
t i j d s c h r i f t  v o o r  p s y c h i a t r i e  5 1  ( 2 0 0 9 )  1 1  841

k o r t e  b i j d r a g e

Psychiater worden: een intensieve 
introductiecursus voor artsen in opleiding
f . e .  d e  v r i e s ,  l . n . m .  p e r q u i n ,  h . j . m .  v a n  r o s s u m ,  a . j . l . m .  v a n 
b a l k o m

samenvatting De opleiding tot psychiater in het opleidingscluster Noord-Holland 
start sinds oktober 2006 met een intensieve introductiecursus van een week. Deze cursus is 
ontworpen om de overgang naar de specialistenopleiding te vergemakkelijken en om de arts in 
opleiding tot psychiater (aios) handvatten te geven voor spoedeisend werk. 15 aiossen werden 
middels focusgroepinterviews gevraagd naar hun mening over deze cursus. De cursus werd hoog 
gewaardeerd en leidde tot een goed functionerende onderwijsgroep.
[tijdschrift voor psychiatrie 51(2009)11, 841-845]
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Het begin van de opleiding tot medisch specialist, 
wanneer de coassistent arts in opleiding wordt, is 
een cruciale transitie (Prince e.a. 2004). Dat artsen 
in opleiding tot specialist (aiossen) hun nieuwe rol 
positief waarderen (Goldrace e.a. 2003), neemt niet 
weg dat de plotseling toegenomen verantwoorde-
lijkheid, de grote werkdruk, de nieuwe positie bin-
nen het team en de beperkte voorbereiding op dit 
alles, de eerste maanden van de opleiding tot een 
stressvolle periode maken (Prince e.a. 2004). In een 
recent Engels artikel wordt deze periode zelfs aan-
geduid met de term ‘a survival excercise’ (Brown e.a. 
2007). Hoewel in Nederland veel aiossen al werker-
varing hebben opgedaan voordat ze met de specia-
listenopleiding starten, krijgen ook zij te maken 
met een transitie. De aios moet aan de eisen van de 
stageplek voldoen, maar ook aan die van de oplei-
ding, zoals het voorbereiden en volgen van curso-
risch onderwijs, het geven van referaten en – in het 
geval van de aios psychiatrie – het verrichten van 
psychotherapieën onder supervisie.

Waarom een introductiecursus?

In het opleidingscluster Noord-Holland 
(amc, JellinekMentrum, ggz InGeest (Buiten-
amstel-De Geestgronden) en Sint Lucas-Andreas 
Ziekenhuis) is een cursus ontwikkeld om de aios 
beter voor te bereiden op de opleiding tot psychia-
ter. De aiossen worden de eerste week van de oplei-
ding uitgeroosterd van het afdelingsprogramma 
om een intensieve introductiecursus te volgen. 
Aanleiding voor deze vernieuwing was de nieuwe 
opleidingsrichtlijn van het Centraal College van 
Medisch Specialisten (2004), inmiddels uitgewerkt 
in een landelijk opleidingsplan voor de psychiatrie 
(hoop). Hierin wordt geadviseerd om de oplei-
ding te starten met een introductiecursus, om de 
aios te trainen in basale competenties die noodza-
kelijk zijn om zelfstandig medisch te kunnen han-
delen (Hengeveld e.a. 2009).

Alhoewel de algemene indruk bestaat dat een 
intensieve introductie aan het begin van de oplei-
ding zinvol is, zijn er weinig publicaties over de 
effecten van een dergelijke cursus op de tevreden-
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heid en het functioneren van de aios. In twee stu-
dies heeft men met vragenlijsten de tevredenheid 
van aiossen onderzocht na het volgen van een 
intensieve introductieperiode (van respectievelijk 
5 dagen en 4 weken). Beide groepen aiossen hadden 
grote waardering voor de cursus (Rousseau e.a. 
2007; Stark & Mitchell 2003).

In dit artikel beschrijven we de door ons ont-
wikkelde introductiecursus voor aiossen psychia-
trie en inventariseren we de ervaringen van een 
groep deelnemers aan de cursus.

cursusopzet en -inhoud

De door ons ontwikkelde introductiecursus 
bestaat uit één week voltijdonderwijs. De cursus is 
praktijkgericht en bestaat uit interactieve lessen. 
Met de cursus wordt beoogd dat de aios een aantal 
basisvaardigheden in spoedeisende situaties kan 
toepassen, dat hij of zij binding met de opleiding 
voelt en dat de aiossen een groep vormen waarin 
een veilig onderwijsklimaat heerst.

Relevante onderwerpen voor de cursus zijn 
geïnventariseerd door een psychiater (lp) en een 
aios. Elke cursus is schriftelijk en mondeling 
geëvalueerd, waarop de cursus steeds iets aange-
past werd. Een overzicht van het huidige pro-
gramma staat in tabel 1.

