veel werk in een te krappe
tijdsperiode gedaan moet worden, blijft er onvoldoende tijd over voor bijvoorbeeld pauzes, een
gesprek met een patiënt of het opzoeken van medische informatie. Ook een versnippering van taken
doordat het werk geregeld onderbroken wordt, kan bijdragen aan een gevoel van werkdruk. Aios
geven aan dat al deze vormen van werkdruk voorkomen.
Werken als specialist in en verpleeghuis vereist specifieke vaardigheden. In een verpleeghuis zijn aios
al tijdens hun opleidingsperiode de spil van het behandelteam. Dat betekent dat zij (in overleg met
hun opleider) het beleid moeten bepalen voor hun patiënten en dat zij het multidisciplinaire team
moeten aansturen dat betrokken is bij de zorg voor hun patiënten. Deze verantwoordelijkheden
vragen specifieke vaardigheden. Voor het kunnen bepalen van het beleid is medische kennis
noodzakelijk en voor het aansturen van het team zijn organisatie- en leiderschapsvaardigheden
noodzakelijk. Wanneer een aios op deze terreinen nog onvoldoende vaardigheden bezit, kan dit de
werkdruk doen toenemen. Bijvoorbeeld omdat dingen meer tijd kosten wanneer het team niet
begrijpt wat de aios bedoelt en omdat eigen werkzaamheden meer tijd vragen dan voorzien, maar
ook omdat het bijspijkeren van ontbrekende vaardigheden en medische kennis tijd kost.
[Waar ligt het accent op tijdens de opleidingsdagen? Nou ja, deels natuurlijk toch wel ook op de
medische kennis. Dat wil zeggen, we hebben een aantal middagen keuzeonderwijs. En dan
hebben we wel, dan kun je je wel – op een geringe manier weliswaar – bijspijkeren op bepaalde

31

fronten. (…) Maar het gros… ja, we hebben ook officieel begrepen dat het niet de bedoeling is
dat je dit soort dingen (hiaten in medische kennis) in werktijd gaat bijspijkeren. Dus dat moet je
ook thuis doen, in eigen tijd; aios4.3]
De organisatie in een verpleeghuis is een andere factor die volgens de aios de werkdruk beïnvloedt.
Door een tekort aan personeel in sommige huizen, een slecht georganiseerde ondersteuning vanuit
de zorg en het moeten (leren) omgaan met laagopgeleid personeel, is het minder goed mogelijk voor
een aios om efficiënt te werken. Ook situaties waarin aios een te grote caseload krijgen opgelegd of
waar de opleider niet of weinig aanwezig is, vergroten de werkdruk en de werkstress voor de aios en
verhogen de kans op overuren.
Docenten merken dat de organisatie van een verpleeghuis in combinatie met de persoonlijkheid
van een aios van invloed kan zijn op ervaren stress door het werk.
[Maar het (uitval) heeft ook met perfectionisme en met denkniveau te maken. In een hospice is
bijvoorbeeld 24 uur per dag een verpleegkundige aanwezig. In het verpleeghuis is lang niet 24
uur per dag een verpleegkundige aanwezig en dan moet je zaken doen met ziekenverzorgenden.
En ik merk aan AIOS in het hospice dat zij daar zich als een vis in het water voelen want je hebt
iemand tegenover je met haast hetzelfde denkniveau. Eeh… je kunt veel makkelijker afspraken
maken dan met een ziekenverzorgende waar je altijd, ja dat klinkt zo lullig, maar waar je terug
moet naar het niveau en proberen om daar goed…. En probeer dan met je perfectionisme
’s avonds om vijf uur of zes uur naar huis te gaan en met een gerust gevoel van; ik heb het goed
geregeld; doc2.6]
In het laatste deel van hun opleiding werken aios in principe op afdelingen in het verpleeghuis waar
vooral revalidatiepatiënten liggen. Op die afdelingen is de zorg intensief en de turnover van
patiënten hoog. Voor de aios is het daar lastiger om de tijd te nemen om bijvoorbeeld te pauzeren en
neemt de kans op overbelasting toe. Op die arbeidsintensieve afdelingen kunnen de aios wel leren
om onder tijdsdruk te werken, hun grenzen te stellen en efficiënt te werken.
[Met revalidatie maken ze veel tijd op. Dat is een soort eindeloze… dat kan veel tijd opslokken. Je
kunt eindeloos bezig zijn met de revalidanten volgens mij. Veel opnames. Je kan het zo
gedetailleerd doen als je wil. Of je zegt het is een heup of een… dus daar zit een… terwijl op de
chronische afdeling is het denk ik veel makkelijker om aan vast te houden; opl1.7]
Verschillen in werkomgeving
Een heel belangrijke kanttekening bij de werkdrukbeleving van aios in het verpleeghuis is de ervaring
van zowel aios als docenten dat de verschillen tussen de verpleeghuizen groot zijn. Heel regelmatig
kwam in de gesprekken met aios naar voren dat zij zich storen aan de ongelijkheid tussen de
opleidingsplaatsen en het feit dat zij daar geen invloed op hebben, terwijl daar zoveel vanaf hangt.
Juist de mate waarin aios kunnen leren, de ruimte en steun die zij van hun opleider krijgen en de
hoeveelheid werk die zij geacht worden te doen, kunnen sterk variëren per opleidingplaats.
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[Ik heb me gewoon schuldig gevoeld, af en toe. Dat ik op zo’n leuke plek zat met al mijn ervaring
en dat ik een ander onderuit zag gaan en zelfs de opleiding uiteindelijk zag uitgaan. Dan denk ik:
nou ja, als jij nou op mijn plek had gezeten en ik op jouw plek, dan hadden we het allebei gered;
aios5.9]
Aios zouden graag zien dat vanuit de opleiding meer toezicht komt op de kwaliteit van de
opleidingssituatie. De aios geven aan dat de mogelijkheden om betere werkomstandigheden voor
zichzelf te regelen beperkt zijn. Docenten voelen zich wel verantwoordelijk voor de kwaliteit van de
opleidingssituatie, maar geven aan dat het heel lastig is om de kwaliteit van de stageplaatsen te
waarborgen vanuit de opleiding. Zij hebben geen goed zicht op de werkomstandigheden waar een
aios mee te maken krijgt. Voor een deel kunnen zij hiervoor afgaan op het oordeel van de RGS. Deze
toetst of een verpleeghuis voldoet aan de vereisten voor een verantwoorde en veilige leeromgeving.
Het probleem is volgens de docenten dat bijvoorbeeld die bezetting na twee weken heel anders kan
zijn wanneer er twee SO´s uitvallen wegens ziekte. In situaties van onderbezetting zal een
verpleeghuis toch de prioriteit moeten leggen bij de patiëntenzorg.
[En er wordt een enorme druk uitgeoefend op de opleiders om wel… ja zo gaat dat in de wereld.
Dus de visitatie is goed bedoeld maar kan niet bijbenen…; doc2.3]
Mede om deze reden adviseren de docenten aios om niet zelf een stageplaats te zoeken. Juist omdat
de opleiding dan geen informatie heeft over de situatie in het (zieken)huis en omdat het lastig is om
in contact te komen met de juiste persoon die verantwoordelijk is voor de opleiding van de aios. In
sommige gevallen kan dit zelfs tot uitval leiden.
[In dit geval was er ook een ziekenhuis dat gewoon vond dat de aios te weinig presteerde.
Terwijl ik denk dat de aios wel zijn best heeft gedaan. Maar onvoldoende voor die specialist, die
wij niet kenden, waar wij nooit contact mee hebben gehad; doc2.3]
Oorzaken van een hoge belasting in de opleiding
Voor aios tellen de werkzaamheden die zij moeten verrichten voor de opleiding ook mee in hun
beleving van werkdruk. In het algemeen wordt hierover gezegd dat de opleiding niet moeilijk is, maar
dat het door alle eisen en verplichtingen wel heel veel tijd kost.
[Ja, maar dan is het wel heel duidelijk dat wij ons allemaal een beetje, ons erg belast voelen. Nou
niet iedereen, maar een heleboel wel. En werken én de opleiding doen, én de terugkomdag én
opdrachten én gezin. En dat je denkt ‘ik moet volhouden’. Ik heb nu zelf ook zoiets van:
november is het klaar met het gezeik. Kan ik gewoon gaan werken, aios3.6 Ik vind het ook wel
leuk hoor de opleiding; aios3.8 Ja, ik ook, tuurlijk. Maar alles bij elkaar wordt het wel veel?
Belastend? Ja. Ja, vind ik wel; aios3.6]
Volgens de CAO moeten aios ouderengeneeskunde met ingang van 2013 38 uur in plaats van 36 uur
per week werken als zij een full-time aanstelling hebben. Dat brengt met zich mee dat tijdens
werktijd niet langer geïnvesteerd kan worden in opleidingsgerelateerde activiteiten, tenzij een aios
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dat kan uitonderhandelen met zijn opleider. Daarmee wordt deze mogelijkheid om de werkdruk te
beperken erg plaats- en persoonsafhankelijk. Toestemming om tijdens het werk in het verpleeghuis
tijd te kunnen besteden aan de voorbereiding van de terugkomdag of aan andere
opleidingsgerelateerde opdrachten, zal eerder verkregen worden door aios die goed voor zichzelf op
kunnen komen en door aios die een stageplaats hebben waar voldoende personeel is en de
arbeidsomstandigheden goed zijn. Het is goed dit te realiseren aangezien verschillende aios
aangaven geen problemen te hebben met de werkdruk vanuit het werk, maar wel met de werkdruk
vanuit de opleiding. Voor sommige aios vormde deze werkdruk vanuit de opleiding de aanleiding om
de opleiding in deeltijd voort te zetten. Docenten en opleiders kennen voorbeelden van aios die
vanwege deze druk moesten stoppen met de opleiding, terwijl zij toch voor het vak geschikt leken.
[Om nog even terug te komen op de werkdruk van het huiswerk, als ik het zo mag noemen. Dat
is inderdaad wel veel en dat is voor mij, omdat het elke week terugkomt en niet één keer in de
maand, dat ik heb gezegd: dan doe ik wel even een stapje terug. Dat ik van full-time naar één
dag minder ga om… (…) Om meer tijd te hebben voor je huiswerk? Ja. Dat moet wel met mijn
privéleven gecombineerd kunnen worden; aios2.3]
Oorzaken van een hoge belasting in de privé omgeving
In de privésfeer lijkt vooral de zorg voor kleine kinderen van invloed op het gevoel overbelast te
raken met de mogelijkheid om uiteindelijk uit te vallen. Zeker tijdens de ziekenhuisstage, waar de
werkdagen vaak langer zijn en waar sommige aios te maken hebben met lange reistijden. Aios met
oudere kinderen geven aan dat zij blij zijn dat hun kinderen niet meer klein zijn. Aios met jonge
kinderen vertellen dat timemanagement daardoor nog belangrijker is. (Lang) overwerken is niet
mogelijk wanneer je op een bepaald moment je kind van de opvang moet halen. Dit stelt hoge eisen
aan de werkplanning en dat is – zoals eerder aan bod kwam – vaak een probleem.
[En wat voor mij denk ik het meest belastend is, is dat ik kwart voor zeven vertrek vanuit huis en
dat ik half acht ’s avonds thuis ben en ik een heel jong kind heb. En dat vijf dagen in de week
eigenlijk. En dat is natuurlijk…, dat vind ik zelf wel pittig; aios6.6]
Docenten zien dat probleem ook en proberen dat voor te zijn door hieraan in de selectiegesprekken
uitdrukkelijk aandacht te besteden en artsen met belangstelling voor de SO-opleiding te vragen naar
de oplossingen die zij hiervoor hebben bedacht. Ook als een aios tijdens de opleiding zwanger raakt
denken sommige docenten tijdig mee over het organiseren van kinderopvang en werk, zodat de
combinatie van eisen vanuit het werk, de opleiding en de privésfeer met elkaar gecombineerd
kunnen blijven worden.
Het ervaren van een hoge belasting door persoonlijkheidskenmerken
Ten slotte geven de aios en docenten aan dat onder de aios ouderengeneeskunde veel mensen zijn
die perfectionistisch zijn ingesteld en die zich snel verantwoordelijk voelen. Zij zien dat het juist voor
deze groep mensen lastig is om hun grenzen te stellen. Aios zouden daarom graag willen dat er meer
aandacht zou komen vanuit de opleiding voor het stellen van grenzen en voor het herkennen van
tekenen van overbelasting.
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[En ik denk dat het breder speelt als ik in onze groep kijk. Dan zijn er best wel veel bij supervisie
of met ervaringsrondes die toch eeeh… ook tekenen hebben van dat ze zeggen ‘Ik trek me heel
veel dingen aan, ik trek heel veel dingen naar me toe, ik heb heel veel…, ik neem heel veel op
mijn schouders. Meer dan dat ik eigenlijk zou moeten’. Het is wel een thema dat ik vrij vaak
terug hoor en daar wordt vanuit de opleiding weinig mee gedaan; aios3.5]

