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09.15-10.15  Hoofdlezing 

Grenzen van het zelf in zelf-regulatie            
Anique de Bruin, hoogleraar Zelfregulatie in het Hoger Onderwijs Universiteit Maastricht 

 
Haar onderzoek richt op het ontwerpen van onderwijs en instructie van ondersteuning van 
zelfregulatievaardigheden. Voor dit onderzoek heeft zij verschillende onderzoekssubsidies verworven 
(NWO-PROO, Veni, Vidi). Ook heeft zij met een Comeniusbeurs de leerstrategieëntraining ‘Study 
Smart’ ontwikkeld, waarin de studievaardigheden van studenten op basis van wetenschappelijke 
inzichten worden geoefend. Zij is lid van de Maastricht Young Academy en van het KIPRIME 
Fellowship programma.  
 
 
10.15-10.30 BREAK 

 
10.30-11.45 Blok A 
  



A1.1  

Leerlijn Professionaliteit: Reflecteren, van ‘moetje’ naar leerervaring Lessons 
learned in vijf jaar reflectie onderwijs 

 
A.E. van Ede, J. Terlouw, M. Gils, W.J.M.J. Gorgels, S. Heemskerk, G.J.M. Smeets, R.P.B. Reuzel, 
P.J.M. van Gurp 
Radboudumc 
 
Context/probleemstelling of aanleiding:  
De op de praktijk en onderzoek gerichte beginnende studenten Geneeskunde (GNK) en Biomedische 
Wetenschappen (BMW) hebben weinig op met reflectie en associëren reflecteren vooral met problemen, 
die de meesten van hen zelf niet hebben. Hoe dan toch deze vaardigheid aan te leren als onderdeel van 
competenties die ze later nodig hebben? 
 
Beschrijving van de interventie/innovatie:  
Met de start van het nieuwe bachelor curriculum werd het mentoraat omgevormd tot een volwaardige 
generieke leerlijn Professionaliteit voor BMW- en Geneeskunde studenten. Doel is de student te 
stimuleren tot een zichzelf continu ontwikkelende levenslang lerende, die zijn/haar gedrag, in de context 
van samenwerkende teams en de praktijk, exploreert en op zoek gaat naar zijn/haar talenten en deze tot 
bloei brengt. Reflectie is een van de methoden om persoonlijke en professionele bewustwording en 
ontwikkeling te stimuleren. In plaats van te leren uit een hidden curriculum en het kopiëren van 
rolmodellen, leren ze nu zichzelf te ontwikkelen, begeleid door coaches en hun peers. 
 
Ervaringen/analyse van de implementatie:  
Vanaf het eerste kwartaal wordt regelmatig aandacht besteed aan reflecteren. Het blijkt dat veel 
studenten onvoldoende begrip hebben van reflectie en de waarde ervan voor de professionele 
ontwikkeling om het adequaat te kunnen toepassen. Onbekend maakt onbemind. Een deel van de 
studenten worstelt met het in kaart brengen van de eigen ontwikkeling, vindt het onbelangrijk en wil er 
weinig aandacht aan besteden. Een deel voelt zich kwetsbaar en vindt het reflecteren en daarbij 
werkelijk bij jezelf te rade gaan moeilijk en ongewoon. Veel studenten hebben de neiging te focussen op 
negatieve ervaringen als uitgangspunt van reflectie. Ook denken zij vaak dat, bij onvoldoende 
schriftelijke reflectievaardigheden, zij het mondeling wel zouden kunnen, hetgeen veelal niet zo blijkt te 
zijn. 
Inmiddels is een methode ontwikkeld met stapsgewijze introductie van reflectie-onderwijs. 
Reflectieformulieren, met systematische opbouw helpen studenten nu een gevoelssignaal als 
uitgangspunt te nemen en na beschrijving van de context, zichzelf verdiepende en explorerende vragen 
te stellen. Door structureel en regelmatig reflecties te bespreken, wordt telkens de opbrengst van de 
reflectie zichtbaar gemaakt en in een brede context geplaatst. De reflecties gebruikt de student 
vervolgens in het tentamen om zijn/haar professionele ontwikkeling te illustreren. Het reflecteren wordt 
van ‘moetje’ een leerervaring. 
 
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):  
Reflecteren is een krachtig instrument, dat de zelf-gestuurde ontwikkeling van de student stimuleert. Het 
stapsgewijs aanleren van reflectievaardigheden, peer-assisted learning en individuele feedback op 
verslagen blijken belangrijke succesfactoren voor het aanleren van de vaardigheid en meer nog voor het 
leren herkennen van de waarde van reflectie: bewust leren en handelen. 
 
Referentie:  
1 Goldie J, Dowie A, Morrison J. Teaching professionalism in the early years of a medical curriculum: a 
qualitative study. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17518842 2007 Jun;41(6):610-7.  
 
Trefwoord: Learning outcomes: Life-long learning 
 
Wijze van presentatie: Praktijkpaper 
 
 
 
 



A1.2  

De student aan het roer: de mate van zelfsturing bij de academische vorming 

 
M.M.G. Leeflang, M.J. Oudbier, G.W.G. Spaai 
Amsterdam UMC loc. AMC 
 
Context/probleemstelling of aanleiding:  
Academicus is een van de zeven competentiedomeinen die zijn geformuleerd voor een arts in de 
CanMEDS (Raamplan, 2009). Er zijn veel verschillende definities van academische vorming. In de 
bacheloropleiding Epicurus van het AMC-UvA wordt onder academische vorming het leren opnemen, 
ontwikkelen, delen en ter discussie stellen van wetenschappelijke kennis verstaan (Kritische Reflectie 
Epicurus, 2017). Een dokter wordt verwacht dat hij/zij levenslang leert in de praktijk en in bij-en 
nascholing (Raamplan, 2009). In het nieuwe raamplan wordt het belang van levenslang leren sterk 
geaccentueerd. 
Zelfregulatie speelt een belangrijke rol in levenslang leren. Volgens White, Gruppen en Fantone (2014) 
kunnen vier fasen worden onderscheiden bij zelfregulerend leren: planning, leren, evaluatie en toetsing. 
Deze fasen komen tot uiting in het zelfstandig formuleren van leerdoelen, bepalen op welke manier een 
loerdoel wordt behaald, het leerproces evalueren en het toetsen of de leerdoelen zijn behaald. Naast 
deze cognitieve aspecten zijn ook non-cognitieve aspecten van zelfregulatie relevant. 
Studenten in toenemende mate verantwoordelijk maken voor hun leerproces is een belangrijk didactisch 
uitgangspunt van Epicurus. Een elektronisch portfolio kan zelfregulerend leren ondersteunen (Romero, 
Saucedo, Caliusco, & Gutiérrez, 2019). Wij hebben onderzocht op welke manieren een student zijn 
academische vorming zelf invulling kan geven binnen Epicurus en hoe een portfolio effectief kan worden 
ingezet om de zelfregulatie te ondersteunen. 
 
Beschrijving van de interventie/innovatie:  
Hiertoe wordt een mixed method design gebruikt; focusgroepen met studenten, interviews met 
docenten, een documentanalyse van studiewijzers, onderwijsmateriaal en reguliere 
kwaliteitszorggegevens, en een literatuuronderzoek worden gecombineerd. 
 
Ervaringen/analyse van de implementatie:  
Het invullen van zelfregulatie in het onderwijs kan nog verbeterd worden. Zo zijn de opdrachten sturend 
vormgegeven. Een overzicht van manieren waarop zelfregulerend leren terugkomt in het onderwijs in 
academische vorming zal worden gecreëerd, zal in kaart worden gebracht. Een voorbeeld hiervan is het 
zelfstandig formuleren van de onderzoeksvragen en bijbehorende onderzoeksaanpak. De percepties 
van docenten en studenten tegenover zelfregulatie zullen ook in kaart worden gebracht. Tot slot zal 
worden geëxploreerd hoe een portfolio effectief vormgegeven kan worden. 
 
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):  
Best practices en verbeterpunten van de toepassing van zelfregulatie in het onderwijs in academische 
vorming in Epicurus zullen worden besproken. Aanbevelingen die op basis van de best practices zijn 
geformuleerd worden gepresenteerd. 
 
Referenties:  
1 Romero L, Saucedo C, Caliusco ML, Gutiérrez M. Supporting self-regulated learning and 
personalization using ePortfolios: a semantic approach based on learning paths. International Journal of 
Educational Technology in Higher Education. 2019 Dec 1;16(1):16. 
2 White CB, Gruppen LD, Fantone JC. Self-regulated learning in medical education. Understanding 
medical education. 2014:271-82. 
 
Trefwoord: Curriculum: Evaluation of curriculum, Medical education: Undergraduate education,  
Assessment: Portfolio assessment 
 
Wijze van presentatie: Poster 
 
 
 
 



A1.3  

Zeven Tips om Effectieve Leerstrategieën te Leren 

 
F. Biwer, M.G.A. Oude Egbrink, S. Schreurs, A.B.H. de Bruin 
Universiteit Maastricht 
 
Context/probleemstelling of aanleiding:  
Het toepassen van effectieve leerstrategieën tijdens zelfstudie, zoals het spreiden van leermomenten in 
de tijd, is belangrijk voor het opbouwen van kennis voor de lange termijn. Effectieve leerstrategieën 
creëren zogenaamde ‘gewenste moeilijkheden’: deze stimuleren studenten om actief informatie op te 
halen uit het geheugen, wat initieel meer moeite kost dan passieve leerstrategieën, maar bevorderen het 
leren voor de lange termijn. Echter, studenten gebruiken deze effectieve strategieën zelden vanwege 
een gebrek aan metacognitieve kennis en omdat deze strategieën meer moeite kosten. 
 
Beschrijving van de interventie/innovatie:  
In een samenwerkingsproject tussen alle faculteiten van Universiteit Maastricht en gesponsord door een 
Comenius Teaching Fellowship, hebben wij het ‘Study Smart programma’ ontwikkeld. Dit programma 
heeft als doel studenten te ondersteunen bij het implementeren van effectieve leerstrategieën tijdens 
zelfstudie. 
Het programma bestond uit drie sessies van twee uur die werden gegeven in groepen van 12-15 
studenten met één docent. Deze sessies, gericht op ‘bewustzijn’, ‘reflectie’ en ‘oefening’, waren verdeeld 
over meerdere weken. Gebaseerd op inzichten uit cognitief psychologisch onderzoek1 creëerde het 
Study Smart programma bewustzijn over effectieve leerstrategieën en gewenste moeilijkheden. Daarbij 
bevorderde het de oefening met effectieve leerstrategieën2. 
 
Ervaringen/analyse van de implementatie:  
Het Study Smart programma werd geïmplementeerd in vijf faculteiten met in totaal ongeveer 1500 
studenten en 50 docenten. Op basis van observaties, ervaringen, interviews met studenten en 
docenten, en evaluatievragenlijsten in een driejarig ontwerp- en implementatieproces geven we zeven 
tips voor het aanleren van effectieve leerstrategieën. Ons doel is om begeleiding te bieden aan degenen 
die betrokken zijn bij het ontwerpen en implementeren van een leerstrategieprogramma of bij het 
ondersteunen van studenten in het gebruiken van effectieve leerstrategieën. 
 
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):  
Zeven tips voor de praktijk 
1. Zorg voor een leerstrategie programma voor alle studenten 
2. Implementeer het programma zo vroeg mogelijk in het curriculum 
3. Laat leerlingen van elkaar leren 
4. Verwacht weerstand: 
a. Ontkracht naïeve theorieën over leerstrategieën bij zowel studenten als docenten 
b. Maak studenten bewust van de discrepantie tussen hun gebruik van leerstrategieën en 
wetenschappelijk bewijs 
5. Gebruik concrete voorbeelden en koppel deze aan wetenschappelijk bewijs 
6. Verandering kost tijd: organiseer follow-ups en intervisie 
Open vraag: Hoe kunnen wij studenten ondersteunen bij het ontwikkelen van effectieve gewoontes? 
7. Practice what you preach: implementeer principes van effectief leren in je eigen onderwijs 
 
Referenties:  
1 Dunlosky,J., Rawson,K.A., Marsh,E.J., Nathan,M.J., & Willingham,D.T. (2013). Improving students’ 
learning with effective learning techniques: Promising directions from cognitive and educational 
psychology. Psychological Science in the Public Interest, 14(1),4-58. doi:10.1177/1529100612453266 
2 Biwer,F., oude Egbrink,M.G.A., Aalten,P., & de Bruin,A.B.H. (in press). Fostering Effective Learning 
Strategies in Higher Education – A Mixed-Methods Study. Journal of Applied Research in Memory and 
Cognition. 
 
Trefwoord: Learning outcomes: Life-long learning, Teaching & learning: Study skills Teaching & 
learning: Team-based learning, Students/Trainees: Study / learning styles 
 
Wijze van presentatie: Praktijkpaper 
  



A1.4  

Team-Based Learning (TBL): Elke fase telt? 

 
L. Roossien, R. de Vos, T.B.B. Boerboom, G.W. Spaai 
Amsterdam UMC loc. AMC, 
 
Context/probleemstelling of aanleiding:  
Team-Based Learning (TBL), een methode om actief leren en samenwerken te stimuleren/faciliteren, 
biedt studenten de mogelijkheid om conceptuele kennis te verwerven in een reeks van leeractiviteiten, 
verdeeld over drie fases (voorbereidingsfase, readiness assurancefase en applicatiefase).  
Aangenomen wordt dat het leren binnen de ene fase voortbouwt op de andere en dat het leren in alle 
opeenvolgende fases, zowel individueel als collaboratief, van belang is voor het leren van studenten. 
Deze aannames voor het leren binnen TBL zijn nog niet empirisch getest. Om te komen tot een 
wetenschappelijke onderbouwing van het leerproces binnen TBL, probeert deze studie inzicht te krijgen 
in of het leren in de opeenvolgende fases van TBL op elkaar voortbouwt en in welke mate alle 
opeenvolgende fases van TBL voor dit leren van belang zijn. Deze wetenschappelijke onderbouwing 
kan ervoor zorgen dat er gerichter onderzoek en gerichtere interventies gedaan kunnen worden. 
 
Beschrijving van de interventie/innovatie:  
In deze studie is de kennisontwikkeling van tweedejaarsstudenten geneeskunde van de faculteit 
geneeskunde van de UvA gedurende het TBL-proces op vijf momenten gemeten in het tijdvak van 7 tot 
21 februari 2020. Hiervoor zijn alle studenten uit het cohort 2018-2019 benaderd voor deelname. Om 
inzicht te krijgen in de totaal opgedane kennis in het TBL-proces, is gebruik gemaakt van een pre- en 
posttest. Hierbij is aan studenten gevraagd om hetgeen zij weten over het behandelde onderwerp in de 
TBL op te schrijven in volledige zinnen. Om inzicht te krijgen in wat een student in elke afzonderlijke fase 
geleerd heeft, is aan het eind van elke fase een concept-recallopdracht ingezet. In deze opdracht is 
gevraagd alle kernwoorden/begrippen met betrekking tot het behandelde onderwerp te noteren. Alle 
opdrachten zijn gescoord en de scores worden gebruikt voor verdere analyse. Om de relatie vaststellen 
tussen de verschillen fasen in TBL maken we gebruik van een set van regressie-analyses. 
 
Ervaringen/analyse van de implementatie:  
De steekproef bestaat uit 62 studenten (respons 18 %, 29% M, 71% V) met een gemiddelde leeftijd van 
20.9 jaar. De resultaten behaald bij de iRAT en tRAT behorende bij deze TBL bedragen gemiddeld 
respectievelijk 13,3 (max 16) en 58.7 (max 60). Relaties tussen de verschillende fases en het leren 
binnen TBL zullen in de presentatie gepresenteerd worden. 
 
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):  
Gekozen methodologie is passend om meer evidentie over de verschillende onderdelen van TBL te 
verkrijgen. Ondanks de lage respons is de steekproef, gebaseerd op leeftijd, geslacht en behaalde 
resultaten, een representatieve afspiegeling van het gehele cohort. Resultaten kunnen implicaties 
hebben voor de invulling van TBL. 
 
Referentie:  
1 Michaelsen, Parmelee, McMahon, & Levine, 2008; Yew, Chng, & Schmidt, 2011 
 
Trefwoord: Teaching & learning: Collaborative/peer-to-peer, Medical education: Undergraduate 
education 
 
Wijze van presentatie: Poster 
 
 
 
 



A1.5  

Van student tot zelfregulerende professional: Masterstudenten vragen, geven 
en ontvangen online peer feedback 

 
F.M. van Blankenstein, N.M.F. de Bruycker, N. Kromkamp, I. de Boer, A.W. Riedstra 
LUMC 
 
Context/probleemstelling of aanleiding:  
In het LUMC doen jaarlijks honderden masterstudenten van verschillende opleidingen hun 
onderzoeksproject in binnen- of buitenland. Studenten zien elkaar en docenten dan nauwelijks en het is 
een uitdaging om hen allen te begeleiden in het schijven van hun masterscriptie. Om dit probleem op te 
lossen, en om studenten op te leiden tot zelfregulerende professionals, is in het project ‘Ask your Peer’ 
binnen drie masteropleidingen een peerfeedbackcyclus ontwikkeld waarin studenten zelf peerfeedback 
vragen op hun masterscriptie en peerfeedback geven op masterscripties van medestudenten. Hiermee 
leren zij belangrijke professionele vaardigheden voor hun toekomstige carrière, zoals reflecteren, werk 
van anderen beoordelen en constructief feedback geven. 
 
Beschrijving van de interventie/innovatie:  
Communicatiedocenten, programmadirecteuren en onderwijsspecialisten werkten samen om een 
elektronische leeromgeving voor peerfeedback te ontwikkelen. In deze omgeving reflecteren studenten 
op hun schrijfvaardigheden, volgen zij een training in peerfeedback en academisch schrijven en zien zij 
voorbeeldteksten. Hierna schrijven zij een conceptversie van hun scriptie en uploaden deze 
conceptversie, inclusief feedbackvragen aan medestudenten, in de leeromgeving. Vervolgens geven zij 
peerfeedback op conceptversies van twee medestudenten. Daarna lezen zij de ontvangen 
peerfeedback en kiezen welke feedback zij verwerken. 
 
Ervaringen/analyse van de implementatie:  
Bij twee van de drie opleidingen deden studenten vrijwillig mee aan de peerfeedbackcyclus. In een 
willekeurig getrokken steekproef van 20 studenten werden 46 feedbackvragen gesteld, waarvan 50% 
gericht op inhoud, 13% op schrijfstijl en 13% op tekststructuur. Slechts 9% van de feedbackvragen was 
gericht op (relatief eenvoudige) correcties van spelling- en grammatica. De 20 studenten ontvingen in 
totaal 372 feedbackcommentaren, waarvan 14% positief en 75% constructief (1% was onduidelijk). De 
constructieve opmerkingen bevatten voor 93% concrete verbetersuggesties. 
Vragenlijstresultaten toonden dat studenten (n = 33) positief waren over peerfeedback als algemene 
vaardigheid en redelijk positief over de peerfeedback die ze ontvingen. Volgens de 
communicatiedocenten werden studenten na herhaaldelijke peerfeedbackcycli steeds beter in 
peerfeedback geven en stelden zij steeds gerichtere feedbackvragen. Bij één van de opleidingen is de 
peerfeedbackcyclus daarom reeds opgeschaald naar het hele curriculum.  
 
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):  
Zelfregulerende peerfeedback is het effectiefst als het in het hele curriculum wordt geïmplementeerd. 
Studenten krijgen dan de kans om hun feedbackvaardigheden te oefenen en leren steeds gerichtere 
feedbackvragen stellen. Er is een ‘spillover effect‘: zelfregulerende peerfeedback wordt nu ook in andere 
curricula en in offline onderwijs gebruikt. Studenten blijken erg behulpzaam: zij geven elkaar 
constructieve peerfeedback en ook veel meer feedback dan alleen antwoorden op de feedbackvragen. 
Externe sturing in de vorm van vaste deadlines lijkt echter een voorwaarde voor succes. In de derde 
masteropleiding waren die deadlines er niet en studenten gaven elkaar daar geen peerfeedback. Zowel 
intrinsieke als extrinsieke motivatie lijken dus cruciaal voor succes. 
 
Trefwoord: Assessment: Feedback, Learning outcomes: Communication skills, Teaching & learning: e-
learning/computers 
 
Wijze van presentatie: Praktijkpaper 
 
 
 
 



A1.6  

Activerend en zelfregulerend onderwijs in Epicurus: ontwikkeling en toepassing 
van een instrument voor het beoordelen van zelfstudie-opdrachten 

 
J.L. Suurmond, T.T. Boel, J.A.M. Bramer, I.M. de Graaf, G.W.G. Spaai, K.R. Timmermans 
Amsterdam UMC loc. AMC 
 
Context/probleemstelling of aanleiding:  
Activerend onderwijs nodigt studenten uit om actief te leren en in het verlengde daarvan 
verantwoordelijkheid te nemen voor het (levenslang) eigen leren (zelfregulatie). Studenten leren meer 
wanneer zij leren in context, een actieve rol vervullen in het leerproces en reflecteren op dit proces. Het 
nieuwe curriculum van de opleiding geneeskunde van de UvA (Epicurus), gestart in 2016, is opgezet 
volgens deze principes. Een belangrijke component in het onderwijs zijn de zelfststudieopdrachten 
(ZSO’s). Deze ZSO’s komen in het hele curriculum terug en stimuleren studenten zelfstandig of in 
groepjes de stof te bestuderen en kennis toe te passen. Veel ZSO’s dienen als voorbereiding op een 
(werk)college. De ZSO’s nemen daarmee een integrale rol in het onderwijs in, echter is nog onduidelijk 
in hoeverre deze ZSO’s voldoen aan de principes van activerend onderwijs. 
 
Beschrijving van de interventie/innovatie:  
We hebben op basis van literatuur1,2 een checklist ontwikkeld. Deze checklist bestaat uit 10 items 
waarmee op verschillende manieren de activerende en zelfregulerende principes kunnen evalueren. 
Een voorbeeld-item is : “Studenten worden uitgenodigd om voorbeelden te geven bij de studiestof “. Alle 
items worden gescoord in Excel op een puntenschaal. Een selectie van 50 ZSO’s uit twee blokken 
binnen alledrie de studiejaren van Epicurus is met behulp van deze checklist gescoord. De eerste 10 
ZSO’s zijn gescoord door 4 beoordelaars en afwijkende scores zijn besproken om op basis daarvan tot 
consensus te komen. 
 
Ervaringen/analyse van de implementatie:  
De analyse laat zien dat de meeste ZSO’s principes van activerend en zelfregulerend onderwijs kennen. 
Toch komen sommige aspecten weinig aan de orde. Bijvoorbeeld, bij verschillende ZSO’s worden 
studenten maar in beperkte mate aangezet het leren zelf vorm te geven. Ook worden de opdrachten 
relatief weinig expliciet aan het activeren van voorkennis gerelateerd, en krijgen studenten weinig 
specifieke feedback. 
 
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):  
Als activerend en zelfregulerend onderwijs een belangrijk principe is binnen het curriculum, dan is het 
belangrijk om expliciete en terugkerende aandacht te besteden aan deze principes in de ZSO’s. 
In een curriculum dat voor een groot deel uit zelfstudie bestaat is de inzet van ZSO’s een goede manier 
om studenten op afstand uit te dagen met activerend en zelfregulerend onderwijs. 
 
Referenties:  
1 Matsuyama Y, Nakaya M, Okazaki H, Lebowitz AJ, Leppink J, van der Vleuten C. Does changing from 
a teacher-centered to a learner-centered context promote self-regulated learning: a qualitative study in a 
Japanese undergraduate setting. BMC Med Educ. 2019 May 17;19(1):152. 
2 Loosbroek L, Willems J. Opdrachten die stimuleren tot zelfstandig leren. In: Onderwijskunde hoger 
onderwijs: handboek voor docenten. G. ten Dam e.a. (red). Assen: Van Gorkum, 2004. 
 
Trefwoord: Learning outcomes: Life-long learning, Learning outcomes: Reflection / Critical thinking / 
decision-making / clinical reasoning 
 
Wijze van presentatie: Poster 
 
 
 
 
  



A2  

Programmatisch toetsen: 'intermediate stake decisions' als schakel voor een 
faire beoordeling? 

 
M.H. Sagasser1, G.T.J.M. Essers1, H.G.J. Bok2, N.J.J.M. Mastenbroek2 
1Huisartsopleiding Nederland,2Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht 
 
Thema:  
Programmatisch toetsen beoogt een faire beoordeling te geven op basis van een veelheid aan en 
variatie in toetsinformatie die over langere tijd is verzameld. Programmatisch toetsen kent drie soorten 
beslissingen variërend in zwaarte. ‘Low stake decisions‘ betreffen de mate waarin een lerende een 
deel/delen (van) competentie(s) beheerst en richten zich op het leren. ‘High stake decisions’ betreffen 
beslissingen aangaande de doorgemaakte ontwikkeling over meerdere competenties. Zij zijn gericht op 
de voortgang (bijvoorbeeld, doorgaan naar een volgende opleidingsfase). De literatuur beschrijft 
bijvoorbeeld de rol van een examencommissie om faire ‘high stake decisions’ te bevorderen. Teneinde 
de ontwikkeling longitudinaal te monitoren (zowel door de student als door de docent), vinden er 
tussentijdse ‘intermediate stake decisions’ plaats. Tijdens deze momenten wordt informatie uit 
voorgaande ‘low stake decisions’ geaggregeerd bekeken. Deze tussentijdse beoordelingen en/of 
voortgangsadviezen zijn formatief van aard en bedoeld om het leren te bevorderen. Veelal betreft het 
individuele gesprekken tussen student en tutor/mentor. Bij de ‘low’ en ‘high stake’ beslissingen lijken het 
proces en de rollen van betrokkenen redelijk duidelijk. Echter, de ‘intermediate stake decisions’ vragen 
verdere verduidelijking in rollen, proces en regels. Hierover wordt in de literatuur weinig gesproken. De 
huisartsopleiding en de opleiding Diergeneeskunde passen beiden programmatisch toetsen toe. De 
overeenkomsten en verschillen in de inrichting van dit ‘intermediate’ proces vormen de basis voor de 
vragen die centraal staan tijdens deze workshop. 
 
Doel:  
Het doel is om met elkaar adviezen te formuleren over doel en toepassing van ‘intermediate stake 
decisions’-processen in programmatisch toetsen. 
 
Doelgroep:  
Toetsdeskundigen, curriculum/opleidingscoördinatoren, onderwijskundigen, docenten, mentoren, 
opleiders, aios, studenten en andere betrokkenen/geïnteresseerden. 
 
Opzet: activiteiten en opbrengst:  
Korte presentatie van doelen en opzet van programmatisch toetsen in het algemeen en meer specifiek 
de inrichting ervan binnen de huisartsopleiding en de master Diergeneeskunde. Het focus zal zijn op de 
procedures omtrent ‘intermediate stake decisions’ en de rol van de begeleider c.q. de mentor/tutor. Dit 
roept vragen op als: ‘Wat kun je als begeleider/mentor eigenlijk wel en niet beoordelen? Welke 
vaardigheden heb je daarvoor nodig? En wat zijn de randvoorwaarden voor een adequate beoordeling? 
Hoe evalueer je het effect van deze beslissingen?’. Deelnemers werken in groepen en plenair aan deze 
vragen. Met elkaar formuleren we adviezen en randvoorwaarden voor het inrichten van het proces rond 
‘intermediate stake decisions’, ter bevordering van een faire beoordeling. 
 
Referenties:  
1 Van der Vleuten CPM et al.2012. A model for programmatic assessment fit for purpose. Medical 
Teacher,34:205-214. 
2 Meeuwissen SNE et al.2019. Multiple-role mentoring: mentors’ conceptualisations, enactments and 
role conflicts. Medical Education,doi:10.1111/medu.13811 
 
Max aantal deelnemers: 24 deelnemers 
 
Trefwoord: Assessment: General, Learning outcomes: All, Teachers/Trainers: Roles of the teacher 
 
Wijze van presentatie: Workshop 

 

 
 
 
 
  



A3  

Raamplan 2020: Coassistentschappen in een breder perspectief 
 
M.H.J. van de Pol, M. Hacfoort, R. Laan 
Radboudumc, 
 
Thema:  
De gezondheidszorg zal de komende jaren ingrijpend veranderen; onder invloed van maatschappelijke 
veranderingen, veranderingen in patiëntenpopulatie (onder andere vergrijzing, migratie en socio-
culturele diversiteit) en toenemende medisch technologische ontwikkelingen ontstaat een grotere 
diversiteit aan zorgvragen. Om bij deze veranderingen aan te kunnen sluiten, moeten we niet alleen 
innoveren en de zorg herorganiseren, maar ook meer aandacht besteden aan integrale zorg, preventie 
en gezondheidsbevordering. Het nieuwe raamplan artsopleiding beschrijft de competenties die nodig 
zijn om als arts in deze continu veranderende gezondheidszorg te functioneren. 
Om deze competenties te behalen is het nodig om op een andere manier dan nu gebruikelijk naar de 
master geneeskunde en de coassistentschappen te kijken. Veel van de toekomstige zorg speelt zich af 
buiten het ziekenhuis, terwijl op dit moment veel coassistentschappen nog ziekenhuis georiënteerd zijn. 
 
Doel:  
Tijdens deze workshop willen we aan de hand van het kader van het raamplan 2020 samen nieuwe 
manieren van het opleiden van coassistenten verkennen. Met de deelnemers willen we buiten de 
bekende kaders en gebaande paden brainstormen over coassistentschappen nieuwe stijl. 
 
Doelgroep:  
Allen die zich bezighouden met de master geneeskunde en de coassistentschappen. Klinische 
docenten, supervisoren, studenten en onderwijsontwikkelaars worden uitgenodigd zich te mengen in de 
discussie. 
 
Opzet: activiteiten en opbrengst:  
We starten de sessie met een korte schets van de zorg van de toekomst en de uitdagingen die in 
raamplan 2020 zijn geformuleerd en wat dit betekent voor de huidige manier van coassistentschappen 
organiseren. Vervolgens brainstormen we met de deelnemers verder en discussiëren we aan de hand 
van bekende (mondiaal) innovatieve coassistentschappen. De focus ligt daarbij op genereren van 
nieuwe ideeën en voortborduren op bestaande innovaties. Hierbij zoomen we steeds in op inhoud, 
proces en organisatie van de verschillende ideeën. 
 
Referentie:  
1 Raamplan artsopleiding 2020 onder redactie van Roland Laan, Marjolein van de Pol en Marlou 
Hacfoort. 
 
Max aantal deelnemers: 50 deelnemers 
 
Trefwoord: Curriculum: Community-based, Curriculum: Education environment, Curriculum: Integration 
 
Wijze van presentatie: Rondetafel sessie 
 
 

 

  



A4.1  

‘The right person doing it' Hoe profilering van de AIOS in medisch onderwijs 
near-peer teaching kan bevorderen 

 
M. Vlenterie, L.L.F.G. Valke, P.J.M. van Gurp 
Radboudumc 
 
Context/probleemstelling of aanleiding:  
Het medisch onderwijs opleidingsklimaat verandert. Waar vroeger een hiërarchisch principe werd 
gehanteerd van leerling en meester, wordt tegenwoordig een dynamisch proces nagestreefd van 
student en mentor. Waar dit in de bachelor geneeskunde tot essentiële veranderingen van het 
curriculum heeft geleid, is er in de masterfase nog veel hetzelfde gebleven. Om in het 3-circle model van 
Dundee1 te spreken: de manier waarop de AIOS, die in de praktijk de coassistent superviseert, de 
docenttaak benadert en zijn professionaliteit in deze (the right person doing it) laten te wensen over bij 
gebrek aan opleiding in deze. 
 
Beschrijving van de interventie/innovatie:  
Voor AIOS interne geneeskunde is een onderwijsstage ingericht bestaande uit het gedurende een 
aantal maanden geven van onderwijs over communicatie, lichamelijk onderzoek en klinisch redeneren 
binnen het vakgebied interne geneeskunde naast wetenschappelijke verdieping over leerconcepten en 
onderwijsmethoden. Daarnaast is er vanuit de Radboud Health Academy een topclass medisch 
onderwijs ontwikkeld waarbij interdisciplinair de theoretische achtergronden van onderwijs en 
persoonlijke teaching-skills worden behandeld. Een belangrijk onderdeel van deze topclass is het 
toepassen van de theorie en skills in een project (opzetten van nieuw onderwijs dan wel het verbeteren 
van reeds bestaand onderwijs middels een PDCA cyclus). 
 
Ervaringen/analyse van de implementatie:  
Dit profiel is haalbaar binnen de huidige kaders van de opleiding interne geneeskunde (in tegenstelling 
tot de BKO-kwalificatie) en geeft verdieping en individualisering aan de opleiding. De CANMEDS 
competenties communiceren, samenwerken, leiderschap en professionaliteit staan centraal. De AIOS 
verwerft kennis over innovatief onderwijs, inzicht in de probleem gestuurde onderwijsmethodiek, begrip 
van de gevraagde competenties van studenten en kan daarop beter bijsturen. De AIOS leert als mentor 
de student te begeleiden, gebruik makend van reflecties, coachtechnieken en feedback aan studenten in 
een veilige leeromgeving van near-peer-teaching. Als laatste ervaart de AIOS het belang van rolmodel 
zijn voor de student zowel in de kliniek als ook op persoonlijke ontwikkeling en geeft daarmee richting 
aan actuele thema’s als vitaliteit. 
 
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):  
Alhoewel de docentrol verankert is in de belofte gemaakt in de Artseneed2 wordt hier nog te weinig 
aandacht besteed in de AIOS basisopleiding. Door een profiel medisch onderwijs voor AIOS met near-
peer teaching te implementeren kan het Dundee 3-circle model gecompleteerd worden. Het aanbieden 
van dit profiel aan enthousiaste AIOS tijdens de opleiding versterkt het verband tussen onderwijs én 
opleiding: the right person doing it! 
 
Referenties:  
1 Residents as teachers: Near peer learning in clinical work settings: AMEE Guide No. 106. Subha 
Ramani et al, 2016. Medical Teacher; vol 38-7, 642-655 
2 “ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen” 
 
Trefwoord: Medical education: Postgraduate education, Curriculum: General, Teaching & learning: 
General 
 
Wijze van presentatie: Praktijkpaper 
 
 
 
 



A4.2  

Van visie tot implementatie: Innovatie als profiel voor de toekomstig medisch 
specialist 
 
M.K. Ottow, A.A.E.M. van der Velden, M.C.H. de Visser 
Radboudumc 
 
Context/probleemstelling of aanleiding:  
Het visiedocument ‘Medisch Specialist 2025’ van de Federatie Medisch Specialisten geeft een 
inspirerend vergezicht over de veranderende rol van de medisch specialist, onder andere dat de 
medisch specialist vooroploopt in vernieuwing. Hiervoor is het noodzakelijk om medisch specialisten van 
de toekomst op te leiden in vernieuwing en innovatie. ‘De Jonge Specialist’ heeft een uitgebreide 
handreiking geschreven hoe (technologische) innovatie in de medische vervolgopleiding (MVO) vorm 
gegeven kan worden. Een plan voor implementatie van deze profilering binnen de opleiding ontbreekt 
vooralsnog.  
 
Beschrijving van de interventie/innovatie:  
Door middel van een enquête in Radboudumc onder artsen in opleiding tot specialist (AIOS) en 
opleiders is geanalyseerd wat de huidige stand van zaken is van innovatie binnen de MVO. Met behulp 
van interviews van AIOS en opleiders ondersteund door interviews met paramedici, (innovatie-
)managers en leden van de Raad van Bestuur wordt nader onderzocht wat de visie is op de rol van 
(toekomstig) medisch specialisten in technologische innovaties, en hoe dat in de praktijk werkt. Tenslotte 
worden met behulp van focusgroepen een drietal innovatieve projecten, uitgevoerd door AIOS, 
gedetailleerd uitgediept om te ontdekken welke discipline-overstijgende drempels en best practices 
geïdentificeerd kunnen worden.   
 
Ervaringen/analyse van de implementatie:  
Uit de enquête blijkt dat nagenoeg alle AIOS en opleiders innovatie als relevant zien voor de toekomst 
van hun eigen werk. Daarnaast vinden ze dat medisch specialisten zich met technologische innovaties 
moeten bezig houden en dat dit al in de vervolgopleiding een plek zou moeten krijgen. De vorm waarop 
aios en opleiders zouden willen dat dit vorm krijgt is vooral in actieve participatie in innovatieve 
projecten, meer dan e-learnings of discipline-overstijgend onderwijsmomenten. Slechts een klein deel 
van de respondenten was reeds betrokken bij een innovatie-project.  
Het onderzoek is momenteel in fase 2, de interview-fase. In juli zullen de focusgroepen plaatsvinden 
waarna in september de definitieve resultaten en adviezen bekend zullen zijn.  
 
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):  
Het doel is een discipline-overstijgend en praktisch handboek hoe innovatie in de MVO kan worden 
geïmplementeerd met speciaal aandacht voor drempels welke in de praktijk door AIOS worden ervaren 
en best practices, voorbeelden die het waard zijn gevolgd te worden. Op het congres zullen wij deze 
drempels en best practices kunnen presenteren. 
 
Referenties:  
1 De Jonge Specialist in samenwerking met Federatie van Medisch specialisten, 2018; Technologische 
innovatie in de medisch-specialistische vervolgopleiding  
2 Federatie van Medisch Specialisten, 2017; Visiedocument Medisch Specialist 2025 
 
Trefwoord: Curriculum: Integration, Learning outcomes: Information technology, Teaching & learning: 
Experiential learning  
 
Wijze van presentatie: Praktijkpaper 
 
 
  



EXTRA ONDERSTAANDE ABSTRACTS HEBBEN HETZELFDE ONDERWERP 
A4.3  

De arts-assistent als koorddanser: De kosten baten afweging die arts-
assistenten maken in het vragen van hulp bij het leveren van patiëntenzorg 

 
I.J. Jansen1, R.S. Stalmeijer2, M.E.W.M. Silkens3, K.L. Lombarts1 
1Amsterdam UMC loc. AMC,2Universiteit Maastricht,3University College London 
 
Probleemstelling:  
In het waarborgen van patiëntveiligheid is het essentieel dat arts-assistenten (AIOS) tijdig om hulp 
vragen aan andere zorgprofessionals bij het leveren van patiëntenzorg. Hulp vragen is daarnaast een 
belangrijk onderdeel van leren op de werkplek. Onderzoek naar factoren die AIOS beïnvloeden in het 
hulp vragen, richt zich met name op de rol van supervisoren1. Echter, vindt het werken en leren plaats in 
interactie met diverse andere zorgprofessionals (vb. verpleging, collega’s etc.) binnen een leerklimaat op 
de werkplek2. Verrassend genoeg is de rol van deze andere zorgprofessionals en het leerklimaat nog 
onderbelicht gebleven in proces van hulp vragen. Om dit beter te begrijpen kijkt deze studie met een 
bredere lens naar factoren en actoren die het hulp vragen van AIOS beïnvloeden en hoe AIOS hier 
vervolgens mee omgaan. Dit onderzoek werd gestuurd door de vraag: Hoe komt het besluit van AIOS 
om hulp te vragen tot stand, en hoe beïnvloeden factoren en actoren op de werkplek dit keuzeproces?   
 
Methode:  
Geleid door Constructivist Grounded Theory methodologie, selecteerden we doelgericht AIOS uit één 
academisch ziekenhuis van verschillende specialismen, opleidingsjaren en sekse. Dit resulteerde in 18 
semigestructureerde interviews gehouden tussen februari 2019 en december 2019. Het verzamelen, 
coderen en analyseren van de data had een iteratief karakter, gekenmerkt door de voortdurende 
vergelijking van codes om thema’s te identificeren en relaties tussen thema’s te verkennen. In een later 
stadium van het onderzoek hebben we theoretische sampling toegepast totdat we theoretische saturatie 
bereikten. 
 
Resultaten (en conclusie):  
AIOS beschreven de beslissing om hulp te vragen als een constante afweging van vier aspecten: 1) het 
bieden van veilige en goede patiëntenzorg, 2) de motivatie om zelfstandig te werken en handelen, 3) het 
behouden van geloofwaardigheid als jonge arts, en 4) het borgen van een goede relatie met alle 
zorgprofessionals. AIOS illustreerden het balanceren van de vier aspecten als een interne dialoog, die in 
elke situatie binnen de patiëntenzorg optrad als ze overwogen hulp te vragen. De interne dialoog werd 
beïnvloed door omgevingsfactoren op de werkplek: de relatie met supervisoren, interacties met andere 
zorgprofessionals binnen de afdeling en de leeromgeving. In de wisselwerking tussen enerzijds de 
interne dialoog en omgevingsfactoren op de werkplek, stond het bieden van veilige zorg altijd centraal. 
 
Discussie:  
Dit onderzoek verbrede de lens waarmee werd gekeken naar hulp vragen bij het leveren van 
patiëntenzorg. Deze lens gaf een completer beeld van het sociaal complexe proces van hulp vragen 
voor AIOS. In het besluit om hulp te vragen, vonden we dat AIOS goede en veilig zorg vooropstelde 
naast de persoonlijke zoektocht naar autonomie en geloofwaardigheid. We stelde vast dat actoren en 
factoren op de werkplek interacteren met deze interne dialoog van AIOS. Dit onderschrijft het belang om 
theorieën rondom werkplekleren te gebruiken, teneinde alle factoren en actoren die van invloed zijn op 
het hulp vragen - en daarmee leren - van AIOS te duiden. Tevens heeft het leerklimaat wat een afdeling 
creëert invloed op het proces van hulp vragen. Daarentegen vertelden AIOS dat afdelingen zich hier nog 
niet voldoende bewust van zijn. Om de patiëntveiligheid en het leren van AIOS te blijven borgen, is het 
belangrijk dat afdelingen zich bewust zijn de expliciete en impliciete verwachtingen die zij uitdragen. 
Toekomstig onderzoek zou kunnen kijken naar hoe supervisoren en verpleegkundigen het proces van 
hulp vragen van AIOS ervaren en welke rol zij hierin zien voor zichzelf. 
 
Referenties:  
1 Kennedy TJT, Regehr G, Baker GR, Lingard L. Preserving professional credibility: grounded theory 
study of medical trainees’ requests for clinical support. Bmj. 2009;338:b128. 
2 Billett S. Learning through work: workplace affordances and individual engagement. Journal of 
Workplace Learning. 2001;13(5):209-14. 
 
Trefwoord: Medical education: Postgraduate education, Research in medical education: All 
 
Wijze van presentatie: Onderzoekspaper 



A4.4  

Belemmerende en bevorderende factoren voor AIOS om hun toekomstige rol 
als medisch specialist in het oncologisch multidisciplinair overleg aan te leren 
Een kwalitatieve studie 

 
J.E.W. Walraven1, C.H.M. van der Meulen1, G.J. Hesselink1, V.E.P.P. Lemmens2, J.J.M. van der 
Hoeven1, R.H.A. Verhoeven2, I.M.E. Desar1 
1Radboud UMC,2Integraal kanker centrum Nederland 
 
Probleemstelling:  
In het oncologische multidisciplinaire overleg (MDO) wordt voor patiënten met kanker het optimale 
behandelplan besproken. Het MDO wordt wereldwijd gezien als hoeksteen voor goede kankerzorg. In 
Nederland streeft men er naar dat 90% van alle patiënten met kanker in een veelal tumorsoort-specifiek 
MDO besproken worden. Toenemende patiëntaantallen vragen om efficiënte MDO-discussies, hetgeen 
zowel individuele competenties (communicatie en kennis) alsook team competenties (samenwerken en 
leiderschap) vergt.1 Deze vaardigheden worden artsen in opleiding tot specialisten (AIOS) geacht te 
ontwikkelen tijdens MDO-deelname volgens het meester en gezel principe. Echter, de huidige generatie 
medisch specialisten die participeert in de MDO’s is niet getraind om te werken in multidisciplinair 
teamverband en een open teamcultuur is niet vanzelfsprekend.2 Formele scholingsprogramma’s rondom 
interprofessionele samenwerking ontbreken. Deze studie exploreert de belemmerende en bevorderende 
factoren voor het aanleren van competenties die noodzakelijk zijn voor goede MDO-participatie en 
inventariseert toekomstige scholingsopties. 
 
Methode:  
Een kwalitatieve studie werd uitgevoerd in de periode van mei 2018 tot mei 2019. Er werden 
semigestructureerde diepte interviews gehouden met medisch specialisten en AIOS van oncologische 
en ondersteunde specialismen participerend in MDO’s. Geïnterviewden werden doelbewust 
geselecteerd op basis van specialisme, regio en type ziekenhuis. Interviews werden opgenomen en 
verbatim getranscribeerd. Transcripten werden op inductieve wijze thematisch geanalyseerd door drie 
onderzoekers en interviews werden gehouden tot datasaturatie werd bereikt. 
 
Resultaten (en conclusie):  
Zestien medisch specialisten en negentien AIOS werden geïnterviewd. Er was een nagenoeg gelijke 
spreiding over de verschillende specialismen en ziekenhuisregio’s. Vier thema’s werden geïdentificeerd: 
educatieve, organisatorische, interpersoonlijke en persoonlijke factoren. De tijdsdruk in het MDO werkt 
hierbij belemmerend, zowel voor medisch specialisten die geen ruimte voelen voor educatieve 
verdieping, alsook voor AIOS die geen vragen kunnen of durven stellen. AIOS geven aan pas tegen het 
eind van de tumorsoort specifieke stage het benodigde inhoudelijke niveau te bereiken voor actieve 
deelname aan discussie. Daarnaast zijn zelfverzekerdheid, al dan niet voorbereid zijn, hiërarchie en 
sfeer in het MDO van invloed op het leerproces. De rol van de supervisor is voornamelijk gericht op het 
medisch inhoudelijke deel, interprofessionele samenwerkingscompetenties worden minder herkend als 
opleidingsdoel. Verdiepende scholingsprogramma’s richten zich bij voorkeur op communicatie en 
samenwerking. Suggesties hiervoor zijn simulatie-MDO’s voor AIOS (veilig, pauzes in kunnen lassen) of 
voor het hele MDO-team (bewustwording van teamklimaat). Daarnaast werd discipline overstijgend 
onderwijs in gedragsstijlen, vergadermanagement en pitching geopperd. 
 
Discussie:  
AIOS worden momenteel voorbereid op hun toekomstige rol in oncologische MDO’s middels observatie 
van supervisoren en actieve participatie. Echter, de grote tijdsdruk op MDO’s beperkt de educatieve 
mogelijkheden, zoals het toelichten van ingewikkelde casuïstiek of aandacht voor persoonlijke of 
teamcompetenties. AIOS van brede oncologische vakken lopen stages per tumorsoort, waarbij elke 
nieuwe stage naast nieuwe medische inhoud ook instappen in een nieuw multidisciplinair team, met 
telkens andere dynamiek en sfeer betekent. Persoonskenmerken van de AIOS, zoals assertiviteit en 
zelfverzekerdheid, bepalen de vrijheid waarbinnen zij zich bewegen in deze wisselende setting. Deze 
studie laat zien dat er behoeften voor geïndividualiseerde scholingsprogramma’s voor het aanleren van 
competenties voor adequate MDO-deelname bestaan. Vervolgstudies zouden zich moeten richten op 
simulatie-MDO’s met focus op interprofessionele competenties, waardoor naar verwachting niet alleen 
AIOS maar het hele MDO team zich verder ontwikkelt. 
 
Referenties:  
1 Soukup,T., et al., Successful strategies in implementing a multidisciplinary team working in the care of 



patients with cancer: an overview and synthesis of the available literature. J Multidiscip Healthc, 
2018.11:p.49-61.Hahlweg, P., et al.,  
2 Process quality of decision-making in multidisciplinary cancer team meetings: a structured 
observational study. BMC Cancer, 2017.17(1):p.772. 
 
Trefwoord: Learning outcomes: Teamwork, Teaching & learning: General, Research in medical 
education: Training 
 
Wijze van presentatie: Onderzoekspaper 
  



A5  

Promoveren om te specialiseren. Mag je ook ergens anders in excelleren? 

 
J.C. Mattijsen, S. van Goor 
De Geneeskundestudent 
 
Thema:  
Promoveren 
 
Doel:  
De huidige mening van opleiders ten aanzien van promoveren onder de aandacht brengen en 
brainstormen over alternatieve perspectieven voor het selecteren van een AIOS binnen een vakgroep. 
 
Doelgroep:  
Geneeskundestudenten, opleiders, anios, aios, promovendi 
 
Opzet: activiteiten en opbrengst:  
Het aantal promovendi in de gezondheidswetenschappen blijkt disproportioneel ten opzichte van de 
andere wetenschappen te stijgen (1). Heeft deze disproportionele stijging van promovendi binnen de 
gezondheidswetenschappen te maken met de toegenomen kans op een opleidingsplek? Hoe denken 
de medische opleiders over promoveren? En hoeveel studenten willen alleen promoveren voor een 
opleidingsplek? 
 
De Geneeskundestudent (DG) rapporteerde in 2018 (2), dat een op de drie geneeskundestudenten wil 
promoveren. Een kwart van de studenten die hierover twijfelt, zou dit enkel overwegen als het van 
invloed is op een opleidingsplek. In 2020 onderzocht DG de mening van specialisten (3). Hieruit bleek 
dat 55,6% van de opleiders van de ziekenhuisspecialisten van mening is, dat promoveren van invloed is 
op een opleidingsplek; 35% van hen is echter overtuigd dat je van promoveren geen betere arts wordt. 
 
DG acht zowel voor de persoonlijke ontwikkeling van studenten en jonge artsen, als voor de diversiteit 
van een vakgroep, het van belang om je te kunnen verdiepen in diverse vlakken, niet enkel het 
wetenschappelijke vlak. Hiervoor is het belangrijk de huidige selectiemethodes voor het aanstellen van 
een AIOS te evalueren en te bekijken welke andere kwaliteiten binnen een specialisme vakgroep van 
belang zijn. Gedurende de workshop hoopt DG achtergrond te bieden voor deze vraagstukken en met 
de deelnemers te brainstormen over alternatieve mogelijkheden van selectie voor een opleidingsplek. 
 
De sessie zal starten met een interactieve introductie om de deelnemers kennis te geven omtrent dit 
onderwerp. Vervolgens zal DG een panel faciliteren met als leden een opleider, een promovendus, een 
aios, en een geneeskundestudent; dit geeft deelnemers inzicht in de overwegingen om wel of niet te 
promoveren als toekomstig specialist. Daarna zullen twee werkgroepen gefaciliteerd worden, waarin 
deelnemers zich kunnen buigen over de vragen: “Welke kwaliteiten zijn belangrijk om op te selecteren 
binnen een vakgroep? “ en “Hoe kan men de wetenschappelijke vaardigheid welke wordt opgedaan 
tijdens een promotietraject ook op een alternatieve manier opdoen?”. De sessie zal afgesloten worden 
met het bespreken van de uitkomsten van beide werkgroepen, conclusies en ruimte voor vragen. 
 
Referenties:  
Koier, E. en Jonge, J de (2018). De zin van promoveren – Loopbanen en arbeidsmarktperspectieven 
van gepromoveerden. Ontleend aan Rathenau Instituut,Ghedri A, Bontje W (Ed.), Abdelmoumen A (Ed.) 
(2018.). Promoveren of profileren? Ontleend aan De GeneeskundestudentJ.C. Mattijsen, A. Ghedri, M. 
Reinhard Redactie: A. Abdelmoumen (Ed.), R. Casteleijn (Ed.) (2020). Promoveren opleiders. Ontleend 
aan De Geneeskundestudent. 
 
Max aantal deelnemers: 30 deelnemers 
 
Trefwoord: Learning outcomes: Research, Research in medical education: All, Medical education: 
Postgraduate education 
 
Wijze van presentatie: Rondetafel sessie 

 

  



A6  

Welke rol kan docentprofessionalisering spelen bij het ondersteunen van 
(loopbaan)ontwikkeling van medisch docenten? 

 
K.R. Timmermans1, A.D. Diemers2, A.I. Levert3, E.E. van Dijk3 
1Amsterdam UMC loc. AMC,2UMC Groningen,3Werkgroep Docentprofessionalisatie 
 
Thema:  
De NVMO werkgroep docentprofessionalisering heeft voor haar bijeenkomsten in 2019 / 2020 het thema 
loopbanen in medisch onderwijs centraal gezet. Tijdens het congres 2019 is de vraag besproken of 
carrièrepaden in onderwijs wenselijk zouden zijn en hoe zij er idealiter uit zouden zien. Ondertussen zijn 
er landelijk en in UMC’s verschillende plannen om de carrièremogelijkheden voor docenten in (medisch) 
onderwijs vorm te geven. In 2020 komt de VSNU met een raamwerk voor beoordeling, beloning en 
bevordering van docenten in het hoger onderwijs. Elke universiteit en UMC wordt geacht dit raamwerk 
uit te werken met instellingsspecifieke criteria.  
 
Tijdens deze rondetafelbijeenkomst wil de werkgroep daarom de relatie leggen tussen 
docentprofessionalisering en loopbaanmogelijkheden voor niet-klinische en klinische docenten. Als input 
voor de discussie wordt het onderzoek van Esther van Dijk (PhD kandidaat bij het UMC Utrecht en de 
Universiteit Utrecht) gebruikt. Zij heeft de carrièremogelijkheden en het professionaliseringsaanbod in 
het medisch onderwijs aan de hand van de verschillende taakgebieden van de docent beschreven (van 
Dijk, van Tartwijk, van der Schaaf, Kluijtmans, submitted). Zo blijkt bijvoorbeeld dat het doen van 
onderwijsonderzoek een grote rol speelt bij carrièremogelijkheden in onderwijs, maar dat er in 
docentprofessionaliseringaanbod weinig aandacht hiervoor is. Met deze achtergrondinformatie gaan de 
deelnemers met elkaar in discussie over hoe docentprofessionalisering docenten kan ondersteunen in 
hun loopbaanmogelijkheden en welke concrete veranderingen dit vraagt van de huidige 
docentprofessionaliseringsprogramma’s.  
 
Doel:  
Aan het einde van deze rondetafelbijeenkomst zijn deelnemers bekend met de ontwikkelingen op het 
gebied van loopbaanmogelijkheden in onderwijs. Daarnaast hebben zij concrete aanbevelingen 
geformuleerd hoe docentprofessionalisering loopbaanontwikkeling voor docenten in het medisch 
onderwijs kan ondersteunen. 
 
Doelgroep:  
Docenten, opleiders, studenten, aios, onderwijskundigen, beleidsmedewerkers en HR-medewerkers. 
 
Opzet: activiteiten en opbrengst:  
Tijdens de rondetafelbijeenkomst presenteren we de resultaten van het onderzoek van Esther van Dijk 
en het raamwerk van de VSNU en/of een praktijkvoorbeeld vanuit een UMC. Daarna gaan we op basis 
van stellingen met elkaar in discussie op welke manier docentprofessionalisering het waarderen en 
erkennen van een onderwijscarrière kan stimuleren. We willen hierbij de volgende vragen bespreken: 
Hoe doorloopt u uw eigen loopbaan in onderwijs en welke uitdagingen ondervindt u hierin? 
Aan welke thema’s zouden programma’s voor Faculty Development moeten voldoen en hoe zien deze 
programma’s er concreet uit? 
Hoe kan het VSNU raamwerk helpen in de vormgeving van loopbanen voor medisch onderwijs en/of in 
hoeverre is een praktijkvoorbeeld over te nemen naar andere instellingen? 
 
Referenties:  
1 van Dijk EE, van Tartwijk J, van der Schaaf MF, Kluijtmans M. [submitted]. What makes an expert 
university teacher? A systematic review and synthesis of frameworks for teacher expertise in higher 
education. 
2 2020. Ruimte voor ieders talent. Den Haag: VSNU. Verkregen via: 
https://www.vsnu.nl/recognitionandrewards/wp-content/uploads/2019/11/Position-paper-Room-for-
everyone%E2%80%99s-talent.pdf 
 
Max aantal deelnemers: 30 deelnemers 
 
Trefwoord: Teachers/Trainers: Faculty/Staff development, Teachers/Trainers: Recognition / Promotion / 
Tenure, Teachers/Trainers: Roles of the teacher 
 
Wijze van presentatie: Rondetafel sessie 



A7  
ACADEMISCHE VRIJHEID IN ONDERZOEK EN ONDERWIJS NVMO. WAT IS HET PROBLEEM? 
 
R. van der Leeuw, K. van Loon, E. Paternotte, I. Slootweg, L. Stammen, A.Wouterse,  
M. van Wijngaarden 
Werkgroep Academic Freedom 
 
De werkgroep Academic Freedom wil graag inzicht krijgen in wat Academic Freeedom voor ons allen 
betekent en wat wij hierin tegen komen in ons werk. Daarmee willen we dit jaar rond en tijdens het 
congres onderzoeken óf er een probleem is en zo ja, óf we die problemen met elkaar scherp kunnen 
krijgen. Juist door het thema Heilige huisjes zijn wij extra benieuwd of er huisjes er omver geworpen 
kunnen/moeten worden. 
 
Wij vragen u allen 3 korte vragen te beantwoorden en ons uw antwoord terug te sturen. Wij gaan alle 
data analyseren en clusteren om er tijdens het congres in een break-out room mee verder te gaan. 
Ons doel is te komen tot duiding van de resultaten, in geval van problemen een prioritering aan te 
brengen en waar nodig tot een actieplan te komen. Het kan zijn dat er geen gezamenlijk problemen 
zijn; dat is dan ook maar duidelijk.  



A8  

Beter leren door gebruik van visualisaties 

 
R. Burgerhout - van Turennout, M. Versteeg 
LUMC 
 
Thema:  
In deze workshop gaan we in op het gebruik maken van visualiseren om het leren te bevorderen. We 
maken daarbij geen gebruik van PowerPoint, maar van gewoon pen/stift en papier. Het omzetten van je 
boodschap in een beeld helpt jezelf om scherp te krijgen wat je precies wilt overbrengen en voor de 
ontvanger helpt het beeld om de informatie beter te onthouden. Beide personen leren hiervan. 
 
Doel:  
De deelnemers weten wat het effect van visualisatie kan zijn op het brein 
De deelnemers kunnen de basisbeginselen van visualiseren toepassen. 
De deelnemers weten waar en wanneer ze gebruik kunnen maken van visueel werken. 
 
Doelgroep:  
Iedereen die wil leren om op een effectieve manier iets uit te leggen / te presenteren. Dus medisch 
specialisten, docenten, trainers, maar ook aios en coassistenten. 
 
Opzet: activiteiten en opbrengst:  
Na een korte introductie op wat het effect is van visualisatie op het brein, zullen de deelnemers actief 
aan de slag gaan met het visueel alfabet en visualiseren van abstracte termen. Daarna werken we een 
visualisatie uit voor een uitleg die deelnemers vaak geven, bijvoorbeeld een proces/protocol dat vaak 
doorlopen wordt, een plan van aanpak of een dagprogramma. Tot slot wordt gekeken wat je er concreet 
in de praktijk mee kan gaan doen. 
 
Referenties:  
1 Sadoski, M., & Paivio, A. (2013). Imagery and text: A dual coding theory of reading and writing. 
Routledge. 
2 Anderson, J. R., & Bower, G. H. (2014). Human associative memory. Psychology press. 
University of Waterloo. (2018, December 6). Drawing is better than writing for memory retention. 
ScienceDaily. Retrieved April 17, 2020 from 
http://www.sciencedaily.com/releases/2018/12/181206114724.htm 
 
Max aantal deelnemers: 40 deelneemers 
 
Trefwoord: Learning outcomes: Teaching skills, Teachers/Trainers: All, Curriculum: Education 
environment 
 
Wijze van presentatie: Workshop 
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Van Heilig huisje tot Huis op zand: IPE van tekenbord tot implementatie. 
 
M. Schokking1, M.O. Reumerman2, S. de Bruijn3, A. Peters1, R. Sultan2, J. Tichelaar2 
1Radboudumc,2Amsterdam UMC, loc. VUmc,3Hogeschool Arnhem Nijmegen 
 
Thema:  
Als ontwerper van interprofessioneel onderwijs op medisch gebied staat het leren van studenten en 
professionals uit verschillende domeinen centraal. Dit onderwerp heeft de afgelopen jaren veel aandacht 
gekregen. Vele van ons hebben het idee iets met interprofessioneel onderwijs te gaan doen maar de 
implementatie van dit type onderwijs stuit vaak op weerstand en hindernissen. In deze workshop wordt 
het proces van de ontwikkeling van IPE van idee tot aan uitvoering belicht. Nadrukkelijk wordt ingegaan 
op de plekken van het losse zand (hindernissen) en worden de beste bouwstenen voor een sterke 
fundering (oplossingen in de vorm van een sterk IPE-team & goed project idee) besproken. 
 
Doel:  
Het doel van de workshop is het geven van inzicht in het ontwerpen en implementeren van IPE 
onderwijs waarbij de hindernissen en bouwstenen voor een succesvol IPE team & project als 
uitgangspunt dient. 
 
Doelgroep:  
Wij nodigen hiervoor docenten en zorgprofessionals uit, die een IPE-project hebben of gaan 
ontwikkelen, om zich in te schrijven voor deze workshop. 
 
Opzet: activiteiten en opbrengst:  
De workshop zal bestaan uit drie subonderdelen, een inleiding en een afsluiting. Na een inleiding 
worden twee voorbeelden van Interprofessionele samenwerking besproken. Een IPE samenwerking 
tussen Amsterdam UMC locatie VUmc en de Hogeschool Inholland dat al enkele jaren loopt en een IPE 
project wat nog in de kinderschoenen staat in het Radboudumc en de Hogeschool Arnhem. 
Aan de hand van deze voorbeelden (en voorbeelden die worden meegebracht door de deelnemers) 
wordt een discussie (in de vorm van een World Cafe) uitgelokt over de implementatie van IPE-onderwijs. 
Door de deelnemers te laten discussiëren over het losse zand en de beste bouwstenen voor een sterke 
fundering (hindernissen en oplossingen) hopen we aan het eind van de workshop de bouwtekeningen te 
hebben voor het ideale IPE-huisje. 
 
Max aantal deelnemers: 25 deelnemers 
 
Trefwoord: Curriculum: Inter-professional, Curriculum: Planning, Medical education: All 
 
Wijze van presentatie: Workshop 
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Verbetering van de onderwijskwaliteit: In hoeverre is de student aan zet? 

 
M. Kalee1, R.S. Jansen1, M.A. Rolvers2 
1UMC Utrecht,2Amsterdam UMC 
 
Thema:  
Studenttevredenheid speelt vaak een grote rol in kwaliteitszorgsystemen (Spooren, Brockx, & 
Mortelmans, 2013). Is dit een heilig huisje? Het studentoordeel dat wordt verkregen middels 
evaluatieformulieren wordt gebruikt ter indicatie van de onderwijskwaliteit. Vaak kunnen studenten 
aangeven hoe het onderwijs in hun ogen kan worden verbeterd. De genoemde verbeteringen hebben 
vrijwel altijd betrekking op veranderingen die door “de opleiding” (e.g., docenten, 
opleidingsmanagement) uitgevoerd moeten worden. Tegelijkertijd is het aandeel studenten dat actief 
betrokken is bij verbetering van de onderwijskwaliteit, en hier verantwoordelijkheid in neemt, beperkt. 
Hierdoor ontstaat de vraag of de centrale rol van studenttevredenheid in kwaliteitszorgsystemen de rol 
van de student als consument van onderwijskwaliteitsverbetering versterkt. Het thema dat bij deze ronde 
tafel centraal staat is daarom: de relatie tussen het meten van studenttevredenheid voor 
onderwijskwaliteit en de rol van studenten als consument bij onderwijskwaliteitsverbetering. 
 
Doel:  
1. Uitwisselen over de huidige situatie:  
 a. Ervaringen uitwisselen over de mate waarin de mening van studenten een rol speelt in het 
kwaliteitssysteem.  
 b. Bediscussiëren op welke manier kwaliteitszorgsystemen de rol van de student als consument van 
onderwijskwaliteitsverbetering beïnvloeden.  
 
2. Bediscussiëren van de gewenste situatie:  
 a. Bediscussiëren van de gewenste rol van studenten bij onderwijskwaliteitsverbetering.  
 b. Bestaande initiatieven delen en nieuwe ideeën bedenken om de gewenste situatie te creëren. 
 
Doelgroep:  
Iedereen die betrokken is bij kwaliteitszorg, zoals: studenten, docenten, managers, 
opleidingsdirecteuren, kwaliteitszorgmedewerkers. 
 
Opzet: activiteiten en opbrengst:  
Deelnemers geven op verschillende assen aan wat de rol van studenten is bij 
onderwijskwaliteitsverbetering in hun instelling. Hiermee wisselen deelnemers ervaringen uit en brengen 
we de huidige situaties in kaart. 
Deelnemers analyseren in groepjes hoe evaluatievragen de rol van de student mogelijk beïnvloedt. 
Hiermee stimuleren we bewustwording bij deelnemers van de invloed van evaluatieformulieren op de rol 
van de student. 
Deelnemers geven op verschillende assen hun persoonlijke gewenste situatie aan en lichten hun 
posities toe. Hiermee willen we enerzijds de gewenste situatie en de mate van consensus hierover en 
anderzijds de discrepantie tussen de huidige en de gewenste situatie zichtbaar maken. 
Moderatoren delen voorbeelden uit de literatuur waar de rol van de student in het kwaliteitssysteem op 
een innovatieve wijze is ingevuld. Hiermee stimuleren we de deelnemers tot creatief denken. 
Deelnemers brainstormen in groepjes over ideeën om tot de gewenste situatie te komen en pitchen hun 
ideeën. Hiermee verlaten deelnemers de workshop met inspiratie hoe de gewenste situatie te creëren. 
 
Referentie:  
1 Spooren, P., Brockx, B., & Mortelmans, D. (2013). On the validity of student evaluation of teaching: 
The state of the art. Review of Educational Research, 83(4), 598-642. 
 
Max aantal deelnemers : 30 
 
Trefwoord: Education management: Quality Assurance, Students/Trainees: All 
 
Wijze van presentatie: Rondetafel sessie 
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Effectiviteit Blended Learning en de rol van formatief toetsen 

 
D. Sent, L. Roossien, E. Stronkhorst 
Amsterdam UMC loc. AMC 
 
Context/probleemstelling of aanleiding:  
Het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) is in de afgelopen decennia toegenomen 
in het (hoger) onderwijs. Dit heeft onder andere geleid tot de opkomst van Blended Learning (BL), een 
onderwijsdidactiek waarin face-to-face (ftf) instructies worden gecombineerd met online lesmateriaal tot 
een samenhangend geheel. Aangenomen wordt dat BL bijdraagt aan een activerende onderwijsstijl en 
deep learning. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat BL effectiever is voor de leerprestaties dan alleen 
traditioneel onderwijs, zoals bijvoorbeeld hoorcolleges. Dit effect blijkt bij bèta-studierichtingen hoger dan 
bij andere studierichtingen.  Online zelfregulatie blijkt bij BL een kritische succesfactor te zijn. De 
bachelor Medische Informatiekunde van de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van 
Amsterdam (UvA) heeft als voorbereiding voor de curriculumvernieuwing één van de vakken volgens 
Blended Learning opgezet en onderwezen. Doel van onderliggende studie is om inzicht te krijgen in de 
effectiviteit van BL ten opzichte van traditioneel onderwijs en de rol van formatief toetsen hierin. 
 
Beschrijving van de interventie/innovatie:  
Het vak Wiskunde & Voortgezet Programmeren is in het studiejaar 2016/2017 voor het eerst gegeven in 
een BL-opzet. Leerprestaties van dit vak (N=32) worden vergeleken met leerprestaties uit het vorige 
cohort 2015/2016 (N=40), toen het vak nog op traditionele wijze werd aangeboden. Er waren geen 
significante verschillen tussen de leerprestaties van de eerder gegeven vakken van beide cohorten. 
Voor het vergelijken van BL-onderwijs met het traditionele onderwijs is gebruik gemaakt van een 
Hotelling’s T2-test. Om de (online) zelfregulatie van de studenten te bevorderen zijn wekelijks formatieve 
toetsen ingezet. Bij het onderzoeken van de rol van formatieve toetsing bij de effectiviteit van BL is er 
gekeken naar de relatie tussen de formatieve toetsen en de summatieve inleveropdrachten. Tevens is 
onderzocht in hoeverre studenten deze toetsen nuttig ervaren. Hiervoor is gebruik gemaakt van een 
gevalideerde vragenlijst. 
 
Ervaringen/analyse van de implementatie:  
Resultaten laten zien dat studenten bij het Blended Learning onderwijs significant hogere cijfers (p<0.05) 
behaalden dan de studenten die traditioneel onderwijs hadden gevolgd. In een aantal weken is er 
sprake van een significante samenhang tussen formatieve toets en summatieve inleveropdracht, de 
andere weken neigen naar in de richting van een trend. Tot slot is er een samenhang gevonden tussen 
ervaren online voorbereiding door studenten en hun leerprestaties.  
 
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):  
Uit deze resultaten kan geconcludeerd worden dat BL een meerwaarde kan zijn ten opzichte van het 
traditioneel onderwijs. Het is hierbij wel van belang dat er voldoende aandacht besteed wordt aan 
zelfregulatie. Ook ervaren studenten het gebruik van formatieve toetsen als positief en nuttig en dit kan 
mogelijk leiden tot betere leerprestaties. 
 
Referentie:  
1 Vo, Zhu & Diep, 2017; Meijnckens, Kroese, Haakmat & De Smidt, 2014 
 
Trefwoord: Teaching & learning: Blended learning, Medical education: Undergraduate education 
 
Wijze van presentatie: Praktijkpaper 
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Gebruik van e-learningprogramma ter voorbereiding op belangrijke 
farmacotherapietoetsen; The more the better? 

 
L.S. Kalfsvel, J. Versmissen, W.W. van den Broek, P.H.M. van der Kuy, F. van Rosse 
Erasmus MC 
 
Context/probleemstelling of aanleiding:  
Literatuur is onverdeeld over het gebrek aan bekwaamheid van medicatie voorschrijven bij jonge 
dokters. Een manier om dit te veranderen is door te kijken naar verbetermogelijkheden in het onderwijs. 
P-scribe is een Nederlands web-based e-learning platform, ontworpen voor het oefenen van 
farmacotherapie door farmacie- en geneeskundestudenten. P-scribe wordt in alle Nederlandse, en 
enkele Belgische, universitaire medisch centra gebruikt. In het Erasmus MC (Rotterdam) wordt P-scribe 
gebruikt in het mastercurriculum van de geneeskunde opleiding, als onderdeel van het ‘flipped 
classroom’ onderwijs. Verschillende (niet-)verplichte e-modules zijn geïntegreerd in het curriculum, 
welke op elk moment en vanaf elke plek beschikbaar zijn. Voor zover bekend is het effect van deze e-
modules op de Landelijke Farmacotherapie Eindtoets (LFTE) en op de voorschrijfvaardigheid nog niet 
geanalyseerd. 
 