Ten eerste komen relevante basisvaardighe-
den voor de acute diensten aan bod, zoals het 
beoordelen van suïcidaliteit, het voorschrijven 

van acute medicatie, de benadering van mensen 
met persoonlijkheidsstoornissen in crisis en diag-
nostiek en behandeling van patiënten met een 
delirium. Andere vaardigheden zijn direct toepas-
baar op de afdeling, zoals onderhandelingsvaar-
digheden en het voeren van een systeemgesprek. 
Er is aandacht voor de eisen die de opleiding aan de 
aios stelt en de aios maakt kennis met de eigen 
afdeling, de instelling en de opleiders van het 
opleidingscluster. Er is een training in presenta-
tievaardigheden als voorbereiding op het geven 
van referaten.

Tijdens de cursus worden de aiossen gesti-
muleerd om actief met de stof bezig te zijn, door 
gebruik te maken van casuïstiek, rollenspellen en 
discussie. Deze vorm van onderwijs heeft een 
hoger rendement dan het klassieke, frontale 
onderwijs (Chickering & Gamson 1987) en bereidt 
de aios voor op het modulaire onderwijs, waarin 
dezelfde lesvormen gebruikt worden.

Sinds oktober 2006 zijn er twee cursussen per 
jaar gegeven aan de startende aiossen. Uit de (ano-
nieme) schriftelijke en mondelinge evaluaties 
blijkt consequent dat vrijwel alle cursusonderde-
len als zeer goed beoordeeld worden, met scores 
tussen de 8 en de 9 op een 10-puntsschaal.

kwalitatief onderzoek

Om inzicht te krijgen in de specifieke aspec-
ten die de aiossen aan de cursus waarderen, ver-

tabel 1 Programma van de introductiecursus voor artsen in opleiding tot psychiater

Dagdeel Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5

ochtend kennismaking anamnestische 

en diagnostische 

vaardigheden 

separeerbeleid oriëntatie eigen 

afdeling/instelling

psychiater worden

onderhandelen I persoonlijkheids-

stoornis in crisis

Wet Bopz bewegings- 

bijwerkingen

acute medicatie video’s maken

pauze lunch met opleiders lunch lunch lunch lunch met tutor 

middag werken met het 

systeem

delirante patiënt presentatie -

vaardigheden 

suïcidaliteit proefdraaien eerste 

module

onderhandelen II korte panss-

training

evaluatie en borrel 

Wet Bopz = Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen; panss = Positive and Negative Syndrome Scale.
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richtten wij nader kwalitatief onderzoek. Hier-
voor interviewden wij in drie focusgroepen 15 
aiossen die in april 2007 de cursus volgden (Mor-
gan & Spanish 1984).

resultaten

Training in basiskennis en vaardigheden

De meeste aiossen vertelden dat ze voor de 
introductiecursus al voldoende zelfvertrouwen 
hadden om hun werk uit te voeren. Enkelen meld-
den dat ze na de introductiecursus minder zelfver-
trouwen hadden, doordat ze zich ervan bewust 
werden een aantal vaardigheden nog onvoldoende 
te beheersen. Dit werkte echter motiverend: ‘je 
krijgt besef van je eigen onvermogen: deze vaardigheden 
moet ik me eigen gaan maken’.

De onderwerpen die in de introductieweek 
aan bod kwamen, vond men merendeels relevant. 
De noodzaak om specifieke basiskennis en vaar-
digheden te verbeteren, wisselde echter sterk per 
aios, afhankelijk van eerdere werkervaring. Dit 
gold vooral voor het onderwijs over de Wet Bijzon-
dere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen 
(Wet Bopz); voor sommige aiossen een nieuw 
onderwerp, voor anderen bekende informatie. 

Betrokkenheid bij onderwijs en opleiding

De aiossen waren positief over de introduc-
tiecursus als duidelijk beginpunt van de oplei-
ding: ‘... een ijkpunt….je welkom voelen…. een overzicht 
krijgen van wat er komen gaat’.

De meesten ervoeren een verschil tussen wel 
en niet in opleiding zijn. Verschillen die men 
noemde, waren onder andere: een hogere werk-
druk door studie, meer beoordelingsmomenten, 
nooit klaar zijn, meer van jezelf verwachten, 
ergens naartoe werken.

De cursus speelde een (bescheiden) positieve 
rol in de overgang van anios naar aios: ‘de introduc-
tieweek heeft de overgang voor mijn gevoel wel gemak-
kelijker gemaakt, minder abrupt. Je weet beter wat er op 
je af gaat komen.’