3.3 Opleiding
Ook factoren uit de opleiding kunnen samenhangen met de werkbeleving van de aios. De opleiding
tot specialist ouderengeneeskunde duurt drie jaar. Het grootste deel van de opleiding bestaat uit
praktijkscholing. Aios leren het vak in de praktijk door zowel in verpleeghuizen te werken als door in
ziekenhuizen en extramurale instellingen stage te lopen. Daarnaast vindt wekelijks cursorisch
onderwijs plaats, meestal op het eigen opleidingsinstituut. Op deze terugkomdagen ligt de nadruk op
reflecteren op eigen handelen en het verdiepen van kennis en vaardigheden (Landelijk
opleidingsplan SOON). In deze paragraaf zal eerst worden ingegaan op de theoretische scholing en de
praktijkopleiding. Daarna zal aandacht gegeven worden aan de samenwerking tussen de drie
partijen: de opleiding, de stageverlenende instellingen en de aios. Tenslotte zal ingegaan worden op
de beoordeling van de aios en de preventie van uitval door de opleiding.
3.3.1 Theoretische scholing
Uit de gesprekken met de aios bleek dat de aios de opzet van de opleiding met een wekelijkse
terugkomdag waarderen. Zij vinden het leerzaam om hun collega-aios te treffen die zich in
vergelijkbare situaties bevinden. Wekelijks bij elkaar komen heeft volgens de aios bovendien als
voordeel dat het je scherp houdt en dat het helpt om de koppeling tussen theorie en de dagelijkse
praktijk te blijven maken.
Tijdens de terugkomdag worden de aiosgroepen begeleid door docentkoppels, bestaande uit een SO
en een gedragswetenschapper. De inbreng van de docenten wordt zeer gewaardeerd als het gaat om
het bespreken van casuïstiek en overige praktijkgebonden situaties. Een goede docent heeft volgens
de aios vooral een brede werkervaring en daarnaast de vaardigheid om kennis over te brengen.
[De docent zit daar dus niet met een heel specialistische kennis, maar weet wel ‘hoe ga je nou
met zo’n patiënt in een verpleeghuis om’?, zonder dat perse bijvoorbeeld een neuroloog erbij
moet komen. Dat is wel toch de ´know-how’ van het werken in het verpleeghuis en die kennis
heeft de docent al. De communicatieve vaardigheden, hoe je met de patiënt of de familie of de
verzorging, om moet gaan, hoe kan je iets brengen, feedback geven; aios2.3]
Aios kunnen een vraag die voortkomt uit een voorval in de praktijk of een casus voorleggen aan hun
collega-aios tijdens de inbrengronde. De bedoeling is dat alle aios meedenken over een oplossing en
tegelijkertijd leren van de voorbeelden die een ander aandraagt. De aios gaven aan dat zij zich op die
manier gesteund voelen en dat de expertise van de docent SO hen kan helpen bij het vinden van
alternatief gedrag.
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[Dat mensen dingen inbrengen waar ze onzeker over zijn, of ‘ik heb dit meegemaakt denk eens
even mee in hoe dit nou verlopen is. Ben ik wat vergeten, had ik wat anders moeten doen?’ En
heel vaak komt het er dan op uit van ‘nee’. Maar dat is wel dat stukje onzekerheid en dan is het
wel heel fijn dat je dagen hebt dat je dat soort dingen kwijt kunt en met elkaar kunt bespreken.
Dat vind ik ook de uitgelezen kans. Of met je opleider in een leergesprek maar ook zeker op de
terugkomdagen; aios1.5]
Uit de gesprekken met de aios bleek dat de terugkomdag nog veel meer zou kunnen bijdragen aan
hun opleiding wanneer op een paar punten verbeteringen zouden worden doorgevoerd. Zij gaven
verbeterpunten aan zowel op de inhoud en de opzet van de terugkomdag, als ten aanzien van de
sfeer binnen de opleiding.
Kwaliteit
Aios willen graag veel kennis vergaren en hun terugkomdag effectief besteden. Maar veel aios gaven
aan dat de terugkomdag hen niet bracht wat zij ervan verwacht hadden.
[Ik heb niet het gevoel dat ik iets leer als ik op een terugkomdag ben en dat vind ik zonde van
mijn tijd. Dan ben ik de andere dagen hard, heel veel hard aan het werk. Dan denk ik ‘Ja, dan had
ik mijn tijd veel beter kunnen besteden aan wat dan ook’; aios5.5]
Veel aios gaven bijvoorbeeld aan diepgang te missen in de lessen. Zij vinden dat op de terugkomdag
vaak geen kennis wordt aangeboden die zij niet ook al hadden verkregen door het vooraf doornemen
van de opgegeven literatuur. Zij wijten dat onder andere aan onvoldoende kennis bij de docenten.
De leervragen die de aios aan de hand van de gelezen literatuur opstellen kunnen daardoor niet altijd
afdoende beantwoord worden. Om die reden worden de lessen die door gastdocenten (vaak
specialisten of kaderartsen) worden gegeven hooggewaardeerd. De inbreng van de docent SO is
volgens de aios wel van belang om de unieke invalshoek van de SO te belichten.
[Gewoon een overzichtslezing van een half uur over de basis en de nieuwe ontwikkelingen en
daarna leervragen zoals we dat gewend waren. Iedereen was super enthousiast. Geef eens even
heel scherp aan waarom dit beter werkt? Eeehm, omdat je echt iemand hebt die echt eeh…
Wiens werk het is om van dat deelonderwerp, alles te weten. Dus dan kun je eigenlijk alle vragen
stellen die je hebt en het interessante is dat wij natuurlijk toch een andere kijk hebben op die
patiënt. Net een beetje andere patiënten zien. Dus dan komt er ook een hele interessante
wisselwerking; aios2.5]
Huiswerk
Ter voorbereiding op de wekelijkse terugkomdag wordt van aios gevraagd zich voor te bereiden op
de lessen door middel van het lezen van literatuur of het voorbereiden van een presentatie. De
opdrachten worden soms als te tijdrovend beschouwd en over de literatuur wordt aangegeven dat
deze soms erg verouderd, omvangrijk, soms dubbel en niet altijd even informatief is.
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[Ik heb er vooral moeite mee, dat het tijd kost vind ik niet erg, maar vaak heb ik toch behoorlijk
veel vraagtekens bij de zin van de opdrachten, bij de efficiency van het onderwijs en dan is het
lastig om daar inderdaad in je vrije tijd aan te gaan zitten terwijl je het er eigenlijk niet echt mee
eens bent; aios2.5]
Het lukt de aios niet altijd om alle stof nauwkeurig door te nemen. Er moet soms een afweging
worden gemaakt. Het is dan goed om te weten wat belangrijk en wat minder belangrijk is. Wanneer
juist het belangrijkste deel overgeslagen blijkt te zijn, dan kan de les minder gemakkelijk gevolgd
worden en zal het rendement van de terugkomdag verminderen. Eenzelfde probleem doet zich voor
wanneer de aios niet kunnen anticiperen op de manier waarop de stof tijdens de terugkomdag zal
worden besproken; betreft dit een herhaling van hetgeen gelezen werd of een verdieping daarvan?
Meer duidelijkheid over de status van het opgegeven huiswerk en de invulling van de les lijkt hier
oplossing te bieden.
Curriculum
Tijdens de interviews kwamen drie onderwerpen aan de orde die relevant zijn voor hun kans op
uitval maar die naar de mening van veel aios nu te weinig aan de orde komen: medische kennis, het
managen van een afdeling in een verpleeghuis en het leren stellen van grenzen.
In het verpleeghuis komen door de lage turnover – anders dan bij een huisarts – bepaalde
ziektebeelden niet veel voor, terwijl de variatie juist heel groot is. Een aios noemt het daarom van
extra belang voor een SO om voldoende medische basiskennis aangeboden te krijgen. Door de
opleiding wordt wel informatie aangeboden, maar onvoldoende. Wanneer medisch inhoudelijke
onderwerpen bovendien alleen in de eigen groep (zonder gastdocent) besproken worden, is de
ervaring van veel aios dat zij er onvoldoende van leren.
Binnen het curriculum lijkt niet veel ruimte te zijn om extra lessen in te roosteren over
onderwerpen die de aios aandragen. Zo geeft een aios aan dat hij lang moest lobbyen om een les te
wijden aan een bepaald onderwerp en dat deze les uiteindelijk door een ervaren collega aios werd
gegeven. Oudere aios geven daarnaast aan dat wanneer hun medische kennis voor een deel is
weggezakt of te specialistisch is, zij geen hulp krijgen van de opleiding om hun kennis tijdig op niveau
te brengen. Dat moeten zij naast de verplichtingen vanuit de opleiding zelf doen. Aios ervaren dat
het lastig is om tijdens hun dagelijkse werkzaamheden tijd te vinden om informatie te zoeken, om
dingen echt uit te diepen. Het vergaren van voldoende kennis buiten de vaste
opleidingsverplichtingen om maakt de opleiding daarom voor de aios – in wisselende mate – extra
zwaar.
Volgens docenten kan medische informatie zo nodig gemakkelijk worden opgezocht, mits voldoende
basiskennis aanwezig is. Een docent vermoedt dat deze roep om meer medisch inhoudelijk onderwijs
voor een deel te maken heeft met onzekerheid en mogelijk toch ook een andere kijk op wat voor
dokter een SO is.
[Wat ik aios wel hoor zeggen is dat ze graag hier onderwijs willen hebben van een dokter in een
witte jas, uit het ziekenhuis, die ze precies wil komen zeggen wat je moet doen bij die blinde
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darm ontsteking, ja ik noem maar wat op. Dus dat is, zij hebben dan nog een ander beeld van…
(…) Terwijl ik denk: ik ben een goeie specialist, ik kan alle richtlijnen opzoeken, we hebben
tegenwoordig allemaal zo’n digitaal ding bij ons. Als ik mijn regio ken, kan ik de specialist bellen.
Dan kan ik de informatie krijgen die ik wil. Dan kan ik overleggen met mijn patiënt. En wat ik de
hele dag doe is gewoon praten. En contact maken. Regie voeren. Voorop lopen. Mensen bij de
hand nemen, en ze de weg wijzen. En dan ben je een ander soort dokter dan die dokter in de
witte jas. En ik vind veel belangrijker dat ze dát leren dan dat ze… en je moet ook je stethoscoop
kunnen gebruiken. Dat moet ook…; doc2.6]
Een ander onderwerp dat de aios graag duidelijker behandeld zagen in het begin van de opleiding, is
het managen van een afdeling in een verpleeghuis. Een SO moet leiding kunnen geven aan een
multidisciplinair team van psychologen, paramedici en verzorgenden (www.SOON.nl). Aios moeten
deze vaardigheid al vanaf het begin van hun opleiding ontwikkelen aangezien zij vrij snel zelfstandig
moeten werken. Dit is niet voor elke aios een gemakkelijke taak.
[Ik zou er wel meer scholing in willen, in het echte management stuk. Het medisch inhoudelijke
stuk dat is goed gedekt, hoe je dat met je opleider overlegt. Maar of ze ook kijken of je het nou
handig aanpakt op zo’n afdeling en of er wel goed overleg is met de teamleider en of de
verpleging wel goed aangestuurd wordt door mijzelf of de teamleider, dat is maar de vraag. Daar
zou wat mij betreft wel wat meer aandacht voor mogen zijn. Want dat is niet iets wat ik uit
mezelf altijd kan; aios 6.5]
Een laatste punt dat naar voren kwam is het leren herkennen van de eigen grenzen om overbelasting
te voorkomen. Een aios zegt dat zich onder aios ouderengeneeskunde veel perfectionisten bevinden,
die zich snel overal verantwoordelijk voor voelen. Hoewel je als SO eindverantwoordelijk draagt voor
de zorg, is het goed niet álle verantwoordelijkheid naar je toe te trekken.
[Ik denk dat daar wel meer aandacht aan besteed mag worden want ik ken genoeg mensen die
te veel verantwoordelijkheid op zich nemen en daardoor te lange uren maken en... Dat ze
eigenlijk een beetje op het randje functioneren. Terwijl ik denk dat wij met z’n allen als dokters
heel veel verantwoordelijkheid op ons nemen terwijl al heel veel dingen ook niet onze
verantwoordelijkheid zijn, of een gedeelde verantwoordelijkheid. En dat we heel erg geneigd zijn
ieders problemen op te lossen; aios1.6]
[Veel mensen werken te lang. Hoe kan je dat nou aanpakken? Hoe doe je dat in een verpleeghuis
met te weinig personeel, hoe doe je dat op afdelingen waar vooral niveau twee… Door naar
jezelf te luisteren. Hoe leer je nou jezelf de tekenen te laten voelen, je kan altijd van tevoren
eigenlijk… Als je eens terugkijkt, weet je altijd van: Oh, daar ging het fout, maar dan ga je alsnog
drie weken door. En dat, dat punt zouden mensen moeten kunnen leren herkennen; aios 3.5]
Steun en veiligheid
Om overbelasting te voorkomen, goed te kunnen leren en zoveel mogelijk uit een opleiding te
kunnen halen, is het belangrijk dat aios, docenten en opleiders signalen van overbelasting herkennen
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en actie kunnen ondernemen in deze of andere voor de voortgang van de opleiding bedreigende
situaties. Een open sfeer zorgt ervoor dat mensen vragen blijven stellen en zich kwetsbaar durven op
te stellen.
[Ik heb zelf wel gemerkt dat, voor mij dan, de relatie met je opleider en de relatie met je docent,
eehm dat die wel heel belangrijk zijn in hoe open en hoe eerlijk je kan zijn en eeh.. in hoeverre
ze je ook een spiegel kunnen voorhouden. Voor reflectie en dat soort dingen. (…) Dat heb ik
gemerkt. Dat als je het allemaal bij jezelf houdt, dan weten zij ook niet… ze zien wel dat er iets
niet goed gaat. Maar dan weten zij ook niet…, dan weten ze ook niet hoe ze jou kunnen helpen.
Terwijl, als je er open over bent…; aios1.5]
Om te voorkomen dat een klein probleem onoverkomelijk wordt, moeten aios dus tijdig aan de bel
trekken. Het moet mogelijk zijn om “in een veilige sfeer te zeggen van: ik krijg het niet voor de
bakker. Kan iemand meekijken, ik wil nu aan de rem trekken…” (aios5.6). Maar niet alle aios ervaren
een sfeer die veilig genoeg wordt gevonden om tijdig bij hun opleider of docent te rade te gaan.
[Ik ben er wat voorzichtiger mee… met wat negatiever zijn. (…) Ik ben er nog niet achter of je dat
ooit weer op je bord krijgt; aios1.7]
[En dan neem ik van die terugkomdag vooral mee dat ik mijn collega’s weer heb gezien. En dan
vooral in de pauze. Dat is bij ons wel echt een terugkerend ding. Dán is het echte spuien, het
eerlijke vertellen hoe het gaat; aios2.5]
[Ja vervolgens is daar een reactie op van de docenten hier. Als jij het niet getroffen hebt met je
opleider op de stageplek dan krijg jij te horen dat jij niet functioneert. Als die opleider jou
negatief beoordeelt, ook al waren alle tussentijdse beoordelingen goed en is er dus één incident
dat er een probleem is met die opleider en dat wordt in de groep ook aangegeven door
verschillende van de aios- dan wordt alsnog gezegd dat je die stage maar over moet doen, want
je hebt het niet goed gedaan; aios5.9]
Verzuim en uitval kunnen in sommige gevallen waarschijnlijk voorkomen of beperkt worden wanneer
die openheid en het vertrouwen er wel zijn. Zo gaf een aios aan zijn privéproblemen niet te willen
bespreken uit angst dat dit als een teken van zwakte zou worden gezien. Hij had de indruk dat
´zwakke aios´ uit de opleiding werden gezet. Toen hij toch uitviel, wat voor hem veel mentale schade
met zich meebracht, bleek dat zijn docenten, anders dan hij gevreesd had, begripvol en steunend
optraden. Docenten geven aan dat zij voor zichzelf, naast de rol van docent en beoordelaar, ook de
rol van coach zien weggelegd. Het kan zijn dat de taakopvatting tussen docenten verschilt. Aios
benoemen grote verschillen tussen docenten.
[Ik heb zeker docenten waarbij ik me heel veilig voel. Op dit moment voel ik me ook weer heel
veilig. Maar dat wisselt sterk. Dat vervelende, ik zou graag nuance aanbrengen dat er grote
verschillen zijn tussen de docenten. Er zijn ook docenten die het gewoon ontzettend goed
aanpakken en waar ik wel zo bij terecht durf, wil; aios5.7]
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Een deel van het gevoel van onveiligheid bij de aios lijkt voort te vloeien uit het feit dat beoordelaar
en docent in dezelfde persoon verenigd zijn. Aios geven aan zich hierdoor minder vrij te voelen om te
vertellen waar ze moeite mee hebben.
[Ik had op een gegeven moment een opleider die geen ervaring had. Die moest ik… nou geef wat
punten aan. En die was van: Ja precies, zie je wel! Dus die zag het als een punt om aan te vallen.
Dan denk ik ja! (…) Dus je leert op een gegeven moment van: ik ga maar niet zeggen wat ik
eigenlijk wil leren of waar mijn zwakke plek zit, want dat is hartstikke gevaarlijk. En sommige
docenten pakken dat ook op. En dan is een inbrengronde eigenlijk bedoeld om aan te geven
waar je knelpunten mee hebt en je wordt er mee om je oren geslagen vervolgens door diezelfde
docent; aios5.7]
[Maar ik denk dat het beeld van de docent, wat jouw ervaring natuurlijk helemaal duidelijk
maakt, heel erg gekleurd wordt door de ervaringen die je inbrengt. Dat als jij een paar keer
inderdaad een ervaring inbrengt over iets wat moeilijk gaat dan krijg je inderdaad van die docent
snel zo’n stempel van: nou, daar is die persoon niet goed in. Terwijl, ja, het hoeft niet zoiets heel
groots te zijn…; aios3.7]
Dit probleem wordt ook door de docenten herkend. Zij merken dat aios niet altijd het achterste van
hun tong laten zien. Toch vinden zowel aios als docenten dat deze dubbelrol onvermijdelijk is. Een
docent kan geen aios beoordelen als hij niet weet hoe deze functioneert. Aios vinden ook dat een
docent kritiek mag geven – al is dat niet leuk – omdat je van kritiek leert. Echter, de manier waarop
die kritiek wordt geleverd – opbouwend of verwijtend – maakt of zij daar iets mee kunnen.
Hoewel de opleider eveneens beoordelaar is, lijken de aios minder vaak onveiligheid te ervaren bij
hun opleider. Dit kan te maken hebben met het gevoel van de aios dat een opleider beter in staat is
om een afgewogen oordeel te geven. Hij ziet de aios immers dagelijks op de werkvloer, terwijl een
docent zijn aios één dag in de week ziet. Hij moet daarom varen op informatie die de aios zelf
aandragen tijdens de inbrengrondes of tijdens het keuzeonderwijs, op informatie uit een
videofragment of op de kwaliteit van de opdrachten die de aios inleveren. Voorbeelden van aios die
(mede) op basis van hun deelname tijdens de inbrengronde of ten gevolge van een conflict met de
opleider in de problemen kwamen of uit de opleiding werden gezet, blijken bij te dragen aan het
gevoel van onveiligheid onder de aios.
[Ja want zo iemand… kijk de docent, die kent jou toch minder goed en die kijkt naar de
competenties en die kan dan bijvoorbeeld zeggen: nou, heeft toch wat moeite met de
stressbestendigheid. Zoiets dergelijks. Terwijl, misschien heb jij al een heleboel gedaan en heel
goed je best gedaan om er te komen. En je zegt het, het is maar een momentopname. Misschien
ben je net een beetje emotioneel, want je was moe. Nou dan krijg je ook bij professionaliteit een
vraagtekentje. Zo gaat het wel dan. En dat is gewoon niet wat je wil; aios2.5]
Eveneens van invloed op het gevoel van onveiligheid is het beeld dat onder sommige aios leeft over
de (te geringe) mate waarin docenten bereid zouden zijn om aios die het nodig hebben hulp te
bieden.
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[Je weet niet bij iedereen wat er speelt. Maar wat in elk geval bij alle mensen speelt is dat op het
moment dat ze het moeilijk krijgen, dat ze de steun van de opleiding missen. Dat heb ik bij
iedereen eigenlijk gehoord; aios5.7 Dat is een algemene indruk? Die indruk heb ik ook. Dat ja,
dat inderdaad, dat als je bijna omvalt dat je het laatste zetje nog even krijgt van de opleiding
eigenlijk; aios5.5 En zelfs als het terecht is dan nog zou je steun kunnen krijgen. Ja; aios5.7 Ook
hoe rond je dingen af misschien ook nog wel een … maar ik herken het ook; aios5.9].
[In de periode dat ik ziek was heb ik ook mezelf, boven op het feit dat ik ziek was, een aantal
keer hard moeten bewijzen om aan te tonen dat ik volgens hun norm geschikt zou zijn om de
opleiding te kunnen voortzetten. (…) Je krijgt de bal teruggegooid, terwijl je net op dat moment
even hulp vraagt; aios5.3]
Aios geven ten slotte aan dat de reden van uitval van collega aios binnen de opleidingsgroep niet
besproken wordt. Hoewel dit voor het waarborgen van de privacy van de aios die uitvallen goed is,
kan het ertoe leiden dat verhalen ontstaan die mogelijk niet of niet geheel waar zijn.
Docenten vinden dat er voor mensen die uit dreigen te vallen veel mogelijkheden zijn om toch in
opleiding te blijven. Hierop zal in paragraaf 3.3.5 dieper worden ingegaan. Aan aios die toch verkeerd
hebben gekozen of het werk (tijdelijk) niet aankunnen, wordt geadviseerd om zelf met de opleiding
te stoppen. Het welzijn van de aios vormt daarbij een belangrijke overweging.
[Ik zeg altijd: nou luister eens, je…, het gaat niet goed. Ik zou je echt adviseren om zelf de regie te
nemen, om te gaan. Dan hou jij in je hele verdere loopbaan in ieder geval de eer aan jezelf en
ben je bij alle volgende sollicitatiegesprekken bij, heb jij een stem, heb jij, kun jij zeggen van: ik
heb toen besloten die opleiding te stoppen. Niet omdat ik disfunctioneerde maar ik heb besloten
om te stoppen want het paste niet bij me of weet ik veel wat. Terwijl als je via ziekteverzuim een
lang traject en dan krijg jij een soort stempel en weet ik veel wat, dat probeer ik altijd te doen;
doc2.4]
Het zou kunnen dat deze strategie van docenten door aios wordt ervaren als ‘geen hulp bieden’. Dat
gehandeld wordt in het belang van de aios lijkt voor de overige aios niet evident. Mogelijk dat meer
openheid over de redenen voor uitval in specifieke casussen dit probleem kan oplossen. Het is ook
denkbaar dat de eisen die vanuit de opleiding aan de aios worden gesteld en de beoordelingscriteria
die door docenten worden gehanteerd niet volkomen helder zijn voor de aios.
Ten slotte kan ook de mate waarin de persoonlijkheden van aios en docenten matchen bijdragen aan
het gevoel van veiligheid dat de aios heeft. Dan gaat het om de ‘klik’ en overeenstemming tussen
aios en docent in “hoe hij vindt dat jij moet functioneren binnen de groep en op het werk” (aios6.4).
Aios geven aan dat voor hen dat gevoel van ´zich veilig voelen´ bij hun docent van groot belang is en
dat een onveilig gevoel in sommige gevallen kan leiden tot langdurig(er) verzuim.
[Alle aios die er bijvoorbeeld in mijn groep uit zijn gegaan, die zijn er allemaal uitgegaan bij één
specifieke docent. (…) Ik heb me vanaf het begin niet veilig gevoeld in die groep en ik heb het
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ook heel lang aangegeven. En op een gegeven moment eeh… ben ik er ook een tijd uit geweest.
En heb ik in overleg met deze en gene eeh, besloten om er langer uit te zijn; aios6.9]
In de gesprekken met docenten is de manier waarop de indeling van de groepen aios plaatsvindt
slechts zijdelings aan de orde geweest. Het is goed mogelijk dat hier per opleidingslocatie
verschillend mee wordt omgegaan. Bovendien verschilt het per opleidingslocatie of de koppeling
tussen een aiosgroep en een docentenkoppel vaststaat voor de duur van de opleiding of dat er na
een jaar weer wordt gewisseld.
Wanneer aios bij een docent over een andere docent komen klagen, dan wordt dat als belastend
ervaren. Bij docenten lijkt echter het idee te bestaan dat de impact van dit soort problemen beperkt
is en dat echt problematische verhoudingen tussen aios en docent weinig voorkomen. Geopperd
wordt dat een deel van dit soort problemen veroorzaakt zou kunnen worden door de manier waarop
een docent GW aios probeert te prikkelen om tot zelfreflectie te komen. Een goed gesprek kan dan
afdoende zijn.
[Het is wel voorgekomen dat er aios zijn waar gewoon absoluut geen klik was tussen docenten
maar ook bij opleiders maak je dat mee. Dus dat ja… doc2.4 Laat het systeem dan toe dat
iemand wisselt van groep of van huis? Volgens mij mag je dat verzoek doen. doc2.4 Ik heb het
nog niet meegemaakt maar… doc2.6 Binnen de groep niet maar binnen de huizen wel. Is dat wel
voorgekomen. (…) In de groepen komt het bijna niet voor dat… Dat het zodanig mis gaat… het is
ook maar één dag in de week hè?; doc2.4]
3.3.2 Leren in de praktijk
In het eerste jaar en in het laatste deel van het derde jaar werken aios op een opleidingsplek in een
verpleeghuis. In het tweede jaar lopen de aios stage in het ziekenhuis en in de ambulante zorg (GGZ).
Een keuzestage aan het begin van het derde jaar biedt de aios de kans om tot een verdieping en een
verbreding te komen van die competenties die hij op basis van zijn persoonlijke interesses in zijn
toekomstige rol als specialist ouderengeneeskunde zal kunnen gebruiken. Voorbeelden van
keuzestageplekken zijn de huisartsenpraktijk, een hospice, een revalidatiecentrum of een
onderzoeksinstituut voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek (www.soon.nl).
In paragraaf 3.2 werd al uitgebreid gesproken over de factoren in het werk die van invloed kunnen
zijn op de werkdrukbeleving van de aios. Naar voren kwam het feit dat de aios in het werk veel
verantwoordelijkheden heeft, maar de werksituatie niet naar zijn hand kan zetten om zo efficiënt
mogelijk te kunnen werken en dat de verschillen tussen opleidingsplaatsen groot zijn. Daarnaast
werd de moeilijkheid van het combineren van de opleiding met een jong gezin genoemd. In deze
paragraaf zullen wij ons beperken tot de werkomstandigheden. Tijdens de interviews is uitgebreid
gesproken over de opleider en het opleidingsklimaat. Hierbij kwamen alleen de opleiding in het
verpleeghuis en de ziekenhuisstage aan de orde.
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Opleidingsklimaat in verpleeghuizen
In gesprekken met de aios kwam regelmatig naar voren dat er aanzienlijke verschillen zijn in het
opleidingsklimaat tussen de verpleeghuizen. Dit kan van grote invloed zijn op het volbrengen van de
opleiding en op de kwaliteit van de arts die uiteindelijk de opleiding zal verlaten.
[Want jij kunt enigszins sturen in welke huizen je terecht komt, maar jij kent niet alle huizen in
de regio. (…) En jij kunt niet bepalen welke collega’s jij krijgt, maar goed dat is overal zo. En jij
kunt ook niet bepalen welke docenten jij krijgt. Dus als alle bepalende factoren op een goede
plek vallen, dan kun jij een heel plezierige leeromgeving krijgen. Maar als die gestoord zijn of als
die alle drie of vier gestoord zijn, ja, dan kun je een heel ander beeld schetsen van hetzelfde
opleiding. (…) Het is niet zo dat je de zekerheid krijgt dat als je die opleiding doet, en je doet je
best, dat je dan aan het eind van het traject een bepaalde bagage hebt waarmee je aan de slag
kunt; aios4.5]
De verschillen in het opleidingsklimaat tussen opleidingsplaatsen worden aan de ene kant
veroorzaakt door organisatorische verschillen tussen verpleeghuizen; caseload, triage, kwaliteit
personeel, etc.. Dit werd eerder besproken in paragrafen 3.2.2 en 3.2.3. Aan de andere kant noemen
aios de kwaliteit van de opleider en de band tussen aios en opleider.
[Wat ik ook een moeilijk stuk vind, is dat je, je hebt geen kwaliteitsgarantie van de verschillende
opleidingsplaatsen; aios5.3 Nee. Precies; aios5.7 Daarmee bedoel ik, het hangt maar af wie je
opleider is. Vind ik toch, hoe je stage kwalitatief gaat verlopen of niet. En dan kan je zelf nog
zoveel aan proberen te draaien, als die opleider het niet in zich heeft om opleider te zijn…;
aios5.3]
[Maar ik heb toch wel dat ik denk ‘er is toch niet echt een hele duidelijke houvast. Het is heel erg
van wat de opleider over jou… hoe is de klik tussen jou en de opleider. Als de klik goed zit en de
opleider zegt ´het komt helemaal toppie met jou´ dan komt het ook goed.; aios1.4]
Aios vinden het de verantwoordelijkheid van de opleiding om te zorgen voor kwalitatief goede
plaatsen. Zij verwachten ook dat de opleiding hen steunt wanneer blijkt dat er problemen zijn op de
stageplaats. Zij pleiten er daarom voor dat de opleiding voldoende toezicht houdt op de kwaliteit van
de opleiders en op het opleidingsklimaat.
[Nou, in zijn algemeenheid zou ik misschien nog willen zeggen dat ik het wel goed zou vinden als
er op een bepaalde manier meer toezicht zou zijn op de opleiders. Want de opleiders zijn op een
gegeven dag opleider en dan ben je daaraan overgeleverd laten we maar zeggen. aios3.7 [...] Ja,
en je hebt ook hele directe belangen. Als aios durf je ze niet af te vallen; aios3.8]
Volgens de aios kunnen zij zelf slechts in geringe mate invloed uitoefenen op de begeleiding die zij
ontvangen. Wel wordt door sommigen herkend dat de eigen houding van invloed kan zijn op
bijvoorbeeld de zelfstandigheid die hen wordt toevertrouwd.
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[Het is ook maar hoeveel zelfstandigheid je uitstraalt zeg maar. Ik heb ook op plekken gewerkt
waar het vrij druk was, slechte bezetting. Waarbij iemand dacht, prima, je kunt het wel. En als ik
niet aan de bel trek dan spreek ik die persoon ook niet. Die plekken zijn er ook wel. En het is
natuurlijk een beetje wat ik zelf doe, het is natuurlijk een beetje een wisselwerking; aios1.4]
[(Ik heb) in het begin afgesproken hoe we met een aantal zaken om zouden gaan, hoe we
ertegenaan keken. En daar konden we elkaar gelukkig heel goed vinden op een aantal punten.