Beschrijving van de interventie/innovatie:  
Alle 270 geneeskundestudenten vanuit het Erasmus MC die hun masteropleiding zijn begonnen in 
2017-2018 werden geïncludeerd. Via datatracking werd de tijd die studenten besteedden aan 
verschillende e-modules en oefentoetsen gedocumenteerd. De resultaten van de LFTE en de praktische 
voorschrijftoets werden geanalyseerd om correlatie tussen de tijd gespendeerd aan P-scribe en de 
resultaten te onderzoeken. 
 
Ervaringen/analyse van de implementatie:  
Studenten die de LFTE in één keer hebben gehaald oefenen in totaal gemiddeld 5 uur meer met P-
scribe dan de studenten die de toets niet in één keer halen (P <0.05). Dit verschil is ook zichtbaar bij de 
voorschrijftoets, waar deze studenten gemiddeld 3,3 uur meer studeren dan studenten die deze toets 
niet in één keer halen; dit verschil is niet significant (P = 0.072). Studenten spenderen niet meer tijd aan 
oefentoetsen. Studenten oefenen niet alleen langer, maar ook ook vaker (bijvoorbeeld door e-modules 
te herhalen of extra facultatieve e-modules te doen); bij de LFTE gemiddeld zes keer vaker (P <0.05) en 
bij de voorschrijftoets gemiddeld vijf keer vaker (P = 0.006). Het gebruikspatroon van oefentoetsen 
gerelateerd aan het tijdstip van de toetsen wordt nog geanalyseerd en de resultaten zullen klaar zijn om 
te presenteren op het NVMO congres. 
 
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):  
Waar er bij de voorschrijftoets weinig andere oefenmogelijkheden dan P-scribe zijn, is er voor de LFTE 
veel ander studiemateriaal. Het is dan ook opmerkelijk dat het verschil in gebruik van P-scribe vooral 
zichtbaar is bij de resultaten van de LFTE. Opvallend is dat er geen verschil is in het gebruik van 
oefentoetsen tussen studenten die de toetsen in één keer halen en studenten die de toets moeten 
herkansen. Het verschil ligt juist in het gebruik van de andere e-modules. Concluderend hebben 
studenten die meer tijd en met hogere frequentie de e-modules in P-scribe gebruiken betere resultaten 
op zowel de kennistoets als voor hun praktische voorschrijfvaardigheden. 
 
Trefwoord: Learning outcomes: Patient management / prescribing, Teaching & learning: e-
learning/computers 
 
Wijze van presentatie: Praktijkpaper 
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De Digitafel als hulpmiddel voor medisch ethisch onderwijs 

 
R.W. van der Molen, E.L.M. Maeckelberghe 
UMC Groningen 
 
Context/probleemstelling of aanleiding:  
Omdat medisch studenten zich tijdens hun opleiding moeten bekwamen in medisch onderzoek is inzicht 
in de werkwijze van een medisch ethische toetsingscommissie (METC) relevant. Deze thematiek is 
relatief abstract en vereist het combineren van normatieve argumenten met onderzoeksinhoudelijke en 
methodologische vraagstukken. Om deze drempel voor studenten te slechten, is in Groningen de 
Digitafel ingezet bij het uitvoeren van een groepsopdracht over de medisch-ethische beoordeling van 
een onderzoeksvoorstel. 
 
Beschrijving van de interventie/innovatie:  
De Digitafel bestaat uit een touch-screen van 1,5 m2 (grote iPad), waarop m.b.v. programmatuur 
begrippen, argumenten en denkprocessen zichtbaar en manipuleerbaar worden gemaakt. De 
deelnemers rond de Tafel kunnen zo hun argumentatie zichtbaar maken en door manipulatie op de 
Tafel systematisch alle voor- en tegenargumenten met elkaar bespreken. Dit leidt tot transparante, 
gezamenlijke besluitvorming. Een ‘Tafelheer of –dame’ (docent) bereidt de sessie voor en stuurt zo 
nodig het proces bij.  
 
Voor deze opdracht is de Digitafel ingesteld om het beoordelen van een onderzoeksprotocol door een 
METC te simuleren, waarbij een groep van 5 studenten verschillende rollen van de commissie op zich 
nemen en een onderzoeksprotocol beoordelen. Discussie over het protocol gebeurt door het ordenen en 
bespreken van vragen, die vooraf door de studenten opgesteld zijn. Deze vragen zijn interactief 
beschikbaar op de Digitafel en kunnen verschoven, vergroot of verkleind en verwijderd worden. Tijdens 
het gesprek kunnen screenshots gemaakt worden van het scherm. De beoordeling van het protocol aan 
de Digitafel duurt ongeveer een uur. 
 
Ervaringen/analyse van de implementatie:  
In september 2018 is deze opdracht opgesteld in het kader van een pilotonderzoek en gebruikt als 
onderdeel van de researchmaster Clinical Psychosocial Epidemiology en de master Biomedical 
Engineering. Voor dit onderzoek heeft een deel van de studenten de opdracht met behulp van de 
Digitafel uitgewerkt en een deel zonder. We hebben ons gericht op studenten die aan het begin van het 
academisch onderzoek staan, waarvoor bekwaamheid in het beoordelen van medisch onderzoek van 
groot belang kan zijn. 
  
Inmiddels wordt de opdracht standaard gebruikt in bovengenoemde masterprogramma’s en daarnaast 
bij jaar 3 van de bacheloropleiding geneeskunde, als onderdeel van de Junior Scientific Masterclass. De 
inzet van deze opdracht naar andere onderwijsprogramma’s wordt momenteel overwogen. 
 
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):  
De betrokken studenten waren enthousiast over de opdracht en het gebruik van de Digitafel. Ze 
meldden dat ze actief betrokken waren, een beter begrip kregen van medisch-ethische beoordeling en 
het gevoel hadden dat ze hun eigen werk zouden verbeteren. 
De docenten zagen dat de kwaliteit en uitvoering van de opdrachten gemaakt met de Digitafel hoger 
was. 
Het combineren van normatieve argumenten met onderzoeksinhoudelijke en methodologische 
vraagstukken kan goed getraind worden met behulp van de digitafel. 
 
Trefwoord: Learning outcomes: Reflection / Critical thinking / decision-making / clinical reasoning, 
Learning outcomes: Research, Teaching & learning: Experiential learning 
 
Wijze van presentatie: Praktijkpaper 
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Adaptief Leren: One Size Does Not Fit All 
 
M.M. van Wermeskerken, E. van Venrooij, M. Dankbaar 
Erasmus MC 
 
Context/probleemstelling of aanleiding:  
Steeds vaker wordt het onderwijsconcept flipping the classroom toegepast, waarbij studenten zich 
zelfstandig door middel van online leeractiviteiten (e-modules, video) voorbereiden op het 
contactonderwijs om hierin verder te verdiepen.1 Het idee hierachter is dat studenten dan op een gelijk 
niveau starten met het contactonderwijs. Een aspect wat echter minder aandacht krijgt is de voorkennis 
of interesse van de student aan het begin van de online voorbereiding, die vaak een one size fits all 
benadering volgt: Alle studenten doorlopen doorgaans dezelfde online leeractiviteiten, ongeacht 
individuele verschillen in voorkennis of interesse. 
In ons “Adaptief Leren” project gebruiken we daarom de didactische mogelijkheden van online leren om 
adaptiviteit in te zetten bij de online voorbereiding of in het contactonderwijs. We beogen hiermee de 
efficiëntie van de voorbereiding te verbeteren, studentmotivatie te verhogen en studenten meer 
eigenaarschap te geven over hun leerproces. 
 
Beschrijving van de interventie/innovatie:  
Het project bestaat uit 3 fases: 
1-Literatuuronderzoek en inventarisatie onderwijspraktijk 
2-Modellen voor adaptief leren uitwerken 
3-Implementatie van adaptiviteit in onderwijs 
 
Ervaringen/analyse van de implementatie:  
1: Onderzoek wijst uit dat leeractiviteiten of -inhoud afstemmen op de leerbehoefte van de student de 
motivatie bevordert en kan bijdragen aan effectief en zelfregulerend leren; de student ziet welke kennis 
of vaardigheid (on)voldoende beheerst wordt en kan studiegedrag hierop aanpassen. De 
onderwijspraktijk laat zien dat er veel aandacht is voor adaptief leren (m.n. hoger onderwijs), maar dat 
verschillende opvattingen/definities circuleren over adaptiviteit. 
2: Modellen voor adaptief leren in onderwijs: 
Adaptieve voorbereiding: Doel is dat studenten een gelijk startniveau hebben bij aanvang van het 
contactonderwijs. Bij modules voor het opfrissen van bestaande kennis zullen toetsvragen aan het begin 
van de online voorbereiding aangeboden worden. Studenten krijgen vervolgens feedback op hun 
kennis- en begripsniveau, opdat zij dit gericht kunnen aanpakken. Bij modules waarin nieuwe stof 
aangeboden wordt worden toetsvragen aan het einde van de module gepresenteerd, zodat studenten 
hun kennis en begrip kunnen toetsen en eventueel kunnen herhalen. 
Adaptief contactonderwijs: Doel is de learning analytics uit de online voorbereiding zo in te zetten dat 
meer aandacht besteed wordt aan onderwerpen/casuïstiek die studenten minder goed beheersen. 
3: Er wordt gewerkt aan implementatie van adaptiviteit in online e-modules en in het contactonderwijs. 
Resultaten worden gedeeld tijdens het NVMO-congres. 
 
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):  
Er zijn verschillende manieren om adaptiviteit toe te voegen aan onderwijs, zowel in de online 
voorbereiding als in het contactonderwijs. 
Adaptiviteit toevoegen aan het onderwijs vraagt extra inspanningen van de docent bijvoorbeeld voor 
ontwikkeling van extra oefenvragen of -materiaal of verschillende casuïstiek om tegemoet te komen aan 
verschillende interesses. 
 
Referentie:  
1 Akçayir, G., & Akçayir, M. (2018). The flipped classroom: A review of its advantages and challenges. 
Computers & Education, 126, 334-345. doi:10.1016/j.compedu.2018.07.021 
 
Trefwoord: 98. Teaching & learning: Blended learning, 103. Teaching & learning: e-learning/computers, 
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F2F versus online anamnesetraining 

 
A. van 't Spijker 
Erasmus MC 
 
Context/probleemstelling of aanleiding:  
De coronacrisis dwong docenten om hun onderwijs om te zetten van F2F naar online onderwijs. 
Grootschalig onderwijs kon relatief gemakkelijk worden gestreamd, maar praktisch onderwijs was 
lastiger. Het oefenen van lichamelijk onderzoek is online niet mogelijk; een anamnese kan wel online, 
maar vraagt andere communicatievaardigheden. 
 
Beschrijving van de interventie/innovatie:  
In Rotterdam hebben we de een gespreksvaardighedenles gebruikt om een online anamnese te 
oefenen. Bij het voorbereiden van deze les bleek dat er relatief weinig ervaring is met het afnemen van 
een consult op afstand. 
Studenten oefenden in tweetallen via een videoverbinding een anamnese op elkaar, waarbij de eerste 
helft van het gesprek de videocamera uitstond (en dus alleen geluidsverbinding beschikbaar was, 
vergelijkbaar met een telefonisch consult) en de tweede helft de camera aanstond. Op deze manier kon 
een telefonisch consult vergeleken worden met een videoconsult. 
Studenten werd gevraagd om een opname van de consulten te delen met de coördinator van de les op 
vrijwillige basis. 
 
Ervaringen/analyse van de implementatie:  
Studenten beschreven dat de inhoud van de anamnese niet zo veel verschilt van de anamnese die ze 
F2F afnemen. Wel merken ze dat het contact maken en houden met de patiënt lastiger is. Dat is met 
name bij een gesimuleerde telefonische anamnese en in mindere mate ook bij een gesimuleerde 
anamnese met videoverbinding. Vooral het laten blijken van empathie wordt door de studenten als lastig 
gezien. Ze ervaren het gebrek aan direct contact als een barrière bij het tonen van empathie. Ook de 
kwaliteit van de verbinding speelt daarbij mee. Bij een telefonisch consult missen ze de feedback van de 
mimiek van de patiënt, bij een videoverbinding is de kwaliteit van de verbinding van invloed op hoe ze 
de emotionele situatie van de patiënt inschatten en in staat zijn daar adequaat op te reageren. 
 
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):  
Studenten waren op zich blij met de mogelijkheid om te oefenen in een online anamnese. Wel 
benoemden ze dat ze onzeker waren over hun vaardigheden hierbij, zeker wanneer een online 
anamnese gebruikt wordt als alternatief voor een F2F station in een stationstoets. Op basis van hun 
feedback, de ervaring van docenten bij deze les en de door de studenten gedeelde opnames, zijn de 
beoordelingsformulieren voor de stationstoets bekeken en aangepast. Met name de algemene aspecten 
van een consult (contact maken, emotionele reflectie en empathie tonen, regie voeren over het gesprek) 
zijn kritisch bekeken en in een rubric geplaatst om duidelijkheid te geven aan zowel studenten als 
docenten. 
Daarnaast wordt na afloop van de toets geëvalueerd in hoeverre een online consult een vervanging dan 
wel een aanvulling is op het bestaande onderwijs.  
 
Trefwoord: Teaching & learning: Blended learning 
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Augmented Reality stimuleert motivatie om neuroanatomie te bestuderen 

 
A.M. van Cappellen van Walsum, C.E.E.M. van der Zee, K. Bolek, G. de Jong, D.J.H.A. Henssen 
Radboudumc 
 
Context/probleemstelling of aanleiding:  
Een aantal onderzoeksgroepen hebben het gebruik van Augmented Reality (AR) in onderwijs in het 
algemeen, maar ook speciaal in de neuroanatomie, gerapporteerd (ref a). Dit eerdere onderzoek toonde 
aan dat onderwijs dat gebruik maakt van AR, zoals bv in het uitdagende neuroanatomie-onderwijs, dit 
onderwijs attractief maakt voor jonge studenten. Ook vergemakkelijkte het het leren van de lange lijst 
van neuroanatomie gebieden en termen. Echter, of deze attractiviteit ook rechtstreeks de motivatie 
verhoogt is nog niet onderzocht. Wij onderzoeken daarom in deze studie, mbv kwantitatieve 
(vragenlijsten) en kwalitatieve (interviews) methoden, het effect van AR op motivatie. 
 
Beschrijving van de interventie/innovatie:  
Onderzocht is of, en hoe, GreyMapp, een AR applicatie (in de snijzaal aangeboden op tablet, als een 
van de leerstations (ref b)), bijdraagt aan de motivatie om neuroanatomie te bestuderen in een groep 2e 
jaars Medische studenten en Biomedische Wetenschappen studenten (n=222; gem leeftijd: 19.7 ± 1.4 
jr). Er is gebruik gemaakt van de IMMS (Instructional Measure of Motivation Survey) voor de 
kwantitatieve meting. Gemeten is: de totale IMMS score, voor algehele motivatie, en de score voor 
afzonderlijke motivatie componenten (namelijk: Attention, Relevance, Confidence and Satisfaction). 
Voor de kwalitatieve observatie(s) zijn 19 studenten geinterviewd adhv vier specifieke vragen. Elk 
interview is opgenomen, daarna verbatim uitgeschreven, en uit de antwoorden zijn tenslotte drie grote 
thema’s gedestilleerd. 
 
Ervaringen/analyse van de implementatie:  
Van de vier IMMS componenten (Attention, Relevance, Confidence, Satisfaction) is er een verschil te 
zien voor component Relevance: de mannelijke studenten toonden een significant hogere score in 
vergelijking met de vrouwelijke studenten (p < 0.024). De groep Medische studenten werd vergeleken 
met de groep Biomedische Wetenschappen studenten en liet een verschil zien in de component 
Confidence: de Biomedische Wetenschappen studenten waardeerden de AR applicatie GreyMapp met 
een significant hogere score voor Confidence dan de Medische studenten (p < 0.011). De scores voor 
de andere componenten waren niet verschillend tussen mannen en vrouwen, of tussen de twee 
studierichtingen. Interessante items uit de interviews zijn de quotes van studenten die aangeven dat 
gebruik van AR hun motivatie voor het bestuderen van subcortical (verborgen) hersenstructuren 
verhoogde. Ook vertellen studenten dat AR als handig werd ervaren, en motiveerde, tijdens het 
studeren voor een anatomie examen. 
 
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):  
Deze studie laat zien dat studenten blijkbaar gemotiveerd worden om neuroanatomie te bestuderen als 
zij AR (de AR applicatie GreyMapp) kunnen gebruiken; Het is wel zo dat de motivatie component per 
subgroep verschilt. 
 
Referenties:  
1 Henssen DJHA, van den Heuvel L, De Jong G, Vorstenbosch MATM, van Cappellen van Walsum AM, 
Van den Hurk MM, Kooloos JGM, Bartels RHMA. 2019. Neuroanatomy learning: Augmented reality vs. 
Cross-sections. Anat Sci Educ. ePub in 2019 
2 Kooloos JG, de Waal Malefijt MC, Ruiter DJ, Vorstenbosch MA. 2012. Loosely-guided, self-directed 
learning versus strictly-guided, station-based learning in gross anatomy. Anat Sci Educ 5: 340-346. 
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Kunnen studenten hun eigen escape room ontwerpen? Lessons learned uit 
onze escape room over de opiatencrisis 

 
M.J. Bakkum1, J. Tichelaar1, M.C. Richir2, M.A. van Agtmael1 
1Amsterdam UMC Loc VUmc,2UMC Utrecht 
 
Context/probleemstelling of aanleiding:  
Educatieve escape rooms vormen een interessante combinatie tussen ervaringsleren, peer group leren 
en serious gaming. Ze zijn ideaal inzetbaar om lang blijvend bewustzijn te creëren over belangrijke 
onderwerpen in de zorg, zoals bijvoorbeeld handhygiëne en antibioticaresistentie. Tijdens de 
ontwikkeling van onze escape room over opiaat-gerelateerde problematiek, ontdekten we al snel dat het 
ontwerpen van een escape room misschien nog wel een grotere uitdaging is dan het spelen ervan. 
Onder de hypothese dat dit een leuke en leerzame uitdaging vormt voor studenten, hebben wij de 
opdracht aangepast. 
 
Beschrijving van de interventie/innovatie:  
39 studenten die de minor interne geneeskunde volgden werden verdeeld in 3 gelijke groepen. Iedere 
groep kreeg de opdracht om een escape room te creëren aan de hand van 5 (in samenwerking met het 
Instituut Voor Verantwoord Medicijngebruik opgestelde) leerdoelen. Hiertoe werd iedere groep 
onderverdeeld in vier teams die ieder één leerdoel verwerkte in een escape room-achtige puzzel. Het 
vijfde leerdoel werd door de begeleidende docent in een puzzel verwerkt. Studenten kregen één maand 
de tijd en volledige vrijheid om hun puzzel te ontwerpen. Omdat we het design willen delen op een open 
onderwijsplatform, mochten de studenten alleen gebruik maken van “gemakkelijk verkrijgbare middelen” 
en (cijfer)slotjes. Ze werden aangemoedigd om ook verbanden te maken met de puzzels van hun 
medestudenten. Zodoende ontstonden drie escape rooms die in afsluitend practicum gespeeld werden. 
Tijdens dit practicum was tevens een jury aanwezig, die de makers van de meest originele en leerzame 
puzzel beloonde met een prijs. 
 
Ervaringen/analyse van de implementatie:  
Het spelen van de escape room werd goed geëvalueerd (79% vond het leuk), maar de ontwerpopdracht 
werd minder goed beoordeeld (45% vond het leuk). Met name over de hoeveelheid werk die het 
ontwerpen heeft gekost waren de studenten negatief, zeker omdat deze opdracht niet werd beoordeeld 
voor studiepunten en samenviel met andere opdrachten. De vrijheid en creativiteit van de opdracht 
werden juist positief beoordeeld. Desgevraagd gaven studenten aan vooral “samenwerking” en “creatief 
denken” geleerd te hebben. De opiaat-gerelateerde leerdoelen werden minder genoemd. Dit kwam 
waarschijnlijk door de moeilijke balans tussen “leuke” en “leerzame” puzzels. Alle escaperooms waren 
goed speelbaar en voelden ondanks de losse puzzels als één geheel. Begeleiding van de teams en het 
regelen van benodigdheden was tijdsintensief voor de docent. De totale materiaalkosten van de drie 
escape rooms waren minder dan €80,-. 
 
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):  
Het ontwerpen van een educatieve escape room geeft een leuke, leerzame en uitdagende ervaring, 
maar wordt snel tijdsintensief voor student en docent. Met een beperkt aantal leerdoelen, goede 
planning en waardering met studiepunten kan een dergelijke opdracht een succes worden. Voor een 
video impressie zie: https://vimeo.com/378975811 
 
Trefwoord: Teaching & learning: Games, Teaching & learning: Small group, Teaching & learning: 
Experiential learning 
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Innovatieve digitale onderwijsmethoden voor de klinische farmacologie: Een 
internationale overzichtsstudie 

 
M.J. Bakkum1, J. Tichelaar1, M.C. Richir2, M.A. van Agtmael1 
1Amsterdam UMC loc. VUmc, 2UMC Utrecht 
 
Probleemstelling:  
Afstuderende geneeskundestudenten in heel Europa zijn onvoldoende voorbereid om op veilige en 
effectieve wijze medicatie voor te schrijven (1). Dit komt ten delen doordat klinisch farmacologisch (KF) 
onderwijs in grote delen van Europa is gebaseerd op traditionele kennisoverdracht middels colleges en 
tekstboeken (2). Voorschrijven is een vaardigheid die tijdens de opleiding moet worden geoefend, van 
probleemgericht onderwijs zijn vele malen betere resultaten bekend. De transitie naar een 
probleemgericht KF curriculum blijkt niet eenvoudig. De Europese vereniging voor klinische 
farmacologie (EACPT) heeft als doelstelling om hierbij te assisteren, onder meer in de vorm van een 
internationaal online samenwerkings- en uitwisselingsplatform voor (open) digitaal onderwijs. Als 
fundament voor dit platform stelden wij de onderzoeksvragen: Welke digitale onderwijsmethoden voor 
KF worden momenteel gebruikt in Europa? Welke eigenschappen hebben deze methoden en hoe 
geschikt zijn ze om internationaal KF onderwijs te verbeteren (probleemgerichter te maken) en te 
harmoniseren? 
 
Methode:  
Een online vragenlijst werd gestuurd aan 393 internationale (hoofd)docenten KF van 282 geneeskunde- 
en farmacieopleidingen in Europa. Hen werd gevraagd om hun “best practice” digitale 
onderwijsmethoden voor de klinische (niet basale) farmacologie te omschrijven. De Engels- en 
Nederlandstalige online beschikbare onderwijsmethoden werden aanvullend bezocht en beoordeeld 
door de onderzoekers. Deze studie werd uitgevoerd met een niet-WMO verklaring (METC VUmc) en 
goedkeuring van de NVMO ethical review board (2018.8.12). 
 
Resultaten (en conclusie):  
De antwoorden van 99 KF docenten van 95 universiteiten uit 26 (pre-Brexit) EU landen werden 
geanalyseerd. 70% van de universiteiten maakte gebruik van digitale onderwijsmethoden voor KF en in 
totaal werden 88 van deze methoden omschreven. 24% betrof een e-learningmodule, 9% video’s en 8% 
digitale toetsen, maar ook innovatievere methoden zoals simulatoren voor farmacokinetiek en 
farmacodynamiek (10%), virtuele patiënten (8%), sociale media (6%), serious games (5%) en 
oefenomgevingen binnen digitale voorschrijfprogramma’s (2%) werden genoemd. 57% van deze digitale 
onderwijsmethoden was altijd en overal toegankelijk voor studenten en 38% was casus gestuurd. Van 
66 onderwijsmethoden waren de leerdoelen bekend, slechts 35% van deze methoden hadden 1 of meer 
vaardigheden als leerdoel, de andere waren gericht op kennis. Met oog op het internationaal uitwisselen 
van de onderwijsmethoden kunnen toegankelijkheidsproblemen en auteursrechtbezwaren verwacht 
worden. Slechts 31% van de onderwijsmethoden was gratis en open te gebruiken en slechts 2 (2%) 
voldeden aan de definitie van open onderwijs (vrij te gebruiken, aan te passen en opnieuw te delen). 
 
Discussie:  
Hoewel de resultaten laten zien dat veel universiteiten gebruik maken van digitale (innovatieve en 
minder innovatieve) onderwijsmethoden, blijkt dat deze methoden niet zondermeer gebruikt kunnen 
worden om het internationale KF onderwijs meer probleemgericht te maken en te harmoniseren. In lijn 
met eerder onderzoek, blijkt dat ook het digitale onderwijs nog grotendeels gericht is op de kennis en 
niet op de vaardigheid van voorschrijven (2). Bij de ontwikkeling van toekomstig KF onderwijs, dient men 
een probleemgerichte onderwijsmethode te hanteren – bijvoorbeeld aan de hand van de zes stappen 
van de WHO guide to good prescribing. Ten tweede blijken de onderwijsmethoden slecht toegankelijk 
voor buitenstaanders. Van commerciële methoden zijn restricties begrijpelijk, maar ook de meerderheid 
van de publieke organisaties plaatst de onderwijsmethoden in leeromgevingen die alleen voor eigen 
studenten toegankelijk zijn. De redenen hiervoor en de attitudes ten aanzien van open onderwijs binnen 
de Europese KF docenten zullen in de nabije toekomst worden onderzocht. 
Referenties:  
1 Brinkman et al Clin Pharmacol Ther. 2017 Feb;101(2):281-289. 
2 Brinkman et al Clin Pharmacol Ther. 2017 Nov;102(5):815-822 
Trefwoord: Teaching & learning: e-learning/computers, Teaching & learning: All, Curriculum: Problem-
based 
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Het nut van Augmented Reality in het anatomie onderwijs: een meta-analyse 

 
D.J.H.A. Henssen, A.M. van Cappellen van Walsum, K. Bolek, G. de Jong 
Radboud UMC 
 
Probleemstelling:  
Traditioneel anatomie onderwijs maakt gebruik van stoffelijke overschotten van personen welke bij leven 
hun lichaam hebben geschonken ten behoeve van de wetenschap(1). Deze stoffelijke overschotten 
worden ingezet tijdens zogenaamde snijzaalpractica waarbij studenten de kans krijgen om het lichaam, 
onder strikte supervisie, te ontleden. Een andere optie is dat studenten werken met verschillende reeds 
geprepareerde weefsels. Echter, wegens de relatieve schaarste van stoffelijke overschotten voor het 
anatomie-onderwijs en de financiële nadelen welke aan dit klassieke anatomie onderwijs kleven, zoeken 
anatomiedocenten naar aanvullende lesmethoden die tevens beter aansluiten bij het digitale profiel van 
de hedendaagse student en voldoen aan het anytime, anywhere principe(2). 
Eén van deze toepassingen betreft Augmented Reality (AR) waarbij een tablet, smartphone of headset 
wordt gebruikt om de gebruikers omgeving aan te passen. Verschillende losstaande wetenschappelijke 
studies hebben de effectiviteit van AR vergeleken met andere vormen van anatomie onderwijs, maar 
een overzicht van de resultaten op meta-niveau ontbreekt. Daarnaast is in meerdere studies beschreven 
dat drie-dimensioneel (3D) inzicht van de student, gemeten met behulp van de Mental Rotation Test 
(MRT), effect heeft op de leerprestatie. Ook brengen de meeste studies de motivatie van studenten in 
kaart. De associatie tussen deze student-gebonden factoren en het beoogde leereffect zijn echter niet 
eenduidig. Deze studie meta-analyseerde daarom de leereffecten van AR en de invloed van 
eergenoemde factoren hierop. 
 
Methode:  
Systematisch werden PubMed, EMBASE, Google Scholar en de Cochrane Library doorzocht door twee 
onderzoekers. De gevonden publicaties werden systematisch beoordeeld met vooraf gedefinieerde 
inclusie- en exclusie criteria. SPSS en Open MetaAnalyst software werden gebruikt voor statistische 
toetsing. 
 
Resultaten (en conclusie):  
Van de gevonden 398 publicaties konden 5 wetenschappelijke publicaties(3-7) worden geïncludeerd. 
Tezamen representeerden deze publicaties 508 participanten (240 AR-participanten en 268 controle-
participanten; 202 vrouwen/306 mannen). Meta-analyse toonde geen significant verschil aan in toets-
scores tussen de beide groepen (-0.8%;P=0.732). Sub-analyse toonde aan dat AR onderwijs significant 
slechtere toets-scores opleverde dan onderwijs met doorsnedes (-5.7%;P=0.024). Meta-regressie 
analyse toonde geen correlatie tussen toets-scores en 3D inzicht. De motivatie van studenten en de 
betrokkenheid van studenten bij het onderwijs kon echter niet worden geïncludeerd vanwege het gebrek 
aan een gevalideerde kwantificeerbare maat. 
 
Discussie:  
De huidige meta-analyse toont aan dat AR een significant nadelige impact kan hebben op het leren van 
anatomie ten opzichte van het gebruik van doorsnedes of radiologische scans. De uitkomsten van AR 
werden op meta-niveau niet beïnvloed door het 3D inzicht van studenten. Echter, slechts enkele studies 
konden worden gebruikt voor deze meta-analyse hetgeen aantoont dat er behoefte is aan grotere, 
gerandomiseerde en gecontroleerde studies op het gebied van AR in het anatomie-onderwijs. 
 
Referenties:  
1 Pandy, P., & Zimitat, C. (2007). Medical students’ learning of anatomy: Memorisation, understanding 
and visualization. Medical Education, 41(1), 7-14. 
2 Albanese, M. (2010). The gross anatomy laboratory: A prototype for simulation-based medical 
education. Medical Education, 44(1), 7-9. 
3 Barmaki, R., et al., Enhancement of Anatomical Education Using Augmented Reality: An Empirical 
Study of Body Painting. Anatomical Sciences Education, 2019. 12(6): p. 599-609. 
4 Bogomolova, K., et al., The Effect of Stereoscopic Augmented Reality Visualization on Learning 
Anatomy and the Modifying Effect of Visual-Spatial Abilities: A Double-Center Randomized Controlled 
Trial. Anatomical Sciences Education, 2020. 
5 Bork, F., et al., The Benefits of an Augmented Reality Magic Mirror System for Integrated Radiology 
Teaching in Gross Anatomy. Anatomical Sciences Education. 12(6): p. 585-598. 
6 Henssen, D., et al., Neuroanatomy Learning: Augmented Reality vs. Cross-Sections. Anatomical 
Sciences Education, 2019. 



7 Moro, C., et al., The effectiveness of virtual and augmented reality in health sciences and medical 
Anatomical Sciences Education, 2017. 10(6): p. 549-559. 
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Zie de mens: Ontwikkelen leerlijn 'Patient-Centered care' in UMC Groningen 

 
N.Th.. van den Broek, E.S. Schaafsma, P. Buist, R.L. Diercks 
UMC Groningen 
 
Context/probleemstelling of aanleiding:  
“Patient-centered care”, patiëntgerichte zorg wordt gedefinieerd als het voorzien in zorg die respectvol is 
en rekening houdt met voorkeuren, behoeften en waarden van de patiënt en ervoor zorgt dat deze 
waarden alle keuzes in de zorg begeleiden. Door veranderende zorg, zoals hogere levensverwachting, 
complexere ziektebeelden, toename van technocratie, is het steeds belangrijker om patiëntgerichte zorg 
te bieden. Het merendeel van chronisch zieken vindt dat de zorg hier onvoldoende aan voldoet. Het valt 
op dat studenten de opleiding vaak patiëntgerichter beginnen, dan wanneer ze opleiding verlaten. 
Binnen de masteropleiding willen we daarom patiëntgericht onderwijs expliciteren. Hiervoor is een 
leerlijn ontwikkeld. De leerlijn is gericht op verwerven van verschillende vaardigheden die in samenhang 
tot patiëntgerichte zorg leiden, zoals ondersteunen van functioneren en veerkracht van de patiënt, 
respecteren van eigen regie op gezondheid, ontwikkelen van een coachende rol in samen beslissen, 
samenwerken met andere professionals en daar wetenschap in betrekken . 
 
Beschrijving van de interventie/innovatie:  
Beschrijving nieuwe leerlijn 
Van Master jaar 1 t/m 3 doen studenten opdrachten met elk een ander niveau van verdieping, van 
bewustwording tot doen. De ervaringen delen ze in de coachgroep gericht op professionele ontwikkeling 
(M1, M2, M3). Toetsing vindt plaats door het beschrijven van feedback in fieldnotes (Scorion) met als 
uiteindelijk resultaat een EPA “zorg borgen rondom een patiënt”. 
In M1 is het doel gericht op bewustwording. Studenten leren kijken door de ogen van de patiënt. 
Studenten volgen een patiënt (“patient journey”) en observeren gericht een consult op “patient-
centeredness”. 
In M2 leren studenten goede en minder goede voorbeelden herkennen in de klinische praktijk en 
kunnen dat vertalen naar eigen ontwikkelpunten. Ze herhalen de observatieopdracht, en gaan daarover 
in gesprek met de patiënt. Ze verdiepen zich verder in de brede context van verschillende patiënten, 
door huisbezoek, rondom palliatieve zorg, arbeid en culturele aspecten. Tot slot voeren ze een 
polyfarmacie opdracht uit, waarbij patiëntbeleving op de voorgrond staat. 
In M3 kunnen studenten aspecten van patient-centeredness laten zien in hun taken en zijn ze zich 
bewust zijn van hun eigen leerpunten op gebied van patient-centeredness door dit expliciet te 
bespreken. 
 
Ervaringen/analyse van de implementatie:  
In de ontwikkeling van de leerlijn is gebruik gemaakt van vele bestaande, impliciete momenten door 
uitwisselen van best-practices in verschillende coschappen. Door het verankeren in de bestaande 
leerlijn professionele ontwikkeling ontstaat een heldere lijn, die eenvoudiger te implementeren en 
integreren is op de klinisch werkvloer. 
 
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):  
Onderzoek naar het resultaat van deze explicitering moet uitwijzen of de student voldoende patiënt-
gericht gedrag vertoont. 
 
Referenties:  
1 Empathy decline and its reasons: a systematic review of studies with medical students and residents. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Neumann%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_ui
d=216706611,  
2https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Edelh%C3%A4user%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true
&cauthor_uid=21670661 et al. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21670661 2011 Aug;86(8):996-
1009. doi: 10.1097/ACM.0b013e318221e615 
3 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/11/17/anders-kijken-anders-leren-anders-
doen 
 
Trefwoord: Medical education: Undergraduate education, Curriculum: Outcome/competency-based, 
Assessment: Workplace-based (on-the-job) 
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A12.2  

Verder dan het medische model: anders denken over leren en onderwijzen in 
medisch onderwijs 

 
M. van Braak 
Erasmus MC 
 
Context/probleemstelling of aanleiding:  
Leren en onderwijzen (teaching) worden in medisch onderwijs vaak bezien vanuit een medisch model. 
In dat model is het lesgeven een interventie die een veroorzaakt: leren. De grootte van dat effect is dan 
vast te stellen met effectiviteitsonderzoek – bij voorkeur met methodes die hoog gewaardeerd worden in 
de hiërarchie van evidence. Dit perspectief kan nuttig zijn in medische zaken, maar doet geen recht aan 
de complexe dynamiek van onderwijssituaties. Het medische model van leren en onderwijzen 
belemmert ons begrip van wat er eigenlijk gebeurt als docenten onderwijzen en studenten deelnemen 
aan medisch onderwijs.1 
 
Beschrijving van de interventie/innovatie:  
Bezien vanuit een onderwijsfilosofisch perspectief is medisch onderwijs geen gesloten en oorzakelijk, 
maar een open en semiotisch systeem.2 Leren is in zo’n systeem niet het directe oorzakelijke gevolg van 
gegeven onderwijs. Onderwijzen draagt weliswaar bij aan leren, maar geeft geen garanties voor leren. 
Zelfs deelname aan goed onderwijs is geen waarborg voor leren. Of er geleerd wordt, zou daarom ook 
niet de belangrijkste vraag moeten zijn bij het evalueren van onderwijs. Onderwijs is goed in zoverre het 
bijdraagt aan drie doelen: kwalificatie, socialisatie en subjectificatie. Medisch onderwijs zou gericht 
moeten zijn op het bevorderen van competente professionals (kwalificatie) die zich de professionele 
waarden en normen eigen hebben gemaakt (socialisatie) en daarbinnen hun eigen verantwoordelijkheid 
en identiteit ontwikkeld hebben (subjectificatie). 
 
Ervaringen/analyse van de implementatie:  
Als we leren en onderwijzen in medisch onderwijs bezien vanuit deze drie doeldomeinen en de 
dynamische complexiteit van onderwijssituaties erkennen, heeft dat gevolgen voor hoe we medisch 
onderwijs vormgeven. Het curriculum zou herijkt moeten worden, met naast het schijnbaar belangrijkste 
doel, kwalificatie, een actievere rol voor socialisatie en subjectificatie. Dit zou consequenties hebben 
voor onze onderwijsactiviteiten en de manier waarop we toetsen. Het betekent ook dat 
onderzoeksresultaten in elke onderwijssituatie kritisch gewogen moeten worden: Zouden de aanbevolen 
onderwijsaanpak of didactische handelingen bijdragen aan het creëren van leermogelijkheden voor 
deze studenten in deze lokale context? 
 
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):  
Anders dan het gangbare medische model van onderwijs, biedt een erkenning van het open, 
dynamische karakter van onderwijs mogelijkheden om adaptief onderwijs te geven dat gericht is op de 
drie doeldomeinen. Dit is cruciaal voor elk type onderwijs, maar speciaal voor onderwijs dat studenten 
opleidt tot professionals in de zorg, waar procedures, mores, en verantwoordelijke eigenheid bijdragen 
aan een vitaal onderdeel van onze maatschappij: zorg. 
 
Referenties:  
1 Biesta GJJ, van Braak M. Beyond the medical model: Thinking differently about teaching and 
learning in medical education. Submitted for publication. 
2 Biesta GJJ. Why ‘what works’ still won’t work: From evidence-based education to 
value-based education. Stud Phil Educ. 2010;29(5):491-503. 
 
Trefwoord: Medical education: General, Teaching & learning: Theories of education, Education 
management: Best Evidence Medical Education 
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A12.3  

How behavioural medicine improves healthcare. V(h)eilige huisjes veranderen? 
Let's do it! 
 
E. Bazelmans, I. Josemanders, F. de Schutter, D.R.N. Tielemans 
Radboudumc 
 
Context/probleemstelling of aanleiding:  
In het nieuwe raamplan 2020 ligt er meer nadruk op preventie en leefstijl. Maar hoe geven we dat vorm 
in ons onderwijs? Bestaande modellen en bestaand onderwijs over gezondheidsbevordering samen met 
kennis van psychologische basismechanismen kunnen gaan zorgen voor een personalized medicine. 
Maar hoe verander je een v(h)eilig huisje? 
 
Beschrijving van de interventie/innovatie:  
In het Nijmeegse curriculum geneeskunde is er voor gekozen om in de basale kennislijn mechanismen 
van gezondheid en ziekte aandacht te besteden aan gedrag als een belangrijke factor bij het 
veroorzaken, in stand houden en behandelen van (lichamelijke) klachten. Doel is dat studenten 
menselijk gedrag gaan begrijpen vanuit het biopsychosociale model en de 5 basismechanismen 
symptoomperceptie, stress, ontwikkelingstaken, leerprincipes en cognitief functioneren. Pas dan kan 
worden ingeschat hoe gezondheidsbevorderende gedragsveranderingen kunnen worden bereikt. 
Onderwijs met in acht neming van de 5 basismechanismen is anders dan docenten gewend waren. 
Modellen als het ‘health belief model’ of ‘the theory of planned behaiour’ of praktische behandel en 
communicatie instructies zijn gangbaarder. Hoe kun je dit onderwijs op het gebied van gedrag en 
maatschappij in de verschillende modules meer laten aansluiten op het onderwijs over concepten en 
mechanismen met betrekking tot de 5 basismechanismen? 
In het Nijmeegse curriculum heeft een inventarisatie plaatsgevonden van onderwijs over gedrag en 
maatschappij in de verschillende modules. Naar aanleiding hiervan is een voorstel geschreven voor 
afstemming van psychologische concepten, mechanismen en modellen in de verschillende 
onderwijsmodules. Vervolgens zijn verbindende basis slides gemaakt en hebben gesprekken met de 
coördinatoren van de verschillende modules plaatsgevonden om de mogelijkheden om de gewenste 
veranderingen te implementeren te bespreken. 
 
Ervaringen/analyse van de implementatie:  
De resultaten van deze exercitie zullen worden gepresenteerd. Om op grond hiervan tot een 
gezamenlijk discussie te komen over de plek van onderwijs over gedrag en gezondheid in het 
curriculum. Op een manier die past bij de student van nu. 
De belangrijkste ervaring? Bijna iedereen is van goede wil, maar v(h)eilige huisjes veranderen is 
moeilijk. 
 
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):  
Ook voor het doorvoeren van veranderingen in het onderwijs zijn de stages of change en motivational 
interviewing onontbeerlijk. In de precontemplatie fase moet een breed draagvlak gecreëerd worden. Een 
netwerk van zowel artsen, psychologen als studenten die eenzelfde visie hebben over het belang van de 
behavioural medicine in het geneeskunde onderwijs is nodig. Het raamplan kan hier als uitgangspunt bij 
helpen. Ga in de contemplatiefase met veel mensen in gesprek over de voor- en nadelen van de 
veranderingen, en in de voorbereidingsfase doe je concrete voorstellen. En dan? Let’s do it! 
 
Referenties:  
1 Kaptein AA, Prins JB, Collette EH, Hulsman RL. Et al. Medische Psychologie. Bohn Stafleu van 
Loghum 2014. 
2 Raamplan Artsopleiding 2020. 
3 Zonder context geen bewijs. Den Haag, 2017 
 
Trefwoord: Learning outcomes: Health promotion, Learning outcomes: Patient management / 
prescribing, Learning outcomes: Basic medical sciences 
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EXTRA ONDERSTAANDE ABSTRACTS HEBBEN HETZELFDE ONDERWERP 
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Burn-out en bevlogenheid van promovendi in de geneeskunde 

 
R.A. Kusurkar1, S.M.E. van der Burgt2, U. Isik1, M. Mak-van der Vossen1, J. Wilschut1, A. Wouters1, A.S. 
Koster3 
1Amsterdam UMC loc. VUmc,2Amsterdam UMC Loc. AMC,3Universiteit Utrecht 
 
Probleemstelling:  
Burn-out neemt toe bij geneeskundestudenten en aios. In het nieuws verschijnen tevens berichten over 
toename van burn-out bij promovendi. Er zijn enkele studies over tevredenheid, stress en welzijn van 
promovendi.1 Maar in deze studies ligt de focus meer op succesfactoren dan op welzijn. Echter, de 
groep promovendi in de geneeskunde werd hierin niet specifiek onderscheiden. Deze groep is bijzonder 
omdat het combineren van klinische werkzaamheden met promotieonderzoek lastig kan zijn. Er is dus 
een gebrek aan burn-outonderzoek onder deze groep. We onderzochten burn-out en bevlogenheid bij 
promovendi in de geneeskunde, evenals hoe deze variabelen geassocieerd zijn met motivatie, privé-
werkbalans en vervulling of frustratie van psychologische basisbehoeften. De zelfdeterminatietheorie is 
als theoretisch kader gebruikt omdat deze theorie een basis biedt om burn-out en welzijn te 
onderzoeken door middel van frustratie of vervulling van psychologische basisbehoeften. 
 
Methode:  
In deze mixed methods studie werden promovendi werkzaam bij ons academisch medisch centrum 
(n=990) uitgenodigd om een digitale vragenlijst in te vullen. Deze bevatte a) vragen over 
achtergrondkenmerken, werkafdeling, werk-context (laboratorium, kantoor, met patiënten), 
slaapkwaliteit, conflict tussen klinische werkzaamheden en promotieonderzoek, b) gevalideerde schalen 
om burn-out, bevlogenheid, motivatie, psychologische basisbehoeften en werk-privébalans te meten, en 
c) kwalitatieve beschrijvingen van de belangrijkste stressfactoren en energiebronnen in hun 
promotieonderzoek. Clusteranalyse werd uitgevoerd met de scores van de drie subschalen van burn-
out: uitputting, cynisme en negatief zelfbeeld van eigen competenties. “Structural equation modelling” 
werd gebruikt om een hypothetisch model te testen waarin frustratie van psychologische basisbehoeften 
is geassocieerd met burn-out. Een goede fit betekent: RMSEA<0.06, CFI>0.095, TLI>0.095, 
SRMR<0.08. De kwalitatieve data werd door twee onderzoekers eerst geanalyseerd door middel van 
open codering en vervolgens thematisch gecategoriseerd. 
 
Resultaten (en conclusie):  
De respons was 47% (n=464). De meeste deelnemers waren Nederlandse vrouwen, 25-34 jaar, 
getrouwd of in een relatie en hadden geen kinderen. Vijfendertig procent had een medisch-gerelateerde 
master, 52% werkte op een klinische afdeling, 56% werkte op kantoor, 27% in een laboratorium en 17% 
met patiënten. 
Vrouwen rapporteerden een betere werk-privébalans maar slechtere vitaliteit dan mannen (p=0.004). De 
werk-privébalans was slechter, autonomiefrustratie hoger en het ervaren conflict tussen 
werkzaamheden was hoger bij promovendi van klinische dan van niet-klinische afdelingen. 
Werkzaamheden conflicteerden vaker bij promovendi die werkten met patiënten dan bij promovendi 
werkzaam in een laboratorium of op kantoor (p=0.000). 
We vonden drie clusters met toenemende scores op de burn-out subschalen. Cluster 1 (n=199, 47%) 
rapporteerde lage burn-out scores en cluster 2 (n=168, 40%) rapporteerde matige burn-outscores. 
Cluster 3 (n=55, 13%) met de hoogste scores van burn-out, was geassocieerd met de laagste scores 
voor motivatie, bevlogenheid, vervulling van basisbehoeften en werk-privébalans. We vonden een 
goede fit (RMSEA=0.044, CFI=0.986, TLI=0.976, SRMR=0.041) voor het hypothetische model waarbij 
frustratie van psychologische basisbehoeften is gerelateerd aan burn-out. De top stressoren waren hoge 
werkdruk, verplichtingen buiten het promotieonderzoek en slechte begeleiding door promotoren. De top 
energiebronnen waren betrokkenheid met collega’s, concrete prestaties, en intrinsieke motivatie voor 
het promotieonderwerp. 
 
Discussie:  
Promovendi in de geneeskunde laten een vergelijkbare trend van burn-out zien als 
geneeskundestudenten en aios. De belangrijkste factoren voor burn-out bij promovendi lijken slecht 
slapen en frustratie van de psychologische basisbehoeften te zijn. Om burn-out bij promovendi te 
voorkomen moeten werkgevers ervoor zorgen dat de psychologische basisbehoeften van promovendi 
niet worden gefrustreerd. De combinatie van klinisch werk met promotieonderzoek verdient extra 
aandacht. Onze resultaten komen overeen met onderzoek onder apothekers, waarin frustratie van 
psychologische basisbehoeften bleek te leiden tot slechtere vitaliteit. Aanvullend kwalitatief onderzoek is 



nodig om meer inzicht te krijgen in specifieke interventies om burn-out te voorkomen. 
 
Referentie:  
1. Sverdlik A, Hall NC, McAlpine L, Hubbard K. The PhD experience: A review of the factors influencing 
doctoral students’ completion, achievement, and well-being. International Journal of Doctoral Studies 
2018; 13; 362-387. 
 
Trefwoord: Medical education: General, Research in medical education: All 
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A13.1  

De rol van succeservaringen in het stimuleren van intrinsieke motivatie voor en 
self-efficacy gevoelens over onderzoek bij bachelorstudenten Geneeskunde 

 
B.W.C. Ommering, F.M. van Blankenstein, F.W. Dekker 
LUMC 
 
Probleemstelling:  
Het medische veld kampt met een internationaal tekort aan arts-onderzoekers. Arts-onderzoekers zijn 
actief in zowel onderzoek als klinische praktijk. Daardoor zijn arts-onderzoekers van groot belang om bij 
te dragen aan ontwikkelingen in het medisch domein en om de brug te vormen tussen wetenschap en 
kliniek [1,2]. Betrokkenheid bij onderzoek tijdens de medische opleiding is gerelateerd aan 
betrokkenheid bij onderzoek als arts [2]. Medisch onderwijs kan dus bijdragen aan het ontwikkelen van 
toekomstige arts-onderzoekers door studenten al vroeg te betrekken bij onderzoek.  
Vanuit de Social Cognitive Theory van Bandura kan de hypothese opgesteld worden dat vroege 
succeservaringen in het doen van onderzoek gerelateerd zijn aan het vergroten van intrinsieke motivatie 
voor en self-efficacy gevoelens over onderzoek. Echter, dit is nog niet eerder onderzocht in de medische 
context. De onderzoeksvraag van deze studie is daarom: ‘draagt een academische succeservaring in 
het doen van onderzoek bij aan het vergroten van intrinsieke motivatie voor en self-efficacy gevoelens 
over onderzoek bij bachelorstudenten Geneeskunde?’ Wij veronderstellen dat het effect van de 
academische succeservaring groter is bij een authentieke manier van toetsing (verslag en presentatie 
van eigen onderzoek) dan een standaard tentamen. 
 
Methode:  
Deze prospectieve cohort studie is onderdeel van een lopende longitudinale studie waarin één cohort 
van medische bachelorstudenten gedurende de opleiding gevolgd wordt. Eerstejaarsstudenten 
Geneeskunde volgden een vak in academische en wetenschappelijke vorming, waarin zij individueel 
onderzoek doen. Academische succeservaringen werden geoperationaliseerd als cijfers van studenten 
op twee authentieke onderzoeksopdrachten (schriftelijk verslag en mondelinge presentatie over het 
eigen onderzoek) en op een minder authentieke opdracht (tentamen). Intrinsieke motivatie voor 
onderzoek (IMO), extrinsieke motivatie voor onderzoek (EMO) en self-efficacy gevoelens over 
onderzoek (SEO) zijn gemeten met een vragenlijst in zowel het eerste als tweede jaar van de studie. 
Lineaire regressieanalyses zijn gebruikt om de relatie tussen een academische succeservaring en IMO, 
EMO en SEO in kaart te brengen. 
 
Resultaten (en conclusie):  
In totaal hebben 234/275 studenten (88,4%) de vragenlijst in zowel het eerste als het tweede jaar 
ingevuld. Academische succeservaringen in schriftelijk rapporteren en presenteren van het eigen 
onderzoek waren significant gerelateerd aan een toename in IMO (β =.114, 95%CI =.017-.211, p =.022 
en β =.115, 95%CI =.017- 214, p =.022 respectievelijk). Na te corrigeren voor voorafgaand 
cijfergemiddelde (GPA) bleef alleen het effect van presenteren over (β =.099, 95%CI =.001-.197, p 
=.049). Academische succeservaringen in het presenteren van onderzoek waren, na gecorrigeerd te 
hebben voor eerder GPA, eveneens gerelateerd aan een toename in SEO (β =.122, 95%CI =.006-.237, 
p =.039). 
 
Discussie:  
Ondanks dat een succeservaring uit meerdere aspecten kan bestaan, hebben we binnen deze studie 
aangetoond dat een academische succeservaring in het doen van onderzoek gerelateerd is aan het 
vergroten van IMO en SEO.  De manier van toetsen speelt echter een belangrijke rol, aangezien er 
alleen een effect was bij authentieke toetsing. Deze bevindingen impliceren dat deze vormen van 
authentieke toetsing ook binnen andere contexten kunnen worden ingezet om intrinsieke motivatie en 



self-efficacy gevoelens te vergroten. Binnen de huidige studie was met name academisch succes in het 
presenteren van eigen onderzoek gerelateerd aan het vergroten van IMO en SEO. Het presenteren van 
eigen onderzoek lijkt dus een goede manier om intrinsieke motivatie voor onderzoek en self-efficacy 
gevoelens over onderzoek te stimuleren. Dit kan vervolgens betrokkenheid bij onderzoek tijdens de 
opleiding stimuleren, wat weer gerelateerd is aan betrokkenheid bij onderzoek als toekomstig arts [2]. Zo 
kan een eerste stap tot het ontwikkelen van een nieuwe generatie arts-onderzoekers al tijdens vroege 
fases van de opleiding Geneeskunde gezet worden. 
 
Referenties:  
1 Chang & Ramnanan (2015). A Review of Literature on Medical Students and Scholarly Research. 
Academic Medicine,90(8),1162-1173. 
2 Amgad et al. (2015). Medical Student Research: An Integrated Mixed-Methods Systematic Review 
and Meta-Analysis. PloS one,10(6),1-31. 
 
Trefwoord: Learning outcomes: Research, Medical education: Undergraduate education, Research in 
medical education: General 
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A13.2  

'Het is zwemmen of verdrinken' - Hoe verschillen tussen de opleidingsomgeving 
in buurlanden het risico op burn-out van aios beïnvloeden 

 
S.N. van Vendeloo1, S.S. Lases2, S.K. Bulstra3, P.L.P. Brand2 
1Saxenburgh Medisch Centrum,2Isala ziekenhuis,3UMC Groningen 
 
Probleemstelling:  
Een optimale opleidingsomgeving is cruciaal voor de professionele ontwikkeling en het welzijn van arts-
assistenten in opleiding tot specialist (aios). In eerdere studies toonden wij een sterke en consistente 
associatie aan tussen de kwaliteit van de opleidingsomgeving en het risico op burn-out onder aios. 
Bovendien vonden we veel meer symptomen van burn-out bij Belgische aios dan bij Nederlandse aios. 
Deze studies beantwoordden echter niet de vraag welke aspecten van de opleidingsomgeving het 
geestelijke welzijn van aios verbeteren of juist bedreigen. Op basis van onze eerdere studies vermoeden 
we dat aios die zowel ervaring hebben in de Belgische als in de Nederlandse opleidingsomgeving de 
unieke mogelijkheid bieden deze opleidingsomgevingen met elkaar te vergelijken. Hun ervaringen 
zouden essentiële informatie kunnen geven over hoe een opleidingsomgeving geoptimaliseerd kan 
worden, teneinde het geestelijk welzijn van de aios te verbeteren. Het doel van deze kwalitatieve studie 
is derhalve vaststellen welke aspecten van de opleidingsomgeving (de Belgische versus de 
Nederlandse) gerelateerd zijn aan een verhoogd burn-out risico. Daarnaast willen we vaststellen welke 
aspecten van de opleidingsomgeving verantwoordelijk zijn voor de eerder vastgestelde verschillen in 
ervaren kwaliteit van het opleidingsklimaat. 
 
Methode:  
We namen semigestructureerde interviews af bij aios die zowel een deel van hun medisch 
specialistische vervolgopleiding in België als in Nederland hadden gevolgd, zodat we diepgaande kennis 
vergaarden van aios hun ervaringen met de opleidingsomgeving in beide landen. De interviews werden 
verbatim getranscribeerd en we gebruikten interpretatieve fenomenologische analyse om de data te 
analyseren. Deelname aan de studie was vrijwillig. Ethische goedkeuring voor deze studie werd 
gegeven door de NVMO Ethical Review Board (dossiernummer: 1003). 
 
Resultaten (en conclusie):  
Participerende aios gaven aan dat de opleider een sleutelrol speelt in het creëren van een gunstige 
opleidingsomgeving die het welzijn van aios ondersteunt. Ze waardeerden opleiders die de 
bevlogenheid van de aios bevorderen door positieve rolmodellen te zijn, die hun leerproces faciliteren 
(door ze te coachen op de werkvloer) en die hun inspanningen waarderen (wederkerigheid). Aios 
hadden sterk het gevoel dat het geven van constructieve feedback cruciaal is in het effectief opbouwen 
van een professionele opleider-aios relatie. Een andere belangrijke determinant van het geestelijk 
welzijn van de aios was een zekere mate van autonomie, zowel in hun dagelijkse klinische werk als in 
keuzes die ze konden maken in hun opleiding. 
 
Discussie:  
De opleider speelt een centrale rol in het bepalen van de kwaliteit van de opleidingsomgeving en het 
welzijn van de aios. Vooral effectief hierin is de opleider die succesvol de rol als coach op zich neemt. 
Van coachende opleiders was al bekend dat ze in belangrijke mate de groei van aios kunnen 
bevorderen,1 onze studie voegt hieraan toe dat ook het geestelijk welzijn van aios gestimuleerd wordt 
door coachende opleiders. Onze bevindingen suggereren dat het zinvol is om tijdens didactische 
trainingen van opleiders (bijv. Teach the Teacher cursussen) speciale aandacht te hebben voor 
coaching, wat ondersteund wordt door recente literatuur.1 Verder werd professionele autonomie door 
aios als belangrijk ervaren, waarbij ze vooral opmerkten dat zelfgestuurd opleiden hun groei naar 
autonomie faciliteerde. Een praktisch hulpmiddel dat zelfgestuurd opleiden ondersteund is de 
Entrustable Professional Activity (EPA).2 Toekomstig onderzoek zou zich kunnen richten op de rol die 
EPA’s spelen in de groei naar autonomie van aios. 
 
Referenties:  
1 Orr CJ, Sonnadara RR. Coaching by design: exploring a new approach to faculty development in a 
competency-based medical education curriculum. Adv Med Educ Pract. 2019;10:229-44. 
2 Ten Cate O, Chen HC, Hoff RG, Peters H, Bok H, Van Der Schaaf M. Curriculum development for the 
workplace using Entrustable Professional Activities (EPAs): AMEE Guide No. 99. Med Teach. 2015;37 
(11):983-1002. 
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A13.3  

Vervulling van psychologische behoeften van medische studenten die leren in 
verschillende MOOC-integratie ontwerpen 

 
R.A. Hendriks1, P.G.M. de Jong1, W.F. Admiraal2, M.E.J. Reinders1 
1LUMC,2Universiteit Leiden 
 
Probleemstelling:  
In de afgelopen jaren is wereldwijd een groot aantal medische Massive Open Online Courses (MOOC’s) 
ontwikkeld. Door alle voordelen die deze cursussen bieden, is op meerdere universiteiten 
geëxperimenteerd met de integratie van medische MOOC’s in campus onderwijs. Dit heeft geresulteerd 
in rijke literatuurbeschrijvingen van hoe we deze waardevolle bronnen kunnen hergebruiken in 
verschillende formele medische onderwijscontexten. Er is echter nog geen empirisch onderzoek gedaan 
naar hoe MOOC’s optimaal kunnen worden ingezet. Recent onderzoek toont aan dat zelf-gereguleerde 
leervaardigheden nodig zijn om succesvol te leren in MOOC’s1 en studenten lijken autonome motivatie 
nodig te hebben om deze vaardigheden toe te passen. Autonome motivatie om te leren vereist op haar 
beurt dat studenten zich in de leeromgeving autonoom, competent en verbonden met anderen voelen. 
Daarom is vervulling van deze psychologische behoeften belangrijk bij het optimaliseren van de 
integratie van MOOC’s in campusonderwijs. De onderzoeksvraag voor deze studie luidt: In welke mate 
zijn psychologische behoeften van studenten vervuld of gefrustreerd in medisch bachelor onderwijs 
waarin een MOOC is geïntegreerd? 
 
Methode:  
In deze studie in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) staan twee verschillende MOOC 
integratieontwerpen met een MOOC over klinische niertransplantatie centraal. In ontwerp A werd de 
gehele MOOC gebruikt als voorbereiding op een op selectie gebaseerde vrijwillige Summer School van 
3,5 dagen (20 studenten). In ontwerp B werden één week de face-to-face lezingen van een verplichte 
cursus van acht weken vervangen door interactieve MOOC-materialen (335 studenten). Daarna 
voltooiden de studenten de ‘Basic Psychological Need and Frustration Scale‘2, aangepast en gepilot 
voor MOOC-leren. Lineaire regressieanalyses werden gebruikt om de relatie te onderzoeken tussen de 
twee onderwijsontwerpen en de psychologische behoeften vervulling en frustratie. 
 
Resultaten (en conclusie):  
In totaal voltooiden respectievelijk 19 (95%) en 239 (67,3%) studenten de vragenlijst. Crohnbach’s α’s 
voor de schalen voor vervulling van gevoelens van autonomie, competentie en verbondenheid waren 
respectievelijk 0.69, 0.78 en 0.80, en voor gevoelens van frustratie 0.79, 0.77 en 0.73. 
Het bijwonen van ontwerp A was in vergelijking met ontwerp B, ook na correctie voor leeftijd en 
geslacht, gerelateerd aan een significante toename van gevoelens van vervulling van autonomie 
(β=.821, p<.001), vervulling van competentie (β=.500, p<.001) en vervulling van verbondenheid met 
anderen in de leeromgeving (β=.597, p=.002). Deelname aan ontwerp A was daarnaast gerelateerd aan 
een significante afname van frustratie van gevoelens van autonomie (β=-.413, p=.029) en frustratie van 
gevoelens van verbondenheid met anderen in de leeromgeving (β=-.383, p=.016). De afname van 
frustratie met betrekking tot gevoelens van competentie was na correctie voor leeftijd en geslacht niet 
langer significant (β =-.267, p=.080). 
 
Discussie:  
Deze studie toont aan dat vervulling en frustratie van psychologische behoeften worden bepaald door de 
specifieke MOOC-integratiecontext. Om de autonome motivatie en daarmee het gebruik van zelf-
gereguleerde leervaardigheden te vergroten, zijn hoge vervulling-scores en lage frustratie-scores 
wenselijk. Ontwerp A is duidelijk gunstiger voor succesvol leren in een MOOC in vergelijking tot ontwerp 
B. Aangezien beide MOOC integratie-ontwerpen echte cursussen zijn met verschillende doeleinden, 
verschillen ze op meerdere aspecten, waaronder de mate van verplichting, de online/face-to-face ratio, 
de mogelijkheden tot contact met peers en docenten en de omvang van het online deel dat wordt 
ingezet. Deze verschillen bieden richting voor toekomstig onderzoek om te bepalen welke aspecten van 
een onderwijsontwerp verband houden met hoge vervulling-scores en lage frustratie-scores. 
Omdat het ontwerp de vervulling en frustratie van psychologische behoeften significant kan 
beïnvloeden, is het belangrijk om in de onderwijspraktijk hiermee rekening te houden. 
 
Referenties:  
1 Kizilcec et al., 2017. Comput Educ. 104:18–33. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2016.10.001 
2 Chen et al., 2015. Motiv Emot. 39(2):216-236. https://doi.org/10.1007/s11031-014-9450-1 
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A13.4  

Burn-out en bevlogenheid van promovendi in de geneeskunde 

 
R.A. Kusurkar1, S.M.E. van der Burgt2, U. Isik1, M. Mak-van der Vossen1, J. Wilschut1, A. Wouters1, A.S. 
Koster3 
1Amsterdam UMC loc. VUmc,2Amsterdam UMC Loc. AMC,3Universiteit Utrecht 
 
Probleemstelling:  
Burn-out neemt toe bij geneeskundestudenten en aios. In het nieuws verschijnen tevens berichten over 
toename van burn-out bij promovendi. Er zijn enkele studies over tevredenheid, stress en welzijn van 
promovendi.1 Maar in deze studies ligt de focus meer op succesfactoren dan op welzijn. Echter, de 
groep promovendi in de geneeskunde werd hierin niet specifiek onderscheiden. Deze groep is bijzonder 
omdat het combineren van klinische werkzaamheden met promotieonderzoek lastig kan zijn. Er is dus 
een gebrek aan burn-outonderzoek onder deze groep. We onderzochten burn-out en bevlogenheid bij 
promovendi in de geneeskunde, evenals hoe deze variabelen geassocieerd zijn met motivatie, privé-
werkbalans en vervulling of frustratie van psychologische basisbehoeften. De zelfdeterminatietheorie is 
als theoretisch kader gebruikt omdat deze theorie een basis biedt om burn-out en welzijn te 
onderzoeken door middel van frustratie of vervulling van psychologische basisbehoeften. 
 
Methode:  
In deze mixed methods studie werden promovendi werkzaam bij ons academisch medisch centrum 
(n=990) uitgenodigd om een digitale vragenlijst in te vullen. Deze bevatte a) vragen over 
achtergrondkenmerken, werkafdeling, werk-context (laboratorium, kantoor, met patiënten), 
slaapkwaliteit, conflict tussen klinische werkzaamheden en promotieonderzoek, b) gevalideerde schalen 
om burn-out, bevlogenheid, motivatie, psychologische basisbehoeften en werk-privébalans te meten, en 
c) kwalitatieve beschrijvingen van de belangrijkste stressfactoren en energiebronnen in hun 
promotieonderzoek. Clusteranalyse werd uitgevoerd met de scores van de drie subschalen van burn-
out: uitputting, cynisme en negatief zelfbeeld van eigen competenties. “Structural equation modelling” 
werd gebruikt om een hypothetisch model te testen waarin frustratie van psychologische basisbehoeften 
is geassocieerd met burn-out. Een goede fit betekent: RMSEA<0.06, CFI>0.095, TLI>0.095, 
SRMR<0.08. De kwalitatieve data werd door twee onderzoekers eerst geanalyseerd door middel van 
open codering en vervolgens thematisch gecategoriseerd. 
 
Resultaten (en conclusie):  
De respons was 47% (n=464). De meeste deelnemers waren Nederlandse vrouwen, 25-34 jaar, 
getrouwd of in een relatie en hadden geen kinderen. Vijfendertig procent had een medisch-gerelateerde 
master, 52% werkte op een klinische afdeling, 56% werkte op kantoor, 27% in een laboratorium en 17% 
met patiënten. 
Vrouwen rapporteerden een betere werk-privébalans maar slechtere vitaliteit dan mannen (p=0.004). De 
werk-privébalans was slechter, autonomiefrustratie hoger en het ervaren conflict tussen 
werkzaamheden was hoger bij promovendi van klinische dan van niet-klinische afdelingen. 
Werkzaamheden conflicteerden vaker bij promovendi die werkten met patiënten dan bij promovendi 
werkzaam in een laboratorium of op kantoor (p=0.000). 
We vonden drie clusters met toenemende scores op de burn-out subschalen. Cluster 1 (n=199, 47%) 
rapporteerde lage burn-out scores en cluster 2 (n=168, 40%) rapporteerde matige burn-outscores. 
Cluster 3 (n=55, 13%) met de hoogste scores van burn-out, was geassocieerd met de laagste scores 
voor motivatie, bevlogenheid, vervulling van basisbehoeften en werk-privébalans. We vonden een 
goede fit (RMSEA=0.044, CFI=0.986, TLI=0.976, SRMR=0.041) voor het hypothetische model waarbij 
frustratie van psychologische basisbehoeften is gerelateerd aan burn-out. De top stressoren waren hoge 
werkdruk, verplichtingen buiten het promotieonderzoek en slechte begeleiding door promotoren. De top 
energiebronnen waren betrokkenheid met collega’s, concrete prestaties, en intrinsieke motivatie voor 
het promotieonderwerp. 
 
Discussie:  
Promovendi in de geneeskunde laten een vergelijkbare trend van burn-out zien als 
geneeskundestudenten en aios. De belangrijkste factoren voor burn-out bij promovendi lijken slecht 
slapen en frustratie van de psychologische basisbehoeften te zijn. Om burn-out bij promovendi te 
voorkomen moeten werkgevers ervoor zorgen dat de psychologische basisbehoeften van promovendi 
niet worden gefrustreerd. De combinatie van klinisch werk met promotieonderzoek verdient extra 
aandacht. Onze resultaten komen overeen met onderzoek onder apothekers, waarin frustratie van 
psychologische basisbehoeften bleek te leiden tot slechtere vitaliteit. Aanvullend kwalitatief onderzoek is 
nodig om meer inzicht te krijgen in specifieke interventies om burn-out te voorkomen. 



 
Referentie:  
1. Sverdlik A, Hall NC, McAlpine L, Hubbard K. The PhD experience: A review of the factors influencing 
doctoral students’ completion, achievement, and well-being. International Journal of Doctoral Studies 
2018; 13; 362-387. 
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A13.5  

Verborgen in het zicht: wisselende effecten van een hogere prestatienorm op 
studievoortgang van verschillende groepen geneeskundestudenten 

 
V.M.A. Broks, K.M. Stegers-Jager, W.W. van den Broek, A.M. Woltman 
Erasmus MC 
 
Probleemstelling:  
Geneeskundeopleidingen proberen de studievoortgang te stimuleren en tegelijkertijd de diversiteit van 
de studentpopulatie te bevorderen om een groep toekomstige artsen te waarborgen die representatief is 
voor de samenleving. Een van de manieren om studievoortgang te verbeteren is het Bindend 
Studieadvies (BSA). Het BSA legt de norm op een aantal studiepunten (ECTS) dat de student in het 
eerste jaar moet halen. Het verhogen van de BSA-norm kan wisselende effecten hebben op 
verschillende studentgroepen1,2. Deze studie onderzoekt het effect van het verhogen van de BSA-norm 
in het eerste jaar van 40 ECTS (67%) naar 60 ECTS (100%) op de studievoortgang van 
geneeskundestudenten. Hierbij wordt onderzocht of dit effect verschilt tussen studentgroepen 
(gebaseerd op een combinatie van studentkenmerken). Naast de korte-termijneffecten (het succesvol 
afronden van jaar 1), worden ook de langetermijneffecten onderzocht (het halen van de 
bacheloropleiding). 
 
Methode:  
Drie 67%-cohorten (2011 t/m 2013, n= 1189) en drie 100%-cohorten (2014 t/m 2016, n=1233) 
eerstejaars Bachelor Geneeskundestudenten aan het Erasmus MC werden geïncludeerd, 
onderverdeeld naar de volgende studentkenmerken: geslacht (man/vrouw), etniciteit (wel/geen migratie-
achtergrond) en vooropleiding (wel/niet vwo-diploma). Studievoortgang wordt gemeten aan de hand van 
drie dichotome uitkomstvariabelen: 1) nominaal (=60 ECTS) na 1 jaar, 2) uitval in jaar 1, en 3) bachelor 
afgerond in 3 jaar/4 jaar. De Mantel-Haenszel-test is gebruikt om odds ratio’s te berekenen, aangevuld 
met de Breslow-Day-test voor homogeniteit van odds ratio’s van subgroepen. 
 
