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1. Samenvatting
Doelstellingen
Blended learning, ook hybride leren genoemd, maakt sinds enkele jaren een sterke opmars in het
onderwijs. In lijn met deze tendens gaf VIVEL de onderzoeksopdracht aan de Academie Voor De Eerste
Lijn (met als uitvoerder UCLL) om inzicht te verkrijgen in het huidige innovatieve, blended en
multidisciplinaire vormingsaanbod voor de eerste lijn. Meer specifiek werd onderzoek uitgevoerd naar
het verloop en de positieve en negatieve aspecten van dit huidig aanbod (“situation as is”) en naar
het gewenste, toekomstige innovatieve en multidisciplinaire vormingsaanbod in de eerste lijn
(“situation to be”).
Methoden
Ten eerste werd een desktop research uitgevoerd naar het huidige Vlaamse landschap. Hierbij werd
gekeken naar Vlaamse organisaties en verenigingen die opleidingen, vormingen of intervisies voor de
eerste lijn organiseren. Daarnaast werd een literatuurstudie uitgevoerd om na te gaan wat de stateof-the-art is op internationaal vlak. Om meer gedetailleerde informatie te verzamelen over het
huidige vormingsaanbod in Vlaanderen en de noden en behoeften daarbij, werd gekozen om de
informatie uit het deskresearch verder uit te diepen met een kwalitatief enquêteonderzoek, a.d.h.v.
diepte-interviews. In de eerste fase werden eerstelijnsactoren uit verschillende beroepsdisciplines (n
= 13) geïnterviewd, in de tweede fase onderwijstechnologen en -coördinatoren van 7 hogescholen en
twee universiteiten.
Resultaten
1) Internationaal aanbod in de literatuur: Thema’s in vormingen kunnen betrekking hebben op
communicatie met patiënten, eHealth- en IT-systemen, nieuwe technologieën, patiëntveiligheid,
zorg bij chronische ziekten en management. Zowel meer klassieke werkvormen zoals
conferenties, symposia, lezingen en seminaries, als nieuwe methoden zijn belangrijk bij
activiteiten voor continuing professional development (CPD). Nieuwere methoden zijn
bijvoorbeeld het gebruik van videomateriaal, e-learning en m-learning. Daarnaast gebruikt men
inter- en multidisciplinaire methoden zoals kwaliteitskringen en supervisie activiteiten. In elk
land zijn er ook colloquia op internationale, nationale en regionale schaal.
Verschillende vormen van elektronisch leren of e-learning kennen een flinke groei in de
(na)vorming voor gezondheidsprofessionals. Daarnaast zou blended learning, in een combinatie
van face-to-face leren en online leren, een positief effect hebben op kennisverwerving in
vergelijking met geen interventie en een groot effect in vergelijking met een niet-blended
interventie. Het doen van oefeningen, casusbesprekingen en zelfreflectie zorgen voor een nog
groter effect. Interactiviteit verhoogt de tevredenheid van gezondheidsprofessionals bij online
cursussen.
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Daarnaast lijken andere interactieve methoden zoals peer review, rollenspel of oefensessies
effectiever dan traditionele lezingen, met betrekking tot de klinische prestaties en de kwaliteit
van de zorg. Traditionele face-to-face lezingen blijven echter populair.
Inter- en multidisciplinaire samenwerking is nodig om gefragmenteerde zorg te vermijden. Een
gebrek aan inzicht in de rol van andere eerstelijnsprofessionals draagt in belangrijke mate bij aan
gefragmenteerde zorg. Vormingsprojecten van interprofessionele samenwerking zijn vaak gericht
op het verbeteren van de gezondheid en welzijn van specifieke patiëntengroepen, waarvan de
zorg een interventie en ondersteuning vereist van verschillende beroepen en diensten en/of
veranderingen in de levensstijl naast de klinische behandeling. Voorbeelden van deze
programma's

zijn

patiënten

met

chronische

rugpijn

en

diabetes.

Daarnaast

zouden

kwaliteitskringen (praktijkgericht groepswerk, peer review groepen, probleemgericht leren in
kleine groepen, praktijkgerichte onderzoeksgroepen, groepen voor continue medische educatie
(CME) en groepen voor continue professionele ontwikkeling (CPD)) individuele en groepsprestaties
kunnen

verbeteren.

België,

Nederland,

Ierland

en

Denemarken

toonden

een

hoge

participatiegraad in kwaliteitskringen in 2000 en in 2016.
2) Vlaams aanbod, noden en behoeften: Thema’s in vormingen zijn het best actueel en daarnaast
relevant voor (toepassing) in het werkveld. Voorbeelden zijn eHealth, nieuwe technieken of
producten in de zorg en recente cases. Verenigingen en organisaties richten zich vooral op
regionale en lokale werking. Daarnaast werken enkele beroepsgroepen met digitale
leertechnieken zoals e-learning en webinars die ook gelden als geaccrediteerde activiteit.
Kleinere verenigingen geven aan geen middelen te hebben voor de ontwikkeling van online
leermateriaal. Hoewel de meeste organisaties meer samenwerking tussen verschillende
beroepsorganisaties en tussen beroepsgroepen belangrijk vinden, bieden ze voornamelijk
monodisciplinaire vormingen aan, zoals beroepsspecifieke hoorcolleges en workshops. Enkele
multidisciplinaire samenwerkingen staan goed op punt zoals bijvoorbeeld het medischfarmaceutisch overleg (MFO) en medisch-kinesitherapeutisch overleg (MKO), maar er is duidelijk
ruimte voor verbetering.
De beroepsgroepen geven verder aan tegemoet te willen komen aan de diverse voorkeuren van
de hulp- en zorgverstrekkers die hun vormingen volgen om zoveel mogelijk te voldoen aan
individuele voorkeuren.
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Conclusie: aanbevelingen
Op basis van deze beperkte studie kunnen we volgende aanbevelingen naar voren schuiven.
Aanbeveling 1: We evolueren best naar een mix van werkvormen en thema’s in opleidingen,
vormingen en intervisies. Dit wordt best aangeboden in een pakket van verschillende activiteiten,
met de combinatie van kennisoverdracht en de ontwikkeling van vaardigheden en attitudes.
-

Actiepunt 1: Specifieer de doelgroep en doelstellingen van toekomstige opleidingen,
vormingen of intervisies.

-

Actiepunt 2: Maak een afweging van geschikte werkvormen per thema, rekening houdend
met de doelgroep.

-

Actiepunt 3: Zorg voor differentiatie in thema’s, werkvormen en niveaus.

Aanbeveling 2: Een geïntegreerd ICT-platform waar elke organisatie gebruik van kan maken is
een meerwaarde voor mono- en multidisciplinaire vormingen.
Aanbeveling 3: Multidisciplinaire samenwerking gebeurt best op lokaal niveau.
-

Actiepunt 1: Investeer meer in werkgroepen voor professionals in de eerstelijnszones.

-

Actiepunt 2: Regelmatige multidisciplinaire samenwerking vertrekt het best vanuit een
gelijkwaardig partnerschap van beroepsgroepen waarbij in co-creatie samen gewerkt
wordt aan een project en dit nadien ook samen wordt uitgevoerd.

Aanbeveling 4: Werken met blended learning vraagt een grondige voorbereiding en een
doordachte aanpak.
-

Actiepunt 1: Start het traject met een face-to-face introductie van het concept, omdat
online leren nog afschrikt.

-

Actiepunt 2: Maak een duidelijke en gebruiksvriendelijke handleiding en inhoudstafel bij
het online studiemateriaal.

-

Actiepunt 3: Maak een gedoseerde e-learning of kennisclip die niet te lang duurt, anders
raken deelnemers hun aandacht en concentratie kwijt.

Aanbeveling 5: De opleidingen, vormingen en intervisies moeten steeds objectief en kritisch
geëvalueerd worden en bijgestuurd waar nodig.
-

Actiepunt 1: Accrediteringstrajecten bieden een ondersteuning voor onze professionals in
de eerste lijn.

Aanbeveling 6: (Kleine) organisaties van professionals moeten we actief ondersteunen bij het
aanbieden van opleidingen, vormingen, intervisies.
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2. Lijst van tabellen en figuren
Tabel 1

Betrokken eerstelijnsorganisaties in interviews

Tabel 2

Opleidingen, vormingen, intervisies aangeboden door Vlaamse
(beroeps)organisaties

Tabel 3

Internationale vormingen voor artsen (EU Health Programme, 2013)

Tabel 4

Internationale vormingen voor tandartsen (EU Health Programme, 2013)

Tabel 5

Internationale vormingen voor apothekers (EU Health Programme, 2013)

Tabel 6

Internationale vormingen voor verpleegkundigen (EU Health Programme, 2013)

Tabel 7

Internationale vormingen voor vroedvrouwen (EU Health Programme, 2013)

Tabel 8

Huidig aanbod voor verschillende beroepsgroepen, met suggesties voor een ideaal
vormingsaanbod

Tabel 9

SWOT-analyse

Figuur 1

Overzicht e-learnings RIZIV bibliotheek (RIZIV, 2020)

Figuur 2

Community of Inquiry model (Thomas More, 2020)
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3. Inleiding
Continue professionele ontwikkeling (continuing professional development of CPD) is een belangrijk
onderdeel bij de uitoefening van een beroep in de eerstelijnszorg, om kwaliteitsvolle zorg te
verbeteren. Blended learning, ook hybride leren genoemd, maakt sinds enkele jaren een sterke
opmars in het onderwijs. Blended learning combineert onderdelen van online leren (e-learning) met
andere traditionele face-to-face leerprocessen, in en buiten het klaslokaal (Frehywot et al., 2013;
Rohwer, Motaze, Rehfuess, & Young, 2017). Het blijkt een veelbelovende alternatieve benadering te
zijn in gezondheidsonderwijs, omdat het wordt gekenmerkt door een synthese van de voordelen van
zowel traditioneel leren als e-learning (Wu, Tennyson, & Hsia, 2010; Thakore & McMahon, 2006;
Makhdoom, Khoshhal, Algaidi, Heissam, & Zolaly, 2013). Bovendien heeft blended learning een snelle
groei doorgemaakt en wordt het nu op grote schaal gebruikt in het onderwijs (Moore, 2012; Norberg,
Dziuban, & Moskal, 2011).
Liu et al. (2016) hebben een systematische review uitgevoerd naar de effectiviteit van blended
learning, in vergelijking met geen of andere vormen van leren bij gezondheidsprofessionals. 44
publicaties met 56 interventies werden opgenomen, die blended learning met niet-blended learning
hebben vergeleken, gepubliceerd van 1991 tot 2014 met 6110 deelnemers in de gezondheidszorg. Er
was 1 pre-posttest one group interventie, 27 posttest-only two-group interventies en 28 pre-posttest
two-group interventies. Het aantal deelnemers varieerde van 14 tot 609. Meer dan 80% van de
interventies werd gemeten met behulp van een objectieve beoordeling, waaronder meerkeuzevragen,
‘juist of fout’-vragen en essays. Uit deze systematische review kwam dat blended learning een
consistent positief effect lijkt te hebben in vergelijking met geen interventie en effectiever of
minstens even effectief lijkt te zijn als niet-blended instructies voor kennisverwerving in
gezondheidszorgberoepen. Bij deze interpretatie moet echter rekening gehouden worden met een
hoge heterogeniteit (Liu et al., 2016).
Daarnaast erkent de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het belang van multidisciplinaire
samenwerking in het onderwijs en de praktijk om gezondheidsstelsels te versterken en de resultaten
voor de patiënt te verbeteren (WHO, 2010). Society for Academic Continuing Medical Education
beschrijft interprofessional education (IPE) als "een interventie waarbij de leden van meer dan één
gezondheids- of maatschappelijk beroep (of beide) samen interactief leren, met het expliciete doel
de interprofessionele samenwerking of de gezondheid/het welzijn (of beide) van patiënten/cliënten
te verbeteren" (Van Hoof, Grant, Sajdlowska, et al., 2015). De meeste activiteiten in het kader van
continue professionele ontwikkeling zijn gericht op de zorgverlener en niet op het inter- en
multidisciplinaire team. Interprofessionele ontwikkeling toont echter een verbeterde teamfunctie,
een groter vertrouwen en grotere kennis aan bij alle leden van een eerstelijnszorgteam doordat alle
leden een bijdrage kunnen leveren (Yu, Halapy, Kaplan, Brydges, Hall, & Wong, 2016).
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Deze internationale resultaten uit de literatuur maken het interessant om ook in de eerste lijn in
Vlaanderen meer in te zetten op de integratie van multidisciplinaire samenwerking en nieuwe,
innovatieve leermethoden waarvan het positieve effect bewezen is.
Deze studie brengt good practices in kaart rond innovatieve en multidisciplinaire vormingen voor de
eerste lijn. Gelet op de opdracht van VIVEL binnen de eerstelijnssector in Vlaanderen, werd de
opdracht uitgeschreven en toegekend aan de Academie Voor De Eerste Lijn (uitgevoerd door UCLL)
om te bestuderen waar we vandaag staan met multidisciplinaire, blended vormingen binnen de eerste
lijn en waar naartoe dient gewerkt te worden.
Het onderzoek zal input geven aan de strategische richting die VIVEL zal uitgaan met betrekking tot
hun vormingsaanbod.
De studie heeft als doel in kaart te brengen welke opleidingsinitiatieven (cf. vormingen) beschikbaar
zijn voor professionals in de eerste lijn en waar een opleidingsnood ervaren wordt. Meer specifiek wil
de studie inzicht krijgen in:
•

het huidige innovatieve, blended en multidisciplinaire vormingsaanbod voor de eerste lijn in
Vlaanderen;

•

het verloop en de positieve en negatieve aspecten van dit huidig aanbod;

•

hoe een ideaal innovatief en multidisciplinair vormingsaanbod eruitziet in de toekomst.

4. Onderzoeksvragen
De volgende vijf onderzoeksvragen staan centraal in voorliggende studie :
1. Wat is het huidige blended en/of multidisciplinair navormings- en intervisieaanbod voor de eerste
lijn?
2. Welke noden en behoeften aan thema’s in navormingen en intervisies hebben zorgverleners op
de eerste lijn?
3. Welke noden en behoeften aan werkvormen in navormingen hebben zorgverleners op de eerste
lijn?
4. Wat zijn best practices voor het werken met blended learning in navormingen voor zorgverleners
op de eerste lijn?
5. Welke aanbevelingen kunnen worden geformuleerd voor een krachtig vormingsaanbod voor de
eerste lijn?

Pagina 10 van 140

i.o.v.

5. Onderzoeksfases
Fase 1: “As-is” analyse
Doel
Het in kaart brengen van het huidige blended en/of multidisciplinair
vormings- en intervisieaanbod voor de eerste lijn
Aanpak
Desk research, diepte-interviews met verschillende Vlaamse koepelen beroepsorganisaties binnen de eerste lijn, interviews met
onderwijstechnologen
Bronnen
• Websites

Resultaat

•

Diepte-interviews met verschillende Vlaamse koepel- en
beroepsorganisaties binnen de eerste lijn.

•

Diepte-interviews met onderwijstechnologen in Vlaamse
hogescholen en universiteiten.

•

Lijst van opleidingen, vormingen, en intervisies die in de
belangrijkste organisaties en verenigingen in de eerste lijn in
Vlaanderen worden aangeboden + doelgroep per opleiding,
vorming en intervisie; state-of-the art op internationaal vlak

•

Huidig aanbod opleidingen, vormingen en intervisies uit de
interviews

•

Huidige werking met blended learning binnen
onderwijsinstellingen

Fase 2: “To-be” analyse
Doel
Het in kaart brengen van de noden en behoeften van vraag- en
aanbodzijde opleidingen, vormingen, en intervisies
Aanpak
• Diepte-interviews met verschillende Vlaamse koepel- en

December
2019 -februari
2020

beroepsorganisaties binnen de eerste lijn.
Diepte-interviews met onderwijstechnologen in Vlaamse
hogescholen en universiteiten.
Interviews

•

Welke noden en behoeften worden er ervaren vanuit de
organisaties?

•

Hoe zou een ideaal (blended en multidisciplinair)
vormingsaanbod er moeten uitzien?