En vervolgens is het natuurlijk ook redelijk standaard -toevallig afgelopen week weer even
gedaan- dat we dan ook zo’n leergesprek met elkaar…, ook bewust even stil staan. Ook beiden
de leersituatie en past ons dat? Vinden we dat inderdaad nog steeds de juiste manier?; aios4.4]
Ook vinden sommigen het moeilijk om zelf bij de opleider aan te geven dat zij problemen
ondervinden in de samenwerking of de relatie met de opleider. Net als in de relatie met de docent
speelt dan mee dat de opleider tevens de persoon is die de aios beoordeelt. Anderzijds wordt niet
altijd voldoende steun vanuit de opleiding ervaren als een aios een probleem met zijn opleider wil
bespreken.
[Ja, en jij hebt ook hele directe belangen. Als aios durf je ze (de opleider) niet af te vallen;
aios3.7]
[Maar als je daar commentaar op hebt…; aios5.7 (…) Als jij het niet getroffen hebt met je
opleider op de stageplek, dan krijg jij te horen dat jij niet functioneert; aios5.9]
Verschillende manieren worden genoemd om de kwaliteit van de opleiders te borgen. Zij hebben
positieve ervaringen met opleiders die de kaderopleiding voor opleiders doen en ook een bezoek aan
de terugkomdag voor opleiders samen met hun opleider wordt als positief ervaren. Daarnaast
verwachten aios dat een reguliere evaluatie van de opleider en de opleidingsplaats door aios
docenten veel inzicht kan bieden.
Vanuit de SBOH is het verplicht voor opleiders om de kaderopleiding voor opleiders te volgen.
Daarmee zou de kwaliteit van de opleiders geborgd moeten zijn. Opleiders hebben nu vijf jaar de tijd
om aan alle verplichtingen die bij de opleiding behoren te voldoen, waardoor het voor elke opleider
ook mogelijk moet zijn om de opleiding te doen. Eén opleider vroeg zich af in hoeverre opleiders
jaren achtereen opleider blijven.
[Het lastige vind ik ook wel dat je… je moet vier blokken doen maar er zijn ook een heleboel
andere dingen die je moet doen. En dan denk ik: misschien dat ik nu nog opleider wil zijn maar
over een paar jaar niet meer. (…) En nu denk ik ‘nu zit ik er ook mooi aan vast ook nog’. Want ik
ben het nu wel aan het doen, maar… want je leert er zelf ook wel heel veel van. Maar dan denk
ik: ja dat vind ik wel heel strak dat dat moet eigenlijk. Dat vind ik niet helemaal eeh… eigenlijk
niet fijn; opl1.4]
Volgens aios en docenten biedt de terugkomdag voor opleiders, welke vier keer per jaar
georganiseerd wordt, ook een goede ingang voor de borging van de kwaliteit van de opleiders. Maar
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niet alle opleiders zijn op elke bijeenkomst aanwezig. Vooral opleiders uit de klinische en ambulante
stages worden weinig gezien. Een lage opkomst heeft invloed op het leereffect van de terugkomdag
voor zowel de afwezige als de aanwezige opleiders.
[Vanmorgen zat ik dan in een groep van vijftien opleiders en dat is dan van de
eerstejaarslichtingen, van 2013 nog, dan heb je heel veel input met elkaar. Maar ik heb daar
soms met drie, vier mensen gezeten, ja dan heb ik ook niet zo veel te halen opl1.5]
Op dit moment is een evaluatie van de opleider en de opleidingsplaats door de aios na afloop van
een opleidingsperiode geen regulier onderdeel van de opleiding. Sommige opleiders vragen hun aios
wel om feedback, maar deze opmerkingen zullen de opleiding niet bereiken. Het standaard laten
evalueren van de opleider en de opleidingsplaats zou een relatief eenvoudige manier kunnen zijn
voor de opleiding om de vinger aan de pols te kunnen houden.
[Maar daar vragen ze op dat moment wel letterlijk naar, van… Maar blijkbaar is er dan niet
voldoende vertrouwen of zo dat je dat… aios3.5. Ja, maar het hoeft niet altijd om hele grote
dingen te gaan. Kijk, ik denk dat je… ik zou pas naar het hoofd van de opleiding stappen als ik een
groot probleem met de opleider zou hebben. (…) Nou, bijvoorbeeld. Wat jij net vertelde. (…) Ja,
dat is dan misschien allemaal niet groot genoeg om gelijk mee… Maar ik denk dat dat wel goed is
als zo’n opleider daar ook weer van leert, en misschien in een volgende situatie daar anders mee
omgaat; aios3.8]
Een reguliere evaluatie van opleiders en opleidingsplaatsen heeft als voordeel voor docenten dat zij
beter op de hoogte zijn van de recente opleidingssituatie (organisatie en opleider). Voor toekomstige
aios zou dit een steun in de rug kunnen betekenen in het gesprek met hun docent, wanneer de
samenwerking met hun opleider niet soepel verloopt. Voor de opleiders zou het regelmatig feedback
betekenen op de manier waarop hij iemand aanstuurt en begeleidt.
Opleiders gaven aan dat meer feedback vanuit de opleiding gewenst is zeker voor beginnende
opleiders. “Dat is wel heel belangrijk want eigenlijk zat ik toch, ja, de eerste paar jaar heb ik ook maar
een beetje gezwommen van ‘ik doe maar wat ik denk dat goed is’.” opl1.4. Dat geldt voor de
begeleiding van de aios, maar ook voor de uiteindelijke beoordeling van de aios.
[Wordt het bij jullie teruggekoppeld of is iemand dan gewoon uit beeld en krijg je de volgende
aios? Uit beeld; opl1.6 Uit beeld; opl1.3. (…) Maar het zou wel leuk zijn als je inderdaad eeh…
later terug hoort van hoe het gegaan is met degene die je die en die beoordeling hebt gegeven;
opl1.7. Maar zou het misschien ook helpen bij een afweging op een later moment eeh… Voor
jezelf ook hè? als opleider; opl1.3. Het is een momentopname, je maakt een inschatting. Die kan
je aanscherpen als je feedback krijgt: dat is toch niet mn…. dat is toch een zwak punt in mijn
observatie kennelijk want ik schat dat zo in en het blijkt helemaal niet zo… En dat vindt nu niet
plaats ; opl1.6]
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Ziekenhuisstage
Een lastig onderdeel van de opleiding volgens de aios en ook de docenten, betreft de
ziekenhuisstage. Bij sommige opleiders en stafleden zijn voorbeelden bekend van mensen die om
deze reden niet beginnen met de opleiding. Toch lijkt het een belangrijk onderdeel van de opleiding
dat door veel aios als zeer leerzaam wordt ervaren. De recente veranderingen in de
beroepsuitoefening van de SO maken de ziekenhuisstage nog meer relevant.
[Aios zitten in die kliniek omdat dat het een verwijzend en een terugverwijzend specialisme is. Zij
moeten zich ook kunnen verhouden tot die specialisten. Dus een onderdeel van hun
professioneel handelen moet ook in die kliniek ontwikkeld worden; hrm.3]
[Maar het is natuurlijk ook zo dat het vak inmiddels zo veranderd is, dat ik ook denk dat wat ze in
het ziekenhuis gevraagd wordt, voor een deel ook in de toekomst aan hen gevraagd gaat
worden; doc2.3]
Veel aios zien op tegen de ziekenhuisstage. Docenten en HRM zien dat veel aios bewust hebben
gekozen om niet in het ziekenhuis te gaan werken. Bijvoorbeeld omdat de manier van werken en de
hiërarchische verhoudingen hen niet aanstaan of omdat zij aanvoelen dat zij het voortdurend hoge
tempo in het ziekenhuis niet kunnen bijbenen.
[Het zijn wel aios die niet een klinisch specialisme kiezen omdat ze zich niet prettig voelen in die
wereld. En dat maakt die klinische stage altijd heel lastig. Want daar krijgen ze toch een feest
van herkenning uit de coschappen, en ervaren ze daar toch dat dat dan ook de reden was dat ze
daar niet wilden werken. Dus die klinische stage is zwaar; hrm.3]
Daarnaast spreekt de manier waarop patiënten behandeld worden in een ziekenhuis sommige aios
niet aan: heel gericht op het herstel van de ziekte en veel minder op het verbeteren of behouden van
de kwaliteit van leven van een patiënt of het begeleiden naar een goed levenseinde. Dat vergt een
andere houding van een arts.
[Het is ook de manier van werken denk ik en hoe de bejegening naar de patiënten toe is. En ook
zeg maar eehm… ja, toch de manier van kijken. Het is toch wel heel erg gericht op het medische
stukje. Eh… het nou ja, je komt inderdaad voor… je wordt niet gezien als iemand eeeh… Als
iemand eigenlijk aan het overlijden is en eeeh… – sorry dat is nog niet mijn persoonlijke ervaring
maar toch een beleving van aios die er nu zitten – van wat er gezegd moet worden, dat iemand,
iemand nou ja, die gaat dood. We moeten een palliatief beleid starten en moet iemand niet
gewoon naar zijn eigen omgeving of naar het verpleeghuis; aios3.8]
Toch kan uit de gesprekken met de aios niet worden afgeleid dat het werk en de manier van leren de
aios SO per definitie niet ligt. Sommigen vinden hun positie binnen het ziekenhuis, waarin ze wel
verantwoordelijk zijn voor een halve afdeling, maar niet de vrijheid hebben om beleid te bepalen,
vervelend. Anderen waarderen juist de ruime mate waarin zij in het ziekenhuis feedback ontvangen
op hun handelen en waarin zij kunnen discussiëren over medisch inhoudelijke zaken.
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[In de ziekenhuisstage eeeh… elk ontslagbrief, dus dat betekent elke patiënt die ik heb gehad,
werd beoordeeld. Een soort samenvatting waarin je eigenlijk zegt: Ik heb het begrepen, of ik heb
het niet begrepen. En dat ga je nog eens nalezen. En je maakt een soort verhaal en dan kijkt ‘ie
ernaar, klopt het verhaal of niet of ontbreekt er nog wat aan? Eehm, heel veel
onderwijsmomenten. Iedereen is helemaal gericht op onderwijs. Vooral inhoudelijk. Dus dat
vond ik toch wel effe heel anders dan wat ik hier gewend ben. En eeh, ik heb met pijn in mijn
hart het ziekenhuis verlaten wat dat betreft; aios 5.9]
Er zijn aios die vervelende dingen hebben meegemaakt tijdens hun coschappen. Zij zien vooral heel
erg op tegen de ziekenhuisstage. De impact van zo’n vervelende ervaring komt in het volgende citaat
naar voren:
[Ja maar ik denk ook wel een beetje ‘het mentaal er tegenop zien’. Dat mensen heel vaak
denken: o ja, het ziekenhuis, bluuuuh! (…) Het is niet één ding waarvan je zegt: Nou, daarom
vind ik dat ziekenhuis nou zo vervelend? Nee, bij mij is het… Ik heb gewoon meerdere dingen
gehad dat ik, met met…, het is toch wel de hiërarchie en de arrogantie van sommige mensen die
jou toch in een bepaalde positie in het verleden van de opleiding gewoon gekrenkt hebben, zeg
maar; aios3.5]
De aios leren veel tijdens de ziekenhuisstage: zij doen veel medische kennis op en leren beter
communiceren met specialisten in het ziekenhuis. Door van binnenuit mee te maken welke
afwegingen een specialist moet maken voordat een diagnose gesteld kan worden, wordt het
duidelijk welke informatie relevant is en welke niet. Ook ervaren sommige aios dat de unieke kennis
die zij hebben van kwetsbare ouderen kan bijdragen aan kwalitatief goede zorg voor oudere mensen.
Volgens docenten leren aios door de ziekenhuisstage ook beter een afweging maken tussen wel of
niet doorverwijzen van hun patiënt naar het ziekenhuis, leren zij beter diagnoses te stellen en leren
zij om sneller te werken.
[Dat ze een veel beter zicht hebben op wat een patiënt of een bewoner die ze doorverwijzen
naar het ziekenhuis, wat die te wachten staat. En wat ie ook voor ellende te wachten zou kunnen
staan. Wat ze kunnen verwachten wat goed gaat en wat een belasting zou kunnen zijn. Ze
worden medisch inhoudelijk eehm, beter toegerust. En ze leren beter diagnostiek bedrijven,
beter DD maken en die ook aanhouden. Een hele trits kan ik allemaal ook zo een, twee, drie niet
opnoemen maar ze leren giga veel. Ook hun eehm… hun tempo en belastbaarheid leren
onderkennen. Dat ze dat in eerste instantie denken niet te kunnen en dat ze het dan toch
kunnen halen, een hogere belasting. Dus ze leren er ontzettend veel; doc2.3]
Uitval in relatie tot de ziekenhuisstage
Docenten en HRM hebben de indruk dat de meeste uitval plaatsvindt tijdens de klinische stage
omdat dan een groter beroep wordt gedaan op de kennis en vaardigheden van de aios. Redenen
voor uitval tijdens de ziekenhuisstage volgens docenten zijn: meer moeten leveren dan mogelijk is,
naar de mening van de opleider een te laag werktempo hebben of te weinig kennis van zaken
hebben. Dit laatste wordt tegenwoordig voor een deel weggevangen door het invoeren van een
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‘STARtclass’. In vijf aaneengesloten dagen wordt kennis bijgespijkerd en worden de aios voorbereid
op het reilen en zeilen in het ziekenhuis en het omgaan met acute situaties (www.soon.nl).
Daarnaast zien docenten dat de sfeer binnen een ziekenhuis het voor sommige aios lastig maakt om
stand te houden.
De verklaring die aios noemen voor problemen tijdens de ziekenhuisstage betreffen vooral de
werkdruk en de hoge tijdsinvestering die het ziekenhuis van hen vraagt. De werkdagen in het
ziekenhuis zijn langer, drukker en intensiever. De vele onderwijsmomenten maken de werkdag
mentaal belastend. De stage in het ziekenhuis legt een nog groter beslag op de eigen tijd wanneer de
reisafstand groot is.
[En verder heerst er gewoon een cultuur waarbij iedereen alle schouders eronder en keihard
werken. En geen gezeur over van ‘nou heb ik dienst en ik durf niet’; doc2.3]
[Nu zit ik in het ziekenhuis en daar vind ik de werkbelasting, werkdruk enorm hoog. Ik werk
gemiddeld tien uur op een dag, soms wel elf, plus nog reistijd, dat vind ik zwaar. Dan kom ik veel
minder aan leren toe. Om ’s avonds nog te gaan zitten voor een goed verslag of even een
hoofdstuk lezen. Dat is gewoon moeilijker; aios6.5]
[Je leert veel maar de uren zijn eeh… niet eeh.. voor mij eeh… voor drie maanden is het te doen
maar veel langer had dit niet kunnen duren; aios6.6]
Tijdens de ziekenhuisstage is het voor veel aios niet goed mogelijk een goede balans tussen hun werk
en hun privéleven te behouden. Temeer omdat het niet mogelijk is om – zoals gedurende de rest van
de opleiding – in deeltijd te werken. Mensen die weloverwogen hebben besloten de opleiding in
deeltijd te doen, moeten tijdens de ziekenhuisstage verplicht voltijds aan de slag. De kans op
ziekteverzuim en uitval is daardoor groter.
[Ik ben ook bewust parttime gaan werken omdat ik ook een gezin heb met jonge kinderen en
omdat ik weet dat ik dan wat speelruimte heb. In de ziekenhuisstage kan je niet parttime
werken. Dus ik start daar in maart en dat wordt dan spannend. Ja, ik heb zoiets van: ik ga ervoor,
oogkleppen op. Maar dat daar het risico op ziekteverzuim groter is of dat je uitvalt, dat neemt de
opleiding wel bewust. Of tenminste, bewust, dat is niet echt een keuze denk ik. Maar dat risico is
er; aios6.7]
[In mijn beleving vallen de meeste uit in het tweede jaar en dat is toch in de regel de klinische
stage. Of dat daar de problemen beginnen; hrm.3 Wat wij wel eens horen dat ze zeggen van
‘goh, we liepen al zo lang op onze tenen. En nu komt het eruit’; hrm.5]
In paragraaf 3.3.1 werden de voordelen van de wekelijkse terugkomdag benoemd: onderlinge steun
en ondersteuning bij het integreren van theorie in de uitvoering van het dagelijks werk. Ter
compensatie van de dagen die gebruikt worden voor de STARtclass voorafgaand aan de
ziekenhuisstage, wordt niet wekelijks een terugkomdag georganiseerd tijdens de ziekenhuisstage.
Ook blijken niet alle aios de kans te hebben om alle terugkomdagen tijdens de ziekenhuisstage bij te
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wonen. Aanwezigheid lijkt afhankelijk van de toestemming van de opleider en van de mogelijkheden
van een aios om toestemming te verkrijgen voor het bijwonen van deze dag.
[Ze zeggen volgens mij duidelijk, in ieder geval naar ons toe is duidelijk gecommuniceerd,
misschien is dat nieuw, alleen de supervisie is verplicht. Alle andere zaken, daar hoef je dus niet
heen als jouw ziekenhuis dat niet goed vindt. En bij onze groep zijn er mensen waarbij het in het
ziekenhuis niet goed gevonden wordt, dus je ziet die mensen heel weinig. (…) Maar dat wordt
dan bepaald door het ziekenhuis en er zijn gewoon ziekenhuizen die gewoon geen sjoege geven.
Dus dat wordt overgelaten aan het ziekenhuis en dat heeft niet zozeer te maken met hoe jij jezelf
als aios opstelt? Nou ja, deels wel. Want als ik tegen mijn opleider in het ziekenhuis gezegd had
eeh… ´hier is geen discussie over, elke woensdag ben ik weg´, dan had hij dat geaccepteerd;
aios6.6]
Het niet bij kunnen wonen van de terugkomdag wordt door veel aios als een gemis ervaren omdat ze
hun ervaringen niet samen met collega-aios SO en docenten in perspectief kunnen brengen.
[En dan mis je die onderwijsdag om je echt te richten van: dit is wat ik als SO doe en dit neem ik
vanuit dat andere specialisme mee naar mijn opleiding. En nu was het gewoon van: ik probeer
me te vormen naar de eisen voor aios neuro; aios3.3]
[We hebben nu dan iemand in onze groep die ook in een ziekenhuis zit waarbij het heel zwaar
is, of zij ervaart het als heel zwaar. En eeh… zij mist het contact en de steun van de aios tijdens
de terugkomdag omdat zij dus niet mag komen; aios6.6]
Door de aios en docenten wordt nog een andere reden voor uitval genoemd. Deze heeft te maken
met de verwachtingen van opleiders in het ziekenhuis over de mogelijkheden van een aios SO.
[Wat een probleem is, is dat er een mismatch is tussen wat men eigenlijk van een ziekenhuis aios
verwacht: eigenlijk vijf dagen in de week werken en af en toe eens een dagje eruit, en ja, dat
staat niet in verhouding tot wat wij doen: vier dagen daar aanwezig zijn en dan op een hele
vervelende dag in de week, een donderdag, eruit zijn (…) En dat is de opleider in een ziekenhuis
bijvoorbeeld niet gewend en ja… Maar je wordt wel langs dezelfde meetlat gelegd. En als het
dan ook nog zo is dat die AIOS niet de productie komt brengen die ze van andere aios gewend
zijn en ze moeten er nog voor betalen ook – ze krijgen er in ieder geval geen geld voor mee. –
eeh ja, dan is dat in een hele organisatorische set-up, zit daar een zwakte ingebouwd die je met
wat voor soort communicatie ook, uiteindelijk ook niet kan verbeteren; aios5.8]
Docenten erkennen dat het contact met de opleiders in de ziekenhuizen minimaal is en verbeterd
zou moeten worden. De mogelijkheden daartoe lijken beperkt. Enerzijds lijkt tijdsdruk een rol te
spelen, anderzijds blijkt het heel lastig om de juiste persoon in het ziekenhuis te bereiken. Opleiders
in de ziekenhuizen zijn soms moeilijk te traceren en te spreken te krijgen. Ook is hun aanwezigheid
op de terugkomdag voor opleiders minimaal.
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[Het contact is heel erg ingewikkeld omdat… er staat iemand in naam op het papier, maar dat is
dan niet degene die het uitvoert, de begeleiding. (…) Eerst hadden we het systeem dat ik na zes
weken ging bellen. Daar had ik weken voor nodig om iemand te pakken te krijgen en dan wisten
ze nog niet over wie het ging: ‘over wie hebt u het?’. Dus dat is afgeschaft. En nu vertrouwen we
op de aios en de educatieve beoordeling. De aios wordt op het hart gedrukt dat als iets niet gaat,
als het niet lukt, schroom niet, neem contact en dan ga ik dan... Dus dat is eigenlijk reactief, en
daarvoor deed ik het eigenlijk proactief. Reactief de persoon opsporen en daarmee in gesprek;
doc2.3]
De verantwoordelijkheid voor het welslagen van de stage komt daardoor voor een groot deel bij de
aios te liggen. De mogelijkheden van docenten om (tijdig) in te grijpen zijn beperkt wanneer er
weinig contact met opleiders is. De kans dat een aios uitvalt tijdens de ziekenhuisstage lijkt daarmee
toe te nemen.
3.3.3 Samenwerking tussen verschillende partijen
Binnen de vervolgopleiding tot specialist ouderengeneeskunde zijn drie partijen te onderscheiden: de
opleiding, de stageplek en de aios. Het gezamenlijke doel is het opleiden van (basis)artsen tot
specialist ouderengeneeskunde. Overige doelen kunnen verschillend zijn en lijken soms tegenstrijdig.
[Je hebt eigenlijk drie dingen: Je hebt het belang van de opleiding, je hebt het belang van de aios
en je hebt het belang van het instituut waar je werkt. En dat is zeker niet altijd synchroon;
aios3.6]
Voor een aios is het belangrijk dat hij op een stageplek terecht kan waar hij zich het vak eigen kan
maken op een manier die bij hem past. Voor een stage-instelling is het belangrijk dat zij kwalitatief
goede zorg verlenen aan de aan hen toevertrouwde patiënten. En voor de opleiding is het van belang
dat zij voldoende en goed gekwalificeerde SO’s aflevert. Om de samenwerking goed te laten verlopen
is het noodzakelijk dat er duidelijke communicatie is.
De rol van de aios in de samenwerking
Een aios die besluit om zich te specialiseren in de ouderengeneeskunde zal zich moeten conformeren
aan de structuur van de opleiding. Aios hebben door hun lange vooropleiding al vele jaren onderwijs
achter de rug. Specifiek voor aios SO geldt dat een aanzienlijk deel al in opleiding is geweest of zelfs
een carrière in de gezondheidszorg heeft gehad. Mogelijk daarmee samenhangend is de waarneming
dat een groot deel van de deelnemende aios zeer bereid is om mee te denken over de inhoud en de
vormgeving van de opleiding. Hun doel is om veel te leren op de gebieden die naar hun idee
belangrijk zijn en die bijdragen aan hun vorming als SO. Gezien de als hoog ervaren druk van de
combinatie van leren en werken willen zij ook graag hun tijd zo optimaal mogelijk benutten. Tijd die
moet worden besteed aan opdrachten en formulieren die in hun ogen niet bijdragen aan deze
vorming ervaren zij als nutteloos besteed. Zo hebben zij bijvoorbeeld duidelijke ideeën over de
terugkomdag, over de manier van toetsen en over de beoordelingsprocedures.
In de interviews komt meerdere malen naar voren dat aios het gevoel hebben dat er niet naar
hen geluisterd wordt door de opleiding.
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[Nou, wat ik daar vooral heel ingewikkeld in vind is dat er wel gevraagd wordt om te zeggen wat
je ervan vindt (van de opleider in dit geval), maar als je zegt wat je ervan vindt dat ze daar dan
niet blij mee zijn. En dat je dan ook afgekapt wordt en teruggekaatst krijgt van dat het aan jou
ligt; aios5.5. Als je kritiek hebt, ben je niet leerbaar. Zij gaan niet naar zichzelf kijken: wat kan ik
ermee doen? Nee, dan ben je als aios niet leerbaar. Als je kritiek hebt; aios 5.7]
De positie van de stageverlenende instelling in de samenwerking
De opleider en de stageverlenende instellingen zijn voor een groot deel bepalend voor het
opleidingsklimaat. Aios zelf zijn door hun afhankelijke positie niet altijd in staat om zich goed te
verweren wanneer de werk/leer omgeving niet optimaal is. Bijvoorbeeld wanneer zij een te grote
werklast toebedeeld krijgen ten gevolge van onverwachte tekorten in hun formatie. Van de
stageverlenende instelling in het algemeen en van de opleiders in het bijzonder kan dan verwacht
worden dat zij opkomen voor hun aios wanneer zij bemerken dat deze maximaal belast is. Wanneer
de patiëntenzorg echter in het gedrang komt, dan zal een aios in veel gevallen toch worden gevraagd
zijn steentje bij te dragen.
[In mijn ogen is dat de verantwoordelijkheid van de opleider, om ervoor te gaan liggen. Of
eigenlijk het opleidingsinstituut. Want ik vind niet dat ik het in mijn eentje moet doen; opl2.4]
[Nou…. Je hebt patiëntenzorg en je hebt opleiden. En patiëntenzorg is in de hiërarchie hoger dan
het opleiden en dat snap ik. Maar van de andere kant wij hebben ook een taak om ze steeds
erop te wijzen dat een aios maar één keer een opleiding volgt en daarna toestroomt tot de
beroepsgroep en dat ze daar een verantwoordelijkheid in hebben; doc2.3]
Er zijn ook situaties denkbaar waarin gesproken kan worden van een uitstekende werk/leer
omgeving, terwijl een individuele aios toch niet gedijt. Zo varieert het tempo en de manier van leren
tussen aios. Het is de kunst en de taak van opleiders om daarop in te kunnen spelen bij het bepalen
van de caseload die de aios toebedeeld krijgt. Daarnaast kan volgens de aios niet verwacht worden
dat iedereen gedurende de drie jaren van de opleiding een gelijke productie levert. Het zou mogelijk
moeten zijn om aan te even “dat je het even niet trekt, dat je tijd nodig hebt en het even rustiger aan
zou willen doen” (aios5.6). Er zou ook tijd vrij gemaakt moeten kunnen worden om specifieke
vaardigheden aan te leren. Voor instellingen kan het echter lastig zijn die ruimte te bieden, hoewel
opleiders aangeven dat dat, in elk geval in het begin van de opleiding, wel het streven is.
[Dan zou ik zeggen van: als je tegen dat soort problemen aan loopt (organisatie van de zorg) zorg
er dan bijvoorbeeld voor dat een aios bij wijze van spreken iets minder taken hoeft op te nemen.
Om dan eerst voor zichzelf bijvoorbeeld dat timemanagement recht te trekken. Dus dat je maar
een halve afdeling doet in plaats van die hele in overleg met opleiding en opleider; aios6.3]
[Je zou wel kunnen overwegen om te zeggen -ook afhankelijk misschien of iemand al bekend is
in dat huis voor die tijd-, om die eerste eeh… maanden de werklast wat lager te leggen.
Standaard. Omdat je weet dat het starten van de opleiding daarnaast al zoveel kost zeg maar.
Dat je in huis de werklast, dus het aantal patiënten, letterlijk wat zou kunnen minderen en zeg
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pas na zes weken of zo gaan we naar wat er verwacht wordt van je; opl2.6. Dat gebeurt ook
vaak; opl2.5. Gebeurt vaak. Maar het is ook niet nu zo eeh… standaard; opl2.6]
[Als ik aan mijn baas aangeef van nou; mijn aios die moet je even in de luwte houden, dan moet
daar ook helemaal niet aan getornd worden. En dan moeten ze niet nog eens gaan proberen om,
want dat gebeurde, in een vakantieperiode dertig revalidanten erbij te stoppen. Ja, dat kán dan
helemaal niet. Maar het gebeurde wel; opl2.4]
Zowel de opleiders als de docenten geven aan dat dit soort situaties niet wenselijk zijn, maar wel
voorkomen.
De positie van de opleiding in de samenwerking
Docenten voelen zich verantwoordelijk voor de opleidingssituatie, maar hebben niet het gevoel echt
invloed uit te kunnen oefenen. Aios vermoeden dat het voor de opleiding erg belangrijk is om een
instelling als stage-instelling te behouden en dat het belang van de aios hierdoor soms in de
verdrukking komt. De opleiding kan daardoor namelijk geen vuist maken tegen de stageverlenende
instelling uit angst dat deze zijn deuren als stage-instelling zal sluiten.
[De stageplekken voor SO’s in opleiding zijn gering. [...] Dus ze zijn heel erg zuinig op de plekken
die ze hebben, dus ze zullen ook niet gauw met veel kritiek komen want dan ben je misschien die
plek kwijt; aios 3.6]
Zoals genoemd erkennen docenten dat het contact met sommige instellingen, vooral de
ziekenhuizen, beter en intensiever zou moeten zijn. Dit contact met de stageverlenende instellingen
is belangrijk om irreële verwachtingen te voorkomen. Irreële verwachtingen van opleiders kunnen
leiden tot uitval als de aios niet in staat is deze verwachtingen bij te stellen.
[Er zijn een paar casussen van mensen die uitvielen maar ik denk als ik naar de ene kijk dan
werden er irreële eisen gesteld door de opleider op de stageplek aan de aios. En dat werd niet
als zodanig erkend. De docenten gingen toch mee in die eisen terwijl duidelijk in de groep werd
aangegeven dat nergens die eisen zo werden gesteld. En vervolgens komt iemand daardoor wel
in de problemen; aios5.9]
Ook om aios een passende stageplaats te kunnen bieden is het belangrijk goed te weten in wat voor
organisatie de aios terecht komen. Niet elk huis is geschikt voor elke aios in elk stadium van zijn
opleiding.
[Sommige huizen vragen meer ervaring dan andere huizen. Dat hangt een beetje van de
werkdruk in het huis af heb ik het idee. Dus als je als hele jonge aios aankomt en je wordt in een
huis neer gezet waar ze veel ervaring eigenlijk verwachten en de werkdruk hoog is, dan gaat dat
nog wel eens fout; hrm4]
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3.3.4 Beoordeling aios
Aios worden door docenten en opleiders beoordeeld. De aios houden zelf een portfolio bij waarin zij
alle opdrachten, toetsen en beoordelingsformulieren bewaren die zij gedurende hun opleiding
(laten) maken.
Beoordelingsinstrumenten
De opdrachten en beoordelingsformulieren uit het portfolio dienen voor de aios als leermiddel. De
reflectieverslagen zijn bedoeld als hulpmiddel voor de aios om te kijken naar het eigen gedrag in
bepaalde situaties zodat het toekomstige persoonlijke professionele handelen verbeterd kan
worden. De KPB´s (korte praktijk beoordelingen) helpen hen bij het verkrijgen van gerichte feedback
op het handelen in de praktijk doordat opleiders zo ‘gedwongen’ worden het handelen van een aios
direct te observeren.
[Ik denk wel dat je daardoor, tussendoor, gerichte feedback krijgt als je vraagt aan iemand om
gericht naar jou te kijken. Of dat nou een video-opname is, of ergens bijzitten, noem maar op…
Een onderwerp wat je bespreekt. Maar dan heb je wel nog twee andere ogen. Want je kunt wel
