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c o m m e n t a a r

Hoe zorgen wij ervoor dat meer en betere 
studenten kiezen voor de psychiatrie?

m . w .  h e n g e v e l d

Het psychiatrieonderwijs aan studenten genees-
kunde heeft twee doelen: ten eerste het vergroten 
van de competenties op het gebied van de psychia-
trie bij alle artsen en ten tweede het vergroten van 
de belangstelling voor het specialisme psychiatrie 
bij de (juiste) studenten. Dit commentaar gaat niet 
over het eerste doel, maar over het tweede. Naar 
aanleiding van het artikel van Tijdink e.a. (2008) 
elders in dit nummer wil ik nader ingaan op de 
vraag hoe de belangstelling van studenten genees-
kunde voor het beroep van psychiater vergroot kan 
worden.

Tijdink e.a. maken zich zorgen over een (drei-
gend) tekort aan psychiaters; deze zorgen deel ik 
niet – integendeel. Weliswaar is het aantal vacatu-
res in ons vak het hoogste van alle medische speci-
alismen, maar relatief, afgezet tegen het grote aan-
tal psychiaters, gaat het om een heel acceptabel 
percentage. Vergeleken met andere West-Europese 
landen hebben we ook een behoorlijke psychiater-
dichtheid. Bovendien is het aantal opleidings-
plaatsen de laatste jaren met zo’n 70% toegenomen, 
meer dan bij elk ander medisch specialisme.

Of we ons zorgen moeten maken over de be-
langstelling van de studenten voor de opleiding 
tot psychiater, is onzeker. In de Verenigde Staten 
doet men dat wél (Sierles & Taylor 1995), maar daar 
is het percentage afgestudeerde studenten dat psy-
chiatrie koos in twee decennia gezakt van 5,9 naar 
3,2 (Balon e.a. 1999). In het Verenigd Koninkrijk 
kiest over dezelfde periode een stabiele 4-5% van de 
artsen voor de psychiatrie (Goldacre e.a. 2005). 
Daarmee vergeleken zijn de getallen in het onder-
zoek van Tijdink e.a. hoog te noemen. Er zou meer 
van dergelijk onderzoek gedaan moeten worden 

om informatie te krijgen waarop eventueel beleid 
kan worden gebaseerd.

Hoe het ook zij, het is wenselijk dat zoveel 
mogelijk studenten die potentieel belangstelling 
hebben voor de psychiatrie én die hiervoor ge-
schikt zijn, solliciteren voor onze opleiding. Dat 
betekent namelijk dat we uit een groter aanbod de 
beste studenten kunnen kiezen. Mijn indruk is dat 
er, ondanks de enorme stijging van het aantal op-
leidingsplaatsen, weliswaar geen grote problemen 
zijn bij het bezetten hiervan, maar dat nogal wat 
opleidingsinstellingen weinig sollicitanten heb-
ben om uit te kiezen. Ook hierover hebben we he-
laas geen cijfers.

Hoe kunnen we zorgen voor een optimale be-
langstelling bij de studenten geneeskunde voor 
ons beroep? Een greep uit de literatuur met behulp 
van PubMed geeft hiervoor wel enige aanwijzin-
gen.

Al vóór de artsopleiding zijn er factoren die 
van invloed zijn op de keuze voor de psychiatrie. 
Zo zijn studenten die later psychiatrie kiezen meer 
gericht op problemen, verzorging, intimiteit en 
autonomie, ze zijn meer in staat tot intensieve 
contacten, minder statusgericht en autoritair, 
opener voor gevoelens, meer reflexief en bewust 
van innerlijke conflicten en meer in staat ambiva-
lentie te verdragen. De andere kant van de medail-
le is dat ze een lagere zelfwaardering hebben, ang-
stiger en cynischer zijn en meer neuroticisme ver-
tonen. Op school waren zij verbaal begaafder en 
hadden ze meer algemene ontwikkeling (Eagle & 
Marcos 1980). Hoewel dit gegevens zijn van vóór 
1980, komen ze wel overeen met het belangstel-
lingsprofiel van de studenten die in psychiatrie 
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geïnteresseerd zijn in het onderzoek van Tijdink 
e.a.