•

Suggesties omtrent manieren van werken met blended
learning in navormingsonderwijs

Fase 3: Gap analyse
Doel
Het confronteren van het huidige aanbod met behoefte en noden van
de toekomstige vraag
Aanpak
Confronteren van de onderzoeksresultaten uit fase 1 en 2
Bronnen
Onderzoeksresultaten fase 1 en 2
Resultaat
• SWOT analyse van het bestaande aanbod

•

December
2019 -februari
2020

Timing

•

Bronnen
Resultaat

Timing

Timing

Maart 2020

Prioritisering van behoeften en noden
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Fase 4: Advisering
Doel
Implementatieplan voor uitrol van toekomstige opleidingen,
vormingen, en intervisies binnen de eerste lijn
Aanpak
Concrete aanbevelingen formuleren op basis van de
resultaten van fase 3.
Aftoetsen bij experten Raad van Bestuur VIVEL
Bronnen
• Onderzoeksresultaten fase 3

•
Resultaat

Timing

Maart 2020

Feedback experten Raad van Bestuur VIVEL

Rapport:

•
•
•

Hoofdstuk 1: Huidig landschap (Vlaamse stand van zaken)

•

Hoofdstuk 4: Aanbevelingen voor toekomstige opleidingen,
vormingen, en intervisies

Hoofdstuk 2: Toekomstig landschap (noden en behoeften)
Hoofdstuk 3: SWOT analyse opleidingen, vormingen, en
intervisies
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6. Onderzoeksmethode
6.1 Steekproef
Ten eerste werd een desktop research uitgevoerd naar het huidige Vlaamse landschap. Hierbij werd
gekeken naar Vlaamse organisaties en verenigingen die opleidingen, vormingen of intervisies voor de
eerste lijn organiseren. De eerste lijn werd geïnterpreteerd volgens het overzicht van erkende
gezondheidszorgberoepen. Beroepsorganisaties van de volgende beroepsgroepen in de eerste lijn
werden geïncludeerd: huisartsen, verpleegkundigen, zorgkundigen, apothekers, tandartsen,
vroedvrouwen,

kinesitherapeuten,

ergotherapeuten,

diëtisten,

podologen,

psychologen,

logopedisten, maatschappelijk werkers en zorgverleners in familie- en gezinshulp. Arts-specialisten,
klinisch orthopedagogen, audiologen en mondhygiënisten werden niet opgenomen in het onderzoek.
Daar de scope naast gezondheidszorg ook welzijn mee vervat, werden enkele sociale
welzijnsberoepen opgenomen zoals maatschappelijk werkers en netwerken of koepels van
zorgorganisaties zoals Zorgnet-Icuro en Zorggezind. Verder werd Centrum Algemeen Welzijnswerk
(CAW) gecontacteerd, maar zij gaven aan voornamelijk ondersteuning aan te bieden en geen
structurele vormingen.
Daarnaast werden stakeholders betrokken zoals vormingscentra en zorgorganisaties die vormingen
aanbieden. LOGO’s, OCMW’s en andere organisaties in de geestelijke gezondheid of gezinsbeleid zijn
niet meegenomen in deze studie, wat een mogelijke limitatie vormt voor de resultaten.
Een lijst van opleidingen, vormingen en intervisies werd opgesteld aan de hand van informatie op de
websites van deze organisaties. Aanvullend werd het aanbod van verschillende vormingsinstituten op
hun websites bekeken.
Om meer gedetailleerde informatie te verzamelen over het huidige vormingsaanbod in Vlaanderen en
de noden en behoeften daarbij, werd gekozen om de informatie uit het deskresearch verder uit te
diepen met een kwalitatief enquêteonderzoek. In de eerste fase vormden eerstelijnsactoren de
doelgroep van de interviews. De volgende beroepsgroepen in de eerste lijn werden betrokken in het
onderzoek: huisartsen, verpleegkundigen, zorgkundigen, apothekers, tandartsen, vroedvrouwen,
kinesitherapeuten,

ergotherapeuten,

diëtisten,

podologen,

psychologen,

logopedisten,

maatschappelijk werkers en zorgverleners in familie- en gezinshulp.
Binnen de beroepsgroepen werden organisaties en beroepsverenigingen geselecteerd die een
antwoord konden formuleren op de onderzoeksvragen naar het huidige aanbod en de noden in de
toekomst. Deze organisaties werden gekozen omwille van hun kennis, inzicht en expertise over het
geven van opleidingen, vormingen en intervisies voor eerstelijnsberoepen. Het waren voornamelijk
overkoepelende organisaties die voor alle provincies in Vlaanderen werken. Deze contacten werden
intern verzameld via UCLL en éénlijn.be en goedgekeurd door VIVEL. Binnen elke organisatie werden
één of twee personen geïnterviewd die kennis hadden over het vormingsaanbod.
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Bij 24 organisaties werden in totaal 24 interviews afgenomen in deze fase, ten opzichte van 14
betrokken beroepsgroepen. Tabel 1 biedt een overzicht van deze organisaties en beroepsgroepen.
Eerste lijn

Huis voor Gezondheid

Huisartsen

Domus Medica

Verpleegkundigen

Algemene Unie van Verpleegkundigen van België
Nationaal Verbond van Katholieke Vlaamse Verpleegkundigen en
Vroedvrouwen (NVKVV)
Nederlands Platform Thuisverpleegkundigen (NBTV)
Mederi
Vlaamse Beroepsvereniging Zelfstandige Verpleegkundigen
Wit-Gele Kruis van Vlaanderen vzw

Apothekers

Algemene Pharmaceutische Bond
Instituut voor Permanente Studie voor Apothekers (IPSA)
Vlaams Apothekers Netwerk

Tandartsen

Verbond der Vlaamse Tandartsen vzw

Vroedvrouwen

De Bakermat
Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen

Kinesitherapeuten

Axxon
Pro-Q-Kine vzw
Wetenschappelijke Vereniging voor Vlaamse Kinesitherapeuten

Ergotherapeuten

Ergotherapie Vlaanderen vzw

Diëtisten

Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Podologen

Belgische Vereniging der Podologen

Psychologen

Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen

Logopedisten

Vlaamse Vereniging voor Logopedisten

Maatschappelijk werkers

Intermutualistisch stafmedewerker voor Christelijke Mutualiteit,
Socialistische Mutualiteit, Neutrale Ziekenfondsen, Onafhankelijke
Ziekenfondsen en Liberale Mutualiteit.

Zorgverleners in familie- en

Zorggezind

gezinshulp
Zorgnetwerk

Zorgnet-Icuro

Vormingscentrum

LUCAS

Tabel 1: Betrokken eerstelijnsorganisaties in interviews

In de tweede fase werden onderwijstechnologen en -coördinatoren van onderwijsinstellingen
gecontacteerd voor een diepte-interview. Deze doelgroep werd gekozen omdat ze kennis hebben over
het werken met e-learning en blended learning. Ze hebben een goed zicht op innovatieve technieken
die gebruikt worden in het huidig hoger onderwijs en daarnaast op navormingen met betrekking tot
levenslang leren. Deze opgeroepen personen zijn bereikt via connecties werkzaam binnen
hogescholen en universiteiten in Vlaanderen.
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De volgende onderwijsinstellingen werden bevraagd:
•

Hogeschool Gent

•

Hogeschool PXL

•

Hogeschool Vives

•

Karel De Grote Hogeschool

•

KU Leuven

•

Odisee Hogeschool

•

Thomas More Hogeschool

•

UC Leuven-Limburg

•

Vrije Universiteit Brussel

Vlaanderen telt 13 hogescholen en 5 universiteiten, waarvan 7 hogescholen en twee universiteiten
werden bevraagd. Er werden meer bepaald 10 expertinterviews afgenomen en verwerkt.
De participanten werden gerekruteerd via het projectteam en gecontacteerd via e-mail. Alle nodige
informatie over het onderzoek werd gebundeld in een informatiebrief. Bij non-response, werd een
herinneringsmail verstuurd of werden ze telefonisch gecontacteerd door de onderzoeker.

6.2 Dataverzameling
Voor de literatuurstudie werd gezocht via de databanken Trip database, Google Scolar en PubMed
a.d.h.v. (een combinatie van) de volgende zoektermen: education, training, ‘refreshers course’,
'primary care', ‘primary care providers’, ‘health care providers’; "primary care" AND ('CPD' OR
'continuing professional development'); "primary care" AND (cpd OR continuing professional
development) AND "blended learning". Daarnaast werden de referenties van interessante artikels
gescreend op bijkomende bruikbare artikels (cf. sneeuwbalmethode). Ten slotte werd deskresearch
verricht door middel van het doorzoeken van websites van Europese en andere internationale koepelen beroepsorganisaties naar publicaties gerelateerd aan de onderzoeksvraag.
In de volgende fase werd de data verzameld via semi-gestructureerde interviews met de
participanten. De participanten waren in de eerste fase leidinggevenden en voorzitters van
beroepsorganisaties en -verenigingen of vormingsinstituten, of medewerkers van beroepsorganisaties
met een expertise in de organisatie van vormingen. In de tweede fase werden onderwijstechnologen
en -coördinatoren bevraagd. Voor de eerstelijnsactoren bevatte de informatiebrief een
interviewguide met vragen die ze op voorhand konden voorbereiden (zie bijlage 1). De
onderwijstechnologen en -coördinatoren werden bevraagd zonder mogelijkheid tot voorbereiding,
aan de hand van een korte interviewguide (zie bijlage 2).
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De interviews duurden gemiddeld 25-50 minuten en werden face-to-face, telefonisch of online
afgenomen (via Skype for Business of Zoom Online Meeting). De interviews werden opgenomen zonder
vermelding van persoonlijke gegevens, om de vertrouwelijkheid en veiligheid te garanderen.

6.3 Data-analyse
Alle interviews werden ad verbatim getranscribeerd en geanalyseerd op inhoud. De meeste interviews
werden getranscribeerd door de firma Transcriptie Online (www.transcriptieonline.nl) en een klein
aantal interviews werden getranscribeerd door de uitvoerende onderzoeker. Per beroepsgroep en vereniging of organisatie werden de belangrijke items uit het interview gebundeld. De informatie
werd samengebracht per onderdeel: aanbod, behoeften en suggesties. Voor de interviews over
blended learning werd dezelfde methode toegepast.
Daarna volgde een confrontatie van de resultaten, aan de hand van een SWOT-analyse. Daarmee werd
het huidig aanbod vergeleken met de noden en behoeften die naar boven kwamen.
Tenslotte werden uit de antwoorden van de participanten algemene conclusies getrokken, resulterend
in nieuwe aanbevelingen en bedenkingen.
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7. Onderzoeksresultaten
7.1 Huidig aanbod van opleidingen, vormingen en intervisies
7.1.1 Websites van Vlaamse eerstelijnsorganisaties
Tabel 2 geeft de globale lijst weer van opleidingen, vormingen en intervisies aangeboden door
Vlaamse (beroeps)organisaties en hoger onderwijsinstellingen. De toegang tot bepaalde pagina’s van
enkele websites werd geweigerd wegens geen lidmaatschap.
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Organisatie
Universiteit Antwerpen

Soort opleiding/vorming/intervisie
•
•

Doelgroep

i-SHARE-data: Multidisciplinaire navorming van het iCAREdata-project (veilig communiceren met

Studenten, huisartsen, apothekers, verpleegkundige,

en tussen zorgverleners)

spoedartsen en andere zorgverleners

Project: Anders communiceren in de nieuwe eerstelijnsgezondheidszorg: bewustwording bij
Vlaamse huisartsen in opleiding.

Universiteit Gent

•

Postgraduaat verpleegkundige in de huisartspraktijk

Bachelor verpleegkunde

•

Permanente vorming eerstelijns psychologische zorg 2018/2020

Masters in de psychologie en masters in de pedagogische
wetenschappen

Vrije Universiteit Brussel

•

Permanente vorming eerstelijns psychologische zorg 2018/2020

Masters in de psychologie en masters in de pedagogische
wetenschappen

KU Leuven

•

Getuigschrift eerstelijnspsychologische zorg

Masters in de psychologie en masters in de pedagogische
wetenschappen die een bijzonder interesse hebben in de
eerstelijnspsychologische zorg

Odisee Hogeschool

•

Praktijkmanagement thuisverpleging (De opleiding is een samenwerking tussen Mederi, erkende

Verpleegkundigen (master, bachelor, gegradueerden,

Dienst Thuisverpleging en Odisee Hogeschool)

HBO5) die in de thuiszorg willen starten in een
leidinggevende of coördinerende functie of hun
leiderschapscompetenties willen versterken
en uitdiepen.

Artesis Plantijn Hogeschool

•

Postgraduaat verpleegkundige in de huisartspraktijk

Bachelor verpleegkunde

Karel De Grote Hogeschool

•

Krachtgerichte thuiszorg

Zorgverleners in de thuiszorg
Thuiszorgdiensten van OCMW’s

•

Postgraduaat Verpleegkundige in de huisartsenpraktijk

Bachelor verpleegkunde

Artevelde Hogeschool

•

Postgraduaat Verpleegkundige in de huisartsenpraktijk

Bachelor verpleegkunde

Hogeschool Gent

•

Ba-na-ba zorgmanagement

Bachelors in de gezondheidszorg en welzijnszorg die willen
leren hoe ze mensen en processen kunnen aansturen en hoe
ze zorg (in de brede zin) dienen te coördineren.
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•

Navorming mantelzorgcoaches

Al wie betrokken is bij het begeleiden en ondersteunen van
mantelzorgers, zowel in de thuissituatie als in een
residentiële setting, zoals bijvoorbeeld: sociaal werkers,
orthopedagogen, ergotherapeuten, verpleegkundigen,
logopedisten, zorgcoördinatoren, psychologen,
stafmedewerkers, personeel uit mutualiteiten, woon-en
zorgcentra, thuiszorgdiensten, …

VIVES

•

Praktijkgerichte studiedag: Zorg begint bij jezelf

Verpleegkundigen werkzaam in de thuiszorg, alle
geïnteresseerde verpleegkundigen die werkzaam zijn
binnen de eerstelijnszorg en verpleegkundestudenten.

•

Ba-na-ba zorgmanagement

• bachelors in de verpleegkunde
• bachelors in de vroedkunde
• andere bachelors of masters met ervaring in de
gezondheidszorg zoals maatschappelijk werkers,
kinesitherapeuten, psychologen
Werkzaam zijn in de gezondheidszorg is vereiste.

Erasmushogeschool

•

Ba-na-ba zorgmanagement

Zorgverleners

Thomas More

•

Navorming: Voeding van het jonge kind en de adolescent: handvatten voor de diëtistenpraktijk

Diëtisten

•

Studiedag wondzorg zonder grenzen

Verpleegkundigen, ongeacht het werkveld, artsen en
andere paramedici geïnteresseerd in wondzorg.

•

Themadag: Levenseinde en euthanasie binnen een relationeel zorgethisch kader

Leidinggevenden en hulpverleners ouderenzorg

•

Vormingen ouderenzorg 2019 – 2020

Verpleegkundigen (en zorgkundigen) binnen ouderenzorg

•

Lesdag 1: Themadag: Take care! burn-out en zelfzorg

•

Lesdag 2: Wondzorg: praktijk & casuïstiek

•

Themadag | Medicatieproblematiek bij de geriatrische zorgvrager

•

Themadag: Richtlijn vroegtijdige zorgplanning voor personen met dementie

Zorgverleners

•

Postgraduaat wondzorgconsulent (in samenwerking met HIVSET)

Bachelors en masters in verpleegkunde, vroedkune
Artsen

•

Ba-na-ba sociale gezondheidszorg

Onbekend
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•

Postgraduaat verpleegkundige in de huisartsenpraktijk

Bachelordiploma verpleegkunde. Andere bachelors of
gelijkgestelden binnen de zorgsector kunnen zich
inschrijven voor diverse opleidingsmomenten als
permanente vorming.

•

MoreCare: Morecare is een platform met tal van relevante navormingsprogramma's voor
verpleegkundigen, vroedvrouwen en andere zorgverleners.