denken dat je alles goed doet en dat je alles overziet. Dus dat vind ik een meerwaarde; aios2.4]
Voor docenten en opleiders dient het portfolio als middel om de groei van de aios te monitoren en
als ingang voor het geven van gerichte en diepgaande feedback.
[Dat portfolio is voor jullie echt een houvast om je beoordeling…? Om groei te zien inderdaad;
doc1.5 Ja. De groei is denk ik het belangrijkste. En in het eerste jaar hoeven ze helemaal niet
voldoende te zijn. Ik denk zelfs dat het belangrijker is dat er een paar KPB’s inzitten die eigenlijk
gewoon onvoldoende zijn maar met goede uitleg waar ze aan moeten werken zodat ze daar
verder mee kunnen; doc1.3 En ook zodat je aan KPB een periode later ziet van: hé daar is wat
geleerd; doc1.5 Ja. Daar zit verbetering in; doc1.3]
[Het is wel zinnig; opl1.7 Het helpt wel om je feedback inderdaad te structureren; opl1.3 Ja. En
het dwingt je ook wel inderdaad om eeh… ik denk dat als je gewoon meeloopt zeg je vooral
positieve dingen, maar het dwingt je ook dat je gewoon kleine dingen zegt. Van ‘die bejegening
was niet helemaal correct’ of… Dingen die toch een beetje moeilijk zijn om te zeggen; opl1.4]
Vooral in het begin blijkt het voor veel aios, zowel voor oudere als aios die recentelijk de opleiding
hebben verlaten, onduidelijk hoe zij het portfolio moeten gebruiken en wat het achterliggende doel
is. Zij wisten bijvoorbeeld niet hoe een individueel leerplan opgesteld moest worden. Dit zorgde voor
onzekerheid en het kostte hen heel veel tijd.
[Er komt zoveel op je af. Het is meer volgens mij dat je er drie maanden, dat je pas na drie
maanden eeh… weer de rust hebt, dat je denkt: oooh, dít wordt er van mij verwacht. Klopt dat?;
aios5.5 Ja, ja; aios5.4 Ja ik denk dat dat in onze groep ook algemeen zo gevoeld werd. Dat we
niet de duidelijkheid kregen, niet de vinger erachter van ‘wat wordt er nou eigenlijk van ons
verwacht´? Zowel je rol in het werk als ook wat die beoordelingen betreft. Wat bedoelen ze met
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IOP? Wat bedoelen ze daarmee, met doelen stellen en hoe wordt dat beoordeeld? En dat
portfolio, daar werd je gewoon duizelig van. Het werd ons allemaal niet duidelijk; aios5.7]
Gezien de hoeveelheid tijd die het hen kost om aan alle verplichtingen voor het portfolio te voldoen,
naast de tijd die zij moeten besteden aan voorbereidingen voor de terugkomdag, vinden zij het
rendement van de verschillende opdrachten niet hoog; zij leren er naar hun idee niet veel van. Zo
wordt aangegeven dat het nut van het schrijven van een reflectieverslag na acht verslagen minder
wordt en dat de feedback verkregen door het laten invullen van een KPB soms minimaal of niet
informatief is. Veel aios willen graag minder beoordelingen, opdrachten en verslagen maken zodat
de tijd die daarmee gewonnen wordt ingezet kan worden voor bijvoorbeeld het vergroten van de
medisch inhoudelijk kennis.
[Nou, als ik het zou moeten invullen… die reflectieverslagen zijn nuttig om dat in het eerste jaar
misschien wel acht keer te doen. En vervolgens in de volgende twee jaren maar twee keer, zodat
je niet telkens aan het turven bent; aios3.5 Of als je blijkt slecht te kunnen reflecteren… dat je
dan door moet gaan daarmee. Want dan is het proces blijkbaar niet goed op gang gekomen;
aios3.6]
[Voor mij voelt dat portfolio soms bijna meer als een doel dan als een middel hè? Ik neem aan
dat het als middel is bedacht om inderdaad te toetsen, en om competenties te toetsen en te
ontwikkelen. En ook voor jezelf. Maar op een gegeven ogenblik moet je zulke aantallen
aanleveren dat het maken van je portfolio…; aios3.3]
Veel aios hebben hun twijfels over de validiteit van het portfolio als beoordelingsinstrument. Aan de
ene kant omdat de kwaliteit van de beoordeling sterk afhankelijk is van de persoon die de
beoordelingsformulieren invult. En aan de andere kant omdat opleiders er verschillend mee omgaan.
Voor sommige opleiders is iets snel ‘te weinig’ om een KPB voor in te vullen, terwijl anderen het al
inzetten wanneer de aios een vergadering heeft bijgewoond. Bovendien is volgens veel aios het
aantal beoordelingen voor veel docenten belangrijker dan het oordeel zelf.
[Maar in mijn portfolio dat ik inlever zitten allemaal formulieren die deels door mijn opleider zijn
ingevuld. Maar ook door de verpleging en de fysiotherapeut en wie dan ook, die lang niet altijd
stevige feedback durven te geven. Dus je bent heel erg afhankelijk van: wat stop ik allemaal in
dat portfolio, wat krijg ik überhaupt, aan wie heb ik het gevraagd. En hij bladert het wel even
door, mijn docent, maar als hij de indruk heeft dat het met mij wel goed gaat, dan is het snel
klaar. Eehm, ik vraag me af of dan echt naar die eindtermen wordt gekeken en of dat per
persoon dan... wordt gemeten; aios4.5]
Tenslotte vinden sommige aios het belastend dat de verplichte leerdoelen, die onderdeel zijn van het
persoonlijke leerplan, ook echt voor elke aios verplicht zijn. Een ervaren arts moet zich andere
vaardigheden eigen maken tijdens de opleiding dan een aios die net uit de schoolbanken komt. En
een aios die in het buitenland is opgeleid zal ook weer andere leervragen hebben. Het inbouwen van
een mogelijkheid om het portfolio meer aan te laten sluiten bij de individuele leerbehoefte zou het
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rendement uiteindelijk kunnen vergroten omdat dan meer tijd over is voor de echt persoonlijke
leerdoelen.
[Ik heb veel werkervaring. Ehm… ik moet zelf een beetje lachen als ik een ontslagbrief moet
bespreken met mijn opleider die mij dan gaat vertellen wat er verkeert is. En dan denk ik: oké…
(…) En dat ik 17 of 23 KPB’tjes moet doen en 16 starverslagen en dat ik als feedback van mijn
docent te horen krijg: bij jou gaat alles over één specifieke competentie . En dan twee seconden
later: maar medisch in het allemaal prima. En dan denk ik: Ja die competentie is bij mij een
bijzonder punt. (…) Daarom doe ik dat ook. Dus ik denk dat als je dat portfolio veel meer als
middel wil inzetten, dat je het meer toe moet spitsen op de persoon; aios3.5]
Specifiek over de KPB´s wordt aangegeven dat de informatieve waarde beperkt is. Mogelijk kan dit
worden toegeschreven aan het formulier dat hiervoor gebruikt wordt. Zowel opleiders als aios
vinden het inadequaat en niet passend bij de leervragen waarvoor ze gebruikt worden.
[En dat KPB formulier gaat heel erg uit van een setting dat je een soort therapeutisch iets aan
het doen bent. Want er staat iets over anamnese, lichamelijk onderzoek. Maar je kun het ook
loslaten bijvoorbeeld ‘hoe vind je nou hoe ik deze situatie heb aangepakt in het gesprek met de
verzorgende over probleemgedrag’? Ja, de helft van de kruisjes is niet van toepassing; aios1.7]
[Wat een onzinnig formulier; opl1.7 Ja, je hebt zo weinig ruimte om eigenlijk op te schrijven wat
je belangrijk vindt. Dus daar zit je enorm mee te priegelen (…) Dus het helpt wel om je feedback
inderdaad te structureren als je het inderdaad als hulpmiddel ziet en niet precies al die vakjes
eeh… moet gebruiken; opl1.3]
Docenten vinden het portfolio een geschikt middel om de voortgang in het leerproces van de aios te
monitoren. Uit de gesprekken blijkt dat de docenten vinden dat zij de verantwoordelijkheid hebben
om de toetsen en KPB´s in het portfolio te beoordelen en bij te sturen wanneer deze zich te eenzijdig
laat toetsen (bijvoorbeeld toetsen kiezen over één onderwerp) of zich te eenzijdig laat beoordelen
(bijvoorbeeld door één beoordelaar) om een zo eerlijk mogelijk beeld van de aios te krijgen.
Ook opleiders staan positief tegenover het gebruik van het portfolio om het leerproces te leiden. Het
invullen van een KPB bijvoorbeeld kost hen weinig tijd en het dwingt hen om naast de overwegend
positieve feedback tussendoor ook aandacht te besteden aan de kleine dingen die nog voor
verbetering vatbaar zijn.
Het portfolio wordt door opleiders ook gezien als een middel om te communiceren richting de
volgende opleider. Het is dan wel belangrijk dat die informatie overgedragen wordt. Zowel de aios
zelf, als de opleider en in bijzondere gevallen de docent hebben daar een verantwoordelijkheid in.
Voor de opleiders betekent dit dat zij het portfolio daadwerkelijk moeten bekijken. Dat lijkt nu niet
altijd te gebeuren, bijvoorbeeld omdat opleiders dat een inbreuk vinden op de privacy van de aios.
[Ja ik denk ook inderdaad; ‘ik hoor wel van de aios’. En er zullen wel dingen inzitten die ik niet
weet, maar ik vraag niet actief. Ik heb dan toch een beetje het gevoel dat je dan, ik weet niet,
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dat dat dan met vertrouwen te maken heeft of zo; opl1.5 Er zitten volgens mij ook de verslagen
van de supervisie en zo in. Dat komt er op een gegeven moment ook in. En dan denk ik: ja dat is
niet… moet ik dat ook perse weten, want ja… Aan de andere kant, na het derde jaar kijk je er ook
in. Dus, waarom zou je dat dan nu niet doen; opl1.3]
[Je moet er meer op letten dat je de eeh… gegevens toch bij elkaar verzamelt want ze komen
niet vanzelf tot je. Ja via het portfolio. (…) Eigenlijk, de huidige AIOS die ik nu heb die heeft vanaf
dag één toen ze kwam solliciteren het portfolio meegenomen, zo’n dikke map. Dat ik zei: nou
daar moeten nog maar eens naar kijken. Die heeft ze weer meegenomen en daarna heb ik er
nooit meer naar gekeken; opl1.6]
Het lijkt daarom belangrijk dat er – indien noodzakelijk – naast het portfolio een duidelijke
overdracht plaatsvindt tussen de opleiding of de SBOH en de opleider over de bijzonderheden van
een aios. Nu lijkt de rol van de aios hierin erg groot. Voor een aios kan de drempel om te praten over
moeilijkheden erg hoog zijn.
[Bij mij is het wel bij de start gecommuniceerd maar niet heel expliciet. Dat er problemen zijn
geweest bla bla bla... beter gaat… Ook daarna heb ik nog wel een soort belafspraak gehad met
de docent. En nu pas komt de aios ook zelf een beetje met hoe het precies gegaan is en dat de
ziekenhuisstage, dat het problemen heeft gegeven. Ja… dat is ook vanuit de opleiding een beetje
gedaan. Ze wouden verse start. (…) Dat kon ik me ook wel voorstellen. Dus ik heb zelf ook niet
heel nieuwsgierig steeds naar dat portfolio gevraagd; opl1.6]
[Ik heb iemand binnen gekregen die re-integreerde. Er is vanuit werkgeverskant, en dat zijn
zij…bij de SBOH, geen enkel signaal gehad. Wel dat het een re-integratie is, want zij kwam zelf
met; ik wil re-integreren. Uuhm… Alles liep via haar. Ik kreeg van haar te horen: ik mag nu van de
bedrijfsarts vier uur langer werken; opl2.4]
Onduidelijke beoordelingscriteria
Over de criteria op basis waarvan de uiteindelijke beoordeling plaatsvindt bestaat onvrede. Het is
voor veel aios niet helemaal helder waar zij uiteindelijk op beoordeeld worden.
[Het is niet objectief en de einddoelen zijn best mooi geformuleerd, op papier. Maar daar wordt
eigenlijk nooit aan getoetst, waardoor inderdaad mensen heel erg afhankelijk zijn van de
opleider en de docent. En of het allemaal soepeltjes loopt, of juist niet; aios6.5]
[Onderweg komen wel een aantal dingen tegen die wel objectiveerbaar zijn en ook een aantal
dingen die moeilijk beoordeelbaar zijn. En welke rol dat speelt en hoe dat zit... Dat is niet
helemaal duidelijk; aios4.5]
Die onduidelijkheid leidt ertoe dat aios onzeker zijn. De indruk is dat docenten de nadruk leggen op
hun gedrag of zelfs hun persoonlijkheid en dat er te weinig gekeken wordt naar hun klinische en
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overige capaciteiten tijdens het dagelijkse werk. Dat het moeilijk is om heel duidelijke criteria neer te
zetten wordt aan de andere kant ook herkend door de aios.
[Ik vind die eindtermen vooral heel erg subjectief. Je kunt het niet goed objectiveren in hoeverre
jij goed communiceert met een patiënt. Hoe kan je dat goed objectiveren? Dat is er niet, dus dat
is heel subjectief; aios6.10]
Zowel opleiders als docenten geven aan dat het voor hen inderdaad lastig is om te kunnen beslissen
of een aios door kan gaan met de opleiding of niet. Aan het einde van het derde jaar moet een aios
natuurlijk een goede SO zijn: moet hij een goede collega kunnen zijn in de ogen van de opleider. In de
gesprekken met de docenten en de opleiders kwam een aantal keer terug dat je bij wijze van spreken
je moeder aan de aios zou moeten durven toevertrouwen. Lastiger vinden zij het om te bepalen of
een aios voldoende competenties heeft behaald aan het einde van zijn eerste opleidingsjaar, mede
omdat nog groei mogelijk is in de resterende opleidingstijd.
[Nee, ik kijk niet naar die competenties eeh… sec hè?! Want iemand kan de competenties nog zo
goed doen, het totaalbeeld kan zeggen van: ja, nee, dit is niet een heel goede specialist
ouderengeneeskunde; doc1.5]
[Ja, en vooral wat je zegt. Ik bedoel, je ziet een aios één jaar van de drie jaar. Moet je dan al een
goeie collega zijn of je moeder kunnen behandelen, of mag dat nog in jaar drie komen?; opl1.4]
De invloed van de docent bij het beoordelen van aios
Bij sommige aios bestaat de indruk dat de rol van de docenten onevenredig groot is bij het
vaststellen van de uiteindelijke beoordeling. Zij zouden graag ook de opleider een duidelijk stem
geven. Hij weet precies hoe de aios functioneert in de praktijk. Een gezamenlijke beoordeling zou
plaats kunnen vinden in een beoordelingsgesprek waarbij zowel de docent als de opleider aanwezig
zijn. Deze mogelijkheid bestaat, maar komt bijna nooit voor. Aios vermoeden dat dit onder andere te
maken heeft met onbekendheid met die mogelijkheid.
[Maar wij mogen eigenlijk dus officieel ook onze opleider meenemen naar onze
beoordelingsgesprekken. Dat weet bijna niemand, dat doet ook bijna niemand, maar dat mag je
wel doen. (…) Ik denk dat er op deze manier ook wel onderbelicht blijft wat iemand voor
klinische capaciteiten heeft. Want dat is toch heel moeilijk te toetsen in zo’n groepssetting;
aios2.5]
Docenten hebben niet de ervaring dat hun mening zwaarder telt of gewogen wordt bij het
beoordelen van de aios. Zij vinden dat zij juist door het integreren van informatie uit de verschillende
bronnen in staat zijn om tot een afgewogen oordeel te komen. Blijkbaar wordt dit niet in alle
gevallen voldoende duidelijk gecommuniceerd richting de aios. Docenten beschrijven de procedure
rond de beoordeling als volgt:
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[Voor mijn gevoel is het zo dat de opleider een beoordeling kan geven of een mening over wie
voldoende is of niet. En de docent geeft dan een advies op basis van zijn ervaringen in de groep.
En op basis van de beoordeling van de opleiding. En dat advies breng je over aan het hoofd. Ik
voel me dan niet méér machtig, zeg maar, dan een opleider. Maar dat is mijn gevoel; doc1.4 Ik
heb wel het gevoel dat mijn stem zwaarder weegt en – en of ik me daardoor machtiger voel... –
dat naar mijn oordeel, aan mijn oordeel meer gewicht zit voor het hoofd van de opleiding. (…)
Omdat ik als docent de informatie verzameld heb. Ik zie de aios, ik hoor het verhaal van de
opleider (…) en ik zie het portfolio. Ik hoor ook andere docenten, ik heb mijn collega docent… En
dat verzamel ik. De opleider zit natuurlijk alleen maar op die werkplek; doc1.5]
Opleiders zien nog een speciale rol weggelegd voor de docenten in het beoordelen van aios. Zij
moeten zorgvuldig afwegen of de leerpunten na afloop van een stage over zaken gaan waar groei in
te verwachten is. Dit lijkt ook zeker van belang om uitval aan het einde van het derde jaar te
voorkomen. Karaktereigenschappen bijvoorbeeld zijn doorgaans niet gemakkelijk bij te sturen. Het
heeft volgens de opleiders weinig zin om een aios een extra begeleidingstraject aan te bieden om
een doel te bereiken dat toch niet haalbaar is.
[Nou ja. Ik verwacht dat de docenten daar dan toch een beetje de leiders in zijn om dat te
bewaken. Want die zien iemand wel drie jaar. En als op een gegevens moment een stagnatie is
van welk profiel dan ook…; opl1.5]
3.3.5 Preventie van verzuim
Ziekmelden
De meningen van de deelnemers aan het onderzoek over de mate waarin aios zich ziekmelden zijn
verdeeld. Sommige docenten vinden dat de aios zich vrij gemakkelijk ziekmelden. Andere docenten
en ook opleiders herkennen dit beeld helemaal niet.
[Het lijkt wel of het een soort cultuur geworden is dat je je best eens een dagje ziek mag melden;
doc1.5]
[Ik vind juist eerder dat aios zich heel erg schuldig voelen als ze een keertje een dagje vrij nemen
ofzo. Dat eerder die lat zo hoog ligt dat ze het bijna niet durven te vragen zeg maar; opl1.4]
De redenen voor ziekmelden zijn niet altijd even duidelijk. Dit maakt het moeilijk om verzuim te
voorkomen. Ziek-zijn lijkt niet de enige reden. Ook thuis een ziek kind of andere privéproblemen
hebben, problemen hebben met de opleider, angst voor een negatieve beoordeling
(vermijdingsgedrag), voortijdig met zwangerschapsverlof moeten, drager zijn van een besmettelijk
virus en dat niet op patiënten willen overdragen en problemen met het doorlopen van de opleiding
en bang zijn voor inkomensderving kunnen redenen zijn voor aios om zich ziek te melden.
Deelnemers aan de focusgroep met HR-medewerkers geven aan dat het in sommige gevallen
passender zou zijn om zorg- of calamiteitenverlof op te nemen. Het is voor aios vaak beter om open
te zijn over de reden van ziekmelden, omdat op die manier de beste oplossing voor het probleem
gevonden kan worden. Een gevoel van veiligheid bij de aios is daarvoor essentieel.
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[Nou, daarom is het zo belangrijk om erover te communiceren. Want soms is het maar nodig dat
ze een uur later naar hun werk gaan omdat oma dan komt bijvoorbeeld. Maar voor het gemak
melden ze zich dan maar en misschien ook uit angst maar een hele dag ziek en dan doen ze of ze
ziek zijn. Maar dat hoeft dus eigenlijk niet, want als je er helder over communiceert kun je ook
zeggen van: nou, oké het is echt nodig dat ik een uurtje later kom, een oppas regel en dan is het
ook weer goed; hrm.4]
Praktische ondersteuning ter preventie van uitval
Wanneer een aios dreigt uit te vallen door een te hoge werkdruk op dat moment, zou het goed zijn
om even stapje terug te kunnen doen.
[En daar moet je als opleider dan ook in ieder geval het initiatief nemen om te zorgen dat ze die
last aankunnen. En dan is het zeker in een opleidingssituatie helemaal niet gek als je zegt van:
nou eeh, even terug en weer even wat extra erbij. Die vrijheid moet je je kunnen veroorloven.
Ook vanuit de opleidingsinrichting moet het toegestaan zijn om even een maandje wat gas terug
te nemen; opl2.4]
Ook vanuit de opleiding zijn er verschillende mogelijkheden om verzuim en uitval vanwege andere
oorzaken dan ziekte, tegen te gaan. Die preventieve maatregelen zullen in deze paragraaf worden
besproken.
Wanneer uit de educatieve beoordeling die aan het begin van de stage plaatsvindt een beoordeling
komt waaruit blijkt dat een aios een bepaalde competentie onvoldoende of twijfelachtig beheerst,
wordt onderzocht of binnen die stage of met een verlenging van de stage de competentie alsnog
bereikt kan worden. In een extra begeleidingstraject, waarin de aios leerdoelen moet behalen die
voortvloeien uit de educatieve beoordeling, kunnen de aios de kennis of vaardigheden die ze missen
bijspijkeren. Vaak kunnen ze na het succesvol afronden van zo’n traject terugkeren in het gewone
curriculum.
[Dus eh... Maar goed, op zich is het wel, vind ik het wel goed dat je zegt eh... Je moet even op die
bepaalde onderdelen van de zeven competenties wat meer aandacht richten en als je laat zien
dat je daarvoor knokt, dan mogen ze in principe wel door; aios2.3]
[Ik heb inderdaad naar aanleiding van trajecten ook omslagpunten meegemaakt. Echt waar. Dus
dan focus je op een bepaald leerdoel, van: ´Nou, luister eens, dat is bij jou, daar moet echt aan
gewerkt worden. Maak maar een programmaatje waarin dat goed naar voren komt´. En verrek,
na drie maanden dan zie je dat iemand inderdaad eraan gewerkt heeft en dat iemand het toch
kan. Ik heb mensen meegemaakt die, die door de opleider nou ja, daarna zo gewaardeerd
werden dat ze gewoon aangenomen werden in het tehuis; doc2.4]
Naast deze begeleidingstrajecten is er sinds kort ook de mogelijkheid om aios door een
onderwijskundige te laten coachen op bepaalde punten waar zij tegenaan lopen. Voor enkele aios is
dit al erg waardevol gebleken. Behalve trajecten die zich voornamelijk richten op de competenties
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die een specialist ouderengeneeskunde moet bezitten, zijn er ook taalcursussen. Een deel van de aios
is van buitenlandse afkomst en beheerst de Nederlandse taal minder goed dan gewenst is. Voor deze
mensen is het mogelijk een taalcursus te volgen om deze achterstand weg te werken.
[Wij hebben een heel groot gedeelte buitenlandse artsen die zijn dan ook wel met een speciaal
traject naast ons begonnen hoor, dat is in principe een half jaar; aios 3.4. Vanuit de opleiding
hebben zij extra supervisie gehad op een extra dagdeel; aios 3.7]
Een praktische maatregel die gesuggereerd werd in de gesprekken met docenten was het
viergesprek. Dit gesprek tussen aios, opleider en docenten vindt nu plaats op het moment dat de aios
al echt problemen ondervindt op zijn stageplek en dan is het vaak te laat. Volgens de docenten zou
het een goed idee zijn om dit gesprek in een eerdere fase te voeren waardoor er een meer
preventieve werking vanuit kan gaan. De praktische uitvoering lijkt echter niet gemakkelijk.
[De vraag is van: hoe je dat kunt organiseren met de kleine dienstverbanden die wij hebben. Je
zou… dat zou een kwaliteitsimpuls kunnen zijn. Ik weet dat er restricties aan zitten omdat je zo
weinig hè?... iedereen heeft nog een andere baan, minstens één of twee. Dus hoe ga je dat
organiseren?; doc2.5]
Een andere manier om verzuim en uitval tegen te gaan, maar welke mogelijk niet als steunend
ervaren wordt door de aios, is het blijven monitoren van de aios. Bij drie keer ziekmelden wordt
nagevraagd bij de aios en bij de docent wat de reden voor ziekte is en of er eventueel actie
ondernomen moet worden. Op deze manier kan eerder worden ingegrepen als dat nodig is en weten
de aios tevens dat hun ziekmelden geregistreerd wordt.
[De aios krijgen, als ze drie keer in een jaar ziekmelden, een melding van, hè, drie keer ziek. (…)
Ik doe zelf ook altijd, op het moment dat een aios zich drie keer in een jaar ziek meldt, dan bel ik
de docent. Dat is drie keer ziek, heeft dat een reden, zit er een ‘opleidings-iets’ in of is het echt
puur toevallig drie keer griep of eh... Wat zit daar aan? Zodat de docent het ook een beetje meer
in de gaten kan houden, dus zo zitten we daar wel bovenop; hrm6]
Docenten dragen ook proactief bij aan het voorkomen van uitval van ‘hun’ aios door aios die niet
goed in hun vel lijken te zitten aan te spreken of door contact te onderhouden met de opleiders van
aios die kwetsbaar zijn om welke reden dan ook. Aios geven aan dat het hiervoor van belang is dat de
docenten hun aios goed kennen. De koppeling tussen een aios groep en de docent verschilt tussen
de opleidingslocaties: een koppeling voor de duur van de opleiding versus een koppeling voor één
jaar. Het is belangrijk dat bij een jaarlijkse wisseling van docenten, een duidelijke overdracht van
bijzonderheden van de aios plaats vindt.
Begeleiding tijdens verzuim
De aios heeft te maken met drie partijen die elk een eigen rol hebben in het verzuimproces; de
opleiding, de SBOH en de opleider op de stageplek. Deze laatste twee doen beiden dienst als
werkgever. De SBOH is de formele werkgever en de opleider op de stageplek is verantwoordelijk
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voor de werkplanning en eventuele aanpassingen daarin. De veelheid aan partijen zorgt voor
verwarring onder zowel aios als opleiders. Opleiders gaven aan dat het hierdoor niet altijd duidelijk is
welke partij, welke taken en verantwoordelijkheden heeft. Ook blijkt de opleider vaak niet of pas laat
te worden betrokken bij het vinden van een oplossing.
Wanneer aios langdurig dreigen te verzuimen zullen de nodige stappen ondernomen worden om de
aios te begeleiden tijdens de terugkeer naar werk. In het volgende citaat wordt uitgelegd wat de
procedure is bij langdurig verzuim:
[Wat ik tegen de aios vertel is dat de SBOH als formele werkgever moet voldoen aan de formele
activiteiten, waaronder het opstellen van het plan van aanpak. Dus die wordt gemaakt. Daarin
wordt deze verantwoordelijkheid bij de opleiding neergelegd. Ik zeg ook: de opleiding is
verantwoordelijk voor het scholingsprogramma, dus daar bespreek je mee hoe jouw reintegratie er uit kan zien. De opleider is de baas op de werkvloer, dus die begeleidt de aios ook
daadwerkelijk in de praktijk met het re-integreren; hrm5]
Over dit laatste punt – de opleider begeleidt de re-integratie op de werkplek – bestaat bij opleiders
echter onduidelijkheid.
[Ik noem de verwarring daarin bij de opleiders. Van wat je dan nog moet, maar vooral dat het uit
je handen is, dat het dan vooral bij de SBOH terechtkomt. En dat daar weinig contacten mee zijn,
dus dat je ook geen contacten met de bedrijfsarts hebt. Dus dat je niet zo goed hoort van: wat is
er nu eigenlijk aan de hand?; opl1.3]
Sommige opleiders geven aan moeite te hebben met deze onduidelijke procedure rond uitval en
verzuim. Als direct leidinggevende zijn zij zeer intensief betrokken bij de aios. Zij vinden het dan ook
vreemd en frustrerend dat de verantwoordelijkheid die ze hebben voor hun aios verdwijnt op het
moment dat deze tijdelijk uitvalt.
[Ja, we hadden net een hele discussie in mijn groep over aios die uitvielen. En een ander zei: “Ja,
dan komt de arbodienst, of de bedrijfsarts en dan gaat iemand naar een coach. Maar ik hoor
eigenlijk helemaal niks, als opleider”. Ik heb zelf ook die ervaring gehad. Dat ik dacht... iemand
die werd ziek gemeld vanuit de opleiding en er werd eigenlijk helemaal geen contact met mij
opgenomen. Dat ik dacht: wel verdraaid, ik ken iemand toch volgens mij het beste, wat raar dat
niemand wat aan mij vraagt. En dat herkenden heel veel mensen in de groep. Heel gek, want het
wordt in een keer uit je handen genomen; opl1.3]
Naast deze drie partijen heeft de aios ook contact met de bedrijfsarts voor begeleiding tijdens de
terugkeer naar werk. Over de bedrijfsarts zijn de meeste aios tevreden. Wel lijkt de beschikbaarheid
van de bedrijfsarts beperkt. Zo vinden sommige aios die begeleiding nodig hebben dat zij lang
moeten wachten op een afspraak waardoor het starten van een re-integratieproces onnodig
vertraging oploopt. Ook zijn er aios die aangeven dat zij niet bij de bedrijfsarts terecht konden toen
zij nog niet ziek waren, maar wel graag hulp wilden hebben. Onduidelijk is waarom in het
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betreffende contact niet is doorverwezen naar het arbeidsomstandighedenspreekuur. Mogelijk
omdat het in het betreffende geval om een niet werkgerelateerde aandoening ging.
[Ik heb op een gegeven moment contact proberen te zoeken met de bedrijfsarts. Omdat ik (niet
werkgerelateerde gezondheidsklachten) had en ik ben doorgegaan met werken. En ik wilde daar
dus een beetje advies over. Ik bel dan en ik zeg: Ik ben nog niet ziek. Dan hebben we geen tijd
voor u. Boem. Ik ben nog niet ziek gemeld, want ik werk. Dus ik heb nu geen tijd voor... Nee, wij
zijn alleen voor de zieke mensen. Daar was dus geen ruimte voor en ik ben uiteindelijk dus
volledig uitgevallen; aios6.6]
Ook kunnen de aios zich niet altijd vinden in het plan van aanpak. Zij vinden het bijvoorbeeld erg
frustrerend dat ze niet aanwezig mogen zijn bij terugkomdagen of andere studiedagen, ook al zijn ze
slechts herstellende van een gebroken been of pols. Deze dagen zijn voor de aios heel erg waardevol
doordat ze contacten met collega-aios kunnen onderhouden en toch betrokken kunnen blijven bij
hun werk.
[Ik heb iemand in mijn groep, die (ziek werd). En zij voelde zich best wel weer aardig. En zij wilde
eigenlijk wel weer op de terugkomdagen komen om feeling te houden met de groep en om, nou
ja, ook weer een béétje te gaan werken. En dat mag dus niet. Je mag alleen naar de
terugkomdag komen als je weer werkt. Omdat je op de terugkomdag dingen leert die je in de
praktijk moet toepassen. En dat vond zij heel erg vervelend. Want zij is bijvoorbeeld ook niet bij
de Verenso dagen geweest in november terwijl ze dat lichamelijk en geestelijk best aankan,
maar dat mocht niet; aios6.8]
Het lijkt erop dat wanneer de aios voor 6 uur per week beter worden gemeld, zij wel aan de
terugkomdag mogen deelnemen.

