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‘Studenten
zijn veel beter
voorbereid’

CASE STUDY RADBOUD UNIVERSITEIT

Beginnen bij het
begin
Het is de basis, maar wel een heel belangrijke basis
voor de artsen in spe die hun opleiding volgen aan het
Radboudumc. De studenten komen meestal net van
de middelbare school en zetten hun eerste stappen op
weg naar het contact met patiënten.

Het gat tussen het leren van de theorie
en het toepassen in de praktijk was te
groot, merkte Remco Haringhuizen, docent
Eerstelijnsgeneeskunde aan het Radboudumc.
TrainTool bleek voor veel van zijn studenten
ideaal om dat gat te dichten.

Maar hoe voer je eigenlijk een goed gesprek met
iemand en welke technieken kun je inzetten om boven
tafel te krijgen waar het echt om draait? En hoe stuur
je een gesprek bij en geef je aan dat je iets niet prettig
vindt? Vaardigheden waar niet alleen een arts over
moet beschikken, maar die overal van pas komen.
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Schakel tussen
theorie en
praktijk

Voorbereiding
“We bieden dit programma aan in het eerste jaar van

meerdere programma’s op de Radboud Universiteit.

de opleiding Geneeskunde”, zegt Haringhuizen. “In

Haringhuizen en Rasenberg besloten het programma

de eerste zes maanden hebben we aandacht voor

voor deze studenten Geneeskunde helemaal zelf

algemene communicatieve vaardigheden. Dat doen

vorm te geven, van scenario tot de opnames, uitrol en

we in werkgroepen, waarin studenten oefenen met

coaching.

elkaar, of met trainingsacteurs en simulatiepatiënten.
Ter voorbereiding op de werkgroepen moeten de
studenten theorie lezen over gesprekstechnieken, of
bijvoorbeeld een kennisclip bekijken.”

Praktijk
“We merkten dat studenten in de werkgroepen er soms
moeite mee hadden om in één keer in de praktijk te
brengen wat ze geleerd hadden, het gat tussen erover
lezen en het ook echt doen, het echt zeggen, was te
groot. Dan stond ik voor de groep en vroeg ik: ‘wie

‘Ineens zit iedereen naar het
plafond of naar z’n schoenen te
kijken.’

wil er beginnen?’ en dan zat iedereen ineens naar het
plafond of naar z’n schoenen te kijken.”

Schakel
Het idee om TrainTool in te zetten kwam van collega
Ellemieke Rasenberg. Er draaiden op dat moment al
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De opzet

TrainTool

Haringhuizen vervolgt: “We hebben dus ook een scène

Een TrainTool-programma bestaat uit een serie video-

bedacht waarin een student een kort verhaal van een

rollenspellen. In de filmpjes spelen acteurs een scène.

medestudent, over problemen met de ov-chipkaart,

De deelnemer bekijkt het filmpje, formuleert een reactie

samenvat en doorvraagt naar wat er nou écht aan de

en neemt die op, bijvoorbeeld met een smartphone.

hand is en de achterliggende emoties.” In een ander

Dat filmpje van de deelnemer wordt bekeken en

TrainTool-programma, over de ik-boodschap, zit een

beoordeeld, in dit geval door een docent. Ook kunnen

scène waarbij een student een huisgenoot moet

deelnemers elkaar om feedback vragen.

aanspreken op de vuile afwas die er al te lang staat.

Luisteren, Samenvatten, Doorvragen

Ondersteuning

Haringhuizen werkte onder andere aan een programma
over de vaardigheid Luisteren, Samenvatten,
Doorvragen. Hij maakte daarvoor zeven verschillende
rollenspellen. “We hebben het programma helemaal

“Wij hebben de afdeling Mediatechniek van de
Radboud Universiteit gevraagd voor de opnames,
en ook zelf acteurs geregeld voor de rollenspellen.
De ondersteuning vanuit Faculty of Skills was heel

zelf ontwikkeld. Samen met mijn collega heb ik de

goed. Als we vragen hadden kregen we steeds snel

scripts bedacht. Dat was best leuk om te doen, we

antwoord. Verder vraagt het wel wat coördinatie.

konden helemaal zelf bedenken wat we erin wilden

Er stromen ieder jaar 340 studenten in, die moeten

hebben. Omdat we dit programma maken voor

allemaal kunnen deelnemen en als er wat verandert

het eerste jaar, hebben we ervoor gekozen ook

moet dat ook overal doorgevoerd worden. Dat

scenario’s te schrijven die niet direct met de medische

regelwerk is eigenlijk nog het meeste werk, verder was

beroepspraktijk te maken hebben. De studenten

het best goed te doen, de filmpjes stonden er op zich

hebben daar immers nog geen ervaring mee.”

zo op.”
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Wat vinden de
studenten zelf?

Wel een beetje ‘awkward’
Trainen met online video roleplays past beter bij de een
dan de ander. “Het is wel een beetje ‘awkward’ hoor je
dan”, zegt Haringhuizen. “Sommige studenten vinden
het wat ongemakkelijk om zichzelf op te nemen. De
groep studenten die instroomt is heel divers, en ook het
niveau van communicatieve vaardigheden verschilt
enorm per persoon. Voor sommige studenten zou de
training misschien niet nodig zijn, maar er zijn er ook
bij die echt geen idee hebben wat bedoeld wordt met
Luisteren, Samenvatten, Doorvragen. En uiteindelijk
moet iedereen het programma volgen, we hebben het
een verplicht onderdeel gemaakt.”

Vrijwilligers
In de feedback geven veel studenten aan het fijn te
vinden dat ze kunnen oefenen met de materie. 83% van
de deelnemers is tevreden over het programma. “We
merken het ook in de werkgroepen”, zegt Haringhuizen.
“Nu zeggen studenten ‘ja hoor, ik wil wel’, als ik vraag

83%

VAN DE DEELNEMERS
IS TEVREDEN OVER HET
PROGRAMMA

om vrijwilligers om te oefenen. Je ziet dat de studenten
veel beter voorbereid zijn.”
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“Ik vind het ontzettend
leerzaam. Op deze manier
kun je echt goed oefenen met
dit onderwerp.”
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Innovatie in
leren

Verbetering zien
Ook docenten zien verbetering als studenten het
programma gevolgd hebben. Haringhuizen: “Aan
het einde van het traject moeten studenten laten
zien wat ze geleerd hebben in een gesprek met een
simulatiepatiënt. Het gaat er dan niet zo zeer om dat
ze de klacht medisch helemaal juist behandelen, maar
of het gewoon een goed, prettig gesprek is. En dat
hebben ze dan allemaal al eens geoefend.”

Goed gelukt
“Ik vind het interessant om na te denken over hoe we
het onderwijs kunnen vernieuwen en kunnen blijven
verbeteren. Soms probeer je één keer iets nieuws en
blijft het daar bij, maar dit is wel echt heel goed gelukt.”

“Niet alleen heeft het Radboudumc een mooi programma gemaakt en ingezet, het
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is ook heel mooi om te zien dat ze hun case delen met andere universiteiten en op
congressen, en zo bijdragen aan innovatie in het medisch onderwijs.”
Lian Blasse, projectmanager onderwijsinstellingen bij Faculty of Skills
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