De aiossen merkten tijdens de cursus dat onder-
wijs door de opleiders serieus werd genomen, met 
als gevolg dat zij het onderwijs zelf ook serieuzer 
namen. Bovendien enthousiasmeerde het om les 
te krijgen van goede docenten. In de introductie-
cursus werd benadrukt dat de aiossen eigen ver-
antwoordelijkheid dragen voor het onderwijs. Er 
ontstonden verbondenheid met en betrokkenheid 
bij het opleidingscluster.

Groepsvorming

Bij elk interview werd de groepsvorming 
genoemd als belangrijkste effect van de introduc-
tiecursus. De groepsband ontstaat deels doordat 
de cursus intensief en interactief is. Het oefenen 
met rollenspellen was belangrijk, onder andere 
omdat deelnemers van elkaar konden leren, maar 
ook doordat ze zagen dat een ander ‘het ook nog niet 
kan’. Hierdoor ‘leer je elkaar ook professioneel kennen’. 
Groepsvorming is belangrijk voor het onderwijs, 
omdat het de veiligheid in de groep bevordert: ‘je 
merkt dat mensen zich kwetsbaar durven op te stellen, 
dat kan alleen omdat je elkaar kent’; ‘je kent elkaar en 
durft confronterende opmerkingen te maken.’

Daarnaast versterkte een groepsband de 
eigen verantwoordelijkheid voor het onderwijs: ‘ik 
weet niet of ik er net zoveel energie in zou steken als ik 
niemand in de groep kende.’

Ten slotte fungeerde de groep als een soort 
‘lotgenotencontact’. Het werd een vertrouwens-
groep waarin je dingen met elkaar kon delen en 
‘met elkaar onzeker mag zijn’.

Inhoud en vorm van de cursus

De aiossen benoemden een aantal voordelen 
van het volgen van een intensieve cursus: groeps-
vorming, markering van het begin van de oplei-
ding en de mogelijkheid om volledige aandacht 
aan het onderwijs te kunnen geven. De interac-
tieve onderwijsvorm werd gewaardeerd en theorie 
vonden de meesten op dit moment minder rele-
vant.
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discussie

De geïnterviewde aiossen waarderen de 
introductiecursus als een goed begin van de oplei-
ding, waarbij ze betrokkenheid bij het eigen 
onderwijs en groepsvorming als belangrijkste 
pluspunten noemen. Het groepsgevoel behelsde 
meer dan sociale contacten alleen. De groep lijkt 
een gezamenlijk doel te hebben: goed onderwijs 
als manier om een goede psychiater te worden.

Na het volgen van de cursus bleken de meeste 
aiossen niet meer, maar juist minder zelfvertrou-
wen te hebben, omdat ze zich bewust waren 
geworden van de eigen beperkingen. Dit werd ove-
rigens ervaren als motiverend voor de opleiding. 
Training van kennis en vaardigheden blijft in de 
ogen van de aiossen een essentieel deel van het 
programma. Het blijkt lastig om een cursus op 
maat te geven voor elke individuele aios, aange-
zien de onderwijsgroep heterogeen is wat betreft 
kennis en werkervaring. Wel kan de cursus steeds 
aangepast worden naar aanleiding van suggesties 
van de deelnemers.

Er is weinig bekend over de effecten van een 
introductiecursus aan het begin van de specialis-
tenopleiding. Betrouwbaar kwantitatief onder-
zoek naar de effecten van een dergelijke onderwijs-
vernieuwing, bijvoorbeeld een meting van het 
functioneren van de aiossen, is complex. Onze 
conclusies beperken zich daarom tot de meningen 
van de aiossen, die zich zeer tevreden toonden over 
de door ons ontwikkelde cursus.

Bij de implementatie van het nieuwe 
op leidingsplan psychiatrie zullen ook andere 
opleidingsclusters een introductiecursus gaan 
ontwikkelen. Het zou interessant zijn om onze 
bevindingen te vergelijken met die van andere 
cursusgroepen binnen en buiten ons opleidings-
cluster. Onze bevindingen kan men als leidraad 
gebruiken voor het ontwerpen van een cursus die 
bijdraagt aan een goed begin van de specialisten-
opleiding.

v Natalie Ran hielp bij het uitvoeren van de focusgroepin-

terviews.
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summary

Becoming a psychiatrist: an intensive induction course for trainee house officers – F.E. 
de Vries, L.N.M. Perquin, H.J.M. van Rossum, A.J.L.M. van Balkom –
Since October 2006 the specialist training for house officers in psychiatry in the province of North 
Holland has started with a one-week intensive induction course. The course has been designed to 
facilitate the transition to specialist training and to provide trainees with the tools they need for 
dealing with psychiatric emergencies. Fifteen house officers, divided into three focus groups, were 
asked for their views on the course. They gave the course a high rating and stated that it had had a 
positive effect on group-bonding and functioning in their subsequent training. 
[tijdschrift voor psychiatrie 51(2009)11, 841-845]
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