3.4

Persoon

Een derde thema dat besproken werd met de aios betreft de persoonlijke eigenschappen en
vaardigheden waarover een aios moet beschikken om zijn vak goed uit te kunnen voeren. Vaak levert
het problemen op tijdens de opleiding als een aios één of meerdere van deze vaardigheden mist,
soms zelfs met uitval als gevolg. Daarnaast kwamen andere persoonsgebonden redenen aan de orde
die het aios moeilijker maken om hun opleiding te voltooien. Bijvoorbeeld een achterstand in taal of
een hogere leeftijd. De specifieke moeilijkheden die aios met jonge kinderen kunnen tegenkomen
werd al in paragraaf 3.2.4 besproken.
Door het grotere aanbod aan aios die de opleiding willen volgen, kan de selectieprocedure strenger
worden. Daardoor zullen aios die minder geschikt zijn voor het vak, niet tot de opleiding worden
toegelaten. Op deze manier wordt vroegtijdige uitval tegengegaan. Desondanks, kwam in de
gesprekken meerdere keren naar voren dat ook minder goede aios, recentelijk dus nog, door de
selectie heen waren gekomen. De aios, maar ook de docenten, lieten weten dat ze niet begrijpen hoe
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sommige mensen door de selectieprocedure zijn geraakt. Docenten geven aan dat het moeilijk is
altijd de juiste afweging te maken omdat je niet weet hoe iemand zich nog gaat ontwikkelen.
[Wat wij ook meemaken door zo veel aandacht is aan communicatie, aan feedback geven dat je
ziet dat mensen omslaan. En dat vind ik altijd de mooiste momenten, dat je mensen in een groep
krijgt waarvan je denkt: Wat moet daar toch van worden? Die kunnen niks. Die zijn op
communicatief gebied een nul en dan ga je... [...] En dan komt het door dat door de activiteiten
en de bemoeienissen die je hebt soms mensen hebt die omslaan. Die ineens het licht zien. Die
ineens zien van: Verrek ja, hier gaat het om. En dan, wauw, die mensen zien opbloeien, nou, dat
is hartstikke leuk om te zien; doc2.4]
3.4.1 Belangrijke eigenschappen en vaardigheden volgens docenten en opleiders
Gevoed door hun soms jaren lange ervaring met het begeleiden van aios, kunnen docenten en
opleiders eigenschappen en vaardigheden opnoemen die een goede SO moet hebben of beheersen.
[Wat ik zelf altijd belangrijk vind: Iemand moet goed zijn in zijn vak. Dus iemand moet gewoon
voldoende medische know-how hebben. Dat is één punt. En moet hartstikke goed kunnen
samenwerken en moet creatief zijn. Dat vind ik zelf heel belangrijk. En communicatief.
Communicatief en creatief. Dus iemand moet...want in een verpleeghuis zitten allemaal situaties
die niet in de boeken staan, dus je moet ter plekke moet je oplossingen bedenken; doc2.4]
In het bovenstaande citaat komen enkele belangrijke eigenschappen naar voren die worden
genoemd door docenten: voldoende medische kennis, kunnen samenwerken, communicatief vaardig
en creatief zijn in het bedenken van oplossingen. Daarnaast is een goede beheersing van de
Nederlandse taal noodzakelijk.
[De aios denkt een medische opleiding te doen terwijl het een opleiding is waar de
communicatie heel hoog in het vaandel staat. En als je niet over die hele goeie communicatie
beschikt, dan ga je uitvallen; doc2.4]
Docenten geven aan dat het daarnaast belangrijk is dat de aios weten wat hen te wachten staat, dat
zij hierover hebben nagedacht en kunnen onderbouwen waarom ze SO willen worden. Het hebben
van relevante werkervaring wordt daarom vaak genoemd als een pré. De aios hebben dan kennis
gemaakt met het werk van specialisten ouderengeneeskunde en de doelgroep – oudere, kwetsbare
mensen – en hebben een weloverwogen keuze kunnen maken voor dit beroep.
[Ons vak wordt niet onderwezen in de studie geneeskunde, of uiterst marginaal. Dus veel
mensen hebben gewoon geen beeld van wat ons vak inhoudt. Eh... en als ze zich een beeld
proberen te vormen dan kan... dan is het eigenlijk maar het beeld wat ze in hun fantasie hadden,
of wat ze toevallig van horen zeggen hebben. Kijk, iemand die serieus aan het rondkijken is en
eerst gewoon een jaar in het verpleeghuis heeft opgedaan, die weet wat het inhoudt. Als die er
dan voor kiest, dan kun je van een positieve keuze spreken; opl2.3]
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[Wat is het verhaal van zo iemand hè? De motivatie is natuurlijk al heel belangrijk eh... Wat heeft
iemand er al aan gedaan om te laten zien dat die iemand eh... in dit werkveld verder wil. Dat zijn
in ieder geval wel belangrijke punten die altijd wel aan de orde komen. [...] Maar eh... en ook van
hoe en waarom hè? Dus ook een stukje kijken naar jezelf van: Waarom doe je dit; doc1.3]
Voor oudere aios, die in een ander beroep of specialisme werkzaam zijn geweest, geldt soms dat hun
verwachtingen van het specialisme niet overeenkomen met de praktijk. Hoewel zij voordelen zien in
het omscholen naar specialist ouderengeneeskunde, missen zij soms voordelen die aan hun oude
professie kleefden. Ook worden in de gesprekken met docenten twee voorbeelden aangehaald van
oudere aios die in de eerste week al hadden besloten om te stoppen. De een omdat hij ontdekte wat
hij zou gaan verdienen en de ander omdat de belasting die werken en leren met zich meebracht hem
teveel zou zijn.
Aanvullend op de eigenschappen en vaardigheden die in de focusgroepgesprekken met docenten
naar voren kwamen, vinden opleiders dat proactief gedrag, empathie hebben en omgaan met
onzekerheden, vaardigheden zijn die belangrijk zijn voor een goede uitoefening van het beroep.
[En het is, het zijn vaak andere dingen waar ze op stranden. Persoonlijkheid ja. Denk ik wel. [...]
Eh... Je moet niet afwachtend zijn, je moet proactief zijn, eh... empathisch; opl2.4. Net een
groep, waren er een aantal mensen die noemden dat er perfectionisten waren hè? Onder de
aios ook elk jaar wel weer. Daar zit ook een soort valkuil. Kan heel goed gaan, maar dat kan
ook...; opl2.6. Bij die perfectionisten zit heel vaak een grote onzekerheid eronder; opl2.5. [...] En
in ons vak werk je dus alleen met onderzekerheden, hè? Dus het feit dat je niet goed kan
omgaan met onzekerheid terwijl je heel vaak niet weet wat er precies met een patiënt aan de
hand is. Dus dat is echt wel iets waar je mee moeten kunnen leren dealen; opl2.6]
3.4.2. Belangrijke eigenschappen en vaardigheden volgens aios
Ook is met de aios gesproken over de eigenschappen en vaardigheden die een goede SO moet
hebben en beheersen. Veel van de door docenten benoemde eigenschappen en vaardigheden
komen ook naar voren in de gesprekken met aios.
[Ik denk dat, je moet vooral niet angstig zijn in dit vak. Je moet durven omgaan met
onzekerheid. (...) Dus je bent meer off-label bezig, je moet daar wel mee kunnen en durven
omgaan. En dat juist ook weer kunnen uitspreken naar patiënt en familie van nou, ik denk dat dit
het beste is. Ik wil daar de regie in nemen, de verantwoordelijkheid voor nemen. (...) Het kunnen
omgaan met onzekerheden. Ja, als je dat slecht kan, dan denk ik niet dat dit een geschikt vak is
voor je; aios2.3]
In onderstaande tabel (tabel 2) is de lange lijst met belangrijke eigenschappen en vaardigheden die
door de aios zijn genoemd opgenomen. Goed kunnen communiceren en samenwerken zijn door de
aios in alle focusgroepgesprekken veel genoemd als noodzakelijke vaardigheden. Daarnaast worden
vooral ‘het werk los kunnen laten’, ‘omgaan met onzekerheid’, ‘regievoeren’ en ‘staan voor je beleid’
genoemd.
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Tabel 2 Belangrijke eigenschappen en vaardigheden voor een specialist ouderengeneeskunde,
volgens aios
Belangrijke eigenschappen en vaardigheden
Alertheid