Resultaten (en conclusie):  
Wanneer de BSA-norm wordt verhoogd van 67% naar 100%, studeren studenten significant vaker 
nominaal in jaar 1 (51% vs. 70%, OR=2.22). Voor mannen is dit effect sterker dan voor vrouwen 
(OR=2.94 vs. OR=1.85, Breslow-Day-test: p<0.05). Vooral mannelijke studenten met 
migratieachtergrond zonder vwo-diploma presteren beter, terwijl vrouwelijke studenten zonder 
migratieachtergrond en zonder vwo-diploma juist slechter presteren binnen de 100%-cohorten (OR=7.0 
vs. OR=0.45, Breslow-Day-test: p<0.01). 
Het aantal studenten dat uitvalt (staking zonder herstart en negatief BSA) in jaar 1 neemt significant toe 
in de 100%-cohorten (3.7% vs. 8.4%, OR=2.37). Dit effect is sterker voor studenten zonder 
migratieachtergrond dan voor studenten met migratieachtergrond (OR= 3.13 vs. OR=1.35, Breslow-Day-
test: p<0.05). Het grootste effect treedt op bij vrouwen zonder migratieachtergrond met vwo-diploma, 
terwijl mannen met migratieachtergrond met vwo-diploma juist minder uitvallen in de 100%-cohorten 
(OR=5.18 vs. OR=0.50, Breslow-Day-test: p<0.01). 
Er is geen verschil tussen de 67%- en 100%-cohorten voor het halen van de bachelor na drie jaar (bij 
beide cohorten ±55%) en na vier jaar (bij beide cohorten ±75%). studenten met een migratieachtergrond 
hebben echter in de 100%-cohorten wél een verhoogde kans op het halen van de bachelor na drie jaar 
vergeleken met studenten zonder migratieachtergrond (OR=1.39 vs. OR=0.97, Breslow-Day-test: 
p<0.05). Dit effect verdwijnt na vier jaar. 
 
Discussie:  
De strengere BSA-norm verhoogt studieprestaties in jaar 1, het meest prominent voor mannen en vooral 
mannen met migratieachtergrond zonder vwo-diploma. De strengere BSA-norm heeft geen significant 
effect op het aantal behaalde Bachelorsdiploma’s na drie jaar, al verandert de samenstelling van die 
groep wel (relatief meer studenten met een migratie-achtergrond). Deze studie toont aan dat 
beleidsmaatregelen een wisselende uitwerking kunnen hebben op specifieke studentgroepen, ook bij 
beperkte effecten voor de totale groep. 
 
Referenties:  
1 Arnold, I. J. (2015). The effectiveness of academic dismissal policies in Dutch university education: an 
empirical investigation. Studies in Higher Education, 40(6), 1068-1084. 
2 Stegers-Jager, K. M., Savas, M., van der Waal, J., van Rossum, E. F., & Woltman, A. M. (2020). 
Gender specific effects of raising Year1 standards on medical students’ academic performance and 
stress levels. Medical Education. 
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A14  

De arts als gezondheidsbevorderaar: Hoe zo? En, hoe dan? 

 
V. Nierkens, C.E. Serlie, K. Langeveld, M. Houtlosser 
LUMC 
 
Thema:  
Een van de rollen die de afgestudeerde arts moet kunnen innemen is die van gezondheidsbevorderaar. 
De gezondheidsbevorderaar bevordert de gezondheid van de patiënt door het voorkómen van ziekte of 
van complicaties bij chronische ziekten. Met het toenemend aantal chronisch zieke patiënten wordt deze 
rol in de toekomst belangrijker1. In het nieuwe Raamplan is er dan ook meer aandacht voor 
gezondheidsbevordering en de rol van artsen hierbij. Tegelijkertijd leert de praktijk en onderzoek dat 
uitvoering van de rol nog in ontwikkeling is. Zo blijkt bijvoorbeeld dat nog niet alle specialisten zorg 
aanbieden aan rokende patiënten die patiënten kan helpen met het stoppen met roken2. Ook al bestaan 
er allerlei stoppen met-roken-programma’s waar artsen hun patiënten naar kunnen verwijzen.  
Onder een groeiende groep studenten bestaat er weliswaar de wens om meer te leren over leefstijl, 
tegelijkertijd blijkt uit de praktijk dat het nog een uitdaging is om alle studenten te motiveren voor het 
onderwijs hierover. Uit gesprekken met studenten komt naar voren dat een deel van de studenten de rol 
van gezondheidsbevorderaar nog niet als een natuurlijk onderdeel beschouwt in hun toekomstige 
beroep. Het gevolg is dat veel van hen dan ook niet vanzelfsprekend geïnteresseerd zijn in onderwijs 
rond deze competentie. Dat geldt misschien nog wel het meest tijdens de bachelor, als studenten nog 
weinig patiënten met chronische ziekten en de daarbij horende uitdagingen hebben gezien. Hoe krijgen 
we ze geïnteresseerd voor deze competentie? 
 
Doel:  
Het doel van de workshop is om ervaringen en ideeën uit te wisselen over de twee vragen: 1) Wat 
moeten studenten leren over de competentie gezondheidsbevordering? 2) Hoe motiveren we hen zo 
goed mogelijk hierbij? 
 
Doelgroep:  
Docenten, artsen, studenten en onderwijsontwikkelaars van vooral de bachelor geneeskunde. 
 
Opzet: activiteiten en opbrengst:  
In deze sessie zullen de deelnemers in verschillende werkvormen met elkaar uitwisselen welk beeld zij 
hebben bij de rol van gezondheidsbevorderaar, hun ervaringen hiermee in de praktijk en het onderwijs 
en welke werkvormen in het onderwijs geschikt kunnen zijn om studenten op de rol voor te bereiden. 
Aan het einde van de sessie hebben de deelnemers en wij meer zicht op deze rol: wat studenten 
kunnen leren en op welke manier. 
 
Referenties:  
1 Visiedocument Medisch Specialist 2025 (2017). Federatie Medisch Specialisten 
2 Meijer, E et al. “”It’s on everyone’s plate”: a qualitative study into physicians’ perceptions of 
responsibility for smoking cessation.” Substance abuse treatment, prevention, and policy vol. 13,1 48. 12 
Dec. 2018, doi:10.1186/s13011-018-0186-x 
 
Max aantal deelnemers: 25 deelnemers 
 
Trefwoord: Learning outcomes: Health promotion 
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11.45-12.30 SOCIAL BREAKOUT, ZOALS DEBAT OF HANG-OUT ROOMS 
 
12.30-13.30 LUNCH 

 

13.30-14.45 Blok B 
 
B1  

Niet alles is meetbaar, maar wanhoop niet! Training in professioneel subjectief 
beoordelen 

 
M. Veen, S. Schaepkens, L.A. de Jonge - 't Hoen 
Erasmus MC 
 
Thema:  
In deze workshop werken we de implicaties uit van het feit dat niet alles in medisch onderwijs objectief 
beoordeelbaar is.1 Zaken als reflectie, empathie en persoonlijke groei zijn belangrijk in het medisch 
onderwijs, maar we hebben dan te maken met innerlijke processen van de aios. Wat er zich 
daadwerkelijk in iemands innerlijke wereld afspeelt is onzichtbaar. Hoe kunnen wij als onderwijzers en 
beoordelaars dan al deze innerlijke kwaliteiten met elkaar vergelijken en komen tot een objectief 
oordeel? Er bestaat namelijk geen meetlat waaraan deze ‘kevers’ zoals reflectie, empathie of 
persoonlijke groei kunnen afgemeten. Er is geen standaard voor zulke complexe en deels verborgen 
processen. In deze workshop nemen we dit als uitgangspunt om te verkennen: Hoe kunnen wij als 
onderwijzers dan toch een oordeel geven over zulke processen en aios voorzien van waardevolle 
feedback? Wat ons betreft ligt de keuze dan ook niet tussen het objectief of subjectief beoordelen van 
deze kwaliteiten, maar tussen subjectief of níet beoordelen. Wat zijn de verschillen en hoe kunnen 
onderwijzers en beoordelaars met dit onderscheid in het achterhoofd zich verhouden tot hun aios? 
 
Doel:  
Het doel van deze workshop is reflecteren op de waarde van subjectief professioneel oordelen in uw 
eigen werkveld op basis van de ervaringsoefeningen en theoretische kaders die we in de workshop 
presenteren. U herkent de oorsprong van het eigen professionele subjectieve oordeel en bent in staat 
om dit toe te passen in het eigen werkveld. 
 
Doelgroep:  
Docenten en anderen die te maken hebben met beoordelen 
 
Opzet: activiteiten en opbrengst:  
We beginnen de workshop door te reflecteren op het basismateriaal dat alle deelnemers voorhanden 
hebben: de eigen ervaringen met het NVMO congres tot nu toe. Hoe speelt oordeel hierin een rol? 
Vervolgens presenteren we op een interactieve manier met behulp van oefeningen de theoretische 
onderbouwing van professioneel subjectief beoordelen en laten we deelnemers op een speelse wijze 
kennismaken met deze materie op een manier dat ze het in hun eigen werkveld toe kunnen passen.1,2  
 
Referenties:  
1 Veen, M., Skelton, J. & de la Croix, A. Knowledge, skills and beetles: respecting the privacy of private 
experiences in medical education. Perspect Med Educ 9, 111–116 (2020). 
https://doi.org/10.1007/s40037-020-00565-5 
2 Haringhuizen R. Medisch Onderwijs Podcast, Aflevering 11 – kevers. 19 April 2020: 
https://medischonderwijspodcast.wordpress.com/2020/04/18/aflevering-14-kevers/ 
 
Max aantal deelnemers: Geen maximum 
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B2.1  

Docentprofessionalisering van coaches werkzaam binnen de leerlijn 
Professionaliteit voor  Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen 

 
A.E. van Ede, M. Gils, W.J.M.J. Gorgels, S. Heemskerk, G.J.M. Smeets, P.J.M. van Gurp 
Radboudumc 
 
Context/probleemstelling of aanleiding:  
In 2015 is een nieuw bachelor curriculum GNK en BMW gestart, waarin een belangrijk doel is dat de 
student zich ontwikkelt tot een actieve, goed samenwerkende, zelfsturende en ‘levenslang lerende’ 
professional. Om dit proces te stimuleren en te begeleiden is een leerlijn professionaliteit ontwikkeld met 
leeractiviteiten waarin expliciet aandacht is voor thema’s als leerstrategieën, samenwerken, feedback, 
reflecteren, leerdoelen, keuzes maken, patiëntcontacten, beroepsoriëntatie en persoonlijke, 
professionele bewustwording en ontwikkeling. Studenten worden individueel en in coachgroep verband 
begeleid door coaches gedurende een studiejaar. Voorheen leerde de student uit het hidden curriculum 
en kopiëren van rolmodellen, nu leren ze zichzelf bewust te ontwikkelen. Van belang is nu: wie is in dit 
model een goede coach? 
 
Beschrijving van de interventie/innovatie:  
Met een instroom van 330 GNK en 110 BMW studenten zijn er ongeveer 150 coachgroepen, 
momenteel verdeeld over 105 coaches. 
Er zijn veel coaches nodig, die de praktijk overzien van de student; die participeren in onderwijs en het 
toekomstig werkveld kennen. Niet elke medisch specialist is een goede coach. Medici hebben de 
neiging om hulpverlener te zijn. Anderzijds kennen professionele coaches niet automatisch voldoende 
van de context van de student. 
De afgelopen 5 jaar is een docentprofessionaliseringsprogramma ontwikkeld en aangescherpt: een 
training voor de start van het coach-zijn, intervisie en verdiepende workshops op het gebied van 
aanboren van talenten en motivatie, groepsdynamiek en beoordelen van professionaliteit. 
 
Ervaringen/analyse van de implementatie:  
De kwaliteit van het coachen wordt zichtbaar in producten die studenten inleveren gedurende het 
studiejaar, de jaarlijkse feedback van studenten op het functioneren van de coach en uit zelfreflecties 
van coaches (jaarlijks). 
De diversiteit van de ervaringen van coaches in de coachgroep is groot. Een mix van achtergronden van 
coaches (professioneel, onderwijskundig, medisch) en het faciliteren van uitwisseling van ervaringen 
heeft bij gedragen aan de doorontwikkeling van coachkwaliteiten bij de verschillende coaches. Coaches 
zetten hun expertise nu ook in om hun collega’s te inspireren door workshops te organiseren. 
Geconcludeerd is dat er niet een one size fits all docentprofessionaliseringsprogramma te maken is. 
Naast verdiepende training is intervisie van groot belang omdat dit recht doet aan de diversiteit aan 
behoeften van coaches om te leren. We hebben dan ook extra geïnvesteerd, zowel organisatorisch als 
inhoudelijk, om dit voor elke coach te faciliteren. 
 
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):  
Een nieuwe leerlijn vraagt om bijzondere aandacht voor de docent, zijn competenties en gevraagde 
kwaliteiten. Met een professionaliseringsprogramma op maat en flexibel ingericht is de aandacht voor 
diversiteit geborgd en de effectiviteit geoptimaliseerd. 
 
Referentie:  
1 Helen O’Sullivan, Walther van Mook, Ray Fewtrell & Val Wass (2012) Integrating professionalism into 
the curriculum: AMEE Guide No. 61, Medical Teacher, 34:2, e64-e77, DOI:  
https://doi.org/10.3109/0142159X.2012.655610 
 
Trefwoord: Teachers/Trainers: Faculty/Staff development, Teachers/Trainers: 
Professionalism/scholarship 
 
Wijze van presentatie: Praktijkpaper 
 
 
 
  



B2.2  

De Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO) leergang in het UMC Utrecht 
 
R. Gratama van Andel, H.H. Veenhoven, M.E. Sakkers 
UMC Utrecht, 
 
Context/probleemstelling of aanleiding:  
In het UMC Utrecht bieden we al jaren didactische scholing voor docenten die hun BKO willen halen. 
Voor het behalen van een SKO moesten docenten voorheen van datzelfde aanbod gebruik maken. Dat 
aanbod sluit onvoldoende aan bij de SKO eindtermen. Kortom docenten die hun SKO willen halen, 
moesten zelf op zoek naar geschikte scholing, een portfolio schrijven en deze laten beoordelen. Voor 
een aantal docenten werkte dit prima, maar voor een groot deel niet. Veel docenten haakten af in dit 
individuele traject of deden er jaren over. 
 
Beschrijving van de interventie/innovatie:  
Sinds afgelopen jaar bieden we een SKO leergang aan. 
Hierin trekken docenten een jaar lang op met een kleine groep collega’s (6-9). In 6 bijeenkomsten van 3 
uur komt via presentaties, discussies en diverse oefeningen de theoretische kennis over alle relevante 
onderwijsonderwerpen voor de SKO aan bod. Een advies- of ontwikkelproject voor het eigen onderwijs 
is de rode draad. Elke deelnemer ontwikkelt een onderwijsvisie en presenteert deze aan de anderen, en 
leert onderwijskundige literatuur zoeken, interpreteren en vertalen naar de praktijk. Uiteraard vragen ze 
feedback aan studenten en collega’s en tijdens de leergang zijn ze mentor van 2-3 BKO-kandidaten. 
Samen bezoeken we het jaarlijkse NVMO-congres om een bredere blik op Medisch Onderwijs te krijgen. 
Ook wisselen ze ervaringen uit tijdens intervisiebijeenkomsten. Gaandeweg reflecteert de docent op 
zijn/haar eigen ontwikkeling en verzamelt voorbeelden ter onderbouwing van de reflectie in het portfolio. 
Deelnemers worden in 3-tallen begeleid door een SKO-gekwalificeerde mentor. Aan het eind van de 
leergang is dan alles compleet om het portfolio in te dienen en het beoordelingsgesprek te voeren. 
Waarna we de leergang afsluiten met een feestelijke certificaatuitreiking waarbij elke deelnemer ook zijn 
project presenteert. 
 
Ervaringen/analyse van de implementatie:  
De reacties van de deelnemers zijn positief. Ze waarderen de uitdagende sessies met peer-support en 
inhoudelijke discussies over onderwijs, het uitvoeren van een (vaak al langer gepland) project als rode 
draad en ervaren het ontstaan van een docenten community. 
Een deelnemer is voortijdig afgehaakt om persoonlijke redenen. 
Door de Coronacrisis hebben we de laatste twee bijeenkomsten niet meer face to face kunnen uitvoeren 
en heeft een deelnemer om uitstel gevraagd. 
Zeven deelnemers hebben hun eindgesprek binnen het jaar. 
 
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):  
De groep vond de opzet van de leergang goed. 
De constructie voor het mentorschap bleek te ingewikkelde. 
Niet iedereen kon zich twee dagen vrij maken voor het NVMO-congres. 
 
Trefwoord: Teachers/Trainers: Faculty/Staff development 
 
Wijze van presentatie: Poster 
 
 
 
 



B2.3  

Docentcarrière voor jonge zorgprofessionals 

 
P.P.M. Bakker, G.M. Drzazga, A.D. Diemers, E.S. Schaafsma 
UMC Groningen 
 
Context/probleemstelling of aanleiding:  
Op het moment dat zorgprofessionals starten met hun academische carrière is de focus vooral gericht 
op patiëntenzorg en onderzoek. Dit, terwijl er ook een grote behoefte is aan zorgprofessionals die hun 
vak kunnen overdragen (Hu et al. 2013). Zonder deze docenten, geen zorgprofessionals die 
verantwoorde patiëntenzorg kunnen leveren en gedegen onderzoek kunnen uitvoeren! 
Om zowel een carrière binnen onderwijs en opleiding te faciliteren en waarderen, als een goed 
opgeleide docentenpopulatie te realiseren, heeft het Universitair Medisch Centrum Groningen een 
programma ontwikkeld waar onlangs afgestudeerde/gepromoveerde basisartsen, tandartsen en 
bewegingswetenschappers de gelegenheid krijgen zich verder te ontwikkelen tot junior docent in het 
eigen vakgebied. 
 
Beschrijving van de interventie/innovatie:  
Het leerwerktraject, wat is gestart in september 2019, is gebaseerd op vijf competenties. 
onderwijsontwikkeling, onderwijs uitvoeren, toetsen&beoordelen, kwaliteitszorg, professionele 
ontwikkeling en gaat uit van zelfgestuurd leren. De deelnemer wordt aangesteld bij een afdeling van het 
UMCG en voert onderwijsrollen uit binnen de curricula van de Medische faculteit en op de werkplek. De 
deelnemer volgt daarnaast een scholingsprogramma, ontwikkeld en aangeboden door de taakgroep 
Docentprofessionalisering. In een groep van 6-8 volgt de deelnemer een 1- of 2- jarig traject wat bestaat 
uit modules van tien weken met workshops, intervisie, opdrachten, individuele begeleiding, zowel 
didactisch als vakinhoudelijk, en het behalen van de BKO. De deelnemer bouwt een portfolio op van de 
verschillende uitgevoerde activiteiten en het traject wordt afgesloten met een zgn. ‘graduation-day’. 
 
Ervaringen/analyse van de implementatie:  
De eerste drie modules hebben inmiddels plaats gevonden en zijn kwalitatief geëvalueerd. Zowel de 
deelnemers als de afdelingen zijn positief. De deelnemers waarderen de individuele begeleiding, de 
afwisseling tussen theorie en praktijk, uitleg van deskundigen en de tijd om zich 100% te focussen op 
onderwijsrollen. De waardering vanuit de afdelingen blijkt uit de toenemende verantwoordelijkheden die 
de deelnemers krijgen als docenten en het aantal aanmeldingen voor het programma. 
 
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):  
Dit programma combineert de voordelen van individuele begeleiding, peersupport, zelfsturing en 
praktijkgericht leren. Daarnaast vergroten de deelnemers niet alleen hun kennis en vaardigheden, maar 
ontwikkelen ze ook hun eigen docent-identiteit (Steinert et al. 2019). Implicaties voor de praktijk: 
Streef naar een combinatie van didactische én vakinhoudelijke begeleiding. 
Door het programma aan te bieden in kleine groepen ontstaat er een zgn. ‘community of practice’, 
waardoor peersupport gefaciliteerd wordt. 
Zorg ervoor dat de scholing verdieping geeft aan het BKO traject. 
Geef de deelnemers de mogelijkheid om een pad op maat te kiezen. 
Bied carrièreperspectieven voor na het programma. 
 
Referenties:  
1 Hu WCY, McColl GJ, Thistlethwaite JE, Schuwirth LWT, Wilkinson T. 2013. Where is the next 
generation of medical educators. Med J Aust. 198(1): 8-9. 
2 Steinert Y, O’Sullivan PS, Irby DM. 2019. Strengthening teachers’ professional identities through 
faculty development. Academic Medicine 94(7): 963-968. 
 
Trefwoord: Teachers/Trainers: Faculty/Staff development 
 
Wijze van presentatie: Praktijkpaper 
 
 
 
 



B2.4  

Meerdere vliegen in één klap: efficiënte en effectieve feedback op hoorcolleges 
in een Medisch curriculum 

 
P. Buist, G.M. Drzazga, E.S. Schaafsma, A.D. Diemers 
UMC Groningen 
 
Context/probleemstelling of aanleiding:  
Activerende hoorcolleges zijn een effectieve en veel gebruikte methode binnen curricula. Docenten 
Geneeskunde beschikken echter over weinig tijd om zich didactisch te scholen, waardoor het lastig is 
om de kwaliteit van de hoorcolleges te optimaliseren (Lochner & Gijselaers, 2011). Het observeren van 
colleges en het geven van feedback wordt genoemd als een efficiënte en potentieel effectieve methode 
voor het verbeteren van de kwaliteit van hoorcolleges (Lochner & Gijselaers, 2011; Steinert et. al., 
2016). De taakgroep Docentprofessionalisering van het UMC Groningen heeft in het collegejaar 2018-
2019 alle hoorcolleges van de Bachelor Geneeskunde voorzien van feedback. Gezien de beperkte tijd 
van docenten voor het bespreken van de feedback, en het een tijdrovende investering bleek, is de 
taakgroep op zoek gegaan naar een andere manier om de kwaliteit van de hoorcolleges te verbeteren. 
 
Beschrijving van de interventie/innovatie:  
De helft van alle colleges in de Bachelor Geneeskunde van het UMCG is Engelstalig. Ter verbetering 
van de Engelse spreekvaardigheid kunnen docenten feedback ontvangen van een medewerker van het 
Talencentrum. Hiervoor wordt een video-opname van het college gebruikt. De taakgroep 
Docentprofessionalisering is een pilot gestart waarbij de docent ook feedback wordt aangeboden ter 
verbetering van de didactische vaardigheden gebaseerd op vanuit de literatuur opgestelde criteria van 
een effectief college. Hierna wordt de docent uitgenodigd voor het ontvangen van mondelinge en 
schriftelijke feedback. Op basis van de feedback wordt de docent gericht verwezen naar onderdelen van 
een door de taakgroep ontwikkelde online module. De module is opgesteld als een activerend ‘naslag’-
werk van alle huidige wetenschappelijke inzichten omtrent hoorcolleges en inzichten opgedaan bij de 
observatie van alle hoorcolleges van de Bachelor Geneeskunde. 
 
Ervaringen/analyse van de implementatie:  
Docenten geven aan de feedback op hun didactische vaardigheden te waarderen en staan open voor 
tips. Voor de taakgroep is deze methode een minder tijdrovende investering in het verbeteren van de 
kwaliteit van de hoorcolleges. Toekomstig onderzoek moet uitwijzen of de kwaliteit van de hoorcolleges 
daadwerkelijk toeneemt.  
 
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):  
Het opnemen van de hoorcolleges en het ‘blended’ aanbieden van face-to-face en online ondersteuning 
biedt de docent flexibiliteit, ruimte en tijd om zich gericht te verbeteren in het geven van een hoorcollege. 
Daarmee lijkt deze blended-methode een efficiënte en effectieve methode te zijn. 
 
Referenties:  
1 Lochner, L., & Gijselaers, W. H. (2011). Improving lecture skills: a time-efficient 10-step pedagogical 
consultation method for medical teachers in healthcare professions. Medical teacher, 33(2), 131-136. 
2 Steinert, Y., Mann, K., Anderson, B., Barnett, B., Centeno, A., Naismith, L., Prideaux, D., Spencer, J., 
Tullo, E., Viggiano, T., Ward, H & Dolmans, D. (2016). A systematic review of faculty development 
initiatives designed to enhance teaching effectiveness: A 10-year update: Beme guide no. 40. Medical 
Teacher, 38(8), 769-786. 
 
Trefwoord: Teachers/Trainers: Faculty/Staff development, Teaching & learning: Lectures/large groups, 
Teaching & learning: Blended learning 
 
Wijze van presentatie: Praktijkpaper 
 
 
 
 



B3  

Samen beslissen: hoe doe je dat en hoe leer je dat?  

 
E.M. Driever, P.L.P. Brand 
Isala klinieken 
 
Thema:  
Het kan u niet ontgaan zijn: samen beslissen (shared decision making) is <i>hot</i>. Ministerie en 
patiënten moedigen het gebruik van deze manier van besluitvorming in de spreekkamer aan 
(http://www.begineengoedgesprek.nl), de Federatie van Medisch Specialisten ziet het als de norm voor 
consultvoering voor de medisch specialist in 2025. Toch wordt het in de praktijk nog maar weinig 
toegepast.(1) Blijkbaar leiden we onze medische studenten en aios nog niet voldoende op in het 
toepassen van samen beslissen.(2) In deze workshop laten we de deelnemers ervaren wat samen 
beslissen is, bespreken we de effecten van samen beslissen op patiënten en artsen, en bespreken we 
aan de hand van onderzoeksgegevens en praktijkervaringen hoe we medisch studenten en aios beter 
kunnen trainen in de belangrijke en complexe vaardigheden van samen beslissen. 
 
Doel:  
na het volgen van deze workshop 
Kent de deelnemer de principes en de effecten van samen beslissen op patiënten en artsen. 
Kan de deelnemer reflecteren op de redenen waarom samen beslissen nog maar beperkt wordt 
toegepast in de praktijk. 
Heeft de deelnemer handvatten om zelf meer aan de slag te gaan met samen beslissen. 
Kan de deelnemer evidence-based interventies ontwikkelen om medisch studenten en aios beter te 
begeleiden bij het ontwikkelen van de gespreksvaardigheden die nodig zijn om samen met patiënten te 
kunnen beslissen. 
 
Doelgroep:  
medisch studenten, aios, docenten gespreksvaardigheden, opleiders en supervisoren, 
onderwijskundigen 
 
Opzet: activiteiten en opbrengst:  
De workshop bestaat uit een afwisseling van interactieve discussies, korte presentaties van resultaten 
van eerder verricht onderzoek, en een opdracht die in kleine groepjes wordt uitgewerkt aan de hand van 
herkenbare casuïstiek (zie draaiboek). Door deze opbouw onderzoeken de deelnemers stap voor stap 
welke rol zij prefereren in de besluitvorming, zowel in de arts- als in de patiëntrol, onderkennen ze het 
belang van de verschillende stappen in het proces van samen beslissen, ervaren ze het belang van de 
overtuigingen en professionele identiteit bij het leren van de vaardigheden die bij samen beslissen 
horen, en kunnen ze op grond daarvan evidence-based onderwijsvormen bedenken die kunnen leiden 
tot effectiever aanleren van de vaardigheden die benodigd zijn voor samen beslissen. 
 
Referenties:  
1 Driever EM, Stiggelbout AM, Brand PLP. Shared decision making: physicians’ preferred role, usual 
role, and their perception of its key components. Patient Educ Couns 2020;103:77-82. 
2 Diouf NT, Menear M, Robitaille H, Painchaud Guerard G, Légaré F. Training health professionals in 
shared decision making: Update of an international environmental scan. Patient Educ Couns 
2016;99:1753-8. 
 
Max aantal deelnemers: 50 deelnemers 
 
Trefwoord: Learning outcomes: Communication skills, Learning outcomes: Professionalism / attitude / 
ethics, Teachers/Trainers: Faculty/Staff development 
 
Wijze van presentatie: Rondetafel sessie 
 

 

 
 
 
  



B4  
 

Bekwaam verklaren voor onderwijs- en opleidingstaken: (hoe) kan dat? 

 
J.M.E. van Bruggen1, H. Mulder1, H.J. Krouwel1, E.E. van Dijk2 
1UMC Utrecht,2Universiteit Utrecht 
 
Thema:  
Goed onderwijs vraagt docenten en opleiders die gemotiveerd én gekwalificeerd zijn voor de onderwijs- 
en opleidingstaken die zij uitvoeren. Daar is iedereen het over eens. De huidige manier van kwalificeren 
sluit echter niet altijd goed aan bij de praktijk in gezondheidszorgopleidingen. Zo zijn er docenten met 
maar één specifieke onderwijstaak of opleidingstaken in de kliniek, waarvoor een (volledige) BKO niet 
past, en ligt er binnen de academische onderwijskwalificatie veel nadruk op cursorisch onderwijs. 
Entrustable Professional Activities (EPA’s) bieden een mogelijkheid om bij het opleiden en beoordelen 
van docenten/opleiders beter aan te sluiten bij de opleidingspraktijk. EPA’s zijn taken die aan 
professionals toevertrouwd worden zodra zij daarvoor competent zijn; tot dusverre vooral toegepast in 
medische (vervolg)opleidingen (Ten Cate, 2013; Ten Cate et al., 2015). Vanuit het UMC Utrecht en de 
Universiteit Utrecht hebben wij op basis van onderzoek EPA’s voor docenten/opleiders in 
gezondheidszorgopleidingen opgesteld en onderzoeken wij de toepasbaarheid van deze EPA’s. Vooral 
het bekwaam verklaren volgens het ‘entrustment’-concept van EPA’s is daarbij een uitdaging: wanneer 
is iemand ‘bewezen bekwaam’? 
De in de Utrechtse context opgedane ervaringen en inzichten willen we in deze ronde tafel delen en 
verbreden naar een bredere, nationale discussie over bruikbaarheid van EPA’s, met name 
bekwaamverklaringen, bij het opleiden van docenten/opleiders. 
 
Doel:  
Aan het einde van de bijeenkomst hebben de deelnemers (hernieuwd) inzicht opgedaan in de 
mogelijkheden van het toepassen van EPA’s bij het kwalificeren van docenten/opleiders in 
gezondheidszorgopleidingen. Daarnaast formuleren we met de deelnemers aanbevelingen voor het 
gebruiken van het ‘entrustment’ concept bij de beoordeling van docenten/opleiders. 
 
Doelgroep:  
Docenten, opleiders, studenten, aios, onderwijskundigen en beleidsmedewerkers geïnteresseerd in 
didactische professionalisering. 
 
Opzet: activiteiten en opbrengst:  
We starten met een korte presentatie over de stand van zaken rondom gebruik van EPA’s voor het 
opleiden en kwalificeren van docenten in het gezondheidszorgonderwijs. Daarna inventariseren we via 
Mentimeter associaties van deelnemers bij “bekwaam verklaren”. 
Op basis van literatuuronderzoek presenteren we vervolgens beoordelingsmethodieken die gebruikt 
kunnen worden voor ‘bekwaam verklaren’. Daarna gaan de deelnemers aan de hand van stellingen en 
concrete onderwijs-EPA’s in vier subgroepen met elkaar in gesprek over hoe het bekwaam verklaren 
van docenten/opleiders er in verschillende opleidingen (HBO, WO, Medische Vervolgopleidingen) 
idealiter uitziet. Plenair worden resultaten nabesproken en vertaald in aanbevelingen. 
 
Referenties:  
1 Cate, O. ten. (2013). Nuts and Bolts of Entrustable Professional Activities. Journal of Graduate Medical 
Education, 5(1), 157–158. https://doi.org/10.4300/JGME-D-12-00380.1 
2 Cate, O. ten, Chen, H. C., Hoff, R. G., Peters, H., Bok, H., & Schaaf, M. van der. (2015). Curriculum 
development for the workplace using Entrustable Professional Activities (EPAs): AMEE Guide No. 99. 
Medical Teacher, 37(11), 983–1002. https://doi.org/10.3109/0142159X.2015.1060308 
 
Max aantal deelnemers: 28 deelnemers 
 
Trefwoord: Teachers/Trainers: Faculty/Staff development, Teachers/Trainers: Roles of the teacher, 
Teachers/Trainers: Professionalism/scholarship 
 
Wijze van presentatie: Rondetafel sessie 
 

 

  



B5  

12 tips voor patiëntenparticipatie in medisch onderwijs 

 
R.R. de Jonge1, A. de la Croix2, M.C.L. Eijkelboom1, P. van Gurp3 
1UMC Utrecht,2Amsterdam umc Loc. VUmc,3Radboudumc 
 
Thema:  
Patiëntenparticipatie is het inbrengen en benutten van de specifieke ervaringsdeskundigheid van 
patiënten en/of hun naasten bij onderwijs, onderzoek, beleid of kwaliteit van (eigen) zorg. Inmiddels zijn 
er aan Nederlandse opleidingen geneeskunde al vele projecten waarbij patiënten betrokken zijn bij het 
geven, ontwikkelen of beoordelen van het onderwijs. Even zoveel opleidingen en docenten zijn nog 
zoekende hoe patiënten te benaderen, welke rol de patiënt kan spelen en hoe samen het onderwijs zo 
vorm te geven dat het leidt tot meerwaarde. 
In deze ronde tafelsessie gaan we op zoek naar onze gezamenlijke 12 tips juist op zoek naar de weg 
naar meeropbrengst door patiëntenparticipatie 
 
Doel:  
Samenstellen van een lijst van 12 tips voor goede patiëntenparticipatie in onderwijs, als basis voor een 
te schrijven stuk voor Medical Teacher vanuit de werkgroep 
 
Doelgroep:  
Iedereen die onderwijs wil geven met patienten. 
Opleiders, docenten, artsen, aio’, studenten en patiënten 
 
Opzet: activiteiten en opbrengst:  
Introductie 
Doel: samen een 12 tips stuk schrijven voor Medical Teacher. 
Kennismaking: elkaar leren kennen 
Inventarisatie best practices. In groepjes ervaringen delen van lopende projecten in samenwerking met 
patiënten, op post-its ingrediënten zetten van succesvolle patiëntenparticipatie In kaart brengen van 
belemmerende en bevorderende factoren als basis voor de 12 tips. 
Oogsten. Plenair post-its verzamelen: long list van tips 
Selecteren. Interactieve groepsdiscussie onder leiding van de moderator waarin we met de groep de tips 
gaan clusteren, uitbreiden, samenvoegen en een rangordening aanbrengen 
Afspraken maken. Herhalen van de tips die we als groep hebben bedacht. De voorlopige lijst vastleggen 
en afspreken hoe nu verder. 
 
Max aantal deelnemers: 40 deelnemers 
 
Trefwoord: Teaching & learning: General, Curriculum: Education environment, Learning outcomes: 
Communication skills, Werkgroep Patientenparticipatie 
 
Wijze van presentatie: Rondetafel sessie 
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Door hoeveel hoepels moet een aankomend basisarts springen voor een baan 
die bij ze past? 

 
J.M.C. Santegoets1, M. Otter2 
1Radboudumc,2Umc Utrecht 
 
Thema:  
Carrière voorbereiding in de opleiding geneeskunde 
 
Doel:  
In de geneeskunde curricula van veel Nederlandse universiteiten is er beperkte ruimte om studenten 
voor te bereiden op de keuze voor hun toekomstige carrière en de weg die ze moeten bewandelen 
om aan een gewenste baan te komen. Op dit gebied zijn er veel heilige huisjes die niet altijd blijken te 
kloppen. Als Career Officers zien we dat studenten onderling elkaar bestoken met adviezen over hoe 
je in opleiding komt. Promoveren, onderzoek doen tijdens je studie, lid zijn van een commissie of 
bestuur, etc. De vraag is of met deze goedbedoelde adviezen studenten elkaar helpen, of dat dit juist 
contraproductief is. In deze online rondetafelsessie willen we ontdekken waar de huidige studenten 
behoefte aan hebben, wat ze nodig hebben om een eigen keuze te kunnen maken en hoe wij als 
onderwijsprofessionals hen daarbij kunnen ondersteunen. 
 
Onderwerpen die tijdens deze sessie aan bod komen:  

• Hoe laten we studenten zien dat een CV niet alleen bestuurswerk of publicaties hoeft te 
bevatten maar dat juist persoonlijke ervaringen tijdens en naast je studie er toe doen. 

• Hoe kunnen wij als onderwijsprofessionals, de mentoren, begeleiders en docenten  op de 
hoogte houden van het belang en de nieuwe inzichten t.a.v. carrière voorbereiding voor 
studenten geneeskunde.  

• Hoe doorbreken wij de huidige cultuur (heilig huisje) dat je pas meetelt als beginnend 
basisarts als je kiest voor een van de klinische specialismen. 

• Op welke wijze kunnen wij als opleiding meer aandacht generen voor de niet-klinische 
specialismen en het heersende beeld onder studenten en opleiders bijstellen.  

 
Doelgroep:  
Onderwijsprofessionals; opleidingsdirecteuren, beleidsmedewerkers, docenten, loopbaancoaches, 
alumni en studenten. 
 
Opzet: activiteiten en opbrengst:  
Inleiding door Hanneke Santegoets en Marte Otter, Career Officers van de faculteit geneeskunde in 
respectievelijk de Radboud Universiteit en Universiteit Utrecht. 
Op een interactieve wijze wordt vorm gegeven aan deze online rondetafelsessie, waarbij gebruik 
gemaakt wordt van quotes van studenten en hun begeleiders t.a.v. de heilige  huisjes die er op dit 
gebied bestaan. Vervolgens is er ruimte  voor een peiling onder de deelnemers betreffende hun 
ervaringen. Na dit plenaire gedeelte worden de deelnemers verdeeld over break-out rooms waar aan de 
hand van stellingen het onderwerp verder wordt besproken. De online sessie wordt afgesloten door een  
plenaire nabespreking. Het doel is om deelnemers te inspireren en adviezen voor 
onderwijsprofessionals op te halen en mee te geven om de carrièrevoorbereiding voor studenten in 
opleiding te optimaliseren waarbij de ‘heilige huisjes’ mogelijk omver getrapt kunnen worden.   
 
Referentie:  
1 Career Services Radboud Universiteit en Universiteit van Utrecht 
 
Max aantal deelnemers: 40 deelnemers 
 
Trefwoord: Curriculum: General, Students/Trainees: Career choice 
 
Wijze van presentatie: Rondetafel sessie 

 

 
 
  



B7  

Anders denken en doen in je rol als docent in interprofessionele 
leerwerkplaatsen 

 
W. Kuijer-Siebelink1, N. Scherpbier2, A. Hoeve3 
1Hogeschool van Arnhem en Nijmegen,2Radboudumc,3Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
 
Thema:  
Zorg en welzijn veranderen. Daar willen we bij aansluiten door anders op te leiden. Labs en 
werkplaatsen zijn plekken in een levensechte omgeving, zoals gezondheidscentra of zorginstellingen 
waarin studenten, onderzoekers, bedrijven en instellingen werken aan het ontwikkelen van kennis en 
innovatie (Vereniging van Hogescholen, 2019). In een Delphi-onderzoek hebben we consensus bereikt 
over de taken, rollen en verantwoordelijkheden van medewerkers van Hogescholen die acteren in labs 
en werkplaatsen en hebben we zicht gekregen op kritische beroepssituaties (KBS) die zich voordoen 
(Kuijer en Hoeve, in voorbereiding). Specifiek voor de medewerkers is de brokerrol die ze innemen 
tussen het hoger onderwijs en werkveld. Ze hebben zowel een taak in het begeleiden van studenten en 
het creëren van een betekenisvolle leer-werkcontext, alsook o.a. in het bouwen aan en onderhouden 
van strategisch partnerschap en faciliteren van interprofessioneel leren en innoveren tussen 
stakeholders. Opvallend is de genoemde collectieve verantwoordelijkheid rondom de gevonden KBS. 
Dit betekent dat ook voor andere betrokkenen in deze labs en werkplaatsen, zoals professionals en 
inwoners/ patiënten de rol en verantwoordelijkheden veranderen, bijvoorbeeld in de begeleiding van 
studenten, in het realiseren van opbrengsten of het bewaken van de kwaliteit van wat er wordt 
gerealiseerd in de leerwerkplaats. 
In deze sessie gaan we op basis van de onderzoeksuitkomsten in dialoog over de benodigde 
competenties bij docenten èn professionals betrokken bij leerwerkplaatsen en wat dit vraagt op het vlak 
van faculty development. 
 
Doel:  
1. Inzicht geven in de activiteiten en kritische beroepssituaties van docenten in hun nieuwe rol als 
docent in een leerwerkplaats. 
2. Beschouwen in hoeverre de docenten toegerust zijn voor hun rol en wat hiervoor aanvullend 
nodig is (faculty development). 
3. Verkennen van taken, rollen en verantwoordelijkheden van professionals betrokken in 
leerwerkplaatsen. 
 
Doelgroep:  
Docenten, onderzoekers, studenten, professionals in zorg en welzijn 
 
Opzet: activiteiten en opbrengst:  
Na een introductie op de opzet en resultaten van het Delphi-onderzoek zal een online panel gesprek 
worden gehouden met 2 docenten, 1 huisarts en 1 paramedicus betrokken bij leerwerkplaatsen om 
resultaten te verhelderen en illustreren met praktijkvoorbeelden. Vervolgens gaan deelnemers in 4 
break-out sessies in dialoog rondom de thema's faculty development en rollen, taken en 
verantwoordelijkheden van de professional in leerwerkplaatsen.  
 
Opbrengst voor deelnemers is inzicht in taken, rollen en verantwoordelijkheden van docenten en eerste 
idee-vorming over rollen van professionals betrokken in leerwerkplaatsen. Opbrengst voor moderatoren 
is inzicht in behoeftes t.a.v. professionele ontwikkeling voor docenten en faculty development, en eerste 
idee-vorming over rollen van professionals in leerwerkplaatsen. 
 
Referenties:  
1 Kuijer, W. and Hoeve, A. Consensus in teacher roles in professional innovation and learning labs in 
Health. In preparation. 
2 Vereniging van Hogescholen (2019). Labs en werkplaatsen. 
https://www.vereniginghogescholen.nl/atlas/labs-en-werkplaatsen. Geraadpleegd januari 2020. 
 
Max aantal deelnemers: 32 deelnemers 
 
Trefwoord: Teachers/Trainers: Roles of the teacher, Teachers/Trainers: Faculty/Staff development,  
Curriculum: Community-based 
 
Wijze van presentatie: Rondetafel sessie 



B8  

Intersectionaliteit: Hoe dan? 

 
J.L. Suurmond1, P. Verdonk2, H. Leyerzapf2, M.E. Muntinga2, K. Lanting1 
1Amsterdam UMC loc. AMC,2Amsterdam UMC, loc VUmc 
 
Thema:  
Superdiversiteit en intersectionaliteit zijn populaire begrippen omdat ze theoretisch inzicht geven in de 
toenemende diversiteit van de bevolking. Superdiversiteit refereert naar het feit dat migrantengroepen uit 
steeds meer verschillende landen komen en dat, binnen de eigen groep, migranten steeds meer 
verschillen op het niveau van opleiding, religie of leeftijd. Intersectionaliteit refereert naar het idee dat 
verschillende delen van identiteit, zoals etniciteit, gender, seksualiteit en sociaaleconomische status 
elkaar beïnvloeden. Dat betekent dat in een analyse van ongelijkheid, deze verschillende factoren niet 
apart maar vaak in samenhang worden bekeken, met oog voor de verschillen binnen die groepen.  
Om patiënten goed te kunnen begrijpen en om goede zorg te verlenen is het belangrijk om patiënten én 
professionals niet vanuit één dimensie te zien maar op meerdere, onderling samenhangende dimensies 
tegelijk, zoals gender, etniciteit, sociaaleconomische achtergrond, seksuele voorkeur. Dit theoretisch 
perspectief is voor docenten en studenten in het geneeskundeonderwijs echter vaak lastig toe te 
passen. Veel docenten die zich bezighouden met etnische verschillen van patiënten niet per se kennis 
van sekse/genderverschillen en vice versa. Daarnaast behoren weinig docenten tot één of meer 
minderheidsgroepen en zijn zij vaak weinig bekend met, dan wel gewend om (eigen) praktijkervaringen 
omtrent deze verschillende identiteitsaspecten en gezondheid in te brengen in het onderwijs. Om 
docenten te inspireren en te ondersteunen onderwijs over superdiversiteit en intersectionaliteit te geven, 
biedt de NVMO werkgroep ‘Diversiteit in het medisch onderwijs’ samen met collega’s van het VUmc 
deze workshop aan. 
 
Doel:  
Het bieden van hands-on–tools om intersectionaliteit in het onderwijs te gebruiken.. 
 
Doelgroep:  
Docenten en beleidsmakers in geneeskundig, verpleegkundig en paramedisch onderwijs 
 
Opzet: activiteiten en opbrengst:  
De workshop bestaat uit drie onderdelen: 
1. Korte presentatie waarin de begrippen intersectionaliteit en superdiversiteit worden toegelicht. 
2. Training intersectionaliteit Verschillende onderwijsvormen zullen hier in sterk ingekorte vorm worden 
aangeboden. De organisatoren gaan samen met de deelnemers in op de volgende vragen: 
- Waarom moeten we intersectionaliteit aan studenten leren? 
(Wat willen we dat studenten leren? Past het bij de bestaande raamplan/leerdoelen van de opleidingen? 
(Hoe kan je het toetsen?)) 
- Hoe kunnen we onderwijs in intersectionaliteit geven?  
3. Inventarisatie van onderwijs over intersectionaliteit en link leggen met (eigen) praktijkervaringen. In dit 
deel vragen we deelnemers om  voorbeelden van en vragen vanuit hun onderwijs. We vullen aan waar 
nodig met eigen voorbeelden. Hoe kun je als docent je eigen achtergrond inbrengen om studenten te 
stimuleren tot reflexiviteit en hen zo te leren oog te hebben voor patiënten én voor zichzelf en collega’s 
te zorgen? 
Opbrengsten 
- Inzicht in begrippen intersectionaliteit en (super)diversiteit in context gezondheidszorg  
- Kennis van gebruik intersectionaliteit in het onderwijs  
- Concreet onderwijsmateriaal over intersectionaliteit en (super)diversiteit 
- Uitwisseling en gebruik van eigen ervaringen in het onderwijs 
 
Max aantal deelnemers: 20 deelnemers 
 
Trefwoord: Curriculum: Integration, Teachers/Trainers: Faculty/Staff development 
 
Wijze van presentatie: Workshop 
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NVMO commissie Professionaliteit: dromen van een curriculum Professionaliteit 
en dat ook waarmaken! 
 
M.C. Mak-van der Vossen1, P.C. Barnhoorn2, W.N.K.A. van Mook3, M.S. Visser4, N.J.J.M. 
Mastenbroek5, S. Pronk3, U.H.M. Klumpers1, P. van Gurp6, R.L. Hulsman7, I. Rupp7 
1Amsterdam UMC loc. VUmc, 2LUMC,3MUMC+,4Erasmus MC,5Faculteit Diergeneeskunde, 
6Radboudumc, 7Amsterdam UMC, loc. AMC. Werkgroep Professionaliteit 
 
Thema:  
Voor de auteurs van het Raamplan 2020 was de leidende vraag: “Wat zijn de belangrijkste 
competenties die een basisarts anno 2025 moet beheersen?” Het antwoord wordt in het nieuwe 
Raamplan geformuleerd per CanMEDS-competentiedomein. De uitwerking voor het competentiedomein 
Professionaliteit is: “De arts zet zich in voor de gezondheid en het welzijn van zowel individuele 
patiënten als van (groepen van) de bevolking door ethisch verantwoorde praktijkvoering die voldoet aan 
de vigerende gedragsnormen en regelgeving, door zorg te dragen voor de eigen persoonlijke 
gezondheid en welbevinden en door goed samen te werken met andere zorgprofessionals.” Vergeleken 
met het Raamplan 2009 wordt in het Raamplan 2020 meer aandacht gegeven aan persoonlijk 
leiderschap en een levenslang lerende houding, en het zorgdragen voor eigen gezondheid en welzijn. 
De uitwerking van de einddoelen van het Raamplan in de onderwijspraktijk kan verschillende vormen 
aannemen. Deze Ronde tafel discussie heeft tot doel te bespreken hoe dat nu gebeurt in onze curricula, 
wat beter kan, en vooral wat er nog ontbreekt en aandacht verdient. De NVMO-werkgroep 
Professionaliteit beoogt een ‘Curriculum Professionaliteit’ te ontwerpen, en zal hiervoor gebruik maken 
van de opbrengst van deze ronde tafel. 
 
Doel:  
Ervaringen en idealen uitwisselen over de mogelijkheden die er in gezondheidszorgopleidingen kunnen 
worden geboden om studenten op te leiden tot professionals volgens de richtlijnen van het Raamplan 
2020 
Bespreken wat er nu gebeurt in onze curricula, wat beter kan, en vooral wat er nog ontbreekt en 
aandacht verdient. 
Suggesties inventariseren om tot een ‘Curriculum Professionaliteit’ te komen. 
 
Doelgroep:  
Docenten, studenten, beleidsmakers van opleidingen in de gezondheidszorg 
 
Opzet: activiteiten en opbrengst:  
“Droomsessie” in de vorm van een piramidediscussie. Eerst krijgt iedere deelnemer de gelegenheid om 
zelf te “dromen”, waarna een uitwisseling in tweetallen volgt. Per twee wordt een ideaal beschreven. 
Ieder tweetal fuseert met een ander tweetal, en in deze nieuw samengestelde groep wordt opnieuw een 
ideaal geformuleerd. Moderatoren verzamelen de gedroomde idealen en schrijven die op flappen. In 
een tweede piramide-ronde bespreken de deelnemers mogelijkheden om hun idealen ook daadwerkelijk 
te realiseren in de eigen onderwijssetting. Ook deze ideeën worden geïnventariseerd en op flappen 
geschreven. In een laatste ronde bekijken de deelnemers de flappen, en geven zij hun voorkeuren aan. 
Na afloop van deze ronde tafel-sessie hebben de deelnemers hun idealen over het onderwijs van 
professionaliteit in gezondheidszorgopleidingen geformuleerd en met elkaar ideeën ontwikkeld hoe die 
idealen ook echt gerealiseerd zouden kunnen worden in de eigen onderwijssetting. De leden van de 
NVMO werkgroep Professionaliteit zijn na afloop geïnformeerd over idealen en suggesties van de 
deelnemers en kunnen die input gebruiken om een Curriculum Professionaliteit te ontwikkelen. 
 
Referentie:  
1 Raamplan 2020, in voorbereiding. 
 
Max aantal deelnemers: 100 deelnemers 
 
Trefwoord: Curriculum: All, Learning outcomes: Professionalism / attitude / ethics, Medical education: 
Undergraduate education 
 
Wijze van presentatie: Rondetafelsessie 
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'Elkaar aanspreken op', feedback geven en ontvangen: makkelijker gezegd dan 
gedaan! 
 
M.I. Kruithof1, N. van den Akker1, B. Doorn1, J.M. Sieben1, M.M. Verheggen2 
1MUMC+,2Universiteit Maastricht 
 
Thema:  
Feedback geven, feedback ontvangen en ‘elkaar aan spreken op’ zijn van groot belang in alle 
opleidingen waarbij gewerkt wordt met een portfolio, waarin studenten gevraagd wordt hun persoonlijke 
voortgang te analyseren en te monitoren. 
 
Doel:  
Uitwisseling van ideeën en opdoen van nieuwe ideeën over werkvormen die studenten en docenten 
kunnen helpen beter met feedback om te gaan en hoe deze te gebruiken voor het analyseren en 
monitoren van de persoonlijke voortgang van de student. 
 
Sinds 2016 kent de bachelor geneeskunde in Maastricht een longitudinaal mentor-portfolioprogramma. 
Het doel is om studenten al in deze fase kennis te laten maken met elementen van en voor te bereiden 
op de master fase door resultaten en feedback te verzamelen en te gebruiken voor het analyseren van 
de persoonlijke voortgang en ontwikkeling in het kader van de CanMEDS competenties. Uit evaluaties 
van studenten en mentoren blijkt dat het voor zowel studenten als docenten een lastige taak is om op 
een adequate manier feedback te geven en te ontvangen, laat staan om elkaar waar nodig aan te 
spreken op gesignaleerde problemen. In 2018-19 is daarom een aparte ‘leerlijn’ opgezet over dit thema. 
 
 In deze workshop willen we deelnemers de kans geven om verschillende nieuw ontwikkelde activiteiten 
uit deze leerlijn zelf te ervaren en er daarna samen over te discussiëren om tot creatieve nieuwe ideeën 
te komen. 
 
Doelgroep:  
Docenten en studenten die geïnteresseerd zijn in feedback geven en ontvangen (al dan niet in het kader 
van portfolio- en/of mentoraatprogramma’s). 
 
Opzet: activiteiten en opbrengst:  
10 min: korte inleiding over het feedback-traject in alle drie jaren van de bachelor 
45 min: ervaren van 3 korte activiteiten uit het programma 
20 min: plenaire discussie over deze activiteiten, uitwisseling over andere mogelijke werkvormen  
Opbrengst: nieuwe ideeën over werkvormen die studenten en docenten kunnen helpen beter met 
feedback om te gaan. 
 
Max aantal deelnemers: 30 deelnemers 
 
Trefwoord: Assessment: Feedback, Teaching & learning: Experiential learning, Teaching and learning: 
portfolio 
 
Wijze van presentatie: Workshop 

 

 
  



B11.1  

Uitwisselen van ervaringen tijdens het coschap huisartsgeneeskunde: 
onderwerpen en leeropbrengsten 

 
C.W. Walinga1, P.C. Barnhoorn1, G.T.J.M. Essers2, A.W.M. Kramer1 
1LUMC,2Huisartsopleiding Nederland 
 
Context/probleemstelling of aanleiding:  
Onderdeel van het facultair onderwijs tijdens het 6-weekse coschap huisartsgeneeskunde bij het LUMC 
is het onderling uitwisselen van ervaringen (UvE). Onder begeleiding van een ervaren huisarts-docent 
reflecteren coassistenten op hun ervaringen. Over de inhoud en opbrengst van deze vorm van 
groepsreflectie bij coassistenten is echter weinig bekend.(1) Doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen 
in welke onderwerpen coassistenten in deze fase van de opleiding uitwisselen, wat hun belangrijkste 
leeropbrengst is, of deze is gerelateerd is aan professionaliteit en in welke mate zij het UvE als veilig en 
nuttig ervaren voor hun professionele ontwikkeling tot arts. 
 
Beschrijving van de interventie/innovatie:  
Om inzicht te krijgen in onderwerpen en leeropbrengsten ontwikkelden we een vragenlijst. Met behulp 
van stellingen met een 5-punts Likertschaal (1: helemaal oneens tot 5: helemaal eens) onderzochten we 
de mate van ervaren veiligheid en ervaren bijdrage van UvE aan de ontwikkeling tot arts. De vragenlijst 
werd afgenomen bij 98 coassistenten huisartsgeneeskunde. De stellingen werden geanalyseerd met 
IBM SPSS Statistics 25. De onderwerpen en leeropbrengsten werden gecodeerd en geanalyseerd 
middels een thematische analyse. In de literatuur is een verdeling van professionaliteit in individuele, 
interpersoonlijke en maatschappelijke aspecten gangbaar.(2) Dit concept gebruikten wij voor analyse 
van genoemde leeropbrengsten. 
 
Ervaringen/analyse van de implementatie:  
Coassistenten voelden zich veilig om ervaringen te delen (mediaan 4, IQR 1; 5-punts Likertschaal) en 
waardeerden het UvE als belangrijk voor hun ontwikkeling tot arts (mediaan 4, IQR 1; 5-punts 
Likertschaal). 
T.a.v. de uitgewisselde onderwerpen vonden wij drie thema’s. Eerste thema betrof uitdagingen tijdens 
consultvoering, waaronder omgaan met bepaalde gedragingen van patiënten, zoals boosheid en 
bezorgdheid. Tweede thema bestond uit omgaan met specifieke patiëntengroepen, waaronder 
psychiatrische en terminale patiënten. Het derde thema omvatte professionele uitdagingen, zoals 
meningsverschillen met de opleider, beroepsgeheim en onprofessioneel gedrag. 
Leeropbrengsten hadden veelal betrekking op één of meer aspecten van professionaliteit. Individuele 
aspecten waren versterking van persoonlijke eigenschappen, zoals grensbewaking, authenticiteit en 
verhoogde zelfeffectiviteit door bijvoorbeeld een nieuw of verruimd inzicht of omgaan met eigen emoties. 
Interpersoonlijke aspecten waren bijvoorbeeld herkenning, geruststelling en steun vinden bij peers of 
andere aanpak van communicatie met patiënten of opleider. Maatschappelijke aspecten betroffen 
ethische vraagstukken rondom bijvoorbeeld levenseinde en grenzen aan autonomie. 
 
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):  
UvE met medecoassistenten biedt op een veilige manier gelegenheid voor het bespreken van 
praktijkervaringen, zoals uitdagingen m.b.t. consultvoering en specifieke patiëntengroepen. De 
leeropbrengsten hebben veelal betrekking op verschillende aspecten van professionaliteit. 
Coassistenten geven aan UvE belangrijk te vinden voor hun professionele ontwikkeling als aankomend 
arts.  
 
Referenties:  
1 Veen M et al. Uitwisselen van ervaringen in de huisartsopleiding. Huisarts Wet. 2015;58(1):6-10. 
2 Hodges BD et al. Assessment of professionalism: recommendations from the Ottawa 2010 
Conference. Med Teach. 2011;33(5):354-63. 
 
Trefwoord: Teaching & learning: Experiential learning, Teaching & learning: Collaborative/peer-to-peer, 
Learning outcomes: Professionalism / attitude / ethics 
 
Wijze van presentatie: Poster 
 
 
 
 



B11.2  

Eerste ervaringen met ‘gynaecologische tentoonstelling' in master geneeskunde 

 
A.J.C.M. van Dongen, A.N.J.A. de Groot 
Radboudumc 
 
Context/probleemstelling of aanleiding:  
In het curriculum geneeskunde van de Radboud Universiteit is in 2019 de vernieuwde master gestart 
met als onderwijskundige uitgangspunten: zelfsturend, actief, praktijkgericht en samenwerkend. In de 
onderwijsweek voorafgaand aan het co-schap gynaecologie/verloskunde is er een nieuwe werkgroep 
gestart: de ‘gynaecologische tentoonstelling’. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het principe van ‘the 
medical exhibition seminar’. In Nederland is dit eerder uitgevoerd in het UMCU (1). Doel van de 
werkgroep is het delen en activeren van medische kennis en het klinisch redeneren, aansluitend op de 
bachelorfase. 
 
Beschrijving van de interventie/innovatie:  
Studenten krijgen patiëntroutes met casuïstiek over diagnose, onderzoek, therapie en etiologie als 
voorbereiding. Tijdens de werkgroep ‘gynaecologische tentoonstelling’ koppelen studenten twintig 
diagnosen aan evenzoveel afbeeldingen en stellingen. Ze gaan eerst in groepjes van drie ‘puzzelen’ met 
de diagnosen, afbeeldingen en stellingen. Vervolgens is er een plenaire terugkoppeling met bespreking 
van de achtergrond, context van diagnosen en stellingen, en nabespreking van de patiëntroutes. 
Om te evalueren hoe deze werkgroep bijdraagt in het activeren van klinisch redeneren en om feedback 
te krijgen op deze nieuwe onderwijsvorm en de docenten, is na afloop een digitale anonieme enquête 
verstuurd naar alle deelnemers. 
 
Ervaringen/analyse van de implementatie:  
Na de eerste werkgroep ligt het masteronderwijs – door overheidsmaatregelen wegens corona – stil. De 
ervaringen betreffen hierdoor nu (april 2020) alleen de eerste groep masterstudenten. 
De response rate bedraagt 14/28=50%. 
Het onderwijs wordt door de studenten erg positief ontvangen (cijfer 8 op schaal van 10). 
Studenten vonden het onderwijs redelijk (64%) tot goed (21%) aansluiten bij het klinisch redeneren 
onderwijs in de bachelorfase, m.n. diagnostiek en therapie. 
Het docententeam werd als enthousiast, actief en kundig beoordeeld en er waren voldoende docenten 
aanwezig. 
De plenaire nabespreking vonden vrijwel alle studenten (92%) van meerwaarde, m.n. de uitleg en extra 
achtergrondinformatie. De belangrijkste tips waren: zorg voor meer differentiatie tussen de stellingen en 
geef praktische klinische informatie tijdens de nabespreking, bijvoorbeeld over diverse 
operatietechnieken. 
 
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):  
De genoemde tips uit deze eerste enquête hebben we toegepast. Het onderscheid tussen enkele 
stellingen is duidelijker gemaakt en de nabespreking sluit beter aan bij de patiëntroutes en de klinische 
praktijk. 
Bij herstart van het onderwijs, na corona, zullen we bij de mastergroepen de enquête afnemen en de 
resultaten analyseren en gebruiken voor verdere verbetering. Ook zullen we docenten om feedback 
vragen. 
Deze vorm van onderwijs is gestart in het UMCU en met een aantal aanpassingen voor het eerst 
toegepast in de master geneeskunde van de Radboud Universiteit (1). Zowel studenten als docenten 
zijn erg positief. Onze resultaten kunnen bijdragen aan uitgebreidere inzet van deze onderwijsvorm in de 
masterfase. 
 
Referenties:  
1 Schreuder HWR et al. Abstract NVMO 2017 ‘The medical Exibition Seminar’ 
 
Trefwoord: Teaching & learning: Clinical context, Assessment: Workplace-based (on-the-
job)assessment, Learning outcomes: Reflection / Critical thinking / decision-making / clinical reasoning 
 
Wijze van presentatie: Poster 
 
  



B11.3  

Klinisch redeneren op de werkplek: wat is er nodig? 

 
L.I.A. Ruczynski, M.H.J. van de Pol, B.J.J.W. Schouwenberg, R.F.J.M. Laan, C.R.M.G. Fluit 
Radboudumc 
 
Context/probleemstelling of aanleiding:  
‘Klinisch redeneren’ vormt de hoeksteen van het werk van de individuele arts en is een van de 
belangrijkste competenties die studenten Geneeskunde zich eigen moeten maken tijdens hun 6-jarige 
opleiding. Het Radboudumc (Nijmegen) verzorgt zowel in de bachelor als master een duidelijke formele 
leerlijn ten aanzien van het klinisch redeneren. De praktijk speelt echter minimaal een net zo belangrijke 
rol in het leerproces. Welke effect hebben de coschappen op het leerproces rondom klinisch redeneren? 
 
Beschrijving van de interventie/innovatie:  
Om deze vragen te beantwoorden hebben we focusgroepen gehouden bij masterstudenten 
Geneeskunde die bijna een jaar bezig zijn met hun coschappen. We hebben ze bevraagd over hun 
cognities ten aanzien van ‘klinisch redeneren’. Hoe zij klinisch redeneren definiëren, hoe zij leren en wat 
de rol hierin is van zowel (theoretisch) onderwijs als praktijk. Maar ook wat de invloed is van 
supervisoren, patiënten en mede-coassistenten. De interviews zijn geanalyseerd door een template 
analyse door vier onderzoekers. 
 
Ervaringen/analyse van de implementatie:  
Uit onze interviews blijkt dat studenten op verschillende manieren de competentie klinisch redeneren 
ontwikkelen: 
- Studenten bouwen in master door op het fundament dat in het bachelor onderwijs is gelegd. 
- In de klinische praktijk leren coassistenten klinisch redeneren door (1) het zelf te kunnen doen (in 
toenemende mate) en te ervaren in de praktijk, (2) door te zien en horen hoe supervisoren klinisch 
redeneren en hierover praten, (3) door impliciete- en expliciete feedback en (4) door ervaringen met 
peers uit te wisselen. 
- Coassistenten leggen de nadruk op het verkrijgen van routine expertise en observeren daarnaast de 
inzet van adaptieve expertise bij hun supervisoren in situaties wanneer de routine niet meer werkt. 
- Naast het verwerven van kennis en vaardigheden is het belangrijk dat studenten gestimuleerd worden 
om te durven participeren in de voor hen vaak complexe praktijk. 
- Studenten geven aan dat een veilig leerklimaat nodig is maar nog zeker niet altijd ervaren wordt. 
 
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):  
De werkplek is van groot belang voor het leren klinisch redeneren. Het aanleren van klinisch redeneren 
competenties gebeurt op veel verschillende, elkaar beïnvloedende en ondersteunende manieren. De 
beschreven leerprocessen passen bij het cognitive apprenticeship model en het leren in communities of 
practice. Supervisoren hebben een belangrijke taak in het creëren van een veilig en stimulerend 
leerklimaat. Bewustwording bij, en scholing van, de supervisoren op de werkplek zou ervoor kunnen 
zorgen dat beide partijen meer tot elkaar komen in deze leermomenten in de praktijk waarbij beiden 
uiteindelijk meer voldoening uit deze momenten zouden kunnen halen. Het leren van peers tijdens de 
stages zou daarnaast meer expliciet benut kunnen worden. 
 
Trefwoord: Teaching & learning: Clinical context, Students/Trainees: Study / learning styles, Learning 
outcomes: Clinical and practical skills  
 
Wijze van presentatie: Praktijkpaper 
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Ontwikkeling en validatie van de QUICK (QUality Instrument for ClerKships): 
een compact meetinstrument om de kwaliteit van coschappen te beoordelen 

 
N.J.E. Oostdijk1, S.J. Post2, J. Schönrock-Adema3, C.M. Haring1, I.M. Nijholt4, P.L.P. Brand4 
1Deventer Ziekenhuis,2Universiteit Groningen,3UMC Groningen,4Isala ziekenhuis 
 
Probleemstelling:  
Iedere medische faculteit in Nederland voert haar kwaliteitscyclus rondom de coschappen uit met een 
eigen ontworpen meetinstrument. Deze meetinstrumenten zijn niet gevalideerd. Uit eerder onderzoek 
bleek dat coassistenten behoefte hebben aan een uniforme kwaliteitsmeting van ieder coschap, om de 
kwaliteit van coschappen tussen afdelingen en ziekenhuizen onderling te kunnen vergelijken en, waar 
nodig, gerichte acties te kunnen ondernemen op grond van de feedback van de coassistenten.1 Het doel 
van deze studie was om een compact, betrouwbaar en valide meetinstrument te ontwikkelen voor de 
kwaliteit van coschappen op basis van een stevig theoretisch fundament. 
 
Methode:  
Op grond van literatuur- en documentonderzoek zijn alle items verzameld uit bestaande instrumenten en 
vragenlijsten voor de kwaliteit van coschappen. Deze items zijn ingedeeld in drie domeinen die de 
kwaliteit van de medische leeromgeving omschrijven: inhoud, sfeer en organisatie.2 Middels een Delphi-
procedure onder coassistenten, opleiders en onderwijskundigen zijn hieruit de items gekozen die het 
Delphi-panel het meest relevant achtte voor het meten van de kwaliteit van coschappen. Deze items zijn 
als conceptvragenlijst uitgezet onder alle tweedejaars masterstudenten van de Opleidings- en Onderwijs 
Regio Noord Oost Nederland die daarvoor informed consent gaven. Zij vulden de items op de 
conceptvragenlijst in op een 5-punts Likert schaal aan de hand van hun laatst gelopen coschap. We 
berekenden de interne consistentie van elk domein met Cronbach’s ?. De dataset werd gesplitst in een 
derivatie- en een validatie-dataset. In de derivatiedataset werd het aantal items per domein gereduceerd 
door de items te kiezen met de hoogste item-totaalcorrelatie en met inhoudelijk een zo volledig 
mogelijke dekking van het domein. In de validatiedataset werd de ingekorte ‘QUality Instrument for 
ClerKships’ (QUICK) gevalideerd door de gecorrigeerde item-totaalscore correlaties per gekozen item 
en de correlatie en verklaarde variantie tussen de domeinscores van de conceptvragenlijst en de QUICK 
te berekenen. De laatste aanpassingen aan de QUICK zijn gedaan op grond van inhoudelijke feedback 
van kwaliteitscoördinatoren van medisch onderwijs van alle Nederlandse medische faculteiten. 
 
Resultaten (en conclusie):  
Na literatuur- en documentonderzoek ontstond een itembank van 249 items. Deze werd in de Delphi-
procedure teruggebracht tot een conceptvragenlijst van 45 items, die vervolgens door 185 tweedejaars-
masterstudenten volledig werd ingevuld. Na itemreductie in de derivatiedataset resulteerde dit in de uit 
15 items bestaande QUICK (5 over inhoud, 5 over sfeer en 5 over organisatie). De interne consistentie 
van de QUICK en haar domeinen was hoog (Cronbach’s ? 0,88, 0,73, 0,84 en 0,67). De correlaties 
tussen de totale domeinscores van de QUICK en de conceptversie waren zeer hoog (>0,85; p<0,001). 
De variantie in de domeinscores van het concept-meetinstrument werd voor >85% verklaard door de 
items van de verkorte QUICK. De QUICK is een gevalideerd meetinstrument voor de kwaliteit van 
coschappen van Nederlandse geneeskundestudies, gebaseerd op een solide theoretisch fundament. 
 
Discussie:  
Het doel om een compact, betrouwbaar en valide meetinstrument voor de kwaliteit van coschappen te 
ontwikkelen is bereikt. Door het samenbrengen van de reeds bestaande instrumenten, een solide 
theorie en de opinie van kwaliteitscoördinatoren heeft de QUICK een breed draagvlak. Aangezien onze 
studie is beperkt tot tweedejaars masterstudenten, die vierweekse coschappen lopen is 
vervolgonderzoek nodig naar de bruikbaarheid, generaliseerbaarheid en effectiviteit van de QUICK over 
het hele spectrum aan coschappen. 
Referenties:  
1 Nijholt IM, Heldeweg MLA, Schonrock-Adema J, Brand PLP. Behoefte aan uniforme kwaliteitscyclus 
van coschappen. Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D3069. 
2 Schönrock-Adema J, Visscher M, Raat ANJ, Brand PLP. Development and Validation of the Scan of 
Postgraduate Educational Environment Domains (SPEED): A Brief Instrument to Assess the 
Educational Environment in Postgraduate Medical Education. PLoS ONE. 2015;10(9):e0137872 
Trefwoord: Education management: Quality Assurance, Curriculum: Education environment, Medical 
education: Undergraduate education 
Wijze van presentatie: Onderzoekspaper 
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Leren op de werkplek: rol en gebruik van informele feedback bij arts-patiënt 
communicatie 

 
C. Sehlbach1, P.W. Teunissen1, E.W. Driessen1, S. Mitchell2, F.W.J.M. Smeenk1, G.U. Gernot3, M.J.B. 
Govaerts1 
1MUMC+,2World Heart Federation,3Johann Wolfgang Goethe University 
 
Probleemstelling:  
We verwachten van artsen dat ze ook na het afronden van hun opleiding blijven leren en zich blijven 
ontwikkelen. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat een groot deel van dit leren informeel en vaak 
onbewust op de werkplek plaatsvindt (1). Om artsen in het proces van levenslang leren te 
ondersteunen, is het belangrijk om een beter beeld te krijgen van hoe artsen in en door hun dagelijkse 
praktijk (blijven) leren. Voor deze studie conceptualiseren wij “leren” als een individueel, sociaal proces 
van betekenis geven aan persoonlijke ervaringen(en) die bijdragen aan iemands persoonlijke en 
professionele ontwikkeling, met als resultaat het bekrachtigen of aanpassen van bepaald gedrag. Hierbij 
kunnen artsen, naast formele feedback, gebruik maken van informele feedbacksignalen uit hun 
werkomgeving zoals (non-)verbale reacties van patiënten of gesprekken met collega’s. Deze feedback 
kan het leren in en van het werk faciliteren (2). In de dagelijkse praktijk kan het echter moeilijk zijn om 
deze signalen te herkennen en te gebruiken, om op het eigen gedrag te reflecteren en van te leren. Doel 
van dit onderzoek was daarom om beter te begrijpen hoe artsen informele feedback in de dagdagelijkse 
praktijk herkennen en gebruiken. We hebben daarbij specifiek gekeken naar hoe artsen leren van 
informele feedback in arts-patiënt communicatie, omdat communicatie een complexe maar cruciale 
vaardigheid is voor een goede arts-patiënt relatie, die vooral in de praktijk en door informeel leren wordt 
ontwikkeld. 
 