•

Maatschappelijke thema’s binnen seksuele gezondheidszorg (lesdagen)

Hulpverleners, leerkrachten secundair en hoger onderwijs

•

European Symposium Fluency Disorders – SAVE THE DATE

Logopedisten

•

Dag: Nieuw behandelmateriaal voor mensen met (ernstige) afasie

Logopedisten

•

Cursus: Manuele technieken in stemtherapie

•

Terugkomdag manuele technieken in stemtherapie

Logopedisten die de vierdaagse cursus manuele technieken
in stemtherapie hebben gevolgd

UC Leuven-Limburg

•

Studiedag: Instrumentele technieken voor dysfagierevalidatie

Logopedisten

•

Studiedag: Taaltherapie bij meertalige kinderen

Logopedisten

•

Studiedag over een online oefenplatform: Afasie: online en intensief oefenen met Logoclicks

Logopedisten

•

Diagnostiek van rekenproblemen: het belang van kwalitatieve analyse

Logopedisten

•

Studiedag interdisciplinair werken in de zorg

Zorgverleners

•

Ba-na-ba eerstelijnszorg

Bachelor- of masterdiploma binnen volgende

•

Postgraduaat regie van de eerstelijnszorg

studiegebieden: Gezondheidszorg, Sociaal-agogisch werk,

•

Postgraduaat coördinatie eerstelijnszorg

Sociale gezondheidswetenschappen, Bewegings- en
revalidatiewetenschappen, Psychologie en Pedagogische
wetenschappen, Geneeskunde en Tandheelkunde.

PXL Hogeschool

•

Interdisciplinaire ouderenzorg

Bachelor in de Verpleegkunde, Ergotherapie, Sociaal werk,
Voedings- en dieetkunde, Toegepaste psychologie,
Logopedie en audiologie, Orthopedagogie.

Huis voor Gezondheid

•

Beroepskringen

Apothekers, huisartsen, kinesitherapeuten, klinisch
psychologen in Brussel, thuisverpleegkundigen,
zorgkundigen en verzorgenden in Brussel, vroedvrouwen in
Brussel

•

Startersgesprek eerstelijnszorg

Elk eerstelijnsberoep in Brussel

•

Eerstelijnsmeeting 2020: informele kant van integrale zorg

Brusselse gezondheids- en welzijnssector
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Domus Medica

•

Lokaal overleg tussen huisarts en apotheker

Huisartsen en apothekers in Brussel

•

Vorming over mantelzorg

Zorgprofessionals in Brussel

•

Opleidingspakketten:

Huisartsen en apothekers

-

Optimaliseren van een veilig geneesmiddelengebruik bij directe orale anticoagulantia (DOAC)

-

Multidisciplinaire aanpak bij Chronische Nierinsufficiëntie (CNI)

-

Optimaliseren van de (farmacotherapeutische) behandeling en zorg van een type 2 diabetes
patiënt

-

Verbeteren van de therapietrouw bij TNF-remmers door een betere samenwerking

•

Train-the-trainer MFO opioïden

Huisartsen en apothekers

•

E-learnings:

Huisartsen

-

Ouderenmis(be)handeling

-

Nieuwste regels rond elektronisch voorschrijven - Recip-e

-

Problematisch alcoholgebruik

-

Lage rugpijn

-

Osteoporose

-

Geïntegreerde aanpak van burn-out in de huisartsenpraktijk

-

Teken: ziekte van Lyme en tekenencefalitis

-

Het Gezondheidskompas

-

Dikkedarmkankerscreening

-

Borstkankerscreening

-

Predistributie kaliumjodidetabletten

-

Aanpak van huiselijk geweld

•

Familiepsychiatrie: de toekomst! – Lentecongres

+ apothekers
+ kinesisten

Psychologen, psychiaters, ervaringsdeskundigen, andere
zorgverleners

•

DSM under scrutiny: why we need to be cautious and how to use it (nevertheless)?

Huisartsen

•

Chronische pijn: Know pain door Mike Stewart

Artsen

•

Symposium medicinale cannabis

Artsen, apothekers en andere gezondheidswerkers

•

Euthanasie debat

Artsen

•

Drugs in peripartum

Psychiaters en artsen
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•

Opleiding 'Expert valpreventie bij ouderen' 2020

Professionele zorgverleners in de eerstelijnszorg die in
aanraking komen met ouderen in de thuissetting en/of
woonzorgcentra (artsen, kinesitherapeuten,
verpleegkundigen, ergotherapeuten, apothekers en
maatschappelijk werkers; alsook kwaliteitscoördinatoren)

•

Studiedag "Wondzorg zonder grenzen"

Artsen, studenten

•

Goede samenwerking dankzij duidelijke communicatie

Artsen en apothekers

•

IWC-congres 2020: Parels van kennis - 30 jaar IWC

Artsen

•

GP Update 2020

HAIO en huisartsen

•

Professionaliseringscursus hiv in 8 avonden

Docenten verpleegkunde, vroedkunde en medische
faculteiten, artsen, verpleegkundigen, vroedkundigen
Studenten verpleegkunde, vroedkunde en geneeskunde

•

Constructief vergaderen

Artsen en apothekers

•

5th International UV & Skin Cancer Prevention Conference

Zorgverleners, huisartsen, dermatologen en gerelateerde
artsen

•

Interdisciplinary Spine Symposium – ID Spine 2020

Artsen, specialisten, paramedici

•

De kracht van ledenbinding – Gentbrugge/ Antwerpen

Bestuurders

en

geëngageerde

leden

van

de

huisartsenkringen, wachtposten en eerstelijnszones, en hun
personeelsleden

(kringcoördinatoren,

ELZ-medewerkers,

wachtpostmanagers, …)
•

Health Congres Special Olympics

Huisartsen

•

NHG-Wetenschapsdag 2020

Huisartsen

•

25th Wonca Europe conference – Berlin

Huisartsen

•

Huisartsenconferentie en Vakbeurs

Huisartsen

•

Kick-off: Participatie van kinderen en jongeren in de GGZ

Artsen, specialisten en paramedici
Alle mensen in de sector van geestelijke gezondheid die
willen werken rond participatie van kinderen, jongeren en
hun context

•

The Swollen Leg - Annual Meeting Benelux Society of Phlebology

LOK (locale kwaliteitsgroepen):
•

Artsen
Huisartsen

Euthanasie: van wetgeving naar praktijk
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•

Lage rugpijn en radiculaire pijn

•

30 personen met een hersenletsel in 1 huisartsenpraktijk?!

•

Bewegen Op Verwijzing

•

Een patiënt wordt verkeersslachtoffer. Wat kan ik doen?

•

Vroegtijdige zorgplanning bij personen met dementia

•

Euthanasie: van wetgeving naar praktijk

•

Burn-out bij artsen

•

Preventie bij groepen in moeilijke socio-economische omstandigheden

•

Risicocommunicatie

•

Dikkedarmkankerscreening

•

Zwangerschapsbegeleiding: wat zegt de richtlijn?

•

Seksueel overdraagbare infecties

•

Rookstopbegeleiding door de huisarts: praktische handleiding

•

Polyfarmacie

•

Obesitas bij volwassenen

•

Het kinesitherapievoorschrift (module 2: communicatie arts-kinesitherapeut)

•

Het kinesitherapievoorschrift (module 1)

•

Gericht labo-onderzoek bij verdenking op schildklierlijden

•

Gericht labo-onderzoek bij verdenking op leverlijden

•

Een praktijkassistent(e) aannemen. Hoe ga ik praktisch te werk?

•

De telefoon: maak van een vijand een vriend

•

Chronisch nierlijden

•

Cervixkankerscreening: Aanpak in de huisartspraktijk

•

Borstkankerscreening: Hoe pak ik het aan?

•

Afwezig op school: hoe attesteren?

•

Werken met LOK-groepen rond “Samenwerking waarbij we als huisarts betrokken zijn”

•

Vroegtijdige zorgplanning

•

Valpreventie

•

Timemanagement. Tips van huisartsen voor huisartsen.

•

Suïcidepreventie

•

Reisgeneeskunde

Huisartsen en kinesitherapeuten
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•

Polyfarmacie: stoppen, aanpassen of starten

•

Pijnbestrijding bij palliatieve patiënten

•

Medische besliskunde

•

me-ASSIST: een handige digitale tool om bij uw patiënten hun risico op alcohol-, tabak- en
drugsverslaving na te gaan

Mederi

•

Levensmoeheid bij ouderen. Werken met de PaGe flow chart.

•

Leer snel evidence-based informatie terugvinden tijdens de consultatie

•

Huisarts en Asielzoeker

•

Juridische aspecten van dementie

•

Huisarts & coach: levensloopbegeleiding vanuit relationeel perspectief

•

Een nieuw samengesteld gezin, een gezin als (g)een ander

•

'Wie in de gezondheidszorg zorgt er voor u?' Doctors4doctors.

•

Gezondheid en milieu: ook een hot item in de huisartsenpraktijk?

•

Bespreekbaar maken van seksuele gezondheid

•

Aanpak van huiselijk geweld: blended learning voor de LOK

•

Digitale samenwerking en gegevensdeling. Vorming rond eHealthBox.

•

Opleidingen:

-

Werken met zorgkundigen binnen een praktijk thuisverpleging

-

Wondzorg: Casuïstiek

-

Opleiding voor coördinatoren: Excel

-

Bloedafname tip en tricks en plaatsen infuuskatheter

-

TPN voeding in de thuiszorg

-

Basisnomenclatuur voor startende verpleegkundigen

-

Gespecialiseerde wondzorg in de thuisverpleging

-

Humor in de zorg bij personen met dementie

-

Correct gebruik van de KATZ schaal in de thuiszorg

Vlaamse Beroepsvereniging

•

Navormingen

Zelfstandige Verpleegkundigen

-

Richtlijnen Katz-schaal

-

Richtlijnen verpleegdossier

-

Financiële voordelen

-

Verpleegkundig consult

(Student) verpleeg- en zorgkundigen

Verpleegkundigen
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Nationaal Verbond van

-

Wegwijs in de thuisverpleging

•

Externe thema-opleidingen

-

Levenseind (e-learning)

-

Wondzorg (e-learning)

-

Diabetes

•

Opstart opleidingsprojecten voor verpleegkundigen en zorgkundigen

Alle zorgverleners

•

NVKVV Regionaal Netwerk Antwerpen - BLS: Cursus basisreanimatie automatische externe

Alle zorgverleners

Verpleegkundigen

Katholieke Vlaamse
Verpleegkundigen en
Vroedvrouwen
defibrillator
•

NVKVV Regionaal Netwerk Limburg - Infusietherapie en PEG sonde

•

Studiedagen

-

Ouderenzorg

-

Wondzorg

-

Diabetes voor zorgverleners in diabetescare

-

Pijnverpleegkundigen

-

Gehandicaptenzorg

-

Palliatieve zorg

Alle zorgverleners
Verpleegkundigen

•

Nachtcongres 2020

Verpleegkundigen

•

Dag van de Ethiek

Verpleegkundigen

•

Omgaan met ontevredenheid: hoe overleven in deze EIStijd? (NVKVV i.s.m. Regionaal Netwerk

Iedereen die overtuigd is dat het opsporen en aanpakken van

Regio Kempen en Netevallei)

ontevredenheid tot een betere dienstverlening leidt.
Iedereen die een hogere tevredenheid van klanten en
medewerkers nastreeft.
Iedereen die het moeilijk heeft met klanten die alles doen
om hun zin te krijgen.

•

24ste Colloquium ICT en gezondheidszorg 2020

Zorgverleners

•

NVKVV i.s.m. de werkgroep ICT4Care NVKVV: ICT4care: Overzicht van de huidige (digitale) status

Alle zorgverleners

van de gezondheidszorg
•

Het belang van de kwaliteitswet voor de verpleegkundige

Verpleegkundigen
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•

23ste Diabetessymposium 2020

Alle zorgverleners

Instituut voor Permanente Studie

•

Cursussen

Apothekers

voor Apothekers (IPSA)

-

Masterclass 2020 Pijn

-

Wondzorg in de apotheek 2020

-

Specialisatiecursus Dermato-Cosmetica 2020

-

Masterclass – Medicatienazicht

-

Jaarcyclus 2020 Apotheker

•

Cursussen FTA

Farmaceutisch technisch assistenten

- Wondzorg in de apotheek 2020- Jaarcyclus 2020 FTA
Algemene Pharmaceutische Bond

-

Elearning: Zelftesten in de apotheek

Apothekers

Slotsymposium FAZODEM

Apothekers

•

eLearning: Zelftesten in de praktijk

Apothekers

•

Project “Verankering van de apotheker in de eerstelijnsgezondheidszorg

Apothekers

Verbond der Vlaamse Tandartsen

•

Cursussen

Tandartsen

vzw

-

Praktijkgericht hoorcollege: Leren omgaan met nomenclatuur

-

Hoorcollege en workshop: Direct composiet veneer systems Review : Indicaties & klinische

Vlaams Apothekers Netwerk

toepasbaarheid in de dagelijkse praktijk
-

Hoorcollege: Radioprotectie in de tandartspraktijk: dosisoptimalisatie in de praktijk

-

Hoorcollege: The Nice Guy

-

Hoorcollege & workshop Sutuurtechnieken

-

Hoorcollege: Meer dan 45 jaar vreugde en leed bij het vervaardigen van losse prothese

-

Hoorcollege: Vaste en uitneembare implantaatconstructies voor de edentate kaak: technische,
bio-functionele en interdisciplinaire aspecten

-

EHBO voor tandartsen workshop

-

Hoorcollege: Farmacologie in de tandartspraktijk: medicatie, kwetsbare patiënten, alternatieve
geneeswijzen

-

Hoorcollege & workshop: Assertiviteit in de tandartspraktijk

-

Hoorcollege: Voorbereiding en planning van een behandeling met implantaten

-

Hoorcollege: Solitaire restauraties: inlay-onlay-kroon

-

Hoorcollege: Stoornissen in ontwikkeling van het kind, zoals A.D.H.D. en het autistische spectrum
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-

Hoorcollege: Iatrogene problemen in de mond

-

Hoorcollege en workshop: Omgaan met kinderen en angstige patiënten

-

Hoorcollege: "Kort maar krachtig!" Het korte implantaat in al zijn facetten

-

Hoorcollege: Orofaciale en dentale traumatologie: van vaststelling, via behandelopties naar de
opmaak van het schadedossier

-

Hoorcollege en workshop: Smile design workflow for dummies; The basics

-

Hoorcollege Lokale anesthesie in de tandheelkunde

-

Hoorcollege Creëren van een beter resultaat met composiet in het anterior gebied

-

Hoorcollege en workshop Apicale chirurgie

-

Workshop Digitale transformatie om praktijkorganisatie te optimaliseren

•

Provinciale studieclub (Mechelen/Antwerpen/Kempen)

Voorjaarssymposium: updates uit de oncologische en congenitale pathologie

Tandartsen
Tandartsen

Antwerps Provinciaal Symposium
Najaarssymposium Gent
Wintersymposium Brugge
Wintermeeting Limburg
Vlaamse Beroepsorganisatie van

•

Activiteiten georganiseerd door VBOV:

Vroedvrouwen

-

Borstvoedingscongres voor studenten

-

Tweedaagse hoofdvroedvrouwencongres

-

Internationale dag van de vroedvrouw

-

Eerstelijnsdag

-

Infoavond opstart zelfstandige praktijk als vroedvrouw

-

Trefdag

-

Borstvoedingscongres

Vroedvrouwen en studenten

Activiteiten georganiseerd door andere organisaties
De Bakermat

•

Axxon

Overlegplatform: AXXON Belgian Clinical Interest Group is een samenwerking tussen AXXON, Physical

Kenniscentrum borstvoeding (online bibliotheek en FAQ)

Alle zorgverleners
Kinesitherapeuten

Therapy in Belgium, een aantal klinische interesseverenigingen en erkende kinesitherapeuten die hun
deeldomein vertegenwoordigden:
•

ABCIG manuele therapie/Mathera

•

ABCIG pediatrische kinesitherapie/Kinepedia

•

ABCIG perinatale en pelvische reëducatie/BICAP
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•

ABCIG geestelijke gezondheid en psychomotorische kinesitherapie

•

ABCIG geriatrie

•

ABCIG fasciale kinesitherapie

•

ABCIG sportkinesitherapie

•

ABCIG kinesitherapie in de orthopedie-reumatologie-traumatologie/KORT

•

Kinesitherapeutenkring

Kinesitherapeuten

•

Axxon Academy (enkel toegang via lidmaatschap)

Kinesitherapeuten

•

KineCoach® Oncologie

Kinesitherapeuten

•

Modulaire opleiding: KineCoach® (basismodule 'Beweging en gezondheid' + module cardiale en/of

Kinesitherapeuten

module obesitas bij kinderen en adolescenten, obesitas bij volwassenen en (pre-)diabetes type 2
-

Beweging en gezondheid: 14 lesuren, gespreid over 2 lesdagen

-

Cardiale: een onderdeel verplichte zelfstudie via e-learning met een online evaluatie, gevolgd
door 3 lesdagen

-

Module obesitas bij kinderen en adolescenten, obesitas bij volwassenen en (pre-) diabetes type
2: elks ongeveer 12 lesuren, gespreid over 2 lesdagen. Deze modules kunnen los van elkaar
gevolgd worden, op voorwaarde dat de deelnemer geslaagd is op de basismodule.

