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Recensie
Acquisition of Clinical Competence during Postgraduate Training in General Practice. Proefschrift van Anneke Kramer, promotie aan de
Universiteit van Maastricht op 11 juni 2003.

Als motivatie voor het opleiderschap heb ik meer dan eens het argument
gehoord dat men het idee heeft als opleider beter bij de tijd te blijven. Dat
lijkt geen vreemde gedachte wanneer je kennis neemt van dit onderzoek.
Promovendus Anneke Kramer is vanaf 1984 praktiserend als huisarts. Ze
werkte als parttime docente aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.
Vanaf 1987 is als ze part-time onderzoeker bezig met het ontwikkelen van
kennis- en vaardigheidstesten. Anneke startte haar promotieonderzoek als
onderdeel van een landelijk evaluatieonderzoek (EVA-H-project) naar de
acht huisartsenopleidingsinstituten die ons land telt.
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