Methode:  
Om te begrijpen hoe artsen informele bronnen van feedback gebruiken, hebben we arts-patiënt 
interacties in één academisch en één niet-academisch ziekenhuis geobserveerd (N=100), gevolgd door 
semigestructureerde interviews met de 10 geobserveerde longartsen. Voor de groep van longartsen is 
gekozen omdat longartsen patienten met zowel acute, chronische en terminale aandoeningen 
behandelen, en omdat er vaak sprake is van een lange en/of intensieve arts-patiëntrelatie. Gegevens 
werden iteratief verzameld en geanalyseerd volgens de principes van constructivist-grounded theorie. 
 
Resultaten (en conclusie):  
Na de stappen van open, axiaal en selectieve codering hebben we een conceptueel model kunnen 
opstellen dat beschrijft hoe longartsen signalen uit hun dagelijkse praktijk gebruiken om op hun 
communicatiegedrag te reflecteren en hun communicatie aan te passen. We zagen enorme variatie in 
communicatief gedrag, zowel binnen als tussen longarts-patiënt interacties. Artsen herkenden en 
gebruikten specifieke en terugkerende informele feedback signalen om hun gedrag in de interactie met 
de patiënt aan te passen: artsen monitorden hun gedrag voortdurend. Op basis van eerdere ervaringen 
en patiënt contacten hadden artsen een ‘communicatief gedragsrepertoire’ ontwikkeld waar ze constant 
gebruik van maakten. Artsen zagen bepaalde interacties met patiënten als leermomenten en stimulans 
hun repertoire bij te stellen of te verfijnen, met name als de feedback aanleiding gaf tot emoties, die 
soms bijdroegen om het repertoire bij te stellen. Onze resultaten laten tevens verschillen zien dat artsen 
verschillen in de mate waarin ze feedback signalen herkennen en deze zien als leermogelijkheden in de 
dagelijkse praktijk. Dit werd met name bepaald door contextuele, persoonlijke en interpersoonlijke 
factoren. Terwijl sommige artsen zelf aangaven dat ze minder geneigd waren om hun 
communicatiegedrag te veranderen, maakten anderen gebruik van kritische incidenten om hun 
communicatie repertoire bij te stellen. Weer anderen waren constant bezig met reflecteren op hun 
(communicatie)gedrag, het zoeken van nieuwe leermogelijkheden en met het bijschaven van hun 
communicatie repertoire. 
 
Discussie:  
De observaties en interviews waren instrumenteel bij het onderzoeken van het communicatiegedrag van 
artsen. We zagen een grote variatie in hoe artsen informele feedback gebruiken. Onze bevindingen 
suggereren mogelijkheden om het bewustzijn van leermogelijkheden in de dagelijkse praktijk te 
vergroten. 
 
Referenties:  
1 Eraut M. Informal learning in the workplace. Stud Contin Educ. 2004;26(2):247 273. 
2 Watling C, Driessen E, van der Vleuten CPM, Lingard L. Learning from clinical work: the roles of 



learning cues and credibility judgements. Med Educ.2012;46(2):192” 200. 
 
Trefwoord: Assessment: Feedback, Learning outcomes: Communication skills, Learning outcomes: 
Life-long learning 
 
Wijze van presentatie: Onderzoekspaper 
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Geen succes zonder stress? Analyse en adviezen ten aanzien van 
stressmanagement bij bachelorstudenten in het BMW/GNK-curriculum 

 
D.G. Wansink, B.W.M. van Bon 
Radboudumc 
 
Context/probleemstelling of aanleiding:  
In september 2015 is het nieuwe bachelorcurriculum voor Biomedische Wetenschappen (BMW) en 
Geneeskunde (GNK) gestart in het Radboudumc. De bachelor kent verschillende leerlijnen. Binnen de 
leerlijn Professionaliteit werken studenten aan hun professionele ontwikkeling onder begeleiding van 
een coach. Tijdens intervisiebijeenkomsten brachten coaches in dat diverse studenten last leken te 
hebben van stress en leden onder de gevolgen daarvan. Eerdere studies over het welzijn van studenten 
bleken onvoldoende inzicht te geven in de mate en de mogelijke oorzaken van stress tijdens de 
studie.1,2 
 
Beschrijving van de interventie/innovatie:  
Om een beeld te krijgen van (i) de mate van stress, (ii) welke factoren daaraan bijdragen en (iii) wat de 
gevolgen zijn voor het welzijn van de GNK/BMW-studenten werd een vragenlijst opgesteld op basis van 
literatuurstudie, gesprekken met docenten van de leerlijn Professionaliteit, studieadviseurs en de 
werkgroep Enquêtes binnen het Radboudumc. De vragenlijst werd uitgezet onder alle eerste- en 
tweedejaars studenten van het Radboudumc in het voorjaar van 2018. Dit werd herhaald in 2019. 
 
Ervaringen/analyse van de implementatie:  
De response van 77/67% (2018/2019, 642/566 studenten,) is hoog ten opzichte van eerder beschreven 
studies. De verschillen tussen de twee studierichtingen, de twee jaarlagen en de twee 
afnamemomenten zijn gering. De studenten geven hun studie gemiddeld een rapportcijfer 7,5/7,6. Op 
een stressschaal van 1-6 (geen-erg veel stress) scoren vrouwen meer stress dan mannen (4,1/4,0 
versus 3,5/3,4). 31/23% van de studenten geeft aan veel-erg veel stress (score 5-6) te ervaren. De 
belangrijkste stressfactoren blijken te zijn “tentamens en opdrachten”, “deadlines”, “twijfel aan eigen 
kunnen”, “oplopen van studieachterstand” en “streven naar hoge cijfers”. “Weinig vrije tijd” en “sociale 
verplichtingen” zorgen ook voor enige stress, maar andere sociale factoren zoals “sociale media”, 
“bindend studieadvies” en “opbouw studieschuld” vrijwel niet. 
 
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):  
De studenten hebben suggesties gegeven voor verbetering in het curriculum of de coaching: 1) Zorg 
voor een duidelijke informatievoorziening; 2) Neem het thema stress op in het curriculum; 3) Spreid de 
studiebelasting over de kwartalen; 4) Zorg voor follow-up en monitoring (individueel en per jaargang). 
Inmiddels is binnen de leerlijn Professionaliteit een continu programma over welzijn en vitaliteit 
ontwikkeld, waaraan tijdens iedere coachbijeenkomst aandacht wordt besteed. De huidige data bieden 
een solide uitgangsbasis om de effecten hiervan op het welzijn van studenten in de toekomst te meten. 
 
Referenties:  
1 Onderzoek naar het welzijn van studenten van de Radboud Universiteit. Strategie, onderwijs en 
onderzoek, juni 2017. 
2 Burn-out bij Nederlandse geneeskundestudenten. Prevalentie en oorzaken. Conijn et al. NTVG 
159:A8255P, 2015. 
 
Trefwoord: Students/Trainees: Stress, Students/Trainees: Health and welfare, Students/Trainees: 
Characteristics 
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Een nieuw meetinstrument voor het opsporen van verstoringen in mentaal 
welzijn onder AIOS 

 
M. Londema, J.K.G. Wietasch 
UMC Groningen 
 
Context/probleemstelling of aanleiding:  
Mentaal welzijn van artsen in opleiding tot specialist (AIOS) staat momenteel volop in de belangstelling. 
Hoewel er al meer dan een decennium onderzoek naar dit onderwerp gedaan wordt, kampt een 
aanzienlijk deel van de AIOS met een verstoord mentaal welzijn. Dit kan zich onder andere uiten als 
vermoeidheid, stress, depressie en burn-out. Het kan ingrijpende gevolgen hebben zoals ernstige 
lichamelijke en psychische klachten, een toename van werkgerelateerde fouten en het voortijdig staken 
van de opleiding.(1) 
Helaas worden de symptomen die passen bij een verstoord mentaal welzijn door de AIOS zelf vaak niet 
herkend.(2) Verschillende vragenlijsten kunnen hierin ondersteunend zijn. Deze vragenlijsten worden 
doorgaans gebruikt als momentopname en zijn vaak tijdrovend. Het dynamische karakter van mentaal 
welzijn vraagt echter om herhaaldelijke evaluatie. Een meetinstrument dat een beperkte tijdsinvestering 
vergt zou dat mogelijk maken. De AIOS kan daarmee inzicht krijgen in mentaal welzijn en het verloop 
daarvan gedurende de opleiding. Tijdige signalering van eventuele negatieve veranderingen hierin is 
essentieel voor zelfhulp of het zoeken naar ondersteuning en draagt bij aan een optimaal mentaal 
welzijn. 
 
Beschrijving van de interventie/innovatie:  
Uit de literatuur zijn factoren geïdentificeerd die mentaal welzijn bij AIOS beïnvloeden. Een expert panel 
heeft daaruit de acht meest relevante geselecteerd. Voor elke factor is een daarvoor gevalideerde single 
item question gekozen. Deelnemende AIOS krijgen deze vragen gedurende een jaar wekelijks 
aangeboden. De tijdsbelasting bedraagt enkele minuten per week. Uit de antwoorden wordt wekelijks 
een grafisch overzicht van het verloop van mentaal welzijn gecreëerd. Zo zijn veranderingen in één 
oogopslag te zien. Alleen de deelnemer zelf heeft toegang tot dit overzicht. Elke drie maanden wordt bij 
de deelnemers geëvalueerd of het op deze manier inzichtelijk maken van mentaal welzijn haalbaar is, 
gewaardeerd wordt en waar nodig leidt tot zelfhulp of ondersteuning. 
 
Ervaringen/analyse van de implementatie:  
(Blanco gelaten, het betreft hier onderzoek in een vroege fase) 
 
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):  
Er is op dit moment veel aandacht voor mentaal welzijn en een toenemende behoefte aan adequate 
monitoring. Dit nieuw ontwikkelde meetinstrument is gekoppeld aan het opleidingsportfolio van de 
deelnemer. Naast toegankelijkheid zorgt dat voor anonimiteit, wat bijdraagt aan eerlijke beantwoording 
van de vragen en daarmee aan een representatief beeld van mentaal welzijn. De geanonimiseerde 
gegevens geven bovendien inzicht in het verloop van mentaal welzijn op groepsniveau. In een 
longitudinale survey studie zal de geschiktheid van dit instrument onderzocht worden.  
 
Referenties:  
1 Wallace JE, Lemaire JB, Ghali WA. Physician wellness: a missing quality indicator. Lancet. 2009 Nov 
14;374(9702):1714-21.  
2 Hochberg MS, Berman RS, Kalet AL, Zabar SR, Gillespie C, Pachter HL. Stress of residency: 
recognizing the signs of depression and suicide in you and your fellow residents. Am J Surg. 2013 
Feb;205(2):141-6. 
 
Trefwoord: Students/Trainees: Health and welfare, Students/Trainees: Stress, Students/Trainees: 
Student/trainee in difficulty 
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Welzijn & Vitaliteit: The Science of Happiness 

 
A.J. Terlouw, R.J.M.G. Hameleers, M.H.J. van de Pol 
Radboudumc 
 
Context/probleemstelling of aanleiding:  
Uit verschillende onderzoeken en uit de media blijkt dat studenten veel stress ervaren, ook op onze 
faculteit. Hoewel er veel aandacht wordt besteed aan persoonlijke ontwikkeling, voelen studenten niet 
altijd ruimte voor ongedwongenheid en ‘geluk’. Het lijkt erop dat er onder studenten een discrepantie 
bestaat tussen datgeen wat mensen universeel belangrijk vinden in het leven, en datgene waar 
gedurende de studie de nadruk op ligt. Reden voor onze faculteit om in te zetten op deze discrepantie, 
en in een onderwijsprogramma ‘welzijn en vitaliteit; the science of happiness’ in te zetten op stress 
vermindering en vergroten van het welbevinden 
 
Beschrijving van de interventie/innovatie:  
Het nieuw ontwikkelde onderwijsprogramma Welzijn & Vitaliteit is ontwikkeld om de wetenschappelijke 
inzichten over geluk te delen en studenten handvatten te geven deze inzichten te gebruiken om hun 
welbevinden te vergroten. Ons uitgangspunt hierbij is dat het eigen welbevinden een basisvoorwaarde is 
om je als student goed te kunnen blijven ontwikkelen tot een goede professional. Door middel van 
innovatieve werkvormen die aansluiten bij de leef-en belevingswereld van de studenten worden hen 
onderwerpen aangeboden om een gelukkig leven tot stand te brengen en minder stress te ervaren. Aan 
de hand van de hoofdthema’s Timemanagement, Leiderschap, Metacognitieve vaardigheden (met je 
brein naar welzijn) en Energie worden de studenten geprikkeld om kritisch over hun eigen welzijn na te 
denken en nieuwe denk strategieën toe te passen. Onze hypothese is dat het onderwijsprogramma 
bijdraagt aan preventie van uitval en stress door de studenten actief te betrekken in de 
verantwoordelijkheid over hun eigen welzijn vanaf de start van hun studie. 
 
Ervaringen/analyse van de implementatie:  
Het onderwijsprogramma wordt goed geëvalueerd; de werkvormen spreken aan en lokken de studenten 
uit met elkaar over de thematiek in discussie te gaan en kritisch naar hun eigen gedrag en dat van 
anderen te kijken. Studenten ervaren een veilig klimaat dat hen helpt om op een laagdrempelige manier 
met elkaar in gesprek te gaan over belangrijke onderwerpen. Hierdoor leren studenten welke strategieën 
voor hen het beste werken om hun welbevinden te vergroten. 
 
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):  
Ons onderwijsprogramma Welzijn en Vitaliteit geeft studenten de ruimte kritisch te denken over het 
eigen welbevinden en draagt op die manier bij aan ruimte in hun hoofd voor leren en ontwikkelen. Door 
gebruik te maken van wetenschappelijke inzichten en aan te sluiten bij de leefwereld van studenten 
krijgen de studenten handvatten om aan de slag te gaan met ‘the science of happiness’. 
 
Referenties:  
1 Launspach T, D.v.d.M., Spiering M, Heemskerk MM, Maas EN, Marckelbach D, Choice overload and 
the quarterlife phase: do higher educated quarterlifers experience more stress? Journal of Psychological 
and Educational Research, 2016. 24(2). 
 
Trefwoord: Curriculum: Student-centred, Learning outcomes: Health promotion, Learning outcomes: 
Life-long learning 
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'Het is zwemmen of verdrinken' - Hoe verschillen tussen de opleidingsomgeving 
in buurlanden het risico op burn-out van aios beïnvloeden 

 
S.N. van Vendeloo1, S.S. Lases2, S.K. Bulstra3, P.L.P. Brand2 
1Saxenburgh Medisch Centrum,2Isala ziekenhuis,3UMC Groningen 
 
Probleemstelling:  
Een optimale opleidingsomgeving is cruciaal voor de professionele ontwikkeling en het welzijn van arts-
assistenten in opleiding tot specialist (aios). In eerdere studies toonden wij een sterke en consistente 
associatie aan tussen de kwaliteit van de opleidingsomgeving en het risico op burn-out onder aios. 
Bovendien vonden we veel meer symptomen van burn-out bij Belgische aios dan bij Nederlandse aios. 
Deze studies beantwoordden echter niet de vraag welke aspecten van de opleidingsomgeving het 
geestelijke welzijn van aios verbeteren of juist bedreigen. Op basis van onze eerdere studies vermoeden 
we dat aios die zowel ervaring hebben in de Belgische als in de Nederlandse opleidingsomgeving de 
unieke mogelijkheid bieden deze opleidingsomgevingen met elkaar te vergelijken. Hun ervaringen 
zouden essentiële informatie kunnen geven over hoe een opleidingsomgeving geoptimaliseerd kan 
worden, teneinde het geestelijk welzijn van de aios te verbeteren. Het doel van deze kwalitatieve studie 
is derhalve vaststellen welke aspecten van de opleidingsomgeving (de Belgische versus de 
Nederlandse) gerelateerd zijn aan een verhoogd burn-out risico. Daarnaast willen we vaststellen welke 
aspecten van de opleidingsomgeving verantwoordelijk zijn voor de eerder vastgestelde verschillen in 
ervaren kwaliteit van het opleidingsklimaat. 
 
Methode:  
We namen semigestructureerde interviews af bij aios die zowel een deel van hun medisch 
specialistische vervolgopleiding in België als in Nederland hadden gevolgd, zodat we diepgaande kennis 
vergaarden van aios hun ervaringen met de opleidingsomgeving in beide landen. De interviews werden 
verbatim getranscribeerd en we gebruikten interpretatieve fenomenologische analyse om de data te 
analyseren. Deelname aan de studie was vrijwillig. Ethische goedkeuring voor deze studie werd 
gegeven door de NVMO Ethical Review Board (dossiernummer: 1003). 
 
Resultaten (en conclusie):  
Participerende aios gaven aan dat de opleider een sleutelrol speelt in het creëren van een gunstige 
opleidingsomgeving die het welzijn van aios ondersteunt. Ze waardeerden opleiders die de 
bevlogenheid van de aios bevorderen door positieve rolmodellen te zijn, die hun leerproces faciliteren 
(door ze te coachen op de werkvloer) en die hun inspanningen waarderen (wederkerigheid). Aios 
hadden sterk het gevoel dat het geven van constructieve feedback cruciaal is in het effectief opbouwen 
van een professionele opleider-aios relatie. Een andere belangrijke determinant van het geestelijk 
welzijn van de aios was een zekere mate van autonomie, zowel in hun dagelijkse klinische werk als in 
keuzes die ze konden maken in hun opleiding. 
 
Discussie:  
De opleider speelt een centrale rol in het bepalen van de kwaliteit van de opleidingsomgeving en het 
welzijn van de aios. Vooral effectief hierin is de opleider die succesvol de rol als coach op zich neemt. 
Van coachende opleiders was al bekend dat ze in belangrijke mate de groei van aios kunnen 
bevorderen,1 onze studie voegt hieraan toe dat ook het geestelijk welzijn van aios gestimuleerd wordt 
door coachende opleiders. Onze bevindingen suggereren dat het zinvol is om tijdens didactische 
trainingen van opleiders (bijv. Teach the Teacher cursussen) speciale aandacht te hebben voor 
coaching, wat ondersteund wordt door recente literatuur.1 Verder werd professionele autonomie door 
aios als belangrijk ervaren, waarbij ze vooral opmerkten dat zelfgestuurd opleiden hun groei naar 
autonomie faciliteerde. Een praktisch hulpmiddel dat zelfgestuurd opleiden ondersteund is de 
Entrustable Professional Activity (EPA).2 Toekomstig onderzoek zou zich kunnen richten op de rol die 
EPA’s spelen in de groei naar autonomie van aios. 
 
Referenties:  
1 Orr CJ, Sonnadara RR. Coaching by design: exploring a new approach to faculty development in a 
competency-based medical education curriculum. Adv Med Educ Pract. 2019;10:229-44. 
2 Ten Cate O, Chen HC, Hoff RG, Peters H, Bok H, Van Der Schaaf M. Curriculum development for the 
workplace using Entrustable Professional Activities (EPAs): AMEE Guide No. 99. Med Teach. 2015;37 
(11):983-1002. 
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B12.5 

Burn-out en bevlogenheid van promovendi in de geneeskunde 

 
R.A. Kusurkar1, S.M.E. van der Burgt2, U. Isik1, M. Mak-van der Vossen1, J. Wilschut1, A. Wouters1, A.S. 
Koster3 
1Amsterdam UMC loc. VUmc,2Amsterdam UMC Loc. AMC,3Universiteit Utrecht 
 
Probleemstelling:  
Burn-out neemt toe bij geneeskundestudenten en aios. In het nieuws verschijnen tevens berichten over 
toename van burn-out bij promovendi. Er zijn enkele studies over tevredenheid, stress en welzijn van 
promovendi.1 Maar in deze studies ligt de focus meer op succesfactoren dan op welzijn. Echter, de 
groep promovendi in de geneeskunde werd hierin niet specifiek onderscheiden. Deze groep is bijzonder 
omdat het combineren van klinische werkzaamheden met promotieonderzoek lastig kan zijn. Er is dus 
een gebrek aan burn-outonderzoek onder deze groep. We onderzochten burn-out en bevlogenheid bij 
promovendi in de geneeskunde, evenals hoe deze variabelen geassocieerd zijn met motivatie, privé-
werkbalans en vervulling of frustratie van psychologische basisbehoeften. De zelfdeterminatietheorie is 
als theoretisch kader gebruikt omdat deze theorie een basis biedt om burn-out en welzijn te 
onderzoeken door middel van frustratie of vervulling van psychologische basisbehoeften. 
 
Methode:  
In deze mixed methods studie werden promovendi werkzaam bij ons academisch medisch centrum 
(n=990) uitgenodigd om een digitale vragenlijst in te vullen. Deze bevatte a) vragen over 
achtergrondkenmerken, werkafdeling, werk-context (laboratorium, kantoor, met patiënten), 
slaapkwaliteit, conflict tussen klinische werkzaamheden en promotieonderzoek, b) gevalideerde schalen 
om burn-out, bevlogenheid, motivatie, psychologische basisbehoeften en werk-privébalans te meten, en 
c) kwalitatieve beschrijvingen van de belangrijkste stressfactoren en energiebronnen in hun 
promotieonderzoek. Clusteranalyse werd uitgevoerd met de scores van de drie subschalen van burn-
out: uitputting, cynisme en negatief zelfbeeld van eigen competenties. “Structural equation modelling” 
werd gebruikt om een hypothetisch model te testen waarin frustratie van psychologische basisbehoeften 
is geassocieerd met burn-out. Een goede fit betekent: RMSEA<0.06, CFI>0.095, TLI>0.095, 
SRMR<0.08. De kwalitatieve data werd door twee onderzoekers eerst geanalyseerd door middel van 
open codering en vervolgens thematisch gecategoriseerd. 
 
Resultaten (en conclusie):  
De respons was 47% (n=464). De meeste deelnemers waren Nederlandse vrouwen, 25-34 jaar, 
getrouwd of in een relatie en hadden geen kinderen. Vijfendertig procent had een medisch-gerelateerde 
master, 52% werkte op een klinische afdeling, 56% werkte op kantoor, 27% in een laboratorium en 17% 
met patiënten. 
Vrouwen rapporteerden een betere werk-privébalans maar slechtere vitaliteit dan mannen (p=0.004). De 
werk-privébalans was slechter, autonomiefrustratie hoger en het ervaren conflict tussen 
werkzaamheden was hoger bij promovendi van klinische dan van niet-klinische afdelingen. 
Werkzaamheden conflicteerden vaker bij promovendi die werkten met patiënten dan bij promovendi 
werkzaam in een laboratorium of op kantoor (p=0.000). 
We vonden drie clusters met toenemende scores op de burn-out subschalen. Cluster 1 (n=199, 47%) 
rapporteerde lage burn-out scores en cluster 2 (n=168, 40%) rapporteerde matige burn-outscores. 
Cluster 3 (n=55, 13%) met de hoogste scores van burn-out, was geassocieerd met de laagste scores 
voor motivatie, bevlogenheid, vervulling van basisbehoeften en werk-privébalans. We vonden een 
goede fit (RMSEA=0.044, CFI=0.986, TLI=0.976, SRMR=0.041) voor het hypothetische model waarbij 
frustratie van psychologische basisbehoeften is gerelateerd aan burn-out. De top stressoren waren hoge 
werkdruk, verplichtingen buiten het promotieonderzoek en slechte begeleiding door promotoren. De top 
energiebronnen waren betrokkenheid met collega’s, concrete prestaties, en intrinsieke motivatie voor 
het promotieonderwerp. 
 
Discussie:  
Promovendi in de geneeskunde laten een vergelijkbare trend van burn-out zien als 
geneeskundestudenten en aios. De belangrijkste factoren voor burn-out bij promovendi lijken slecht 
slapen en frustratie van de psychologische basisbehoeften te zijn. Om burn-out bij promovendi te 



voorkomen moeten werkgevers ervoor zorgen dat de psychologische basisbehoeften van promovendi 
niet worden gefrustreerd. De combinatie van klinisch werk met promotieonderzoek verdient extra 
aandacht. Onze resultaten komen overeen met onderzoek onder apothekers, waarin frustratie van 
psychologische basisbehoeften bleek te leiden tot slechtere vitaliteit. Aanvullend kwalitatief onderzoek is 
nodig om meer inzicht te krijgen in specifieke interventies om burn-out te voorkomen. 
 
Referentie:  
1. Sverdlik A, Hall NC, McAlpine L, Hubbard K. The PhD experience: A review of the factors influencing 
doctoral students’ completion, achievement, and well-being. International Journal of Doctoral Studies 
2018; 13; 362-387. 
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B13.1  

Anatomie binnen de gynaecologie, wat moeten we weten: een Delphi 
consensus studie 

 
D.M. Koppes1, C.P.R. Triepels2, A.N. Schepens-Franke3, R. Kruitwagen1, T. van Gorp4, F. Scheele5, 
K.J.B. Notten3 
1MUMC+,2Universiteit Maastricht,3Radboudumc,4UZ Leuven,5OLVG 
 
Context/probleemstelling of aanleiding:  
Vanuit een historisch perspectief wordt anatomie gezien als een van de basis pijlers van medisch 
onderwijs. In de afgelopen decennia is er veel veranderd in het anatomie onderwijs, waaronder een 
afname van het aantal uur anatomie onderwijs. Er wordt gesuggereerd dat hierdoor een achteruitgang in 
het kennisniveau is ontstaan. Echter, ongeacht of er een achteruitgang is en hoeveel uur er anatomie 
onderwijs gegeven zou moeten worden, zou de eerste, relevante vraag moeten zijn: wat is de juiste 
hoeveelheid aan anatomische kennis om veilige en competente zorg te leveren? 
Deze vraag is specifiek voor de gynaecologie interessant, aangezien het vakgebied van de gynaecoloog 
een diverse diagnostische en therapeutische breedte omvat. Enerzijds opereert de gynaecoloog in een 
anatomisch moeilijk gebied, anderzijds doet de gynaecoloog veel diagnostiek (zoals echografisch 
onderzoek) zelf. Hierbij wordt verondersteld dat anatomische kennis noodzakelijk is voor de juiste 
interpretatie van de bevindingen. 
In deze studie wordt bepaald welke anatomische structuren een algemeen gynaecoloog zou moeten 
beheersen om veilig te kunnen werken. 
 
Beschrijving van de interventie/innovatie:  
Allereerst werden relevante anatomische structuren verzameld vanuit gynaecologische chirurgie 
atlassen, waarbij de relevantie gebaseerd werd op de meest voorkomende gynaecologische operaties 
en ziektebeelden. Vervolgens werden deze structuren beoordeeld door (1) de deelnemers van twee 
focusgroepen, (2) tijdens een diepte-interview en (3) in twee Delphi rondes. Deelnemers van de 
focusgroepen en diepte-interviews waren artsen en artsen in opleiding van de gynaecologie, urologie, 
chirurgie en radiologie, de deelnemers van de Delphi rondes waren gynaecologen en gynaecologen in 
opleiding. 
 
Ervaringen/analyse van de implementatie:  
Na het uitvoeren van 2 focusgroepen, een diepte-interview en twee Delphi rondes werd er consensus 
bereikt over 86 klinisch relevante structuren, verdeeld over 9 categorieën. 
 
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):  
Het belang van een ‘core’ curriculum binnen de anatomie is reeds aangestipt door onder andere 
Bergman et al.[1]. Met de toenemende kennis binnen de medische wereld en technologische 
veranderingen is het des te belangrijker om duidelijk te hebben wat er onderwezen dient te worden. 
Hierbij stappen we af van grote hoeveelheden gedetailleerde informatie en focussen we op meer 
generale concepten, welke relevant zijn voor de praktijk. 
In deze studie hebben we een kernlijst met anatomische structuren bepaald welke relevant zijn om veilig 
en competent te werken als algemeen gynaecoloog. Deze lijst kan gebruikt worden als leidraad voor het 
onderwijs binnen de gynaecologie opleiding en is een eerste stap in het worden van een competente 
gynaecoloog[2]. 
 
Referenties:  
1 Bergman EM, et al. : Influences on anatomical knowledge: The complete arguments. Clinical anatomy 
(New York) 2014, 27(3):296-303. 
2 Koppes DM, et al. : What do we need to know about anatomy in gynaecology: A Delphi consensus 
study. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2020, 245:56-63. 
 
Trefwoord: Education management: Quality Assurance 
 
Wijze van presentatie: Poster 
 
 
 
 
  



B13.2  

Nieuwe Master Pathologie EMC 

 
M.L.F. van Velthuysen, M.C. Clahsen-van Groningen, M.J. Kros, R. Verdijk, C.J. Vissers 
Erasmus MC 
 
Context/probleemstelling of aanleiding:  
Tijdens de Master Geneeskunde maken de studenten kennis met het dagelijks werk van de 
verschillende artsen. Maar weinig artsen weten wat een Patholoog doet in de klinische praktijk. De 
pathologie wordt vaak vooral geassocieerd met het doen van lijkschouwingen 
 
Beschrijving van de interventie/innovatie:  
Geneeskunde studenten kennis laten maken met de klinische Pathologie, zo dat zij inzicht krijgen in de 
mogelijkheden en waardoor zij dit kunnen toepassen in de patiëntenzorg en hun patiënten hierover 
kunnen voorlichten. 
De studenten wordt opgedragen 3 patiënten uit “hun” praktijk te vervolgen bij een diagnostische ingreep 
en vervolgens ergens in het proces contact te hebben met de patholoog die de beoordeling doet, bij een 
cytologische punctie, een biopt, een resectie of door het bijwonen van een lijkschouwing. Het onderwijs 
wordt geïntroduceerd met een interactief werkcollege van 1 uur. Een bewijs van het contact met de 
patholoog wordt digitaal aangeleverd in een portofolio. Het onderwijs wordt afgesloten met een 
kleinschalige werkgroep van 2 uur. Tevens wordt een worldcloud gemaakt tijdens het eerste werkcollege 
en de afsluitende werkgroep met als vraag “waar denk je aan bij Pathologie?”. Als ondersteuning van dit 
onderwijs is een E-module ontwikkeld. 
 
Ervaringen/analyse van de implementatie:  
Omdat dit onderwijs nieuw was voor iedereen werden herhaaldelijk aanpassingen gedaan aan de hand 
knelpunten uit de praktijk en evaluaties. Het grote aantal studenten, en de onduidelijkheid 
(onbekendheid met) de vraag bleken voor ontvangende laboratoria en studenten soms een probleem. 
Ook was het lastig door het grote aantal studenten, de verschillende instroom momenten en de 
beperkingen van de portofolio een goed overzicht te houden over welke studenten het traject met goed 
gevolg hadden afgelegd. Vooral de studenten bleken behoefte te hebben aan uitleg waarom dit 
onderwijs op deze manier werd gegeven en niet werd volstaan met een paar A4tjes op CANVAS. 
Uit de wordcloud werd duidelijk dat bij het begin van de master “pathologie” door de studenten vooral 
werd geassocieerd met “obductie” en “dood” terwijl aan het eind van de master er vooral een associatie 
was met “diagnostiek” en “microscopie”. Dit geeft een indicatie dat het doel van het onderwijs werd 
behaald. 
 
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):  
Het vraagt veel tijd, energie en herhaling om een nieuwe onderwijscomponent uit te rollen in de master 
geneeskunde omdat hierbij zeer veel partijen betrokken zijn. 
Studenten hebben niet alleen uitleg nodig over wat zij moeten doen, maar ook waarom voor een 
bepaalde aanpak is gekozen, vooral als dit een aanpak is die voor hen ongewoon lijkt. 
Hoe zorg je ervoor dat dit onderwijs duurzaam is en van voldoende kwaliteit met het grote aantal 
studenten. 
 
Trefwoord: Curriculum: Case / presentation-based, Medical education: Postgraduate education, 
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B13.3  

Hoe zien zorgprofessionals de toekomst van hun opleidingspraktijk? 

 
M.J.M. Verhees1, A.M. Landstra2, R.E. Engbers1, J.J. Koksma1, R.F.J.M. Laan1 
1Radboudumc,2Rijnstate 
 
Probleemstelling: 
 In een veranderend zorglandschap klinkt een roep om zorgprofessionals op te leiden als ‘change 
agents’ met aandacht voor maatschappelijke behoeften [1]. Volgens het Raamplan Artsenopleiding 
2020 is herverdeling van opleidingsverantwoordelijkheden nodig, en zullen extramurale zorgcontexten 
een grote rol spelen in het vormen van zorgprofessionals. Om in zorginstellingen in alle geledingen van 
de gezondheidszorg een goede leercultuur te faciliteren, zijn zorgprofessionals nodig die hierop 
voorbereid en hiervoor gemotiveerd zijn [2]. In het kader van groter onderzoek naar leiderschap en 
leeromgevingen onderzochten we hoe zorgprofessionals uit verschillende zorgcontexten kijken naar 
veranderingen in het zorglandschap in relatie tot hun eigen opleidingspraktijk.  
 
Methode:  
Een digitale vragenlijst werd verspreid in UMC Groningen en in zorginstellingen in de opleidingsregio 
Oost-Nederland. Deze bevatte drie vragen over veranderingen binnen zorg en opleiding (4-punts 
Likertschaal, vertaald naar twee categorieën: niet/een beetje en behoorlijk/zeer veel) en een stelling over 
de eigen bijdrage aan veranderingen binnen opleiden (5-punts Likertschaal, vertaald naar twee 
categorieën: (helemaal) niet mee eens en (helemaal) mee eens).  
 
Resultaten:  
Zorgprofessionals (20.4% arts-assistenten) zijn werkzaam in universitair medische centra (UMC, 
n=581), niet-universitaire ziekenhuizen (NUZ, n=525), opleidingspraktijken in de eerste lijn (ELG, n=200) 
of in zowel een UMC als en NUZ (n=78). De meerderheid van stafleden en arts-assistenten verwacht 
dat veranderingen in de zorg de medische opleiding zullen beïnvloeden (70.2% en 68.1%). NUZ-
stafleden en UMC+NUZ-stafleden denken dat vaker dan ELG-stafleden (73.6% en 78.0% vs. 65,1%, 
p=0.03 en p=0.08). Ongeacht plaats van aanstelling denken stafleden vaker dan arts-assistenten dat de 
opleidingsrol van hun instelling zal veranderen (45.7% vs. 34.0%, p<0.01), maar minder vaak dat hun 
eigen opleidingsrol zal veranderen (35.0% vs. 42.9%, p=0.02). Stafleden antwoorden vaker dan arts-
assistenten een bijdrage te zullen leveren aan het vormgeven van veranderingen (34.0% vs. 20.4%, 
p<0.01). Ditzelfde geldt voor stafleden met opleidingsfunctie (zoals (coassistenten)opleider) (35.1%) 
vergeleken met stafleden zonder opleidingsfunctie (22.8%, p=0.04). Van UMC-stafleden antwoordt 
35.8% een bijdrage te zullen leveren. ELG-stafleden en UMC+NUZ-stafleden verwachten vaker dan 
NUZ-stafleden dat ze een bijdrage zullen leveren (37.9% en 44.0% vs. 28.7%, p=0.04 en p=0.08).  
 
Discussie:  
Zorgprofessionals uit verschillende zorgcontexten erkennen in verschillende mate aankomende 
veranderingen in de medische opleiding, maar schatten de gevolgen voor hun eigen praktijk over het 
algemeen beperkter in. Vervolgonderzoek moet uitwijzen hoe zorgprofessionals kunnen worden 
gestimuleerd tot leiderschap ten aanzien van het inrichten van hun veranderende werkplek als 
leercontext.  
 
 
Referenties:  
1 Frenk,J., et al., Health professionals for a new century: transforming education to strengthen health 
systems in an interdependent world. The Lancet, 2010. 376(9756). 
2 Bank,L., et al., Are they ready? Organizational readiness for change among clinical teaching teams. 
Adv Med Educ Pract, 2017. 8. 
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Aanpak Curriculumhervorming Geneeskunde KU Leuven anno 2020 

 
H.G. Geuens, B.B. Bammens, P.H. Herijgers, D.V.R. van Raemdonck, P.R. Ryckaert 
KU Leuven 
 
Context/probleemstelling of aanleiding:  
Wereldwijd botsen medische curricula op dezelfde problematieken zoals toenemende medische kennis, 
overspecialisatie, generisch vs specifiek opleiden, … (Whitehead, Hodges, Austin, 2013). Deze 
knelpunten vinden zeker ook hun oorsprong in een ad hoc i.p.v. lange termijn aanpak bij 
curriculumhervormingen. Er blijkt geen consistente of breed geaccepteerde benadering van 
curriculumvernieuwing te zijn. Vaak bepaalt het coördinerend team de aanpak van een 
curriculumhervorming a.d.h.v. toevallig aanwezige expertise en gewoontes. Deze poster schetst de 
eerste ervaringen van de huidige aanpak van een grote curriculumhervorming van de basisopleiding 
Geneeskunde. 
 
Beschrijving van de interventie/innovatie:  
De doelstellingen van de curriculumhervorming zijn: (1) het expliciteren van toekomstige noden binnen 
de gezondheidszorg, (2) het optimaliseren van de studiebelasting en (3) een stimulerende omgeving 
creëren. 
Het achterliggend principe is een geïntegreerde aanpak met maximale betrokkenheid van 
docententeams en studenten. Eerst wordt het kerncurriculum, gericht op de competenties van de 
basisarts, afgebakend. Parallel wordt bepaald welke domeinen momenteel onvoldoende aan bod 
komen. Dit alles met een doordachte onderwijskundige basis voor de vertaling van de competenties 
gebaseerd op het principe van constructieve afstemming. 
In het najaar van 2019 werd de hervorming aan alle docenten voorgesteld en werd aan de 
docententeams gevraagd hun leerinhouden op te delen in kerninhouden en verdiepende en 
verbredende keuzemogelijkheden. De inmiddels gestarte peerreview (docenten) en tweede reviewfase 
(studenten en externen) zal leiden tot het kerncurriculum. 
Zodra de omvang en inhoud van het kerncurriculum bepaald is, worden de keuzemogelijkheden 
uitgewerkt en zal gekeken worden naar een constructieve afstemming van doelstellingen op 
onderwijsmethoden en evaluatievormen. 
 
Ervaringen/analyse van de implementatie:  
Het contacteren van alle docententeams zorgde voor een grote betrokkenheid. Docenten dachten mee 
na over de geplande aanpak en konden bezorgdheden uiten. Hierdoor ervaren we een grote 
gedragenheid van de geplande hervorming. Uitingen hiervan waren o.a. aanwezigheid op sessies, 
vraag om sessies te verplaatsen/herhalen indien een docent niet aanwezig kon zijn, specifieke 
waarderende commentaren, … 
De tijdsinvestering van deze aanpak is groot maar wordt positief ervaren en gewaardeerd door 
verschillende onderwijsactoren. Het aftoetsen van beslissingen op verschillende overleggremia lijkt de 
gedragenheid verder te ondersteunen. Op langere termijn verwachten we dat docenten zich meer 
gewaardeerd voelen en de implementatie vlotter zal verlopen. 
 
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):  
Indien men voldoende tijd heeft, raden we een aanpak met maximale betrokkenheid van docententeams 
en studenten aan. 
 
Gezien de fase van het project biedt deze poster slechts de ervaringen van de eerste stappen van het 
proces. Stapsgewijze evaluaties tijdens de loop van het proces zullen toelaten de beoogde 
doelstellingen verder af te toetsen. 
 
Referentie:  
1 Whitehead, C. R., Hodges, B. D., & Austin, Z. (2013). Captive on a carousel: discourses of ‘new’in 
medical education 1910–2010. Advances in Health Sciences Education, 18(4), 755-768. 
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Beter inzicht in het curriculum door een curriculuminformatiesysteem 

 
M. Doets, D.H. Wooldrik 
Erasmus MC, 
 
Context/probleemstelling of aanleiding:  
De bachelor- en masteropleiding Geneeskunde bij het Erasmus MC bestaan uit verschillende 
onderdelen (geïntegreerde thema’s, onderwijslijnen, keuzevakken, praktijkstages en coschappen), 
waarbij veel afdelingen en docenten betrokken zijn. Onderwijsinformatie en inhoudelijk lesmateriaal 
worden op diverse plaatsen en in verschillende vormen aangeboden. 
Hierdoor ontbrak het bij onderwijscoördinatoren, docenten en studenten aan een gestructureerd 
overzicht, en sommige onderwerpen waren oververtegenwoordigd in het curriculum en andere kwamen 
wellicht onvoldoende aan bod. Om dit probleem op te lossen, heeft de opleidingsdirectie in 2018 de 
opdracht gegeven een curriculuminformatiesysteem (CIS) te ontwikkelen. 
 
Beschrijving van de interventie/innovatie:  
Er werd naar een geschikt systeem gezocht voor zowel informatie op opleidingsniveau als 
gedetailleerde inhoudelijke informatie per onderwijsactiviteit. Ook moest het systeem docenten en 
onderwijskundigen faciliteren bij het proces van curriculumontwikkeling en lesmateriaalproductie. 
Bestaande systemen sloten onvoldoende aan bij de wensen, daarom werd gekozen voor een 
maatwerkoplossing. Na een ontwikkelperiode van ongeveer een jaar (met veel interactie tussen 
gebruikers en leverancier) is het systeem medio 2019 opgeleverd en na pilots en 
gebruikersbijeenkomsten, in het najaar geïmplementeerd in de hele opleiding geneeskunde. 
 
Ervaringen/analyse van de implementatie:  
De ervaringen na een jaar zijn positief. Inmiddels werken al ruim 200 docenten met het systeem en 
wordt al het schriftelijke onderwijsmateriaal via het systeem onderhouden. Procescommunicatie vindt 
veelal plaats via werknotities in het systeem, in plaats van via e-mail. Docenten vinden het CIS 
gebruikersvriendelijk, zijn snel in staat om inhoud te wijzigen of informatie te vinden, en hebben meer 
inzicht in de voorkennis van studenten. 
Naar aanleiding van wensen van studenten om deze groep ook toegang te geven tot het CIS, is hiervoor 
in 2020 is een project gestart, gefinancierd vanuit middelen voor onderwijsverbetering. Het doel is 
studenten via de leeromgeving Canvas in het CIS te laten zoeken op behandelde onderwerpen en 
gerelateerd onderwijsmateriaal. 
 
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):  
Het is belangrijk bij ontwikkeling en implementatie van een dergelijk systeem de gebruikers (docenten, 
onderwijscoördinatoren, stafmedewerkers, studenten) steeds te betrekken, door middel van klankbord- 
en gebruikersbijeenkomsten. Op basis van gebruikersinput zijn onder andere een versiebeheersysteem 
en een werknotitiemodule aan het systeem toegevoegd. 
Bij het invoeren van onderwijsinformatie is aan de docenten gevraagd alle onderdelen te beschrijven 
door middel van trefwoorden (o.a. MeSH). Dit kost wel extra werk en vooralsnog is dit niet bij al het 
onderwijs gebeurd. Wel kan nu in alle ingevoerde teksten gezocht worden, wat het aantal treffers na een 
zoekactie verhoogt. 
Of het systeem daadwerkelijk bijdraagt aan een beter uitgebalanceerd curriculum, zal pas blijken op de 
langere termijn. Hiertoe worden de komende tijd evaluaties uitgevoerd. Het CIS zal de komende jaren 
een belangrijke rol spelen bij ontwikkeling van een nieuwe bacheloropleiding. 
 
Trefwoord: Curriculum: Planning, Education management: General 
 
Wijze van presentatie: Poster 
 
 
 
 
  



B14.1 

worden net afgestudeerde artsen betere voorschrijvers gedurende het eerste 
jaar na afstuderen? Een internationale logitudinale cohort studie 

 
E.M. Donker1, D. Brinkman1, F. van Rosse2, B. Janssen3, W. Knol4, G. Dumont5, P.G. Jorens6, A. 
Dupont7, T. Christiaens8, J. van Smeden9, I. de Waard-Siebinga10, L.E.J. Peeters2, R. Goorden11, 
M.H.M. Hessel12, M. Richir1, M.A. van Agtmael1 
1Amsterdam UMC loc. VUmc,2Erasmus MC,3Universiteit Maastricht,4UMC Utrecht,5Academisch 
Medisch Centrum,6Universiteit Antwerpen,7Vrije universiteit Brussel, 8Universiteit Gent,,10UMC 
Groningen,11Radboud UMC,12LUMC 
 
Probleemstelling:  
Het onjuist voorschrijven van medicijnen heeft negatieve gevolgen voor zowel de veiligheid van 
patiënten als voor de kosten in de gezondheidszorg. Echter, uit studies blijkt dat bijna afgestudeerde 
geneeskunde studenten onvoldoende kennis en vaardigheden hebben om veilig medicatie te kunnen 
voorschrijven. Dit kan waarschijnlijk worden verklaard door inadequaat onderwijs in klinische 
farmacologie en farmacotherapie in het curriculum geneeskunde (1). Een oorzaak hiervan is de 
heersende veronderstelling dat artsen beter (lees veilig en effectief) leren voorschrijven in de praktijk 
gedurende de eerste periode na afstuderen. Dit is echter nooit onderzocht. De hoofdvraag voor deze 
studie luidt dan ook: Hoe ontwikkelen de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het veilig 
voorschrijven van medicatie bij basisartsen uit Nederland en Vlaanderen gedurende het eerste jaar na 
afstuderen? De hypothese is dat de kennis en vaardigheden door leren in de praktijk sterk zullen 
toenemen. 
 
Methode:  
Dit is een multicenter (n= 11), longitudinale cohort studie in Nederland en Vlaanderen onder eerstejaars 
basisartsen (ZonMw subsidie, nr. 83600095004). In de periode juli 2016 en maart 2017 zijn alle 
afgestudeerde artsen (n= 1584) gevraagd te participeren. Bij deelname werd gevraagd om op drie 
momenten een online toets te maken (Assessment 1= rond afstuderen, Assessment 2= zes maanden 
na afstuderen, Assessment 3= een jaar na afstuderen). Elke toets bevatte 35 meerkeuzevragen afgeleid 
van de Landelijke Eindtoets Farmacotherapie (2) en drie klinische scenario’s (onderwerpen: 
nierfunctieverlies, pijnstilling en anticoagulantia) waarin een behandelplan opgesteld diende te worden. 
De scenario’s, inclusief antwoordmodel, zijn opgesteld in samenspraak met elf klinisch farmacologen 
vanuit alle deelnemende centra. De kennisvragen worden uitgedrukt in het percentage van het aantal 
correct beantwoorde vragen, de klinische scenario’s zijn gescoord als appropriate, suboptimal of 
inappropriate. 
 
Resultaten (en conclusie):  
In totaal hebben 556 (36%) basisartsen toegezegd te participeren, waarvan 326 (58%) alle drie de 
assessments hebben afgerond. De kennis groeide significant van 69% (SD 13,0) naar 77% (SD 11,4, 
p<0,001) tijdens de eerste zes maanden na afstuderen. Echter, daarna verminderde de kennis naar 
hetzelfde niveau als bij afstuderen: 71% (SD 13,8, p=0,05). Bij een nationaal geaccepteerde cesuur van 
85% zou bij Assessment 1 17%, bij Assessment 2 27% en bij Assessment 3 20% van de basisartsen 
slagen. Na 1 jaar nam de kennis in pijnmedicatie, antibiotica, psychofarmaca en kinetiek significant toe 
(p<0,001), voor anticoagulantia en antidiabetica daalde dit significant (p<0,001). Van de totaal 2.765 
behandelplannen waren er 47% beoordeeld als inappropriate. De kwaliteit van de ingeleverde 
behandelplannen neemt af gedurende het eerste jaar: Assessment 1 36% inappropriate, Assessment 2 
45% inappropriate, Assessment 3 60% inappropriate. De casuïstiek over nierfunctieverlies wordt 
gemiddeld het slechtst gemaakt (56% van de behandelplannen als inappropriate gescoord). Artsen die 
‘problem based’ farmacotherapieonderwijs hebben gehad, lijken betere vaardigheden te hebben dan 
artsen die traditioneel onderwijs hebben gehad. Het onderwijstype heeft geen invloed op kennis. 
 
Discussie:  
De kennis en vaardigheden in het veilig voorschrijven van medicatie is gemiddeld genomen 
onvoldoende bij eerstejaars basisartsen. Er wordt geen klinisch relevante toename in kennis tijdens het 
eerste jaar na afstuderen gezien en de vaardigheden nemen zelfs af tijdens het werken in de praktijk. 
Opmerkelijk is dat studenten die ‘problem based’ farmacotherapieonderwijs hebben gehad niet alleen 
betere voorschrijfvaardigheden maar ook even goede kennis hebben als artsen die kennisgericht 
traditioneel onderwijs hebben gehad. 
De hypothese dat beginnende artsen in de praktijk vanzelf adequate voorschrijvers worden na 
afstuderen blijkt niet uit onze resultaten. Dit toont het grote belang aan voor het ontwikkelen en 
verbeteren van huidige onderwijsinterventies ter bevordering van veilig voorschrijven van medicatie bij 



studenten geneeskunde maar ook zeker voor basisartsen tijdens het eerste jaar na afstuderen. 
 
Referenties:  
1 Brinkman DB et al. Clin Pharmacol ther 2017;101(2):281-289 
2 Kramers C et al. Br J Clin Pharmacol 2017 ; 83(8):1860-1861. 
 
Trefwoord: Medical education: Undergraduate education, Medical education: Postgraduate education, 
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B14.2 

Innovatieve digitale onderwijsmethoden voor de klinische farmacologie: Een 
internationale overzichtsstudie 

 
M.J. Bakkum1, J. Tichelaar1, M.C. Richir2, M.A. van Agtmael1 
1Amsterdam UMC loc. VUmc, 2UMC Utrecht 
 
Probleemstelling:  
Afstuderende geneeskundestudenten in heel Europa zijn onvoldoende voorbereid om op veilige en 
effectieve wijze medicatie voor te schrijven (1). Dit komt ten delen doordat klinisch farmacologisch (KF) 
onderwijs in grote delen van Europa is gebaseerd op traditionele kennisoverdracht middels colleges en 
tekstboeken (2). Voorschrijven is een vaardigheid die tijdens de opleiding moet worden geoefend, van 
probleemgericht onderwijs zijn vele malen betere resultaten bekend. De transitie naar een 
probleemgericht KF curriculum blijkt niet eenvoudig. De Europese vereniging voor klinische 
farmacologie (EACPT) heeft als doelstelling om hierbij te assisteren, onder meer in de vorm van een 
internationaal online samenwerkings- en uitwisselingsplatform voor (open) digitaal onderwijs. Als 
fundament voor dit platform stelden wij de onderzoeksvragen: Welke digitale onderwijsmethoden voor 
KF worden momenteel gebruikt in Europa? Welke eigenschappen hebben deze methoden en hoe 
geschikt zijn ze om internationaal KF onderwijs te verbeteren (probleemgerichter te maken) en te 
harmoniseren? 
 
Methode:  
Een online vragenlijst werd gestuurd aan 393 internationale (hoofd)docenten KF van 282 geneeskunde- 
en farmacieopleidingen in Europa. Hen werd gevraagd om hun “best practice” digitale 
onderwijsmethoden voor de klinische (niet basale) farmacologie te omschrijven. De Engels- en 
Nederlandstalige online beschikbare onderwijsmethoden werden aanvullend bezocht en beoordeeld 
door de onderzoekers. Deze studie werd uitgevoerd met een niet-WMO verklaring (METC VUmc) en 
goedkeuring van de NVMO ethical review board (2018.8.12). 
 
Resultaten (en conclusie):  
De antwoorden van 99 KF docenten van 95 universiteiten uit 26 (pre-Brexit) EU landen werden 
geanalyseerd. 70% van de universiteiten maakte gebruik van digitale onderwijsmethoden voor KF en in 
totaal werden 88 van deze methoden omschreven. 24% betrof een e-learningmodule, 9% video’s en 8% 
digitale toetsen, maar ook innovatievere methoden zoals simulatoren voor farmacokinetiek en 
farmacodynamiek (10%), virtuele patiënten (8%), sociale media (6%), serious games (5%) en 
oefenomgevingen binnen digitale voorschrijfprogramma’s (2%) werden genoemd. 57% van deze digitale 
onderwijsmethoden was altijd en overal toegankelijk voor studenten en 38% was casus gestuurd. Van 
66 onderwijsmethoden waren de leerdoelen bekend, slechts 35% van deze methoden hadden 1 of meer 
vaardigheden als leerdoel, de andere waren gericht op kennis. Met oog op het internationaal uitwisselen 
van de onderwijsmethoden kunnen toegankelijkheidsproblemen en auteursrechtbezwaren verwacht 
worden. Slechts 31% van de onderwijsmethoden was gratis en open te gebruiken en slechts 2 (2%) 
voldeden aan de definitie van open onderwijs (vrij te gebruiken, aan te passen en opnieuw te delen). 
 
Discussie:  
Hoewel de resultaten laten zien dat veel universiteiten gebruik maken van digitale (innovatieve en 
minder innovatieve) onderwijsmethoden, blijkt dat deze methoden niet zondermeer gebruikt kunnen 
worden om het internationale KF onderwijs meer probleemgericht te maken en te harmoniseren. In lijn 
met eerder onderzoek, blijkt dat ook het digitale onderwijs nog grotendeels gericht is op de kennis en 
niet op de vaardigheid van voorschrijven (2). Bij de ontwikkeling van toekomstig KF onderwijs, dient men 
een probleemgerichte onderwijsmethode te hanteren – bijvoorbeeld aan de hand van de zes stappen 
van de WHO guide to good prescribing. Ten tweede blijken de onderwijsmethoden slecht toegankelijk 
voor buitenstaanders. Van commerciële methoden zijn restricties begrijpelijk, maar ook de meerderheid 
van de publieke organisaties plaatst de onderwijsmethoden in leeromgevingen die alleen voor eigen 
studenten toegankelijk zijn. De redenen hiervoor en de attitudes ten aanzien van open onderwijs binnen 
de Europese KF docenten zullen in de nabije toekomst worden onderzocht. 
 
Referenties:  
1 Brinkman et al Clin Pharmacol Ther. 2017 Feb;101(2):281-289. 
2 Brinkman et al Clin Pharmacol Ther. 2017 Nov;102(5):815-822 
Trefwoord: Teaching & learning: e-learning/computers, Teaching & learning: All, Curriculum: Problem-
based 
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Interprofessioneel farmacotherapie onderwijs: een systematische review 

 
R. Sultan, M.O. Reumerman, M.C. Richir, J. Tichelaar, M.A. van Agtmael 
Amsterdam UMC loc. VUmc 
 
Probleemstelling:  
Het rationeel voorschrijven en het bespreken van medicatie gerelateerde problemen is een zeer 
uitdagende zorgtaak uitgevoerd door een toenemend aantal verschillende professionals. 
Interprofessionele samenwerking zou een oplossing kunnen zijn voor dit probleem1. Echter, 
interprofessioneel samenwerken is nog niet ingebed in de huidige zorg en kent vele obstakels. Dit is niet 
verrassend aangezien de huidige medische curricula veelal mono-professioneel zijn opgebouwd, waar 
geen ruimte is om samen te werken met andere (medische) disciplines. Om in de toekomst 
interprofessioneel samenwerken te bevorderen dienen studenten al tijdens hun opleiding 
interprofessioneel onderwijs te krijgen. 
Het doel van deze review is (i) om te exploreren welke interprofessionele onderwijsinterventies er al 
bestaan op het gebied van farmacotherapie en (ii) om te analyseren welke interventies de competenties 
op het gebied van interprofessioneel onderwijs en farmacotherapie verbeteren. 
 
Methode:  
De PubMed, EMBASE, ERIC, CINAHL en PsycINFO databases werden systematisch doorzocht tot 
september 2019, zonder additionele filters. De zoek strategieën bevatten de woorden “pharmacology”, 
“interprofessional”, “education” en “students” of vergelijkbare woorden en abbreviaties. Alle artikelen 
werden door beide auteurs onafhankelijk van elkaar gescreend. Van alle geïncludeerde artikelen werd 
data geëxtraheerd op basis van de BEME coding sheet. 
 
Resultaten (en conclusie):  
53 interventiestudies werden geïncludeerd. Met name kleine (maximaal 100 studenten) kwantitatieve 
studies met een heterogene evaluatie werden beschreven. De onderzoeken waren allen afkomstig uit 
westerse landen en bevatten vooral medische, farmacie en verpleegkunde studenten. Op het gebied 
van interprofessionele samenwerking reageerden de studenten over het algemeen positief op de 
interventies. Door de samenwerking begrepen ze elkaars rollen beter en beseften ze dat werken in een 
interprofessionele setting de kwaliteit van de zorg kon verbeteren. Inhoudelijk beschreven veel artikelen 
dat studenten zich verantwoordelijk voelde voor het uitvoeren van medicatiereviews en doorvoeren van 
medicatiewijzigingen. De interprofessionele onderwijsinterventies werden geclassificeerd in vier 
groepen: digitale communicatie (bijv. telefonisch consult tussen medische- en farmacie studenten), 
medische trips (bijv. het opzetten van zorgstations in derde wereld landen), klinische stages (bijv. 
deelname aan visites) en traditioneel onderwijs (bijv. gezamenlijke colleges). Waar de digitale 
communicatie als voordeel had dat het onderwijs ook op afstand gerealiseerd kon worden (vaak tussen 
universiteiten), waren de klinische stages en medische trips een stuk lastiger te organiseren. Echter, de 
studenten ervaarden deze “real-life” vormen als de meest leerzame. Traditioneel onderwijs was 
daarentegen makkelijk te organiseren maar had een beperkte interprofessionele meerwaarde.  
 
Discussie:  
Interprofessioneel farmacotherapie onderwijs is een opkomend en essentieel onderdeel om de zorg 
voor de steeds complexer wordende patiënten te organiseren. Innovatieve interventies zoals digitale 
communicatie, klinische stages en medische trips zijn vormen van onderwijs die ingezet kunnen worden 
om studenten voor te bereiden op interprofessionele samenwerking in hun latere carrière. Echter, 
zonder betrouwbare meetinstrumenten kunnen de bestaande kleine onderzoeken zonder controlegroep 
niet op hun echte waarde worden geschat. Wij adviseren dan ook meer aandacht te besteden aan het 
maken van betrouwbare meetinstrumenten en het opzetten van grotere studies met controlegroepen 
gebruikmakend van innovatieve “real-life” interprofessionele onderwijsmethodes.  
 
Referentie:  
1 Green BN, Johnson CD. Interprofessional collaboration in research, education, and clinical practice: 
working together for a better future. The Journal of chiropractic education. 2015;29(1):1-10. 
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Het nut van Augmented Reality in het anatomie onderwijs: een meta-analyse 

 
D.J.H.A. Henssen, A.M. van Cappellen van Walsum, K. Bolek, G. de Jong 
Radboud UMC 
 
Probleemstelling:  
Traditioneel anatomie onderwijs maakt gebruik van stoffelijke overschotten van personen welke bij leven 
hun lichaam hebben geschonken ten behoeve van de wetenschap(1). Deze stoffelijke overschotten 
worden ingezet tijdens zogenaamde snijzaalpractica waarbij studenten de kans krijgen om het lichaam, 
onder strikte supervisie, te ontleden. Een andere optie is dat studenten werken met verschillende reeds 
geprepareerde weefsels. Echter, wegens de relatieve schaarste van stoffelijke overschotten voor het 
anatomie-onderwijs en de financiële nadelen welke aan dit klassieke anatomie onderwijs kleven, zoeken 
anatomiedocenten naar aanvullende lesmethoden die tevens beter aansluiten bij het digitale profiel van 
de hedendaagse student en voldoen aan het anytime, anywhere principe(2). 
Eén van deze toepassingen betreft Augmented Reality (AR) waarbij een tablet, smartphone of headset 
wordt gebruikt om de gebruikers omgeving aan te passen. Verschillende losstaande wetenschappelijke 
studies hebben de effectiviteit van AR vergeleken met andere vormen van anatomie onderwijs, maar 
een overzicht van de resultaten op meta-niveau ontbreekt. Daarnaast is in meerdere studies beschreven 
dat drie-dimensioneel (3D) inzicht van de student, gemeten met behulp van de Mental Rotation Test 
(MRT), effect heeft op de leerprestatie. Ook brengen de meeste studies de motivatie van studenten in 
kaart. De associatie tussen deze student-gebonden factoren en het beoogde leereffect zijn echter niet 
eenduidig. Deze studie meta-analyseerde daarom de leereffecten van AR en de invloed van 
eergenoemde factoren hierop. 
 
Methode:  
Systematisch werden PubMed, EMBASE, Google Scholar en de Cochrane Library doorzocht door twee 
onderzoekers. De gevonden publicaties werden systematisch beoordeeld met vooraf gedefinieerde 
inclusie- en exclusie criteria. SPSS en Open MetaAnalyst software werden gebruikt voor statistische 
toetsing. 
 
Resultaten (en conclusie):  
Van de gevonden 398 publicaties konden 5 wetenschappelijke publicaties(3-7) worden geïncludeerd. 
Tezamen representeerden deze publicaties 508 participanten (240 AR-participanten en 268 controle-
participanten; 202 vrouwen/306 mannen). Meta-analyse toonde geen significant verschil aan in toets-
scores tussen de beide groepen (-0.8%;P=0.732). Sub-analyse toonde aan dat AR onderwijs significant 
slechtere toets-scores opleverde dan onderwijs met doorsnedes (-5.7%;P=0.024). Meta-regressie 
analyse toonde geen correlatie tussen toets-scores en 3D inzicht. De motivatie van studenten en de 
betrokkenheid van studenten bij het onderwijs kon echter niet worden geïncludeerd vanwege het gebrek 
aan een gevalideerde kwantificeerbare maat. 
 
Discussie:  
De huidige meta-analyse toont aan dat AR een significant nadelige impact kan hebben op het leren van 
anatomie ten opzichte van het gebruik van doorsnedes of radiologische scans. De uitkomsten van AR 
werden op meta-niveau niet beïnvloed door het 3D inzicht van studenten. Echter, slechts enkele studies 
konden worden gebruikt voor deze meta-analyse hetgeen aantoont dat er behoefte is aan grotere, 
gerandomiseerde en gecontroleerde studies op het gebied van AR in het anatomie-onderwijs. 
 
Referenties:  
1 Pandy, P., & Zimitat, C. (2007). Medical students’ learning of anatomy: Memorisation, understanding 
and visualization. Medical Education, 41(1), 7-14. 
2 Albanese, M. (2010). The gross anatomy laboratory: A prototype for simulation-based medical 
education. Medical Education, 44(1), 7-9. 
3 Barmaki, R., et al., Enhancement of Anatomical Education Using Augmented Reality: An Empirical 
Study of Body Painting. Anatomical Sciences Education, 2019. 12(6): p. 599-609. 
4 Bogomolova, K., et al., The Effect of Stereoscopic Augmented Reality Visualization on Learning 
Anatomy and the Modifying Effect of Visual-Spatial Abilities: A Double-Center Randomized Controlled 
Trial. Anatomical Sciences Education, 2020. 
5 Bork, F., et al., The Benefits of an Augmented Reality Magic Mirror System for Integrated Radiology 
Teaching in Gross Anatomy. Anatomical Sciences Education. 12(6): p. 585-598. 
6 Henssen, D., et al., Neuroanatomy Learning: Augmented Reality vs. Cross-Sections. Anatomical 
Sciences Education, 2019. 



7 Moro, C., et al., The effectiveness of virtual and augmented reality in health sciences and medical 
Anatomical Sciences Education, 2017. 10(6): p. 549-559. 
 
Trefwoord: Medical education: Trends, Research in medical education: General 
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Hoe kunnen onderzoekers een persoonsgerichte benadering gebruiken voor 
onderzoek naar medisch onderwijs 

 
R.A. Kusurkar1, M. Mak-van der Vossen1, J. Kors1, J. Grijpma1, S.M.E. van der Burgt2, A.S. Koster3, A. 
de la Croix1 
1Amsterdam UMC loc. VUmc,2Amsterdam UMC loc. AMC,3Universiteit Utrecht 
 
Thema:  
Onderzoek van medisch onderwijs wordt gedomineerd door variabel-gecentreerde 
onderzoeksmethoden. Deze methoden worden gebruikt om de relaties of associaties tussen 
afhankelijke en onafhankelijke variabelen die van belang zijn voor het leren te bestuderen. Hoewel deze 
onderzoeksbenadering interessant is, liggen nieuwe mogelijkheden voor onderzoekers van medisch 
onderwijs in het gebruik van een persoonsgerichte benadering.1 Een persoonsgerichte 
onderzoeksmethode kan onderzoekers helpen om data genuanceerder te interpreteren en interventies 
te creëren die beter tegemoetkomen aan de behoeften van verschillende groepen studenten. Een 
persoonsgerichte methode houdt in dat de deelnemers aan een studie in groepen worden verdeeld op 
basis van overeenkomstige kenmerken op bepaalde variabelen. Deze aanpak creëert mogelijkheden 
om individuele leerpaden en remediering voor studenten te ontwikkelen. Onderzoekers kunnen voor een 
persoonsgerichte benadering onder andere gebruik maken van de volgende drie analyse methoden: 
cluster analyse, latente klasse analyse en Q-sort analyse. Het doel van deze workshop is om 
onderzoekers met deze drie analysemethoden kennis te laten maken, en hen de gelegenheid te geven 
deze methoden zelf uit te proberen. De moderatoren zullen dit doen door een aantal concrete 
voorbeelden van studies te tonen waarin zij zelf een persoonsgerichte methode hebben gebruikt. De 
deelnemers zullen uitgedaagd worden om hun eigen onderzoeksvraag te formuleren en een daarbij 
passende persoonsgerichte onderzoeksmethode te kiezen. 
 
Doel:  
Leerdoel 1: De deelnemers begrijpen het concept (wat), de principes (waarom en hoe), de voordelen 
(wanneer) en de nadelen (wanneer niet) van een persoonsgerichte onderzoeksbenadering. 
Leerdoel 2: De deelnemers ervaren aan de hand van concrete voorbeelden hoe en wanneer een 
persoonsgerichte onderzoeksbenadering van toegevoegde waarde kan zijn. 
Leerdoel 3: De deelnemers kunnen hun eigen onderzoeksvraag formuleren en een daarbij passende 
persoonsgerichte onderzoeksbenadering kiezen. 
 
Doelgroep:  
Onderzoekers in medisch onderwijs (alle niveaus) 
 
Opzet: activiteiten en opbrengst:  
De opzet van deze workshop omvat een plenaire uitleg, gevolgd door interactieve discussies in drie 
kleine groepen om te leren hoe elke methode te gebruiken. 
 
Referentie:  
1 Kusurkar RA, Mak-van der Vossen M, Kors J, Grijpma JW, van der Burgt S, Koster AS, De la Croix A. 
“One size does not fit all”: Employing a person-centred approach in Health Professions Education 
research. Under Review. 
 
Max aantal deelnemers: 30 deelnemers 
 
Trefwoord: Research in medical education: General, Medical education: Trends 
 
Wijze van presentatie: Workshop 

 

 



 

14.45-15.00 BREAK 

 

15.00-16.00 Plenair  

15.00-16.00 Hoofdlezing 

Fostering Well-being in the Learning Environment: Sacred cow or   
 moral imperative for medical educators 
 
 Dr. Adi Haramati, award-winning physiologist and medical educator. He is Professor 
of Integrative Physiology, Founding Director of the Center for Innovation and 
Leadership in Education (CENTILE) and co-director of the CAM Graduate Program 
at Georgetown University Medical Center. 

 
He received a PhD in Physiology (University of Cincinnati) and came to Georgetown after 5 years at 
Mayo Clinic.  For over 25 years, his research interests addressed renal and electrolyte homeostasis, 
but now his focus is on medical education and re-thinking how health professionals are trained. Dr. 
Haramati has advocated that mindful practices be integrated into the medical curriculum to foster 
professional identity formation and well-being. He currently serves on the Board of Directors of the 
Association of American Medical Colleges and has been a visiting professor at over 100 medical 
schools worldwide. 
 
  

 



VRIJDAG 20 NOVEMBER 2020 

09.30-10.15 Plenair  
 
09.30-10.15 Hoofdlezing 
                    First Attempt in Learning 
 
                          Paul Iske, hoogleraar Open Innovation and Business Venturing aan de School of   
                          Business and Economics Universiteit Maastricht 
 
Daarnaast is hij CFO (Chief Failure Officer) van het Instituut voor Briljante Mislukkingen, met als doel 
begrip te kweken voor het belang van experimenteren en leren in een veranderende en complexe 
wereld. Paul is auteur van het boek ‘Instituut voor Briljante Mislukkingen’. Hij is van oorsprong 
theoretisch fysicus en heeft gewerkt voor Shell en ABN-AMRO (Chief Dialogues Officer en Senior 
Vice President Innovation). In zijn presentatie bespreekt Paul Iske voorwaarden waaronder mensen 
en organisaties nieuwe kansen kunnen scheppen voor innovatie. Dat wil niet zeggen dat alles altijd 
zal lukken. Sterker nog: innovatie is een proces van vallen en opstaan. Experimenteren en leren. 
Soms zijn mensen bang om te falen, of zijn terughoudend in het vertellen hoe het écht is gegaan. 
Zeker binnen de zorg, waar je natuurlijk vaak helemaal niet zit te wachten op dingen die mislukken. 
Maar in complexe omgevingen lopen dingen nu eenmaal niet altijd als gepland. En daar kun je van 
leren. Maar hoe dan? 