Pro-Q-Kine vzw

•

Praktische training: Spelenderwijs bewegen. beweegvormen aan tafel en op een stoel.

Kinesitherapeuten

•

Intensiteit van training bij de geriatrische patiënt (70+)

Kinesitherapeuten

•

Cursusdag: Prikkel verwerking bij ouderen en dementie

Kinesitherapeuten

•

323 LOK’s over Vlaanderen

Kinesitherapeuten

•

E-learning:

Kinesitherapeuten

- Het kinesitherapeutisch dossier (NL/FR)
- Valpreventie bij ouderen (IPVK Gent)
- Multidisciplinair project low back pain (Domus Medica)
Ergotherapie Vlaanderen vzw

•

Informatiebeurs REVA: Toekomst voor ergotherapie: verandertrajecten, woonprojecten, m-

Ergotherapeuten

health
•

Masterclass ligcomfort

•

Narratieven bij ouderen

•

Narratieven bij ouderen

•

Lichaamsgericht werken in de psychotherapie

•

Omgaan met verdriet en emotionele pijn bij kinderen en hun ouders

Ergotherapeuten

Pagina 28 van 140

i.o.v.

Vlaamse Beroepsvereniging van

•

com@Modem

•

Kanker bij kwestbare ouderen

•

Kanker bij kwestbare ouderen

•

World inter-RAI conferentie

•

Ergotherapie en Evidence Based Practice

•

Ziekte van Huntington

•

Opleiding expert valpreventie

•

Ouderen congres: help ik vergeet

•

Bobathopleiding

•

Studiedag over ouderenzorg: ¡Ergotherapie!

Ergotherapeuten

•

Week van de Diëtist

Diëtisten

•

Jaarlijkse algemene vergadering

Diëtisten

•

Intervisie allergiediëtisten

Diëtisten

•

Lentestudiedag: eetstoornissen in al hun facetten, alles wat je moet weten als diëtist

Diëtisten

•

Lezing Dr. Evenepoel over het wel en wee van diëten (samen georganiseerd met Liberale

Diëtisten

Diëtisten

Mutualiteit)
Belgische Vereniging der

•

L-PRF in wondheling

Alle zorgverleners

•

Nationaal Podologiecongres

Podologen

•

BORGinsole - Biomechanica Deel 5: Pediatrie

Podologen

•

BORGinsole - Biomechanica Deel 6: Cross Links Voet-Knie-Heup

Podologen

•

Algemene Vergadering

Leden van vereniging (podologen)

•

MOOC: Evidence-Based Psychotherapeutic Practice

Klinisch psychologen

•

Infodag Startende Zelfstandige Klinisch Psychologen

Klinisch psychologen

•

Jaarlijkse studiedag

Klinisch psychologen

•

Provinciale infosessies

Klinisch psychologen

•

Burn-out opleiding - LOK in Brecht

Klinisch psychologen en huisartsen

Podologen

Vlaamse Vereniging van Klinisch
Psychologen
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•

FOD Sociale zekerheid: Geïntegreerd preventiebeleid Burn-Out: de resultaten van de ambitieuze

Klinisch psychologen

pilootprojecten die leiden tot concrete tools »

Vlaamse Vereniging voor

•

Tweedaagse vorming: Werken met complex trauma

Klinisch psychologen

•

Tweedaags congres Zorg voor de kleintjes, een investering in de toekomst.

Klinisch psychologen

•

Workshop: Body and mind: Lichamelijke klachten en psychopathologie

Klinisch psychologen

•

Avondlezing '150 jaar aanpak van alcoholproblemen in Vlaanderen'

Klinisch psychologen

•

Congres 2020 ICC Gent

Logopedisten

•

Aanbod van niet-VVL activiteiten

-

Rekenzwakke kinderen leren omgaan met metend rekenen en meetkunde

Logopedisten en studenten

-

Toolkit gedragproblemen voor paramedici

Therapeuten of paramedici

-

Begrijpend lezen beter begrijpen: van theorie naar diagnostiek en therapie

Logopedisten en studenten

-

Breuken zetten de rekenwereld op z’n kop

Logopedisten en studenten

-

Kort en bondig schrijven in de hulpverlening

Hulpverleners

-

Diagnose en behandeling van spraakapraxie

Logopedisten en studenten

•

Project Eerstelijnspsychologische Zorg

Klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen

•

Postacademische vorming ‘juridische opleiding voor gerechtsdeskundige

Orthopedagogen

•

Hoe reageer ik op agressie van verstandelijk beperkte mensen met autisme: een praktische

Orthopedagogen

Logopedisten

Vlaamse Vereniging voor
Orthopedagogen

leidraad
•

Vormingsavond Walking a thin line… De behandeling van anorexia nervosa als waagstuk

Orthopedagogen

•

Praktijkdag probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperking: vergeet de

Orthopedagogen

zintuigen niet!
•

Congres: ACT toge/ather (lezingen, workshops, masterclass)

Orthopedagogen

•

GGZ Congres 2020

Orthopedagogen

•

Solidarity with parents in a moving world (internationaal uitwisselingsprogramma met ouders

Iedereen met interesse in het thema

aan het woord)

VVSG

•

Seeing differently is talking differently – Live sessies met Maurizio Andolfi

Gezinstherapeut

•

Diversiteit voor eerstelijnsmedewerkers

Maatschappelijk werkers en andere eerstelijnsmedewerkers
van lokale besturen

•

Regionale ondersteuningspunten:
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-

Centra voor Dagverzorging

Verantwoordelijken van centra voor dagverzorging

-

Assistentiewoningen

Woonassistenten van Groepen Assistentiewoningen en
Serviceflats

-

Diensten voor Gezinszorg

-

Lokale dienstencentra

-

Diensthoofden thuiszorg

•

Mentoropleiding zorgberoepen

Verantwoordelijken diensten voor gezinszorg en
aanvullende thuiszorg
Centrumleiders van lokale dienstencentra
Verantwoordelijken van de thuiszorgdienst
Mentoren van lokale besturen in zorgberoepen
(verzorgende, zorgkundige, logistiek helper,
kinderbegeleider)

•

Vorming Doelstellingsgericht werken (met terugkomdag)

Begeleidend medewerkers van diensten voor gezinszorg

Tabel 2: Opleidingen, vormingen, intervisies aangeboden door Vlaamse (beroeps)organisaties

Het aanbod van opleidingen, vormingen en intervisies werd verder uitgediept aan de hand van semi-gestructureerde interviews. De resultaten hiervan
worden in 7.1.4 besproken.
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7.1.2 Vormingsinstituten
Anker
Anker biedt de zorgsector consultancy, vormingen en trainingen, coaching en tijdelijk management.
Ze geven vormingen over:
-

Leidinggeven

-

Communicatie

-

kwaliteit, wetgeving en inspectie

-

Welzijn van medewerkers

-

Welzijn van bewoners, cliënten,

-

Omgaan met … (dementie, rouw en

patiënten

-

Praktijkthema’s; planning en
organisatie

verlies, beroepsgeheim, agressie,…)

Voor hen is vooral de vertaling naar de praktijk erg belangrijk.
De consultancy die ze aanbieden is gericht op organisatieontwikkeling, projectmanagement en
leiderschap. Ze hebben als doel een strategie helpen uitstippelen door processen en structuren te
optimaliseren. Dit doen ze door het aanbieden van audits, het helpen bij visieontwikkeling en
verankering, leiderschap en personeelsontwikkeling en procesbegeleiding.
Met tijdelijk management bieden ze interim managers aan om voor een korte periode bij in een
organisatie te komen werken. Deze zijn bedoeld voor functies zoals algemeen directeur of
leidinggevende functies (hoofd bewonerszorg, hoofdverpleegkundige, coördinator dagverzorgingscentrum, kwaliteitscoördinator en facilitair verantwoordelijke).
Als laatste bieden ze coaching aan. Dit kan individueel, in team of Insights Discovery. Individuele
coaching is gericht op het verhogen van persoonlijke effectiviteit, het bereiken van professionele
doelstellingen en het met enthousiasme uitvoeren van je taak. Het doel van team coaching is het
bouwen aan een positief klimaat in het team. Insights Discovery heeft als doel effectiever
samenwerken en leidinggevenden helpen met het beste uit zichzelf en medewerkers te halen (Anker,
2020).

Vonk
Vonk biedt vormingen, ondersteuning, netwerkleren en kennis inhuren aan. Verschillende vormingen
worden aangeboden: startersopleiding, kennisopleiding, technische opleiding, ICT-opleiding,
vaardigheidstraining en in-huis opleiding. Ondersteuning is gericht op humanresourcesmanagement
en efficiënte organisatie. Ze geven ondersteuning in volgende gebieden: coaching, HR-consulting en
begeleiding van verandering, teambegeleiding en selectie. Netwerkleren heeft als doel ambtenaren,
inclusief experten, samen te brengen om deskundigheid en ervaring uit te wisselen. Vonk ondersteunt
volgende initiatieven: collegagroepen, lerende netwerken en leertrajecten. Verder kan kennis
ingehuurd worden of een opdracht uitbesteed worden (Vonk, 2020).
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Zorg-Saam
Deze vormingsinstelling is gespecialiseerd in zorg die streeft naar meer autonomie en mondigheid bij
personen met een zorgbehoefte en hun omgeving. Bovendien versterken ze de draagkracht van
informele en professionele zorgverleners.
Zorg-Saam heeft vormingen voor volgende domeinen:
-

Diversiteit (kansarmoede, inclusie, etnisch culturele diversiteit ...)

-

Verbindend en respectvol communiceren

-

Omgangskunde in de zorg (zorg voor kinderen, zorg voor ouderen, palliatieve zorg, rouw en
verlies, welzijn en gezondheid)

-

Koesteren en ondersteunen van mantelzorgers

-

Inspiratie voor zorgzaam leidinggeven

-

Zelfzorg

-

Actualiteitsthema's.

Enkele voorbeelden van vormingen voor de eerste lijn zijn:
-

Balanceren tussen veiligheid en vrijheid

-

Omgaan met moeilijk gedrag vanuit dementie

-

Humor en aanraking bij mensen met dementie

-

Verbindende communicatie voor medewerkers in de zorg

Verder organiseert Zorg-Saam jaartrainingen over verschillende onderwerpen en studiedagen met
actuele onderwerpen (Zorg-Saam, 2020).

Zorgnet-Icuro
Ze organiseren vormingen, vertegenwoordigen aangesloten zorgorganisaties in adviesorganen en
overlegstructuren en brengen thema’s en standpunten onder de aandacht van politici, beleidsmakers
en de media. Verder publiceren ze het blad Zorgwijs dat interviews, reportages, opinies en
getuigenissen over gezondheid en welzijn aanbiedt.
Ze organiseren o.a. de volgende vormingen die interessant zijn voor de eerst lijn:
-

Cursus crisisbeheer in de zorg (enkel personeelsleden en artsen die werken in voorzieningen
aangesloten bij Zorgnet-Icuro kunnen dit vormingstraject volgen)

-

Word Lean Expert in Zorg en Welzijn

-

Big Data in de gezondheidszorg: voorwaarden en voorstel voor (her)gebruik van klinische
gegevens.

(Zorgnet-Icuro, 2020)
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VIAC
Het VIAC heeft vormingen voor professionals in de zorgsector en de kinderopvang-sector. De
bijscholingen in de zorgsector beperken zich niet alleen tot hulpverleners, maar kunnen interessant
zijn voor andere doelgroepen zoals het (basis)personeel van (woon- en) zorginstellingen,
medewerkers in het kader van Dienstencheques, de klussen- of oppasdienst, en mantelzorg. Het
vormingsaanbod is opgedeeld per doelgroep. De verschillende doelgroepen zijn:
-

Verzorgenden, zorgkundigen, verpleegkundigen in gezinnen & WZC

-

Poetshulpen & Aanvullende Thuiszorgdiensten

-

Medewerkers Dienstencheques

-

Opvoeders – begeleiders

-

Leidinggevenden, kern- en stafmedewerkers (maatschappelijk werkers, …)

-

Andere (mantelzorgers, vrijwilligers, administratief personeel)

-

Alle doelgroepen binnen de zorgsector

De vormingen worden opgedeeld in:
-

Erkend opleidingsfonds

-

Specifieke hulpverlening

Dienstencheques

-

Medisch gerichte thema’s

-

Kwaliteitszorg op de werkvloer

-

Problemen van de hulpverlener

-

Praktijkgerichte vormingen: EHBO,

-

Aanbod voor leidinggevende en andere

praktische vaardigheden en

medewerkers

theoretisch verdiepend

-

Teambuilding

-

Psychosociale vormingen

-

Aandacht voor zorgverlener en cliënt;

-

Communicatie

-

Vorming op maat.

(VIAC, 2020)

Hoger Instituut voor Verpleegkunde Sint-Elisabeth
Het Vormingscentrum Hoger Instituut voor Verpleegkunde Sint-Elisabeth (HIVSET) biedt vormingen en
navormingen aan, gericht op de gezondheids- en welzijnssector. Hiernaast geven ze vormingen voor
het onderwijs, non-profit en regionale overheden. Ze hebben een open aanbod en bovendien vorming,
training, begeleiding, advies en/of coaching op maat. Het open aanbod bevat verschillende thema’s:
-

Communicatie, teamdynamiek,

-

loopbaanbegeleiding en leiding geven

Zorgtechniek, wondzorg en andere
skills

-

EHBO en levensreddend handelen

-

Ethiek, zingeving en religie

-

Geestelijke gezondheidszorg

-

Netwerkevents

-

Interculturaliteit en taaldiversiteit

-

Palliatieve zorg

-

Kinderopvang, kinderzorg

-

Zelfzorg en professioneel welbevinden

-

Ouderenzorg
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Ze hebben vormingen voor het onderwijs, begeleiders, leidinggevende verpleegkundigen en
zorgkundigen en verzorgenden.

Vlaams Instituut Gezond Leven
Het Vlaams Instituut Gezond Leven ondersteunt professionals en hun organisaties in de
gezondheidssector en welzijn, onderwijs, op de werkvloer en bij lokale overheden. In hun vast aanbod
komen de volgende thema’s aan bod:
-

Voeding

-

Beweging & sedentair gedrag

-

Tabak

-

Geestelijke gezondheidsbevordering

-

Gezondheid en milieu

-

Andere thema’s (alcohol & drugs, seksuele gezondheid, valpreventie, bevolkingsonderzoek
naar kanker, mondhygiëne, dementie)

Enkele opleidingen uit het vast aanbod zijn bijvoorbeeld:
-

Basisopleiding gezondheidsbevordering

-

Train-de-trainer: Goed-Gevoel-Stoel

-

Engagerende en overtuigende gezondheidsboodschappen

-

Train-de-trainer: Gezond ouder worden, goed eten.