Geduld

Reflecteren

Analytisch denken

Het werk los kunnen laten

Regie voeren

Assertiviteit

Inventief zijn

Samenwerken

Communicatieve vaardigheden

Omgaan met onzekerheid

Schakelen

Coping

Ondernemend zijn

Staan voor je beleid

Delegeren

Opkomen voor jezelf

Zelfvertrouwen

Empathie

Positief denken

Flexibiliteit

Prioriteiten stellen

Een andere vaardigheid die vaak wordt genoemd is ‘opkomen voor jezelf’ (zie ook paragraaf 3.2.3).
Deze vaardigheid lijkt van belang zowel op de werkvloer als tijdens de terugkomdag van de opleiding.
Als eindverantwoordelijke moet een aios zich bijvoorbeeld weerbaar op kunnen stellen tegenover
teamleden die soms veel ouder en ervarener zijn dan hij. Ook helpt het als een aios in staat is om in
overleg te komen tot goede werkomstandigheden in de stageverlenende instelling. Op de
terugkomdag hebben aios te maken met hun docent, welke zowel opleidt als beoordeelt.
[Nou ja, laat ik het zo zeggen eh... Ik denk dat in ieder geval dat de mensen die ik nu zie die
moeite hebben met de opleiding, dat zijn de subassertieve mensen. (...) Waarbij hij ook echt,
zoals ik het zie, de competenties wel heeft maar het niet kan uitdragen. En niet goed voor
zichzelf op kan komen; aios6.6]
[Het zijn tot nu toe steeds de kwetsbare mensen die of moeten stoppen of het echt zwaar
hebben en dreigen misschien ooit te moeten gaan stoppen. Wat is kwetsbaar? Enerzijds
misschien minder assertief inderdaad. En anderzijds communicatief minder vaardig en daar dus
ook kritiek op krijgen. Dat is niet zo makkelijk aan te leren als je dat niet van nature hebt; aios5.9
Over je grenzen laten gaan; aios5.8 Ja, over de grenzen laten gaan inderdaad. Dat is ook eentje
die bij kwetsbaarheid meespeelt. Ik denk dat die mensen het zwaarder hebben binnen de
opleiding; aios5.9]
3.4.3 Persoonsgebonden redenen die te maken kunnen hebben met uitval
In de gesprekken met zowel de aios als de docenten en opleiders werden een andere etnische
achtergrond en een hogere leeftijd als mogelijke redenen voor uitval meerdere malen aangehaald.
Aangezien deze redenen niet als persoonlijke eigenschappen en vaardigheden gezien kunnen
worden, zullen ze in deze subparagraaf apart behandeld worden.
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Etniciteit
Zowel in de gesprekken met de aios als met de docenten en opleiders kwam naar voren dat een nietNederlandse culturele achtergrond en het niet goed beheersen van de Nederlandse taal een
duidelijke reden voor uitval is onder aios. Wanneer een aios het Nederlands niet in voldoende mate
beheerst, kan hij niet ten volle participeren op de terugkomdag.
[Omdat je al merkt in de groep, en dat merk je soms ook bij de referaten die we hebben met de
hele groep, dat er aios zijn die een presentatie houden waarbij wij, als collega dokters, allemaal
hoogopgeleid, al niet snappen wat iemand bedoelt. Of een vraag stellen en merken dat de ander
niet snapt wat jij bedoelt; aios 3.3]
Tijdens het werk kan een onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal ertoe leiden dat een aios
niet goed kan begrijpen hoe een patiënt zich voelt en wat hij wil en kan hij anderen niet duidelijk
maken wat hij wil of wat zijn beleid is. Communiceren, overleggen met familie en patiënten,
begeleiden en uitleggen zijn enkele van de belangrijkste aspecten van het werk van een specialist
ouderengeneeskunde.
[Met name de communicatie. En het is wel – helaas – zo te zeggen dat dat toch degenen zijn met
de niet-Nederlandse achtergrond. En eh... als ik denk aan... eh, hoe zeg je dat…, aan de
zwakkeren in ons vakgebied, in onze groep, dan ligt het met name daarin. Als er nou bij uitstek
een vak is...(...) En één is een absoluut vlekkeloos begrip hebben van wat er gezegd wordt, maar
ten tweede gaat het er juist om die nuances. En eh, ja, ik denk dat dat een voorwaarde is. En
daardoor ook mensen... het zit ‘m niet in de intelligentie, maar het zit ‘m juist in die finesses die
ontbreken; aios 3.6]
Het lijkt erop dat binnen de opleiding al erg veel aandacht is voor taalproblemen bij buitenlandse
aios. Volgens één aios worden problemen bij buitenlandse aios soms te snel toegeschreven aan hun
beheersing van het Nederlands.
[Nou, mijn ervaring is dat in deze opleiding worden veel eisen gesteld aan communicatie. Dat
snap ik ook helemaal. Maar het gaat niet alleen om de taal beheersen voor buitenlanders, maar
ook om communicatie in het algemeen. Wat voor iedereen, dus ook voor de Nederlandse arts in
opleiding, van belang is. De boeken over communicatie zijn niet specifiek bedoeld voor
allochtone artsen, maar gaan over verschillende aspecten van communiceren. De taaleisen zijn
dus onder de aandacht gebracht, maar ik hoorde altijd: nou, oké, hoe gaat het met de taal?
Goed. En soms denk je, oké, iedereen wordt een beetje angstig in verband met de taaleisen en
het communicatievermogen; telefonisch interview aios]
Naast de moeilijkheden met de Nederlandse taal kunnen ook cultuurverschillen een rol spelen
wanneer aios met een andere etnische achtergrond problemen ondervinden tijdens hun opleiding.
Bijvoorbeeld doordat de verhoudingen tussen specialist en patiënt minder hiërarchisch zijn dan zij
gewend waren, of als zij geconfronteerd worden met een verzoek om euthanasie. Dit wordt niet in
elke cultuur op dezelfde manier gewaardeerd.
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[Je ziet bij ons ook gewoon bij de eh... buitenlandse collega’s van ons die veel moeite hebben
met de begrippen. Ze toch makkelijk mensen laten gaan. Ze behandelen toch wat verder door en
ook euthanasie is veel minder bespreekbaar; aios3.4]
[Maar het is ook een stukje cultuur want onze opleiding stoelt op feedback geven en verbeteren
en verbeteren en eh.. en feedback geven is in sommige culturen waar je bijvoorbeeld al hoofd
van de interne bent geweest in een keer heel erg lastig. Omgaan met feedback was voor vele
aios eh... met een andere culturele achtergrond krenkend. En vanuit die krenking ontstond
gedrag wat wij niet goed, wat wij niet accepteren; doc2.3]
Daarnaast is de manier van lesgeven en leren voor sommige aios een struikelblok. Het ontvangen van
direct commentaar en feedback wordt niet altijd op prijs gesteld en aios met een andere etnische
achtergrond hebben soms moeite om hiermee om te kunnen gaan.
Leeftijd
De andere persoonsgebonden reden voor uitval die wordt genoemd is de relatief hoge leeftijd van de
aios SO. Een flink deel van de aios had reeds een andere carrière of was al begonnen met een andere
vervolgopleiding voordat zij in opleiding gingen om specialist ouderengeneeskunde te worden. Zij
kiezen voor deze opleiding omdat ze bijvoorbeeld een carrièreswitch willen maken, een minder
hectisch beroep willen of omdat ze toe zijn aan een nieuwe uitdaging.
Vooraf bestond het idee dat het voor de oudere aios moeilijk zou zijn om zich te schikken in de
min of meer ondergeschikte positie die een aios inneemt. Hoewel aangegeven wordt dat de
verschillen tussen oudere aios groot zijn, lijken de deelnemende oudere aios geen moeite te hebben
met hun positie binnen het verpleeghuis. Vermoedelijk hebben zij zich van tevoren ingesteld op die
bijzondere positie. Bovendien merken zij dat hun extra kwaliteiten vaak herkend worden en dat zij
over het algemeen op een plezierige manier worden bejegend.
[Ja, ik vind dat inderdaad wel bijzonder. Hoewel, de stap is minder groot dan het lijkt. (…) Het is
maar hoe je het zelf invult. Het biedt bepaalde beperkingen, maar het biedt ook bepaalde
vrijheden. (…) Ik kan het niet laten om af en toe eens te zeggen hoe ik het zou oplossen. En daar
biedt, gelukkig, het huis waar ik werk en de vakgroep ook ruimte voor. In die zin bejegenen ze
mij als een ervaren collega; aios 4.3]
Ook ervaren sommige oudere aios dat zij door hun hogere leeftijd en de daaraan gekoppelde grotere
levens- en werkervaring beter in staat zijn om hun werk goed georganiseerd te krijgen in een
omgeving waar nog veel te verbeteren valt op organisatorisch gebied. Ook in de omgang met de
gemiddeld wat oudere verzorgenden en patiënten en hun familieleden verwachten deze aios zich nu
beter staande te kunnen houden dan een aantal jaren eerder mogelijk was geweest. Anderen vinden
dat dit vooral aan iemands persoonlijkheid ligt en niet zozeer aan leeftijd gebonden.
[Ik weet, er zijn mensen die, dat zei mijn opleider ook wel eens: Ja, de echt jongere aios die gaan
vaak met knikkende knieën voor het eerst naar een familiegesprek. Eh... ik ik draai mijn hand
voor dat soort dingen natuurlijk niet om. Dat soort dingen gaan je gemakkelijk af; aios 4.4]

67

Doordat oudere aios in ziekenhuizen een zeldzaamheid zijn, komt het wel voor dat er verwarring
ontstaat over wat men van hen kan verwachten. Het komt voor dat patiënten of hun familieleden en
soms ook verpleging wanneer zij de aios nog niet kennen denken dat een oudere aios de echte
dokter wel zal zijn. Dit probleem doet zich soms ook in het verpleeghuis voor. Door de zeer
verschillende achtergrond van de aios SO blijkt het soms lastig voor opleiders om reële
verwachtingen te koesteren.
[We hebben allemaal, misschien nog wel meer dan bij andere specialismen, andere
voortrajecten. (…) En het is fijn als je opleider dus in het verpleeghuis, in staat is om te kijken
naar je eigen leerdoelen en te zeggen: Oké, we starten dus op dit niveau. En van daar nemen we
je mee. En ik had het geluk vond ik dat mijn opleider dat wel deed. En ik zag heel duidelijk bij
degene die gestopt is dat die een opleider had die, ja naar mijn idee, gelijk te hoge
verwachtingen had. Dat kun je niet waarmaken en vervolgens ga je dan proberen dat wel waar
te maken en ga je verkrampen; aios6.7]
Factoren in de opleiding die de opleiding voor oudere aios zwaar maken zijn de inspanning die ze
moeten leveren om hun medische kennis op peil te brengen en om zich de manier van leren eigen te
maken.
[Hoe lastig is het om de medische veiligheid snel terug te hebben? Eeeh… nou dat is, dat is het
lastigste punt natuurlijk. Bepaalde handvaardigheden, bepaalde parate kennis. Gewoon
inderdaad weer met dat menselijk lichaam bezig zijn. Dat vreet veel tijd en energie; aios4.4]
[Zou het kunnen zijn dat deze methodiek voor jongere collega’s wel vruchtbaar is? Dat zou
kunnen; aios4.4. Volgens mij is dit wel toch ook voor de meesten wel lastig om in ieder geval aan
hun leerdoelen toe te komen; aios4.3 Maar de structuur en werken met competenties en
leerdoelen opstellen en reflecteren… dat zijn zij wel gewend. Daar zijn zij ook veel sneller in;
aios4.5. Ja, en zij zijn ook veel handiger, merk ik soms, om hun leerdoelen heel mooi klein en
behapbaar te formuleren; aios4.4]
Echter, ook voor jongere aios blijkt het competentiegericht leren en het leren aan de hand van
leerdoelen nieuw en lastig te begrijpen.
[Ik heb al tien jaar wat aangerommeld en nu moet ik ineen keer weer in het keurslijf van de IOP
dus voor mij is dat…Jij kent het begrip en je kent de manier van denken?
Wij deden dat niet in het ziekenhuis hoor. Wij waren aan het werk, en toen deden we dat niet.
En in één keer moet ik dat doen; aios5.6. Nou, ik ben (nog niet zo lang geleden) afgestudeerd en
zelfs ik had moeite met het IOP. Ik ken genoeg vrienden van het HBO die kennen het. Het is niet
universitair; aios5.4.]
3.5 Conclusie
Uit voorgaande paragrafen wordt duidelijk dat de werkbeleving en het opleidingsklimaat van aios
ouderengeneeskunde beïnvloed wordt door een veelheid aan factoren. Sommige factoren zijn
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kenmerkend voor het vak en daarmee door de opleiding niet of moeilijk beïnvloedbaar. Docenten en
opleiders geven aan dat specialisten ouderengeneeskunde met beperkte diagnostische middelen,
beslissingen moeten durven nemen. Ook het gebruik van algemene protocollen is vanwege de
complexe, multidisciplinaire zorg aan een multimorbide populatie vaak niet mogelijk. Om een
verbetering van de organisatorische problemen die binnen sommige verpleeghuizen worden
aangetroffen te bewerkstelligen zullen specialisten ouderengeneeskunde wellicht gezamenlijk een
vuist moeten maken voor meer zeggenschap.
Dit onderzoek belichtte ook een aantal factoren die de werkbeleving en het opleidingsklimaat van
aios ouderengeneeskunde beïnvloeden die wel veranderbaar zijn, vooral factoren in de
vervolgopleiding zelf. Onderzocht zou kunnen worden of via de opleiding het opleidingsklimaat in de
huizen kan worden verbeterd.
In het nu volgende hoofdstuk zijn de bevindingen samengevat en worden zij nader beschouwd in
het licht van eerder onderzoek. In bijlage 2 zijn de suggesties die werden aangedragen door de
deelnemers opgenomen.
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H4 Samenvatting en beschouwing

Voor het geven van een samenvatting van de bevindingen wordt hier de vraagstelling zoals
geformuleerd in hoofdstuk 1 nog een keer aangehaald:
‘Wat zijn oorzaken van de verhoogde verzuimcijfers en uitval onder aios
ouderengeneeskunde?’.
Op basis van voorgaand onderzoek en praktijkbevindingen bestond al een ruim aantal ideeën over de
mogelijke oorzaken voor uitval. Vermoed werd dat ook andere, nog onbekende oorzaken aan de
basis kunnen liggen van de relatief hoge uitval onder aios ouderengeneeskunde. Voor het onderzoek
werd daarom gekozen voor een exploratief onderzoeksdesign; het focusgroepdesign. In de
gesprekken was de focus gericht op het vinden van factoren die de werkbeleving en het
opleidingsklimaat van aios ouderengeneeskunde bepalen.
In dit afsluitende hoofdstuk wordt puntsgewijs een samenvatting gegeven van de bijdragen van
aios en docenten uit alle opleidingslocaties. Sommige bevindingen zijn daardoor mogelijk minder
herkenbaar. Aansluitend vindt u een beschouwing op de resultaten in het licht van recent onderzoek
op dit gebied.

4.1

Samenvatting

1. Aios vinden het werken in het verpleeghuis aantrekkelijk en voldoening gevend. Zij vinden het een
uitdaging om binnen deze setting te komen tot een juiste diagnose en een passend zorgplan. Ook het
doel van de zorg die zij leveren – het vergroten of behouden van kwaliteit van leven – spreekt hen
aan.
2. Het imago van de specialist ouderengeneeskunde is nog matig, hoewel de aios een kentering
signaleren. De nieuwe stroom aios maakt een positieve keuze voor het vak en is zeer gedreven om de
ouderengeneeskunde verder te professionaliseren (evidence based). Ze zien het als een uitdaging de
ouderengeneeskunde beter aan te laten sluiten op de vraag vanuit de samenleving en om wegen te
vinden om de zorg voor deze specifieke doelgroep meer aan te bieden in een extramurale setting.
3. Alle partijen ervaren dat de selectie aan de poort de laatste jaren verbeterd is. De verwachting is
dat dit zal bijdragen aan een hoger niveau van de opgeleide specialisten en dat uitval hierdoor
teruggedrongen zal worden.
4. Sommige aios afkomstig uit een andere cultuur zijn het Nederlands niet in voldoende mate
machtig en begrijpen de omgangsvormen in het verpleeghuis niet in voldoende mate. Juist in deze
groep is de kans op uitval groot. De indruk bestaat dat door de strengere selectie deze oorzaak van
uitval veel minder voorkomt.
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Werk
5. Op bepaalde momenten is de opleiding extra belastend voor aios. Het starten op een nieuw
stageadres is hier een voorbeeld van. Het inwerken van aios door een andere aios SO die de
betreffende afdeling gaat verlaten, zou deze belasting kunnen verlichten. Dit is tevens één van de
aanbevelingen die gedaan werden naar aanleiding van onderzoek onder a(n)ios in het Jeroen
Boschziekenhuis naar oorzaken van werkdruk. Werkdruk werd hier als belangrijkste veroorzaker van
verzuim beschouwd. Een beter inwerkprogramma bij aanvang van de opleiding en nieuwe stages, in
combinatie met meer aandacht voor verschillen in het ervaringsniveau van aios, zouden mogelijk bij
kunnen dragen aan het terugdringen van ervaren werkdruk (Netten, Toonen, Jansen, & Schouten,
2014).
6. Aios maken zich zorgen over de wisselende kwaliteit van de leeromgeving in het verpleeghuis en
overige stages. De kwaliteit van de leeromgeving en de kennis en vaardigheden die de individuele
aios opdoen tijdens die stage, hangen nauw met elkaar samen. Aios vinden dat de opleiding
verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de leeromgeving.
7. Aios wordt soms een caseload of een patiëntenpopulatie toebedeeld die niet passend is bij hun
(persoonlijke) niveau van functioneren. Dit kan leiden tot een te grote werkdruk en te weinig tijd om
met opleidingsverplichtingen bezig te zijn.
8. Het is voor veel aios moeilijk om voor zichzelf op te komen als ze overvraagd dreigen te worden.
Voor aios is dikwijls ook niet duidelijk welke caseload van hen verwacht mag worden. Zij willen graag
aan hun verplichtingen voldoen en schuiven niet graag werk af op anderen die het ook druk hebben.
Tegelijkertijd vrezen zij voor een slechte beoordeling wanneer zij aangeven dat ze de hoeveelheid
werk niet aankunnen. Het niet tijdig kunnen of durven aangeven van problemen met het werk kan
uiteindelijk resulteren in verzuim of uitval ten gevolge van overbelasting.
9. Veel aios geven aan naast hun werk veel tijd te moeten besteden aan de opleiding. Dit gebeurt
grotendeels thuis. De belasting door het combineren van werken en leren kan te veel worden
wanneer de scheiding tussen werk en privé en tussen activiteit en rust verstoord raakt. Sommige aios
lossen dat op door te besluiten de opleiding in deeltijd voort te zetten.
10. Opleiders hebben soms niet voldoende tijd om hun aios te begeleiden, bijvoorbeeld als zij hun
begeleidingstijd moeten besteden aan de zorg voor patiënten. Zowel aios als docenten begrijpen dat
deze afweging wordt gemaakt als er zich plotseling een bezettingsprobleem voordoet. Aios worden
echter benadeeld in hun leermogelijkheden als deze situatie meer structureel van aard is.
11. Aios geven aan dat de kwaliteit van de opleiders sterk wisselt. Een manier om de
opleiderkwaliteiten van de opleiders te verbeteren of op peil te houden is door regelmatig
terugkomdagen voor opleiders te organiseren. Hier vindt kennisoverdracht plaats en worden
interessante casussen besproken. Helaas is de deelname van met name de opleiders uit het
ziekenhuis aan deze terugkomdagen laag. Dit geldt in iets mindere mate voor opleiders uit
ambulante stage-instellingen. Opleiders uit het verpleeghuis zijn het meest aanwezig tijdens de
terugkomdagen voor opleiders.
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12. Opleiders missen persoonlijke feedback vanuit de opleiding over hun kwaliteit als opleider. Ze
zouden graag horen of hun (beoordelings)verslagen en beoordeling overeenstemmen met die van de
docenten bij de opleiding. Bovendien is het hen nu onbekend hoe de (opleidings)carrière van de aios
verder verloopt. Informatie hierover zou hen helpen te evalueren of hun beoordeling van een aios
overeenstemt met het verder presteren. Dit soort feedback kan de opleiders helpen bij toekomstige
beoordelingen.

Opleiding
13. Bij de aios heerst onduidelijkheid ten aanzien van de vereisten van de opleiding. Zeker in het
begin is onduidelijk hoe de beoordeling tijdens de opleiding plaatsvindt en waarop dan met name
wordt gelet.
14. Het gevoel van veiligheid binnen de opleiding is volgens de aios niet optimaal. Voor een deel
hangt dit samen met het hiervoor genoemde punt; aios weten niet waarop zij beoordeeld worden.
Voor een ander deel lijkt dit voort te komen uit de afhankelijkheid van de aios van hun docent en
opleiders. Omdat zij beiden de aios zowel moeten opleiden als beoordelen, bestaat er een drempel
bij de aios om onzekerheid over het eigen functioneren te delen. Zij vrezen dat wat in een
opleidingssituatie besproken wordt, in het kader van de beoordeling verkeerd kan vallen.
15. De onzekerheid en het gevoel van onveiligheid bij aios wordt gevoed door het ontbreken van
informatie over de redenen waarom sommige aios moeten stoppen met de opleiding. Hierover
wordt nu gespeculeerd. Dit lijkt bij sommigen te leiden tot een gevoel van kwetsbaarheid en
onveiligheid.
16. Volgens sommige aios is bij de beoordeling met name de mening van de docent van belang. De
visie van de opleider lijkt minder belangrijk, terwijl deze volgens hen een betere indruk kan hebben
van de manier waarop een aios functioneert in de praktijk. Bovendien hebben aios de indruk dat de
beoordeling van de docent voor een deel gebaseerd is op informatie die verkregen is tijdens de spuiuren op de terugkomdagen. Zij vinden dat deze manier van werken de beoordeling te zeer kleurt en
hen belemmert in het vrijuit spreken tijdens de terugkomdagen.
17. Sommige aios ervaren een drempel om hun docenten en opleider te informeren over hun
werkbelasting en gezondheid. Aios bespreken hun moeilijkheden liever met elkaar bij de
koffieautomaat dan tijdens het spui-uur. Dit bemoeilijkt het tijdig treffen van maatregelen om
verzuim of vertrek te voorkomen.
18. Continuïteit in het monitoren van aios kan verbeterd worden. Docenten lijken hun aios pas één
op één te spreken als zij al een paar maanden bij hun stageverlenende instelling aan het werk zijn.
Door wisseling van docenten kan het bovendien voorkomen dat een docent niet voldoende op de
hoogte is van de specifieke situatie van een aios. Dit belemmert docenten om eventuele problemen
in een vroeg stadium aan te pakken.
19. Een middel om het leerproces van de aios te monitoren is het portfolio. De
focusgroepgesprekken geven aanleiding om het gebruik van het portfolio als instrument om de aios
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te monitoren, te evalueren. De ervaring van aios is dat docenten het portfolio in wisselende mate en
wellicht ook op verschillende manieren gebruiken. Opleiders lijken het portfolio niet altijd te lezen
om zich te oriënteren op de ontwikkeling en de leerdoelen van de aios.
20. Een groot deel van de verantwoordelijkheid voor de overdracht van belangrijke informatie aan de
opleider lijkt bij de aios te liggen. Aios dienen hun opleider zelf op de hoogte te brengen van
leerdoelen en aandachtspunten. Voor aios kan het lastig zijn om zich meteen kwetsbaar op te stellen,
waardoor belangrijke leerdoelen blijven liggen of pas laat worden opgepikt. Wanneer er duidelijke
redenen zijn om te twijfelen aan het functioneren van de aios, dan neemt een docent overigens wel
contact op met de opleider om deze te informeren en de vinger aan de pols te houden.
21. De ziekenhuisstage wordt door de meeste aios zwaar gevonden. De oorzaak hiervan lijkt vooral te
liggen in de grotere tijdsbelasting en het hogere werktempo. Onbekendheid met de gang van zaken
in een ziekenhuis en een geringe medische kennis zijn factoren die mogelijk ook een rol kunnen
spelen, maar zijn veel minder aan de orde geweest tijdens de gesprekken.
22. Veel aios zijn niet tevreden over de kwaliteit van de terugkomdag. De opgegeven literatuur is
omvangrijk en vaak niet recent, de opdrachten zijn soms erg tijdsintensief en de bespreking van de
stof levert (te) weinig op. Soms komt dat omdat in de gekozen onderwijsvorm het antwoord van de
aios zelf wordt verwacht, terwijl hun kennisniveau nog onvoldoende is. In andere gevallen heeft de
docent volgens de aios onvoldoende kennis over het specifieke onderwerp dat behandeld wordt. Om
die reden waarderen de aios de inbreng van vakdocenten aan het onderwijs zeer. De aios geven aan
dat de kwaliteit van de terugkomdag inmiddels beter aan het worden is.

