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De relatie tussen de kennis van studenten en hun gepercipieerde mate van voorbereiding op de 
klinische praktijk 
EA van Hell, J Cohen-Schotanus 

Universitair Medisch Centrum Groningen 
 
Probleemstelling:  
Studenten ervaren een kloof tussen de preklinische en de klinische fase van de studie geneeskunde. 
Eerdere publicaties geven hiervoor verschillende verklaringen en gebrek aan kennis is hier één van1. Of 
minder kennis echter ook leidt tot meer aanvangsproblemen is onduidelijk. Deze studie onderzoekt of er 
een relatie bestaat tussen de kennis van studenten en de mate waarin zij zich voorbereid voelen op de 
co-assistentschappen.  
Methode:  
Om vast te stellen in welke mate de studenten zich voorbereid voelen, hebben 82 co-assistenten in de 
eerste twee weken van hun eerste co-assistentschap een in Maastricht ontwikkelde vragenlijst ingevuld.1 
Deze vragenlijst bestaat uit 77 items die ondergebracht zijn in vijf subschalen (zie tabel). De items 
worden gescoord op een 5-punts Likert schaal. De scores op de items zijn zodanig gehercodeerd dat 
een 1 staat voor een geringe mate van voorbereiding en een 5 voor ruim voldoende voorbereiding. Voor 
de gehele vragenlijst en voor de afzonderlijke subschalen werden de Cronbach’s alpha’s berekend. Om 
de betrouwbaarheid van de vragenlijst te verbeteren werd de ‘alpha if item deleted’ scores tesamen met 
de inhoudelijke betekenis van de items geanalyseerd. Vervolgens zijn de gemiddelde scores van de 
vragenlijst als geheel en van de subschalen afzonderlijk bepaald. Als maat voor kennis werd de 
gemiddelde score op de laatste twee voortgangstoetsen voorafgaand aan het eerste co-assistentschap 
genomen. De gegevens werden geanalyseerd door middel van een regressieanalyse met de 
gemiddelde voortgangstoetsscore als onafhankelijke en de gemiddelde vragenlijstscore als afhankelijke 
variabele. Eveneens werden de correlaties tussen de gemiddelde voortgangstoetsscore en de 
gemiddelde score op totale vragenlijst en tussen de gemiddelde voortgangstoetsscore en de gemiddelde 
scores op de vijf subschalen berekend.   
Resultaten: 
De Cronbach’s alpha’s (na verwijdering van in totaal vijf vragen) en de berekende correlaties staan 
vermeld in de tabel. Het percentage variantie dat verklaard wordt door de gemiddelde score op de 
voortgangstoetsen is klein (5.5%, SE=.29) en de regressievergelijking is net niet significant (t=1.94 met 
p=.057).  
 

 Aantal items voor/ 
na schaalanalyse 

Gemiddelde 
(SD) 

Cronbach’s 
alpha 

Pre-klinische 
kennis 

Overgang en professionele socialisatie 19 / 16 3.4 (.45) .743 .032 
Werklast 6 / 6 2.6 (.67) .766 .035 
Patiëntcontact 8 / 7 4.0 (.49) .654 .158 
Kennis en vaardigheden 20 / 19 3.3 (.43) .835 .287* 
Leren en onderwijs 24 / 24 3.4 (.27) .560 .250* 
Totaal 77 / 72 3.4 (.29) .879 .234 

* p<0.05 
 
Conclusie:  
De hoeveelheid kennis die studenten bezitten lijkt een zeer matige voorspeller te zijn voor de mate 
waarin studenten zich voorbereid voelen op de klinische praktijk.  
 
1.Prince KJ, Boshuizen HP, van der Vleuten CP, Scherpbier AJ. Students' opinions about their preparation for clinical practice. Med 
Educ 2005;39:704-12.  
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