Naast het vast aanbod bestaat de mogelijkheid om opleidingen aan te vragen. Voorbeelden zijn het
integreren van gezondheid in een meerjarenplan en technieken van motiverende gespreksvoering.
Daarnaast bieden ze e-learnings aan. Deze zijn vooral interessant voor hulpverleners die vragen
krijgen over de voedings- en bewegingsdriehoek of hier meer over willen weten. Als laatste bieden
ze de mogelijkheid tot ondersteuning bij het organiseren van een eigen opleiding. Hiervoor
organiseren ze workshops die bedoeld zijn om kennis te geven die doorgegeven kan worden:
-

Workshop NokNok: oppeppers voor een tienerhoofd

-

Voordracht over de nieuwe voedingsdriehoek en/of bewegingsdriehoek

-

Winkeloefening: weet wat je eet!

-

Gezond en budgetvriendelijk winkelen (voor kwetsbare groepen)

-

Kleurrijk gezond

-

Gezond opgroeien: over eten bij kinderen

-

Meer bewegen én minder zitten.
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LUCAS centrum voor zorgonderzoek en consultancy Leuven
Vormingen van LUCAS Leuven ontstaan uit wetenschappelijke kennis en ervaringskennis met als doel
impact hebben op de zorgpraktijk, de zorgorganisatie en het beleid. Hun doelgroepen zijn
zorgprofessionals, ervaringsdeskundigen, gebruikers, leden van administraties en overheden.
Ze hebben een permanent aanbod en vormingsmodules op aanvraag. Daarnaast ontwikkelen ze nieuwe
vormingen. De permanente vormingen gaan o.a. over rehabilitatie en management in de welzijnszorg.
De vormingen op aanvraag worden op maat van organisaties gemaakt met expertise uit hun netwerk.
Nieuwe onderzoeksprojecten inspireren hen tot de ontwikkeling van nieuwe vormingen. Dit zijn
voornamelijk studiedagen en train-the-trainer concepten.

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) biedt een bibliotheek van e-learnings
aan. De cursussen richten zich tot alle zorgverleners en studenten en patiënten kunnen ze volgen.
Expertgroepen maken deze cursussen, in opdracht van het RIZIV of de Federale overheidsdienst
Volksgezondheid (www.riziv-elearning.be) (RIZIV, 2020). De FOD Volksgezondheid liet via e-mail
weten dat ze niet op de hoogte zijn van welke profielen deze e-learnings volgen (E-mail FOD, januari
2020). Figuur 1 geeft een overzicht van de aangeboden e-learnings op www.e-learninghealth.be

Figuur 1: Overzicht e-learnings RIZIV bibliotheek (RIZIV, 2020)
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7.1.3 Internationale landschap van opleidingen, vormingen en intervisies
Deskresearch
Ten eerste werd het European Forum for Primary Care bekeken. Het European Forum for Primary
Care heeft als doel de gezondheid van de bevolking verbeteren door het bevorderen van een sterke
eerstelijnsgezondheidszorg. Ze bieden workshops, conferenties, werkgroepen en webinars aan.
Tijdens de conferentie van 2020 in Ljubljana komen de volgende thema’s aan bod:
-

Diversiteit in de gezondheidszorg - diversiteit

-

in zorgverleners

Eén ziekte - verschillende perspectieven
versus één patiënt - verschillende aanpak

-

Cultureel competente arbeidskrachten

-

Diversiteit in toegankelijkheid, samenwerking

ervaring uit de praktijk en toekomstige

en teamwerk

initiatieven

-

Het Dream-Team van de eerstelijnszorg:

-

Telegeneeskunde

-

Diversiteit in personeel in de gezondheidszorg

-

Multidisciplinaire therapeutische aanpak

-

Patiënten empowerment

-

Diversiteit in patiënten

-

Multiculturalisme in de eerstelijnszorg

-

Kwetsbare patiëntengroepen

-

Uitgebreide zorg - een geïntegreerde

-

Levenservaringen, doelen en motieven van de

-

Diversiteit in beide partijen: patiënten en arts
als partners

benadering van de gezondheidszorg

patiënt

-

Kwaliteit in teamverband

-

Diverse organisatie van het werkproces

-

Simulaties in de eerstelijnsgezondheidszorg

-

Niet-professionele partners in de

-

Bemiddeling en communicatie bij het oplossen

gezondheidszorg

van misverstanden tussen partners in de

-

Innovatieve patient empowerment strategieën

eerstelijnsgezondheidszorg

-

Preventieprogramma's voor de eerstelijnszorg

-

Gezondheidszorg voor gevangenen

In hun webinars komen thema’s zoals interprofessionele samenwerking in onderzoek, en
gezondheidsachterstand bij migranten aan bod. Deze worden achteraf op hun YouTube-account
geplaatst, zodat ze herbekeken kunnen worden (EFPC, 2020).
Nationale interpretaties van professionele ontwikkeling zorgen voor verschillende benaderingen. Een
rapport gefinancierd door het EU Health Programme (2013) bracht continue professionele
ontwikkeling (continuing professional development of CPD) en levenslang leren in kaart bij enkele
groepen gezondheidsprofessionals in Europa.
De beroepen artsen, verpleegkundigen, tandartsen, vroedvrouwen en apothekers werden bevraagd in
deze studie. Het omvatte slechts enkele medische eerstelijnsberoepen, maar door de uitgebreide
internationale vergelijking werd het opgenomen in dit deskresearch.
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Een consortium van Council of European Dentists (CED), European Federation of Nurses Associations
(EFN), European Midwives Association (EMA), European Public Health Alliance (EPHA), Pharmaceutical
Group of the European Union, geleid door Standing Commitee of European Doctors (CPME) kreeg een
contract van de Europese Commissie voor deze studie van 12 maanden, in 31 landen van de
EU/EEA/EFTA.
In dit rapport werd per land het profiel van CPD samengevat. Voor elke beroepsgroep worden in Tabel
3, 4, 5, 6 en 7 vijf landen besproken: Nederland, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken
(uitgezonderd apothekers in Denemarken, waarbij de inhoud niet van toepassing was).

Pagina 38 van 140

i.o.v.
1) Artsen
Land

Inhoud

Werkvormen

Multidisciplinair

Accreditatie

Oostenrijk

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Vakoverschrijdende en
interdisciplinaire
activiteiten door
verschillende
aanbieders

Er bestaat een accreditatiesysteem voor formele
CPD-activiteiten.

Multidisciplinaire CPDactiviteiten met andere
specialismen en andere
medische beroepen
zoals verpleegkundigen.

Er bestaat een accreditatiesysteem voor CPDactiviteiten in Frankrijk.

•

•

Frankrijk

Beroepsorganisaties en wetenschappelijke
verenigingen zijn betrokken bij de ontwikkeling
van de inhoud van formele CPD-activiteiten.
Geen voorgeschreven inhoud die artsen moeten
volgen, maar 4/5 van de gevolgde CPDactiviteiten moet betrekking hebben op continue
medische educatie.
Onderwerpen: communicatie met patiënten,
patiëntveiligheid, eHealth- en IT-systemen,
beheer van patiëntgegevens, betalings- en
vergoedingssystemen en interculturele
communicatievaardigheden.

•
•
•

•

De algemene CPD-vereisten verschillen niet voor
artsen met verschillende specialismen.

•

Het ministerie van Volksgezondheid en de
wetenschappelijke verenigingen zijn
verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de
inhoud van formele CPD-activiteiten.
Voorgeschreven inhoud die verder gaat dan de
structurele CPD-vereisten waaraan een arts zich
moet houden en die verschilt naar gelang het
specialisme.

•
•
•
•
•

•

Onderwerpen: communicatie met patiënten,
patiëntveiligheid en eHealth- en IT-systemen.

•

•

De algemene CPD-vereisten verschillen niet voor
artsen met verschillende specialismen of
functies.

•

•
•

•
•

Casepresentaties
Klinische audits
Klinische zorgdiscussies
Klinische hands-on cursussen
Conferenties
Symposia, lezingen of seminaries,
Formeel praktijkleren
Internationale live/face-to-faceevenementen
Nationale en regionale live/faceevenementen
Web-based learning (eLearning), mobiel
leren (mLearning)
Peer-to-peer, employer-based,
multidisciplinair, research-based, in
studiegroepen of kwaliteitskringen, en
door middel van wetenschappelijk
onderzoek en studies, alsook supervisie en
het geven van lezingen
Casepresentaties
Klinische audit
Discussies over klinische zorg
Klinische hands-on cursussen
Conferenties, symposia, lezingen of
seminaries
Formeel praktijkleren
Internationale live/face-to-faceevenementen
Nationale en regionale live/faceevenementen
Web-based learning (eLearning), mobiel
leren (mLearning), video(s met cases
Peer-to-peer, multidisciplinair, researchbased, studiegroepen of kwaliteitskringen

Deze houdt rekening met de duur van een activiteit,
de naleving van de professionele richtlijnen, de
naleving van het vrijwillige beleid, de leerresultaten
(vaardigheden, kennis, verworven competenties) en
de vereisten inzake transparantie, sponsoring,
bekendmaking van belangenconflicten, formele en
administratieve verplichtingen en de medische
didactiek.

De criteria waarmee rekening wordt gehouden tijdens
het proces van CPD-accreditatie van activiteiten zijn
o.a. de naleving van professionele richtlijnen, de
naleving van nationaal beleid, de leerresultaten
(vaardigheden, kennis, verworven competenties).
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Duitsland

•

•

•

•

Beroepsorganisaties, wetenschappelijke
verenigingen, instellingen voor hoger
onderwijs en de particuliere sector zijn
betrokken bij de ontwikkeling van de
inhoud van formele CPD-activiteiten.
Geen voorgeschreven inhoud die artsen
moeten volgen, maar wel aanbevelingen.
Onderwerpen: communicatie met
patiënten, patiëntveiligheid, eHealth- en
IT-systemen, beheer van patiëntgegevens,
betalings- en vergoedingssystemen en
interculturele communicatievaardigheden.
De CPD-vereisten verschillen niet voor
artsen met verschillende specialismen of
functies.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Denemarken

•

•
•

De beroepsorganisatie, medische
genootschappen, instellingen voor hoger
onderwijs en de particuliere sector zijn
betrokken bij de ontwikkeling van de
inhoud van formele CPD-activiteiten
(d.w.z. cursussen en conferenties). CPDactiviteiten kunnen echter ook informeel
zijn, zoals peer-to-peer training.
Geen enkele voorgeschreven inhoud
waaraan professionals zich moeten houden.
De criteria voor de CPD-eisen voor artsen
met verschillende specialismen of functies
zijn hetzelfde in Denemarken.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Casepresentaties
Klinische audit
Discussies over klinische zorg
Klinische hands-on cursussen
Conferenties, symposia, lezingen of
seminaries
Formeel praktijkleren
Internationale live/face-to-faceevenementen
Nationale en regionale live/faceevenementen
Web-based learning (eLearning),
mobiel leren (mLearning)
Zelfstudie (het lezen van
wetenschappelijke tijdschriften of
boeken, audiovisuele
onderwijsmiddelen,…)
peer-to-peer, employer-based,
multidisciplinair, aangeboden door
patiënten, research-based,
studiegroepen of kwaliteitskringen
Video's met case-presentaties
Casepresentaties
Klinische audit
Discussies over klinische zorg
Klinische hands-on cursussen
Conferenties, symposia, lezingen of
seminaries
Formeel praktijkleren
Internationale live/face-to-faceevenementen
Nationale en regionale live/faceevenementen
Web-based learning (eLearning),
mobiel leren (mLearning)

Multidisciplinaire
CPD-activiteiten
worden geaccepteerd
(tandartsen,
psychologen, andere
gezondheidswerkers)
en ze hoeven niet
over een specifiek
onderwerp te gaan.

Er bestaat alleen een accreditatiesysteem voor
formele CPD-activiteiten.

Er zijn
multidisciplinaire
CPD-activiteiten.
Veel van de cursussen
die de vijf Deense
regio's aanbieden,
omvatten
bijvoorbeeld
management,
patiëntveiligheid en
gedeelde
besluitvorming.

Denemarken heeft geen officiële nationale
accreditatieautoriteit voor CPD-activiteiten.

De accreditatie houdt rekening met de duur van
een activiteit, de naleving van de professionele
richtlijnen en de leerresultaten (vaardigheden,
kennis, verworven competenties).

De individuele medische genootschappen
kunnen echter, indien zij dat wensen, hun
eigen systeem voor accreditatie opzetten.
Wanneer het gaat om het verzorgen van
internationale cursussen en conferenties,
zijn deze geaccrediteerd, zodat internationale
artsen kunnen deelnemen en credits kunnen
behalen.
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•

Nederland

•

•

•

•

Onderwerpen: medische onderwerpen,
communicatie met patiënten,
patiëntveiligheid, eHealth en IT-systemen,
beheer van patiëntgegevens, betalings- en
terugbetalingssystemen en interculturele
communicatievaardigheden.

Ontwikkeld door beroepsorganisaties,
wetenschappelijke verenigingen en de
particuliere sector, met name
farmaceutische bedrijven.
Naast de eisen met betrekking tot het
volgen van minimaal 40 uur aan CPDactiviteiten die door de wetenschappelijke
verenigingen zijn geaccrediteerd: geen
voorgeschreven inhoud waaraan een arts
moet voldoen
Onderscheid tussen eisen die gelden voor
huisartsen en die gelden voor andere
specialisten, maar dit zal in de toekomst
worden geëgaliseerd.
Onderwerpen: communicatie met
patiënten, patiëntveiligheid, eHealth en
IT-systemen, patiëntgegevensbeheer,
betalings- en terugbetalingssystemen en
interculturele communicatievaardigheden.

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zelfstudie (het lezen van
wetenschappelijke tijdschriften of
boeken, audiovisuele
onderwijsmiddelen,…)
peer-to-peer, employer-based,
multidisciplinair, aangeboden door
patiënten, research-based,
studiegroepen of kwaliteitskringen
Video's met case-presentaties
Casepresentaties
Klinische audit
Discussies over klinische zorg
Klinische hands-on cursussen
Conferenties, symposia, lezingen of
seminaries
Formeel praktijkleren
Internationale live/face-to-faceevenementen
Nationale en regionale live/faceevenementen
Web-based learning (eLearning),
mobiel leren (mLearning)
peer-to-peer, employer-based,
multidisciplinair, research-based, en
door middel van supervisie in groepen

Er zijn verschillende
multidisciplinaire
CPD-activiteiten voor
een breed scala aan
onderwerpen, die het
meest aan bod
komen bij
gezamenlijke
groepen van artsen
en verpleegkundigen.

Wetenschappelijke verenigingen zijn
verantwoordelijk voor het accreditatiesysteem.
Formele CPD-activiteiten moeten worden
geaccrediteerd voordat ze toegankelijk zijn
voor artsen; voor informele CPD-activiteiten
bestaat een dergelijke verplichting niet, maar
ze moeten wel voldoen aan de richtlijnen voor
de betrokkenheid van de farmaceutische
industrie bij CPD.
Accreditatie wordt verleend op basis van
individuele CPD-activiteiten en is onderworpen
aan een vergoeding die kan variëren van 0 tot
1000 EUR, afhankelijk van het
accreditatiecomité.
De accreditatie houdt rekening met de duur van
een activiteit, de naleving van de
beroepsrichtlijnen, de algemene kwaliteit, de
objectiviteit en het evenwicht tussen de duur
van de afzonderlijke behandelde onderwerpen,
de didactische kwaliteit en de relevantie ervan
voor de beroepspraktijk.

Tabel 3: Internationale vormingen voor artsen (EU Health Programme, 2013)
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2) Tandartsen
Land

Inhoud

Werkvormen

Multidisciplinair

Accreditatie

Oostenrijk

De Oostenrijkse Tandheelkundige Kamer en
wetenschappelijke verenigingen zijn betrokken bij de
ontwikkeling van de inhoud van formele CPDactiviteiten. Buiten de structurele aanbeveling (120
kredietpunten, gelijk aan 85 uur) is er geen
voorgeschreven of aanbevolen inhoud. Ten minste 50
procent van de CPD-activiteiten moet betrekking hebben
op permanente tandheelkundige opleiding.