Persoon
23. De belangrijke eigenschappen en vaardigheden waarover de specialist ouderengeneeskunde
volgens de aios moet beschikken zijn: goed kunnen communiceren, samenwerken, het werk los
kunnen laten, omgaan met onzekerheid, regie kunnen voeren en staan voor je beleid. Docenten
noemen ook voldoende medische kennis hebben, creatief zijn in het bedenken van oplossingen en
een goede beheersing van de Nederlandse taal, belangrijke voorwaarden voor het kunnen doorlopen
van de opleiding. Opleiders geven daarnaast aan dat voor een specialist ouderengeneeskunde een
proactieve opstelling en een groot empathisch vermogen belangrijke eigenschappen zijn.
24. Aios die niet stevig in hun schoenen staan en hun kennis niet kunnen uitdragen, lijken een relatief
hoge kans te hebben om het niet te redden in de opleiding. Aios die niet goed voor zichzelf op
kunnen komen gaan eerder over hun grenzen, waardoor zij het zwaarder hebben in de opleiding.
25. Het kennis- en het vaardighedenniveau van beginnende aios is erg wisselend. Door
leeftijdverschillen en variatie in ervaring zijn de verschillen ten aanzien van parate medische kennis
en de vaardigheden in het kunnen aansturen van een team, het spreken met familieleden of het
bijhouden van het dossier, groot.
26. Oudere aios ervaren zowel voor- als nadelen van het op latere leeftijd beginnen met de opleiding.
Door meer werk- en levenservaring hebben zij het gevoel dat het contact met patiënten,
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familieleden, collega’s en leden van het zorgteam gemakkelijker verloopt. Het zich voegen naar de
nieuwe onderwijsvormen uit de opleiding lijkt bij hen niet voor meer problemen te zorgen dan bij
hun jongere collega’s, hoewel oudere aios wel de indruk hebben dat de jongeren het sneller
oppikken. Wel wordt aangegeven dat vanuit de opleiding weinig aandacht is voor het dichten van
eventuele hiaten op met name medisch-inhoudelijk vlak.
27. Wanneer mensen zeer specialistisch werk hebben gedaan of op niet medisch terrein hebben
gewerkt, is er een behoefte om meer algemene medische kennis en vaardigheden bij te spijkeren. Dit
maakt de opleiding voor deze groep aios extra zwaar.
28. Wanneer aios op bepaalde terreinen al voldoende competentie hebben, dan leidt dat naar het
oordeel van de aios niet altijd tot een vrijstelling van het behalen van de leerdoelen op die vlakken.

4.2

Beschouwing

Sterke kanten en beperkingen van het onderzoek
Het onderzoek biedt inzicht in factoren die volgens de aios een rol kunnen spelen bij verzuim en
uitval en is een aanvulling op de gegevens verkregen uit kwantitatief onderzoek dat eerder
plaatsvond. De deelnemende aios waren evenwichtig verdeeld over de vier opleidingslocaties. Er
namen zowel oudere als jongere aios deel en ook de mate waarin aios het werk en de opleiding
moeilijk of zwaar vonden, varieerde. Daarnaast trad over veel onderwerpen die werden besproken
na verloop van enkele gesprekken ´saturatie´ op: er werden geen nieuwe inzichten meer gehoord,
maar op wat nuance verschillen na ‘slechts’ een herhaling van eerder vermeldde ervaringen en
opvattingen. Saturatie geldt in kwalitatief onderzoek als signaal dat alle relevante informatie
vergaard is (Hennink, 2007). Bovendien bleken de aios bereid om open over hun ideeën en
opvattingen te spreken. Ook dit draagt bij aan de kwaliteit van de bevindingen (Hennink, 2007). Het
resultatenhoofdstuk werd aan de aios voorgelegd ter goedkeuring van het gebruik van citaten. Als
een citaat niet aansloot bij de manier waarop het werd bedoeld of als een aios verwachtte dat het
gebruik ervan zijn identiteit zou onthullen, vond aanpassing plaats. Door de manier waarop de
deelnemers aan de focusgroepgesprekken zijn geworven, vormen zij een brede afspiegeling van de
huidige groep aios. Alle aios werd een email verstuurd met uitleg over de opzet en het doel van het
onderzoek en een uitnodiging om deel te nemen. Feitelijke deelname aan de gesprekken werd
bevorderd door de tijdsinvestering van deelname tot een minimum te beperken. De focusgroepen
voor aios waren gepland, in overleg met de opleiding en de aios zelf, tijdens een terugkomdag. Op
voorhand kregen de aios toestemming om dat deel van de terugkomdag te missen. Daarmee lijkt het
onderzoek een goed beeld te geven van de opvattingen die er leven onder de aios.
Om de inbreng van aios in perspectief te plaatsen vonden ook gesprekken met docenten en
opleiders plaats. Dit heeft geleid tot nieuwe inzichten en hielp om mogelijke oorzaken van
knelpunten te benoemen.
Hoewel ernaar is gestreefd om zowel aios die sterk onder druk staan als aios waarvoor dit niet het
geval is te werven, bestaat de kans dat vooral aios hebben meegedaan die de opleiding relatief goed
aankunnen en dat aios die erg onder druk staan zich niet hebben aangemeld. Door de manier van
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werven deden ook aios die op dat moment verzuimden of reeds waren uitgevallen, niet mee aan dit
onderzoek. Hun ervaringen hebben we dus niet rechtstreeks gehoord.
Ten aanzien van de opleiders en docenten is getracht deelname aantrekkelijk te maken door aan
te sluiten bij reeds geplande terugkomdagen voor opleiders en docentdagen. Vooral de bereidheid
van opleiders was groot. Door zelfselectie bestaat echter de mogelijkheid dat de deelnemers aan de
gesprekken vooral enthousiaste opleiders zijn uit verpleeghuizen waar de opleiding goed is
georganiseerd.
Oorzaken van verzuim en uitval
In de inleiding werd het Job Demands-Resources Model beschreven (Demerouti et al., 2001;
Schaufeli & Taris, 2013). Dit model onderscheidt twee groepen werkfactoren. Enerzijds zijn er de
factoren die het werk zwaar kunnen maken (taakeisen) en anderzijds zijn er factoren (hulpbronnen)
die het werk gemakkelijker maken. Hulpbronnen kunnen ook bijdragen aan het behalen van de
doelen in het werk zoals bijvoorbeeld: op tijd klaar zijn, voldoende aandacht kunnen besteden aan de
afzonderlijke patiënten of in staat zijn de juiste klinische beslissing te nemen. Waar taakeisen de kans
op verzuim en uitval kunnen vergroten, kunnen hulpbronnen deze verkleinen en bovendien
bijdragen aan een hogere motivatie in het werk (Demerouti et al., 2001; Schaufeli & Bakker, 2004).
Naast werkfactoren zijn persoonlijke hulpbronnen in het model opgenomen. Persoonlijke
hulpbronnen zijn ontwikkelbare aspecten van een persoon, die helpen om met stressvolle of
onzekere situaties om te gaan. Voorbeelden zijn zelfvertrouwen, persoonlijke effectiviteit en
optimisme (De Jonge, Peeters, Sjollema, & De Zeeuw, 2012). Evenals hulpbronnen in het werk stellen
persoonlijke hulpbronnen of psychologische kenmerken iemand in staat om zijn werkdoelen te
realiseren en stimuleren ze persoonlijke groei en ontwikkeling (Arnold B Bakker et al., 2010; Schaufeli
& Taris, 2013).
In figuur 1 zijn de factoren genoemd die in dit onderzoek door de deelnemers ter sprake werden
gebracht in verband met de kans op verzuim en uitval. Het model laat zien dat een veelheid aan
factoren een rol kunnen spelen bij het ontstaan van verzuim en uitval van aios ouderen
geneeskunde. We bespreken hierna een aantal factoren die veranderbaar zijn, tijdens de gesprekken
vaak naar voren kwamen of op een andere manier opvallend waren.
Belasting vanuit het werk - taakeisen
Een deel van de belasting van aios vloeit direct voort uit het werk dat zij doen in het verpleeghuis en
tijdens de andere stages. De werkomgeving speelt daarin een bepalende rol. Zowel aios als docenten
hebben aangegeven dat het verschil tussen opleidingssituaties groot kan zijn. Aios vinden dat de
verantwoordelijkheid voor een goede praktijkopleiding primair bij de opleiding zou moeten liggen. Zij
zouden willen dat de opleiding meer toezicht houdt op de taaklast tijdens hun praktijkdagen.
De leermogelijkheden in het praktisch onderwijs worden onder andere bepaald door de kwaliteit
van de opleider en de personele bezetting van het verpleeghuis. Het komt voor dat aios overbelast
raken doordat zij een te grote caseload krijgen opgelegd. Er worden dan te veel patiënten aan hen
toevertrouwd of de medische problematiek van de patiënten sluit niet aan bij het kennisniveau van
de aios op dat moment in de opleiding. Het lijkt nu vooral de rol van de opleider om te zorgen dat
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een aios de juiste caseload krijgt, namelijk conform de bandbreedte die staat opgenomen in het
Opleidingsplan.

Figuur 2 Factoren die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van verzuim en uitval onder aios
ouderengeneeskunde

Taakeisen
- Caseload
- Omgaan met patiënten en
hun familie
- Samenwerken met
wisselend en matig
gekwalificeerd personeel
- Stress door factoren in de
organisatie van het werk
- Beslissingen nemen
- Verantwoordelijkheid
- Belasting door opleidinggerelateerde taken
- Stress over beoordeling

Privé situatie
- Werk/thuis interferentie
. Zorgtaken thuis
. Reistijd
. Hobby’s
- Steun van familie en
vrienden

Verzuim
en uitval

Hulpbronnen
- Steun van opleider
- Steun van de docent
- Steun van collega aios
- Werkplezier
- Beslisbevoegdheid t.a.v.
het medisch beleid
- Afwisseling in cases
- Feedback op functioneren

Persoonlijke
hulpbronnen
- Voldoende medische
kennis
- Sterk in je schoenen staan
/ voor jezelf opkomen
- Zelfverzekerd zijn
- Goed kunnen onderhandelen/
communiceren
- Efficiënt werken
- Perfectionisme
- Assertiviteit
- Belastbaarheid

Uit de gesprekken volgt dat de drie samenwerkende partijen (opleiding, stageverlenende instelling cq
opleiders en de aios) als doel hebben de aios op een verantwoorde manier door de stages te leiden.
Enkele factoren kunnen dit verhinderen. Ten eerste lijkt het onduidelijk wie eindverantwoordelijk is
voor het bepalen of bijstellen van de caseload die een aios wordt opgelegd. Als de opleider
voldoende ervaring heeft kan hij een vrij goede inschatting maken van wat een aios aankan. De
opleider heeft echter ook te maken met de bezetting binnen het huis. Als collega’s uitvallen wordt
het werk verdeeld over de beschikbare artsen, waaronder de aios.
Voor een deel moeten aios er zelf voor waken dat de caseload niet te hoog wordt. Zij moeten zelf
een inschatting maken of de hoeveelheid patiënten die hen wordt toevertrouwd reëel is. Zeker aan
het begin van de opleiding is dit lastig. Veel aios hebben aan het begin van hun opleiding nog geen
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werkervaring in een verpleeghuis of kunnen moeilijk de urenlast van de opleiding inschatten. Dit kan
ertoe bijdragen dat ze hun mogelijkheden overschatten. Ook willen aios een goede indruk maken op
de opleider en niet meteen klagen. Gevreesd wordt dat bezwaar maken tegen een hoge caseload kan
leiden tot een negatieve beoordeling. Voor de aios lijkt ook niet duidelijk te zijn welke caseload van
hen verwacht mag worden. Ze weten dus niet wanneer het geoorloofd is om te verzoeken om
minder patiënten. Het aanbieden van een groot takenpakket wordt daarnaast vaak ervaren als blijk
van vertrouwen. De aios voelt zich hierdoor gevleid en wil de hoge verwachtingen niet teniet doen.
De docenten voelen zich medeverantwoordelijk voor een goede praktijkopleiding, maar ze vinden
dat zij niet voldoende toegerust zijn om aan die verantwoordelijkheid uitvoering te kunnen geven. Zij
kennen de situatie in het verpleeghuis of de andere opleidingslocaties niet of niet voldoende en het
contact met de opleiders is gering. Het eerste driegesprek tussen de docent, de aios en de opleider
vindt pas plaats enkele maanden na de start van de stage. Dat kan te laat zijn om te voorkomen dat
een aios te zwaar belast raakt door de toegewezen caseload. Door de organisatorische verschillen
tussen verpleeghuizen is het bovendien lastig te kwantificeren voor hoeveel patiënten een aios
verantwoordelijk kan zijn. In een organisatie waar veel ondersteuning vanuit andere professies wordt
geboden kan een aios veel meer patiënten aan dan in een organisatie waar hij veel administratie en
eenvoudige medisch-technische handelingen zelf moet doen.
Belasting vanuit de opleiding - taakeisen
Uit de gesprekken bleek dat veel aios de opleiding niet moeilijk, maar wel tijdrovend vinden. Een deel
van de belasting vloeit voort uit de verplichtingen voor het cursorisch onderwijs; het huiswerk. De
opdrachten die gemaakt moeten worden kosten veel tijd en het nut ervan wordt niet altijd herkend.
Ook wordt door de aios geklaagd over de hoeveelheid en de kwaliteit van de voorgeschreven
literatuur die ter zelfstudie wordt opgegeven. Deze is deels verouderd en soms is er overlap tussen
de voorgeschreven teksten. Het lukt veel aios nu niet om naast hun werk al het huiswerk af te
ronden. Sommige aios kiezen er daarom voor zich niet altijd goed voor te bereiden op de
terugkomdag, hetgeen ten koste kan gaan van het leerrendement. Andere aios kiezen ervoor om de
opleiding in deeltijd te vervolgen, zodat voldoende tijd beschikbaar is voor het huiswerk. Op deze
manieren is het mogelijk de verstoring in de balans tussen werk of opleiding en thuis te beperken en
voldoende tijd over te houden om te herstellen. Dit is belangrijk gezien de relatie tussen werkdruk en
een verstoring in de werk-thuis balans enerzijds en het ontstaan van gevoelens van stress en een
verhoogde kans op uitval ten gevolge van overbelasting en burnout anderzijds (Ochsmann, Lang,
Drexler, & Schmid, 2011; Prins, Gazendam-Donofrio, et al., 2007). Omdat een redelijk deel van de
aios de opleiding als zwaar bestempelt, zou het nuttig kunnen zijn om na te gaan hoe frequent deze
disbalans ervaren wordt en in hoeverre dat ontstaat door de omvang en aard van de
voorbereidingswerkzaamheden. Een als hoog ervaren inbreuk van eisen vanuit het werk of de
opleiding op de eisen die thuis aan iemand gesteld worden, of die iemand zichzelf stelt, kan leiden
tot stress en uiteindelijk tot burnout (Prins, Gazendam-Donofrio, et al., 2007). Vooral voor
vrouwelijke artsen blijkt een verstoring in de werk-thuis balans de belangrijkste voorspeller voor
burnout. Bij mannen blijkt een goede werk-thuis balans ook van belang te zijn bij het ontstaan van
burnout, maar heeft werkdruk een grotere invloed (Langballe, Innstrand, Aasland, & Falkum, 2011).
Suggesties van aios om het leerrendement van de terugkomdagdag te vergroten zijn het aanpassen
van de leerstof ter voorbereiding op de terugkomdag (minder en van betere kwaliteit), het eenduidig
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opzetten van de lessen zodat aios zich gericht kunnen voorbereiden en het inzetten van vakdocenten
als het onderwerp zich daarvoor leent.
Aios hebben al in een vroeg stadium van de opleiding coördinerende taken, waar niet alle aios
voldoende vaardig in zijn. Aios zouden dit aspect van het werk graag uitgebreid en aan het begin van
de opleiding willen behandelen. Naast meer aandacht voor het leren managen van een afdeling,
zouden aios ook graag meer onderwijs krijgen op medisch inhoudelijk gebied en over het leren
omgaan met onzekerheden.
Belasting in verband met de privésituatie
De privésituatie van de aios kan zowel een steunende als een belastende factor zijn. Eerder
kwalitatief onderzoek onder onderzoekers en docenten liet zien dat bijvoorbeeld de zorg voor
kinderen meer druk geeft omdat er minder regelmogelijkheden zijn. Zo is overwerken lastiger
wanneer de werknemer op tijd bij de kinderopvang aanwezig moet zijn. Anderzijds bleek de rol van
ouder de neiging om veel overuren te maken te begrenzen, waardoor het beter mogelijk was om te
herstellen van de inspanningen van de dag (Bos, Donders, van der Velden, & van der Gulden, 2013).
Vanuit de opleiding is men beducht voor de problemen die kunnen ontstaan wanneer iemand de
kinderopvang onvoldoende heeft geregeld. Dat komt tot uiting in de aandacht die het onderwerp
krijgt tijdens de selectiegesprekken en in de begeleiding van sommige aios die op het punt staan
moeder te worden.
Hulpbronnen in het werk
Een veelheid aan onderzoek naar de invloed van werkcontext op gezondheid en welbevinden, toont
aan dat naast belastende factoren, hulpbronnen aanwezig zijn. Hulpbronnen kunnen het werk
gemakkelijker maken en bijdragen aan een hogere motivatie of commitment. Wanneer hulpbronnen
in het werk of de opleiding voldoende beschikbaar zijn, kan verzuim of uitval worden voorkomen
(Arnold B. Bakker, Demerouti, de Boer, & Schaufeli, 2003).
Eén van die hulpbronnen is feedback op het functioneren in de praktijk. Dit soort feedback
ontvangt de aios van zijn opleider en van de overige specialisten ouderengeneeskunde. In veel
gevallen lijkt de feedback die aios van hun opleider ontvangen in orde. In enkele gevallen blijkt de
opleider te weinig aanwezig volgens de aios. Behalve dat feedback van de opleider een onmisbaar
onderdeel van de opleiding is om een goede specialist ouderengeneeskunde te worden, is het
ontbreken van voldoende feedback op het functioneren een belangrijke factor in het ontstaan van
stress onder aios (Ochsmann et al., 2011). Het idee van aios om hun stageplaats en hun opleider na
elke stage te evalueren kan een bijdrage leveren aan het monitoren van de kwaliteit van de stages,
ook ten aanzien van de feedback die wordt gegeven.
Een punt van aandacht hierbij is de tool die ter beschikking staat voor het vergaren en geven van
feedback door verschillende collega´s; het KPB formulier. Volgens veel aios en opleiders is het
formulier niet voldoende toegespitst op het gebruik in de ouderengeneeskunde. Opleiders gaven aan
hun opmerkingen er niet op kwijt te kunnen en aios gaven aan soms inhoudsloze feedback te krijgen.
Van belang in dit licht lijkt ook de bevinding van recent onderzoek naar het rendement van
feedbackinstrumenten in de huisartsopleiding. Geconcludeerd werd dat gezien de grote verschillen
in het gebruik van het instrument door aios-opleiderkoppels, interventies om het leereffect van
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feedback te vergroten niet gericht moeten worden op het instrument, maar op de gebruikers ervan
(Pelgrim, Kramer, Mokkink, & Van der Vleuten, 2012). De aios in ons onderzoek gaven aan dat er
door opleiders en docenten, maar ook door henzelf (een aios bepaalt zelf wie hij vraagt om
feedback), op verschillende wijze werd omgegaan met beoordelingsinstrumenten en ook met het
portfolio als geheel. Een nadere verkenning van de wijze waarop beoordelingsinstrumenten worden
ingezet en gebruikt kan mogelijk handvatten bieden voor een beter gebruik van bestaande
instrumenten.
Een andere hulpbron is sociale steun. Bij sociale steun gaat het om de interactie tussen de aios en
andere belangrijke mensen in de directe omgeving, waardoor tegemoet wordt gekomen aan de
sociale basisbehoeften zoals goedkeuring, affectie en het gevoel erbij te horen (Savelkoul & Van
Sonderen, 2014) en is van invloed op de mentale gezondheid van aios. Ontevredenheid met sociale
steun is een belangrijke voorspeller voor het vóórkomen van burnout onder artsen in opleiding, in
het bijzonder de steun van hun opleiders (Prins, Hoekstra-Weebers, et al., 2007). Voor aios is de
belangrijkste sociale steun afkomstig van hun docenten, hun opleider en hun collega-aios. De aios
ervaren voldoende steun van elkaar. Tijdens de wekelijkse terugkomdag kunnen zij hun ervaringen
delen met collega-aios. Ook zijn de meeste aios tevreden over de steun van hun opleider. Een enkele
keer loopt het contact met de opleider niet goed of verloopt het leerproces niet naar wens van de
opleider. In die gevallen is de steun van de docent en de collega-aios extra belangrijk.
Werknemers laten zich bij hun beslissing om persoonlijke informatie te delen, leiden door de
mate waarin zij verwachten dat zij steun krijgen van collega’s en hun leidinggevende vanuit hun
werkomgeving (Munir, Leka, & Griffiths, 2005). Uit de gesprekken bleek dat niet alle aios ervaren of
vertrouwen op daadwerkelijke steun van hun docent als zij dat nodig hebben. Sommigen voelden
zich ‘niet gehoord’, onveilig of onheus bejegend. Zo geven aios aan dat in beoordelingsgesprekken
niet steeds naar hen, maar vooral naar de opleider wordt geluisterd, terwijl op andere momenten
het oordeel van de opleider juist geen rol lijkt te spelen in de beoordeling. Daarnaast bestaat de
indruk dat sommige docenten informatie, verkregen van de aios over punten die zij moeilijk vinden,
tegen de aios gebruiken bij het beoordelen. Ook onduidelijkheid over de precieze criteria waarop
beoordeeld wordt en over de reden waarom bepaalde aios uit de opleiding worden gezet, dragen bij
aan een onveilig gevoel. Dit gevoel van onveiligheid en de verwachting dat ´de opleiding´ niet achter
de aios staat op het moment dat er zich problemen voordoen maakt veel aios terughoudend in het
aangeven van problemen bij de docent. Deze self-disclosure of ‘de neiging om persoonlijke
informatie te delen’ is echter essentieel voor het voorkómen van problemen (Munir et al., 2005):
alleen als docenten of de opleider op de hoogte zijn van obstakels in het leerproces, kunnen zij
trachten de aios te steunen.
De aios laten zich bij hun keuze om problemen tijdens de stages te melden ook leiden door de
ervaren omvang van het probleem. Relatief kleine problemen zullen niet gemeld worden, mede om
de indruk te vermijden dat zij het niet aankunnen. Ook relatief kleine problemen kunnen een
substantiële impact hebben op het verloop van de stage.
De deelnemende aios voelden zich vaker vertrouwd bij de opleider vanwege hun vaak nauwe
samenwerking en het feit dat deze op de hoogte is van de eventuele problemen die de aios
tegenkomt in zijn werk. Het besef bij docenten dat aios vrezen dat openheid over hun problemen,
onzekerheden of angsten op een later moment van invloed kan zijn op hun beoordeling, kan mogelijk
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bijdragen aan een betere samenwerking. Ook lijkt het zinvol om in het kader van het voorkomen van
uitval nader te onderzoeken hoe groot het probleem op dit gebied – ervaren onveiligheid en gebrek
aan ervaren steun vanuit de opleiding – daadwerkelijk is.
De docenten en opleiders waarmee wij spraken, herkennen zich niet in het beeld dat door de aios
geschetst wordt over onveiligheid en dat docenten niet bereid zouden zijn hulp te bieden wanneer
dat nodig is. Docenten en opleiders tonen veel inzet en gebruiken verschillende ‘tools’ om de aios bij
te staan in het doorlopen van de opleiding. Zij noemen voorbeelden van coaching of een extra
begeleidingstraject waarin aios de gelegenheid krijgen om extra tijd te besteden en extra hulp te
ontvangen zodat een competentie alsnog behaald kan worden. Wel erkennen docenten dat het lastig
is geheel volgens objectieve beoordelingscriteria tot een besluit te komen over het wel of niet mogen
vervolgen van de opleiding. Aangezien aios en docenten een ander beeld schetsen van de gang van
zaken rond de beoordeling en er aanwijzingen zijn dat de criteria omtrent het beoordelen van aios
niet helder is, is het raadzaam aandacht te besteden aan meer openheid over gehanteerde
beoordelingscriteria. Meer openheid op dit vlak zal kunnen leiden tot minder onzekerheid en angst,
al zal er altijd een zeker spanning bestaan tussen degene die beoordeelt en degene die beoordeeld
wordt. Het formuleren van objectieve beoordelingscriteria voor aios SO is echter lastig. Een goede
taakuitvoering van een specialist ouderengeneeskunde is voor een groot deel afhankelijk van moeilijk
objectiveerbare eigenschappen zoals ‘kunnen communiceren’ en ‘het omgaan met mensen’.
Een andere hulpbron voor aios kan gevonden worden bij de SBOH. Via de SBOH kunnen aios hulp
vragen bij de ‘preventiemedewerker aios’ of een afspraak maken voor het ‘arbeidsomstandigheden
spreekuur’. Hiermee wil de SBOH uitval en verzuim voorkomen (www.SBOH.nl/opleiding specialist
ouderengeneeskunde/arbozaken). De ‘preventiemedewerker aios’ kan onder andere optreden als
bemiddelaar tussen opleiding en stageverlenende instelling over de werkomstandigheden op de
werkvloer. Opvallend is dat tijdens geen van de gesprekken over deze mogelijkheid werd gesproken,
terwijl matige leeromstandigheden juist vaak aan de orde kwamen. Dit kan erop wijzen dat de aios
onvoldoende bekend zijn met de mogelijkheid hun arbeidsomstandigheden met de SBOH te
bespreken. Tijdens het arbeidsomstandighedenspreekuur kan de aios met de bedrijfsarts
gezondheidsproblemen bespreken die mogelijk verband houden met het werk, óók of juíst wanneer
de aios nog niet ziek is (idem). In de gesprekken kwam een paar keer naar voren dat aios niet
gemakkelijk toegang kregen tot de bedrijfsarts, terwijl de toegankelijkheid juist groot zou moeten zijn
om uitval te voorkomen. Om een beter gebruik van de genoemde diensten te bevorderen zou
bekendheid onder aios versterkt kunnen worden en kan overwogen worden de toegankelijkheid van
het arbeidsomstandighedenspreekuur te evalueren en zo nodig te vergroten.
Persoonlijke hulpbronnen
Persoonlijke hulpbronnen zijn ontwikkelbare aspecten van een persoon, die helpen om met
stressvolle of onzekere situaties om te gaan (De Jonge et al., 2012). In dit onderzoek is onder de
noemer ‘persoon’ of ‘persoonlijke hulpbron’ steeds gerefereerd aan de aspecten van een persoon
die positief of juist negatief bij kunnen dragen aan het goed doorlopen van de opleiding.
Veel deelnemers gaven aan dat het voor een aios belangrijk is om voor zichzelf op te kunnen
komen. Op grond van onderzoek onder twee groepen aios uit het ziekenhuis wordt geconcludeerd
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dat ‘frequent gestoord worden’ en een ‘gebrek aan invloed op werkprocessen en werktijden’ de
ervaren werkdruk kunnen beïnvloeden en dat aios die onvoldoende assertief zijn om hier adequaat
mee om te gaan, bovendien meer werkdruk ervaren (Netten et al., 2014). Ook voor aios
ouderengeneeskunde lijkt het ´niet goed voor zichzelf op kunnen komen´ een belangrijke oorzaak
voor uitval. De deelnemende aios geven aan dat het juist de niet-assertieve aios zijn die het niet
redden in de opleiding. Hoewel hier in de opleiding veel aandacht aan wordt besteed en dit ook zijn
vruchten lijkt af te werpen, duidt deze bevinding erop dat in de selectierondes veel aandacht besteed
moet (blijven) worden aan de vraag of een potentiële nieuwe aios voldoende stevig in zijn schoenen
staat. Is dat niet het geval dan zou dit aandacht moeten krijgen vanaf het begin van de opleiding.
Een andere persoonlijke hulpbron die – in negatieve zin – vaak in de gesprekken aan de orde is
geweest, is ‘perfectionisme’. Enige - mate van dwangmatigheid is een kenmerk dat in zijn
algemeenheid bovengemiddeld vaak voorkomt onder artsen (Riley, 2004). In combinatie met een
hoge intelligentie resulteert dit in hoge betrokkenheid en toewijding, wat waardevolle
eigenschappen zijn voor elke arts (Riley, 2004). Een bepaalde mate van perfectionisme kan nuttig
zijn; het motiveert mensen om het beste uit zichzelf te halen door doortastend op te treden en
kwaliteit na te streven. Maar perfectionisten vinden hetgeen zij gedaan hebben ´niet gauw (goed)
genoeg´. Wanneer iemand zich onrealistische, onhaalbare doelen gaat stellen, dan zal deze
eigenschap nadelige gevolgen hebben voor het werkplezier, de productiviteit en de gezondheid (Van
Dijk, Van Dijk, & Carson, 2006). Perfectionisten die zich betrokken voelen en verantwoordelijkheid
durven te nemen, kunnen zich voor álles verantwoordelijk gaan voelen. Ook voor de dingen die niet
onder hun verantwoordelijkheid vallen. Aios die zo in elkaar zitten geven niet snel iets uit handen,
waardoor de hoeveelheid werk inderdaad (te) hoog wordt. Perfectionisten kunnen ook het gevoel
hebben veel aan te kunnen en hard te kunnen werken. Door hard te werken kunnen zij vaak op zo’n
manier werken dat het resultaat in hun ogen goed is. Wanneer zij daardoor te veel hooi op hun vork
nemen is de kans echter aanwezig dat zij overwerkt raken door drukte in hun hoofd en lichaam (Van
Dijk et al., 2006).
Nagegaan zou moeten worden of perfectionisme gesignaleerd kan worden tijdens de
selectieprocedure. In dat geval kan dit aandacht krijgen vanaf het begin van de opleiding. Het is van
belang dat een aios zich bewust wordt van deze eigenschap en leert om het eigen perfectionisme
hanteerbaar te maken.
Voor een deel kunnen de omstandigheden waaronder aios werken perfectionistisch gedrag in de
hand werken. Een toename in psychosociale stress hangt samen met een toename van de neiging om
perfectionistisch gedrag te vertonen (O'Connor & O'Connor, 2003). Psychosociale stress onder aios
kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door de angst onvoldoende kennis te hebben, opdrachten
onvoldoende te hebben gemaakt of de terugkomdag onvoldoende goed te hebben voorbereid. Aios
moeten het vak en alles wat daarbij komt kijken leren en daar hoort bij dat niet alles meteen lukt.
Een docent gaf aan dat het niet wenselijk is dat alle KPB’s met een voldoende worden beoordeeld,
maar dat onvoldoendes bijna niet voorkomen in de portfolio’s van de aios. Aios met een neiging tot
perfectionisme, zouden mogelijk geholpen kunnen worden bij het beteugelen van hun hang naar
goede resultaten door in de opleiding meer nadruk te leggen op ´het leren´ werken in plaats van op
het ‘produceren’.
Ten slotte is ook de mate waarin iemand belast kan worden van invloed op het gemak waarmee
de opleiding doorlopen kan worden. In de gesprekken met aios, docenten en opleiders wordt
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aangegeven dat de indruk bestaat dat aios SO relatief vaak beperkt belastbaar zijn. Om die reden
werkt een deel van de aios in deeltijd. In de ziekenhuisstage is dat echter geen optie, zij moeten
tijdens die stage fulltime werken. Dit punt wordt standaard en uitdrukkelijk besproken in de
selectiegesprekken. De aios moeten voor zichzelf bepalen of zij hiertoe in staat zullen zijn.
Desondanks lijken aios uit te vallen doordat zij het (toch) niet redden om voltijds de ziekenhuisstage
af te ronden. Bedacht moet worden dat het voor een aios mogelijk moeilijk is deze afweging te
maken, aangezien zij in het voortraject en tijdens het gesprek vooral gericht zullen zijn op het
bemachtigen van de opleidingsplaats.
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Thema’s