 
10.30-10.45  PRIJSUITREIKINGEN LIVE  
 
10.45-11.00  BREAK 
 
11.00-12.15    Blok C 
  



C1.1  

Zijn er nog vragen? Aanpak Noordwest Academie in verbetering interactie in 
het discipline overstijgend onderwijs 

 
M.M. Bouma, A.J. Prins, E. van Soelen, J.M.J. Bais 
Noordwest Ziekenhuisgroep 
 
Context/probleemstelling of aanleiding:  
Het woensdagmiddagonderwijs voor a(n)ios en coassistenten is binnen Noordwest Ziekenhuisgroep een 
begrip. Elke woensdag is er een uur multidisciplinair of discipline overstijgend onderwijs in een zaal met 
een vaste theateropstelling voor circa 100 personen. De collega’s in Den Helder kijken mee via video-
conference. Om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan denken en doen kunnen de aanwezigen via een 
digitale tool met hun telefoon reageren op vragen van de spreker. 
De ervaring was dat de bijeenkomsten ondanks de stimulering van interactie - door het stellen van 
vragen en het gebruik van de digitale tool - statisch van aard bleven. Ook bleek dat deelnemers veelal 
schromen om een antwoord te geven voor een volle zaal. Voor de Noordwest Academie, het leerhuis 
van het ziekenhuis, hèt moment de onderwijsvorm actiever te maken. 
 
Beschrijving van de interventie/innovatie:  
Vanuit de Noordwest Academie is ingezet op twee interventies. 
1. Ten eerste ondersteuning van de sprekers bij de voorbereiding. Er is aandacht voor de take home 
message, doelgroep, doel van het verhaal, volgorde, opzet van het onderwijs in vorm en inhoud en 
specifieke aandacht voor interactiemomenten1. Wanneer vindt interactie plaats, maar bovenal wat is het 
doel van de interactiemomenten in relatie tot het doel van de presentatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt 
van een door het leerhuis ontwikkeld format voor een interactieve presentatie. 
2. Ten tweede het inzetten van getrainde moderators voor het onderwijs. Een aantal collega’s van de 
centrale opleidingscommissie (COc) en het leerhuis is getraind om te modereren2 in het onderwijs, met 
als doel zorgen voor verbinding tussen spreker en publiek. De moderator en de spreker hebben kort 
voor het onderwijs contact met elkaar en bespreken hun rollen. De interactiemomenten uit de 
voorbereiding zijn hierbij leidend. De moderator is de extra oren en ogen van de spreker om te zien wat 
er in de zaal gebeurt en speelt hier op in. 
 
Ervaringen/analyse van de implementatie:  
De sprekers voelen zich gesteund en ervaren het als waardevol om de presentatie gezamenlijk voor te 
bereiden. Sprekers zijn soms verbaasd over de mogelijkheden tot interactie. Doordat de sprekers als 
deelnemer van het onderwijs ook vaker de interactie ervaren, komen ze zelf steeds vaker met ideeën. 
Daarnaast brengt een moderator meer dynamiek in het onderwijsmoment zelf. De deelnemers raken 
gewend aan het feit dat de moderator het publiek erbij betrekt waardoor ze eerder reageren. 
 
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):  
Meer tijd en aandacht voor de voorbereiding vraagt een strakke planning en tijdig contact zoeken met 
sprekers. Ook de moderators moeten in deze planning worden meegenomen en regelmatig ingezet 
worden om ervaring op te bouwen. 
 
Referenties:  
1 Fisher en Frey (2006), Better Learning Through Structured Teaching 
2 leren modereren, http://www.lerenmodereren.nl/ 
 
Trefwoord: Teaching & learning: Learning styles/theory/instructional design, Curriculum: Education 
environment, Learning outcomes: Communication skills 
 
Wijze van presentatie: Praktijkpaper 
 
 
 
 



C1.2  

Interdisciplinaire minor Healthcare communication, management and 
organization: Perspectiefwissel stimulans voor toekomstbestendige zorg  

 
J. Oudenampsen1, H. Hess1, H. Das2, M.H.J. van de Pol1 
1Radboudumc,2Radbouduniversiteit 
 
Context/probleemstelling of aanleiding:  
Ons zorgsysteem wordt geconfronteerd met complexe uitdagingen die vaak niet-medisch van aard zijn 
en vragen om een interdisciplinaire aanpak. De mate van interdisciplinaire samenwerking binnen teams 
draagt significant bij aan de zorgkwaliteit en geassocieerde patiëntuitkomsten.1  
Om studenten op te leiden tot professionals die in staat zijn buiten hun kennisdomein de verbinding te 
zoeken, lijkt het van belang om interdisciplinaire samenwerking tussen studenten te bevorderen. 
Derhalve hebben wij een minor opgezet toegankelijk voor studenten geneeskunde, communicatie- en 
informatiewetenschappen (CIW) en managementwetenschappen. 
Onze veronderstelling is dat deze interfacultaire minor zorgt voor meer begrip en waardering voor elkaar 
en elkaars vak(gebied) en zo kan bijdragen aan toekomstbestendige zorg. 
 
Beschrijving van de interventie/innovatie:  
In het academisch jaar 2019/20 is de minor ‘Healthcare communication, management and organization’ 
van start gegaan, een samenwerking tussen het Radboudumc en de Radboud Universiteit.  
De minor richt zich op drie centrale thema’s:  
1. Communicatiestijlen in de spreekkamer en crisiscommunicatie  
2. Organisatie en management van de gezondheidszorg en 
3. Integratieopdracht om de kennis over gezondheidszorg, communicatie en management in de praktijk 
te brengen.  
 
Ervaringen/analyse van de implementatie:  
Tijdens de minor hebben vier focusgroepinterviews plaatsgevonden rondom interdisciplinair 
samenwerken- en leren en werden reflecties over de eigen bijdrage van de studenten aan het 
interdisciplinaire onderwijs en de opgedane kennis geanalyseerd.  
 
Het interdisciplinair leren werd door de studenten als zeer waardevol ervaren, voor nu maar ook zeker 
voor hun toekomst. Voor de studenten waren de belangrijkst leereffecten onder andere de 
bewustwording in het gebruik van communicatie, het leren en samenwerken in andere contexten met 
andere perspectieven, het verkrijgen van inzichten in manieren waarop andere disciplines problemen 
benaderen en vooral het verkrijgen van inzichten in zowel de eigen kwaliteiten als tekortkomingen. 
Aannames van de studenten over elkaar bleken gedurende de minor te veranderen; sommige bleken 
niet overeen te komen met de werkelijkheid, andere (voor)oordelen werden tijdens de minor over elkaar 
gevormd. De onbewuste onderliggende associaties die de studenten hadden ten opzichte van de 
andere groepen veranderden niet significant na het volgen van de interdisciplinaire minor. 
 
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):  
Het aanbieden van een praktijkgestuurde interdisciplinaire leeromgeving lijkt bij te dragen aan het 
verbreden van perspectieven van studenten en het vergroten van inzichten in de eigen expertise. De 
studenten van alle opleidingen ervaren het interdisciplinaire onderwijs als waardevolle aanvulling op hun 
studieprogramma, en bevelen medestudenten interdisciplinair onderwijs aan. 
 
Referenties:  
1 To err is human: building a safer health system. In: Kohn LT, editor. 
2 Washington, DC: National Academy Press; 2000. 
 
Trefwoord: Curriculum: Education environment, Learning outcomes: Communication skills, Learning 
outcomes: Teamwork 
 
Wijze van presentatie: Poster 
 
 
 
 
  



C1.3  

Het interprofessionele studententeam polyfarmacie: Een gerandomiseerde 
studie naar de waarde van een interprofessioneel studententeam bij het 
herkennen en behandelen van geneesmiddelen bijwerkingen 

 
M.O.R. Reumerman1, T.O. van den Beukel1, J. Tichelaar1, R. Sultan1, H. Daelmans2, H. Springer3, M. 
Muller1, M.C. Richir1, M.A. van Agtmael1 
1Amsterdam UMC loc. VUmc,2VUmc School of Medical Sciences,3Hogeschool Inholland 
 
Context/probleemstelling of aanleiding:  
Het huidige zorgsysteem is in toenemende mate gespecialiseerd met specifieke verwijzingen en 
individuele poliklinische doelstellingen. Ondanks een holistische kijk van veel artsen heeft medicatie 
veiligheid en met name de zorg rondom niet-ernstige maar voor de patiënt hinderlijke bijwerkingen 
(zoals diarree en orthostatische hypotensie) een ondergeschikte rol. Ons eerdere pilot onderzoek naar 
een interprofessioneel studententeam polyfarmacie (ISP) toonde aan dat dit team tijdens een 
medicatieanamnese goed in staat was om bijwerkingen op te sporen en een individueel medicamenteus 
beleid te maken. Onze huidige studie is opgezet om de meerwaarde van het ISP-team bovenop de 
huidige zorg te evalueren om zo het aantal en de ernst van de bijwerkingen 3 maanden na een 
polibezoek te verminderen. 
 
Beschrijving van de interventie/innovatie:  
Het ISP is gestart met een gerandomiseerde gecontroleerde studie waarbij een variabel team 
bestaande uit geneeskunde, verpleegkundig specialisten en farmaciestudenten wekelijks twee van de 
vier poliklinische patiënten op de geheugenpoli zien voor een medicatiereview. Na een medicatie-
anamnese (met aandacht voor bijwerkingen), medicatiereview en voorbespreking, worden de medicatie-
adviezen door het ISP-team overgedragen tijdens het multidisciplinair overleg (MDO) en ingevoerd in de 
digitale status. Van elk patiënten bezoek wordt het aantal en de ernst (gebaseerd op Common 
Terminology Criteria for Adverse Events) van de bijwerkingen van de controle groep (arts zonder ISP-
team) en interventiegroep (arts met ISP-team) vergeleken met een gouden standaard (2 klinisch 
farmacologen). Drie maanden na het versturen van de correspondentiebrieven wordt telefonisch contact 
opgenomen met alle patiënten om hen te vragen over de aanwezigheid en de ernst van de bijwerkingen. 
 
Ervaringen/analyse van de implementatie:  
Er zijn 200 patiënten (100 controle / 100 interventie) geïncludeerd. In totaal zijn 231 bijwerkingen (103 = 
controle, 128 = interventie) gevonden door de gouden standaard. Het ISP-team benoemde 91% (n=116) 
van de bijwerkingen tijdens het MDO. De correspondentiebrieven van de interventie groep bevatte 
uiteindelijk ruim 100% meer interventies (n=65) gericht op het verminderen van bijwerkingen dan de 
controlegroep (n=29). Drie maanden na het polibezoek waren er significant minder bijwerkingen in de 
interventiegroep (65/128 = 49% reductie) dan in de controlegroep (83/103 = 19% reductie). Ook de ernst 
van de nog overgebleven bijwerkingen was in de interventiegroep significant lager (controlegroep n=83: 
Graad 2.89 vs interventiegroep n=63: Graad 2.31 [1-5 min/max]). 
 
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):  
De resultaten laten zien dat de toevoeging van een ISP-team bovenop de huidige zorg een effectieve 
manier is om de aanwezige bijwerkingen in kaart te brengen en de klachten optimaal medicamenteus te 
behandelen. Wij motiveren anderen om vergelijkbare projecten op te starten zodat studenten real-life 
klinisch onderwijs krijgen en tegelijkertijd een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de zorg. 
 
Trefwoord: Curriculum: Inter-professional, Learning outcomes: Patient management / prescribing, 
Learning outcomes: Clinical and practical skills 
 
Wijze van presentatie: Praktijkpaper 
 
 
 
 



C1.4  

Het interprofessionele studententeam polyfarmacie. Een gerandomiseerde 
studie naar de klinische meerwaarde van een interprofessioneel studententeam 
bovenop de huidige zorg 

 
M.O.R. Reumerman1, T.O. van den Beukel1, J. Tichelaar1, R. Sultan1, H. Daelmans2, H. Springer3, M. 
Muller1, M.C. Richir1, M.A. van Agtmael1 
1Amsterdam UMC loc. VUmc,2VUmc School of Medical Sciences,3Hogeschool Inholland 
 
Context/probleemstelling of aanleiding:  
Het huidige zorgsysteem is in toenemende mate gespecialiseerd met specifieke verwijzingen en 
individuele poliklinische doelstellingen. Ondanks een holistische kijk van veel artsen heeft medicatie 
evaluatie vaak een ondergeschikte rol. Ons eerdere pilot onderzoek naar een interprofessioneel 
studententeam polyfarmacie (ISP) toonde veelbelovende resultaten. Studenten werden hierin getraind 
een medicatiereview uit te voeren terwijl het ISP-team de druk op het gespecialiseerde zorgsysteem 
verlichtte en de medicatie veiligheid kon vergroten. Onze huidige studie is opgezet om de meerwaarde 
van het ISP-team bovenop de huidige zorg te evalueren, op het gebied van medicatie gerelateerde 
fouten. 
 
Beschrijving van de interventie/innovatie:  
Het ISP is gestart met een gerandomiseerde gecontroleerde studie waarbij een variabel team 
bestaande uit geneeskunde, verpleegkundig specialisten en farmaciestudenten wekelijks twee van de 
vier poliklinische patiënten op de geheugenpoli zien voor een medicatiereview. Na een medicatie-
anamnese, medicatiereview en voorbespreking, worden de medicatie-adviezen door het ISP-team 
overgedragen tijdens het multidisciplinair overleg (MDO) en ingevoerd in de digitale status. Van elk 
patiënten bezoek worden de medicatieadviezen van de controle groep (arts zonder ISP-team) en 
interventiegroep (arts met ISP-team) vergeleken met een gouden standaard (2 klinisch farmacologen 
gebruikmakend van START-STOPP criteria). Één en drie maanden na het versturen van de 
correspondentiebrieven wordt een medicatielijst opgevraagd bij de lokale apotheek om de doorgevoerde 
medicatiewijzigingen bij te houden. 
 
Ervaringen/analyse van de implementatie:  
Er zijn 200 patiënten (100 controle / 100 interventie) geïncludeerd. In totaal waren 418 START/STOPP 
items (220 = controle, 198 = interventie) gevonden door de gouden standaard. Het ISP-team benoemde 
85% (n=169) van de START/STOPP criteria tijdens het MDO. De medicatielijst in de 
correspondentiebrieven van de interventie groep bevatte uiteindelijk 61% van alle START/STOPP 
criteria, ruim 2x meer dan die van de controlegroep (28%). Tijdens het poliklinisch bezoek werden 75% 
van alle START/STOPP criteria direct veranderd. De overige START/STOPP criteria werden 
beschreven in de correspondentiebrief. Een maand na het versturen van de correspondentiebrief waren 
37% van de START/STOPP criteria nog niet aangepast door de huisarts. Doordat het ISP-team de 
huisarts in deze gevallen opbelde werd alsnog 13% (van de 37%) aangepast (te zien in de 
medicatielijsten na 3 maanden). De helft van de overgebleven 24% (37%-13%) had een geldige reden 
om niet aangepast te worden. 
 
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):  
Deze eindresultaten laten zien dat de toevoeging van een ISP-team bovenop de huidige zorg een 
effectieve manier is om de voorgeschreven medicatie te optimaliseren. De meeste adviezen hebben de 
patiënt direct bereikt en kunnen daarbij toekomstige medicatie gerelateerde klachten verminderen. Wij 
motiveren anderen om vergelijkbare projecten op te starten zodat studenten real-life klinisch onderwijs 
krijgen en tegelijkertijd een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de zorg. 
 
Trefwoord: Curriculum: Inter-professional, Learning outcomes: Patient management / prescribing, 
Learning outcomes: Patient safety / errors 
 
Wijze van presentatie: Praktijkpaper 
 
 
 
 



C1.5  

Een Innovatieve leermodule interprofessioneel samenwerken voor 
coassistenten en studenten fysiotherapie en verpleegkunde tijdens hun 
reguliere stage op een verpleegafdeling geriatrie 

 
D.Z.B. van Asselt, R. van Oosten, M. Jacobs, M. Oosterhoud-Hendriks, I. Jacobs-van Poorten, C. 
Maassen-Kuijpers, S. Heemrood, M. de Haas-van Schijndel, A. Janssen, A. Verstraten, M. Sousa Dias 
Pessanha 
Radboudumc 
 
Context/probleemstelling of aanleiding:  
Toen in 2015 de afdeling klinische geriatrie van het Radboudumc interprofessioneel samenwerken (IPS) 
en leren (IPL) tot strategisch speerpunt maakte stond de projectgroep voor een complexe uitdaging: 
interprofessioneel werkplek onderwijs ontwikkelen dat nog nergens bestond, door mensen zonder IPL-
ervaring, op een verpleegafdeling zonder expliciete aandacht voor IPS. Hier beschrijven we onze 
onderwijsinnovatie. In onze praktijkpaper “Effectieve team ontwikkel interventies: transformatie van een 
verpleegafdeling tot een interprofessionele leerafdeling” beschrijven we hoe de professionals op de 
verpleegafdeling m.b.v. team ontwikkel interventies een interprofessioneel samenwerkend team werd. 
 
Beschrijving van de interventie/innovatie:  
De vier weken vullende IPS-module vindt plaats tijdens de reguliere stage van studenten verpleegkunde 
(HBO, MBO), fysiotherapie en coassistenten. Doel ervan is dat zij leren interprofessioneel samen te 
werken met/rond de oudere patiënt. Het bijbehorende werkboek voor studenten bevat uitleg over en 
belang van IPS, leerdoelen, competenties, leermiddelen, werkvormen, IPS-zelfassessment instrument 
(eigen vertaling van de ICCAS-r), en evaluatieformulier. De competenties zijn een vertaling van het 
CIHC-Collaborative National Interprofessional Competency Framework. 
De studenten vormen zelf dagelijks koppels rond de zorg voor een patiënt en reflecteren aan het eind 
van de dag met een IPS-coach over (hun) samenwerking. Tijdens het wekelijks IPS-onderwijs met de 
IPS-coach leren de studenten a.d.h.v. een werkvorm met, van en over elkaar. Ze formuleren ook het 
team weekdoel m.b.t. samenwerking waar we tijdens de dagstart op reflecteren en acteren. 
 
Ervaringen/analyse van de implementatie:  
Sinds oktober 2018 hebben we een goedlopende module waaraan 35 enthousiaste studenten 
deelnamen wiens IPS competenties verbeterden. Ze leren met, van en over andere disciplines in de 
studentengroep én het afdelingsteam. Ze voelen zich onderdeel van het betrokken afdelingsteam waar 
samenwerken hoog op de agenda staat. Dit zorgt voor een gunstig en veilig leerklimaat. 
 
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):  
Gebruik de authentieke leermogelijkheden op je afdeling in combinatie met expliciete IPS leermomenten 
in plaats van een aparte trainingsunit of stage te organiseren om studenten te leren samenwerken. 
Accepteer dat in een complexe, dynamische omgeving als een ziekenhuisafdeling een 
(onderwijskundig) perfecte module niet bestaat. De module pas je in werkprocessen in en aan, niet 
andersom. Zorg dat het projectteam, onder leiding van een bevlogen trekker, een goede afspiegeling is 
van je afdeling waarbij creativiteit, daadkracht, flexibiliteit en doorzettingsvermogen belangrijker blijken 
dan specifieke kennis. Je zult telkens weer draagvlak in je afdelingsteam moeten creëren door tijdige, 
accurate communicatie en goede conflicthantering. Stel je in op een belonend proces van jaren. 
Accepteer weerstand én toon leiderschap. Concluderend, samenwerken kun je het beste onderwijzen 
door het zelf te doen. 
 
Referenties:  
1 https://www.mcgill.ca/ipeoffice/ipe-curriculum/cihc-framework 
2 Top ten best practices for interprofessional precepting. Shrader A, Zaudke J. J Interprofessional 
Education & Practice. 2018;10:56-60. 
 
Trefwoord: Curriculum: Inter-professional, Medical education: Undergraduate education, Teaching & 
learning: Clinical context 
 
Wijze van presentatie: Praktijkpaper 
 
 



C1.6  

Effectieve team ontwikkel interventies: transformatie van een gewone 
verpleegafdeling tot een interprofessioneel werkende en lerende afdeling 

 
D.Z.B. van Asselt, R. van Oosten, M. Jacobs, M. Oosterhoud-Hendriks, I. Jacobs- van Poorten, C. 
Maassen-Kuijpers, S. Heemrood, M. de Haas- van Schijndel, A. Janssen, A. Verstraten, M. Sousa Dias 
Pessanha 
Radboudumc 
 
Context/probleemstelling of aanleiding:  
In 2015 maakte de afdeling klinische geriatrie van het Radboudumc interprofessioneel samenwerken 
(IPS) en leren (IPL) tot strategisch speerpunt. Wonderbaarlijk genoeg is er in de geriatrie weinig 
aandacht voor IPS. Het team op de verpleegafdeling, team kliniek, zorgt voor 15 acuut zieke patiënten 
en bestaat dagelijks uit 25 professionals: verpleegkundigen (io), artsen (io), PA, fysiotherapeuten (io), 
secretaresses, voedingsassistente, verpleeghulp, en SPV-er. O.b.v. uitkomsten van een focusgroep met 
een afvaardiging van alle professies bepaalden we zinvolle en wenselijke interventies t.b.v. de vorming 
van een interprofessioneel samenwerkend team. 
 
Beschrijving van de interventie/innovatie:  
Allereerst zijn een dag- en avondstart ingevoerd; korte bijeenkomsten voor alle teamleden waar o.l.v. 
een willekeurige voorzitter vaste agendapunten worden besproken zoals bijvoorbeeld bij de dagstart: 
Hoe heeft het team gisteravond en vannacht gewerkt? Wat is de bezetting van het huidige team? Wat 
gaan we doen vandaag en hoe? Hoe staat het met ons weekdoel? Wie is de IPS-coach vandaag? 
Team kliniek kreeg een eigen vergadering waarin IPS ruimschoots aandacht kreeg bijvoorbeeld door 
bespreken van onze rollen en verantwoordelijkheden binnen team kliniek volgens het RACI-model. Als 
laatste is een wekelijkse teamreflectie over onze samenwerking ingevoerd met het doel gezamenlijke 
verbeteracties te formuleren. 
 
Ervaringen/analyse van de implementatie:  
De dag- en avondstart, ons teamspel en teamreflecties zijn respectievelijk m.b.v. enquêtes en 
semigestructureerde interviews geëvalueerd. Men vindt de dag- en avondstart zinvol en positief voor de 
teamsamenwerking omdat ze bijdragen aan een positiever beeld van de andere disciplines, effectievere 
samenwerking, duidelijker beeld van elkaars rollen en verantwoordelijkheden, betere communicatie 
tussen de disciplines, én betere patiëntenzorg. Teamreflectie vindt men een belangrijk moment om 
laagdrempelig op gestructureerde wijze met elkaar in gesprek te gaan en om afspraken ter verbetering 
van de samenwerking te maken. Het geeft inzicht in en begrip voor de verschillende denkwijzen. De 
teamleden gaven zeer recentelijk aan dat zij zich onderdeel voelen van het team, vertrouwen hebben in 
elkaars deskundigheid en elkaar laagdrempelig kunnen benaderen. De teamleden zien verbeterpunten 
voor het team wat betreft de kwaliteit van de dossiervoering, het leren van elkaar in het team en de 
onderlinge afstemming bij het opstellen van persoonsgerichte zorg- en behandelplannen. 
 
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):  
De interventies hebben ons teamspel aantoonbaar verbeterd en blijken evidence-based (1). Door als 
team zelf beter interprofessioneel samen te werken zijn we in staat onze studenten interprofessioneel te 
leren samenwerken. Zie ook onze praktijkpaper “Een Innovatieve leermodule interprofessioneel 
samenwerken voor coassistenten en studenten fysiotherapie en verpleegkunde tijdens hun reguliere 
stage op een verpleegafdeling geriatrie”. 
 
Referentie:  
1 Team development interventions: Evidence-based approaches for improving teamwork. Lacerenza CN 
et al. American Psychologist 2018;73:517-31. 
 
Trefwoord: Teaching & learning: Clinical context, Curriculum: Education environment, Curriculum: Inter-
professional 
 
Wijze van presentatie: Praktijkpaper 
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Ziekenhuisafdelingen: veelbelovende omgeving om transmuraal te leren 
samenwerken tussen eerste en tweedelijns aios? 

 
N. Looman1, C.F. Fluit1, M. van Wijngaarden1, E. de Groot2, P. Dielissen1, D. van Asselt1, J. de Graaf1, 
N.D. Scherpbier- de Haan1 
1Radboud UMC,2UMC Utrecht 
 
Probleemstelling:  
De transities tussen ziekenhuis en eerstelijnszorg brengen een verhoogd risico op fouten met zich mee 
1. Door groeiende verplaatsingen van ziekenhuiszorg naar de eerstelijn, groeit het aantal transities en 
daarmee het risico op fouten 1. Transmurale samenwerking tussen eerste en tweedelijns artsen wordt 
daarmee nog belangrijker en zo ook de ‘noodzaak’ om tijdens de medische vervolgopleidingen expliciete 
aandacht te besteden aan transmuraal leren samenwerken (transLS) 2. Echter, eerste en tweedelijns 
aios worden geïsoleerd van elkaar opgeleid. De volle curricula bieden weinig mogelijkheid om elkaar te 
treffen en te leren samenwerken 2. Wereldwijd lopen eerstelijns aios enkele maanden ziekenhuisstage 
op afdelingen waar ook tweedelijns aios werken. Deze stages bieden de mogelijkheid tot transLS. Het is 
nog niet wetenschappelijk onderzocht in hoeverre aios transLS tijdens ziekenhuisstages plaatsvindt. We 
verwachten dat dit impliciet tijdens werkplekleren gebeurt. 
Het doel van deze studie is om inzicht te krijgen in het potentieel van ziekenhuisstages voor transLS met 
de volgende onderzoeksvragen: 1. Wanneer en hoe leren eerstelijns en tweedelijns aios transmuraal 
samenwerken tijdens ziekenhuisstages? 2. Wat zijn de mogelijkheden en barrières voor transLS tijdens 
deze stages? 
 
Methode:  
We hebben een constructivistisch etnografisch niet-participerend observatie onderzoek verricht op drie 
spoedeisende hulp en drie geriatrie afdelingen in vijf ziekenhuizen. Hierbij is purposeful sampling 
toegepast. Dit werd gevolgd door 42 diepte-interviews met de geobserveerde eerstelijns aios, 
tweedelijns aios en supervisoren. De observaties en interviews zijn uitgevoerd door twee onderzoekers 
die bekend zijn met de ziekenhuisstage context. De interviews zijn tijdens en na de dataverzameling 
iteratief geanalyseerd met template analysis methode. Dataverzameling was voltooid toen conceptuele 
diepte was bereikt om de onderzoeksvraag te beantwoorden. 
 
Resultaten (en conclusie):  
TranLS vindt plaats via twee routes: 1. incidenteel en impliciet zonder bewuste reflectie, 2. doelbewust 
en expliciet middels geformaliseerde tijd en/of bewuste aanmoediging van supervisoren. Bij het 
opstellen van leerdoelen krijgt transmurale samenwerking beperkte aandacht, dus intentioneel transLS 
vindt nauwelijks plaats. Eerstelijns aios stappen in de rol van tweedelijns aios en brengen zelden hun 
eerstelijns kennis in, behalve op uitnodiging. Tweedelijns aios vragen nauwelijks naar de expertise van 
eerstelijns aios. Volgens deelnemers kan transLS alleen plaatsvinden als een veilige werkomgeving en 
belangrijke praktische aspecten gewaarborgd zijn, zoals gedeelde fysieke ruimte en tijd voor transLS, 
elkaar (informeel) leren kennen en niet teveel hiërarchie op de afdeling. 
Conclusie: Ziekenhuisafdelingen bieden een rijkheid aan mogelijkheden voor transLS. Echter deze 
mogelijkheden worden zelden spontaan benut. Om daadwerkelijk te kunnen profiteren van de 
mogelijkheden, is een verbetering in mindset, professionele identiteit en machtsdynamiek cruciaal. 
 
Discussie:  
De mogelijkheden voor transLS middels werkplekleren op ziekenhuisafdelingen dienen bewust 
geëxpliciteerd te worden. Er zijn lang-bestaande cultuurpatronen tussen eerste en tweedelijns 
geneeskunde waarbij de tweede lijn vaak superieur is. In dat licht past dat tweedelijns aios en 
supervisoren gewend zijn om eerstelijns aios te onderwijzen, maar niet om van hen te leren. Deze 
patronen kunnen mindset voor eenrichtingsleren creëren, waardoor transLS niet spontaan gebeurt. 
Daarnaast staan bestaande teams meer open voor de inbreng van een nieuwkomer, als deze assertief 
is. Eerstelijns aios die gemakkelijk schakelen tussen tweedelijns rol en eerstelijns rol, en zodoende hun 
eerstelijns identiteit proactief uiten, creëren een transmurale discussie en tweerichtingsleren. Hiërarchie 
waarin aios interacteren speelt een rol bij transLS. Bij samenwerking middels brief en telefoon blijken 
machtsverschillen niet van invloed te zijn. Maar bij samenwerking in een team kunnen machtsverschillen 
de psychologische veiligheid ondermijnen, en daarmee het leren transmurale samenwerking. 
 
Referenties:  
1 Kripalani S, LeFevre F, et al. Deficits in communication and information transfer between hospital-



based and primary care physicians: implications for patient safety and continuity of care. Jama. 
2007;297(8):831-841. 
2 Meijer LJ, de Groot E, et al. Intraprofessional collaboration and learning between specialists and 
general practitioners during postgraduate training: a qualitative study. BMC health services research. 
2016;16(a):376. 
 
Trefwoord: Curriculum: Inter-professional, Medical education: Postgraduate education, Research in 
medical education: All 
 
Wijze van presentatie: Onderzoekspaper 
 
C1.8 

Interprofessioneel farmacotherapie onderwijs: een systematische review 

 
R. Sultan, M.O. Reumerman, M.C. Richir, J. Tichelaar, M.A. van Agtmael 
Amsterdam UMC loc. VUmc 
 
Probleemstelling:  
Het rationeel voorschrijven en het bespreken van medicatie gerelateerde problemen is een zeer 
uitdagende zorgtaak uitgevoerd door een toenemend aantal verschillende professionals. 
Interprofessionele samenwerking zou een oplossing kunnen zijn voor dit probleem1. Echter, 
interprofessioneel samenwerken is nog niet ingebed in de huidige zorg en kent vele obstakels. Dit is niet 
verrassend aangezien de huidige medische curricula veelal mono-professioneel zijn opgebouwd, waar 
geen ruimte is om samen te werken met andere (medische) disciplines. Om in de toekomst 
interprofessioneel samenwerken te bevorderen dienen studenten al tijdens hun opleiding 
interprofessioneel onderwijs te krijgen. 
Het doel van deze review is (i) om te exploreren welke interprofessionele onderwijsinterventies er al 
bestaan op het gebied van farmacotherapie en (ii) om te analyseren welke interventies de competenties 
op het gebied van interprofessioneel onderwijs en farmacotherapie verbeteren. 
 
Methode:  
De PubMed, EMBASE, ERIC, CINAHL en PsycINFO databases werden systematisch doorzocht tot 
september 2019, zonder additionele filters. De zoek strategieën bevatten de woorden “pharmacology”, 
“interprofessional”, “education” en “students” of vergelijkbare woorden en abbreviaties. Alle artikelen 
werden door beide auteurs onafhankelijk van elkaar gescreend. Van alle geïncludeerde artikelen werd 
data geëxtraheerd op basis van de BEME coding sheet. 
 
Resultaten (en conclusie):  
53 interventiestudies werden geïncludeerd. Met name kleine (maximaal 100 studenten) kwantitatieve 
studies met een heterogene evaluatie werden beschreven. De onderzoeken waren allen afkomstig uit 
westerse landen en bevatten vooral medische, farmacie en verpleegkunde studenten. Op het gebied 
van interprofessionele samenwerking reageerden de studenten over het algemeen positief op de 
interventies. Door de samenwerking begrepen ze elkaars rollen beter en beseften ze dat werken in een 
interprofessionele setting de kwaliteit van de zorg kon verbeteren. Inhoudelijk beschreven veel artikelen 
dat studenten zich verantwoordelijk voelde voor het uitvoeren van medicatiereviews en doorvoeren van 
medicatiewijzigingen. De interprofessionele onderwijsinterventies werden geclassificeerd in vier 
groepen: digitale communicatie (bijv. telefonisch consult tussen medische- en farmacie studenten), 
medische trips (bijv. het opzetten van zorgstations in derde wereld landen), klinische stages (bijv. 
deelname aan visites) en traditioneel onderwijs (bijv. gezamenlijke colleges). Waar de digitale 
communicatie als voordeel had dat het onderwijs ook op afstand gerealiseerd kon worden (vaak tussen 
universiteiten), waren de klinische stages en medische trips een stuk lastiger te organiseren. Echter, de 
studenten ervaarden deze “real-life” vormen als de meest leerzame. Traditioneel onderwijs was 
daarentegen makkelijk te organiseren maar had een beperkte interprofessionele meerwaarde.  
 
Discussie:  
Interprofessioneel farmacotherapie onderwijs is een opkomend en essentieel onderdeel om de zorg 
voor de steeds complexer wordende patiënten te organiseren. Innovatieve interventies zoals digitale 
communicatie, klinische stages en medische trips zijn vormen van onderwijs die ingezet kunnen worden 
om studenten voor te bereiden op interprofessionele samenwerking in hun latere carrière. Echter, 
zonder betrouwbare meetinstrumenten kunnen de bestaande kleine onderzoeken zonder controlegroep 
niet op hun echte waarde worden geschat. Wij adviseren dan ook meer aandacht te besteden aan het 
maken van betrouwbare meetinstrumenten en het opzetten van grotere studies met controlegroepen 



gebruikmakend van innovatieve “real-life” interprofessionele onderwijsmethodes.  
 
Referentie:  
1 Green BN, Johnson CD. Interprofessional collaboration in research, education, and clinical practice: 
working together for a better future. The Journal of chiropractic education. 2015;29(1):1-10. 
 
Trefwoord: Curriculum: Inter-professional, Learning outcomes: Patient management / prescribing, 
Teaching & learning: Clinical context 
 
Wijze van presentatie: Onderzoekspaper 
  



C2  

Filosofische rondetafelsessie - heilige huisjes afbreken en opbouwen 

 
M. Veen1, S.P.C. Schaepkens1, A. de la Croix2 
1Erasmus MC,2Amsterdam UMC loc. VUmc 
 
Thema:  
In deze filosofische rondetafelsessie verkennen wij de waarde van de filosofie voor de ontwikkeling van 
het onderzoek naar medisch onderwijs en de onderwijspraktijk. De filosofie helpt ons met het in kaart 
brengen van de conventionele paden en het banen van nieuwe denkwegen. Dat kan doordat de filosofie 
expliciet stilstaat bij onze heilige huisjes en deze kritisch onder de loep neemt. 
Conventies en standaarden bieden onderwijsprofessionals en onderzoekers op een positieve manier 
houvast en structuur in de dynamische medisch onderwijswereld. Echter, deze conventies zitten ook vol 
culturele gebruiken en concepten die wij soms te zeer voor lief nemen. Deze bekende kaders stuwen 
ons een specifieke richting op, terwijl andere richtingen mogelijk nieuwe oplossingen bieden. De filosofie 
is hierin ‘probleem-genererend’ en kiest geen ‘juiste kant’. Zij reikt professionals enkel instrumenten aan 
waarmee ze gebruikelijke referentiekaders openbreken en hen helpt zoeken naar vruchtbare 
alternatieven. 
 
Doel:  
In deze workshop krijgen deelnemers grip op hoe een filosofische denkwijze in hun eigen onderzoek of 
onderwijs een rol kan krijgen. Deelnemers krijgen verder een introductie in de praktische toepassing van 
de filosofie op een casus uit het medisch onderwijs. Dit doen wij door de filosofie in dialoog met het 
medisch onderwijs te plaatsen aan de hand van twee stappen: de deconstructiefase en 
reconstructiefase. Allereerst bespreken wij in gesprek met het publiek middels een casus uit de 
onderwijspraktijk hoe de filosofie bekende denkkaders deconstrueert. Vervolgens bespreken wij hoe de 
filosofie vruchtbaar is voor het medisch onderwijs doordat zij alternatieve zienswijzen aandraagt en 
behulpzaam is voor het medisch onderwijs en onderzoek. 
 
Doelgroep:  
Iedereen die kan denken. 
 
Opzet: activiteiten en opbrengst:  
Het publiek zal in deze interactieve rondetafelsessie op een speelse wijze proeven van het filosoferen in 
het medisch onderwijs onder begeleiding van twee filosofen en een ervaren en creatieve docent 
medisch onderwijs. 
1) De rondetafelsessie opent met een korte mondelinge toelichting over de rol van filosofie in het 
medisch onderwijs door een filosoof [10 min.]. 
2) De moderator zal in dialoog met het publiek middels eenvoudige gedachte-experimenten de 
deconstructie en reconstructie oefenen [10 min.]. 
3) De moderator en experts bespreken met het publiek een medische onderwijscasus en passen een 
deconstructie toe [25 min.]. 
4) De moderator en experts gaan samen met het publiek op zoek naar alternatieven in de 
reconstructiefase [15 min.]. 
5) Tot slot volgt er een terugkoppeling over wat de deelnemers meenemen en welke heilige huisjes zij 
gedeconstrueerd achterlaten [10 min.]. 
 
Referentie:  
1 Veen, M. & Cianciolo, A. T. (2020). Problems No One Looked For: Philosophical Expeditions into 
Medical Education. Teaching and Learning in Medicine. doi: 10.1080/10401334.2020.1748634 
 
Max aantal deelnemers: Geen maximum 
 
Trefwoord: Research in medical education: General, Medical education: General, Teachers/Trainers: 
General 
 
Wijze van presentatie: Rondetafel sessie 

 

 
 
 
  



C3  

De planeet als patiënt 
 
J. Mattijsen, A. Nusselder, L. Warmerdam 
IFMSA.NL 
 
Thema:  
Klimaatverandering en gezondheid. 
 
Doel:  
Kennis opdoen ten aanzien van klimaatverandering en gezondheid en verduurzaming van de zorg, 
mogelijkheden binnen het huidig medisch curriculum inventariseren. 
 
Doelgroep:  
Geneeskundestudenten, onderwijzers 
 
Opzet: activiteiten en opbrengst:  
De gezondheidsgevolgen van klimaatverandering zijn voor de meeste artsen en geneeskundestudenten 
onbekend. Dit terwijl het Lancet Countdown Rapport klimaatverandering in 2009 al het grootste 
gezondheidsprobleem van de 21e eeuw noemde (1). Klimaatverandering leidt onder andere tot hitte-
gerelateerde sterfte door dehydratie en exacerbatie van cardiale en pulmonale aandoeningen. Andere 
voorbeelden zijn droogtes, extreme weersomstandigheden en bosbranden, welke primaire 
levensbehoeften aantasten, en veranderingen die leiden tot een gunstiger klimaat voor pathogenen, 
waardoor uitbraken van infectieziekten en door vector overgedragen ziekten meer voorkomen. Ook in 
Nederland zijn de effecten van klimaatverandering op gezondheid merkbaar. In de hitteperiode in de 
zomer van 2019 zijn er bijna 400 meer sterfgevallen gerapporteerd dan gemiddeld verwacht in die 
periode, en de twee hittegolven in de zomer van 2018 droegen bij aan 100 extra sterfgevallen per week. 
Naast de dreiging die klimaatverandering voor onze gezondheid vormt, bestaan hier ook kansen: 
klimaatactie doet de gezondheid goed. Zo zorgt de overstap naar een meer plantaardig dieet niet alleen 
voor minder CO2-uitstoot maar pakt het ook wereldwijde problemen als overgewicht, diabetes en hart-
en-vaatziekten aan. De aanpak van luchtvervuiling door fossiele brandstoffen, vermindert bovendien de 
ziektelast van long, hart-en-vaatziekten en neurologische aandoeningen. De ziektelast die ontstaat door 
klimaatverandering is met name groot bij ouderen, kinderen, chronisch zieken, migranten en mensen 
met een lager inkomen. Als toekomstig artsen is het belangrijk om mee te praten over 
klimaatverandering, omdat de klimaatactie waar wij als maatschappij voor kiezen invloed heeft op de 
patiënten die wij in de dagelijkse praktijk zien. Daarnaast draagt de zorgsector in Nederland bij aan 7% 
van de nationale CO2-voetafdruk. Daarom is het belangrijk om ons af te vragen of en in welke vorm 
klimaatverandering en gezondheid, en verduurzaming van de zorg een plek in het medisch onderwijs 
behoeven (2). 
 
Gedurende deze sessie zullen we een interactieve introductie van het thema en diens diverse aspecten 
bieden, de behoefte aan en mogelijkheden voor de integratie van het onderwerp in het medisch 
curriculum in kaart brengen en discussiëren over hoe geneeskundestudenten en artsen aan de 
oplossing voor dit maatschappelijk probleem kunnen bijdragen. 
 
Referenties:  
1 Costello, A., et al. Managing the health effects of climate change: lancet and University College 
London Institute for Global Health Commission. The Lancet, 2009. 373(9676),Policy Document 2 
Klimaatverandering en gezondheid, IFMSA-NL, april 2020. https://drive.google.com/file/d/1-
vluJOrPLd88AcKni6wbLlTYPu6g5_wY/view?usp=sharing 
 
Max aantal deelnemers: 40 deelnemers 
 
Trefwoord: Curriculum: Community-based, Education management: International/ transnational medical 
education, Learning outcomes: Health promotion 
 
Wijze van presentatie: Rondetafel sessie 
 

 

 
 
 



C4  

Hoe kunnen we een professionele cultuur binnen onze 
gezondheidszorgopleiding stimuleren?  
 
M.C. Mak-van der Vossen1, K. Reefman1, S. Spee2, G. Tsakitzids2, I. Wyns2 
1Amsterdam UMC loc. VUmc,2Universitair Ziekenhuis Antwerpen 
 
Thema:  
Het thema van deze Ronde Tafel is de invloed van systeemfactoren (knelpunten, drempels, valkuilen) 
op de professionaliteit van studenten, docenten, beleidsmakers en onderwijsondersteuners in 
gezondheidszorgopleidingen. Aandacht hiervoor is belangrijk omdat zowel studenten als docenten, 
beleidsmakers en onderwijsondersteuners soms ervaren dat zij belemmerd worden in hun 
professionaliteit door structurele omstandigheden binnen hun gezondheidszorgopleiding. Egener et al. 
publiceerden een “Charter on Professionalism for Health Care Institutions”.1 Geïnspireerd door dit artikel 
waarin beschreven wordt hoe een professionaliteitscode voor instellingen in de gezondheidszorg werd 
ontwikkeld, inventariseren we in deze Ronde tafel aspecten die de professionaliteit van opleidingen in de 
gezondheidszorg kunnen beschrijven. Cultureel bepaalde aspecten die professionele dilemma’s voor 
docenten, studenten en onderwijsondersteuners kunnen veroorzaken zijn bijvoorbeeld een hoge 
werkbelasting, hiërarchische verhoudingen en een perfectionistische cultuur. Daarnaast staan we stil bij 
de vraag wat er eigenlijk gebeurt als individuele opvattingen van studenten, docenten, beleidsmakers of 
onderwijsondersteuners botsen met institutionele regels. Zijn we in staat om onze heilige huisjes te 
herkennen, en die wellicht te veranderen? Wordt de stem van studenten voldoende gehoord? Deze 
ronde tafel wil inventariseren wat we kunnen doen om een cultuur te bewerkstelligen die een 
professionele houding van allen binnen de opleiding stimuleert. Mogelijk kunnen we samen bepalen 
welke professionele normen en waarden thuis horen in een professionaliteitscode voor 
gezondheidszorgopleidingen. 
 
Doel:  
Herkennen van systeemfactoren (knelpunten, drempels, valkuilen) die de professionaliteit van studenten 
en docenten negatief kunnen beïnvloeden 
Uitwisselen van ideeën en ervaringen om systeemfactoren die van belang zijn voor de professionaliteit 
van docenten en studenten op een positieve manier te veranderen 
Opstellen van een concept professionaliteitscode voor instellingen die opleidingen in de 
gezondheidszorg verzorgen 
 
Doelgroep:  
Studenten en docenten, beleidsmakers en onderwijsondersteuners van opleidingen in de 
gezondheidszorg 
 
Opzet: activiteiten en opbrengst:  
Wereldcafé met als centrale vragen: 
Hoe kan het beleid van een gezondheidszorgopleiding of faculteit bijdragen aan het ontwikkelen en 
vasthouden van de professionaliteit van allen binnen de opleiding? 
Welke normen en waarden horen thuis in een professionaliteitscode voor gezondheidszorgopleidingen? 
Na deze Ronde Tafel hebben deelnemers inzicht in cultuuraspecten die de lastige context die 
professionele dilemma’s veroorzaken, en mogelijkheden om deze in hun eigen organisatie te herkennen 
en mogelijk te beïnvloeden. Op grond van de bevindingen stellen de moderatoren een concept 
professionaliteitscode op voor gezondheidszorgopleidingen. 
 
Referentie:  
1 Egener, Barry MD; McDonald, Walter MD; Rosof, Bernard MD; Gullen, David MD Organizational 
Professionalism: Relevant Competencies and Behaviors, Academic Medicine: May 2012 - Volume 87 - 
Issue 5 - p 668-674. 
 
Max aantal deelnemers: 50 deelnemers 
 
Trefwoord: Curriculum: Education environment, Education management: Institutional mission, Learning 
outcomes: Professionalism / attitude / ethics 
 
Wijze van presentatie: Rondetafel sessie 

 



C5  

Diversiteit en Bias in het Medisch Onderwijs 

 
T. van Kempen1, K. Alake2, J. Suurmond3, J. Busari4 
1ErasmusMC, 2LUMC, 3AmsterdamUMC, 4HOH Academie Aruba 
 
Het thema diversiteit is niet onbekend binnen het NVMO. Diversiteit bij de werving en selectie van de 
geneeskunde opleiding en het doorlopen van de coaschappen en de medische vervolgopleidingen is het 
afgelopen decennium veelvuldig onderzocht (oa Stegers-Jager en vele anderen). Ook de NVMO 
werkgroep Diversiteit organiseert bijeenkomsten met thema’s als ‘zorg verlenen aan vluchtelingen’  en 
‘slecht nieuwsgesprekken in een interculturele context’.  
 
Maar beide invalshoeken raken net niet de thema's diversiteit en bias zoals die op dit moment met de 
Black Lives Matter movement leven in de maatschappij. Want ook de inhoud van het medisch 
curriculum heeft ‘last’ van het feit dat het voornamelijk door witte mensen geschreven en gedoceerd 
wordt. Zo staat er letterlijk in studieboeken beschreven hoe 'andere rassen' met pijn om gaan, wordt er 
in de praktijk andere pijnmedicatie verstrekt door vooroordelen en weten AIOS Dermatolgie vaak niet 
hoe ze symptomen op een donkere huid moeten herkennen. Ook op het gebied van techniek valt er nog 
veel te verbeteren: de sensoren van de kranen in ziekenhuizen reageren niet goed op de donkere huid. 
Medische apparatuur (van pleisters tot AI algoritmes) wordt ontworpen zonder een diverse 
patiëntenpopulatie voor ogen te houden.  
 
Werk aan de winkel dus!  
Hoewel we niet meteen een heel curriculum kunnen veranderen, kunnen docenten, studenten, 
onderwijskundigen en onderzoekers een bijzonder positieve rol spelen in een inclusievere toekomst. 
Dan moeten ze zich wel bewust zijn van wat er speelt. Doe je mee? Vele handen maken licht werk!  
 
Bewustwording creëeren bij deelnemers en in een veilige sfeer elkaar uitnodigen tot het delen van 
ervaringen, reflecteren en het aanzetten tot kleine verbeteracties.   
 
Max aantal deelnemers: 30 deelnemers 
 
Wijze van presentatie: Rondetafel sessie 
  



C6  

Online bijeenkomsten mindfulness voor coassistenten 

 
A. Wenisch, V.J. Selleger, J.J.S. van de Kreeke 
Amsterdam UMC loc. VUmc 
 
Thema:  
Het afgelopen half jaar is het geneeskunde-onderwijs in sneltreinvaart gedigitaliseerd. Om studenten 
naast de reguliere lessen ook te ondersteunen op persoonlijk vlak, biedt de afdeling Medische 
Psychologie van het Amsterdam UMC (locatie VUmc) online bijeenkomsten mindfulness als 
keuzeonderdeel in de serie intervisiebijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn bestemd voor 
coassistenten en voor studenten die vrijwillig bij een COVID-afdeling werken en vinden plaats in een 
videoconferentie met max. 6 deelnemers. De bijeenkomsten worden begeleid door een gecertificeerde 
mindfulness-trainer. Coassistenten doen aandachtsoefeningen en wisselen daarnaast ook ervaringen 
uit, waarin de trainer verdieping aanbrengt. Door deze combinatie vinden studenten erkenning voor hun 
ervaringen en kunnen zij tot rust komen. 
Om de kwaliteit van een online mindfulness-bijeenkomst te waarborgen, moet zowel de groepsveiligheid 
als de digitale privacy bewaakt worden. Alleen dan kunnen de positieve effecten van live mindfulness-
bijeenkomsten ook bij online mindfulness-sessies bereikt worden (1). 
In deze interactieve NVMO workshop maken deelnemers kennis met de (digitale) 
mindfulnessoefeningen. Zij leren hoe ze deze zelf in digitale trainingen of intervisiebijeenkomsten 
kunnen inzetten. Daarnaast worden er tips gegeven voor het vergroten van de groepsveiligheid bij 
videoconferencing en het beschermen van de digitale privacy. 
 
Doel:  
Deelnemers aan de NVMO-workshop ervaren zelf wat de effecten van de online gegeven 
mindfulnessoefeningen zijn,onderzoeken op welke manier deze oefeningen [online gegeven 
mindfulnessoefeningen] studenten kunnen helpen [om] meer ontspanning te ervaren,leren de 
randvoorwaarden voor het geven van digitale mindfulness,krijgen inzicht in de didactische 
vaardigheden, die nodig zijn voor het geven van online mindfulness-oefeningen,krijgen handvatten om 
online mindfulness zelf op te zetten voor studenten. 
 
Doelgroep:  
Docenten, curriculumontwikkelaars, studenten en andere geinteresseerden met (enige) ervaring met of 
kennis over mindfulness. 
 
Opzet: activiteiten en opbrengst:  
Activiteiten: De workshop start met met een korte kennismakingsoefening. Daarna zoeken we de rust op 
door verschillende mindfulness-oefening te ervaren. Deze oefeningen zijn zo aangepast, dat ze online 
gegeven kunnen worden. Daarna blijft er voldoende tijd over voor essentiële vragen over 
groepsveiligheid, bescherming van privacy, randvoorwaarden en implementatie.  
 
Opbrengst:Naast het ervaren van diverse mindfulness-oefeningen en het begrijpen van de opbouw van 
een online mindfulness-bijeenkomst, krijgen de deelnemers tips over didactische vaardigheden bij een 
online mindfulness-bijeenkomst: Bijvoorbeeld: hoe creëer je verdieping tijdens de nabespreking? Welke 
woorden gebruik je om coassistenten op hun gemak te stellen? Hoe ga je om met hevig 
geëmotioneerde coassistenten? Ten slotte wordt er besproken hoe deelnemers elementen van deze 
workshop kunnen implementeren in hun eigen onderwijs. 
 
Referentie:  
1 M.P.J. Spijkerman, W.T.M. Pots, E.T. Bohlmeijer (2016). Effectiveness of online mindfulness-based 
interventions in improving mental health: A review and meta-analysis of randomised controlled trials 
Clinical Psychology Review, 45 (2016), pp. 102-114 
 
Max aantal deelnemers: 20 deelnemers 
 
Trefwoord: Teaching & learning: e-learning/computers, Students/Trainees: Student support and 
counselling, Teachers/Trainers: Professionalism/scholarship 
 
Wijze van presentatie: Workshop 
  



C8  

Waardevolle reflectie stimuleren: hoe en met welk effect? 

 
M. van Braak1, M. Veen1, M. Huiskes2 
1Erasmus MC,2Universiteit Groningen 
 
Thema:  
Begeleiden van reflectie-onderwijs 
 
Doel:  
Het doel van deze workshop is deelnemers een palet aan interactionele strategieën te laten zien die zij 
kunnen inzetten om reflectie te stimuleren tijdens schakelmomenten in reflectie-onderwijs. Dit palet is 
gebaseerd op empirisch, gespreksanalytisch onderzoek naar waardevol groepsreflectie-onderwijs. 
Hiervoor maken we gebruik van reflectieve interviews met docenten en aios en van onderwijsopnames 
van deelnemers van alle acht Nederlandse huisartsopleidingen. Na afloop van de workshop zijn 
deelnemers in staat deze handelingsalternatieven toe te passen in hun eigen onderwijssituaties. 
 
Doelgroep:  
Docenten reflectie-onderwijs uit verschillende opleidingen en disciplines 
 
Opzet: activiteiten en opbrengst:  
Aan de hand van geanonimiseerde audiofragmenten van aios en docenten en authentieke 
videofragmenten van groepsreflectie-onderwijs bespreken we onderwijssituaties die deelnemers in het 
opgenomen onderwijs op één of andere manier als waardevol ervaren hebben voor hun leerproces of 
ontwikkeling tot zorgprofessional. We combineren daarbij aiosperspectieven en docentperspectieven 
met wat daadwerkelijk gebeurde in de onderwijssituatie waarop zij reflecteerden. Door de 
videofragmenten steeds te pauzeren als een andere deelnemer in het opgenomen reflectie-onderwijs de 
beurt krijgt, ervaren deelnemers het onderwijs ‘live’. Zo kunnen we gezamenlijk de 
handelingsmogelijkheden van de docent bespreken as the interaction unfolds. 
 
Max aantal deelnemers: 50 deelnemers 
 
Trefwoord: Teachers/Trainers: Faculty/Staff development, Learning outcomes: Reflection / Critical 
thinking / decision-making / clinical reasoning 
 
Wijze van presentatie: Workshop 
 

 

 
 
  



C9.1  

'Kijken door de bril van de patiënt': het opleiden van empathische dokters met 
behulp van illustratieve video met simulatiepatiënt 
 
W. Zondag, A.D. Pieterse, L.E.H. Bakker, F. Luk, E.C. Hamoen, M.E.J. Reinders 
LUMC 
 
Context/probleemstelling of aanleiding:  
De relatie tussen arts en patiënt is onder andere afhankelijk van het empatische vermogen van de arts. 
Afwezigheid van empathie kan negatieve gevolgen hebben: het verlaagt therapietrouw, kan leiden tot 
over- of onderdiagnostiek of zelfs tuchtzaken. Empathie kan verbeterd worden door onderwijs(1). 
In Leiden onderwijzen we studenten geneeskunde extra in empathie vlak voor het begin van de 
coschappen met als doel de studenten inzicht te geven in de beleving van ziekte en ziekenhuisopname 
door de patiënt en zo de relatie tussen de aankomend arts en de patiënt vanaf het begin van hoge 
kwaliteit te laten zijn. 
 
Beschrijving van de interventie/innovatie:  
In het kader van “blended learning” wordt gebruik gemaakt van een e-learning, die deel uitmaakt van 
een online cursus, gevolgd door klassikale terugkoppeling. Tijdens de eerste week van het 
Introductiecoschap kijken de studenten een unieke realistische video over een ziekenhuisopname door 
de bril van een patiënt (https://youtu.be/QQ8zG29PnI0). De video volgt een simulatiepatiënt met acute 
dyspneu op zijn pad van huis naar het ziekenhuis en tijdens ziekenhuisopname tot aan het ontslag. Er 
wordt specifiek ingegaan op negatieve emoties die hij daarbij kan ervaren en er worden handreikingen 
gedaan hoe je daar als hulpverlener adequaat op kan reageren. Na het kijken van de video maken 
studenten een online opdracht over welke emoties ze bij de patiënt herkennen en welke reacties van 
hulpverleners ze adequaat vinden. Ook worden ze gestimuleerd om na te denken over eventuele 
negatieve cognitieve gevolgen tijdens en na ziekenhuisopname. De uitgewerkte opdracht plaatsen ze op 
een online discussieforum met peer-feedback. Tijdens een plenair onderwijsmoment wordt de opdracht 
nabesproken met de docent. In februari 2020 werd dit project gestart in een eerste groep van 22 
studenten. 
 
Ervaringen/analyse van de implementatie:  
De online opdracht werd door alle studenten gemaakt(N=22). Uit alle ingezonden antwoorden blijkt dat 
ze begrijpen dat ziekenhuisopname negatieve emoties en cognities bij een patiënt kan veroorzaken. De 
meestgenoemde emoties en cognities zijn: angst voor lijden en sterven(N=19), bezorgdheid(N=14), 
verwardheid en cognitieve achteruitgang(N=7) en eenzaamheid(N=5). Handreikingen voor 
zorgverleners die ze geven zijn: open, rustige en herhaalde communicatie(N=20), screeningsmethoden 
en vroege interventies voor delier gebruiken(N=8) en adequate nazorg(N=6). In het afsluitende plenaire 
moment blijkt dat ze het belangrijk vinden om een goede arts-patiëntrelatie te ontwikkelen en stellen ze 
veel vragen. 
 
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):  
Door de online activiteit waarin een patiënt door het ziekenhuis wordt gevolgd, kunnen studenten hun 
empathisch vermogen verder ontwikkelen, wat de arts-patiëntrelatie ten goede komt. 
 
Referentie:  
1 K.E. Smith, et al. The complexity of empathy during medical school training: evidence for positive 
changes, Medical Education 2017, Nov;51(11):1146-1159 
 
Trefwoord: Learning outcomes: Professionalism / attitude / ethics, Learning outcomes: Clinical and 
practical skills  
 
Wijze van presentatie: Praktijkpaper 
 
 
 
 



C9.2  

Een service-learning project als gericht leertraject voor onvoldoende 
professioneel gedrag tijdens de bachelor geneeskunde 

 
A.M.M. Deketelaere, L. De Waele, A. Sevenants, S. Vantournhout, P. Ryckaert, C. Verlinde, C. 
Verslype, I. Fourneau 
KU Leuven 
 
Context/probleemstelling of aanleiding:  
Binnen de opleidingen geneeskunde is aandacht voor professioneel gedrag een evident onderdeel 
geworden (Mak, 2019). Binnen de KU Leuven wordt dit geoperationaliseerd als aandacht voor taken, 
anderen en zelfzorg. Een registratiesysteem voor het professioneel omgaan met taken (o.a. 
aanwezigheden op practica, respecteren van deadlines,…) werd eerder uitgewerkt. 
Op deze manier kunnen we studenten met een onvoldoende professionele taakhouding (PTH) 
detecteren, waarna zich de vraag stelt hoe we hen een gericht leertraject kunnen aanbieden. 
 
Beschrijving van de interventie/innovatie:  
Sinds 2019 worden studenten met een onvoldoende PTH verplicht om in de zomer aan een service-
learning project deel te nemen. Service-learning is een ervaringsgerichte onderwijsmethode waarbij 
studenten door middel van dienstverlening, reflectie en academisch leren groeien op academisch, 
persoonlijk en sociaal vlak (2). 
Deze projecten vinden plaats in samenwerking met maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor 
kwetsbare groepen, in concreto: een woonzorgcentrum, een speelpleinwerking voor kinderen met een 
handicap en een opvangcentrum voor niet begeleide minderjarige asielzoekers. 
Het project wordt gekaderd in een start- en terugkomdag en de studenten houden een e-portfolio bij, 
met focus op het omgaan met taken. 
 
Ervaringen/analyse van de implementatie:  
Van de 24 gedetecteerde studenten (van 461) die in 2019 in aanmerking kwamen voor het project, 
hebben 20 het project succesvol afgerond. Hoewel de studenten aanvankelijk negatief stonden 
tegenover dit verplicht leertraject tijdens hun vakantieperiode, bleken ze nadien uitermate positief over 
deze ervaring en zelfs het verplichtend karakter. 
Ook de projectpartners waren tevreden en de gerealiseerde producten waren geslaagd. De focus van 
de reflectie bij de studenten lag eerder op het sociaal-maatschappelijke (burgerzin) dan op hun eigen 
(on-) professioneel gedrag. 
Opmerkingen waren dat de inspanningen voor het project niet in verhouding stonden tot het tekort (bv. 
een ontbrekende handtekening); en de vraag om het project open te stellen voor alle studenten. 
 
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):  
De verplichte participatie aan een Service-learning project –tijdens zomervakantie- lijkt een adequate 
remediëring voor onvoldoende PTH tijdens de bachelorjaren mits voldoende omkadering. De sterkte van 
het project is dat studenten in reallife situaties de competenties inoefenen waarop ze een tekort 
vertoonden (o.a. deadlines, zelfwerkzaamheid en verantwoordelijkheid). Daarnaast moeten ze ook 
samenwerken met anderen, taken verdelen,… waardoor gelijkaardige projecten uitgetekend kunnen 
worden voor studenten met een tekort op communicatieve vaardigheden. 
Naar de toekomst toe willen we vooraf de doelstellingen beter communiceren en meer focussen op 
zelfreflectie. Op middellange termijn hopen we het effect van dit leertraject op de professionele houding 
in de masterjaren aan te kunnen tonen. 
 
Trefwoord: Learning outcomes: Professionalism / attitude / ethics, Medical education: Undergraduate 
education 
 
Wijze van presentatie: Praktijkpaper 
 
 
 
 



C9.3  

EPA's en professionele identiteitsvorming van coassistenten 

 
A.E. Bremer, M. van de Pol, C.R.M.G. Fluit 
Radboudumc 
 
Context/probleemstelling of aanleiding:  
Het Radboudumc heeft als doel om professionals op te leiden die beschikken over de essentiële 
competenties- en de professionele waarden van het zijn van een arts. Hiertoe zijn de te ontwikkelen 
competenties van coassistenten vertaald naar activiteiten op de werkvloer, door het implementeren van 
Entrustable Professional Activities (EPA’s). EPA’s zijn specifieke taken die worden toevertrouwd 
(‘entrust’) aan- en in de praktijk worden uitgevoerd door een lerend professional (Ten Cate, 2005). 
Coassistenten vragen veelvuldig feedback op EPA’s, ter bevordering van hun ontwikkeling. Onze 
veronderstelling is dat coassistenten EPA’s en feedback inzetten voor meer entrustment van de 
supervisor, en voor het ontwikkelen van hun professionele identiteit. Maar hoe werken coassistenten in 
de praktijk met EPA’s en op welke manier dragen deze bij aan hun professionele identiteitsontwikkeling? 
 
Beschrijving van de interventie/innovatie:  
Sinds 2019 dienen coassistenten verschillende EPA’s te behalen waartoe zij regelmatig om feedback 
vragen van hun supervisor op de beschreven taken, om zo hun ontwikkeling te monitoren. 
 
Ervaringen/analyse van de implementatie:  
Middels focusgroepen is onderzocht hoe coassistenten in jaar 1 het werken en leren met EPA’s ervaren 
en of/hoe dit bijdraagt aan hun professionele identiteitsvorming. Hieruit bleek (1) dat coassistenten door 
het gebruik van EPA’s gericht en actief vragen om feedback. Ook (2) passen coassistenten continu hun 
gedrag en activiteiten aan op basis van de EPA’s die ze nog moeten behalen. Zij zoeken actief nieuwe 
taken, die ze anders wellicht zouden vermijden. Tenslotte (3) geven coassistenten aan dat EPA’s 
bijdragen aan het ontwikkelen van een professionele identiteit door het toenemende vertrouwen van de 
supervisor, al gebeurt dit minder op basis van de EPA’s dan op gevoel, en door de selectieve feedback 
die zij ontvangen. Een deel van de feedback speelt zich buiten de EPA’s af, bijvoorbeeld door het krijgen 
van impliciete feedback. 
 
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):  
Coassistenten gebruiken EPA’s ter ondersteuning van hun leerproces en professionele 
identiteitsvorming. Bij de start van de coschappen vragen coassistenten veel feedback, en EPA’s helpen 
hen om over een drempel te stappen om activiteiten (zelfstandig) uit te voeren. Wel moeten 
supervisoren goed op de hoogte zijn van het beoordelen en het ‘entrusten’ op basis van EPA’s om deze 
optimaal in kunnen te zetten. In een latere fase helpt het veelvuldig feedback vragen niet altijd, omdat 
coassistenten dan meer grotere activiteiten uitvoeren. Een ander belangrijk inzicht is dat EPA’s hen 
helpen om op zichzelf te vertrouwen. Ten slotte wijst dit onderzoek op het belang van het geven van 
concrete feedback. 
 
Referentie:  
1 Ten Cate, O. (2005). Entrustability of professional activities and competency-bases training. Medical 
education, 39, 1176-1177. 
 
Trefwoord: Learning outcomes: Professionalism / attitude / ethics, Medical education: Undergraduate 
education, Research in medical education: General 
 
Wijze van presentatie: Praktijkpaper 
 
 
 
 



C9.4  

Ethiek in practice: leren in en van moreel beraad 

 
J.L.P. van Gurp, N. Kok 
Radboudumc 
 
Context/probleemstelling of aanleiding:  
Molewijk et al. (2008) claimen dat moreel beraad een zinvolle methode is om ethiek te onderwijzen in 
een klinische setting. Veel Nederlandse zorginstellingen hebben al één of andere vorm van moreel 
beraad geïmplementeerd. Hoewel moreel beraad uitgebreid bestudeerd is, ontbreekt tot op heden een 
goede theoretische onderbouwing van individueel en gezamenlijk leren via moreel beraad. Om helder te 
krijgen hoe moreel beraad bijdraagt aan het werk van zorgprofessionals, moet een theoretisch 
raamwerk ontwikkeld worden dat getest kan worden met empirisch onderzoek. 
 
Beschrijving van de interventie/innovatie:  
In de poster presentatie bieden wij twee aanvullende theoretische perspectieven op hoe men leert in en 
van moreel beraad: ‘community of practice’ (CoP) en ‘storytelling/morisprudentie’. Allereerst is het echter 
de vraag wat we willen dat coassistenten en (jonge) clinici leren van ethiekonderwijs. Wij richten ons in 
deze presentatie op een bekende vierslag: morele gevoeligheid, morele oordeelsvorming, morele 
motivatie en moreel karakter. Om te kunnen achterhalen wat de impact van moreel beraad op deze 
vierslag is starten we met moreel beraad te beschouwen als een gemeenschappelijke praktijk, 
doorgaans gesitueerd in de bredere practice van een specifieke afdeling. Leren in en van moreel beraad 
moet dus begrepen worden als gemeenschappelijk leren; historisch gesitueerd, gemedieerd via 
belanghebbenden en bronnen, sociaal geconstrueerd. Moreel beraad is een omgeving waar onbewuste, 
gedeelde betekenissystemen expliciet worden gemaakt. Maar ook een omgeving waar de productie, 
reproductie en transformatie van gezamenlijke kennis afhankelijk is van sociale- en machtsstructuren: 
deelname aan moreel beraad vraagt ook om een bepaalde vorm van lidmaatschap en legitimiteit. 
Moreel beraad is bovenal een leeromgeving waarin verhalen centraal staan: eerdere casus, 
vergelijkingen, beeldspraken. Lidmaatschap houdt dus ook in dat coassistenten en clinici leren casus te 
vergelijken met eerdere casus om (morele) patronen te herkennen. Dat betekent dat deze ‘studenten’ 
een gedeeld repertoire, een morisprudentie, moeten opbouwen. Dat zijn argumenten en afwegingen 
gemaakt in eerdere casus die richting kunnen geven aan de discussie bij de huidige casus. Bovendien 
moeten zij de praktische wijsheid leren om deze morisprudentie op een juiste wijze te interpreteren. 
 
Ervaringen/analyse van de implementatie:  
n.v.t. 
 
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):  
In de discussie rond de poster willen we ingaan op wat aspirant dokters kunnen, maar ook moeten leren 
voordat zij in moreel beraad kunnen participeren en wat (de vierslag) en hoe (CoP; morisprudentie) zij 
van dergelijke beraden kunnen leren. En welke rol ervaren collega’s en ethici hebben in het leren in en 
van moreel beraad. 
 
Referenties:  
1 Molewijk AC, Abma T, Stolper M, et alTeaching ethics in the clinic. The theory and practice of moral 
case deliberation 
2 Journal of Medical Ethics 2008;34:120-124. 
 
Trefwoord: Learning outcomes: Professionalism / attitude / ethics, Learning outcomes: Reflection / 
Critical thinking / decision-making / clinical reasoning, Teachers/Trainers: Roles of the teacher 
 
Wijze van presentatie: Poster 
 
 
 
 



C9.5  

'Artsen met karakter. Naar een Master Geneeskunde die deugd doet.'  
(Introductie Comenius Senior Fellowship-project 2020) 
 
J.J. Kole 
Radboudumc 
 
Context/probleemstelling of aanleiding:  
Het huidige Master-curriculum Geneeskunde – we richten ons hier in het bijzonder maar niet uitsluitend 
op het curriculum van het Radboudumc - bereidt studenten nog onvoldoende voor op de uitdagingen 
waar ze als arts van de nabije toekomst voor gesteld worden: 
 
- persoonsgerichte zorg bieden in samenspraak met patiënten, 
- in elke situatie opnieuw medisch-deskundige en ethisch verantwoorde beslissingen nemen,  
- ondanks de vaak zware werkomstandigheden, protocollisering en bureaucratisering, plezier houden 
 in het werk. 
Om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden zouden studenten een robuuste persoonlijke en 
professionele identiteit moeten ontwikkelen.  
 
Beschrijving van de interventie/innovatie:  
Dit Comenius Senior Fellowship-project (2020) ontwikkelt een leerlijn professionaliteit voor co-
assistenten die gericht is op karakterontwikkeling door deugdvorming. Deugdethiek – teruggaand op 
Aristoteles – wordt in literatuur over professionaliteit en medische ethiek beschouwd als een essentiële 
vorm van persoonlijke en professionele identiteitsontwikkeling. Tot nu toe wordt ze echter niet expliciet 
en beredeneerd tijdens de coschappen ingezet. 
Om zich kritisch-constructief te kunnen verhouden tot rolmodellen en het verborgen curriculum, gaan 
studenten regelmatig in dialoog met patiënten over ‘dat wat deugd doet’, wisselen ze ervaringsverhalen 
uit, en reflecteren ze op de betekenis daarvan. 
 
Met behulp van uiteenlopende werkvormen, voor/na/gedurende de klinische episoden, nemen studenten 
zelf de regie bij hun karakterontwikkeling en componeren ze een autobiografisch reisverhaal. Daarbij 
wordt ook geput uit bronnenmateriaal uit beeldende kunst, literatuur en film. Zo wordt Bildungsgewijs 
gewerkt aan persoonlijke en professionele identiteit. 
De beoogde uitkomst van dit project is een met studenten, patiënten en opleiders ontwikkelde en 
geëvalueerde innovatieve leerlijn ‘Artsen met karakter’ die als een rode draad door het hele Master-
curriculum loopt. Deze leerlijn helpt geneeskundestudenten zich te ontwikkelen tot artsen die anderen 
goed doen en zelf floreren. 
 
Ervaringen/analyse van de implementatie:  
De komende twee jaren zal dit project ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd worden. Aan het 
begin van dit project willen we al zo veel mogelijk mensen informeren en hen betrekken bij de 
ontwikkeling, implementatie en evaluatie. Vandaar deze presentatie. 
 