•
•
•

Klinische zorgdiscussies
Klinische hands-on cursussen
Conferenties, symposia, lezingen en
seminaries
Formeel praktijkleren, informeel
praktijkleren
Peer-to-peer, zelfstudie,
studiegroepen of kwaliteitskringen
Web-based leren

Tandartsen nemen
regelmatig deel aan
CPD-activiteiten
samen met
tandtechnici en
andere leden van het
tandtechnisch team.
Ze nemen minder
vaak deel aan
multidisciplinaire
CPD-activiteiten met
artsen.

De Oostenrijkse Tandartsenkamer biedt
accreditatie voor individuele CPDactiviteiten voor zowel vrijwillige als
verplichte CPD, waarbij rekening wordt
gehouden met criteria zoals het naleven
van professionele richtlijnen en het
leren van outcomes (vaardigheden,
kennis, verworven competenties).

Klinische zorgdiscussies
Klinische hands-on cursussen
Conferenties, symposia, lezingen of
seminaries
Web-based e-learning,
peer-to-peer, studiegroepen of kringen

Tandartsen nemen
deel aan
multidisciplinaire
CPD-activiteiten met
artsen.

Er bestaat een accreditatiesysteem.
Bij de accreditatie van CPD-activiteiten
wordt rekening gehouden met de
volgende criteria: duur van de
activiteit, naleving van het nationale
beleid, prijzen en leerresultaten
(vaardigheden, kennis, verworven
competenties).

Frankrijk

Voorbeelden van onderwerpen:
•
Anesthesie
•
Communicatie met patiënten
•
Bewuste verdoving
•
Tandheelkundige zorg voor kinderen, ouderen
•
Tandheelkundige materialen
•
Ethiek
•
Infectiebestrijding
•
Medische noodgevallen
•
Nieuwe technologieën
•
Andere opleidingen in specifieke gevorderde
klinische en technische vaardigheden en
competenties op het gebied van de mondhygiëne
•
Patiëntenveiligheid
•
Stralingsbescherming
•
Belastingheffing
De beroepsorganisatie, het ministerie van
Volksgezondheid, wetenschappelijke verenigingen en
instellingen voor hoger onderwijs zijn betrokken bij de
ontwikkeling van de inhoud van formele CPDactiviteiten.
Voorbeelden van onderwerpen:
•
Anesthesie
•
Cardiopulmonale reanimatie (CPR)
•
Bewuste verdoving

•
•
•

•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
Duitsland

Tandheelkundige zorg voor kinderen, ouderen
Tandheelkundige zorg van de medisch
gecompromitteerde patiënten
Vroegtijdige opsporing van systemische ziekten
(kanker, hart- en vaatziekten, diabetes, enz.)
Ethiek
Ergonomie
Gezondheidsbeleid en -wetgeving van de EU
Infectiebestrijding
Medische noodgevallen
Nieuwe technologieën
Andere opleidingen in specifieke gevorderde
klinische en technische vaardigheden en
competenties op het gebied van de mondhygiëne
Patiëntenveiligheid
Bescherming van patiëntengegevens
Stralingsbescherming
Praktijkbeheer

Tandartsenkamers, wetenschappelijke verenigingen,
instellingen voor hoger onderwijs, de particuliere sector
en postdoctorale onderwijsinstellingen zijn betrokken bij
de ontwikkeling van de inhoud van formele CPDactiviteiten.

•
•
•
•
•

Voorbeelden:
•
Boekhouding
•
Anesthesie
•
Cardiopulmonale reanimatie (CPR)
•
Communicatie met patiënten
•
Bewuste verdoving
•
Tandheelkundige zorg voor kinderen, ouderen
•
Tandheelkundige materialen
•
eHealth en IT-systemen
•
Ergonomie
•
Ethiek

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Case-presentaties
Discussies over klinische zorg
Klinische audit
Klinische hands-on cursussen
Conferenties, symposia, lezingen of
seminaries
Formeel praktijkleren
Landelijke en regionale live/faceevenementen
Web-based learning (eLearning)
Zelfstudie
peer-to-peer
multidisciplinair
research-based
studiegroepen of kwaliteitskringen
Video's met case-presentaties

Tandartsen nemen
deel aan CPDactiviteiten met
andere
gezondheidswerkers
(artsen,
verpleegkundigen,
verloskundigen) over
de volgende
onderwerpen:
psychosomatische
problemen in de
tandheelkunde,
mondzorg voor
ouderen en
gehandicapten,
noodzorg, diabetes en

Er bestaat een systeem voor de
accreditatie van CPD.
Criteria zoals de duur van de activiteit,
de naleving van de beroepsrichtlijnen
en het nationale beleid, de
leerresultaten worden in aanmerking
genomen bij het aangeven van de CPDactiviteiten aan de kamers voor de
tandheelkunde.

Pagina 43 van 140

i.o.v.
mondhygiëne,
verpleegkundige zorg,
vroege kindercariës.

•
•
•
•
•

Denemarken

Nederland

Gezondheidsbeleid en -wetgeving van de EU
Infectiebestrijding
Medische noodgevallen
Nieuwe technologieën
Andere opleidingen in specifieke gevorderde
klinische en technische vaardigheden en
competenties op het gebied van de mondhygiëne
•
Patiëntenveiligheid
•
Bescherming van patiëntengegevens
•
Praktijkbeheer
•
Stralingsbescherming
•
Stoppen met roken
•
Belastingheffing
De DDA, de instellingen voor hoger onderwijs en de
particuliere sector zijn betrokken bij de inhoudelijke
ontwikkeling van de formele CPD-activiteiten.
Voorbeelden:
•
Communicatie met patiënten
•
Bewuste verdoving
•
Tandheelkundige zorg voor kinderen, ouderen
•
Tandheelkundige materialen
•
Vroegtijdige opsporing van systemische ziekten
(kanker, hart- en vaatziekten, diabetes, enz.)
•
eHealth en IT-systemen
•
Ethiek
•
Medische noodgevallen
•
Nieuwe technologieën
•
Andere opleidingen in specifieke gevorderde
klinische en technische vaardigheden en
competenties op het gebied van de mondhygiëne
Postdoctorale onderwijsorganisaties zijn betrokken bij
de ontwikkeling van de inhoud van formele CPDactiviteiten.

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Klinische hands-on cursussen
Conferenties, symposia, lezingen of
seminaries
Internationale, nationale en
regionale live/face-evenementen
Web-based learning (eLearning),
mobiel leren (mLearning)
Multidisciplinair leren

De DDA biedt
cursussen aan voor
het hele
tandheelkundige team
(tandartsassistenten
en mondhygiënisten).

Er is geen systeem voor de accreditatie
van CPD.

Casepresentaties
Klinische audit
Discussies over klinische zorg
Conferenties, symposia, lezingen of
seminaries

Er zijn geen
multidisciplinaire
CPD-activiteiten.

Er is geen systeem voor de accreditatie
van CPD.
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Voorbeelden:
•
Informeel praktijkleren
•
Cardiopulmonale reanimatie (CPR)
•
Web-based leren (eLearning)
•
Communicatie met patiënten
•
Zelfstudie (het lezen van
•
Bewuste verdoving
wetenschappelijke tijdschriften of
boeken, audiovisuele
•
Tandheelkundige zorg voor kinderen, ouderen
onderwijsmiddelen)
•
Vroegtijdige opsporing van systemische ziekten
•
Peer-to-peer
(kanker, hart- en vaatziekten, diabetes, enz.)
•
Studiegroepen of kwaliteitskringen
•
Nieuwe technologieën
•
Praktijkbeheer
•
Stralingsbescherming
Tabel 4: Internationale vormingen voor tandartsen (EU Health Programme, 2013)

3) Apothekers
Land

Inhoud

Werkvormen

Multidisciplinair

Accreditatie

Oostenrijk

De instanties die betrokken zijn bij de
ontwikkeling van de inhoud van formele CPDactiviteiten zijn o.a. beroepsorganisaties en
wetenschappelijke verenigingen.

•
•

Er zijn multidisciplinaire
CPD-activiteiten.

•
•

Onderwerpen:
Communicatie, begeleiding van patiënten,
verstrekking, ziektebeheer (obesitas, roken,
hart- en vaatziekten, diabetes, astma),
farmacotherapie, evidence-based medicine,
zelfmedicatie, bereiding, voeding,
voedingssupplementen, fytotherapie,
homeopathie, diergeneeskunde,
reisgeneeskunde, toediening van
geneesmiddelen, vaccinatie,
geneesmiddelenbewaking, innovaties,
biosimilars, herziening van het
geneesmiddelengebruik, farmacoepidemiologie, management (financieel,
marketing, opleiding van personeel).

•

•
•

•

Casepresentaties
Conferenties, symposia, lezingen of
seminaries
Internationale live/face-to-faceevenementen, nationale en
regionale live/face-evenementen
Web-based leren (eLearning)
Zelfstudie (het lezen van
wetenschappelijke tijdschriften of
boeken, audiovisuele
onderwijsmiddelen)
Multidisciplinaire, op onderzoek
gebaseerde studiegroepen of
kwaliteitskringen

•
•

Er bestaat een accreditatiesysteem.
Accreditatie is geen voorwaarde voor
het bijwonen van CPD-activiteiten.
CPD-activiteiten worden op
individuele basis geaccrediteerd.
Er is een officiële vergoeding van €
115,-.

De criteria die bij de accreditatie van
CPD-activiteiten in aanmerking worden
genomen, zijn o.a.: naleving van de
beroepsrichtlijnen, naleving van het
nationale beleid, leerresultaten
(vaardigheden, kennis, verworven
competenties).
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Frankrijk

De instanties die betrokken zijn bij de
ontwikkeling van de inhoud van formele CPDactiviteiten zijn o.a.: beroepsorganisaties,
wetenschappelijke verenigingen, instellingen
voor hoger onderwijs en de particuliere sector.

•
•
•
•
•

Onderwerpen:
Counseling van patiënten, verstrekking,
ziektebeheer (obesitas, roken, hart- en
vaatziekten, diabetes, astma),
farmacotherapie, evidence-based medicine,
zelfmedicatie, voeding, voedingssupplementen,
fytotherapie, homeopathie, diergeneeskunde,
reisgeneeskunde, geneesmiddelengebruik en
farmaco-epidemiologie.

•
•

De inhoud van de CPD is gekoppeld aan de
diensten die in de apotheek worden geleverd.
Voorbeelden van diensten: begeleiding van
patiënten onder orale anticoagulantia (VKA),
begeleiding van patiënten met astma.
Duitsland

De instanties die betrokken zijn bij de
ontwikkeling van de inhoud van formele CPDactiviteiten zijn o.a.: beroepsorganisaties,
wetenschappelijke verenigingen, instellingen
voor hoger onderwijs en de particuliere sector.
Onderwerpen:
Communicatie, counseling van patiënten,
verstrekking, ziektebeheer (obesitas, roken,
hart- en vaatziekten, diabetes, astma)
farmacotherapie, evidence-based medicine,
zelfmedicatie, magistrale bereidingen, voeding,
voedingssupplementen, fytotherapie,
homeopathie, diergeneeskunde,
reisgeneeskunde, toediening van
geneesmiddelen, vaccinatie,

•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•

•

Casuspresentaties
Klinische audit
Klinische zorgdiscussies,
Klinische hands on cursussen,
Conferenties, symposia, lezingen of
seminaries
Formeel praktijkleren
Internationale live/face-to-faceevenementen
Nationale en regionale live/faceevenementen
Web-based learning (eLearning)
Zelfstudie (het lezen van
wetenschappelijke tijdschriften of
boeken, audiovisuele
onderwijsmiddelen, enz.)
peer-to-peer, employer-based,
multidisciplinair, aangeboden door
patiënten, research-based,
studiegroepen of kwaliteitskringen
Video's met case-presentaties
Casepresentaties
Conferenties, symposia, lezingen of
seminaries,
Formeel praktijkgericht leren
Internationale live/face-to-faceevenementen, nationale en
regionale live/face-evenementen
Web-based leren (eLearning),
mobiel leren (mLearning)
Zelfstudie (het lezen van
wetenschappelijke tijdschriften of
boeken, audiovisuele
onderwijsmiddelen)
Werkgevergebaseerde,
multidisciplinaire, research

Dit is moeilijk na te gaan.

Er bestaat een accreditatiesysteem (of
nauwkeuriger gezegd een
evaluatiesysteem).
Vijf onafhankelijke wetenschappelijke
commissies zijn belast met de evaluatie
van de CPD-activiteiten voor elk van de
vijf betrokken beroepsgroepen, waaronder
apothekers.

Er zijn multidisciplinaire
CPD activiteiten over
verschillende onderwerpen
waarbij artsen en
apotheker-technici
betrokken zijn.

Binnen de CPE-richtlijnen en het kader
moeten formele activiteiten worden
geaccrediteerd.
De accreditatie wordt gegeven voor elke
individuele CPE-activiteit.
De criteria waarmee rekening wordt
gehouden bij de accreditatie van CPDactiviteiten zijn o.a.: duur van de
activiteit, naleving van de professionele
richtlijnen en prijs. Activiteiten met
zuiver commerciële en promotionele
doeleinden kunnen niet worden
geaccrediteerd.
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geneesmiddelenbewaking, innovaties,
herziening van het geneesmiddelengebruik,
farmaco-epidemiologie, management
(financieel, marketing, opleiding van
personeel), medische hulpmiddelen, analyse van
bloedmonsters, dermocosmetica,…
De instanties die betrokken zijn bij de
ontwikkeling van de inhoud van formele CPDactiviteiten zijn o.a. de beroepsorganisatie,
wetenschappelijke verenigingen, instellingen
voor hoger onderwijs en de particuliere sector.
Onderwerpen: communicatie,
patiëntenbegeleiding, verstrekking,
ziektebeheer (obesitas, roken, hart- en
vaatziekten, diabetes, astma),
farmacotherapie, evidence-based medicine,
zelfmedicatie, bereiding, voeding,
voedingssupplementen, fytotherapie,
homeopathie, diergeneeskunde,
reisgeneeskunde, toediening van
geneesmiddelen, vaccinaties,
geneesmiddelenbewaking, innovaties,
biosimilars, herziening van het
geneesmiddelengebruik, farmacoepidemiologie, management (financieel,
marketing, opleiding van het personeel).

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Tabel 5: Internationale vormingen voor apothekers (EU Health

gebaseerde, studiegroepen of
kwaliteitskringen
Video's met casepresentaties

Casuspresentaties
Klinische audits
Klinische zorgdiscussies
Klinische hands on cursussen
Conferenties, symposia, lezingen of
seminarie
Formeel en informeel praktijkleren
Internationale, nationale en
regionale live/face-evenementen
Web-based en mobiel leren
(eLearning en mLearning)
Zelfstudie (het lezen van
wetenschappelijke tijdschriften of
boeken, audiovisuele
onderwijsmiddelen)
Peer to peer, werkgever,
multidisciplinair, aangeboden door
patiënten, research based,
studiegroepen of kwaliteitskringen
Video's met case presentaties
Farmaceutische helpdesk
activiteiten, onderwijsactiviteiten
Programme, 2013)

Farmacotherapeutische
gesprekken met huisartsen
(FTO).

De wetenschappelijke afdeling voor
openbare apothekers (WSO) is belast met
de accreditatie van formele CPDactiviteiten voor openbare apothekers. De
formele CPD-activiteiten moeten worden
geaccrediteerd voordat ze toegankelijk
zijn voor professionals. Accreditatie wordt
gegeven op individuele CPD-activiteiten.
Het standaardtarief voor accreditatie is
€450, voor e-learning €650. Er is 50%
korting voor niet-commerciële
organisaties.
De criteria waarmee rekening wordt
gehouden bij het verlenen van de
accreditatie zijn: de duur van de
activiteit, de naleving van de richtlijnen
van de beroepsorganisaties, de naleving
van het nationale beleid, de
leerresultaten (vaardigheden, kennis,
verworven competenties) en het soort
leeractiviteit (bijvoorbeeld e-learning).
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4) Verpleegkundigen
Land

Inhoud

Werkvormen

Multidisciplinair

Accreditatie

Oostenrijk

De inhoud omvat de verpleegkundige klinische
praktijk. Individuele verpleegkundigen doen
hun eigen behoeftenanalyse om de topics te
selecteren die zij het meest relevant vinden.

