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Als patiënten worden we aandachtig bij het lezen van een titel betreffende onze huisartsen. Het boek
bespreekt de evolutie van de werking van het Interuniversitair Centrum voor HuisartsenOpleiding.
In dit orgaan werken de KU Leuven, Universiteit Gent, Universiteit Antwerpen en de Vrije Universiteit
Brussel samen.
Het jubileum wordt niet behandeld door middel van een historische opbouw, maar door een samenvoegen
van hoofdstukken met allerlei beschouwingen van belanghebbenden.
Het werk richt zich eerder tot de medische wereld dan tot patiënten, maar voor geïnteresseerden is het best
leesbaar. Ik heb een milieu ontdekt waar ik geen besef van had. De taalgrens in ons land blijkt ook een grens
te zijn in de huisartsenwereld.
In het voorwoord komen de kwaliteiten van een goede huisarts aan bod en wijst de schrijver ook op de
dualiteit van wetenschappelijk weten en intuïtief handelen. Op gebied van vorming legt hij de nadruk op
netwerking en ervaring. Het ICHO moet verder voor samenwerking zorgen.
Ik reduceer mijn twee bladzijden initiële bespreking tot een vermelding van sleutelwoorden die aan bod
komen: de ziekteverzekering, "Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022", lokale samenwerkingsverbanden van
huisartsenpraktijken, vertrouwen tussen huisarts en patiënt, huisartsenzorg 24 uren per dag, preventie een
kerntaak, vergelijking van Nederlandse en Vlaamse huisartsopleidingen, historisch verslag van een
geneesheer die afstudeerde in 1967, ICHO internationale erkenning, Elektronisch Medisch Dossier,
Klinische Praktijk Richtlijnen, Evidence Based Medicine, Electronic Decision Support, wereldwijde
conferenties over medisch onderwijs, stageleiders en praktijkopleiders, Interuniversitair
Samenwerkingsverband Huisartsopleiding (ISHO), opleiding van huisartsen in Afrika, Latijns-Amerika en
Vietnam, maatschappelijke verantwoordelijkheid, levenslang bijscholen, accrediteringssysteem, ethiek, elearning, evolutie van het nascholingssysteem, praktijkopleiding kritisch bekijken, motivatie, leren uit
fouten, kwaliteitscontrole, academische opleiding, opleidingspraktijken, gezondheidswerkers van de eerste
lijn, masterproef, methode Europees toetsen, multidisciplinair, en maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Guy Gielis, Jo Goedhuys en Brigitte Schoenmakers, Huisartsengeneeskunde, verleden en toekomst. 30 jaar
ICHO ... meer dan een opleiding, Leuven-Den Haag, Acco, 2014, 59 blz., ISBN 978 90 334 9819 0.