Factoren van invloed tijdens de artsopleiding 
zijn: de positie en de status van de afdeling en de 
opleider psychiatrie in het universitair medisch 
centrum, de kwaliteit van het onderwijs in de psy-
chiatrie, de zichtbaarheid van de opleider en zijn 
of haar staf in het studentenonderwijs, de mate 
waarin de student in aanraking komt met de psy-
chiatrie en de houding ten opzichte van de psychi-
atrie bij medestudenten, artsen en medisch speci-
alisten in het universitair medisch centrum (Eagle 
& Marcos 1980; Goldacre e.a. 2005; Nielsen & Eaton 
1981; Sierles e.a. 2004). Verder blijkt dat studenten 
die later psychiatrie kiezen slechter zijn in de me-
dische kennis en vaardigheden (Sierles e.a. 2004).

Er is, vooral in de afgelopen twee decennia in 
de VS, vrij veel onderzoek gedaan naar de mening 
die studenten hebben over de psychiatrie en de in-
vloed van het coassistentschap psychiatrie daarop 
(Balon e.a. 1999; Cutler e.a. 2006; Eagle & Marcos 
1980; Nielsen & Eaton 1981). Het beeld van de psy-
chiatrie dat daaruit naar voren komt, is niet fraai: 
onwetenschappelijk, vaag, lage beroepsstatus, laag 
inkomen, weinig bevredigend, slechte behandel-
resultaten en veel stress voor de dokter. Uit de 
meeste onderzoeken blijkt dat na het coassistent-
schap psychiatrie de mening van de studenten po-
sitiever wordt, maar dat deze verbetering over het 
algemeen niet beklijft (Guttmann e.a. 1996; Si-
vakumar e.a. 1986). Hoe Nederlandse studenten 
over de psychiatrie denken, is bij mijn weten niet 
onderzocht. Naar mijn indruk is dat minder nega-
tief, en is het in gunstige zin aan het veranderen. 
Dit blijkt bijvoorbeeld uit het stijgende aantal ex-
cellente studenten die belangstelling hebben voor 
wetenschappelijk onderzoek in de psychiatrie.

Willen we de belangstelling van studenten 
voor de psychiatrie vergroten, dan zullen we dus 
moeten (blijven) zorgen voor universitaire afde-
lingen psychiatrie met een opleider en psychiaters 
die zeer zichtbaar zijn in het onderwijs en aanzien 
genieten bij de medische collegae. Dat laatste pleit 
voor het verlenen van goede service aan de collegae 
in de vorm van een ziekenhuispsychiatrische kli-

niek, polikliniek en consultatieve dienst. De we-
tenschappelijke status van ons vak is ongetwijfeld 
aan het stijgen. Misschien zijn we zelf te beschei-
den over de Nederlandse prestaties op dit gebied. 
Althans ik was blij verrast door het krantenbericht 
(nrc  Handelsblad, 3 september 2007) waarin stond 
dat Nederlandse psychologen en psychiaters met 
4% van de wereldwijde publicaties op ons vakge-
bied hoger scoorden dan alle andere disciplines, 
met uitzondering van de astronomen.

Ten slotte de vraag bij welke studenten we 
belangstelling in de psychiatrie willen wekken. 
Uit het onderzoek van Tijdink e.a. blijkt dat vooral 
de studenten met een ‘betekeniswetenschappelijk’ 
belangstellingsprofiel in de psychiatrie geïnteres-
seerd zijn. Dat is mooi, want een dergelijke atti-
tude is en blijft nodig voor ons vak. Ik zou echter 
liever zien dat onze aanstaande aios zich daarnaast 
ook onderscheiden door een sterk wetenschappe-
lijke oriëntatie en door belangstelling voor (neuro)
biologische kennis. Alleen dan krijgen we goede 
psychiaters, die zowel betekeniswetenschappelijk 
als materiewetenschappelijk kunnen denken en 
handelen.
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