•
•
•
•

CPD-activiteiten zijn
gericht op specifieke
beroepen.

Er bestaat een systeem van accreditatie
van CPD-activiteiten die door het
federale ministerie van Volksgezondheid
worden uitgevoerd.

Frankrijk
Duitsland

N.V.T.
De inhoud wordt voorbereid door de
beroepsorganisatie, wetenschappelijke
verenigingen en de particuliere sector.

N.V.T.
Er zijn
multidisciplinaire
activiteiten (artsen,
verpleegkundigen en
soms andere
gezondheidswerkers)
op het gebied van
kwaliteitsverbetering
en communicatie.

N.V.T.
Er is geen systeem voor de accreditatie
van CPD.

In Denemarken zijn
verschillende
multidisciplinaire
CPD-activiteiten die
zowel gericht zijn op
verpleegkundigen als
op andere
beroepsbeoefenaars
in de
gezondheidszorg.

Formele en gereglementeerde CPDactiviteiten voor verpleegkundigen
worden geaccrediteerd door de Deense
accreditatieinstelling.

Tot de meest voorkomende onderwerpen
behoren de verpleegkundige klinische praktijk,
communicatie en patiëntendossiers,
patiëntveiligheid, eHealth, management,
juridische en professionele kwesties en het
beheer van chronische ziekten.
Nieuwe inhoud in CPD richt zich op
patiëntveiligheid, langdurige zorg voor
chronische ziekten en eHealth.

Denemarken

Afhankelijk van de activiteit zijn
beroepsorganisaties, sociale partners, de
particuliere sector en de hogere
onderwijsinstellingen betrokken bij de
ontwikkeling van de inhoud van de CPD.
De aangeboden onderwerpen zijn zoals
communicatie, dementiezorg, diverse klinische
behandelingen, veiligheid van de patiënt en
beheer van chronische ziekten.

Klinische hands-on cursussen
Conferenties en seminaries
Formeel praktijkleren
Internationale en nationale
evenementen
•
Activiteiten die door werkgevers
worden georganiseerd
Cursussen
•
Casuspresentaties
•
Klinische audits
•
Discussies over klinische zorg
•
Klinische hands-on cursussen
•
Conferenties en seminaries
•
Informeel praktijkleren
•
Internationale en nationale
evenementen
•
Web-based leren (eLearning), mobiel
leren (mLearning)
•
Zelfstudie (wetenschappelijke
tijdschriften)
•
Peer to peer, werkgever,
multidisciplinair,
onderzoeksgebaseerd, studiegroepen
•
Videopresentaties
•
Casuspresentaties
•
Klinische audits
•
Discussies over klinische zorg
•
Conferenties, seminaries
•
eLearning
•
Zelfstudie
•
Presentaties.
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Nieuwe onderwerpen hebben betrekking tot
bijvoorbeeld kankerzorg, welzijnstechnologie
en acute zorg.
De CPD-activiteiten worden voornamelijk
•
Werkgever
verricht door de beroepsorganisatie met
•
Klinische praktijk.
regelgevende bevoegdheid, de
beroepsorganisatie en de ministeries van
Volksgezondheid en Onderwijs. Instellingen
voor hoger onderwijs nemen ook deel aan de
inhoudelijke ontwikkeling.
Het CPD-beleid wordt geïnitieerd door het
ministerie van Volksgezondheid,
beroepsorganisaties en nationale
beleidsmakers.
Tabel 6: Internationale vormingen voor verpleegkundigen (EU Health Programme, 2013)

N.V.T.

Er bestaat een nationaal
accreditatiesysteem, maar dat wordt niet
gebruikt voor algemene
verpleegkundigen. Enkele
beroepsgroepen (sommige
verpleegkundige specialisten) hebben een
eigen accreditatiesysteem. Sommige zijn
verplicht en andere niet.

5) Vroedvrouwen
Land

Inhoud

Werkvormen

Multidisciplinair

Accreditatie

Oostenrijk

Verschillende instanties en organisaties zijn betrokken bij de
ontwikkeling van de inhoud van formele CPD-activiteiten voor
vroedvrouwen in Oostenrijk, waaronder: de beroepsorganisatie
met regelgevende bevoegdheid (Austrian Midwives Association);
het ministerie van Volksgezondheid, wetenschappelijke
genootschappen, instellingen voor hoger onderwijs,
onderwijsinstellingen voor verloskundigen en de particuliere
sector, die allemaal verleners van CPD zijn.

•
•

Ze nemen regelmatig
deel aan
multidisciplinaire CPDactiviteiten, meestal met
de beroepen waarmee zij
het meeste mee
samenwerken, zoals
artsen, verpleegkundigen
en kinesitherapeuten. De
onderwerpen die worden
gedeeld, zijn gebaseerd
op de klinische praktijk
of op anatomie en
fysiologie en hebben
betrekking op de
praktijk. De activiteiten
kunnen interventies

De Oostenrijkse vereniging
van vroedvrouwen zorgt
voor de accreditatie van
verplichte CPD-activiteiten,
waarbij rekening wordt
gehouden met de duur van
de activiteit, de naleving
van de beroepsrichtlijnen
en de leerresultaten
(vaardigheden, kennis,
verworven competenties).
Dit gebeurt voor elke
afzonderlijke CPDactiviteit.

Voorbeelden:
•
Veiligheid van de klant
•
Volksgezondheid
•
Communicatie, met inbegrip van het gebruik van nieuwe en
opkomende technologieën, bv. eHealth
•
Juridische en professionele kwesties, met inbegrip van
cliëntendossiers
•
Verloskundig onderzoek & ethiek

•

•
•

Casepresentaties
Conferenties, symposia,
lezingen en seminaries
Formeel praktijkgericht
leren, informeel
praktijkgericht leren
Peer-to-peer
Nationaal en regionaal en
live/face-to-face
evenementen
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omvatten zoals
bekkenbodemoefeningen,
wat een competentie is
die gedeeld wordt met
kinesitherapeuten.

•

Frankrijk

Verloskundige noodgevallen, waaronder schouderdystocie,
postpartum bloeding, neonatale reanimatie
•
Elektronische foetale hartbewaking (EFM)
•
Counselling
•
Antenatale screening
•
Reflectiepraktijk/dagboek
•
Richtlijnen op basis van bewijs
•
Hoge afhankelijkheid/kritische zorg
•
Beveiliging/kinderbescherming
•
Geestelijke gezondheid tijdens de zwangerschap en na de
bevalling
De inhoud van de CPD voor verloskundigen wordt verstrekt door
de volgende instanties en organisaties: de beroepsorganisatie
voor verloskundigen met regelgevende bevoegdheid (CNOSF), de
beroepsorganisatie voor verloskundigen, het ministerie van
Volksgezondheid, de minisector van het onderwijs,
wetenschappelijke verenigingen, instellingen voor hoger
onderwijs (IHO's), instellingen voor verloskundig onderwijs en de
particuliere sector.
Onderwerpen:
•
Klinische verloskundige praktijk
•
Veiligheid van cliënten
•
Volksgezondheid
•
Communicatie, met inbegrip van het gebruik van nieuwe en
opkomende technologieën, zoals eHealth, leiderschap en
management
•
Juridische en professionele kwesties, met inbegrip van
cliëntendossiers
•
Het voorschrijven van verloskundigen
•
Verloskundig onderzoek en ethiek
•
Verloskundige noodgevallen (met inbegrip van
schouderdystocie, postpartum bloeding, neonatale
reanimatie)
•
Elektronische foetale hartmonitoring (EFM)
•
Counseling

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Casepresentaties
Klinische audits
Discussies over klinische zorg
Klinische hands-on cursussen
Conferenties, symposia,
lezingen en seminaries
Formeel praktijkgericht
leren
Internationale, nationale en
regionale live/faceevenementen
Web-based leren (eLearning)
Zelfstudie (het lezen van
wetenschappelijke
tijdschriften of boeken,
audiovisuele
onderwijsmiddelen)

Verloskundigen nemen
regelmatig deel aan
multidisciplinaire CPDactiviteiten, meestal met
de beroepen waar ze het
meest mee
samenwerken;
verloskundigen,
kinderartsen en
anesthesisten. De
gedeelde onderwerpen
zijn klinisch,
bijvoorbeeld neonatale
reanimatie en
echografie.

Het ministerie van
Volksgezondheid, CNOSF,
de beroepsorganisatie van
de verloskundigen en het
openbare
accreditatiebureau zorgen
allemaal voor accreditatie
voor de verplichte CPD,
waarbij rekening wordt
gehouden met de duur van
de activiteit, de naleving
van de beroepsrichtlijnen,
het nationale beleid, het
EU-beleid en de
leerresultaten
(vaardigheden, kennis,
verworven competenties).
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•
•
•
•
•
•
Duitsland

Prenatale screening
Evidence-based richtlijnen
Hoge afhankelijkheid/kritische zorg,
Bescherming/kinderbescherming
Ongelijkheden in gezondheid
Mentale gezondheid in de zwangerschap en tijdens de
postnatale periode.
De volgende instanties zijn betrokken bij de ontwikkeling van de
inhoud van de CPD: Beroepsorganisatie (Deutscher
Hebammenverband e.V - Duitse vereniging van vroedvrouwen),
wetenschappelijke verenigingen, instellingen voor hoger
onderwijs (IHO's).
Het
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Denemarken

huidige aanbod aan cursussen omvat:
Klinische verloskundige praktijk
Veiligheid van de klant
Volksgezondheid
Communicatie (met inbegrip van het gebruik van nieuwe en
opkomende technologieën, bijvoorbeeld eHealth)
Leiderschap en management
Juridische en professionele zaken, waaronder
cliëntendossiers
Verloskundig onderzoek & ethiek
Verloskundige noodgevallen
Elektronische foetale hartmonitoring (EFM)
Counseling
Prenatale screening
Evidence-based richtlijnen
Hoge afhankelijkheid/kritische zorg
Bescherming/kinderbescherming
Ongelijkheden in gezondheid
Geestelijke gezondheid tijdens de zwangerschap en
postnatale periode.

De bestaande CPD-inhoud wordt ontwikkeld door de
beroepsorganisatie van de verloskundigen, door de

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•
•

Casepresentaties
Klinische audits
Discussies over klinische zorg
Klinische hands-on cursussen
Conferenties, symposia,
lezingen en seminaries
Formeel praktijkleren
Peer-to-peer
Regionale, nationale en
internationale live/faceevenementen
Web-based leren (elearning)
Zelfstudie (het lezen van
wetenschappelijke
tijdschriften of boeken,
audiovisueel onderwijs)
Employer-based,
multidisciplinair leren,
research-based leren
Studiegroepen of
kwaliteitskringen

Er zijn multidisciplinaire
CPD-activiteiten in
Duitsland, waarbij
andere
gezondheidswerkers
betrokken zijn, zoals
artsen, verpleegkundigen
en psychologen.

Er bestaat geen systeem
waarmee CPD-activiteiten
in Duitsland worden
geaccrediteerd. Het is de
verantwoordelijkheid van
de instellingen voor hoger
onderwijs van de
deelstaten of de CPDactiviteiten na een
individueel examen kunnen
worden gecrediteerd.

Casepresentaties
Klinische audits

In Denemarken wonen
vroedvrouwen

Aangezien geen nationaal
kader van verplichte of
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onderwijsinstellingen voor verloskundigen en door de ministeries
van Volksgezondheid en Onderwijs.

•
•

Onderwerpen:
•
Veiligheid van de klant
•
Volksgezondheid
•
Communicatie (met inbegrip van het gebruik van nieuwe en
opkomende technologieën, bijvoorbeeld eHealth)
•
Leiderschap en management
•
Juridische en professionele zaken, waaronder
cliëntendossiers
•
Verloskundig onderzoek & ethiek
•
Acute levensreddende vaardigheden in de verloskunde (ALSO)
(inclusief schouderdystocie, postpartum bloeding, neonatale
reanimatie)
•
Verloskundige noodgevallen
•
Elektronische foetale hartmonitoring (EFM)
•
Counseling
•
Prenatale screening
•
Evidence-based richtlijnen
•
Hoge afhankelijkheid/kritische zorg
•
Kinderbescherming
•
Ongelijkheden in gezondheid
•
Geestelijke gezondheid tijdens de zwangerschap en
postnatale periode.
Daarnaast zijn nog enkele andere onderwerpen beschikbaar, zoals
bijvoorbeeld acupunctuur, medische antropologie en 'rebozo'.

•

Organen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de inhoud van
CPD in Nederland zijn: de beroepsorganisatie van de
verloskundigen, de wetenschappelijke verenigingen, de
instellingen voor hoger onderwijs en de instellingen voor
verloskundeonderwijs.

•
•
•
•
•

Onderwerpen:
•
Klinische verloskundige praktijk

•

•
•

•
•

Klinische zorgdiscussies
Klinische praktijkgerichte
cursussen
Conferenties, symposia,
lezingen en seminaries
Formeel praktijkgericht
leren, informeel
praktijkgericht leren
Peer-to-peer
Internationale, nationale en
regionale live/faceevenementen
Web-based learning
(eLearning)
Zelfstudie (het lezen van
wetenschappelijke
tijdschriften of boeken,
audiovisuele educatieve
bronnen)

verschillende
conferenties, seminaries
en congressen bij, die
multidisciplinair zijn en
als persoonlijke CPDactiviteit worden gezien.
Ze volgen verder een
multidisciplinaire
opleiding binnen het
werkende milieu met
geallieerde
gezondheidswerkers met
wie ze het nauwst
samenwerken;
verloskundigen,
neonatologen,
verpleegkundigen en
gezondheidsbezoekers.

vrijwillige CPD bestaat,
bestaat geen
accreditatiekader.

Casepresentaties
Klinische audit
Klinische zorgdiscussies
Klinische hands-on cursussen
Conferenties, symposia,
lezingen en seminaries

In Nederland vinden voor
veel onderwerpen
multidisciplinaire CPDactiviteiten plaats: audit
en verloskundige
emergentie zijn
voorbeelden.

Er bestaat een systeem
voor CPD-accreditatie in
Nederland.

Aanbieders moeten een
accreditatievergoeding van
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Veiligheid van de klant
Volksgezondheid
Communicatie (met inbegrip van het gebruik van nieuwe en
opkomende technologieën, bijvoorbeeld eHealth)
Leiderschap en management
Juridische en professionele zaken, waaronder
cliëntendossiers
Verloskundig onderzoek & ethiek
Acute levensreddende vaardigheden in de verloskunde (ALSO)
(inclusief schouderdystocie, postpartum bloeding, neonatale
reanimatie)
Verloskundige noodgevallen
Elektronische foetale hartmonitoring (EFM)
Counseling
Prenatale screening
Evidence-based richtlijnen
Hoge afhankelijkheid/kritische zorg
Kinderbescherming
Ongelijkheden in gezondheid
Geestelijke gezondheid tijdens de zwangerschap en
postnatale periode.

•

•
•
•
•

Formeel praktijkgericht
leren, informeel
praktijkgericht leren
Peer-to-peer
Nationale en regionale
live/face-evenementen
Web-based learning
(eLearning)
Zelfstudie (het lezen van
wetenschappelijke
tijdschriften of boeken,
audiovisuele
educatiemiddelen).

maximaal 150 euro (2014)
betalen.
Bij de accreditatie wordt
rekening gehouden met de
duur van de activiteit, de
naleving van de
beroepsrichtlijnen en het
nationale beleid, en de
leerresultaten voor
verloskundigen. Er is een
nationaal kader voor
accreditatie (link voorzien)
en accreditatie verschilt
niet per aanbieder.