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):  
Het project moet nog beginnen, maar de implicaties voor de praktijk zouden groot zijn als dit project 
slaagt. Bildungsgewijze karakter- en deugdvorming zou een geïntegreerd onderdeel zijn geworden van 
het Master-curriculum Geneeskunde en een innovatief alternatief voor het huidige portfolio-leren zou 
zich hebben bewezen. 
 
Referenties:  
1 Kole J. Virtuoos maatwerk. De rol van deugden in ethisch verantwoorde beroepsbeoefening. In: 
Sanderse W, Kole J,(red.) Karakter Deugden voor professionals. Leusden:ISVW; 2018. p. 37–49,232–3. 
2 Marcum JA. The Virtuous Physician: The Role of Virtue in Medicine. Dordrecht: Springer Science & 
Business Media; 2012. 
 
Trefwoord: Learning outcomes: Professionalism / attitude / ethics, Curriculum: Student-centred, 
Teaching & learning: Portfolios 
 
Wijze van presentatie: Praktijkpaper 
 
  



C9.6  

Moreel beraad als instrument om de aanpak van probleemstudenten te bepalen 

 
Y. Voskes, U.M.H. Klumpers, M.C. Mak-van der Vossen 
Amsterdam UMC loc. VUmc 
 
Context/probleemstelling of aanleiding:  
Er zijn drie fasen in de aanpak van onprofessioneel gedrag van geneeskundestudenten: (1) exploreren, 
(2) remediëren en (3) informatie verzamelen ter verwijdering van de opleiding.1 Fase 3 start als een 
student ondanks intensieve begeleiding niet aan de professionele vereisten van de opleiding blijkt te 
kunnen voldoen. Hoe te handelen als een dergelijk probleem zich aandient leidt vaak tot veel discussie 
in alle gremia van de opleiding. 
 
Beschrijving van de interventie/innovatie:  
Het bepalen van een beleidslijn over een probleemstudent leidt vaak tot morele dilemma’s. Een manier 
om bij morele dilemma’s een goede afweging te maken is moreel beraad.2 Bij een moreel dilemma moet 
er een keuze gemaakt worden tussen twee alternatieven. Meestal zijn voor beide alternatieven goede 
redenen en argumenten te noemen, terwijl beide alternatieven ook hun nadelen hebben. Door de 
zogenaamde ‘dilemmamethode’ stapsgewijs te doorlopen, wordt op basis van de perspectieven van de 
verschillende betrokkenen, en hun waarden en normen, een afweging gemaakt die tot een besluit kan 
leiden. 
 
Ervaringen/analyse van de implementatie:  
De multidisciplinair samengestelde Commissie Professionele Ontwikkeling van de Faculteit 
Geneeskunde VU van Amsterdam UMC hield enkele malen een moreel beraad om moeilijke besluiten 
over de voortgang van probleemstudenten te kunnen nemen. Na inbreng van de casus en formulering 
van het dilemma werden de onderliggende waarden geïnventariseerd. Voor elke waarde werd de 
inherente schade benoemd en hoe die zoveel mogelijk te beperken. Belangrijke waarden bleken: 
patiëntveiligheid, betrouwbaarheid, inclusiviteit, collegialiteit, autonomie, coachbaarheid, zorg leveren, 
kansen bieden. Vervolgens werd door iedere deelnemer een individuele afweging gemaakt. Afsluitend 
werd een dialoog gevoerd over de individuele afwegingen van de deelnemers, waardoor ieder kon zien 
waarin zijn/haar keuze verschilde van die van anderen. Daarna werd een gezamenlijk besluit genomen 
en hiernaar gehandeld. 
 
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):  
Met deze methode worden ethische dilemma’s op een gestructureerde wijze besproken met collega-
onderwijsprofessionals. De deelnemers leren elkaars opvattingen kennen, en vernemen welke 
onderliggende waarden voor ieder bepalend zijn voor het besluit. De verschillende keuzerichtingen 
worden zichtbaar en alle stemmen worden gehoord. Het resultaat is dat er bij de deelnemers draagvlak 
ontstaat voor het uiteindelijk te nemen besluit. Bovendien leidt de intensieve bespreking van 
voorliggende casuïstiek tot toekomstgerichte toepasbare kennis en beleid. 
 
Referenties:  
1 Mak-van der Vossen MC, de la Croix A, Teherani A, van Mook WN, Croiset G, & Kusurkar, RA. 
(2019). A road map for attending to medical students’ professionalism lapses. Acad Med, 94(4),570-578. 
2 Molewijk B, Abma T, Stolper M et al. Teaching ethics in the clinic: The theory and practice of moral 
case deliberation. Journal of Medical Ethics 2008; 34: 120–124 
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Professionele Identiteitsvorming van huisartsen in opleiding 

 
P.C. Barnhoorn1, V. Nierkens1, A.W.M. Kramer1, M.E. Numans1, W.N.K.A. van Mook2 
1LUMC,2MUMC+ 
 
Probleemstelling:  
Het doel van medische (vervolg)opleidingen is dat aanstaande dokters gaan denken, doen en voelen als 
dokters om zo professionele, goede zorg te kunnen leveren. Het proces hiernaartoe heet professionele 
identiteitsvorming (in het Engels: Professional Identity Formation (PIF)). Over PIF is zowel binnen als 
buiten de geneeskunde theorie ontwikkeld, maar weinig empirisch onderzoek verricht (1,2). Dit geldt a 
fortiori voor de context van de huisartsgeneeskunde. Met deze studie beogen we zicht te krijgen op hoe 
professionele identiteitsvorming zich voltrekt en welke factoren daarop van invloed zijn volgens de 
huisarts in opleiding zelf. Dit met als doel de opleiding huisartsgeneeskunde te informeren zodat 
toekomstige huisartsen in opleiding nog beter in hun PIF kunnen worden begeleid. 
 
Methode:  
We organiseerden 12 focusgroep-interviews, waarin 92 3de jaars AIOS huisartsgeneeskunde van 5 
Nederlandse opleidingsinstituten deelnamen.  We gebruikten een semigestructureerde interviewguide, 
gebaseerd op het PIF-model van Cruess (2). PIF is de meest recente visie op professionaliteit waarbij 
de goede zorgverlener gezien wordt als iemand die de waarden van de zorgverlenersgemeenschap in 
zijn of haar identiteit weet te verenigen, met als resultaat, dat de (aanstaande) zorgverlener ook 
daadwerkelijk gaat denken, doen en voelen als een zorgverlener. Die vorming gebeurt in een 
praktijkgemeenschap door observatie van rolmodellen, interactie met anderen, coaching en feedback. 
De interviews werden opgenomen, getranscribeerd en iteratief en constant vergelijkend open 
gecodeerd, met de factoren uit Cruess’s PIF-model als sensitizing concepts. Hierop volgenden axiale en 
selectieve codering door de gehele groep, totdat consensus was bereikt over de thema’s. 
 
Resultaten (en conclusie):  
De gevonden thema’s waren allen terug te voeren op de factoren uit het PIF-model van Cruess, echter 
met de nodige accentverschillen in deze huisartscontext (1). Een belangrijk, terugkerend thema in de 
professionele ontwikkeling  was ‘hoe de professionele identiteit zich verhoudt tot de persoonlijke 
identiteit’. Dit speelde zowel in de periode van kiezen voor een loopbaan in de huisartsgeneeskunde als 
tijdens de opleiding zelf. AIOS verwoordden dit in termen van ‘het hebben van verschillende rollen’, 
‘grenzen bewaken’ en ‘goed zorgen voor jezelf’, en werk-privé balans. Andere belangrijke thema’s 
waren ‘leren omgaan met onzekerheid’; ‘ontwikkelen van onafhankelijkheid’; en het ‘zich gedurende de 
opleidingstijd steeds meer huisarts voelen, doordat de werkomgeving hen meer als zodanig ging 
aanspreken’, hetgeen het werkplezier bevorderde.  Een belangrijke factor bleek de opleider, zowel direct 
door de rol van huisarts voor te leven, als meer indirect door de wijze van begeleiding bij de andere 
thema’s. 
 
Discussie:  
De PIF van AIOS huisartsgeneeskunde vindt voornamelijk plaats in de opleidingspraktijk. De 
belangrijkste thema’s voor AIOS bleken betrekking te hebben op die praktijk en passen in het model van 
Cruess (1). De context van de huisartsgeneeskunde is deels een unieke context, waarbij specifieke 
thema’s blijken te spelen. De rol van de huisartsopleider in de opleidingspraktijk blijkt bijzonder groot, 
waar het gaat om de reflectie op die thema’s en dus de PIF van AIOS. 
 
Referenties:  
1 Cruess RL, Cruess SR, Steinert Y.(ed.). Teaching medical professionalism: supporting the 
development of a professional identity. Cambridge University Press, 2016. 
2 Cruess RL, Cruess SR, Boudreau JD, Snell L, Steinert Y. A schematic representation of the 
professional identity formation and socialization of medical students and residents: a guide for medical 
educators. Academic medicine : journal of the Association of American Medical Colleges. 
2015;90(6):718-25. 
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Onderwijsorganisatie: de onzichtbare component in kwaliteit van medisch 
onderwijs 

 
M. Krom, E.A. Bannink, M. Kluijtmans 
UMC Utrecht 
 
Context/probleemstelling of aanleiding:  
Kwaliteit van onderwijs, en het continue verbeteren daarvan, is een multifactorieel proces. De meeste 
aandacht gaat uit naar de vorm en inhoud van het onderwijs, de docent en de student. De organisatie 
van onderwijs is hierin vaak onderbelicht. Een solide onderwijsorganisatie is noodzakelijk, hapert deze 
dan wordt dat merkbaar voor de docent of student. Het is de basis voor onderwijskwaliteit, en processen 
ter verbetering van de kwaliteit van een organisatie kunnen bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit 
van onderwijs1. Deze studie beschrijft een projectmatige aanpak om te komen tot een optimale 
onderwijsorganisatie t.b.v. kwaliteit van onderwijs. 
 
Beschrijving van de interventie/innovatie:  
Op basis van gesprekken is een inventarisatie gemaakt van de onderwijsorganisatie binnen het UMC 
Utrecht op divisieniveau. De organisatie is beschreven op rol en taakniveau en in organogrammen. 
Deze is vervolgens besproken met stakeholders. Eerst met de beleidsmedewerkers onderwijs en 
zorgopleidingen van de 10 divisies van het UMC Utrecht. Gevolgd door een heisessie met de managers 
onderwijs en de managers zorgopleidingen van deze divisies. 
 
Ervaringen/analyse van de implementatie:  
De inventarisatie en gesprekken leverden consensus over welke rollen en taken gezien worden als 
essentieel. Dit is beschreven in een document, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen drie type 
onderwijs: zorgopleidingen, academisch onderwijs en medische vervolgopleidingen. Per rol is 
aangegeven of deze van wezenlijk belang is, gewenst is of niet van toepassing. Op basis van deze 
studie is een advies opgesteld aan de vice-decaan onderwijs. Dit heeft geleid tot een werkopdracht ter 
implementatie van de beschreven optimale onderwijsorganisatie aan de divisies. 
 
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):  
De studie toont een breed draagvlak voor neerzetten van een sterke onderwijsorganisatie, er is een 
gedeelde opinie dat een goede onderwijsorganisatie met helder beschreven rollen en taken bijdraagt 
aan kwaliteit van onderwijs. Er blijkt behoefte te zijn aan maatwerk, m.b.t. zwaarte en tijdsbesteding naar 
gelang de aard en omvang van onderwijs binnen divisies, bij het invullen van de rollen. De werkopdracht 
zal zorgen voor een eenduidige onderwijsorganisatie binnen alle divisies van het UMC Utrecht. Het 
stimuleert het vormen van teams van betrokkenen bij onderwijs die samen staan voor kwaliteit van 
onderwijs. Dit is sterk in lijn met de visie in het recent door de VSNU uitgebrachte position paper ruimte 
voor ieders talent2, en zal naar verwachting naast het geven van een kwaliteitsimpuls tevens bijdragen 
aan betere erkenning en waardering van onderwijs. 
 
Referenties:  
1 A Framework for the dimensions of quality in higher education by Mohammad S. Owlia and 
Elaine M. Aspinwall: Quality Assurance in Education Volume 4 · Number 2 · 1996 · pp. 12–20 
2 VSNU: Position paper Ruimte voor ieders talent 
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Infectieziektebestrijding in het geneeskundecurriculum: wat weten basisartsen 
en welk onderwijs krijgen ze? 

 
N.M. van den Berg, M.L.A. de Hoog, M.C. Seeleman, M. Jambroes 
UMC Utrecht 
 
Context/probleemstelling of aanleiding:  
Infectieziektebestrijding is één van de kerntaken van Public Health. Uit de uitbraak van Covid-19 blijkt 
dat een dergelijke pandemie invloed heeft op het werk van vrijwel alle artsen. Daarom is het belangrijk 
dat alle artsen een minimum set aan competenties voor infectieziektebestrijding beheersen. In eerder 
onderzoek stelden we hiervoor door middel van een Delphistudie acht competenties vast#_ftn1. Deze 
competenties betreffen basisprincipes van infectieziektebestrijding, antibioticaresistentie en immunisatie. 
In deze vervolgstudie bekeken we middels een toets in welke mate masterstudenten geneeskunde in 
Nederland hieraan voldoen en middels een curriculumscan welke kennis zij aangereikt krijgen in het 
curriculum. 
 
Beschrijving van de interventie/innovatie:  
De basiscompetenties uit de Delphistudie werden omgezet in een digitale toets met 20 vragen op niveau 
van kennis (n=6), inzicht (n=7) en toepassing (n=7). De toets bestond uit een-uit-meer en meer-uit-meer 
vragen en 1 korte invulvraag. Deelnemers werden geïnstrueerd om de optie ‘weet niet’ te gebruiken als 
zij het antwoord moesten gokken. Via hun eigen faculteit werden masterstudenten geneeskunde 
benaderd om deel te nemen via email of het digitale leersysteem. Maximaal 50 studenten per faculteit 
konden deelnemen tussen maart en mei 2019. 
De coördinatoren sociale geneeskunde werden gevraagd deel te nemen aan de curriculumscan door 
een vragenlijst in te vullen over het aangeboden onderwijs over infectieziektebestrijding in het 
geneeskundecurriculum. 
 
Ervaringen/analyse van de implementatie:  
217 studenten van 6 faculteiten vulden de toets in. De Cronbach’s alfa was 0,635. 52,1% scoorde >50% 
van de vragen goed. Studenten scoorden het best op de kennisvragen (66,4% >50% goed), iets minder 
op de inzichtvragen (56,2% >50% goed) en het minst goed op de toepassingsvragen (31,3% >50% 
goed). Onderwerpen waar studenten goed op scoorden betroffen immunisatie en oorzaken van 
verkeerd antibioticagebruik, terwijl ze minder goed scoorden op determinanten en dynamiek van 
infectieziekten en toepassing van begrippen op casuïstiek. 
De respons op de curriculumscan was 100%, indien nodig werd deze telefonisch toegelicht. Het 
onderwijs over infectieziektebestrijding wordt veelal verspreid aangeboden over meerdere 
onderwijsmodules en leerjaren (bachelor en master) en varieert van ongeveer 10 tot 30 uur in het totale 
curriculum. Bij de meeste faculteiten vindt geen aparte toetsing plaats. Alle faculteiten bieden een 
coschap aan voor infectieziektebestrijding, maar de capaciteit is beperkt. 
 
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):  
De Covid-pandemie benadrukt het belang van voldoende competenties voor infectieziektebestrijding 
voor alle artsen. Masterstudenten geneeskunde scoren relatief goed op niveau van kennis maar scoren 
relatief laag op niveau van toepassing. Het onderwijs kan geoptimaliseerd worden door het meer toe te 
spitsen op niveau toepassing en op specifieke thema’s waarop studenten lager scoren. 
 
Referenties:  
1 N.M. van den Berg et al. Essential knowledge for junior doctors regarding infectious disease control: a 
modified Delphi study. European Journal of Public Health. 
2 https://doi.org/10.1093/eurpub/ckz185.670 
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Kan de Carpe Diem methodiek ons helpen bij het herontwerpen van het 
kennisonderwijs psychiatrie naar aanleiding van het vernieuwde landelijke 
opleidingsplan? 

 
M.C. Diks, C. van Boeijen 
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie 
 
Context/probleemstelling of aanleiding:  
De opleidingen tot medisch specialist hebben ieder een landelijk opleidingsplan als fundament, zo ook 
de opleiding tot psychiater. Het Onderwijsbureau van de NVvP ontwikkelt samen met psychiaters 
landelijk kennisonderwijs dat nauw aansluit bij dit landelijke opleidingsplan en dat door de meeste aios 
wordt gevolgd. Dit onderwijs is vormgegeven als blended learning: onderwijs in een online leeromgeving 
aangevuld door tutorgestuurde bijeenkomsten in één van de acht regionale consortia waarin dit 
onderwijs wordt georganiseerd.  
In 2019 is het landelijke opleidingsplan psychiatrie vernieuwd en voorzien van EPA’s en leerlijnen. Het 
Onderwijsbureau staat voor de uitdaging het kennisonderwijs hierbij te laten aansluiten. 
 
Beschrijving van de interventie/innovatie:  
Deze uitdaging houdt in dat het huidige cursusaanbod grondig moest worden hervormd met allerlei 
inhoudelijke en logistieke implicaties. Voor deze herziening was een aantal uitgangspunten 
geformuleerd: Zo wordt het huidige blended onderwijs heel goed gewaardeerd en we willen daarvan 
zoveel mogelijk hergebruiken. Ook moet het nieuwe kennisonderwijs aansluiten bij de EPA’s en de 
leerlijnen die in het nieuwe opleidingsplan zijn gepresenteerd en passen bij de levenslooppsychiatrie die 
de basis van de nieuwe opleiding is. Het onderwijs moet bovendien zo flexibel en individueel mogelijk 
worden, zodat het kan aansluiten bij de individuele opleidingsplannen van aios.  
Hiertoe hebben we sessies georganiseerd met opleiders en aios. De opzet van deze sessies was 
gebaseerd op de Carpe Diem methodiek van Salmon (2013), een coöperatief ontwerpproces waarin in 
korte tijd (twee sessies) onderwijs wordt ontwikkeld, van schets tot (online) activiteit. Bij deze methodiek 
wordt alle tijd van de sessies ingezet voor het ontwerpen van iets dat daarna meteen kan worden 
gebruikt. 
 
Ervaringen/analyse van de implementatie:  
Na twee van dergelijke sessies ligt er een herontwerp van het onderwijsaanbod dat door de 
meerderheid van de stakeholders gedragen wordt. Het bleek echter onrealistisch om deze schets met 
de betrokkenen gelijk tot activiteiten uit te werken en twee sessies waren eigenlijk zelfs te weinig om tot 
een definitief herontwerp te komen. Na de sessies bleef nog tijd nodig voor het bijschaven van het 
herontwerp middels een rondgang bij de consortia. 
 
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):  
Achteraf bezien bleek Carpe Diem als methodiek ongeschikt voor deze exercitie. Deze methodiek gaf 
weliswaar structuur aan de sessies, maar er was bij de deelnemers meer ruimte nodig voor 
gedachtevorming dan voor daadwerkelijke onderwijsontwikkeling. Er bleek sprake van een groot politiek 
speelveld met diverse belangen, die pas gedurende het proces steeds duidelijker werden, en er was 
continu bijsturing nodig om voldoende draagvlak te creëren. De daadwerkelijke onderwijsontwikkeling is 
daardoor vertraagd, maar wellicht kan Carpe Diem ons hier straks wel van dienst zijn. 
 
Referenties:  
1 Landelijk opleidingsplan De Psychiater: https://www.nvvp.net/website/onderwerpen/opleiding 
2 Salmon, G. (2013). E-tivities: The key to active online learning. Routledge. 
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Iedereen aan de infectiepreventie! Alle Nijmeegse coassistenten getraind en 
getoetst sinds 2019 

 
O.H.E. Coenen, M.Tingen, N .Stikkelbroeck, E. Bowles, A.Tostmann 
Radboudumc 
 
Context/probleemstelling of aanleiding:  
Onderwijs in infectiepreventie wordt gezien als een onmisbaar onderdeel van een adequaat 
infectiepreventieprogramma (1). 
Uit gesprekken met studenten en het docententeam bleek de module Infectiepreventie (IP), voorafgaand 
aan de co-schappen binnen de faculteit geneeskunde aan de Radboud Universiteit, niet uitdagend was. 
Het belang van het onderwerp kwam niet aan bij de student en de docenten gaven aan dat niet alle IP 
onderdelen aan bod kwamen. Reden voor de unit infectiepreventie en de coördinator van het co-
assistenten onderwijs om een nieuw curriculum te ontwikkelen. 
 
Beschrijving van de interventie/innovatie:  
Het nieuwe curriculum (sonds 2019) bestaat uit: 
Voorbereidende fase (ZSO): bestuderen wetenschappelijke artikelen en praktische informatie gevolgd 
door theoretische opdrachten en een e learning module. 
Responsie college (RC): ruimte voor responsie en uitwerken van theoretische opdrachten in kleine 
groepjes. 
Practicum: in een kleine groep worden realistische isolatiecasuïstieken geoefend waarbij de studenten 
gestimuleerd worden om theoretische kennis toe te passen in een gesimuleerde praktijkomgeving. Ook 
communicatie naar de patiënt en zijn naaste komt aan bod. 
Individuele toetsing: in een gesimuleerde isolatiesetting moet de student een isolatiecasus uitvoeren, 
waarbij de toetser de rol van patiënt aanneemt. Als de toets met voldoende resultaat wordt doorlopen 
mag gestart worden met de co schappen. 
Dit curriculum is ontwikkeld door de afdeling MMB-HIP en de blok coördinator, in nauwe afstemming met 
peers binnen de organisatie (zowel clinici als betrokkenen bij het geneeskunde onderwijs). 
Docenten en afnemers van de toets zijn Deskundigen Infectiepreventie van het Radboudumc. 
Elke maand start een nieuwe groep van gemiddeld 30 studenten. 
 
Ervaringen/analyse van de implementatie:  
De ervaringen van student en docent zijn positief. We zien een 100% aanwezigheid, studenten doen 
actief mee tijdens de contactmomenten.  
Feedback van de studenten: het onderwijs doet recht aan de praktijk. Door de combinatie van theorie en 
praktijk voelen ze zich zeker en veilig in de directe patiëntenzorg. Ook realiseren ze wat het voor de 
patiënt betekent om in isolatie te liggen, het belang in van heldere communicatie naar de patiënt wordt 
ingezien. Door het toetsen geef je als faculteit het signaal dat infectiepreventie een belangrijk onderdeel 
van je basiskennis is. Als de toets met onvoldoende resultaat wordt afgesloten mag niet gestart worden 
met de coschappen. 
 
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):  
Sinds 2019 leveren we als enige geneeskunde faculteit in Nederland 100% IPC getrainde artsen af. 
Twee zaken worden geevalueerd: 
Heeft de e-learning in de voorbereiding impact op de verschillende toetsonderdelen. 
Iedereen haalt de toets. Is het realistisch dat iedereen de toets haalt of moet de toets verzwaard 
worden? 
 
Referentie:  
1 Guidelines on core components of infection prevention and control programmes at the national and 
acute health care facility level. Geneva: World Health Organisation, 2016. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 
IGO 
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Curriculumevaluatie: het belang van meerdere perspectieven 

 
G.W.G. Spaai, J.A. Bramer, P.E. Habets, J. Visschedijk, T.B. Boerboom, J.L. Suurmond 
Amsterdam UMC loc. AMC 
 
Context/probleemstelling of aanleiding:  
Met ingang van studiejaar 2016/2017 is een nieuwe bacheloropleiding Geneeskunde van start gegaan 
bij AMC-UvA. De wens van de opleidingsdirectie is om het curriculum, nadat ieder studiejaar van dat 
curriculum minimaal twee keer is uitgevoerd, intensief te evalueren. Dit in aanvulling op de reguliere 
evaluaties op het niveau van de onderwijseenheden, de programma-evaluatie aan het einde van het 
derde studiejaar en de Nationale Studenten Enquête.  
Een van de hoofddoelstellingen van deze evaluatie is aandachtspunten te signaleren en aanbevelingen 
voor verbetering te doen op programma-niveau, die gedragen worden door de onderwijsorganisatie. 
Drie evaluatievragen staan in het verlengde hiervan centraal: 
-Welke verschijningsvormen van het curriculum worden bestudeerd, hoe worden deze in kaart gebracht 
en welke systematiek wordt gehanteerd? 
-Welke curriculumcomponenten worden geëvalueerd, welke evaluatiegegevens worden verzameld en 
welke systematiek wordt daarbij gehanteerd? 
-Hoe kunnen stakeholders zoveel mogelijk worden betrokken bij de curriculumevaluatie? 
 
Beschrijving van de interventie/innovatie:  
Aangezien het om een geheel vernieuwd curriculum gaat, is er voor gekozen om de drie 
verschijningsvormen van het curriculum te evalueren: het beoogde curriculum (‘curriculum op papier 
uitgewerkt’), het uitgevoerde curriculum (‘curriculum als ontwikkeld en uitgevoerd’) en het bereikte 
curriculum (‘ervaringen van docenten en studenten en leerresultaten’) (Goodlad, 1979). Om de 
verschillende curriculumverschijningsvormen in kaart te brengen wordt een ‘mixed-method design’ 
gebruikt. Brondocumenten worden geanalyseerd, studiemateriaal in kaart gebracht, onderwijsuitvoering 
wordt geobserveerd, studieresultaten worden geanalyseerd, vragenlijsten worden ontwikkeld en 
afgenomen bij studenten en docenten en groepsinterviews worden uitgevoerd. Daarbij wordt het 
principe van triangulatie toegepast. 
Vier curriculumcomponenten worden centraal gesteld: leerdoelen/eindtermen, studie-inhoud, doceer- en 
leerstrategieën en toetsing/eindniveau (Prideaux, 2003). Dezelfde bronnen als bij de evaluatie van de 
curriculumverschijningsvormen worden gebruikt en ook hier wordt het principe van triangulatie gebruikt. 
Stakeholders (o.a. directie, studenten, docenten en adviesgremia) worden om input gevraagd en 
klinische en preklinische afdelingen worden bezocht. 
 
Ervaringen/analyse van de implementatie:  
 Tijdens de presentatie worden de voorlopige bevindingen gepresenteerd. Eerste bevindingen zijn: 
Evaluatiegegevens afkomstig uit verschillende bronnen lijken complementair. 
Het uitgevoerde curriculum schuurt soms met het beoogde curriculum. 
 
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):  
 Uit de eerste resultaten kunnen voorzichtig de eerste conclusies getrokken worden: 
Triangulatie heeft toegevoegde waarde in de evaluatie van een curriculum. 
Evaluatiegegevens verzameld bij docenten hebben een belangrijke meerwaarde in het evalueren van 
een curriculum, evenals observaties. 
 
Referenties:  
1 Prideaux, D. ABC of learning and teaching in medicine. Curriculum design. BMJ, 2003, 326, 268-270. 
2 Goodlad, J.L. Curriculum inquiry. The study of curriculum practice. New-York: McGraw-Hill, 1979. 
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Activerende werkvormen in (interactief) grootschalig onderwijs in Epicurus 

 
K.R. Timmermans, H.M. van Heemskerck van Beest, G.W.G. Spaai, I.M.G. de Graaf, J.L. Suurmond 
Amsterdam UMC loc. AMC 
 
Context/probleemstelling of aanleiding:  
In het kader van de evaluatie van de bachelor Geneeskunde van het Amsterdam UMC locatie AMC / 
UvA, is bekeken of en hoeveel activerende werkvormen ingezet worden in het (interactief) grootschalig 
onderwijs in de bachelor. 
De onderzoeksvragen luiden als volgt: 
Hoeveel tijd van het (interactief) grootschalig onderwijs wordt besteed aan activerend onderwijs en 
welke activerende werkvormen worden daarbij ingezet? 
Is er onderscheid, in mate van activerend onderwijs, tussen de verschillende vormen van (interactief) 
grootschalig onderwijs? 
Hoe kunnen docenten en studenten gestimuleerd worden voor activerend onderwijs? 
 
Beschrijving van de interventie/innovatie:  
Om de onderzoeksvragen te beantwoorden is gebruik gemaakt van de Active Learning Inventory Tool 
(AIT) (Van Amburgh, Devlin, Kirwin & Qualters, 2007). Hierin staan drie elementen centraal die 
noodzakelijk zijn voor activerend onderwijs, namelijk: de context van de activiteit wordt verklaard, de 
studenten worden betrokken bij de activiteit en in de afsluiting wordt op de activiteit gereflecteerd. Met 
deze tool wordt de hoeveelheid vragen die de docent stelt in kaart gebracht, alsmede de duur van 
activerende werkvormen. 
In totaal zijn er bij zes blokken van Epicurus onderwijsobservaties uitgevoerd. Er zijn in totaal 58 
onderwijsmomenten (te weten hoorcolleges, werkcolleges, TBL sessies) geobserveerd. 
Daarnaast zijn er vier interviews met coördinatoren gehouden om te verkennen welke ideeën zij hebben 
ten aanzien van activerend onderwijs. Tenslotte zijn er vragen voorgelegd aan studenten om hun 
behoefte aan activerend onderwijs te inventariseren. 
 
Ervaringen/analyse van de implementatie:  
Uit de eerste analyses van de observaties blijkt dat maar een klein deel van de onderwijstijd besteed 
wordt aan activerend onderwijs. In Team Based Learning sessies wordt het meest gebruik gemaakt van 
activerende werkvormen. In hoorcolleges stellen docenten weliswaar veel vragen aan studenten maar 
maken zij nauwelijks gebruik van activerende werkvormen. De activerende werkvormen ‘stemmen’ en 
‘het maken van een casus’ worden het meest toegepast. 
Uit de nagesprekken met docenten blijkt dat er geen eenduidig beeld is over het belang van activerend 
onderwijs en wat het verschil is met interactief onderwijs. 
Het belang van activerend onderwijs kan onder docenten en studenten nog beter onder de aandacht 
gebracht worden, net als de verschillende activerende werkvormen die docenten kunnen inzetten. 
 
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):  
De tool is bruikbaar om de mate van activerend onderwijs in kaart te brengen en biedt de mogelijkheid 
voor een gesprek met docenten over activerend onderwijs. 
Bij activiteiten van docentprofessionalisering kan nog meer aandacht besteed worden aan belang van 
activerend onderwijs en welke activerende werkvormen ingezet kunnen worden. 
 
Referentie:  
1 Van Amburgh, J. A., Devlin, J. W., Kirwin, J. L., & Qualters, D. M. (2007). A Tool for Measuring Active 
Learning in the Classroom. American Journal of Pharmaceutical Education, 71(5), 85. 
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De invloed van context op het implementeren van transnationale curriculum 
innovatie projecten 

 
F. Velthuis, M. de Carvalho Filho, A. Winter, E. Helmich, A.D.C. Jaarsma 
UMC Groningen 
 
Probleemstelling:  
Om economische groei, werkgelegenheid, gelijke kansen en inclusie binnen Europa te stimuleren, en 
verbetering en harmonisatie van onderwijs te bevorderen, ondersteunt de Europese Unie transnationale 
curriculum innovatieprojecten door middel van projectgelden. Eén van de uitdagingen van de 
implementatie van transnationale curriculuminnovaties heeft betrekking op de verscheidenheid aan 
contexten (verschillende landen, verschillende instituten) waarin de nieuwe onderwijsmodules moeten 
worden opgenomen. In de literatuur wordt de belangrijke rol van context benadrukt bij curriculum 
veranderingen (Whitehead, 2017), maar tot op heden zijn er weinig empirisch studies die de rol van 
context nader hebben beschouwd. Deze studie gaat daarom dieper in op de contextuele aspecten die 
van invloed zijn op de implementatie van nieuw ontwikkelde onderwijsmodules, in 
gezondheidszorgcurricula in drie Europese landen. 
 
Methode:  
In mei en juni 2018 vonden individuele, face-to-face interviews plaats in universiteiten in Duitsland, 
Slowakije en Italië, met projectleiders van IMPACCT; een transnationaal curriculum innovatieproject dat 
onderwijsmodules voor geneeskunde en verpleegkunde studenten ontwikkelt rondom het thema ‘health 
literacy’ (gezondheidsvaardigheden). Daarnaast werden 5 tot 7 stakeholders geïnterviewd. We hebben 
een template analyse uitgevoerd, een vorm van thematische analyse, waarbij een template werd 
ontwikkelt op basis van thema’s en onderwerpen die in de data naar voren kwamen. 
 
Resultaten (en conclusie):  
We zagen in de contextuele aspecten twee overkoepelende thema’s waarin verschillen optraden tussen 
de verschillende instituten die helpend en hinderend waren voor de implementatie: 1) de drijvende 
krachten achter verandering en 2) de processen van verandering. De drijvende krachten achter 
verandering bevatte de verschillende institutionele percepties over het belang van het projectonderwerp 
(health literacy en sociale vaardigheden in het algemeen), verschillen in de beschikbaarheid van reeds 
bestaande cursussen waar de modules in zouden kunnen worden opgenomen (bijv. 
communicatieonderwijs), de (soms zeer negatieve) houding in de zorg (en daarmee van docenten) ten 
aanzien van patiënten met lage gezondheidsvaardigheden en verschillende motieven voor deelname 
aan het innovatieproject. De veranderingsprocessen hadden te maken met de verschillende 
institutionele posities van de projectleiders, de verschillende impliciete en expliciete organisatieregels, 
zoals het wel of niet volgen van (in)formele routes, de timing van de innovatie in het instituut en 
beschikbaarheid van middelen. 
 
Discussie:  
De resultaten van deze empirische studie laten zien dat elke institutionele context verschillende 
behoeften heeft en vraagt om verschillende benaderingen om de implementatie van onderwijsmodules 
mogelijk te maken. Hoewel een aantal zaken voor de hand liggend lijken, zoals timing en 
beschikbaarheid van middelen, zijn er ook een paar nieuwe bevindingen die belangrijk zijn om bewust 
van te zijn bij transnationale curriculumveranderingsprocessen. Bijvoorbeeld de (negatieve) houding van 
mensen jegens het onderwerp van de modules. Hoewel dit logisch klinkt, was dit voor de projectleiders 
soms zeer onverwachts en was het zoeken naar manieren om implementatie alsnog mogelijk te maken, 
wat in een aantal gevallen ook maar zeer beperkt lukte, of alleen in aangepaste vorm. De harmonisatie 
van onderwijs binnen de EU die wordt nagestreefd met dergelijke projecten roept dan ook vragen op 
(hoe haalbaar is dat?) en sluit aan bij de huidige discussies over de globalisering van onderwijs waarin 
spanning ontstaat tussen harmoniseren enerzijds en contextualiseren anderzijds (Bates et al 2019). 
Geadviseerd wordt om vroegtijdig een uitgebreide analyse te doen van de deelnemende instituten om te 
anticiperen op contextuele verschillen, behoeften en mogelijkheden. 
 
Referenties:  
1 Bates, J., Schrewe, B., Ellaway, R. H., Teunissen, P. W., & Watling, C. (2019). Embracing 
standardisation and contextualisation in medical education. Medical education, 53(1), 15-24. 
2 Whitehead, C. R. (2017). Getting off the carousel: De-centring the curriculum in medical education. 
Perspectives on medical education, 6(5), 283-285. 
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Studentervaringen met responsiecolleges op afstand door COVID-19; een 
vergelijking met reguliere responsiecolleges 

 
M.W.J.L. Schmitz, E. Tanck, M. Holla 
Radboudumc 
 
Context/probleemstelling of aanleiding:  
In maart 2020 werd al het contactonderwijs op de faculteit stopgezet vanwege COVID-19. Onderwijs op 
afstand werd in snel tempo ingevoerd. Zo ook responsiecolleges (bespreking van zelfstudieopdrachten). 
We analyseren hoe studenten de online responsiecolleges ervaren in vergelijking met reguliere 
responsiecolleges op de faculteit. 
 
Beschrijving van de interventie/innovatie:  
Voor de twee weken durende derdejaars bachelor geneeskundemodule ‘Acute Complexe Zorg’ van het 
Radboudumc werden elf responsiecolleges (RCs) op afstand verzorgd binnen de Virtual Classroom 
(VC) in Brightspace (Desire 2 Learn), de digitale leeromgeving van de Radboud Universiteit. 
In VC is de docent zichtbaar via camera en kunnen per microfoon of chatfunctie vragen gesteld en/of 
beantwoord worden. 
Na afloop werd een online enquête verzonden naar de studenten (n=80). De enquête bestond uit tien 
vragen; zeven multiple choice vragen gericht op de toepassing en de motivatie voor het volgen van RCs 
in VC en drie open vragen gericht op voor- en nadelen van online RCs in VC. 
 
Ervaringen/analyse van de implementatie:  
Van de 42 respondenten (52.5%) volgden er 17 (40,0%) evenveel RCs als voorheen. Dertien studenten 
(31.0%) volgden meer RCs vanwege de verminderde reisafstand. Twaalf studenten (28.6%) volgden 
minder RCs met als meest genoemde reden ‘werken in de zorg’. 
Van de 42 respondenten hadden 36 studenten deelgenomen aan RCs binnen VCs. Dertig daarvan 
ervoeren leerdoelen met behulp van online RCs evengoed te kunnen behalen als met reguliere RCs. 
Vierendertig studenten (81%) ervoeren voldoende mogelijkheden tot het stellen van vragen. Indien 
studenten zouden kunnen kiezen, gaven 17 van de 42 respondenten (40.5%) een voorkeur aan voor 
RCs binnen VC in plaats van de reguliere setting. 
Het meest genoemde nadeel (15x) was ‘niet optimaal functionerende techniek’. Andere, minder vaak 
genoemde nadelen waren onder meer, ‘kost meer tijd’, ‘docent ziet studenten niet’, ‘missen van tekenen 
op het bord’ en ‘missen van sociale contacten’. Het meest genoemde voordeel (31x) was ‘afname 
reistijd’. Andere genoemde voordelen waren ‘studeren in eigen omgeving’ en ‘betere concentratie’. Tien 
studenten ervoeren meer interactie door bijvoorbeeld de combinatie van microfoon en chat functie. 
Twaalf studenten ervoeren juist minder interactie, bijvoorbeeld omdat andere studenten hun microfoon 
uitschakelen. 
 
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):  
Uit deze evaluatie blijkt dat studenten Virtual Classroom een goed alternatief vinden voor reguliere RCs 
zolang fysieke bijeenkomsten vanwege de coronacrisis niet zijn toegestaan. Het meest genoemde 
voordeel, het wegvallen van reistijd, kan mogelijk ook na de COVID-19 uitbraak een motivatie zijn om 
online RCs te behouden. Wel zullen dan zowel techniek als interactie samen met studenten 
geoptimaliseerd moeten worden door bijvoorbeeld het verplicht aanzetten van beeld en geluid door 
studenten. Andere genoemde nadelen zoals ‘het missen van sociale contacten’ worden gedurende 
andere omstandigheden mogelijk minder belangrijk. 
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De boost van Corona 

 
F.K. Föhse, P.J. van Gurp 
Radboudumc 
 
Context/probleemstelling of aanleiding:  
Een nieuw raamplan voor de geneeskunde opleiding wordt verwacht. Er is behoefte aan bijstelling van 
de opleidingseisen om een toekomstbestendige opleiding te kunnen zijn. Meer aandacht voor shared 
decision making, voor generieke competenties in samenwerking, reflectie en omgaan met 
veranderingen in de maatschappij zijn elementen die explicieter dan voorheen aandacht zullen krijgen in 
het raamplan. In het nieuwe curriculum 2015 van het Radboudumc wordt al extra aandacht besteed aan 
innovatie, patiëntgerichtheid, professionele ontwikkeling en eigen regie. 
 
Beschrijving van de interventie/innovatie:  
Masterstudenten geneeskunde van het curriculum 2015 hebben een studentassistentschap op de SEH, 
destijds gestart als ontlastende functie voor de AIOS, stap voor stap uitgebouwd tot een breed 
georiënteerde werkstage gericht op generieke competenties binnen de (interne) geneeskunde: het 
werkplekleren zoals het is bedoeld. Studenten dragen actief bij in het zorgproces voor patiënten in de 
triage, tijdens de visite, in werkoverleggen. Zij leren over het managen van zorgprocessen in crisistijd, 
beleidsontwikkeling en financiën, over samenwerkingsverbanden en dragen bij in het snel verwerken 
van nieuwe wetenschappelijke inzichten. Zij staan dicht bij de dokter in de dienst en spreken over de 
persoonlijke ervaringen en het beroepsperspectief. Zij reflecteren over hun eigen ontwikkeling in 
stressvolle situaties, het dragen van verantwoordelijkheden, omgaan met onzekerheid en het 
(h)erkennen van grenzen. 
 
Ervaringen/analyse van de implementatie:  
De noodzakelijke aanpassingen in zorgprocessen gedurende de Corona-epidemie hebben ertoe geleid 
dat veel veranderingen in korte tijd mogelijk werden. Studenten leren op deze werkplek nu over de zorg 
in de breedte en hun eigen toekomstige rol daarin. Daarmee is deze stage een duidelijke aanvulling op 
de coschappen tot nu toe waarin de aandacht voor het merendeel uitgaat naar het toepassen van 
kennis en vaardigheden in het arts-patiënt contact. Meest opvallend resultaat is de grote opbrengst van 
leren in wederkerigheid. Juist in een fase van crisis en noodzakelijke veranderingen dragen de jonge 
studenten met een frisse blik en andere ervaringen ook bij in het leerproces van internisten. De 
saamhorigheid is groot, de studenten leren van elkaar (peercoaching). Er is veel ruimte voor feedback, 
feed up en feed forward tussen studenten en internisten tijdens dit werkplekleren. Studenten 
omschrijven bij een evaluatie zelf over leerdoelen die ze hebben behaald in alle canmedsroldomeinen. 
 
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):  
In crisistijd leren wij! Creativiteit als overlevingsstrategie biedt innovatieve oplossingen die straks 
gebruikt kunnen gaan worden in het vormgeven van het onderwijs passend bij het nieuwe raamplan. De 
samenwerking met studenten in het vormgeven van dit onderwijs op zoek naar de maximale 
leeropbrengst voor alle partijen is cruciaal gebleken voor effectiviteit en doelmatigheid van de 
verbeteringen die zijn doorgevoerd. 
 
Referentie:  
1 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25706003Frenk J, 2015 
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COVID-19 & Society, een online keuzecursus 

 
R.R. de Jonge, H.E. Westerveld, I.E. Thunnissen, J.L. Browne 
UMC Utrecht 
 
Context/probleemstelling of aanleiding:  
Naast de lastige kanten van de corona uitbraak voor studenten heeft het ook een fascinerende aspecten 
voor medische en biomedische studenten. Vanwege de medisch inhoudelijk kennis, maar juist ook 
vanwege de maatschappelijke consequenties. Daarom heeft het UMC Utrecht direct een online acht 
weekse cursus ontwikkeld voor tweedejaars geneeskunde studenten. 
 
Beschrijving van de interventie/innovatie:  
In drie weken tijd is de acht weekse cursus vanuit huis ontwikkeld in nauwe samenspraak met 
studenten. 
In deze interdisciplinaire cursus leren de studenten te denken over de grenzen van hun vakgebied heen. 
De verschillende perspectieven vanuit de (bio)medische wetenschappen, geesteswetenschappen en 
sociale wetenschappen over hoe COVID-19 de wereld om ons heen beïnvloedt worden gebruikt om 
meer inzicht krijgen op de reactie van de maatschappij op een medische crisis. 
Middels plenaire webinars, kleinere interactieve seminars en online groepssessies en individuele en 
groepsopdrachten kregen de studenten onderwijs. Elke week had zijn eigen thema en gastsprekers, 
waaronder: geschiedenis, virologie, politicologie, public health, mensenrechten, psychologie, ethiek, 
epidemiologie, kwetsbare groepen, economie, internationale betrekkingen en ‘toekomstscenarios’ voor 
de post-corona maatschappij. Interactieve (groeps)opdrachten bestonden o.a. uit het interviewen van 
een buitenlandse student, maken van een mindmap van een kwetsbare groep en het voeren van een 
persconferentie. Een deel van het onderwijs was toegankelijk voor het algemene publiek door een 
samenwerking met Studium Generale en de Open Universiteit.  
 
Ervaringen/analyse van de implementatie:  
De opleiding heeft de ruimte gecreëerd voor alternatief onderwijs en toetsing, diverse faculteiten werkten 
samen om een gedegen inhoud te verzorgen en studentdocenten waren beschikbaar voor het 
begeleiden van de werkgroepen. Ruim 75 studenten nemen deel aan deze cursus. Ondanks dat veel 
van de sociaal- en geesteswetenschappelijke onderwerpen buiten het traditionele geneeskunde 
curriculum vallen, bleek dit voor studenten interessante perspectieven op te leveren. De 
publiekslezingen werden door meer dan honderd mensen gevolgd.  
 
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):  
Tijdens de coronacrisis lijken op veel vlakken samenwerkingen makkelijker tot stand te komen. Online 
onderwijs heeft voor en nadelen. Voordelen zijn minder reistijd en bereik van een groter publiek. 
Nadelen zijn instabiele verbinding, niet ;in de ogen kijken’ van de studenten, toetsing en privacy. 
Interactie en groepswerk is ook mogelijk in online format. Studenten zijn gemotiveerd voor andere 
soorten onderwijs. De eerste feedback is dat het voor de docenten zwaarder is online onderwijs voor te 
bereiden en de studenten ervaren continue op een device vermoeiend. 
 
Referentie:  
1 https://www.dub.uu.nl/nl/nieuws/keuzevak-geneeskunde-over-coronavirus-studium-generale-voor-
iedereen-te-zien 
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Hoe een Faculteit Geneeskunde omgaat met een gezondheidscrisis: een 
studentenperspectief 
 
W.J. Jacobs, V.H. Hulpiau, K.A. Alen, I.Z. Zink 
KU Leuven 
 
Context/probleemstelling of aanleiding:  
Binnen een universiteit wordt de Faculteit Geneeskunde verondersteld haar studenten te onderwijzen 
over infectieuze ziekten. Wanneer SARS-CoV-2 aan de start van 2020 een wereldwijde 
gezondheidscrisis veroorzaakt, verwachten wij, studenten, enerzijds dat deze Faculteit de samenleving 
kan helpen door haar kennis en expertise op dit vlak te delen. Anderzijds moet ze ook haar 
onderwijsopdracht blijven vervullen. Kan zij deze tweede uitdaging ook aan? 
 
Beschrijving van de interventie/innovatie:  
Er werd een online bevraging georganiseerd door de studentenvertegenwoordigers van de Faculteit 
Geneeskunde aan de KU Leuven. Het doel was te achterhalen wat de meningen waren van de 
studenten omtrent de onderwijsstrategie van de Faculteit en de universiteit aan het begin van de 
coronacrisis. Een enquête werd via social media uitgestuurd in de laatste week van maart. De 
deelnemers beantwoordden vragen omtrent de communicatie vanuit de universiteit, de omschakeling 
naar online onderwijs en de impact op de studie-inzet gedurende de gezondheidscrisis. Het tweede deel 
van de bevraging was erop gericht opleidingsspecifieke uitdagingen te achterhalen. Zo werd onder meer 
gepeild naar vakken waar de omschakeling naar online onderwijs goed of net minder goed was 
verlopen. 
 
Ervaringen/analyse van de implementatie:  
In totaal werden 1194 respondenten geregistreerd na een week. Een screening van de resultaten 
toonde een relatief representatieve verdeling van respondenten voor iedere opleiding. Het grote aantal 
respondenten suggereerde een zekere gretigheid binnen de studentenpopulatie om haar mening te 
delen. Resultaten toonden dat 60% van de studenten tevreden was over de communicatie vanuit de 
universiteit en 60% van de studenten wist waar ze met hun vragen terecht kon. 65% kon moeilijk een 
overzicht bewaren van online colleges en gewijzigde deadlines. Daarnaast werd er door de helft van de 
respondenten een grotere studiebelasting ervaren en had de helft van de respondenten moeite met het 
maken van een studieplanning en het aannemen van een studieritme. 
 
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):  
Het was belangrijk om deze bevraging vroeg te organiseren opdat problemen snel gedetecteerd konden 
worden. Een verdere opvolging van de resultaten werd uitgevoerd op verschillende niveaus. De 
resultaten werden besproken op een overleg tussen de studenten, programmadirecteurs, 
beleidsverantwoordelijken en medewerkers van de Faculteit om kort op de bal te spelen. Dit overleg 
kreeg nadien een wekelijks karakter. Daarbovenop werden de resultaten extra geanalyseerd binnen 
iedere opleiding afzonderlijk. 
In een vervolgonderzoek, dat in samenwerking met het Expertisecentrum Onderwijs (EcO) wordt 
opgezet, worden een aantal aspecten verder uitgediept, zoals de impact van online onderwijs op 
studiebelasting. Op basis hiervan kunnen lessen worden getrokken voor de toekomst. 
 
Trefwoord: Students/Trainees: General, Education Management: Change 
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Medisch onderwijs ten tijde van een pandemie? Zo doen we dat 
 
L. Smabers, B. van de Meeberg  
De Geneeskundestudent 
 
Context/probleemstelling of aanleiding:  
Anderhalve maand na de invoering van de maatregelen in Nederland in verband met COVID-19, wordt 
de medische wereld aanhoudend in zijn greep gehouden door SARS-CoV-2. Dit heeft ook voor het 
medische onderwijs grote gevolgen, zowel in Nederland, als in andere landen[1,2]. 
Geneeskundestudenten worden geconfronteerd met aanpassingen in hun studieprogramma. Aan 
bachelorstudenten wordt in veel gevallen alternatief online onderwijs aangeboden. Coassistenten 
bevinden zich in de lastige positie dat hun coschappen tot nader order gestaakt zijn. Logischerwijs zijn 
er op alle faculteiten zorgen over de kwaliteit en toegankelijkheid van onderwijs en ook wordt rekening 
gehouden met studievertraging en een toename van wachttijd voor de master. Het doel van deze studie 
is om te inventariseren welke vormen van onderwijs en toetsing er aangeboden worden voor zowel 
bachelor- als masterstudenten en vooral hoe tevreden de studenten daarover zijn. Daarnaast wordt 
geïnventariseerd hoe studenten tegenover eventuele studievertraging staan en de mogelijkheden om 
deze te beperken. Tenslotte wordt bevraagd welke oplossingen en verbeterpunten 
geneeskundestudenten zien ter bevordering van het onderwijs. 
 
Beschrijving van de interventie/innovatie:  
Op dinsdag 28 april 2020 is een enquête van De Geneeskundestudent onder haar ruim 14000 leden 
verspreid middels een persoonlijke link. De enquête zal openstaan t/m 12 mei 2020. In de enquête zijn 
22 vragen opgenomen over het onderwijs tijdens de coronacrisis. In deze enquête zijn open en gesloten 
vragen opgenomen. 
 
Ervaringen/analyse van de implementatie:  
Heden, op 30 april 2020, hebben in totaal 1746 geneeskundestudenten de enquête volledig ingevuld. 
De resultaten zullen een kwalitatieve analyse behelzen ten aanzien van de verbeterpunten en 
oplossingen die studenten aandragen voor het hervatten van onderwijs op een coronaproof wijze. 
Daarnaast zal gericht gekeken worden welke middelen na anderhalve maand coronamaatregelen al 
ingezet worden en de tevredenheid van studenten over dit alternatieve onderwijs. Als derde onderdeel 
wordt gekeken naar de attitude van studenten ten opzichte van het verkorten en afschaffen van 
reguliere, keuze en oudste coschappen om studievertraging en toename van wachttijden te beperken. 
 
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):  
Deze studie zal inzichtelijk maken welke onderwijsvormen er in korte tijd ontwikkeld zijn op de acht 
faculteiten. Ook worden de verschillen in tevredenheid tussen de faculteiten bestudeerd, wat een 
indicatie zou kunnen zijn voor de effectiefste onderwijsvormen. Daarnaast biedt deze studie een 
overzicht van creatieve oplossingen die door studenten zijn aangedragen opleveren. Dit onderzoek kan 
daarmee bijdragen aan de verbetering van het digitale onderwijs en biedt handvatten voor het vervolg 
van de coronacrisis én eventuele toekomstige pan- en epidemieën. 
 
Referenties:  
1 Liang et al. (2020). Pandemics and Their Impact on Medical Training: Lessons From Singapore. Acad 
Med, 10.1097/ACM.0000000000003441. Advance online publication. 
2 Mian et al. (2020). Medical education during pandemics: a UK perspective. BMC medicine, 18(1), 100. 
 
Trefwoord: Education Management: Change, Medical education: Trends, Teaching & learning: e-
learning/computers 
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C11.6 

Telecoschap Geriatrie 

 
M. van Iersel1, M. Perry2, C.R.M.G. Fluit1, M. Beuten2, D.Z.B. van Asselt1 
1Radboudumc 
 
Achtergrond:  
Door de corona-pandemie stopten de reguliere coschappen en hebben we een telecoschap ontwikkeld 
en als pilot uitgevoerd. Coassistenten leren tijdens een coschap vooral van authentieke patiënten 
ervaringen middels werkplek leren: meedoen, observeren rolmodellen en feedback en reflectie hierop. 
Vanuit blended learning is het belang van goede techniek bij online contact bekend, maar verder bleven 
er vele vragen over het leren tijdens een telecoschap over. De onderzoeksvraag was dan ook: Hoe en 
wat leren coassistenten tijdens een telecoschap geriatrie?  
 
Methode: 
Vier co-assistenten volgden een telecoschap geriatrie en zorgden ieder digitaal, vanuit huis, voor hun 

eigen patiënten, onder supervisie. Ze zijn net als hun zeven begeleiders geïnterviewd door een 
onafhankelijke onderzoeker met een interviewguide. In Atlas.ti zijn de getranscribeerde interviews 
gecodeerd (deels door 2 onderzoekers) en na analyse door de onderzoeksgroep gethematiseerd.  
 
Resultaten; 
59 codes zijn samengevat in 13 categorieën en uiteindelijk vier thema's die inzicht geven in het 
telecoschap. Bij de thema's 'interactie coassistent - patiënt, interactie coassistent-begeleider' bleek dat 
de context (bijvoorbeeld omgeving patiënt, drukte) en informele contacten erg gemist werden. Bij de 

thema's ‘uitkomsten inhoudelijk en uitkomsten emotionele ervaringen' bleken de co-assistenten naast de 
gebruikelijke inhoud ook te leren over digitaal communiceren; leuke maar ook intensieve ervaringen.  
 
Conclusie: 
Leerervaringen van coassistenten en de essentëile elementen van werkplekleren in het telecoschap 
kwamen grotendeels overeen met die in de reguliere coschappen met uitzondering van lichamelijk 
onderzoek en het betrekken van de patiënt- en afdelingscontext in het leerproces. Het telecoschap is 
daarmee een goed alternatief voor (een deel van de) reguliere coschappen.  
 
Wijze van presentatie: Praktijkpaper 
 
 
 
  



C12.1  

Hoe eerlijk vinden stakeholders het toelatingsbeleid voor de 
geneeskundeopleiding? Een discourse-analyse van focusgroepen 

 
A. Wouters1, A. de la Croix1, R. van Santbrink2, K. Alexander3, M.E. Kelly4, R.A. Kusurkar1 
1Amsterdam UMC loc. VUmc,2Vrije Universiteit Amsterdam,3UCL Medical School,4National University of 
Ireland 
 
Probleemstelling:  
De Tweede Kamer nam dit jaar een motie aan die terugkeer van loting mogelijk maakt. De discussie 
over selectie en loting laaide weer op. Om de publieke en politieke acceptatie (politieke validiteit) van het 
toelatingsbeleid beter te begrijpen is inzicht in het perspectief van verschillende stakeholders 
noodzakelijk. Onze eerdere discourse-analyse van nieuwsberichten, online discussiefora en 
Kamervragen bracht een spanningsveld tussen meritocratie en ruimte voor gelijke kansen aan het licht. 
In deze studie wordt draagvlak voor een toelatingsbeleid onderzocht zoals die geuit worden als waarden 
en sentimenten. De onderzoeksvraag luidde: welke discourses omtrent eerlijke toelating worden 
gebruikt door stakeholders en wat is de rol van emoties? 
 
Methode:  
In deze kwalitatieve studie werden homogene focusgroepen gehouden met studiekiezers en ouders, 
geselecteerde studenten, afgewezen kandidaten, medisch professionals (artsen/docenten), 
selectiecommissieleden en ten slotte met burgers zonder directe betrokkenheid bij de 
geneeskundeopleiding. Per focusgroep werd gestreefd naar 5-9 deelnemers. Een realistische 
selectiecasus werd voorgelegd, waarna deelnemers individueel opschreven wie toegelaten zou moeten 
worden en hoe. Dit vormde, samen met een topiclist, de basis van het groepsgesprek. De focusgroepen 
werden verbatim getranscribeerd, waarbij uitingen van emotie werden gemarkeerd. Drie onderzoekers 
volgden de Willig’s six-stage benadering om de discourses en de positionering van verschillende 
betrokkenen te identificeren, en de relatie tussen de discourses werd geanalyseerd (Willig, 2013). De 
discourses werden gecategoriseerd volgens drie typen justice (organizational justice theories): a) 
distributive justice - eerlijke selectie-uitkomsten; b) procedural justice - eerlijke processen; c) interactional 
justice - eerlijke behandeling van betrokkenen (Colquitt et al., 2005). Analyses en resultaten werden 
regelmatig besproken met het gehele onderzoeksteam. 
 
Resultaten (en conclusie):  
In totaal namen 30 stakeholders deel aan 8 focusgroepen (2-6 per focusgroep; duur 72-128 minuten). 
De belangrijkste discourses rond het discursieve object eerlijkheid in toelating tot de 
geneeskundeopleiding worden hieronder genoemd, de overige zullen worden gepresenteerd tijdens het 
congres. 
“Eerlijkheid is... 
 
1) ...gelijkheid.” 
a) Een gelijke procedure voor iedereen (procedural justice). 
b) Gelijke kansen voor iedereen om aan de criteria te voldoen (distributive justice). 
 
2) ...dat degene die het verdient in de opleiding komt” (distributive justice). 
a) Actief verdienen: als kandidaat hard en slim werken, eventueel met extra cursussen. 
b) Passief verdienen: opleidingen moeten de voorbestemde gemotiveerde kandidaten ‘opsporen’. 
 
3) ...transparantie” (interactional justice). Dit heeft betrekking op de procedure, criteria en communicatie 
over afwijzing. 
 
4) ...als kandidaten (en ouders) niet teveel onder druk staan” (interactional justice). Veeleisende selectie 
wordt geplaatst in een kader van maatschappelijke druk, de jonge leeftijd wordt benadrukt. 
 
5) ...als de maatschappij erbij gebaat is.” 
a) Financieel (procedural justice). 
b) Behoeftegedreven: levert selectie de juiste toekomstige artsen op (diversiteit in achtergrond van 
kandidaten en type artsen/specialisten)? (distributive justice). 
Met name schending van de discourses ‘gelijke procedure’, ‘passief verdienen’ en ‘transparantie’, 
evenals ‘ervaren druk’ leiden tot sterke emoties. Dit gebeurt in mindere mate bij schending van de 
discourses ‘gelijke kansen’ en ‘actief verdienen’. Dit reflecteert de hiërarchie en interactie tussen de 
discourses. Men vindt gelijke kansen belangrijk, zolang dit niet de voorbestemden benadeelt. 



 
Discussie:  
De resultaten wijzen op draagvlak voor met name een meritocratische methode, waarbinnen eventueel 
ruimte bestaat om tevens de onbedoelde kansenongelijkheid tegen te gaan. Herinvoering van loting lijkt 
dus alleen breed geaccepteerd te worden indien selectie ook behouden wordt. Met de gebruikte 
methode bleken kleinschalige focusgroepen (3-4 deelnemers) het meest geschikt. Deze gaven meer 
ruimte voor diepgang, mede doordat binnen één individu vaak meerdere (ook conflicterende) discourses 
gezien werden. 
 
Referenties:  
1 Willig C. Introducing qualitative research in psychology: McGraw-Hill Education (UK); 2013. 
Colquitt JA, Greenberg J, Zapata-Phelan CP. What is organizational justice? A historical overview. 2 
Handbook of organizational justice. 2005;1:3-58. 
 
Trefwoord: Education management: Selection of students/trainees, Medical education: Undergraduate 
education 
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C12.2  

Selectie van geneeskundestudenten op basis van hun metacognitieve 
vaardigheden 

 
W.E. de Leng1, M.V.J. Veenman2, A.J. de Beaufort3, K.M. Stegers-Jager1 
1Erasmus MC,2Institute for Metacognition Research,3LUMC 
 
Probleemstelling:  
Toelatingscommissies zoeken naar effectieve methoden om kandidaten voor de geneeskundeopleiding 
te selecteren. Een veelvoorkomend probleem hierbij is dat nieuwe methoden vaak weinig toegevoegde 
waarde hebben bovenop al bestaande en effectief gebleken selectiemethoden, zoals het gemiddeld 
VWO-cijfer. Een mogelijke wijze waarop de toelating van geneeskundestudenten verbeterd kan worden 
is door middel van selectie op metacognitieve vaardigheden. Metacognitie wordt gezien als de hogere-
orde cognitie over de eigen cognitie en omvat zelfreguleringsvaardigheden zoals planning, monitoring, 
evaluatie en reflectie.1 Eerder onderzoek onder middelbare scholieren wees uit dat metacognitieve 
vaardigheden een onafhankelijke bijdrage kunnen leveren bovenop dat van intelligentie in de 
voorspelling van leerprestaties.1 Dit maakt metacognitie een interessante eigenschap om 
geneeskundestudenten op te selecteren. Vandaar de volgende onderzoeksvraag: hebben 
metacognitieve vaardigheden toegevoegde waarde bovenop een bestaande selectieprocedure in het 
voorspellen van studieprestaties van eerstejaars geneeskundestudenten? 
 
Methode:  
Metacognitieve vaardigheden werden gemeten door middel van een computertaak tijdens een 
coachingsdag, waar deelnemers informatie ontvingen over de selectieprocedure, ongeveer vier 
maanden voorafgaand aan de selectiedag. In deze computertaak kunnen kandidaten een aantal 
onafhankelijke variabelen manipuleren (bijv. welvaart van een land = laag/hoog), die leiden tot een 
bepaalde uitkomst (levensverwachting bevolking). Door het uitvoeren van verschillende manipulaties 
(d.w.z. experimenten) dienen de kandidaten het verband tussen de onafhankelijke variabelen en de 
uitkomst te ontdekken. Logfile-maten houden bij hoe de kandidaat de computertaak aanpakt en geven 
zo een indicatie van diens metacognitieve vaardigheden. De convergente validiteit en criteriumvaliditeit 
van een soortgelijke metacognitietaak is aangetoond in een eerdere studie onder middelbare 
scholieren.2 De score op de metacognitietaak is door middel van correlationele en regressieanalyses 
gerelateerd aan bestaande selectiemethoden (gemiddeld VWO cijfer, en scores op drie 
studievaardigheidstoetsen en extracurriculaire activiteiten) en het gemiddelde cijfer na één jaar 
geneeskundeopleiding (GPA). Aangezien de uitkomstmaat alleen beschikbaar was voor deelnemers die 
zijn toegelaten tot de geneeskundeopleiding, is een correctie voor (in-)directe restriction of range 
uitgevoerd. 
 
Resultaten (en conclusie):  
De score op de metacognitietaak correleerde significant met het gemiddeld VWO cijfer (r = .20, p = .001) 
en studievaardigheidstoetsen gericht op een college (r = .21, p = .001), logisch redeneren (r = .13, p = 
.046) en rekenen (r = .23, p <.001). De significantie van de correlatiecoëfficiënten duidt op een overlap 
tussen de metacognitietaak en de bestaande selectiemethoden, maar de grootte van de coëfficiënten 



wijst erop dat deze overlap beperkt is en dat metacognitieve vaardigheden dus mogelijk een bijdrage 
kunnen leveren aan het voorspellen van studieprestaties bovenop de huidige selectieprocedure. De 
samenhang tussen de metacognitietaak en extracurriculaire activiteiten was niet significant. De beste 
voorspellers uit de selectieprocedure voor het GPA na één jaar waren het gemiddeld VWO cijfer en de 
collegetoets. De gecorrigeerde correlatie tussen de metacognitietaak en het GPA (r = .14) was niet 
significant. Dit duidt erop dat de metacognitietaak weinig toegevoegde waarde heeft bovenop de 
bestaande selectieprocedure in het voorspellen van studieprestaties na één jaar geneeskundeopleiding. 
 
Discussie:  
Tegen de verwachting in was de score op de metacognitietaak niet in staat een bijdrage te leveren aan 
het voorspellen van studieprestaties van eerstejaars geneeskundestudenten. Een mogelijke verklaring 
voor deze bevinding is dat in het eerste – overwegend theoretische – jaar van de geneeskundeopleiding 
weinig beroep wordt gedaan op de metacognitieve vaardigheden van studenten. Een longitudinale 
vervolgstudie naar de studieprestaties in latere jaren, waarin klinische vaardigheden een grotere rol 
gaan spelen, moet uitwijzen of de metacognitietaak op de langere termijn toegevoegde waarde heeft 
bovenop de bestaande selectieprocedure. 
 
Referenties:  
1 Veenman, M.V.J., Van Hout-Wolters, B.H.A.M., & Afflerbach, P. (2006). Metacognition and learning: 
conceptual and methodological considerations. Metacognition Learning, 1, 3-14. 
2 Veenman, M.V.J., & Spaans, M.A. (2005). Relation between intellectual and metacognitive skills: Age 
and task differences. Learning and individual differences, 15, 159-176. 
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Een online assessment in de selectieprocedure voor medische 
vervolgopleidingen: waardevol voor selectiecommissie én aios 

 
L. Teheux, J.A.E.M. van der Velden, M. de Visser, E.H.A.J. Coolen, J.M.T. Draaisma 
Radboudumc 
 
Context/probleemstelling of aanleiding:  
Selectie van de meest geschikte artsen voor de medische vervolgopleidingen is van groot belang voor 
het succes van de vervolgopleidingen en de kwaliteit van medische zorg. Er is toenemende aandacht 
voor niet-traditionele selectiemethoden, zoals persoonlijkheid- en competentietests.1 Tot op heden is 
echter beperkte literatuur beschikbaar over de bruikbaarheid van dergelijke assessments.2 
 
Beschrijving van de interventie/innovatie:  
Sinds 2008 wordt in het OOR-ON opleidingscluster kindergeneeskunde een online assessment gebruikt 
als onderdeel van de selectieprocedure. Het assessment is ontwikkeld middels een Delphi studie en 
bestaat uit variabelen over intelligentie, motivatie en persoonlijkheid (big five), waaruit een 
competentieprofiel wordt afgeleid. ±12 kandidaten worden gebaseerd op brievenselectie uitgenodigd 
voor het assessment. De resultaten van het assessment worden nabesproken met de kandidaat door 
een HR-adviseur, waarop de kandidaat een reflectieverslag aanlevert. Gebaseerd op het assessment 
worden ±6 kandidaten uitgenodigd voor selectiegesprekken. De vernieuwde selectieprocedure werd 
geëvalueerd middels een Likertschaal enquête voor aios en selectiecommissie en een retrospectieve 
studie van de selectieprocedure. 
In deze congrespresentatie wordt eerst het assessment als praktijkvoorbeeld toegelicht, waarna wordt 
ingegaan op de uitkomsten van de evaluatie. 
 
Ervaringen/analyse van de implementatie:  
Tussen 2008 en 2016 namen 279 kandidaten deel aan de selectieprocedure, waarvan 216 werden 
uitgenodigd voor het assessment. Van de 52 aangenomen kandidaten, zou 17% zonder het assessment 
niet aangenomen zijn vanwege hun brievenscore. Kandidaten met een hoge score op het assessment 
hadden een significant hogere kans om aangenomen te worden voor de opleiding. De aangenomen 
kandidaten scoorden hoger op bepaalde onderdelen van het assessment, zoals algemene intelligentie, 
extraversie, openzinnigheid en de competenties samenwerken, conceptueel denken, 
omgevingsbewustzijn, klant-/kwaliteitsgerichtheid, ondernemerschap en overtuigingskracht. 



De enquête, die werd afgenomen in 2018, werd voltooid door 12/14 leden van de selectiecommissie en 
44/52 van de aios die deel hadden genomen aan de selectieprocedure.75% van de 
selectiecommissieleden vonden dat het assessment de objectieve selectie ondersteunt en 64% vond 
dat het belangrijke informatie biedt voor de begeleiding van aios tijdens de opleiding. 75% van aios 
herkende zich in de resultaten van het assessment en 64% vond dat het assessment een belangrijke rol 
speelt in het selectieproces. Slechts 15% van aios gebruikt het assessment in het opleidingsplan, terwijl 
niet meer dan één aios aangaf het assessment te gebruiken bij besprekingen met de opleider. 
 
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):  
- Het assessment is volgens de selectiecommissie en aios een waardevolle toevoeging aan de 
selectieprocedure. 
- Aios herkennen zich in de resultaten van het assessment. 
- Het assessment wordt onvoldoende benut tijdens de vervolgopleiding. 
 
Referenties:  
1 Stuiver. Assessments moeten uitval aiossen beperken. Med Contact 2015;4:122-25. 
2 Roberts et al. Utility of selection methods for specialist medical training: A BEME systematic review. 
Med Teach 2018;40(1):3-19. 
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C13.1 

Onderzoek naar evidence-based geneeskunde onderwijs in de 
ouderengeneeskunde: Wat artsen in opleiding vinden van de wetenschap en 
een verplicht wetenschappelijk leeronderzoek 

 
W.H. Tong, J.T. van der Steen, B.W.C. Ommering 
LUMC 
 
Context/probleemstelling of aanleiding:  
Volgens de eindcompetenties in het raamplan artsopleiding (Herwaarden et al., 2009), zou elke arts 
onderzoeksresultaten moeten kunnen interpreteren en levenslang moeten blijven leren. Wat men vindt 
van wetenschappelijk onderzoek, zoals perceptie en motivatie om zelf onderzoek te doen, is van belang 
voor de professionalisering van medische disciplines. We weten weinig over zulke opvattingen over 
onderzoek en evidence-based geneeskunde (EBM) onderwijs onder specialisten ouderengeneeskunde. 
Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) evalueert attitudes ten aanzien van het tijdens de 
opleiding verplichte wetenschappelijk leeronderzoek (WLO) en brengt daarbij percepties en motivaties 
rond wetenschappelijk onderzoek in kaart van de arts in opleiding tot specialist (AIOS). 
 