Categorieën

Codes

A. Algemeen

Beroepsbeeld aios

Aantrekkelijkheid van het beroep
Beleving van het werk

Arbeidsethos

Beschr. onderdeel werk SO

Attitude SO

De nieuwe SO
Professionalisering
Naderend levenseinde

B. Werk

1. Positie SO onder specialisten

Bejegening
Bekendheid met het beroep

Attitude aios

Unieke kennis

Medische kennis

Imago
2. Positie SO in verpleeghuis

Organisatie verpleeghuis
Verzorgenden

3. Positie aios

Positie aios

4. Werkdruk

Balans activiteit/rust
Belasting
Werk/thuis balans
Werkdruk

C. Opleiding

1. Terugkomdag

TKD
Dubbelrol docent

Feedback

Docent (Band)
e

Medische kennis (2 x)

Docent (kwaliteit)
Praktische ondersteuning
Veiligheid
Curriculum
Discrepantie theorie/praktijk
Eindtermen opleiding
2. Praktijk/ Stages

Opleidingsklimaat
Invloed aios begeleiding
Opleider
Invloed opleiding
ZHstage
Onderlinge steun
Invloed opleider op keuze aios
TKD opleider

3. Beoordeling aios

Beoordeling aios
Beoordelingsinstrumenten
Docent (Werkwijze/ Rol)
Opleider (Werkwijze/ Rol)
Monitoren aios (onderdeel org opl)
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4. Verschillende partijen

Organisatie opleiding (wisseling
stageplek)
Verantwoordelijkheid opleiding
Reglement
Tegengestelde belangen (deel)
Aanbod verpleeghuizen
Aanbod stageplaatsen
Contact docent vs opleider
Contact opleiding vs. stageplaats
Invloed aios opleiding
Gehoord worden
Invloed aios op inhoud opleiding

5. Preventie van verzuim

Attitude aios (ziekmelden)
Uitval
Extra begeleidingstraject
Taal cursussen
Open dialoog
Bedrijfsarts
Organisatieopleiding (begeleiden
zieke aios)

D. Persoon

1. Belangrijke vaardigheden
volgens docenten

Selectie aan de poort (criteria)
Belastbaarheid
Kwaliteit aios

2. Belangrijke vaardigheden
volgens aios

Belangrijke vaardigheden
Opkomen voor jezelf

Werkwijze aios (niet uitdraaien)

Etnische achtergrond
Leeftijd aios
Praktische kennismaking
3. Selectie aan de poort

Persoonlijke ontwikkeling
Selectie aan de poort
(behalve criteria)

E. Conclusie uitval
F. Oplossingen
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In deze bijlage zijn de suggesties te vinden die door de aios, docenten, opleiders en hr-medewerkers
werden aangedragen voor het oplossen van knelpunten die tijdens de gesprekken aan de orde
kwamen. De suggesties zijn verdeeld in de drie thema’s die in hoofdstuk 3 werden onderscheiden:
werk, opleiding en persoon. Om aan te geven uit welke groep deelnemers de suggesties afkomstig
zijn, is een ‘D’ gezet achter de suggesties afkomstig uit gesprekken met de docenten, opleiders en hrmedewerkers. De suggesties zijn zoveel mogelijk letterlijk ontleend aan de uitspraken tijdens de
gesprekken.
Werk
Werkdruk beleving van aios
 Door visite te lopen met een vaste verzorgende, bijvoorbeeld de eerst verantwoordelijke
verzorgende en deze hier ook verantwoordelijk voor te stellen, verloopt het contact en de
communicatie met de verzorging een stuk beter. Ook kan de teamleider verzocht worden de visite
in te plannen in de werkzaamheden. Zo hoeft niet gewacht te worden op de betreffende
verzorgende voordat de visite gestart kan worden en kan voorkomen worden dat de aios alleen
visite gaat lopen waardoor er dingen mis gaat vanwege het ontbreken van een goede
communicatie.
 Opgegeven literatuur ter voorbereiding op de terugkomdag zou op een consistente manier tijdens
de terugkomdag behandeld kunnen worden. Op die manier is het mogelijk voor aios om op basis
van persoonlijke kennis en behoeften de juiste prioriteiten te maken, waardoor beschikbare tijd
op de meest efficiënte wijze is in te zetten.
 Tijd inroosteren om te werken aan het portfolio zou helpen de werkdruk te verminderen.

Begeleiding en steun
 Bij problemen tijdens een stage, zou de opleider ervoor moeten kunnen zorgen dat de aios iets
minder taken op zich hoeft te nemen om te kunnen werken aan het leerpunt.
 Om de belasting in de eerste maanden van de opleiding te beperken zou in die periode standaard- een kleinere caseload kunnen worden opgelegd. Deze kan na verloop van tijd en
afhankelijk van de aios worden uitgebreid. D
 Eerstejaars aios zouden baat kunnen hebben bij een introductie op de stageplek door de aios die
er net vertrekt. Die eerste maanden zijn vaak erg zwaar en dan helpt het als er iemand is die de
mensen en hun casuïstiek kent. Iemand die kan aangeven wat je als aios in die eerste paar
maanden kunt verwachten en wat je ongeveer moet doen.
 Voor een betere introductie in de ziekenhuisstage zou het handig zijn om de eerste twee weken
met een andere aios SO mee te kunnen lopen, zonder verantwoordelijkheden. Het tempo in het
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ziekenhuis ligt hoog en zeker voor aios zonder klinische ervaring is het lastig om zo snel te weten
wat er verwacht wordt en de juiste kennis te hebben vergaard.

Opleiding - Theoretisch onderwijs
Veiligheid/openheid
 Om de veiligheid en openheid in de groep te bevorderen zou de docent verbonden aan de ene
helft van de groep het spuiuur van de andere helft voor kunnen zitten.
 Een voorwaarden voor aios om open en eerlijk te kunnen zijn over hoe het met hen gaat is
´vertrouwen´. Het is dus zaak ervoor te zorgen dat er vertrouwen is vanuit de aios in docent en
opleider en dat de aios het idee hebben dat zij iets bij hen kwijt kunnen. Alleen dan kunnen
docenten en opleiders de aios helpen.

Kwaliteit onderwijs
 De kwaliteit van het onderwijs zal hoger worden als bij de behandeling van medisch inhoudelijke
onderwerpen specialisten op die gebieden de les verzorgen, waarna leervragen gesteld kunnen
worden.
 Het onderwijs kan voor meer verdieping zorgen wanneer ‘experts’ de lessen verzorgen.
 Aios zien graag meer vrijheid (of inbreng) ten aanzien van de onderwerpen die aan de orde
moeten komen op de terugkomdag, zodat het aanbod aan kennis beter aansluit bij hun behoefte.
 Opgegeven literatuur ter voorbereiding op de terugkomdag kan volgens de aios meer up-to-date
worden gehouden. Voor sommige onderwerpen is het van minder groot belang dat de ‘oudere
patiënt’ in de opgegeven tekst centraal staat, aangezien sommige dingen universeel zijn.
 Onderwijs geven over het voorkomen van overbelasting onder aios in het verpleeghuis.
 Onderwijs over het behandelen van afwijkingen in de vorm van “gewoon met een plaatje laten
zien hoe iets eruit ziet en aangeven wat je ermee moet doen” helpt aios bij het uitvoeren hun
werk.
 Om uitvallen van de lessen die worden voorbereid door aios te voorkomen kan afgesproken
worden dat aios hun presentatie een week van tevoren klaar moeten hebben. Zo kan er altijd een
ander invallen wanneer de geplande presentatie niet door kan gaan, waardoor de terugkomdag
toch goed wordt benut.
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Opleiding-Leren in praktijk
Opleidingsklimaat
 Het opleidingsklimaat verschilt sterk tussen opleidingsplaatsen en kan bovendien snel wisselen.
De opleiding zou (naast de eisen van RGS) randvoorwaarden moeten stellen aan verpleeghuizen
om opleidingshuis te kunnen worden. Het zou voor de huizen een ‘statussymbool’ kunnen
worden om opleidingshuis te kunnen zijn. Hier zou een prikkel vanuit kunnen gaan om
organisatorisch orde op zaken te hebben.
 Het invullen van de ziekenhuisstage door binnen het ziekenhuis als consultant op te treden lijkt
meerwaarde te hebben boven “zes maanden mensen opnemen en ontslaan”. Je leert beter
communiceren met specialisten en andere arts-assistenten. Ook leren aios waar de sterke punten
liggen in het ziekenhuis, maar ook waar de zwakepunten liggen en waarover zij moeten
communiceren als zij iemand naar de interne willen sturen.
 Wanneer bekend is dat het opleidingsklimaat te wensen overlaat, dan valt te overwegen om twee
aios op één opleidingsplek stage laten lopen, zodat zij elkaar kunnen steunen.
 Het invoeren van een carrousel bij het indelen van stageplaatsen waarin door gesprekken afgetast
kan worden of er een match is tussen opleider en aios. D

Begeleiding en steun
 Docenten zouden eerder moeten herkennen dat er iets mis is. En zij zouden in een eerder stadium
dan nu vaak gebeurt het gesprek met de aios met wie het niet goed lijkt te gaan, aan moeten
gaan. Aios zien dit nu soms al een hele tijd aankomen, terwijl pas op het beoordelingsmoment
lijkt te worden ingegrepen. Beter zou zijn om ofwel in een vroeg stadium bij te sturen of in een
vroeg stadium de opleiding te stoppen.
 Het invoeren van een viergesprek. Om uitval te voorkomen is het belangrijk dat tijdig het gesprek
wordt aangegaan met de aios. Door met zowel de aios als de opleider en beide docenten te
praten, kunnen eerder stappen worden ondernomen. D
 Een open dialoog houden is belangrijk omdat aios zich soms bezwaard voelen om aan te geven
wat het probleem is, terwijl als het bekend is de oplossing redelijk simpel kan zijn. D
 Een vertrouwenspersoon voorziet soms in de behoefte van aios om te praten over zaken die zij
niet met hun opleider of docent kunnen bespreken, of waar zij niet uit kunnen komen met hun
opleider of docent. D
 Het aanbieden van de mogelijkheid aan eerstejaars aios om gekoppeld te worden aan een mentor
-bijvoorbeeld een ouderejaars aios-, zou kunnen voorzien in de behoefte aan informatie over ‘hoe
het eraan toe gaat binnen de opleiding’. Iemand die de valkuilen kent en waarmee je over
dergelijke dingen kunt praten.
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 Voor de begeleiding van aios in een extra begeleidingstraject zou je opleiders moeten kunnen
aanstellen (of huizen dus) die in staat en bereid zijn die extra begeleiding te geven. In de vorm van
vaker meelopen en betere feedback.
 Een extra begeleidingtraject zou niet moeten worden ingezet als de (relatie met de) opleider de
oorzaak van het disfunctioneren van een aios is. Ten eerste brengt een extra begeleidingstraject
veel extra werk en druk met zich mee en ten tweede wordt daarmee de verantwoordelijkheid
voor het niet slagen van de stage heel erg bij de aios gelegd.
 Door duidelijk te maken aan de aios op welke momenten er wel en in welke situaties er geen
ziekteverlof dient te worden opgenomen, kunnen beter passende regelingen en verlofvormen
worden aangeboden in de situaties die zich niet lenen voor het opnemen van ziekteverlof. D
 Wanneer bij de docent of opleider bekend is wat de precieze reden is voor verzuim, kan daar
gericht mee worden omgegaan. (auteurs)

Beoordelen en monitoren van aios
 De afstand tussen de opleiding en de praktijk is best groot. Aios moeten niet alleen of vooral
beoordeeld worden op hun presentatie tijdens de terugkomdag.
 Om een beter beeld te krijgen van de prestaties van een aios, zou -standaard- een gesprek tussen
de docenten en opleiders ingevoerd kunnen worden.
 Docenten zouden een keer een dagje mee kunnen lopen met hun aios. Iemand kan een hele
goede dokter zijn, maar bijvoorbeeld niet goed functioneren op de terugkomdag waar het over
hele persoonlijke dingen gaat.
 Als het bezoeken van de werkplek niet haalbaar is, zou gewerkt kunnen worden met video
opnames. Om te voorkomen dat slechts een klein fragment uit de video door de docent gebruikt
wordt om te oordelen, zou deze in de groep bekeken en besproken kunnen worden. Op die wijze
kan de video ook dienen om samen te leren van de betreffende casus.
 Continuïteit in de begeleiding van aios is belangrijk, ook tijdens de ziekenhuisstage. Er moeten
voldoende docenten zijn om alle groepen aios te blijven begeleiden. D
 De beoordelingsprocedure moet helder zijn, juist omdat je als docent zowel begeleidt als
beoordeelt. D
 De opdrachten in het portfolio zouden meer afgestemd moeten zijn op de competenties van de
individuele aios zodat zij hun inspanningen kunnen richten op die aspecten waar de leerpunten
liggen.
 Het vullen van het portfolio kost erg veel tijd. Die tijd zou effectiever besteed kunnen worden aan
inhoudelijk onderwijs of het doornemen van verdiepende literatuur.
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Bijlage 2 Suggesties aangedragen door deelnemers

 De frequentie van reflectieverslagen zou omlaag kunnen na het eerste jaar, mits vaardigheid in
het reflecteren aangetoond is. In de daarop volgende jaren lijkt twee keer per jaar voldoende.

Kwaliteit opleider
 De competentie van opleiders kan verhoogd worden als zij de terugkomdag voor opleiders
bezoeken. Vanuit de opleiding zou telefonisch contact met de opleiders gezocht kunnen worden
om deelname te stimuleren.
 Een andere manier om de opleiderskwaliteiten te garanderen is het aanbieden van de
kaderopleiding voor opleiders. De (RGS) visitatie zou een grotere rol kunnen spelen in het
stimuleren van opleiders om de kaderopleiding te gaan volgen.
 Feedback vanuit de opleiding aan opleiders over hun manier van beoordelen en hun
verslaglegging lijkt geen structureel karakter te hebben. Dit kan wel nuttig zijn voor het
vertrouwen van opleiders in het eigen kunnen en voor het bevorderen van de kwaliteit van deze
belangrijke rapportage. In een volgende stage moeten de juiste leerdoelen opgepikt kunnen
worden en moet beoordeeld kunnen worden of het leerdoel in tweede instantie werd behaald. D
 Opleiders kunnen meer vertrouwen krijgen in de eigen beoordeling van de aios door structurele
feedback hierop. Bijvoorbeeld door terugkoppeling van de selectieve beoordeling van de aios
door de opleiding aan de opleider. D

Persoon
 Om uitval te voorkomen zouden aios die minder belastbaar (blijken te) zijn, daar consequenties
aan verbinden: niet meer dan het aantal dagen werken dan jij kennelijk kan bolwerken en dit dus
gewoon benoemen.

Selectie
 Begeleiding van aios om een tekort aan kennis of vaardigheden die bij aanvang van de opleiding al
bekend waren op te heffen kan beter voorafgaand aan de opleiding plaatsvinden dan tijdens de
opleiding. De aios kan zich dan tijdens de opleiding geheel focussen op het verwerven van nieuwe
de competenties die je als SO nodig hebt.
 Bij de selectie zou ook informatie over wat eventueel mis ging op een eerdere werkplek kunnen
helpen bij het selecteren van de juiste personen.
 Sommige aios hebben naast hun opleiding nog andere aanstellingen. Dat maakt het wel extra
druk voor die aios en het kan een reden zijn voor uitval. Het zou goed zijn hier navraag naar te
doen tijdens de selectiegesprekken. D
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