Beschrijving van de interventie/innovatie:  
Het WLO werkt met een vooraf vastgestelde, uitgebreide dataverzameling op basis van veldwerk in het 
verpleeghuis, waarbij de AIOS in groepjes het traject van ontwikkelen van een vraagstelling tot 
presentatie van de resultaten doorlopen. Het evaluatieonderzoek betreft een “mixed-methods” studie 
met vragenlijsten met voor-gestructureerde en open vragen en individuele kwalitatieve interviews. De 
NVMO keurde het protocol goed (protocolnummer 2009.7.7). De AIOS van drie onderwijsgroepen, 
gestart in 2018 en 2019, werden gevraagd om deel te nemen. Perceptie van, en motivatie voor 
onderzoek werden gemeten met gevalideerde meetinstrumenten met items gescoord op een schaal van 
1 tot 7, waarbij hoger staat voor positiever (Ommering et al., 2019). “Interpretative phenomenological 
analyses” (IPA) werd toegepast om met interviews attitude in kaart te brengen. 
 
Ervaringen/analyse van de implementatie:  
Van de 38 AIOS vulden 23 (61%) de vragenlijst in, onder wie 15 vrouwen. De gemiddelde score voor 
perceptie van onderzoek was 4.1 (SD 0.8), voor intrinsieke motivatie 4.8 (SD 1.0) en voor extrinsieke 
motivatie 4.3 met een hogere SD (1.4). Er was ook diversiteit in de attitudes rond wetenschap en het 
WLO, gerelateerd aan eerdere ervaringen met het doen van onderzoek of het ontbreken daarvan. Uit de 
acht gehouden interviews blijkt dat veldwerk als ingewikkeld en de gebruikte statistiek als moeilijk 
worden ervaren. De interviews worden verder geanalyseerd voor presentatie van de resultaten. 
 
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):  
In de vragenlijsten en interviews laten AIOS ouderengeneeskunde een diversiteit aan attitudes en 
verschil in motivatie zien rond het uitvoeren en gebruiken van resultaten van wetenschappelijk 
onderzoek. Op perceptie en motivatie scoren zij over de hele linie minder positief dan 
eerstejaarsstudenten geneeskunde van dezelfde universiteit (Ommering et al., 2019). Naar aanleiding 
van de resultaten zullen wij aanbevelingen formuleren om het WLO beter te laten aansluiten op de 
wensen en behoeften van onze toekomstige AIOS ouderengeneeskunde. 
 
Referenties:  
1 Herwaarden CLA, et al. Raamplan artsopleiding 2009: Nederlandse Federatie van Universitair 
Medische Centra (NFU). 
2 Ommering BWC, et al. BMJ Open 2019 July 23;9(7):e028034. 
 
Trefwoord: Curriculum: All, Medical education: All, Students/Trainees: All 
 
Wijze van presentatie: Poster 
 
 
 
 

 



C13.2  

De ‘caring' identiteit: dokter worden voor de oudere patiënt 
 
A. Moll-Jongerius, K. Langeveld, W.P. Achterberg, A.W.M. Kramer 
LUMC 
 
Context/probleemstelling of aanleiding:  
Op mondiaal niveau veroudert de bevolking. Zo zal in 2040 een kwart van de Nederlandse bevolking 65 
jaar of ouder zijn, waarvan bijna de helft ouder dan 80 jaar (1). Toekomstige dokters, de 
geneeskundestudenten van nu, zullen te maken krijgen met een groeiende groep oudere patiënten. 
Confrontatie met de vraagstukken, die kenmerkend zijn voor deze patiëntenpopulatie, zal daarmee 
eveneens toenemen. Dit is onafhankelijk van het specialisme waarin zij werkzaam zullen zijn. 
 
Context en probleemstelling: 
De ontwikkeling van een professionele identiteit is onderdeel van het dokter worden. Het ziektegerichte 
discours staat centraal in de geneeskunde opleiding. Hierdoor ontwikkelt de professionele identiteit zich 
richting een dokter die genezing van ziekte als doel heeft (cure) (2). Deze richting lijkt niet passend voor 
de zorg voor oudere patiënten waarbij behandeldoelen, naast cure, vaak gericht zijn op behoud van 
functionaliteit en kwaliteit van leven (care).  
Hoe zorgen we ervoor dat de geneeskundestudent een dokter wordt, die voorbereid is op de zorg voor 
de oudere patiënt? 
Behandeldoelen van het specialisme Ouderengeneeskunde zijn gericht op cure én care. 
Geneeskundestudenten opleiden in deze context kan de ontwikkeling van de professionele identiteit de 
richting geven die passend is voor de zorg voor oudere patiënten. Voor zover wij weten is hier geen 
literatuur over bekend. Om die reden hebben we in deze pilotstudie gekeken naar de invloed van de 
context van de Ouderengeneeskunde op de professionele identiteitsontwikkeling van 
geneeskundestudenten. 
 
Beschrijving van de interventie/innovatie:  
Om deze invloed te onderzoeken, hebben we een kwalitatieve fenomenologische studie verricht.  
Aan het LUMC volgen geneeskundestudenten (MA) een zes weeks coschap Ouderengeneeskunde in 
het verpleeghuis. De ervaringen van de geneeskundestudenten zijn geëxploreerd door het afnemen van 
semigestructureerde diepte-interviews zowel voor als na dit coschap. Voorafgaand aan deze interviews 
is de geneeskundestudenten gevraagd om een tekening te maken op de vraag ‘wie wil je zijn als 
dokter?’. Deze tekening is gebruikt als hulpmiddel tijdens de interviews. De resultaten zijn thematisch 
geanalyseerd. 
 
Ervaringen/analyse van de implementatie:  
Tijdens het coschap Ouderengeneeskunde lijkt het beeld dat studenten hebben van de patiënt, van de 
dokter en van de relatie tussen patiënt en dokter, te veranderen. Deze verandering betreft vooral een 
verschuiving van de balans tussen afstand en nabijheid, waarbij nabijheid, in de vorm van 
betrokkenheid, menselijkheid en gezamenlijkheid, meer gewicht krijgt. 
 
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):  
Het coschap Ouderengeneeskunde, dat in het verpleeghuis wordt gevolgd, lijkt een geschikte context te 
zijn waarin de professionele identiteit van de geneeskundestudent zich richting een meer ‘caring’ 
identiteit kan ontwikkelen. 
 
Referenties:  
1 https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/bevolking/cijfers-context/vergrijzing 
2 MacLeod A. Caring, competence and professional identities in medical education. Adv Health Sci 
Educ Theory Pract. 2011;16(3):375-94 
 
Trefwoord: Medical education: Undergraduate education 
 
Wijze van presentatie: Poster 
 
 
 
  



C13.3  

Beïnvloeden angst voor de dood, angst voor veroudering en ageism de attitude 
van medisch studenten ten aanzien van medische zorg voor oudere patiënten? 

 
E.J. Draper1, A.A. Meiboom1, M. Smalbrugge1, N. van Dijk2, R.A. Kusurkar1, C.M.P.M. Hertogh3 
4Amsterdam UMC loc. VUmc, 2Amsterdam UMC loc. AMC, 3Amsterdam UMC 
 
Context/probleemstelling of aanleiding:  
De medische praktijk van artsen in Nederland bestaat voor een aanzienlijk deel uit het leveren van 
medische zorg aan oudere patiënten. Ondanks het steeds groter wordende aantal 65+’ers dat 
toekomstige artsen in hun spreekkamer zullen gaan zien, hebben medisch studenten een negatieve 
perceptie van de medische zorg voor oudere patiënten [1]. De oorzaak hiervan is onvoldoende 
opgehelderd. Martens et al. laat zien dat men, in overeenstemming met de Terror Management Theory, 
een negatieve houding heeft ten aanzien van oudere mensen. Zij doen ons herinneren aan ons eigen 
verouderingsproces en dood en dit maakt ons angstig [2]. Onze hypothese is dat angst voor veroudering 
en de dood en een negatieve attitude ten aanzien van oudere mensen (ageism) aan elkaar gerelateerd 
zijn bij medisch studenten en leiden tot een negatieve attitude ten aanzien van medische zorg voor 
oudere patiënten. 
 
Beschrijving van de interventie/innovatie:  
Een systematische search werd met behulp van een informatiespecialist uitgevoerd in de databases van 
Pubmed, Embase, Ebsco/PsycInfo en Ebsco/ERIC tot september 2019. De volgende zoektermen 
werden gebruikt: “medical students” AND “death anxiety” OR “ageism” OR “aging anxiety” AND 
“(attitude AND elderly patient)”. Originele, empirische studies die de attitude ten aanzien van medische 
zorg voor oudere patiënten van medisch studenten relateerden aan hun mate van angst voor de dood of 
veroudering of attitude ten aanzien van oudere mensen werden geschikt geacht voor inclusie. 
 
Ervaringen/analyse van de implementatie:  
De search leverde 3690 verschillende artikelen op. Tien artikelen werden geschikt geacht voor inclusie. 
Zeven artikelen lieten zien dat studenten met een positieve attitude ten aanzien van oudere mensen een 
meer positieve attitude hadden ten aanzien van medische zorg voor oudere patiënten. Eén artikel liet 
zien dat de attitude van medisch studenten ten aanzien van medische zorg voor oudere patiënten 
slechts voor een klein deel bepaald wordt door hun attitude ten aanzien van oudere mensen. Twee 
studies lieten zien dat studenten met meer angst voor de dood een meer negatieve attitude hadden ten 
aanzien van medische zorg voor oudere patiënten. Eén studie liet zien dat studenten met meer angst 
voor de dood en veroudering een meer positieve attitude hadden ten aanzien van de medische zorg 
voor oudere patiënten. 
 
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):  
Er is onvoldoende literatuur beschikbaar om onze hypothese te bevestigen dan wel verwerpen. Slechts 
drie artikelen beschreven de relatie tussen angst voor de dood en veroudering en de attitude van ten 
aanzien van medische zorg voor oudere patiënten. Geen enkel artikel liet de relatie zien tussen angst 
voor veroudering en de dood en een negatieve attitude ten aanzien van oudere mensen. Meer 
onderzoek is vereist om deze relatie op te helderen. 
 
Referenties:  
1 Bagri, A.S., et al., Medical student perspectives on geriatrics and geriatric education. JAGS, 2010. 
58(10): p. 1994-1999. 
2 Martens, A., et al., Ageism and death: Effects of mortality salience and perceived similarity to elders on 
reactions to elderly people. PSPB, 2004. 30(12): p. 1524-1536. 
 
Trefwoord: Curriculum: General, Students/Trainees: All, Research in medical education: General 
 
Wijze van presentatie: Poster 
  



C14  

Leren dokteren buiten de spreekkamer 
 
I. Slootweg, A. Kramer, H. Vrolijk, I. Meljes 
LUMC 
 
Van professionals wordt verwacht dat ze gezondheidsbevorderend kunnen handelen. Denk maar aan 
de CanMeds rol Maatschappelijk Handelen die in verschillende curricula voor professionals aandacht 
krijgt(1). Preventie en adequate gezondheidsvaardigheden zijn toenemend belangrijk om antwoord te 
geven op de groeiende multimorbiliteit en stijgende zorgvragen.(2, 3)  En de zorg verplaatst zich steeds 
meer van de tweede lijn naar de eerste lijn. Deze ontwikkelingen vragen om individuele én team 
competenties gericht op de rol van gezondheidsbevorderaar (GB). Interprofessioneel opleiden is 
daarvoor een effectieve manier en daar valt winst te behalen. Intensieve samenwerking binnen de 
gezondheidszorg staat namelijk bol  van de heilige huisjes, schotten, silo’s en ingeslepen routines. (4) 
Onderzoek binnen medische onderwijs naar de rol van GB wijst uit dat het opleiden van de GB achter 
blijft door o.a. hoge werkdruk, een nadrukkelijke focus op medische expertise en onduidelijkheid over 
wat er precies van professionals verwacht wordt in de rol van gezondheidsbevorderaar. (5-7)  
 
Buiten de speekkamer leren dokteren…. dit onderwerp gaan we in deze workshop benaderen vanuit de 
wetenschap en de praktijk. Tijdens de workshop maken de deelnemers kennis met het onderzoek naar 
concretiseren van de gezondheidsbevorderaar voor het werkplekleren(8, 9) en gaan daarmee oefenen. 
Tevens verkennen we met elkaar, aan de hand van een  onderwijsinnovatie gebaseerd op Design 
Based Research (DBR), hoe de aios interprofessioneel de kans krijgen en grijpen om actief samen te 
leren dokteren buiten de spreekkamer. (10, 11) Ook daarmee gaan  we oefenen hoe dit is in te passen 
in de verschillende beroepspraktijken. Dit alles met als doel dat de deelnemers na de workshop de 
deuren nog meer open gaan zetten. Dat ze geïnspireerd aan de slag gaan met het leren dokteren buiten 
de spreekkamer, in de eigen opleiding en in de eigen beroepspraktijk.  
 
 
Leerdoelen: 
• Deelnemers kunnen de essentie van recente onderzoek op gebied van  
gezondheidsbevordering verwoorden en een vertaling maken voor de eigen opleidingspraktijk.   
• Deelnemers krijgen best practice aangereikt over het interprofessioneel leren dokteren buiten 
de spreekkamer en kunnen hiermee doelen formuleren voor de eigen ontwikkeling en de ontwikkeling 
van werkplek leren binnen de eigen beroepspraktijk.   
• Deelnemers kunnen de kenmerken benoemen van het leren dokteren buiten de speekkamer 
door meer eigen regie van de aios en reflecteren op het belang daarvan voor de eigen beroepspraktijk  
 
 
Het programma is een afwisseling van theorie, presentatie van onderzoek, reflectieoefeningen, 
discussie en uitwisseling over best practice voor de praktijk.  
 
13.30 – 14.00 Inleiding op het onderwerp, kennismaken, reflectie op leerdoelen 
14.00 – 14.45 Theorie over GB en oefenen met de toepassing voor de eigen beroepspraktijk 
14.45 – 15.00 Pauze  
15.00 – 15.45 Theorie over IPL en in kleine multidisciplinaire groepen uitwisselen van best practice  
15.45 – 16.00 Pauze 
16.00 – 16.30 Theorie over DBR en delen van de onderwijsinnovatie waarbij de regie bij de aios ligt. 
Reflecteren in kleine groepen over belang en toepassing voor de eigen praktijk 
16.30 – 17.00 Conclusie, Leeropbrengsten delen en voornemens formuleren  
 
 
1. Frank J, Snell L, Sherbino JC. Physician Competency Framework. 2015. Ottawa, Ontario, 
Canada: Royal College of Physicians and Surgeons of Canada. 2015. 
2. Allen LN, Barkley S, De Maeseneer J, van Weel C, Kluge H, de Wit N, et al. Unfulfilled potential 
of primary care in Europe. BMJ. 2018;363:k4469. 
3. Frenk J, Hunter DJ, Lapp IJAjoph. A renewed vision for higher education in public health. 
2015;105(S1):S109-S13. 
4. Johnston JL, Bennett DJMe. Lost in translation? Paradigm conflict at the primary–secondary 
care interface. 2019;53(1):56-63. 
5. Hubinette M, Dobson S, Scott I, Sherbino J. Health advocacy. Medical teacher. 2017;39(2):128-
35. 



6. Hubinette M, Dobson S, Towle A, Whitehead C. Shifts in the interpretation of health advocacy: a 
textual analysis. Medical education. 2014;48(12):1235-43. 
7. Mertens F, de Groot E, Meijer L, Wens J, Gemma Cherry M, Deveugele M, et al. Workplace 
learning through collaboration in primary healthcare: A BEME realist review of what works, for whom and 
in what circumstances: BEME Guide No. 46. Medical teacher. 2018;40(2):117-34. 
8. Teunissen P. Leren helen. 2018. 
9. Teunissen PW. Experience, trajectories, and reifications: an emerging framework of practice-
based learning in healthcare workplaces. Advances in Health Sciences Education. 2015;20(4):843-56. 
10. van Houten‐Schat MA, Berkhout JJ, van Dijk N, Endedijk MD, Jaarsma ADC, Diemers ADJMe. 
Self‐regulated learning in the clinical context: a systematic review. 2018;52(10):1008-15. 
11. Jiménez J, Andolsek K, Martinez-Bianchi V, Michener JL. A Framework for Resident 
Participation in Population Health. Academic Medicine. 9000;Publish Ahead of Print. 
 
 
Max aantal deelnemers: 32 deelnemers 
 
Wijze van presentatie: Rondetafelsessie 

 

 
12.15-13.45 LUNCHPAUZE 
 
13.15-14.30 Blok D 
 
 
  



D1.1  

De adaptatie en validatie van een instrument om autonomie-ondersteuning in 
geboortezorg-consulten te observeren 

 
J.M. Kors1, V. Duprez2, L. Martin1, C. Verhoeven1, A. van Hecke2, S.M. Peerdeman1, R. Kusurkar1 
1Amsterdam UMC loc. VUmc,2Universiteit Gent 
 
Context/probleemstelling of aanleiding:  
Gebaseerd op de Self-Determination Theory en instrumenten uit de onderwijscontext is aan de 
universiteit van Gent een observatie instrument ontwikkeld om te kunnen beoordelen of professionals 
tegemoet komen aan de drie psychologische basisbehoeften, tijdens consulten in de chronische zorg 
(2). Door tegemoet te komen aan de psychologische basisbehoeften: autonomie, competentie en 
verbondenheid kunnen professionals patiënten helpen bij het maken van eigen keuzes met betrekking 
tot hun gezondheid. Het observatie instrument stelt trainers in staat gedetailleerde, evidence-based 
feedback te geven waardoor professionals en studenten hun consultvaardigheden verder kunnen 
ontwikkelen. Maar is dit instrument ook bruikbaar in de geboortezorg? 
Doel van deze studie is het uitvoeren van een kwalitatieve adaptatie en validatie van het instrument, om 
het uiteindelijk in te zetten in het onderwijs in de geboortezorg. 
 
Beschrijving van de interventie/innovatie:  
Het kwalitatieve adaptatie en validatieproces bestond uit 4 stappen (3). (i) Twee onderzoekers 
vertaalden onafhankelijk van elkaar het instrument naar de geboortezorg. (ii) Deze twee onderzoekers 
bediscussieerden de twee vertalingen totdat consensus werd bereikt. (iii) Een patiëntvertegenwoordiger 
en zeven experts op het gebied van communicatie, SDT en geboortezorg toetsten de consistentie 
tussen het origineel en de vertaling en de bruikbaarheid van het instrument in de geboortezorg. (iv) Een 
expert op het gebied van psychologisch behoefteondersteuning beoordeelden de conceptuele 
gelijkwaardigheid. 
 
Ervaringen/analyse van de implementatie:  
Alle items uit het originele instrument waren ook relevant voor de geboortezorg. 
Vier items moesten echter wel worden geherformuleerd om onduidelijkheid te voorkomen. Bijvoorbeeld: 
laten betijen werd laat de patiënt begaan, patiënt met rust laten. 
Bovendien gaven de experts aan dat binnen de geboortezorg een extra item nodig was om de mate 
waarin de zwangere werd gestimuleerd steun te zoeken bij haar naasten te beoordelen. 
Tot slot moesten alle voorbeelden worden aangepast om te zorgen voor voldoende herkenbaarheid 
binnen de geboortezorg. 
 
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):  
De eerste resultaten in dit adaptatie en validatieproces zijn veelbelovend. Het originele instrument lijkt 
vrij universeel en met slechts een paar aanpassingen, voornamelijk het toevoegen van context 
specifieke voorbeelden, bruikbaar in de geboortezorg. Om deze resultaten te verifiëren zijn wij gestart 
met het uitvoeren van een kwantitatieve validatie van dit observatie instrument binnen geboortezorg. 
 
Referenties:  
1 Aelterman, N., Vansteenkiste, M., Haerens, L., Soenens, B., Fontaine, J. R. J., & Reeve, J. (2019). 
Toward an integrative and fine-grained insight in motivating and demotivating teaching styles: The merits 
of a circumplex approach. Journal of Educational Psychology, 111(3), 497–521. 
2 Sousa, V., D., Rojjanasrirat W.(2011). Translation, adaptation and validation of instruments or scales 
for use in cross-cultural health care research: a clear and user-friendly guideline. Journal of Evaluation in 
Clinical Practice 17 (2011) 268–274. 
 
Trefwoord: Assessment: Feedback, Learning outcomes: Communication skills 
 
Wijze van presentatie: Praktijkpaper 
 
 
D1.2  

Studie naar de kwaliteit van narratieve feedback door (bio)medische studenten 
door de bachelorjaren heen 

 
M.M.J. Jacobs, P.M. van Son, A. Scharstuhl, P.J. van Gurp, E. Tanck 



Radboudumc 
 
Context/probleemstelling of aanleiding:  
In de bachelor curricula Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen van het Radboudumc krijgen 
studenten in de leerlijn Professionaliteit expliciet onderwijs over het belang van feedback voor 
ontwikkeling en verbetering, en hoe je constructieve feedback vraagt, ontvangt en geeft. Studenten 
worden regelmatig uitgenodigd om feedback te geven op onderwijsonderdelen, door het formuleren van 
narratieve feedback als antwoord op een open vraag. Dit gebeurt in groepsverband en onder 
begeleiding van een docent (Tanck et al., NVMO 2019). In deze studie onderzoeken we de kwaliteit van 
narratieve feedback door (bio)medische studenten en of deze gedurende de bachelorfase verbetert. In 
dit abstract wordt de voorlopige primaire analyse beschreven. 
 
Beschrijving van de interventie/innovatie:  
Op basis van literatuur en het feedback onderwijs hebben we een rubric ontwikkeld om de kwaliteit van 
feedback objectief te kunnen meten. Feedback wordt gescoord op de items bruikbaarheid (bevat de 
feedback een oordeel, toelichting en suggestie), context, opbouw, toepasbaarheid, aansluiting op de 
vraag, (beleefd) taalgebruik, en spelling en grammatica. De feedbackscore ligt tussen de 0 en 20 
punten, met 20 punten als hoogst haalbare score. Feedback met een score <11 punten definiëren we 
als onvoldoende, 11-14 punten is voldoende en feedback met >14 punten wordt als goed beschouwd. 
Veertien enquêtes zijn gebruikt voor het onderzoek. Hieruit volgden 574 feedback antwoorden, waarvan 
251 uit bachelorjaar 1, 287 uit jaar 2 en 36 uit jaar 3. Jaarlaag 3 heeft minder respondenten vanwege 
een kleiner aantal groepsbijeenkomsten en enquêtes. Alle antwoorden werden gescoord door twee 
geblindeerde onderzoekers. Verschillen in scores tussen de jaarlagen werden geanalyseerd met de 
Kruskal-Wallis test en de Bonferroni post-hoc test. 
 
Ervaringen/analyse van de implementatie:  
Elke jaarlaag scoorde gemiddeld een voldoende. Jaarlaag 1 had een gemiddelde score van 11,2 (95% 
BI 10,8;11,7), jaarlaag 2 had een gemiddelde score van 12,0 (95% BI 11,6;12,4) en jaarlaag 3 had een 
gemiddelde score van 13,4 (95% BI 12,0;14,7). De verschillen tussen jaarlagen 1 en 2 (p=0,04) en 
tussen jaarlagen 1 en 3 (p<0,01) waren significant, die tussen jaarlagen 2 en 3 niet (p=0,18). 
 
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):  
Op basis van de voorlopige primaire analyse kan worden geconcludeerd dat de vaardigheden om als 
groep narratieve feedback te geven bij studenten over het algemeen op voldoende niveau is en beter 
wordt naarmate de studie vordert. Deze voorlopige resultaten indiceren dat het onderwijs over feedback 
studenten genoeg handvatten biedt om op correcte wijze narratieve feedback te geven. Om deze 
vaardigheden door te ontwikkelen zullen de resultaten van dit onderzoek en voorbeelden van goede en 
slechte feedback worden toegepast in het lijnonderwijs Professionaliteit. 
 
Referentie:  
1 Evalueren en leren: een professionele combinatie voor student en universiteit, Tanck et al., NVMO 
2019 
 
Trefwoord: Assessment: Feedback, Learning outcomes: Professionalism / attitude / ethics 
 
Wijze van presentatie: Praktijkpaper 
 
 
 
 
  



D1.3 

Flexibilisering van verpleegkundige vervolgopleidingen met EPA's 

 
I.A. Pool1, S.E. Hofstra2, M. van der Horst3 
1Isala klinieken,2Erasmus MC 
 
Context/probleemstelling of aanleiding:  
In de gespecialiseerde verpleegkundige zorg hebben zich de afgelopen jaren verschillende 
veranderingen voorgedaan. Zo is de zorg op sommige ziekenhuisafdelingen anders georganiseerd, 
bijvoorbeeld door het ontstaan van moeder-kind centra, het combineren van IC- en cardiac care-zorg op 
één afdeling of door transmuralisering in de kinderverpleegkunde. De huidige verpleegkundige 
vervolgopleidingen, vallend onder de regelgeving van het College Zorgopleidingen (CZO), sluiten 
onvoldoende aan op deze ontwikkelingen. De veranderingen in de zorg gecombineerd met groeiende 
tekorten aan gespecialiseerd verpleegkundigen en de wens van verpleegkundigen om makkelijker van 
de ene functie naar de andere over te kunnen stappen, vragen om flexibelere vervolgopleidingen. 
 
Beschrijving van de interventie/innovatie:  
Het project CZO Flex Level flexibiliseert en moderniseert het opleidingsaanbod voor gespecialiseerd 
verpleegkundigen. Centraal hierbij staan Entrustable Professional Activitities (EPA’s). In de eerste fase 
van het project zijn EPA’s ontwikkeld voor drie clusters van opleidingen met in totaal 17 verpleegkundige 
vervolgopleidingen. Net als bij de medische vervolgopleidingen zullen EPA’s gebruikt worden om te 
flexibiliseren in individuele opleidingsduur. Daarnaast hebben werkgroepen kern- en specifieke EPA’s 
ontwikkeld: kern-EPA’s vormen de kern van een opleiding en worden door iedere student gevolgd, en 
specifieke EPA’s bieden de mogelijkheid om te verdiepen binnen het specialisme (bijvoorbeeld in hoog-
specialistische IC-zorg), te verbreden naar een ander specialisme (bijvoorbeeld cardiac care 
combineren met IC) of om op een later moment bij te scholen. Ten slotte is voor de opleidingen in de 
acute zorg een brede basis met EPA’s ontwikkeld, waardoor overstap van het ene specialisme naar het 
andere wordt vergemakkelijkt. 
 
Ervaringen/analyse van de implementatie:  
De eerste fase van het project CZO Flex Level is gereed: dat wil zeggen dat EPA’s en de contouren van 
het nieuwe opleidingsstelsel zijn ontwikkeld. Het ontwikkelen van EPA’s voor zoveel opleidingen 
gelijktijdig was een hele uitdaging, aangezien de ontwikkelsnelheid en complexiteit van vraagstukken 
verschilde per cluster van opleidingen. Daarnaast ontstond er spanning door de behoefte om enerzijds 
EPA’s te ontwikkelen die zo herkenbaar mogelijk zijn binnen een functie en anderzijds EPA’s te 
ontwikkelen voor vergelijkbare professionele activiteiten die functie-overstijgend zijn. 
 
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):  
Het project laat zien dat het mogelijk is om met EPA’s niet alleen in opleidingsduur te flexibiliseren, maar 
ook inhoudelijk flexibelere opleidingsprogramma’s te maken door gebruik te maken van kern- en 
specifieke EPA’s en een brede basis voor een cluster van opleidingen. Dit vergt wel frequente 
afstemming tussen werkgroepen die EPA’s ontwikkelen, een multidisciplinaire samenstelling van de 
werkgroepen en een voortdurend zoeken van een balans tussen specifieke en algemene beschrijvingen 
van een EPA. Het project geeft daarnaast inzicht in de (on)mogelijkheden van functie-overstijgende 
EPA’s. 
 
Trefwoord: Assessment: Workplace-based (on-the-job)assessment, Curriculum: General 
 
Wijze van presentatie: Praktijkpaper 
 
 
 
 



D1.4 

De kennis van zorgverleners over de systematische ABCDE methode 

 
M. Linders, N.S. Schoeber, W. de Boode, C.R.M.G. Fluit, M.H. Hogeveen 
Radboudumc 
 
Context/probleemstelling of aanleiding:  
De Airway, Breathing, Circulation, Disability en Exposure (ABCDE) methode is een wereldwijd 
toegepaste, universele methode voor de beoordeling van kritisch zieke patiënten van alle leeftijden, 
ongeacht de onderliggende oorzaak. Ondanks dat de ABCDE methode veelvuldig wordt onderwezen, 
laat de uitvoering van deze methode in de praktijk ruimte voor verbetering. Kennis is één van de 
mogelijk bijdragende factoren. Derhalve inventariseert deze studie het kennisniveau van zorgverleners 
over de ABCDE methode. 
 
Beschrijving van de interventie/innovatie:  
Er werd een cross-sectionele studie uitgevoerd. Een expertpanel werd opgericht, bestaande uit 
inhoudsdeskundigen van zes afdelingen van het Radboudumc (Intensive Care, Neonatale Intensive 
Care, Pediatrische Intensive Care, Spoedeisende Hulp, anesthesie en de kinderafdeling), een 
onderwijskundige, een expert in toetsontwikkeling en een externe expert. Dit expertpanel stelde middels 
een mini Delphi-methode een digitale meerkeuzetest op over de ABCDE methode. Deze werd verstuurd 
naar alle zorgverleners werkzaam op de deelnemende afdelingen. 
 
Ervaringen/analyse van de implementatie:  
Van de 954 benaderde zorgverleners, vulden 239 de meerkeuzetest in (responspercentage 25.1%). De 
gemiddelde testscore was 80.1%, met een standaarddeviatie (SD) van 12.2. Er werden een two-way-
ANOVA en een Tukey post hoc test uitgevoerd. Verpleegkundigen (74.9% (SD 10.9)) hadden een 
significant lagere testscore dan de arts-assistenten (92.3% (SD 7.5)) en specialisten (88.0% (SD 8.6)). 
Daarnaast bleken de Neonatale Intensive Care (75.9% (SD 12.6)) en Intensive Care (77.4% (SD 11.2) 
een significant lagere testscore te hebben dan de Pediatrische Intensive Care (85.6% (SD 10.6)), 
Spoedeisende Hulp (85.5% (SD 10.4)) en anesthesie (85.3% (SD 10.6)). 
 
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):  
Aangezien een scorepercentage van >80% doorgaans wordt beschouwd als voldoende op een 
kennistest, blijkt de kennis van de ABCDE methode suboptimaal onder verschillende zorgverleners in 
disciplines die frequent met kritisch zieke patiënten werken. Voldoende kennis is een voorwaarde voor 
het adequaat uitvoeren van de ABCDE methode. Wij adviseren derhalve in het onderwijs van de 
ABCDE methode aandacht te hebben voor het evalueren en optimaliseren van de kennis. 
 
Trefwoord: Assessment: Written assessment, Research in medical education: General, Learning 
outcomes: Clinical and practical skills 
 
Wijze van presentatie: Poster 
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Live online communicatiepractica met acteurs: een haalbare uitdaging. 
 
D. Roosdorp, F.I. Ormel, J.J.S. van de Kreeke 
Amsterdam UMC loc. VUmc 
 
Thema:  
Afgelopen half jaar hebben alle faculteiten digitaal onderwijs ontwikkeld. Aan het Amsterdam UMC 
(locatie VUmc) volgen derdejaarsstudenten een reeks communicatiepractica: ‘Regie in Lastige 
Situaties’. In deze lessen leren zij omgaan met o.a. breedsprakig, eisend en grensoverschrijdend 
gedrag, door te oefenen met trainingsacteurs. Hoewel training in het hanteren van lastige situaties op 
het eerste gezicht vooral in fysieke aanwezigheid mogelijk lijkt, zijn we i.v.m. Covid-19 in april 2020 toch 
omgeschakeld naar digitale ‘live’ lessen, via de videobel-app ‘Zoom’. We hebben daarvoor een methode 
ontwikkeld waarbij zes studenten in een digitale Zoom-les van twee uur oefenen met trainingsacteur, 
onder leiding van een docent. Met deze methode zijn goede ervaringen opgedaan in het afgelopen 
studiejaar.  
Enerzijds blijken gedrag en emotie vrij goed over te brengen te zijn, ondanks het scherm. Anderzijds 
vraagt het veel ballen hoog te houden als docent. Daarnaast heb je te maken met de uitdagingen dat 
een deel van de non-verbale communicatie wegvalt, de concentratiespanne vaak van kortere duur is en 
de motivatie van studenten minder goed valt na te gaan. Studenten gaven desalniettemin aan de lessen 
als zeer effectief te ervaren. 
 
Doel:  
De workshop-deelnemers worden zich bewust van de mogelijkheden van digitale communicatielessen, 
specifiek m.b.t. het hanteren van lastige situaties.ervaren het effect van digitale communicatielessen 
door zelf actief te oefenen en te observeren.doen inspiratie op voor het toepassen van dergelijk 
onderwijs in hun eigen curriculum. 
 
Doelgroep:  
Docenten, studenten, en curriculumontwikkelaars genees- of verpleegkunde. 
 
Opzet: activiteiten en opbrengst:  
Activiteiten: 
Deelnemers aan deze workshop volgen in Zoom een digitale communicatieles met acteur, waarbij twee 
deelnemers kort een lastige situatie oefenen, die meteen wordt nabesproken. De deelnemers loggen in 
vanaf verschillende plaatsen in het congrescentrum/ vanaf thuis. Na het lesgedeelte worden de eigen 
ervaringen besproken, mogelijke toepassingen in de eigen onderwijspraktijk verkend en is er 
gelegenheid vragen te stellen aan de acteur. Deze nabespreking is samen in de workshopruimte, óf 
digitaal in Zoom. 
Opbrengst 
Deelnemers worden zich bewust van de mogelijkheden van digitaal communicatieonderwijs: wat loopt 
anders dan normaal? Hoe kun je toch een veilige setting creëren om te oefenen? Welke 
aandachtspunten zijn er voor de acteurs die deze lessen spelen? Wat vraagt het van de docenten? En 
hoe werk je docenten en acteurs in? 
 
NB. Voor deelname is het meebrengen van een eigen laptop essentiëel. 
 
Max aantal deelnemers: 10 deelnemers 
 
Trefwoord: Learning outcomes: Communication skills, Teaching & learning: e-learning/computers, 
Medical education: Trends 
 
Wijze van presentatie: Workshop 
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Digitale onderwijsvormen in het medisch onderwijs 

 
K.E. Ebels, G.J. Schenk, M.A. Rolvers 
Amsterdam UMC loc. VUmc, 
 
Thema:  
Tijdens de start van de COVID-19 crisis werden er door studenten veel verzoeken ingediend met de 
vraag of er een mogelijkheid was om tijdens het stilliggen van de coassistentschappen digitale 
onderwijssessies te organiseren. Ook vanuit de docenten werden veel ideeën aangedragen om 
studenten digitaal te ondersteunen met verschillende vormen van onderwijs. Om de studenten te 
stimuleren om hun kennis actief in te blijven zetten en om de docenten de gelegenheid te geven hun 
onderwijs te presenteren hebben wij daarom in de VU masteropleiding Geneeskunde te Amsterdam een 
“Platform Digitaal Onderwijs” opgezet om een centraal punt voor digitaal onderwijs te creëren. Het 
Platform Digitaal Onderwijs is opgezet om extra facultatief onderwijs aan te bieden aan studenten tijdens 
de periode van de COVID-19 crisis, maar dient daarnaast als proeftuin om digitaal onderwijs uit te 
proberen en om te kijken of dit onderwijs ook daadwerkelijk geschikt zou kunnen zijn voor studiepunten 
gebonden onderwijs tijdens de coschappen. 
Op dit platform kunnen docenten hun ideeën aanbieden aan studenten om zo het onderwijs en alle 
initiatieven vindbaar te maken. Studenten kunnen per coschap zien of er interessant onderwijs wordt 
aangeboden. Ook de bacheloropleiding heeft een digitaliseringsslag gemaakt. Naslagwerk vanuit de 
bachelor dat bruikbaar is, is ook op dit platform geplaatst. 
Voordat het platform live is gegaan, zijn er een aantal brainstormsessies georganiseerd voor 
coördinatoren en docenten in de masteropleiding met als doel denkkracht te bundelen en te 
enthousiasmeren. In deze sessies werden talloze ideeën voor digitaal onderwijs met elkaar gedeeld, 
bijvoorbeeld het organiseren van sessies klinisch redeneren, het organiseren van boekenclubs waarvoor 
studenten zich kunnen aanmelden, het maken van podcasts en pubquizes, de mogelijkheid tot het 
volgen van livestream operaties, en daarnaast vragenuren met een specialist. Ook kwamen uit de 
sessies ‘trekkers’ naar voren die ideeën gaan uitwerken en uitvoeren. 
 
Doel:  
Delen van onze ervaringen en brainstormen met collega’s van andere opleidingen in de 
gezondheidszorg over de wijze waarop we digitale onderwijsvormen kunnen integreren in het bestaande 
medische onderwijs, zowel als deel van het verplichte curriculum als voor extra leermomenten waar 
studenten zich zelf voor kunnen aanmelden. 
 
Doelgroep:  
Arts-docenten, coschapcoördinatoren, begeleiders van coassistenten, docenten medisch onderwijs, 
masterstudenten 
 
Opzet: activiteiten en opbrengst:  
Brainstormsessie in groepen van 6 tot 8 personen met plenaire terugkoppeling na iedere ronde. Na 
afloop van deze ronde tafel-sessie hebben deelnemers verschillende ideeën voor digitale 
onderwijsvormen met elkaar uitgewisseld, zijn ervaringen van eerder ontworpen digitaal onderwijs met 
elkaar gedeeld en hebben deelnemers met elkaar ideeën ontwikkeld over hoe digitale onderwijsvormen 
meer geïntegreerd kunnen worden in het huidige medische onderwijs. Zie draaiboek. 
 
Max aantal deelnemers: 30 deelnemers 
 
Trefwoord: Curriculum: Education environment, Medical education: Trends 
 
Wijze van presentatie: Rondetafel sessie 
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Keep busy or get centered? Lessen uit de COVID-19 periode 

 
A. van 't Spijker, R.J. de Jongh 
Erasmus MC 
 
Thema:  
Nog aan het begin van de COVID-19 periode, schreef Deborah Cohan: <i>‘A crisis should not prompt us 
to add more; it should encourage us to distill things to an essence and to model for students how and 
what to prioritize. Keep busy, they say.</i> <i>Get still and centered, I believe’.</i> 
De laatste maanden van 2019-2020 hebben we moeite gedaan om (vaardigheids)lessen online te 
geven. In een aantal gevallen is dat gelukt: ook online kan je samenwerken of met mensen praten over 
hun klachten. Maar andere onderwijsonderdelen werden serieus bemoeilijkt, zoals lichamelijk onderzoek 
oefenen en tentamens afnemen. Verschillen in privileges worden blootgelegd: de ene student zit op een 
eigen kamer achter zijn eigen laptop, de ander deelt een flat met familie met één gezamenlijke laptop. 
Daarbij gaat iedereen anders om met deze situatie: de een floreert, de ander lijdt eronder. 
Tijdens een crisis is vaak de eerste neiging de brand te blussen en zoveel mogelijk van de bestaande 
situatie te redden. In het kader van het schoppen tegen heilige huisjes is deze COVID-19 periode echter 
bij uitstek een gelegenheid om na te denken over wat we doen en hoe we dat doen. 
 
Doel:  
Reflectie op de eerste maanden van de COVID-19 periode: 
Wat kost het onlineonderwijs ons en welke problemen zijn er blootgelegd? 
Wat levert het onlineonderwijs op, voor student, docent en maatschappij? 
Welke veranderingen zijn hopelijk tijdelijk en welke veranderingen zouden mogen blijven? 
 
Doelgroep:  
Docenten betrokken bij het ombouwen van live onderwijs naar online onderwijs, studenten 
 
Opzet: activiteiten en opbrengst:  
In deze rondetafelsessie inventariseren we hoe we op de verschillende faculteiten zijn omgegaan met 
het ombouwen van F2F onderwijs naar online onderwijs en tegen welke problemen we zijn opgelopen. 
Een voorbeeld is het samenwerkingsonderwijs op het Erasmus MC dat is doorgegaan, maar waarbij 
duidelijk werd dat andere samenwerkingsvaardigheden werden aangesproken dan normaal. Daarna 
reflecteren we in kleinere groepen over wat het nieuwe normaal betekent voor de inhoud en vorm van 
de opleiding geneeskunde. Moeten we onze studenten andere vaardigheden aanleren dan we tot nu toe 
hebben gedaan? De coronacrisis laat veel sterker uitkomen wie er <i>ICT-illiterate</i> is en welke 
consequenties dat kan hebben wanneer techniek en gezondheidszorg op afstand steeds belangrijker 
worden. Tegen welke grenzen lopen we aan? Hoeveel privacy willen we inleveren voor de toetsen? 
De uitkomst van deze rondetafel is bruikbaar bij het crisisbestendig maken van bestaande en nieuwe 
curricula. Het helpt focussen op de inhoud van het onderwijs, in plaats van op de vorm die door de crisis 
wordt opgelegd. 
 
Referentie:  
1 https://www.psychologytoday.com/us/blog/social-lights/202003/teaching-in-the-new-normal (accessed 
20200429). 
 
Max aantal deelnemers: 24 deelnemers 
 
Trefwoord: Learning outcomes: Reflection / Critical thinking / decision-making / clinical reasoning  
 
Wijze van presentatie: Rondetafel sessie 
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Onderwijs over gezamenlijke besluitvorming met de Digitafel 
 
H.B.M. van de Wiel, R. Kammenga, J.C. Wouda 
UMC Groningen 
 
Thema:  
Samenwerken met en voor patiënten is één van de kerncompetenties van een arts. Gezamenlijke 
besluitvorming (shared-decision-making) is hier een onderdeel van. In het medisch onderwijs wordt 
echter relatief weinig aandacht besteed aan zorgvuldige besluitvorming met een patiënt, binnen een 
afdelingsoverleg of op bestuurlijk niveau. 
In het UMC Groningen is gezamenlijke besluitvorming prominent aanwezig in het onderwijs aan 
studenten over medische-ethiek en in een aantal nascholingen over samenwerking voor aios en 
medisch specialisten. Daarbij wordt de Digitafel ingezet om alle deelnemers aan het onderwijs of de 
bijscholing optimaal te betrekken bij de oordeels- en besluitvorming en om deze besluitvorming zo 
inzichtelijk mogelijk te laten verlopen. 
De Digitafel bestaat uit een touch-screen van 1,5 m2 (grote iPad), waarop begrippen, argumenten en 
denkprocessen zichtbaar en manipuleerbaar kunnen worden gemaakt. De deelnemers aan een Digitafel 
sessie kunnen zo hun argumentatie met elkaar delen en door manipulatie op de Digitafel systematisch 
met elkaar bespreken. Een ‘Tafelheer of –dame’ (docent) bereidt de sessie voor en stuurt zo nodig het 
proces bij. 
De Digitafel kan zinvol worden ingezet in situaties waarin studenten of zorg professionals moeten (leren) 
redeneren en beslissen over complexe onderwerpen, zoals ethische en klinische dilemma’s, maar ook 
bij het helpen van patiënten die voor een moeilijke keuze staan. 
 
Doel:  
De deelnemers leren de meerwaarde kennen van de Digitafel bij (het onderwijs over) gezamenlijke 
besluitvorming. 
 
Doelgroep:  
De workshop is bedoeld voor docenten en andere zorgprofessionals die zoeken naar onderwijs- en 
werkvormen om de discussies en besluitvorming in (studie)groepen over abstracte en complexe thema’s 
te stimuleren en om de (leer)effecten hiervan te vergroten. 
 
Opzet: activiteiten en opbrengst:  
Na een korte uitleg over de Digitafel krijgen 6 tot 8 deelnemers aan de hand van een klinische casus de 
gelegenheid om hun argumenten voor- of tegen een bepaald standpunt uit te wisselen teneinde te 
komen tot een gezamenlijk standpunt. De overige deelnemers kunnen het besluitvormingsproces op de 
Digitafel volgen via een (tweede) beeldscherm. In een tweede sessie bouwen 6 tot 8 andere deelnemers 
voort op de eerste sessie. Aan het einde van de workshop bespreken we op basis van de ervaringen 
van de deelnemers de (meer)waarde van de Digitafel en staan we tevens kort stil bij onze ervaringen 
met de Digitafel in het medisch-ethisch onderwijs en andere settings. 
 
Na de workshop weten de deelnemers hoe zij de Digitafel kunnen gebruiken om studenten en 
zorgprofessionals te stimuleren tot en effectiever te laten leren over gezamenlijke besluitvorming. 
 
Referentis:  
1 Haan L: Het vraagstuk op (de digi)tafel leggen. B.Sc. scriptie, Hanzehogeschool, Groningen. 2018 
 
Max aantal deelnemers: 20 deelnemers 
 
Trefwoord: Teaching & learning: e-learning/computers, Medical education: Postgraduate education, 
Medical education: Undergraduate education 
 
Wijze van presentatie: Workshop 
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Heilig huisje: Iene Miene Mutte: Wie mag geneeskunde studeren? 

 
E.G.M. van Geffen1, E. de Haan2, M. van Leeuwen2, A. van Dulmen3 
1LUMC,2Erasmus MC,3MUMC, IMS, in samenwerking met werkgroep selectie 
 
Thema:  
De numerus fixus op de studie Geneeskunde heeft, mede door het stijgende aantal aanmeldingen, meer 
invloed dan ooit. Waar voorheen studenten toegelaten werden middels gewogen loting, mogen 
studenten sinds 2006 geselecteerd worden voor een opleiding met numerus fixus. Om toelating van 
geneeskundestudenten niet aan het toeval over te laten, maar aan motivatie en capaciteiten van 
studenten, kwam de wet Kwaliteit in Verscheidenheid in 2014 tot stand. Hierdoor werd de 
selectieprocedure vanaf 2017 omgezet naar 100% decentrale selectie. Deze nieuwe methode blijkt 
echter niet volledig toereikend om een diverse studentenpopulatie te selecteren.(1, 2) Uit onderzoek lijkt 
een mogelijke bias naar voren te komen voor toelating van kandidaten met migratieachtergrond en 
laatbloeiers.(1,3) Ook zou decentrale selectie zorgen voor extra stress onder studenten en 
kansenongelijkheid.(2) Aan de andere kant leiden vormen van decentrale selectie wel tot een meer 
gemotiveerde studentenpopulatie met minder uitval, ook wel het participatie effect genoemd.(4) Volgens 
sommige studies is er naast dit participatie effect ook sprake van een selectie effect, waarbij studenten 
die middels decentrale selectie binnen zijn gekomen beter presteren in vergelijking met studenten die 
middels loting zijn binnengekomen.(5) Deze resultaten lopen in de literatuur echter uiteen en zijn 
vanwege de vele verschillende manieren waarop decentraal geselecteerd wordt inconclusief. 
Naar aanleiding van een maatschappelijk debat over bovenstaande,  is er in februari 2020 de motie van 
de leden Paternotte van der Molen (bijlage 1) ingediend. In deze motie verzoeken de eerder genoemde 
leden de regering een voorstel te doen voor het toevoegen van loting aan het instrumentarium voor 
selectie dat instellingen kunnen toepassen bij capaciteitsfixus. De tweede kamer heeft deze motie 
aangenomen, waardoor er nu nog meer mogelijkheden zijn voor het selecteren van studenten. Iedere 
geneeskunde faculteit moet de huidige werving gaan heroverwegen. De meningen over de ideale 
selectieprocedure lopen sterk uiteen en worden onderbouwd door vele voor- en tegenargumenten. 
Tijdens deze rondetafel bespreken wij graag de aspecten omtrent het heilige huisje: de selectie binnen 
de geneeskundeopleiding. 
 
Doel:  
De loting-selectie discussie is een maatschappelijk debat waar velen zich in mengen. Er heerst veel 
verdeeldheid over de beste manier van selectie. Nu er naar alle waarschijnlijkheid een wetswijziging 
aankomt geeft dit ruimte aan de faculteiten om de selectieprocedure her in te richten. Tijdens deze 
rondetafel zal er vanuit verschillende invalshoeken, opleidingen, en gremia, ervaringen en meningen 
omtrent loting en decentrale selectie worden gedeeld en bediscussieerd. Aan de hand van (nog te 
publiceren) onderzoeken*, studenten perspectief, opleidingsdoelen, het raamplan (bijlage 2) en 
organisatorische kaders, zullen nieuwe inzichten aan de deelnemers geven worden. Middels deze 
workshop willen wij deelnemers triggeren om over de mogelijkheden en gevolgen van de eventuele 
wetswijziging na te denken en een standpunt hierin op te bouwen dan wel uit te breiden. 
 
Doelgroep:  
Open voor alle belangstellenden, personen betrokken bij de selectie, beleidsmakers, onderzoekers, 
studenten, docenten, bestuurders. 
 
Opzet: activiteiten en opbrengst:  
Algemene inleiding over loting en selectie. Na een korte introductie over loten en selecteren geven drie 
experts een pitch over hun stelling/invalshoek (student, opleiding, onderzoeker). 
De deelnemers worden tijdens de rondetafel opgedeeld in drie groepen met de verschillende 
invalshoeken. De eerste groep zal gaan brainstormen over het perspectief van opleidingen, de tweede 
groep over studenten en de derde groep zal de wetenschappelijke kant tegen elkaar afwegen 
(onderzoeks perspectief). De groepsgrootte kan per invalshoek uiteenlopen. Deelnemers mogen zelf de 
invalshoek kiezen of worden ingedeeld, om juist te laten denken vanuit een andere invalshoek. Hierdoor 
zal vanuit elk perspectief de kracht en zwakkere punten van de selectie ofwel de loting ter sprake 
komen. Vervolgens kunnen de groepen dit formuleren volgens standpunten: 
Wij zijn voor 100% loting.Wij zijn voor 100% decentrale selectie.Wij zijn voor gedeeltelijke decentrale 
selectie, waarbij er een selectie van de beste X% en selectie van de slechtste X% plaatsvindt en waarbij 
er bij de groep hiertussen geloot zal worden. 
Deze groepen gaan eerst overleggen over argumenten voor hun standpunt en over verwerpingen van 
de argumenten van andere groepen. De groepen die pleiten voor loting bediscussiëren ook gewogen 



versus ongewogen loting met de groep.  
Na het bediscussiëren van bovenstaande stellingen in groepen zal er een debat plaatsvinden. 
 
Referenties:  
Anja van den Broek, Kyra de Korte, José Mulder, Joyce Bendig-Jacobs. Numerus fixus, selectie en 
kansengelijkheid in het wetenschappelijk onderwijs. Een overzichtsstudie naar doelen, criteria, 
instrumenten en effecten van selectie. Oktober 2018(2) Niessen, A. S. M., Meijer, R. R., & Tendeiro, J. 
N. (2016). Predicting Performance in Higher Education Using Proximal Predictors. PLOS ONE, 11(4), 
e0153663. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0153663 
 
Max aantal deelnemers: 45 deelnemers 
 
Trefwoord: Education management: Selection of students/trainees, Students/Trainees: Characteristics, 
Students/Trainees: All 
 
Wijze van presentatie: Rondetafel sessie 
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Beter is de vijand van goed: een workshop voor perfectionisten  
 
M.V. Matulewicz, D., J. Jeltes, V.J. Selleger, J.J.S. v.d. Kreeke 
Amsterdam UMC loc. VUmc 
 
Thema:  
Streven naar excellentie is iets wat we binnen de geneeskundeopleidingen al jarenlang (al dan niet 
bewust) propageren. Dat begint al aan de poort door studenten die hogere cijfers scoren meer kans te 
geven op toelating tot de opleiding. En dat zetten we voort met een honoursprogramma voor 
excellerende studenten.  
Dit streven naar excellentie trekt veelal perfectionistische studenten aan, die daar bovendien gedurende 
de opleiding verder toe worden aangemoedigd. Dit perfectionisme kan tot mooie resultaten leiden (willen 
we niet allemaal het allerbeste voor de patiënt?), maar heeft ook een keerzijde: perfectionisme en burn-
outs gaan vaak samen1. Burn-outs komen veel voor onder geneeskunde studenten². Tijd om dit heilig 
huisje omver te schoppen.  
Amsterdam UMC, locatie VUmc heeft een workshop ontworpen waarin masterstudenten aan de slag 
kunnen met perfectionisme. Het doel is studenten handvatten aan te reiken waardoor zij meer grip 
krijgen op hun perfectionisme.  
Tijdens de NVMO-workshop wordt een korte versie van deze perfectionisme workshop aangeboden en 
worden handvatten geboden om dit onderwijs elders te implementeren. 
 
Doel:  
Deelnemers verkrijgen inzicht in perfectionisme, ervaren het effect van geboden tools om grip te krijgen 
op hun perfectionisme en doen inspiratie op voor het toepassen van dergelijk onderwijs in hun eigen 
curriculum. 
 
Doelgroep:  
Docenten, opleiders, artsen, curriculum ontwerpers die werken met geneeskundestudenten, 
geneeskundestudenten, perfectionisten. 
 
Opzet: activiteiten en opbrengst:  
De workshop zal uit twee delen bestaan. Deel één bestaat uit het volgen van (delen van) de workshop 
zoals studenten die ook volgen. Deelnemers gaan interactief aan de slag met perfectionisme. 
Deelnemers leren onder hoe het gesteld is met het perfectionisme van deze groep en onderzoeken hun 
eigen innerlijke criticus.  
Deel twee bestaat uit het voeren van een discussie op metaniveau: hoe kun je onderdelen uit deze 
workshop vertalen naar jouw faculteit en wat zijn randvoorwaarden en toepasbaarheid van dit 
onderwijs? 
 
Referenties:  
Hill AP, Curran T. Multidimensional perfectionism and burnout: a meta-analysis. Personality and Social 
Psychology Review. 2016 Aug 1;20(3):269-288. https://doi.org/10.1177/1088868315596286Conijn M., 
Boersma HJMV, van Rhenen W. Burn-out bij Nederlandse geneeskundestudenten. Prevalentie en 
oorzaken. Ned Tijdschr Geneeskd. 2015 ;159:A8255 
 
Max aantal deelnemers: 24 deelnemers 
 
Trefwoord: Students/Trainees: Stress, Learning outcomes: Professionalism / attitude / ethics, Learning 
outcomes: Leadership skills 
 
Wijze van presentatie: Workshop 
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Video Reflexivity Ethnography (VRE): video-gestuurde zelfreflectie van tutoren 

 
C.J.M. Hülsman, A.B. Koning, J.P.J.M. Hikspoors, W.H. Lamers, S.E. Köhler 
Universiteit Maastricht 
 
Context/probleemstelling of aanleiding:  
Probleemgestuurd onderwijs (PGO) is een leermethode waarin studenten in kleine onderwijsgroepen 
(OWG), onder leiding van een tutor, authentieke casussen met discussie en zelfstudie dienen op te 
lossen. Hiervoor zijn excellente tutoren nodig die hun studenten zo sturen dat ze op het juiste leerpad én 
gemotiveerd blijven. Tutoren hebben behoefte aan goede feedback om zichzelf te blijven verbeteren en 
eveneens gemotiveerd te blijven. Tegenwoordig ontvangen tutoren voornamelijk feedback van 
studenten hetgeen vaak subjectief is en weinig narratieve feedback omvat. Recentelijk is de focus van 
tutor/docent evaluaties verschoven naar zelfbeoordeling en beoordelingen door collega’s en 
deskundigen (1). Zelfreflectie na een sessie is gekenmerkt door a) beperkt herinneringsvermogen aan 
eigen gedrag, omdat de focus op het begeleiden van het proces ligt, en b) gekleurde herinneringen, 
omdat negatieve situaties beter worden onthouden dan positieve. Dit probleem kan worden 
ondervangen door OWG-sessies op te nemen en vervolgens de video voor (zelf)reflectie te gebruiken. 
Deze video reflexivity ethnography (VRE) methode wordt al veel toegepast in de kliniek (2), maar lijkt 
ook uitermate geschikt voor docenten zelf-evaluatie. 
 
Beschrijving van de interventie/innovatie:  
Voorafgaand aan een 8-weken blok hebben deelnemende tutoren een online vragenlijst (tutor 
interventie profiel) ingevuld. Gedurende het blok werden zij 2 keer gefilmd tijdens een OWG-sessie. Elke 
filmsessie werd gevolgd door een reflectie bijeenkomst. In deze bijeenkomst stelde iedere tutor 2 à 3 
zelfgekozen fragmenten uit de eigen video ter discussie. De nadruk lag op positieve momenten waarin 
de tutor kon laten zien hoe studenten tot deelname en discussie werden gestimuleerd. Afsluitend werd 
een reflectie bijeenkomst georganiseerd waarbij ook de gefilmde studenten werden uitgenodigd om 
positieve fragmenten uit de video’s te laten zien. Van alle reflectiebijeenkomsten werd een audio 
opname gemaakt. Na de laatste bijeenkomst beantwoordden de tutoren de online vragenlijst opnieuw. 
 
Ervaringen/analyse van de implementatie:  
Het kijken in andermans keuken door de reflectie bijeenkomsten vonden vele tutoren heel leerzaam. 
Tevens werden zij zich meer bewust van hun eigen doen en laten tijdens een OWG. Tutoren herkennen 
door de reflectie bijeenkomsten dat zelfs kleine interventies, zoals een stilte laten vallen, al grote 
effecten op het proces in een OWG kunnen hebben. 
 
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):  
VRE helpt docenten zichzelf te blijven verbeteren door een beter inzicht te geven in je eigen gedrag 
tijdens een les. Daarnaast worden met de gekozen aanpak vooral de positieve kanten belicht en 
gestimuleerd. Ook al kan deze methode individueel worden toegepast, bleek uit deze studie dat juist het 
kijken naar andere docenten en de discussie als erg leerzaam werd ervaren. VRE is dus uitermate 
geschikt voor toepassing in een cursus docent professionalisering met meerdere cursisten. 
 
Referenties:  
1 Boerboom TB, et al. Medical teacher.2011;33(11):e615-23. 
2 Iedema R, et al. BMJ Innovations.2015;1(4):157-62. 
 
Trefwoord: Teachers/Trainers: Teacher evaluation, Learning outcomes: Teaching skills 
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De educatieve waarde van de overdracht 
 
J.H.A. ten Berge1, P.L.P. Brand2 
1Rijksuniversiteit Groningen,2Isala klinieken  
 
Context/probleemstelling of aanleiding:  
Het Generaal Dagelijks Rapport, beter bekend als de (ochtend)overdracht, is een verplichte bijeenkomst 
op opleidingsafdelingen. De overdracht is niet alleen belangrijk voor de continuïteit van patiëntenzorg 
maar draagt ook bij aan het medisch onderwijs van coassistenten, arts-assistenten en stafleden. Over 
de educatieve waarde van de overdracht en de factoren die hier invloed op hebben is in de literatuur 
weinig bekend. Daarom onderzochten wij welke factoren volgens coassistenten de leerzaamheid van de 
overdracht bevorderen of belemmeren. 
 
Beschrijving van de interventie/innovatie:  
In vijf focusgroepinterviews werd met 37 coassistenten uit de Noordelijke opleidingsregio gesproken 
over hun ervaringen met het Generaal Dagelijks Rapport. Coassistenten wisselen maandelijks tussen 
afdelingen waardoor ze verschillende overdrachten goed kunnen vergelijken en kunnen reflecteren op 
factoren die de leerzaamheid van overdrachten bevorderen of belemmeren. Interviews werden 
opgenomen, verbatim getranscribeerd en geanalyseerd met thematische analyse. 
 
Ervaringen/analyse van de implementatie:  
Coassistenten waren enthousiast om over hun ervaringen met de verschillende overdrachten te praten. 
Het groepsverband zorgde voor levendige discussies en vele praktijkvoorbeelden van leerzame en 
minder leerzame overdrachten. 
Voorbeelden van belangrijke factoren die coassistenten noemden die de leerzaamheid van een 
overdracht bevorderen waren: De coassistenten krijgen een actieve rol tijdens de overdracht en worden 
aangemoedigd mee te denken en vragen te stellen. Deelnemers krijgen feedback op een constructieve 
manier. Supervisoren laten merken dat ze het onderwijs ook belangrijk vinden tijdens de overdracht. De 
overdracht kent een duidelijke structuur en word begeleid door een duidelijk aangewezen voorzitter. 
Voorbeelden van belangrijke factoren die coassistenten benoemden die de leerzaamheid van een 
overdracht juist belemmeren waren: Het is enkel een vragenvuur voor de coassistent. Er wordt geen of 
denigrerende feedback gegeven. Er wordt teveel jargon gebruikt zonder uitleg. Deelnemers maken ruzie 
of zijn cynisch naar elkaar. De coassistenten zitten op de achterste rij en worden niet actief betrokken. 
 
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):  
Door hun unieke positie waarbij ze regelmatig van afwisseling wisselen binnen een ziekenhuis kunnen 
coassistenten goed helpen bij het evalueren van onderwijsmomenten zoals de overdracht 
Coassistenten geven een consistent beeld van factoren die de leerzaamheid van de overdracht 
bevorderen en belemmeren 
Ziekenhuisafdelingen kunnen deze inzichten gebruiken om doel, inhoud en sfeer van hun Generaal 
Dagelijks Rapport te evalueren en te optimaliseren. 
 
Referentie:  
1 Rijnberg WJ, Bosch FH, Straus-Pickard A, Voorn TH. De overdracht stelt nieuwe eisen. Medisch 
Contact 2010; 65 nr 27 
 
Trefwoord: Curriculum: Education environment, Teachers/Trainers: Roles of the teacher, Teaching & 
learning: Clinical context 
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Feedback, feed-up en feed forward voor een medische staf 
 
P.J. van Gurp, L.L.F.G. Valke, J. Deinum 
Radboudumc 
 
Context/probleemstelling of aanleiding:  
Onderzoek toont aan dat de rol van de zorgprofessional als begeleider van het leerproces van studenten 
in de medische praktijk cruciaal is. In een tijd van financiële krapte en toenemende verantwoording van 
inzet en behaalde doelen, staat de inzet voor onderwijs regelmatig ter discussie in de academische staf. 
De twijfel of de inzet van een medisch specialist van toegevoegde waarde is in het basiscurriculum 
geneeskunde en hoe die dan vorm moet krijgen in de toekomst heeft geleid tot een heisessie voor de 
staf interne geneeskunde in het Radboudumc 
 
Beschrijving van de interventie/innovatie:  
Tijdens de heisessie is gekozen voor een methodiek van feedback uit de patiëntenpraktijk: een variant 
van het spiegelgesprek. Doel van zo’n gesprek is het ophalen van ervaringen en/of belevingen vanuit 
verschillende perspectieven om een kwalitatieve duiding te geven aan de uitvoering van onderwijs door 
de stafleden als vertrekpunt voor doorontwikkeling van het onderwijsproces. Een vertegenwoordiging 
van AIOS en coassistenten is uitgenodigd om zonder last of ruggenspraak ervaringen te delen met de 
stafleden die achter hen plaats nemen. Een moderator geeft thema’s aan waar de geïnterviewden 
vervolgens over uitweiden en voorbeelden geven. Gedurende 45 minuten kunnen de stafleden slechts 
luisteren. 
Vervolgens gaan de stafleden in 4 groepen zelf met elkaar in gesprek om aan de hand van thema’s de 
koers op het gebied van medisch onderwijs, hun inzet en het keuzeproces vorm te geven en doelen te 
concretiseren. 
 
Ervaringen/analyse van de implementatie:  
Deze verfrissende manier van feed back (hoe doet de staf zijn onderwijstaak?), feed up (waar gaat de 
staf naar toe als het aan de student ligt?) en feed forward (wat is er in het perspectief van de student 
nodig om verder te komen?) is effectief gebleken om de staf te inspireren in het verbeterproces én 
complimenten op onderwijsgebied te koesteren. De meerwaarde van internisten in het basiscurriculum 
is vooral geduid als het scheppen van context voor de student, inspireren voor beschouwende vakken 
en integreren van eerder aangeboden ‘fragmenten’ kennis en vaardigheden. Stafleden zijn meer bewust 
van het belang van goede voorbereiding van werkgroepen, het rolmodel zijn en op tijd komen. 
 
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):  
Door het inzetten van het perspectief van de student en AIOS is op een inspirerende manier 
geappelleerd aan de inzet van de academisch functionerende arts voor het onderwijs, ook in tijden van 
krapte en overvolle agenda’s. De positieve insteek op zoek naar kansen heeft, zonder veel discussie, 
geleid tot veranderingen in het rooster, taakverdeling en uitvoering van onderwijs: de meerwaarde van 
de docentrol is weer helder. 
 
Referentie:  
1 Shaping a culture for continuous Quality improvement in undergraduate medical education. 
Bendermacher GWG, Acad Med 2020. 
 
Trefwoord: Teachers/Trainers: Roles of the teacher, Teachers/Trainers: Workloads 
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Hoe ervaren geneeskundestudenten de inzet van een PETA bij het leren van 
het onderzoek van de mammae en de lymfklieren in de okselregio? 

 
C. den Harder 
Universiteit Maastricht 
 
Context/probleemstelling of aanleiding:  
In het Skillslab van UM leren geneeskundestudenten het onderzoek van de mammae op modellen 
onder begeleiding van een docent. Aansluitend kan ook optioneel op elkaar geoefend worden. Het 
oefenen op elkaar zorgt bij een gedeelte van de studenten voor een gevoel van ongemak. Een deel van 
hen besluit daarbij om niet op elkaar te oefenen. 
 
Beschrijving van de interventie/innovatie:  
Daarom is besloten om een pilot te gaan uitvoeren met een andere opzet van de training, waarbij een 
zogenaamde Physical Exam Teaching Associate(PETA) wordt ingezet: een leek, getraind in uitvoeren 
en doceren van het mammae-onderzoek, daarbij gebruik makend van haar eigen lichaam.In deze pilot 
wordt onderzocht hoe studenten beide onderwijsvormen ervaren: oefenen op een PETA, onder 
begeleiding van deze PETA; danwel oefenen op model en optioneel op elkaar onder begeleiding van 
een docent. Het doel is om de uitkomst te gebruiken voor de ontwikkeling van een best practice 
onderwijsvorm. 
Het onderzoek is gebaseerd op de principes van action research en betreft een explorerend, kwalitatief 
onderzoek met een mixed method design. Studenten konden na afloop van al het onderwijs een 
vragenlijst invullen. Vervolgens is een kwantitatieve data-analyse uitgevoerd, waarbij de focus lag op het 
opsporen van thema’s. Deze thema’s werden daarna verder geëxploreerd door middel van twee 
focusgroepen voor studenten die de pilotopzet hadden gedaan. Vervolgens zijn de transcripten van de 
focusgroepen thematisch gecodeerd en geanalyseerd. 
 
Ervaringen/analyse van de implementatie:  
In totaal hebben 280 studenten deelgenomen aan de conventionele opzet en 48 studenten aan de pilot. 
Uit de analyse van de vragenlijsten blijkt dat beide onderwijsvormen goed beoordeeld worden. Een deel 
van de studenten van de conventionele groep oefent niet op elkaar, o.a. door een gevoel van 
ongemakkelijkheid. 
Uit de thematische analyse van de focusgroepen blijkt dat studenten de inzet van een PETA waarderen 
en prefereren boven de conventionele opzet. Dit kwam met name door het veiligere leerklimaat waarin 
ze zich meer op hun gemak voelen, en de toegevoegde waarde van de PETA door: de effectievere 
continue feedback, professionaliteit, kennisniveau en het ontspannen zijn van de PETA. De 
focusgroepen leverden waardevolle tips op: meer aandacht voor pathologie, de voorbereiding voor de 
student en de structuur van het onderwijs. 
Ook de PETAs zelf zijn enthousiast en evaluatie met hen leverde waardevolle tips op. 
 
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):  
Uit het onderzoek komt naar voren wat de meerwaarde is van de onderwijsvorm met PETAs en vloeien 
praktische tips voort voor onderwijsmakers die een dergelijke trainingsopzet zelf willen implementeren 
binnen hun opleiding. In de UM zal een vervolgpilot plaatsvinden met een flipped classroom model om 
de voorbereiding van de student te verbeteren en om meer aandacht te geven aan pathologische 
bevindingen. 
 
Trefwoord: Teaching & learning: Clinical skills centre 
 
Wijze van presentatie: Poster 
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De mogelijkheden, potentiële problemen en oplossingen voor een open 
onderwijs platform 

 
M.J. Bakkum1, J. Tichelaar1, M.C. Richir2, M.A. van Agtmael1 
1Amsterdam UMC loc. VUmc,2UMC Utrecht 
 
Probleemstelling:  
Er bestaan grote verschillen in de kwantiteit en kwaliteit van het klinische farmacologie (KF) onderwijs in 
de geneeskundefaculteiten van Europa (1). Dit heeft een duidelijke invloed op de voorschrijfvaardigheid 
van laatstejaars geneeskundestudenten (2). De Europese vereniging voor klinische farmacologie 
(EACPT) streeft er naar om het KF onderwijs in Europa te verbeteren en te harmoniseren. Een 
potentieel belangrijk instrument daarbij is het onderling uitwisselen van digitale onderwijsmethoden op 
een online samenwerkingsplatform. Uit eerder onderzoek blijkt echter dat de minderheid (31%) van de 
huidige onderwijsmaterialen toegankelijk is voor derden en dat slechts enkele (2%) onderwijsmethoden 
voldoen aan de criteria van open onderwijs (vrij te gebruiken, aan te passen en opnieuw te delen). Om 
van het samenwerkingsplatform een succes te maken, is het daarom belangrijk dat Europese KF 
docenten opener omgaan met hun onderwijsmethoden. Om de haalbaarheid hiervan te onderzoeken, 
stelden wij de volgende onderzoeksvragen: In hoeverre zijn docenten bereid hun materiaal te delen? 
Welke kansen en welke probleem zien zij voor een open onderwijsplatform en wat zijn mogelijke 
oplossingen hiervoor? 
 
Methode:  
Deze studie bestond uit twee delen. Voor het eerste deel werd een online vragenlijst met open vragen 
en Likert-type vragen gestuurd aan 393 internationale (hoofd)docenten KF van 282 geneeskunde- en 
farmacieopleidingen in Europa. Antwoorden op de open vragen werden thematisch geanalyseerd. Voor 
het tweede deel werden de (in de vragenlijst) genoemde potentiële problemen gepresenteerd op het 
tweejaarlijkse EACPT congres, gevolgd door een consensusvergadering over mogelijke oplossingen. Dit 
onderzoek werd uitgevoerd met een niet-WMO verklaring (METC VUmc) en goedkeuring van de NVMO 
ethical review board (2018.8.12). 
 
Resultaten (en conclusie):  
De antwoorden van 99 KF docenten van 95 universiteiten uit 26 landen werden geanalyseerd. Op één 
na gaven alle deelnemers aan het delen van onderwijsmateriaal voordelig te vinden. Van de 66 KF 
curricula die digitale methoden gebruikten, gebruikten 30 (45%) ook gedeelde onderwijsmaterialen. 50% 
van de deelnemers was het eens (of helemaal eens) met de stelling dat ze alleen delen, als ze er ook 
andere onderwijsmethoden voor terugkrijgen. Slechts 10% verwachtte dat hun instelling tegen het delen 
van onderwijsmateriaal is. En 85% zei niet volledig op de hoogte te zijn van de open onderwijs-
materialen die hun studenten gebruiken. De belangrijkste thema’s die als voordeel van het platform 
werden genoemd waren: “Toegang krijgen tot meer materialen”, “Kwaliteit van onderwijs verbeteren”, 
“Inspiratie opdoen” en “Het harmoniseren van curricula”. De meest genoemde potentiële problemen 
waren: “Taalbarrières”, “Lokale verschillen”, “investering van tijd en geld” en “Kwaliteitswaarborging”. 
Deze problemen werden tijdens de consensusvergadering besproken, we bereikten overeenstemming 
dat het platform en de onderwijsmaterialen Engelstalig zullen worden, dat ze gericht zijn op de 
universele principes van de klinische farmacologie die weinig verschillen tussen de landen, dat het 
platform gratis wordt in gebruik en aanvankelijk een beperkte omvang zal hebben en dat er een “peer-
review” systeem zal worden gemaakt om de kwaliteit te borgen. 
 
Discussie:  
Deze resultaten tonen een grote bereidheid onder Europese KF docenten om materiaal meer open 
toegankelijk te maken. Ze geven een duidelijk overzicht van de voordelen en mogelijke problemen die 
Europese KF docenten verwachten bij de creatie en het gebruik van een open onderwijsplatform. Van 
grote toegevoegde waarde is de consensusvergadering, waarin we voor de belangrijkste problemen 
overeenstemming hebben bereikt over een geschikte oplossing. Deze gegevens vormen het raamwerk 
voor het online platform. Vanzelfsprekend zal dit na lancering worden geëvalueerd en zullen er zo nodig 
aanpassingen gedaan worden. 
 
Referenties:  
1 Brinkman et al Clin Pharmacol Ther. 2017 Feb;101(2):281-289. 
2 Brinkman et al Clin Pharmacol Ther. 2017 Nov;102(5):815-822 
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De 'Nederlandse' arts-in-opleiding. Onze taal, normen en waarden expliciet 
gemaakt: Hoe passen we een volledig Engelstalige versie van ons Bachelor 
geneeskunde in in onze Nederlandse onderwijscultuur? 

 
G.M. Drzazga, R.R. Bakker, A.M. van Trigt, R. Bakels 
UMC Groningen 
 
Context/probleemstelling of aanleiding:  
De opkomst van geneeskundeprogramma’s die parallel in verschillende talen worden gegeven, brengt 
nieuwe uitdagingen voor alle betrokkenen (studenten, docenten, clinici, ondersteunend personeel, en 
managers). Dit gaat veel verder dan het vertalen van alle documenten of alleen de instructietaal 
veranderen. In deze presentatie laten we zien welke ondersteuning de UCLC (UMCG Committee for 
Language and Culture) biedt ten behoeve van de bachelor geneeskunde in het Nederlands of Engels 
van het UMCG / RUG. 
 
Beschrijving van de interventie/innovatie:  
De UCLC is in 2015 opgericht door de prodecaan onderwijs om het onderwijs op een meer gelijkwaardig 
niveau aan te bieden in het Engelse en Nederlandstalige parallelle programma. Na een aanvankelijke 
focus op taal (de ondersteuning van Engelse taalvaardigheid van personeel en docenten), is het werk 
van de commissie nu opgeschoven naar aandacht voor de behoefte van de internationale studenten in 
de, voor hen, buitenlandse context. Onze studentleden gaven aan dat er expliciete ondersteuning aan 
deze studenten nodig is om deze opleiding in een nieuwe (onderwijs)cultuur succesvol te kunnen 
afronden. 
 
Ervaringen/analyse van de implementatie:  
Eén van de manieren waarop we de inkomende studenten voorbereiden op de uitdagingen die hen te 
wachten staan in Nederland en op onze faculteit, is het organiseren van een welkomst-evenement, na 
de reguliere introducties. We behandelen hierin onderwerpen zoals het Nederlandse 
beoordelingssysteem, omgangsvormen tussen studenten en docenten, en de institutionele cultuur of het 
“hidden curriculum”. We benadrukken het belang om zo snel mogelijk te beginnen met het leren van de 
Nederlandse taal, omdat voor de toegang tot de master beheersing op een professioneel niveau (C1) 
vereist is. 
Tenslotte proberen we de samenwerking van internationale en binnenlandse studenten te stimuleren om 
internationale studenten te helpen zich thuis te voelen in de Nederlandse cultuur. Ook kunnen ze zo in 
een informele setting Nederlands spreken en dit beter onder de knie krijgen. Tegelijkertijd krijgen de 
binnenlandse studenten kennis van nieuwe culturen die zij in hun praktijk tegen kunnen komen. 
Terwijl de taalondersteuning aan medewerkers en docenten doorgaat, richten we ons nu meer op het 
verbeteren van interculturele (IC) vaardigheden door inleidende workshops te geven aan docenten, 
junior docenten en (student) tutoren. Ook hebben we een online lesplatform over interculturele 
competenties opgezet. 
 
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):  
Onze ervaring deed ons beseffen hoe gecompliceerd het is om internationale studenten op te nemen en 
goede onderwijsomstandigheden aan te bieden. Nauwe samenwerking tussen alle belanghebbenden en 
informatie via verschillende kanalen overdragen lijkt de optimale manier om onze faculteit een echt 
veilige en inclusieve leeromgeving te maken voor zowel binnenlandse als internationale studenten. 
 
Trefwoord: Students/Trainees: Student support and counselling, Teachers/Trainers: Faculty/Staff 
development, Students/Trainees: Student/trainee in difficulty 
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Public Health in het medisch onderwijs in Nederland en Duitsland 

 
M. Jambroes1, N. Sapoutzis2, M. Wijnen-Meijer3 
1UMC Utrecht,2Health protection authority Hochtaunuskreis,3Technische Universität München 
 
Context/probleemstelling of aanleiding:  
Public Health is een essentieel onderdeel van het gezondheidszorgsysteem en concentreert zich op de 
gezondheid van de bevolking als geheel. De huidige COVID-19-uitbraak benadrukt het belang van 
public health als onderdeel van de geneeskunde opleiding. In Nederland is de minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport verantwoordelijk voor public health. Volgens de wet zijn alle 
Nederlandse gemeenten verplicht om public health taken uit te voeren. Hoewel Duitsland al in de 19e 
eeuw een hoofdrolspeler was op het gebied van public health, heeft dit onderwerp in de in de 
naoorlogse periode aanzienlijk aan betekenis verloren. Het beleeft nu een renaissance in de traditionele 
deelgebieden, zoals epidemiologie, preventieonderzoek en onderzoek naar het gezondheidssysteem. 
Op nationaal niveau is het ministerie van Gezondheidszorg verantwoordelijk, en op lokaal niveau het 
“Gesundheitsamt”. 
 
Beschrijving van de interventie/innovatie:  
In Nederland is Sociale geneeskunde een verplicht onderdeel van het medisch curriculum, waarbij veel 
studenten ook een coschap doen, en in het nieuwe ‘Raamplan’ krijgt preventie nog meer aandacht. De 
sociale geneeskunde is één van de 34 medische vervolgopleidingen. Van alle geregistreerde medische 
specialisten zijn er ongeveer 4000 (7%) geregistreerd in de sociale geneeskunde; als bedrijfsarts, 
verzekeringsarts of arts maatschappij & gezondheid. In Duitsland komt het onderwerp zeer beperkt aan 
bod in de basisopleiding geneeskunde. Naast een paar colleges (in totaal 4-6 uur), wordt het op een 
paar universiteiten alleen als keuzevak aangeboden. Ook in Duitsland wordt gewerkt aan een nieuw 
“Raamplan”. In het eerste ontwerp daarvan wordt voorgesteld dat de sociale geneeskunde als 
longitudinale leerlijn een plek krijgt in het curriculum. Voor de specialisatie in de sociale geneeskunde, 
bestaat er zowel een medische vervolgopleiding, als diverse masteropleidingen, waarvan de inhoud en 
kwaliteit sterk varieert. 
 
Ervaringen/analyse van de implementatie:  
Uit recent onderzoek blijkt dat slechts een klein deel van de laatstejaarsstudenten geneeskunde de 
voorkeur geeft aan een carrière in de sociale geneeskunde. Toch is de sociale geneeskunde, na 
huisartsgeneeskunde en psychiatrie, qua omvang het derde specialisme in Nederland. 
Ondanks het belang van de sociale geneeskunde en de actuele aanwezigheid in de media, staat het in 
Duitsland nog altijd in de schaduw van de andere medische vakgebieden. Door de beperkte aandacht 
voor het onderwerp tijdens de basisopleiding en de lagere salarissen ten opzichte van andere 
specialismen, hebben artsen (te) weinig belangstelling om in dit vakgebied te werken. 
 
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):  
Public health is een belangrijk onderdeel van de geneeskunde maar is niet in alle landen geborgd in de 
medische opleiding. Om de volksgezondheid nationaal en internationaal te bevorderen is het belangrijk 
om artsen voldoende op te leiden in public health. Daarom is internationale uitwisseling van kennis en 
ervaring in het opleiden van artsen in public health van belang. 
 
Trefwoord: Curriculum: Community-based,  Education management: General, Curriculum: Evaluation 
of curriculum 
 
Wijze van presentatie: Poster 
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Over het nut en de noodzaak van voldoende Global Health onderwijs in de 
bachelor Geneeskunde, juist hier, juist nu! 
 
R.R. Bakker, J. de Zeeuw, M.A.C. Versluis 
UMC Groningen 
 
Context/probleemstelling of aanleiding:  
De huidige Covid-19 pandemie laat zien dat de globalisering ons dagelijks beïnvloedt, en daarmee effect 
heeft op onze gezondheid en ons leven. De infectie van ver weg heeft grote gevolgen voor onze 
maatschappij. We leven in een wereld waarin we afhankelijk zijn van elkaar, bijvoorbeeld, de 
grondstoffen voor onze medicijnen worden in China of India gemaakt. 
 
Artsen Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (voorheen tropenartsen) zijn 
specialisten in Global Health. Zij hebben ervaring met het organiseren van zorg tijdens een epidemie, 
triëren en met het werken met een schaarste aan middelen. Veel jongeren hebben belangstelling voor 
deze internationale specialisatie en motiveren zo hun aanmelding voor de opleiding Geneeskunde.  
 
Op elke medische faculteit wordt internationale gezondheidszorg gedoceerd, vaak binnen sociale 
geneeskunde of als keuzevak, met aandacht voor migratie en globalisering. Aan de Groningse 
universiteit is het mogelijk om zich hier vanaf de eerste week van de Bachelor, in de learning community 
Global Health, tot en met het einde van de Masteropleiding in te verdiepen. 
 
Beschrijving van de interventie/innovatie:  
Sinds 2014 beginnen ruim 100 Geneeskundestudenten per cohort binnen de Learning Community 
Global Health. Alle Groningse studenten kunnen kiezen voor een onderwerp naar eigen interesse voor 
hun Bachelorscriptie. In de Master kunnen zij hun belangstelling verbreden via specifieke (buitenlandse) 
coschappen en wetenschappelijk werk. 
De leerdoelen in dit Bachelorprogramma zijn gebaseerd op de 21 Global Health learning outcomes 
zoals geformuleerd door Johnson et al. (Lancet, 2012). Medisch inhoudelijke onderwerpen (diabetes, 
kanker, geestelijke gezondheid, infectieziekten, veilige reproductieve zorg, voeding en epidemiologie) 
worden gekoppeld aan diverse sociaal-culturele contexten. De rol en effecten van 
gezondheidsfinanciering, essentiële geneesmiddelen, armoede en mensenrechten, komen uitgebreid 
aan bod. Er ligt nadruk op het innemen van verschillende perspectieven, en het opbouwen van 
interculturele relaties en netwerken. 
 
Ervaringen/analyse van de implementatie:  
De huidige Covid-19 pandemie laat zien dat er serieuze aandacht moet zijn voor Global Health in elk 
medisch curriculum. 
Studenten leren in een vroeg stadium dat ziekten en patiënten over landsgrenzen gaan. De sociale, 
culturele en politieke context zijn van invloed op de verspreiding van ziekten. Een goede preventie is 
een investering die vele malen terugverdiend kan worden. Een cultureel-sensitieve benadering heeft een 
positief effect, en interdisciplinaire samenwerking de voorkeur. 
 
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):  
Artsen Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde zijn ingezet bij de zorg aan de Covid-19 
patiënten in Nederland. Deze pandemie zal niet de laatste zijn. Daarom is het raadzaam om studenten 
er in elke Bachelor Geneeskunde op voor te bereiden. 
 
Referentie:  
1 Johnson O, Bailey SL, Willott C, et al. (2012) Global Health learning outcomes for students in the UK. 
The Lancet. Vol. 379; p 2034-5 
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Ziekenhuisafdelingen: veelbelovende omgeving om transmuraal te leren 
samenwerken tussen eerste en tweedelijns aios? 

 
N. Looman1, C.F. Fluit1, M. van Wijngaarden1, E. de Groot2, P. Dielissen1, D. van Asselt1, J. de Graaf1, 
N.D. Scherpbier- de Haan1 
1Radboud UMC,2UMC Utrecht 
 
Probleemstelling:  
De transities tussen ziekenhuis en eerstelijnszorg brengen een verhoogd risico op fouten met zich mee 
1. Door groeiende verplaatsingen van ziekenhuiszorg naar de eerstelijn, groeit het aantal transities en 
daarmee het risico op fouten 1. Transmurale samenwerking tussen eerste en tweedelijns artsen wordt 
daarmee nog belangrijker en zo ook de ‘noodzaak’ om tijdens de medische vervolgopleidingen expliciete 
aandacht te besteden aan transmuraal leren samenwerken (transLS) 2. Echter, eerste en tweedelijns 
aios worden geïsoleerd van elkaar opgeleid. De volle curricula bieden weinig mogelijkheid om elkaar te 
treffen en te leren samenwerken 2. Wereldwijd lopen eerstelijns aios enkele maanden ziekenhuisstage 
op afdelingen waar ook tweedelijns aios werken. Deze stages bieden de mogelijkheid tot transLS. Het is 
nog niet wetenschappelijk onderzocht in hoeverre aios transLS tijdens ziekenhuisstages plaatsvindt. We 
verwachten dat dit impliciet tijdens werkplekleren gebeurt. 
Het doel van deze studie is om inzicht te krijgen in het potentieel van ziekenhuisstages voor transLS met 
de volgende onderzoeksvragen: 1. Wanneer en hoe leren eerstelijns en tweedelijns aios transmuraal 
samenwerken tijdens ziekenhuisstages? 2. Wat zijn de mogelijkheden en barrières voor transLS tijdens 
deze stages? 
 
Methode:  
We hebben een constructivistisch etnografisch niet-participerend observatie onderzoek verricht op drie 
spoedeisende hulp en drie geriatrie afdelingen in vijf ziekenhuizen. Hierbij is purposeful sampling 
toegepast. Dit werd gevolgd door 42 diepte-interviews met de geobserveerde eerstelijns aios, 
tweedelijns aios en supervisoren. De observaties en interviews zijn uitgevoerd door twee onderzoekers 
die bekend zijn met de ziekenhuisstage context. De interviews zijn tijdens en na de dataverzameling 
iteratief geanalyseerd met template analysis methode. Dataverzameling was voltooid toen conceptuele 
diepte was bereikt om de onderzoeksvraag te beantwoorden. 
 
Resultaten (en conclusie):  
TranLS vindt plaats via twee routes: 1. incidenteel en impliciet zonder bewuste reflectie, 2. doelbewust 
en expliciet middels geformaliseerde tijd en/of bewuste aanmoediging van supervisoren. Bij het 
opstellen van leerdoelen krijgt transmurale samenwerking beperkte aandacht, dus intentioneel transLS 
vindt nauwelijks plaats. Eerstelijns aios stappen in de rol van tweedelijns aios en brengen zelden hun 
eerstelijns kennis in, behalve op uitnodiging. Tweedelijns aios vragen nauwelijks naar de expertise van 
eerstelijns aios. Volgens deelnemers kan transLS alleen plaatsvinden als een veilige werkomgeving en 
belangrijke praktische aspecten gewaarborgd zijn, zoals gedeelde fysieke ruimte en tijd voor transLS, 
elkaar (informeel) leren kennen en niet teveel hiërarchie op de afdeling. 
Conclusie: Ziekenhuisafdelingen bieden een rijkheid aan mogelijkheden voor transLS. Echter deze 
mogelijkheden worden zelden spontaan benut. Om daadwerkelijk te kunnen profiteren van de 
mogelijkheden, is een verbetering in mindset, professionele identiteit en machtsdynamiek cruciaal. 
 
Discussie:  
De mogelijkheden voor transLS middels werkplekleren op ziekenhuisafdelingen dienen bewust 
geëxpliciteerd te worden. Er zijn lang-bestaande cultuurpatronen tussen eerste en tweedelijns 
geneeskunde waarbij de tweede lijn vaak superieur is. In dat licht past dat tweedelijns aios en 
supervisoren gewend zijn om eerstelijns aios te onderwijzen, maar niet om van hen te leren. Deze 
patronen kunnen mindset voor eenrichtingsleren creëren, waardoor transLS niet spontaan gebeurt. 
Daarnaast staan bestaande teams meer open voor de inbreng van een nieuwkomer, als deze assertief 
is. Eerstelijns aios die gemakkelijk schakelen tussen tweedelijns rol en eerstelijns rol, en zodoende hun 
eerstelijns identiteit proactief uiten, creëren een transmurale discussie en tweerichtingsleren. Hiërarchie 
waarin aios interacteren speelt een rol bij transLS. Bij samenwerking middels brief en telefoon blijken 
machtsverschillen niet van invloed te zijn. Maar bij samenwerking in een team kunnen machtsverschillen 
de psychologische veiligheid ondermijnen, en daarmee het leren transmurale samenwerking. 
 
Referenties:  
1 Kripalani S, LeFevre F, et al. Deficits in communication and information transfer between hospital-
based and primary care physicians: implications for patient safety and continuity of care. Jama. 



2007;297(8):831-841. 
2 Meijer LJ, de Groot E, et al. Intraprofessional collaboration and learning between specialists and 
general practitioners during postgraduate training: a qualitative study. BMC health services research. 
2016;16(a):376. 
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Professionele Identiteitsvorming van huisartsen in opleiding 

 
P.C. Barnhoorn1, V. Nierkens1, A.W.M. Kramer1, M.E. Numans1, W.N.K.A. van Mook2 
1LUMC,2MUMC+ 
 
Probleemstelling:  
Het doel van medische (vervolg)opleidingen is dat aanstaande dokters gaan denken, doen en voelen als 
dokters om zo professionele, goede zorg te kunnen leveren. Het proces hiernaartoe heet professionele 
identiteitsvorming (in het Engels: Professional Identity Formation (PIF)). Over PIF is zowel binnen als 
buiten de geneeskunde theorie ontwikkeld, maar weinig empirisch onderzoek verricht (1,2). Dit geldt a 
fortiori voor de context van de huisartsgeneeskunde. Met deze studie beogen we zicht te krijgen op hoe 
professionele identiteitsvorming zich voltrekt en welke factoren daarop van invloed zijn volgens de 
huisarts in opleiding zelf. Dit met als doel de opleiding huisartsgeneeskunde te informeren zodat 
toekomstige huisartsen in opleiding nog beter in hun PIF kunnen worden begeleid. 
 
Methode:  
We organiseerden 12 focusgroep-interviews, waarin 92 3de jaars AIOS huisartsgeneeskunde van 5 
Nederlandse opleidingsinstituten deelnamen.  We gebruikten een semigestructureerde interviewguide, 
gebaseerd op het PIF-model van Cruess (2). PIF is de meest recente visie op professionaliteit waarbij 
de goede zorgverlener gezien wordt als iemand die de waarden van de zorgverlenersgemeenschap in 
zijn of haar identiteit weet te verenigen, met als resultaat, dat de (aanstaande) zorgverlener ook 
daadwerkelijk gaat denken, doen en voelen als een zorgverlener. Die vorming gebeurt in een 
praktijkgemeenschap door observatie van rolmodellen, interactie met anderen, coaching en feedback. 
De interviews werden opgenomen, getranscribeerd en iteratief en constant vergelijkend open 
gecodeerd, met de factoren uit Cruess’s PIF-model als sensitizing concepts. Hierop volgenden axiale en 
selectieve codering door de gehele groep, totdat consensus was bereikt over de thema’s. 
 
Resultaten (en conclusie):  
De gevonden thema’s waren allen terug te voeren op de factoren uit het PIF-model van Cruess, echter 
met de nodige accentverschillen in deze huisartscontext (1). Een belangrijk, terugkerend thema in de 
professionele ontwikkeling  was ‘hoe de professionele identiteit zich verhoudt tot de persoonlijke 
identiteit’. Dit speelde zowel in de periode van kiezen voor een loopbaan in de huisartsgeneeskunde als 
tijdens de opleiding zelf. AIOS verwoordden dit in termen van ‘het hebben van verschillende rollen’, 
‘grenzen bewaken’ en ‘goed zorgen voor jezelf’, en werk-privé balans. Andere belangrijke thema’s 
waren ‘leren omgaan met onzekerheid’; ‘ontwikkelen van onafhankelijkheid’; en het ‘zich gedurende de 
opleidingstijd steeds meer huisarts voelen, doordat de werkomgeving hen meer als zodanig ging 
aanspreken’, hetgeen het werkplezier bevorderde.  Een belangrijke factor bleek de opleider, zowel direct 
door de rol van huisarts voor te leven, als meer indirect door de wijze van begeleiding bij de andere 
thema’s. 
 
Discussie:  
De PIF van AIOS huisartsgeneeskunde vindt voornamelijk plaats in de opleidingspraktijk. De 
belangrijkste thema’s voor AIOS bleken betrekking te hebben op die praktijk en passen in het model van 
Cruess (1). De context van de huisartsgeneeskunde is deels een unieke context, waarbij specifieke 
thema’s blijken te spelen. De rol van de huisartsopleider in de opleidingspraktijk blijkt bijzonder groot, 
waar het gaat om de reflectie op die thema’s en dus de PIF van AIOS. 
 
Referenties:  
1 Cruess RL, Cruess SR, Steinert Y.(ed.). Teaching medical professionalism: supporting the 
development of a professional identity. Cambridge University Press, 2016. 
2 Cruess RL, Cruess SR, Boudreau JD, Snell L, Steinert Y. A schematic representation of the 
professional identity formation and socialization of medical students and residents: a guide for medical 
educators. Academic medicine : journal of the Association of American Medical Colleges. 
2015;90(6):718-25. 
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De arts-assistent als koorddanser: De kosten baten afweging die arts-
assistenten maken in het vragen van hulp bij het leveren van patiëntenzorg 

 
I.J. Jansen1, R.S. Stalmeijer2, M.E.W.M. Silkens3, K.L. Lombarts1 
1Amsterdam UMC loc. AMC,2Universiteit Maastricht,3University College London 
 
Probleemstelling:  
In het waarborgen van patiëntveiligheid is het essentieel dat arts-assistenten (AIOS) tijdig om hulp 
vragen aan andere zorgprofessionals bij het leveren van patiëntenzorg. Hulp vragen is daarnaast een 
belangrijk onderdeel van leren op de werkplek. Onderzoek naar factoren die AIOS beïnvloeden in het 
hulp vragen, richt zich met name op de rol van supervisoren1. Echter, vindt het werken en leren plaats in 
interactie met diverse andere zorgprofessionals (vb. verpleging, collega’s etc.) binnen een leerklimaat op 
de werkplek2. Verrassend genoeg is de rol van deze andere zorgprofessionals en het leerklimaat nog 
onderbelicht gebleven in proces van hulp vragen. Om dit beter te begrijpen kijkt deze studie met een 
bredere lens naar factoren en actoren die het hulp vragen van AIOS beïnvloeden en hoe AIOS hier 
vervolgens mee omgaan. Dit onderzoek werd gestuurd door de vraag: Hoe komt het besluit van AIOS 
om hulp te vragen tot stand, en hoe beïnvloeden factoren en actoren op de werkplek dit keuzeproces?   
 
Methode:  
Geleid door Constructivist Grounded Theory methodologie, selecteerden we doelgericht AIOS uit één 
academisch ziekenhuis van verschillende specialismen, opleidingsjaren en sekse. Dit resulteerde in 18 
semigestructureerde interviews gehouden tussen februari 2019 en december 2019. Het verzamelen, 
coderen en analyseren van de data had een iteratief karakter, gekenmerkt door de voortdurende 
vergelijking van codes om thema’s te identificeren en relaties tussen thema’s te verkennen. In een later 
stadium van het onderzoek hebben we theoretische sampling toegepast totdat we theoretische saturatie 
bereikten. 
 
Resultaten (en conclusie):  
AIOS beschreven de beslissing om hulp te vragen als een constante afweging van vier aspecten: 1) het 
bieden van veilige en goede patiëntenzorg, 2) de motivatie om zelfstandig te werken en handelen, 3) het 
behouden van geloofwaardigheid als jonge arts, en 4) het borgen van een goede relatie met alle 
zorgprofessionals. AIOS illustreerden het balanceren van de vier aspecten als een interne dialoog, die in 
elke situatie binnen de patiëntenzorg optrad als ze overwogen hulp te vragen. De interne dialoog werd 
beïnvloed door omgevingsfactoren op de werkplek: de relatie met supervisoren, interacties met andere 
zorgprofessionals binnen de afdeling en de leeromgeving. In de wisselwerking tussen enerzijds de 
interne dialoog en omgevingsfactoren op de werkplek, stond het bieden van veilige zorg altijd centraal. 
 
Discussie:  
Dit onderzoek verbrede de lens waarmee werd gekeken naar hulp vragen bij het leveren van 
patiëntenzorg. Deze lens gaf een completer beeld van het sociaal complexe proces van hulp vragen 
voor AIOS. In het besluit om hulp te vragen, vonden we dat AIOS goede en veilig zorg vooropstelde 
naast de persoonlijke zoektocht naar autonomie en geloofwaardigheid. We stelde vast dat actoren en 
factoren op de werkplek interacteren met deze interne dialoog van AIOS. Dit onderschrijft het belang om 
theorieën rondom werkplekleren te gebruiken, teneinde alle factoren en actoren die van invloed zijn op 
het hulp vragen - en daarmee leren - van AIOS te duiden. Tevens heeft het leerklimaat wat een afdeling 
creëert invloed op het proces van hulp vragen. Daarentegen vertelden AIOS dat afdelingen zich hier nog 
niet voldoende bewust van zijn. Om de patiëntveiligheid en het leren van AIOS te blijven borgen, is het 
belangrijk dat afdelingen zich bewust zijn de expliciete en impliciete verwachtingen die zij uitdragen. 
Toekomstig onderzoek zou kunnen kijken naar hoe supervisoren en verpleegkundigen het proces van 
hulp vragen van AIOS ervaren en welke rol zij hierin zien voor zichzelf. 
 
Referenties:  
1 Kennedy TJT, Regehr G, Baker GR, Lingard L. Preserving professional credibility: grounded theory 
study of medical trainees’ requests for clinical support. Bmj. 2009;338:b128. 
2 Billett S. Learning through work: workplace affordances and individual engagement. Journal of 
Workplace Learning. 2001;13(5):209-14. 
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Het is wit maar staat niet in de weg: De samenhang tussen leerklimaat en 
sociale cohesie in de coschappen 

 
S. Mijnheere, S.N.E. Meeuwissen, R.E. Stalmeijer 
Universiteit Maastricht 
 
Probleemstelling:  
Coassistenten rouleren langs verschillende gezondheidszorglocaties en afdelingen met als doel te leren 
uit ervaringen op de werkplek. Het leerklimaat wordt gezien als een belangrijke maatstaf voor de 
leermogelijkheden op een werkplek1 en wordt derhalve vaak gemeten als onderdeel van 
onderwijskwaliteit. De introductie van longitudinale coschappen heeft naast het leerklimaat ook het 
belang van ‘sociale cohesie’2 als voorwaarde voor leermogelijkheden voor het voetlicht gebracht. 
Sociale cohesie benadrukt de mate waarin de coassistent voelt actief deel te zijn van het zorgteam. De 
vraag is echter in hoeverre een goed leerklimaat gerelateerd is aan het ervaren van sociale cohesie en 
hoe dit de leermogelijkheden op de werkplek beïnvloedt. Deze studie had tot doel 1) te onderzoeken in 
hoeverre er sprake is van samenhang tussen het door coassistenten ervaren leerklimaat en de ervaren 
sociale cohesie, en 2) te onderzoeken hoe coassistenten deze eventuele samenhang verklaren. 
 
Methode:  
Deze verklarende, mixed-methods studie is uitgevoerd onder coassistenten van de Universiteit 
Maastricht. De relatie tussen ervaren leerklimaat en sociale cohesie werd onderzocht middels 
retrospectieve, kwantitatieve analyse van werkplekevaluaties van alle coschappen verzameld tussen 
december 2015 en december 2019. De correlatie tussen leerklimaat en sociale cohesie werd berekend 
middels Pearson’s correlatiecoëfficiënt. ANOVA en de Turkey’s range test werden gebruikt om 
leerklimaat en sociale cohesie te vergelijken tussen verschillende coschappen en ziekenhuizen. Een p-
waarde <0.05 werd als significant beschouwd. Daarnaast werd de narratieve feedback uit de 
werkplekevaluaties en een semigestructureerde focusgroep onder 8 laatstejaars coassistenten gebruikt 
om de relatie tussen leerklimaat en sociale cohesie nader te onderzoeken. Narratieve feedback en 
getranscribeerde focusgroep data werd thematisch geanalyseerd door twee onderzoekers, waarna het 
gehele onderzoeksteam middels discussie overkoepelende thema’s identificeerde. 
 
Resultaten (en conclusie):  
Na exclusie van incomplete vragenlijsten werden 6461 werkplekevaluaties geïncludeerd voor analyse. 
Er was sprake van een matig positieve correlatie tussen leerklimaat en sociale cohesie (r0,693; 
p<0,000). Daarnaast waren er significante verschillen tussen coschappen: huisartsgeneeskunde, 
psychiatrie en neurologie scoorden significant hoog op sociale cohesie en oogheelkunde en KNO 
significant laag. Leerklimaat scoorde significant hoog bij huisartsgeneeskunde en neurologie en 
significant laag bij oogheelkunde. Ziekenhuizen zonder arts-assistenten scoorden significant hoger op 
sociale cohesie en leerklimaat dan ziekenhuizen met arts-assistenten. Uit de narratieve feedback en 
focusgroep bleek dat coassistenten de samenhang tussen leerklimaat en sociale cohesie dagelijks 
ervoeren. De verbindende factor was volgens hen de mate waarin zij een betekenisvolle rol kregen 
binnen het zorgproces. De betekenisvolle rol ervoeren zij door (i) actieve participatie in de zorg en (ii) 
interesse in hen als lerende en persoon door diverse actoren op de werkplek. De betekenisvolle rol werd 
gezien als een samenspel tussen de coassistenten zelf, de actoren uit het zorgteam en de formele 
onderwijsorganisatie op de werkplek. 
 
Discussie:  
Leerklimaat en sociale cohesie lijken samen te hangen en bepalend te zijn voor de leermogelijkheden 
van coassistenten. Actief kunnen en mogen bijdragen op de werkplek, maar ook oog voor de 
coassistent zelf zijn hierin essentieel. Diverse actoren in het zorgteam en de organisatie van het 
onderwijs op de werkplek hebben bovendien een rol in het ervaren leerklimaat en de sociale cohesie. 
Deze uitkomsten kunnen gebruikt worden door de coschapwerkplekken om de kwaliteit van het coschap 
te verhogen middels aandacht voor de rol van de student als deel van het team, als lerende en als 
persoon. 
 
Referenties:  
1 Strand P, et al. Development and psychometric evaluation of the Undergraduate Clinical Education 
Environment Measure (UCEEM). Med Teach. 2013;35(12):1014-26. 
2 Appelbaum NP, et al. Perceived influence of power distance, psychological safety, and team cohesion 
on team effectiveness. J Interprof Care. 2020;34(1):20-6. 
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De invloed van context op het implementeren van transnationale curriculum 
innovatie projecten 

 
F. Velthuis, M. de Carvalho Filho, A. Winter, E. Helmich, A.D.C. Jaarsma 
UMC Groningen 
 
Probleemstelling:  
Om economische groei, werkgelegenheid, gelijke kansen en inclusie binnen Europa te stimuleren, en 
verbetering en harmonisatie van onderwijs te bevorderen, ondersteunt de Europese Unie transnationale 
curriculum innovatieprojecten door middel van projectgelden. Eén van de uitdagingen van de 
implementatie van transnationale curriculuminnovaties heeft betrekking op de verscheidenheid aan 
contexten (verschillende landen, verschillende instituten) waarin de nieuwe onderwijsmodules moeten 
worden opgenomen. In de literatuur wordt de belangrijke rol van context benadrukt bij curriculum 
veranderingen (Whitehead, 2017), maar tot op heden zijn er weinig empirisch studies die de rol van 
context nader hebben beschouwd. Deze studie gaat daarom dieper in op de contextuele aspecten die 
van invloed zijn op de implementatie van nieuw ontwikkelde onderwijsmodules, in 
gezondheidszorgcurricula in drie Europese landen. 
 
Methode:  
In mei en juni 2018 vonden individuele, face-to-face interviews plaats in universiteiten in Duitsland, 
Slowakije en Italië, met projectleiders van IMPACCT; een transnationaal curriculum innovatieproject dat 
onderwijsmodules voor geneeskunde en verpleegkunde studenten ontwikkelt rondom het thema ‘health 
literacy’ (gezondheidsvaardigheden). Daarnaast werden 5 tot 7 stakeholders geïnterviewd. We hebben 
een template analyse uitgevoerd, een vorm van thematische analyse, waarbij een template werd 
ontwikkelt op basis van thema’s en onderwerpen die in de data naar voren kwamen. 
 
Resultaten (en conclusie):  
We zagen in de contextuele aspecten twee overkoepelende thema’s waarin verschillen optraden tussen 
de verschillende instituten die helpend en hinderend waren voor de implementatie: 1) de drijvende 
krachten achter verandering en 2) de processen van verandering. De drijvende krachten achter 
verandering bevatte de verschillende institutionele percepties over het belang van het projectonderwerp 
(health literacy en sociale vaardigheden in het algemeen), verschillen in de beschikbaarheid van reeds 
bestaande cursussen waar de modules in zouden kunnen worden opgenomen (bijv. 
communicatieonderwijs), de (soms zeer negatieve) houding in de zorg (en daarmee van docenten) ten 
aanzien van patiënten met lage gezondheidsvaardigheden en verschillende motieven voor deelname 
aan het innovatieproject. De veranderingsprocessen hadden te maken met de verschillende 
institutionele posities van de projectleiders, de verschillende impliciete en expliciete organisatieregels, 
zoals het wel of niet volgen van (in)formele routes, de timing van de innovatie in het instituut en 
beschikbaarheid van middelen. 
 
Discussie:  
De resultaten van deze empirische studie laten zien dat elke institutionele context verschillende 
behoeften heeft en vraagt om verschillende benaderingen om de implementatie van onderwijsmodules 
mogelijk te maken. Hoewel een aantal zaken voor de hand liggend lijken, zoals timing en 
beschikbaarheid van middelen, zijn er ook een paar nieuwe bevindingen die belangrijk zijn om bewust 
van te zijn bij transnationale curriculumveranderingsprocessen. Bijvoorbeeld de (negatieve) houding van 
mensen jegens het onderwerp van de modules. Hoewel dit logisch klinkt, was dit voor de projectleiders 
soms zeer onverwachts en was het zoeken naar manieren om implementatie alsnog mogelijk te maken, 
wat in een aantal gevallen ook maar zeer beperkt lukte, of alleen in aangepaste vorm. De harmonisatie 
van onderwijs binnen de EU die wordt nagestreefd met dergelijke projecten roept dan ook vragen op 
(hoe haalbaar is dat?) en sluit aan bij de huidige discussies over de globalisering van onderwijs waarin 
spanning ontstaat tussen harmoniseren enerzijds en contextualiseren anderzijds (Bates et al 2019). 
Geadviseerd wordt om vroegtijdig een uitgebreide analyse te doen van de deelnemende instituten om te 
anticiperen op contextuele verschillen, behoeften en mogelijkheden. 
 
Referenties:  
1 Bates, J., Schrewe, B., Ellaway, R. H., Teunissen, P. W., & Watling, C. (2019). Embracing 
standardisation and contextualisation in medical education. Medical education, 53(1), 15-24. 
2 Whitehead, C. R. (2017). Getting off the carousel: De-centring the curriculum in medical education. 
Perspectives on medical education, 6(5), 283-285. 
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Leren op de werkplek: rol en gebruik van informele feedback bij arts-patiënt 
communicatie 

 
C. Sehlbach1, P.W. Teunissen1, E.W. Driessen1, S. Mitchell2, F.W.J.M. Smeenk1, G.U. Gernot3, M.J.B. 
Govaerts1 
1MUMC+,2World Heart Federation,3Johann Wolfgang Goethe University 
 
Probleemstelling:  
We verwachten van artsen dat ze ook na het afronden van hun opleiding blijven leren en zich blijven 
ontwikkelen. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat een groot deel van dit leren informeel en vaak 
onbewust op de werkplek plaatsvindt (1). Om artsen in het proces van levenslang leren te 
ondersteunen, is het belangrijk om een beter beeld te krijgen van hoe artsen in en door hun dagelijkse 
praktijk (blijven) leren. Voor deze studie conceptualiseren wij “leren” als een individueel, sociaal proces 
van betekenis geven aan persoonlijke ervaringen(en) die bijdragen aan iemands persoonlijke en 
professionele ontwikkeling, met als resultaat het bekrachtigen of aanpassen van bepaald gedrag. Hierbij 
kunnen artsen, naast formele feedback, gebruik maken van informele feedbacksignalen uit hun 
werkomgeving zoals (non-)verbale reacties van patiënten of gesprekken met collega’s. Deze feedback 
kan het leren in en van het werk faciliteren (2). In de dagelijkse praktijk kan het echter moeilijk zijn om 
deze signalen te herkennen en te gebruiken, om op het eigen gedrag te reflecteren en van te leren. Doel 
van dit onderzoek was daarom om beter te begrijpen hoe artsen informele feedback in de dagdagelijkse 
praktijk herkennen en gebruiken. We hebben daarbij specifiek gekeken naar hoe artsen leren van 
informele feedback in arts-patiënt communicatie, omdat communicatie een complexe maar cruciale 
vaardigheid is voor een goede arts-patiënt relatie, die vooral in de praktijk en door informeel leren wordt 
ontwikkeld. 
 
Methode:  
Om te begrijpen hoe artsen informele bronnen van feedback gebruiken, hebben we arts-patiënt 
interacties in één academisch en één niet-academisch ziekenhuis geobserveerd (N=100), gevolgd door 
semigestructureerde interviews met de 10 geobserveerde longartsen. Voor de groep van longartsen is 
gekozen omdat longartsen patienten met zowel acute, chronische en terminale aandoeningen 
behandelen, en omdat er vaak sprake is van een lange en/of intensieve arts-patiëntrelatie. Gegevens 
werden iteratief verzameld en geanalyseerd volgens de principes van constructivist-grounded theorie. 
 
Resultaten (en conclusie):  
Na de stappen van open, axiaal en selectieve codering hebben we een conceptueel model kunnen 
opstellen dat beschrijft hoe longartsen signalen uit hun dagelijkse praktijk gebruiken om op hun 
communicatiegedrag te reflecteren en hun communicatie aan te passen. We zagen enorme variatie in 
communicatief gedrag, zowel binnen als tussen longarts-patiënt interacties. Artsen herkenden en 
gebruikten specifieke en terugkerende informele feedback signalen om hun gedrag in de interactie met 
de patiënt aan te passen: artsen monitorden hun gedrag voortdurend. Op basis van eerdere ervaringen 
en patiënt contacten hadden artsen een ‘communicatief gedragsrepertoire’ ontwikkeld waar ze constant 
gebruik van maakten. Artsen zagen bepaalde interacties met patiënten als leermomenten en stimulans 
hun repertoire bij te stellen of te verfijnen, met name als de feedback aanleiding gaf tot emoties, die 
soms bijdroegen om het repertoire bij te stellen. Onze resultaten laten tevens verschillen zien dat artsen 
verschillen in de mate waarin ze feedback signalen herkennen en deze zien als leermogelijkheden in de 
dagelijkse praktijk. Dit werd met name bepaald door contextuele, persoonlijke en interpersoonlijke 
factoren. Terwijl sommige artsen zelf aangaven dat ze minder geneigd waren om hun 
communicatiegedrag te veranderen, maakten anderen gebruik van kritische incidenten om hun 
communicatie repertoire bij te stellen. Weer anderen waren constant bezig met reflecteren op hun 
(communicatie)gedrag, het zoeken van nieuwe leermogelijkheden en met het bijschaven van hun 
communicatie repertoire. 
 
Discussie:  
De observaties en interviews waren instrumenteel bij het onderzoeken van het communicatiegedrag van 
artsen. We zagen een grote variatie in hoe artsen informele feedback gebruiken. Onze bevindingen 



suggereren mogelijkheden om het bewustzijn van leermogelijkheden in de dagelijkse praktijk te 
vergroten. 
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Waarom hebben aios een voorkeur voor paternalistische besluitvorming? Een 
interviewstudie 

 
E.M. Driever 
Isala klinieken 
 
Probleemstelling:  
Samen beslissen wordt de laatste jaren gepresenteerd als het voorkeursmodel van besluitvorming in de 
spreekkamer. Echter, in de praktijk wordt het nog maar weinig toegepast. In een vragenlijstonderzoek in 
2018 toonden we aan dat aios vaker voorkeur hebben voor paternalistische besluitvorming (arts beslist 
over behandeling) (1). De redenen voor deze voorkeur is onbekend. Daarom onderzochten wij de 
denkbeelden van aios over besluitvorming in de spreekkamer om een verklaring te vinden voor hun 
voorkeur voor paternalistische besluitvorming. 
 
Methode:  
Semigestructureerde interviews werden gehouden met 12 aios in Isala, een topklinisch 
opleidingsziekenhuis in Zwolle. Aan de hand van eigen praktijkvoorbeelden reflecteerden aios op hun 
manier van besluitvorming in medische consulten. Interviews werden opgenomen, getranscribeerd en 
geanalyseerd volgens de grounded theory methode, waarin codes en thema’s tot stand kwamen door 
iteratieve constante vergelijking. 
 
Resultaten (en conclusie):  
Aios beschreven vier thema’s die hun besluitvorming beïnvloeden. Als eerste noemden ze 
contextfactoren: leeftijd en comorbiditeit van de patiënt, logistieke zaken (beschikbare tijd) en de rol van 
de supervisor tijdens voorspreking casuïstiek. Aios gaven aan dat hun medische kennis soms 
ontoereikend was om patiënten te kunnen voorlichten over verschillende behandelmogelijkheden. Aios 
hadden ze een onjuist beeld van het begrip ‘samen beslissen’: ze verwarden het met het vragen van 
informed consent of met de beslissing overlaten aan de patiënt. De voorkeur van aios voor het 
paternalistische besluitvorming lijkt echter vooral gebaseerd op hun overtuiging dat zij verantwoordelijk 
zijn voor het stellen van de juiste diagnose en het adviseren/toepassen van de beste behandeling. Ze 
zijn er ook van overtuigd dat er bijna altijd een juiste diagnose en een beste evidence-based 
behandeling te vinden is. 
 
Discussie:  
De door de aios genoemde factoren die hun besluitvorming beïnvloeden (contextfactoren, onvoldoende 
medische kennis, beperkte kennis over de stappen van samen beslissen) zijn in de literatuur eerder 
beschreven als barrières voor het toepassen van samen beslissen in de praktijk. In ons onderzoek 
bleken echter vooral de overtuigingen van de aios over hun rol als dokter in het besluitvormingsproces 
hun te beperken in de mogelijkheid om patiënten actief te betrekken bij het nemen van een besluit dat 
aansluit bij de wensen/voorkeuren van de patiënt. 
Met het model van de logische niveaus van Bateson (2) – dat zes niveaus beschrijft waarop mensen 
denken, leren, veranderen en functioneren – kunnen wij onze resultaten in een theoretisch kader 
plaatsen. De zes niveaus zijn omgeving, gedrag, competenties, overtuigingen, identiteit en missie. 
Volgens de aios hebben contextfactoren (omgeving) invloed op hun besluitvorming (gedrag). De 
besluitvorming wordt ook beïnvloed door de beperkingen in medische kennis en de kennis over samen 
beslissen van de aios (competenties). De besluitvorming van aios wordt echter met name bepaald door 
de sterke overtuiging dat ze verantwoordelijk zijn voor het vinden van de “juiste diagnose” en het 
toepassen van de “beste behandeling” (overtuigingen en identiteit). In het model van Bateson hebben 
deze dieperliggende niveaus een sterkere invloed op het gedrag dan competenties en omgeving. 
Onze resultaten suggereren dat het trainen van aios in de vaardigheden van samen beslissen slechts 
beperkte invloed zal hebben op hun gedrag in de spreekkamer. Voor effectieve scholing van aios in 
samen beslissen, moet er ook aandacht worden besteed aan de overtuigingen van de aios over hun rol 
als dokter. Dit onderstreept het belang van expliciete aandacht voor de vorming van professionele 
identiteit van medisch studenten en aios in hun opleidingscurricula. 
 
Referenties:  
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2 Bateson G. Steps to an Ecology of Mind. The logical categories of learning and communication. The 
University of Chicago Press edition. 2000 
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Ontwikkeling en validatie van de QUICK (QUality Instrument for ClerKships): 
een compact meetinstrument om de kwaliteit van coschappen te beoordelen 

 
N.J.E. Oostdijk1, S.J. Post2, J. Schönrock-Adema3, C.M. Haring1, I.M. Nijholt4, P.L.P. Brand4 
1Deventer Ziekenhuis,2Universiteit Groningen,3UMC Groningen,4Isala ziekenhuis 
 
Probleemstelling:  
Iedere medische faculteit in Nederland voert haar kwaliteitscyclus rondom de coschappen uit met een 
eigen ontworpen meetinstrument. Deze meetinstrumenten zijn niet gevalideerd. Uit eerder onderzoek 
bleek dat coassistenten behoefte hebben aan een uniforme kwaliteitsmeting van ieder coschap, om de 
kwaliteit van coschappen tussen afdelingen en ziekenhuizen onderling te kunnen vergelijken en, waar 
nodig, gerichte acties te kunnen ondernemen op grond van de feedback van de coassistenten.1 Het doel 
van deze studie was om een compact, betrouwbaar en valide meetinstrument te ontwikkelen voor de 
kwaliteit van coschappen op basis van een stevig theoretisch fundament. 
 
Methode:  
Op grond van literatuur- en documentonderzoek zijn alle items verzameld uit bestaande instrumenten en 
vragenlijsten voor de kwaliteit van coschappen. Deze items zijn ingedeeld in drie domeinen die de 
kwaliteit van de medische leeromgeving omschrijven: inhoud, sfeer en organisatie.2 Middels een Delphi-
procedure onder coassistenten, opleiders en onderwijskundigen zijn hieruit de items gekozen die het 
Delphi-panel het meest relevant achtte voor het meten van de kwaliteit van coschappen. Deze items zijn 
als conceptvragenlijst uitgezet onder alle tweedejaars masterstudenten van de Opleidings- en Onderwijs 
Regio Noord Oost Nederland die daarvoor informed consent gaven. Zij vulden de items op de 
conceptvragenlijst in op een 5-punts Likert schaal aan de hand van hun laatst gelopen coschap. We 
berekenden de interne consistentie van elk domein met Cronbach’s ?. De dataset werd gesplitst in een 
derivatie- en een validatie-dataset. In de derivatiedataset werd het aantal items per domein gereduceerd 
door de items te kiezen met de hoogste item-totaalcorrelatie en met inhoudelijk een zo volledig 
mogelijke dekking van het domein. In de validatiedataset werd de ingekorte ‘QUality Instrument for 
ClerKships’ (QUICK) gevalideerd door de gecorrigeerde item-totaalscore correlaties per gekozen item 
en de correlatie en verklaarde variantie tussen de domeinscores van de conceptvragenlijst en de QUICK 
te berekenen. De laatste aanpassingen aan de QUICK zijn gedaan op grond van inhoudelijke feedback 
van kwaliteitscoördinatoren van medisch onderwijs van alle Nederlandse medische faculteiten. 
 
Resultaten (en conclusie):  
Na literatuur- en documentonderzoek ontstond een itembank van 249 items. Deze werd in de Delphi-
procedure teruggebracht tot een conceptvragenlijst van 45 items, die vervolgens door 185 tweedejaars-
masterstudenten volledig werd ingevuld. Na itemreductie in de derivatiedataset resulteerde dit in de uit 
15 items bestaande QUICK (5 over inhoud, 5 over sfeer en 5 over organisatie). De interne consistentie 
van de QUICK en haar domeinen was hoog (Cronbach’s ? 0,88, 0,73, 0,84 en 0,67). De correlaties 
tussen de totale domeinscores van de QUICK en de conceptversie waren zeer hoog (>0,85; p<0,001). 
De variantie in de domeinscores van het concept-meetinstrument werd voor >85% verklaard door de 
items van de verkorte QUICK. De QUICK is een gevalideerd meetinstrument voor de kwaliteit van 
coschappen van Nederlandse geneeskundestudies, gebaseerd op een solide theoretisch fundament. 
 
Discussie:  
Het doel om een compact, betrouwbaar en valide meetinstrument voor de kwaliteit van coschappen te 
ontwikkelen is bereikt. Door het samenbrengen van de reeds bestaande instrumenten, een solide 
theorie en de opinie van kwaliteitscoördinatoren heeft de QUICK een breed draagvlak. Aangezien onze 
studie is beperkt tot tweedejaars masterstudenten, die vierweekse coschappen lopen is 
vervolgonderzoek nodig naar de bruikbaarheid, generaliseerbaarheid en effectiviteit van de QUICK over 
het hele spectrum aan coschappen. 
 
Referenties:  
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Een fenomenologisch onderzoek van patiënt-ervaringen tijdens observatie van 
aios door opleiders: de mythe van de vlieg op de muur 
 
C.B.T. Rietmeijer 
Amsterdam UMC loc. VUmc 
 
Probleemstelling:  
Observatie van aios door opleiders is een belangrijk didactisch middel in de medische 
vervolgopleidingen. De implementatie van observatie in de opleidingspraktijk laat echter te wensen 
over1. Onderzoek laat zien dat opleiders en aios veel redenen kunnen hebben om observatie te 
vermijden. Een aantal van deze redenen is patiënt-gerelateerd. Aios ervaren tijdens observatie vaak 
ongemak ten opzichte van de patiënt; ze hebben het gevoel zich onnatuurlijk te gedragen of zijn bang 
hun geloofwaardigheid te verliezen. Zowel aios als opleiders vinden het vaak lastig als de patiënt met de 
opleider praat en niet met de aios. We weten niet hoe de patiënt naar deze zaken kijkt of, breder, hoe 
het is om als patiënt een consult met een aios te hebben terwijl een opleider observeert. Een beter 
begrip hiervan kan aios en opleiders helpen hun gedrag tijdens observatiesituaties op de patiënt af te 
stemmen, voor diens welzijn en goede zorg, als ook voor het meer ontspannen gebruik van observatie 
voor het leren van de aios. 
 
Methode:  
Dit onderzoek vond plaats aan de huisartsopleiding van het Amsterdam UMC, locatie VUmc. Data-
verzameling en analyse verliepen volgens de principes van interpretatieve fenomenologie2. Wij 
interviewden 11 patiënten direct nadat zij in een observatie-situatie hadden geparticipeerd. De interviews 
waren minimaal gestructureerd en gericht op het zo goed mogelijk terughalen van wat de patiënt zojuist 
had beleefd. Analyse van elk transcript vond plaats door eerst in één zin te beschrijven wat dit transcript 
als geheel zei over het fenomeen als patiënt in een observatiesituatie aanwezig zijn. Dit werd gevolgd 
door vier rondes van open codering van het transcript op geleide van vier existentiële elementen van 
ervaring: beleefd lichaam, beleefde plaats, beleefde tijd en beleefde relatie. Constante reflexiviteit, 
tevoren en naar aanleiding van elke stap, werd vastgelegd in uitgebreide memo’s. Door verdere 
fenomenologische reductie kwamen wij tot de beschrijving van enkele essentiële elementen van 
observatiesituaties die elk een specifieke impact hadden op de beleving van patiënten. 
 
Resultaten (en conclusie):  
Patiënten vonden observatie belangrijk voor het leren van de aios en ze zagen het vaak als een win-win 
situatie: zij kregen extra aandacht en de aios kon aan hen leren. Opvallend in onze bevindingen was de 
dynamiek in de triade patiënt-aios-opleider. Patiënten zagen in observatiesituaties een jongere dokter 
die werd geobserveerd door een oudere, meer ervaren dokter. Vanuit hun behoefte aan goede zorg 
zochten patiënten momenten van contact met de oudere dokter op zoek naar bevestiging dat ze de 
goede zorg kregen. 
Daarnaast zagen patiënten in observatiesituaties een dokter die ze niet of nauwelijks kenden en hun 
eigen, vertrouwde huisarts. Patiënten zochten momenten van contact met hun huisarts om uiting te 
geven aan deze verbondenheid. Patiënten realiseerden zich wel dat zij met de aios in gesprek waren 
maar zagen korte momenten van contact met de opleider niet als een probleem. 
 
Discussie:  
Ons fenomenologische onderzoek van patiënt-ervaringen in observatiesituaties bracht enkele essenties 
van dit fenomeen aan het licht, waaronder de noodzaak van enig contact tussen de patiënt en de 
opleider. Deze bevinding maakt het didactische concept van observeren als vlieg op de muur, zoals 
veelal gepromoot, onrealistisch en ongewenst. Wij suggereren een nieuwe naam voor deze vorm van 
observatie waarbij de opleider in de ruimte aanwezig is: participerende observatie (participative direct 
observation). Deze term benadrukt dat de opleider altijd in enige mate meedoet in de interactie. De 
uitdaging is dit goed af te stemmen op de behoeften van de patiënt en de aios. 
 
Referenties:  
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observation of clinical skills in medical education. Perspect Med Educ. 2017;6(5):286-305. 
2 Zahavi, D. (2018). Phenomenology: the basics. Routledge. 
 
Trefwoord: Medical education: Postgraduate education, Teachers/Trainers: Roles of the teacher, 
Research in medical education: Methodologies 
Wijze van presentatie: Onderzoekspaper 



D13.1  

Het proces van zelfregulerend leren in de klinische omgeving: inzichten uit een 
longitudinaal onderzoek bij erkende medische specialisten 

 
K. Cuyvers, P. van den Bossche, V. Donche 
Universiteit Antwerpe 
 
Probleemstelling:  
Niettegenstaande de bestaande inzichten aangaande zelfregulerend leren (ZRL) in de klinische 
omgeving (van Houten-Schat et al., 2018), is onderzoek naar ZRL van erkende medische specialisten 
erg schaars. Begrip en inzichten ontbreken over hoe medische specialisten hun leerproces zelfgestuurd 
vormgeven wanneer er een medische curriculum hen niet ondersteunt. In onderzoek naar ZRL in 
werkplekcontexten worden meestal cross-sectionele zelf-rapportage technieken gebruikt om 
retrospectief en buiten de authentieke context ZRL te meten (Cuyvers et al., 2020). Het ontbreekt 
daarmee aan inzichten aangaande de manier waarop ZRL zich daadwerkelijk ontvouwt als dynamisch 
proces in de authentieke omgeving in relatie tot de beroepsuitoefening en doorheen de tijd. Deze studie 
heeft tot doel het bestaande begrip te vergroten over het proces van ZRL door het te bestuderen zoals 
het werkelijk plaatsvindt in de klinische omgeving. 
 
Methode:  
Een longitudinaal multiple case-study onderzoek werd opgezet met 13 Vlaamse erkende specialisten 
van verschillende disciplines. Langetermijn observaties (schaduwen) werd gecombineerd met 
onmiddellijk aansluitende stimulated recall interviews om zicht te krijgen op de zichtbare en niet-
zichtbare ZRL-strategieën die medische specialisten gebruiken. Toestemming van ethische commissies 
werd bekomen en geïnformeerde toestemming ondertekend. Veldnota’s en audio-opnames werden 
verbatim getranscribeerd en geïntegreerd. Drie informatierijke cases werden geselecteerd door middel 
van criteria en maximum variatie selectie. De data werden geanalyseerd door middel van verticale 
within-case analyse, gevolgd door cross-case analyse met behulp van Nivivo 12. Daarnaast werd per 
case sequentiële ‘intraperson’ analyse gedaan, waarbij de relaties in strategie-gebruik doorheen de tijd 
werd onderzocht. 
 
Resultaten (en conclusie):  
Dit onderzoek toont aan dat erkende medische specialisten een grote variatie aan ZRL-strategieën 
aanwenden om het proces van ZRL in de klinische omgeving vorm te geven. Strategieën die het proces 
initiëren: “aanvangsstrategieën”, doen vorderen: “voortgangsstrategieën”, en evalueren: 
“evaluatiestrategieën”. Daarnaast kunnen strategieën geïdentificeerd worden die een voorwaarde 
vormen om daadwerkelijk tot ZRL te komen: de “paraatheidstrategieën”. Alert zijn voor uitdagingen 
tijdens de beroepsuitoefening, ook tijdens activiteiten die op het eerste zicht routine lijken, herkennen 
van leeropportuniteiten, bewustzijn van leernoden, zichzelf, en de eigen prestaties en dat wat anderen 
zeggen in vraag stellen, behoren tot de gevonden strategieën. Deze ZRL-strategieën moeten 
ondernomen worden, wil de medische specialist komen tot het formuleren van leerdoelen, ondernemen 
van leeractiviteiten, monitoren en evalueren van eventuele leeruitkomsten. 
Verder tonen de resultaten dat ZRL zich voordoet als een dynamisch proces met strategieën die 
onderling in relatie staan. ZRL ontplooit zich als een zogenaamd “zelfgestuurd leertraject”. Binnen zo’n 
zelfgestuurd leertraject, werden feedback-loops geïdentificeerd. Via feedback-loops dient informatie over 
de voortgang van het leerproces in functie van het vooropgestelde leerdoel als input voor het 
ondernemen van een andere, vaak reeds eerder gebruikte ZRL-strategie. Reflectie als strategie voor 
ZRL komt naar voor in relatie tot alle andere ZRL-strategieën. 
 
Discussie:  
Eerder onderzoek toonde ook al aan dat een variatie aan ZRL-strategieën wordt gebruikt in de klinische 
omgeving. De “paraatheidstrategieën” werden echter niet eerder geïdentificeerd in onderzoek naar ZRL 
in de klinische omgeving. Ze verruimen daarmee het bestaande begrip. In tegenstelling tot wat 
veelvuldig onderzoek in formele leeromgevingen eerder aantoonde verloopt ZRL in de klinische 
omgeving niet in fasen. Eerder wordt in het samenspel van strategieën met feedback-loops een open 
dynamisch proces gevonden. Dit onderzoek levert een empirische bijdrage aan het onderzoeksveld 
door inzicht in de manier waarop ZRL als proces in de authentieke klinische omgeving vorm krijgt 
doorheen de tijd. 
 
Referenties:  
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Belemmerende en bevorderende factoren voor AIOS om hun toekomstige rol 
als medisch specialist in het oncologisch multidisciplinair overleg aan te leren 
Een kwalitatieve studie 

 
J.E.W. Walraven1, C.H.M. van der Meulen1, G.J. Hesselink1, V.E.P.P. Lemmens2, J.J.M. van der 
Hoeven1, R.H.A. Verhoeven2, I.M.E. Desar1 
1Radboud UMC,2Integraal kanker centrum Nederland 
 
Probleemstelling:  
In het oncologische multidisciplinaire overleg (MDO) wordt voor patiënten met kanker het optimale 
behandelplan besproken. Het MDO wordt wereldwijd gezien als hoeksteen voor goede kankerzorg. In 
Nederland streeft men er naar dat 90% van alle patiënten met kanker in een veelal tumorsoort-specifiek 
MDO besproken worden. Toenemende patiëntaantallen vragen om efficiënte MDO-discussies, hetgeen 
zowel individuele competenties (communicatie en kennis) alsook team competenties (samenwerken en 
leiderschap) vergt.1 Deze vaardigheden worden artsen in opleiding tot specialisten (AIOS) geacht te 
ontwikkelen tijdens MDO-deelname volgens het meester en gezel principe. Echter, de huidige generatie 
medisch specialisten die participeert in de MDO’s is niet getraind om te werken in multidisciplinair 
teamverband en een open teamcultuur is niet vanzelfsprekend.2 Formele scholingsprogramma’s rondom 
interprofessionele samenwerking ontbreken. Deze studie exploreert de belemmerende en bevorderende 
factoren voor het aanleren van competenties die noodzakelijk zijn voor goede MDO-participatie en 
inventariseert toekomstige scholingsopties. 
 
Methode:  
Een kwalitatieve studie werd uitgevoerd in de periode van mei 2018 tot mei 2019. Er werden 
semigestructureerde diepte interviews gehouden met medisch specialisten en AIOS van oncologische 
en ondersteunde specialismen participerend in MDO’s. Geïnterviewden werden doelbewust 
geselecteerd op basis van specialisme, regio en type ziekenhuis. Interviews werden opgenomen en 
verbatim getranscribeerd. Transcripten werden op inductieve wijze thematisch geanalyseerd door drie 
onderzoekers en interviews werden gehouden tot datasaturatie werd bereikt. 
 
Resultaten (en conclusie):  
Zestien medisch specialisten en negentien AIOS werden geïnterviewd. Er was een nagenoeg gelijke 
spreiding over de verschillende specialismen en ziekenhuisregio’s. Vier thema’s werden geïdentificeerd: 
educatieve, organisatorische, interpersoonlijke en persoonlijke factoren. De tijdsdruk in het MDO werkt 
hierbij belemmerend, zowel voor medisch specialisten die geen ruimte voelen voor educatieve 
verdieping, alsook voor AIOS die geen vragen kunnen of durven stellen. AIOS geven aan pas tegen het 
eind van de tumorsoort specifieke stage het benodigde inhoudelijke niveau te bereiken voor actieve 
deelname aan discussie. Daarnaast zijn zelfverzekerdheid, al dan niet voorbereid zijn, hiërarchie en 
sfeer in het MDO van invloed op het leerproces. De rol van de supervisor is voornamelijk gericht op het 
medisch inhoudelijke deel, interprofessionele samenwerkingscompetenties worden minder herkend als 
opleidingsdoel. Verdiepende scholingsprogramma’s richten zich bij voorkeur op communicatie en 
samenwerking. Suggesties hiervoor zijn simulatie-MDO’s voor AIOS (veilig, pauzes in kunnen lassen) of 
voor het hele MDO-team (bewustwording van teamklimaat). Daarnaast werd discipline overstijgend 
onderwijs in gedragsstijlen, vergadermanagement en pitching geopperd. 
 
Discussie:  
AIOS worden momenteel voorbereid op hun toekomstige rol in oncologische MDO’s middels observatie 
van supervisoren en actieve participatie. Echter, de grote tijdsdruk op MDO’s beperkt de educatieve 
mogelijkheden, zoals het toelichten van ingewikkelde casuïstiek of aandacht voor persoonlijke of 
teamcompetenties. AIOS van brede oncologische vakken lopen stages per tumorsoort, waarbij elke 



nieuwe stage naast nieuwe medische inhoud ook instappen in een nieuw multidisciplinair team, met 
telkens andere dynamiek en sfeer betekent. Persoonskenmerken van de AIOS, zoals assertiviteit en 
zelfverzekerdheid, bepalen de vrijheid waarbinnen zij zich bewegen in deze wisselende setting. Deze 
studie laat zien dat er behoeften voor geïndividualiseerde scholingsprogramma’s voor het aanleren van 
competenties voor adequate MDO-deelname bestaan. Vervolgstudies zouden zich moeten richten op 
simulatie-MDO’s met focus op interprofessionele competenties, waardoor naar verwachting niet alleen 
AIOS maar het hele MDO team zich verder ontwikkelt. 
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De rol van co-regulatienetwerken in het zelfregulerend leren van 
geneeskundestudenten tijdens coschappen 

 
D. Bransen1, M. Govaerts1, D. Sluijsmans2, J. Donkers1, P. Van den Bossche3, E. Driessen1 
1Maastricht universiteit, 2Hogeschool Zuyd,3Universiteit Antwerpen 
 
Probleemstelling:  
In toenemende mate wordt erkend dat zelfregulerend (ZRL) leren in klinische contexten onlosmakelijk 
verbonden is met de context waarin dit leren plaatsvindt. In algemene zin wordt ZRL beschreven als een 
cyclisch proces waarin leerdoelen worden geformuleerd, leerstrategieën worden uitgestippeld en het 
bereiken van doelen wordt gemonitord. De ZRL-cyclus vervolgt met reflectie op het proces en kan 
daarmee aanleiding geven voor nieuwe leerdoelen.1 Onderzoek laat zien dat ZRL van geneeskunde-
studenten wordt beïnvloed door sociale interacties in de sociale netwerken waarin studenten in de 
klinische context werkzaam zijn.2 De invloed van dergelijke sociale interacties op de ontwikkeling van 
ZRL wordt gevangen in het concept “co-regulatie”. Door bijvoorbeeld met medestudenten, specialisten, 
docenten of anderen te bespreken welke leermogelijkheden het best aansluiten bij het leerdoel van de 
student, worden ZRL-processen gezamenlijk gereguleerd (co-gereguleerd) en kan de student de nieuw 
verworven kennis aan haar of zijn ZRL-repertoire toe voegen. Inzicht in de netwerken waarin co-
regulatie en ZRL plaatsvindt is daarom essentieel in het verkrijgen van inzicht in ZRL op de klinische 
werkplek. De doelen van deze studie waren (1) het verkennen van eigenschappen van coregulatie-
netwerken (nl. netwerkgrootte, netwerkdiversiteit en de interactiefrequentie binnen de netwerken) van 
studenten in tijdens coschappen en (2) de relaties daarvan met ZRL in kaart brengen.  
 
Methode:  
We gebruikten twee vragenlijsten voor het uitvoeren van de sociale netwerkanalyse: een ZGL-vragenlijst 
en een vragenlijst over co-regulatienetwerken. Deelnemers waren studenten uit verschillende jaren van 
de masteropleiding geneeskunde aan de Universiteit Maastricht. Om co-regulatienetwerken van 
verschillende coschappen te analyseren werd gebruik gemaakt van variantieanalyses. Om de relaties 
tussen co-regulatienetwerken en ZGL van studenten te onderzoeken werd gebruik gemaakt van 
regressieanalyse en structural equation modelling.  
 
Resultaten (en conclusie):  
Van de 615 studenten die werden uitgenodigd om deel te nemen, vulden 403 studenten de vragenlijst 
volledig in (65.5%). Uit de variantieanalyses bleek dat de interactiefrequentie binnen co-
regulatienetwerken en de netwerkgrootte verschilden tussen coschappen. Er werden geen significante 
verschillen tussen coschappen gevonden in netwerkdiversiteit. Regressieanalyses en resultaten vanuit 
het structural equation modelling lieten zien dat de interactiefrequentie binnen co-regulatienetwerken 
een significante, directe, positieve invloed had op het ZRL van studenten (β=0.135, p=0.006). 
Interactiefrequentie binnen co-regulatienetwerken werd positief beïnvloed door netwerkgrootte (β=0.530, 



p<0.001) en negatief beïnvloed door netwerkdiversiteit (β=-0.474, p<0.001). Het ZRL van studenten en 
de mate waarin studenten in staat waren om leermogelijkheden te herkennen in de klinische context 
oefenden een significante en positieve invloed op elkaar uit. Resultaten verschilden per coschap wat 
betreft de sterkte van de relaties. 
 
Discussie:  
De resultaten van dit onderzoek laten zien dat interacties in co-regulatienetwerken essentieel zijn voor 
het ZRL van studenten tijdens coschappen. De bevinding dat de frequentie waarmee studenten anderen 
in hun netwerk betrekken bij het reguleren van leren het ZRL positief beïnvloedt heeft implicaties voor 
hoe we studenten voorbereiden op coschappen. Om ten volle gebruik te kunnen maken van de 
mogelijkheden binnen co-regulatienetwerken is het van belang dat we geneeskundestudenten in staat 
stellen om anderen op de werkplek frequent en betekenisvol te betrekken in het reguleren van hun 
leren. De bevindingen van deze studie tonen tevens een stabiele, wederkerig significante relatie tussen 
ZRL en gepercipieerde leermogelijkheden. Wanneer we studenten kunnen helpen bewust worden van 
deze wederkerigheid, rusten we studenten beter uit hun leren te sturen in complexe en onvoorspelbare 
klinische leeromgevingen. 
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Interprofessioneel leren methodisch implementeren: denken vanuit 
tegengestelde polen in plaats van problemen 

 
C.Visser, S. Oosterbaan 
AmsterdamUMC, OLVG, werkgroep IPE&C 
 
Niemand is tegen het samenwerken van diverse professionals in de zorg, want iedereen ervaart dat 
zonder dit samenwerken de kwaliteit van zorg en de patiëntveiligheid in het gedrang komen. 
Tegelijkertijd ervaren scholen en de zorgpraktijk dat het niet gemakkelijk is om het (leren) 
interprofessioneel samenwerken in te voeren. Opleiders en managers van meerdere organisaties 
moeten aan elkaar wennen én ondervinden feitelijke problemen. Die problemen variëren van overvolle 
leerplannen, personele krapte, afstemming van lesroosters of werkroosters, tot andere projecten die 
veel van de werknemers vragen.  
 
Bij samenwerken is het essentieel om niet in problemen te denken, maar in onderling afhankelijke, 
tegengestelde polen die samen nodig zijn om een hoger doel te bereiken. Hierbij is aandacht nodig voor 
het hele plaatje van interprofessioneel leren (IPE) en interprofessioneel samenwerken. Aan de hand van 
het ‘Polarity Thinking’ principe (Wesorick & Shaha, 2015) ervaren de deelnemers de achtbaan van het 
methodisch invoeren van IPE.  
 
 
Doel: Denken in dilemma’s in plaats van in problemen bij invoeren van interprofessioneel opleiden. 
Subdoelen: 
1. Informeel kennismaken 
2. Begrippen hanteren: hogere doel en tegenhanger; waarden - angsten, acties, waarschuwingen 
3. Polarities positief formuleren 
4. Seeing, mapping, tapping in (eigen) organisatie 
 
Doelgroep: Opleiders, onderwijskundigen, studenten die IPE willen invoeren 
 
Max aantal deelnemers: 45 deelnemers 
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