Tabel 7: Internationale vormingen voor vroedvrouwen (EU Health Programme, 2013)
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Conclusie
Beroepsorganisaties, wetenschappelijke verenigingen, instellingen voor hoger onderwijs en de
particuliere sector (bijvoorbeeld farmaceutische bedrijven) zijn het meest betrokken bij activiteiten
voor continue professionele ontwikkeling. Vaak is de inhoud van de activiteiten niet voorgeschreven,
maar wordt gekeken naar de aanbevelingen hiervoor. Deze vormingen hebben in alle beroepsgroepen
betrekking tot o.a. de volgende onderwerpen:
-

Communicatie met patiënten

-

eHealth- en IT-systemen

-

Nieuwe technologieën

-

Patiëntveiligheid

-

Zorg bij chronische ziekten

-

Management

Alle beroepsgroepen nemen in de meeste landen deel aan multidisciplinaire cursussen, bijvoorbeeld
over management of patiëntveiligheid. Zowel klassieke werkvormen zoals conferenties, symposia,
lezingen en seminaries, als nieuwe methoden zijn belangrijk bij CPD-activiteiten. Nieuwe methoden
zijn bijvoorbeeld het gebruik van videomateriaal, e-learning en m-learning. Daarnaast gebruiken ze
inter- en multidisciplinaire methoden zoals kwaliteitskringen en supervisie. In elk land werken ze
internationaal, nationaal en regionaal.
De verschillende landen hebben elks aparte accreditatiesystemen. Zo heeft Denemarken geen
accreditatietraject voor artsen, tandarts, apothekers en vroedvrouwen. Instellingen kunnen wel
proberen een eigen systeem op te zetten. Nederland heeft geen accreditatie voor tandartsen en
verpleegkundigen, terwijl Duitsland dit niet heeft voor verpleegkundigen en vroedvrouwen. De
accreditatie houdt meestal rekening met de duur van een activiteit, de naleving van professionele
richtlijnen, de naleving van het vrijwillige beleid, de leerresultaten (vaardigheden, kennis, verworven
competenties)

en

de

vereisten

inzake

transparantie,

sponsoring,

bekendmaking

van

belangenconflicten, formele en administratieve verplichtingen en de medische didactiek.
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Literatuurstudie
A. Leervormen
Verschillende vormen van elektronisch leren of e-learning kennen een sterke groei in navormingen
voor gezondheidsprofessionals (Rohwer, Motaze, Rehfuess, & Young, 2017). In de gezondheidszorg
wordt digitaal onderwijs toegepast in bachelor- en masteropleidingen, maar het wordt ook als middel
gebruikt voor continue professionele ontwikkeling (Martinengo et al., 2019). E-learning hebben
meerdere voordelen zoals het overbruggen van grenzen in tijd en ruimte, meer gemak en een
verbeterde effectiviteit van zowel individueel leren als collaboratief leren. Het biedt daarnaast
herbruikbare en actuele informatie door de interactieve multimedia. Nadelen zoals hoge kosten voor
de ontwikkeling en onderhoud van het materiaal en het platform enerzijds en het gevoel van
isolement voor deelnemers in de virtuele omgeving anderzijds, treden echter op bij e-learning
(Rohwer et al., 2017). Traditionele leervormen vereisen een samenkomst op een specifiek tijdstip en
plaats, wat zorgt voor een community-gevoel (Rohwer et al., 2017; Kemp & Grieve, 2014; Conole, de
Laat, Dillon, & Darby, 2008). Daarom vormt blended learning een goede alternatieve benadering, met
een combinatie van face-to-face leren en asynchrone of synchrone e-learning (Rohwer et al., 2017).
Een systematische review en meta-analyse van Liu et al. (2016) onderzocht de effectiviteit van
blended learning bij gezondheidsberoepen (o.a. verpleegkundigen en artsen). Studies werden
opgenomen als ze werden uitgevoerd bij gezondheidswerkers; een blended learning interventie in de
experimentele groep gebruikten; en een vergelijking van blended learning met geen interventie of
niet-blended learning omvatten. De meta-analyse toonde aan dat blended learning een groot positief
effect heeft (SMD 1.40, 95% CI 1.04-1.77) op kennisverwerving in vergelijking met geen interventie.
Bovendien had het een groot effect (SMD 0,81, 95% CI 0.57-1.05) in vergelijking met de niet-blended
learning groep. Dit betekent dat blended learning effectiever kan zijn, met inbegrip van traditioneel
face-to-face leren en pure e-learning. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn dat deelnemers met
blended learning het digitale materiaal zo vaak als nodig en in hun eigen tempo kunnen bekijken, wat
de leerprestatie verbetert. Bij blended learning zal minder snel een gevoel van isolement optreden.
De omvang van het effect was significant groter bij blended learning met oefeningen, tegenover geen
oefeningen (Rohwer et al., 2017). Dit komt overeen met resultaten van het onderzoek van Cook et
al. (2006). Het doen van oefeningen, casusbesprekingen en zelfreflectie is hierdoor belangrijk in
blended learning. In het onderzoek van Cook et al., wordt aangeraden om online leren niet enkel te
gebruiken om deel te nemen aan de ‘trend’ (Rohwer et al., 2017). De voordelen moeten opwegen
tegen de nadelen en de inhoud mag niet beperkt blijven tot de elektronische publicatie van
traditionele lezingen, presentaties of syllabi (Van Nieuwenborg, Goossens, De Lepeleire, &
Schoenmakers, 2016; Cook et al., 2010; Pullen, 2013). Interactiviteit, praktijkoefeningen, herhaling
en feedback binnen een online cursus zouden gepaard gaan met betere leerresultaten. Online
discussie, interactiviteit en audiomateriaal verhogen de tevredenheid van gezondheidsprofessionals
als mogelijkheden bij online cursussen (Van Nieuwenborg et al., 2016).
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De effectiviteit van traditionele onderwijsmethoden kan worden verbeterd door de toepassing van
casussen. Interactie en relevantie voor de praktijk kan vergroten door het gebruik van casusgebaseerd
materiaal.
Traditionele lezingen kunnen bijdragen aan meer kennis, vaardigheden of attitudeveranderingen,
maar bleken weinig succes te hebben bij het daadwerkelijk veranderen van klinische prestaties van
artsen of het verbeteren van de patiëntenzorg. Meer interactieve methoden zoals peer review,
rollenspel of oefensessies bleken effectiever met betrekking tot de klinische prestaties en de kwaliteit
van de zorg. Een reeks van vormingssessies toonden ook een grotere impact aan dan een enkele sessie.
Dit wordt verklaard door de onmiddellijke toepassing en het oefenen van de verworven kennis en
vaardigheden in de praktijk, gevolgd door een beoordeling, discussie of bevestiging in een latere
sessie (Van Nieuwenborg et al., 2016; Reed, Schifferdecker, & Turco, 2012).

B. Leerbehoeften
De inventarisatie van behoeften in opleidingen, vormingen en intervisies is essentieel om het huidige
aanbod te evalueren. Ten eerste moet gekeken worden naar de verschillende leerstijlen en leerdoelen
van volwassen professionals, die anders zijn in vergelijking met kinderen en adolescenten (Van
Nieuwenborg et al., 2016). Zes principes zijn belangrijk in het leren bij volwassenen (Van
Nieuwenborg et al., 2016; Price, 2005; Campbell et al., 2010; Parboosingh et al., 2011, Reed et al.,
2012):
•

Volwassenen zijn resultaatgericht en tonen een grote behoefte om te ‘weten’: waarom is
het belangrijk om iets te leren, wat moet men doen om te leren en wat is de leeruitkomst?

•

Volwassenen zijn autonoom en zelfsturend: volwassenen willen graag controle hebben over
de technieken en doelen binnen het leren.

•

Volwassenen hebben veel levenservaring en kennis als basis: ze hebben de behoefte om deze
basis te verbinden met leerinhouden.

•

Volwassenen oriënteren zich door relevantie. Ze moeten een motief hebben om te leren,
bijvoorbeeld omdat hun levenssituatie een bepaalde leerbehoefte creëert. Dit hangt samen
met de bereidheid om te leren.

•

Volwassenen zijn praktisch: ze leren het best wanneer kennis in een realistische context
wordt gepresenteerd.

•

Volwassenen zijn zeer gemotiveerd om te leren wanneer ze nieuwe informatie kunnen krijgen
die hen kan helpen om belangrijke problemen in hun leven of werk op te lossen.

In een studie van Van Driel et al. (2017) werd aangegeven dat IVA (In Vivo Academy Australia, voor
Royal Australian College of General Practitioners (RACGP)) een needs assessment uitvoerde tussen
september 2013 en februari 2014 bij huisartsen en apothekers. Hier kwam uit dat face-to-face
vormingen de meest populaire vorm blijven voor activiteiten van continue professional development
(CPD) in Australië, ondanks de groeiende opkomst van online leren (Van Driel et al., 2017).
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Yee et al. (2014) meldden dat 83% de voorkeur geeft aan face-to-face lezingen in vergelijking met
55% die de voorkeur geven aan online zelfstudie.
Daarnaast onderzocht een enquête uit 2012 voorkeuren voor continue medische educatie (CME) bij
2500 huisartsen. Uit het onderzoek bleek dat 80% van de deelnemers aangaf dat de klinische praktijk
de belangrijkste motivatie was voor deelname (Bernardes et al., 2019). De voorkeur voor huisartsen
was leren in een groep in plaats van alleen (95%), face-to-face lezingen (83%) en interactieve
discussies (70%). De minst geprefereerde vorm was daarentegen de online zelfstudie (55%) (Bernardes
et al., 2019).

C. Inter- en multidisciplinaire samenwerking
De kracht van de eerstelijnszorg is dat diverse professionals, organisaties en sectoren betrokken
worden bij de zorg. Ze hebben ieders specifieke rollen en bijhorende kennis en vaardigheden,
waardoor wordt erkend dat professionals in de eerstelijnsgezondheidszorg beter moeten
samenwerken (Samuelson et al., 2012; Miller et al., 2019). Veel personen ervaren echter nog steeds
gefragmenteerde zorg, waarbij succesvolle samenwerking ontbreekt. Een gebrek aan inzicht in de rol
van anderen draagt in belangrijke mate bij aan een dergelijke gefragmenteerde zorg. Professionals
in de eerstelijnszorg beschikken niet automatisch over de vaardigheden, kennis en waarden die nodig
zijn om samen te werken met andere professionals. Het uni-professionele karakter van het onderwijs
bereidt hen o.a. niet goed voor op deze praktijk (Miller et al., 2019).
Professionals die over de juiste competenties beschikken om positief met andere professionals samen
te werken, vormen een belangrijke basis voor persoonsgerichte, doelgerichte en gecoördineerde zorg
(Baker, 2010). Het gaat hierbij om communicatie met andere professionals en disciplines, het hebben
van duidelijkheid over de grenzen van eigen rollen en die van anderen, het centraal stellen van de
patiënt en familie in de zorg en het werken in teams, inclusief het vermogen om interprofessionele
conflicten constructief op te lossen (Miller et al., 2019).
Projecten van interprofessionele samenwerking zijn vaak gericht op het verbeteren van de gezondheid
en het welzijn van specifieke patiëntengroepen, waarvan de zorg een interventie en ondersteuning
vereist van talrijke beroepen en diensten en/of veranderingen in de levensstijl naast de klinische
behandeling. Voorbeelden van dergelijke programma's zijn patiënten met chronische rugpijn
(Worswick et al., 2015) en diabetes (Paquette-Warren et al., 2014). De doelstellingen zijn breder dan
alleen

het

leren

samenwerken

bij

professionals,

bijvoorbeeld

het

uitvoeren

van

kwaliteitsverbeteringsprojecten (Paquette-Warren et al., 2014). Daarnaast maakt het opzetten van
een samenwerking tussen onderwijsinstellingen en klinische praktijken co-creatie van het
multidisciplinair programma mogelijk (Price et al., 2009; Meisinger et al., 2016; Miller et al., 2019).
Een studie van Rohrbasser et al. (2019) voerde een enquête uit bij huisartsen en gedelegeerde
deskundigen van European Society for Quality and Safety in Family Practice (EQuiP), om kenmerken
van kwaliteitskringen in de eerstelijnsgezondheidszorg in Europese landen te identificeren.
Kwaliteitskringen (QC) zijn kleine groepen van zorgprofessionals die samenkomen om na te denken
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over hun standaardpraktijk en deze te verbeteren. Het wordt als overkoepelende term gebruikt voor
praktijkgericht groepswerk, peer review groepen, probleemgericht leren in kleine groepen,
praktijkgerichte onderzoeksgroepen, groepen voor continue medische educatie (CME) en groepen voor
continue professionele ontwikkeling (CPD) (Rohrbasser et al., 2019).
QC’s zouden individuele en groepsprestaties kunnen verbeteren door o.a. het verlagen van kosten,
betere voorschrijfgewoonten en het melden van kritieke incidenten. Daarnaast helpt het deelnemers
om evidence te linken aan de dagelijkse praktijk en zich veilig te voelen in de professionele rol
(Rohrbasser et al., 2019).
Uit de enquête bleek dat 13 van de 24 bevraagde landen een hoge QC-activiteit vertoonden in 20152016 (Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Nederland, Noorwegen,
Portugal, Schotland, Zweden, Zwitserland), tegenover 8 landen in 2000. België, Denemarken, Ierland
en Nederland toonden consequent een hoge participatiegraad. De doelstellingen van QC in deze
landen hebben betrekking tot kwaliteitsverbetering, in plaats van enkel CME en CPD. De methoden
die hier worden gebruikt gaan van audits, casusgebaseerde discussies tot educatief materiaal en
workshops. In landen met een lage QC-activiteit (Tsjechië, Kroatië, Estland, Griekenland, Hongarije,
Israël, Italië, Polen, Slowakije, Spanje, Turkije) was CME en CPD het belangrijkste doel van deze
kringen. QC’s in Polen en Kroatië maakten vooral gebruik van discussies en workshops in plaats van
audits en feedback (Rohrbasser et al., 2019).

Pagina 58 van 140

i.o.v.

7.1.4 Interviews met Vlaamse eerstelijnsorganisaties
In de volgende tabel wordt een eerst overzicht gegeven van het huidige aanbod voor verschillende beroepsgroepen en vormingsorganisaties, met
suggesties voor een ideaal vormingsaanbod.
Beroepsgroep/organisatie
Huisartsen

•

•
•
•
•
•
•
•
Verpleegkundigen

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Aanbod
E-learnings: lage rugpijn, slapeloosheid, Ziekte van Lyme,
problematisch alcoholgebruik, Gezondheidskompas, screening
van borstkanker en dikke darmkanker en de predistributie van
kaliumjodidetabletten (regionaal).
Webinars
Lokale kwaliteitsgroepen
Workshops
Doe-dag
Huisartsenconferentie
MFO (medisch-farmaceutisch overleg) en MKO (medischkinesitherapeutisch overleg)
Projecten in samenwerking met andere organisaties
E-learnings
Symposia, congressen
Netwerkmomenten na vorming
Hoorcolleges
Workshops
Vorming met ergotherapeuten, huisartsen, psychologen,
vroedvrouwen
Thema’s: eHealth, wondzorg, transdisciplinaire samenwerking,
basisnomenclatuur, psychiatrische patiënten, samenwerking,
kwaliteitsmanagement, ethiek, EHBO,…
Geen blended learning
Voornamelijk monodisciplinaire vormingen

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Suggesties ideaal vormingsaanbod
Vormingen afstemmen op noden uit de praktijk.
Accreditering
Interactieve werkvormen combineren met een blended werkvorm
Gedifferentieerd werken
Een voorafgaande schriftelijke opleiding op maat gemaakt van elke zorgverlener,
die helpt om de rol van andere zorgverleners te begrijpen
Netwerkmoment
Verplaatsingen over Vlaanderen, niet op één centrale plaats

Duidelijke doelgroep + doel
Combinatie theorie en praktijk
Intervisie
Casuïstiek
Skillslab
Videomateriaal
Gedoseerde e-learning met voldoende tijd en ruimte
Een suggestie voor een blended traject is om praktische kennis te testen met een
skillslab, aangevuld met hoorcolleges en e-learningmodules.
Lokale noden en behoeften volgen.
Netwerkmoment
Opleidingen kritisch evalueren

Pagina 59 van 140

i.o.v.

Vroedvrouwen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hoorcolleges
Workshops
Webinars
E-learnings
Symposia
Voornamelijk monodisciplinaire vormingen
Eerstelijnsdagen
Multidisciplinaire trefdagen
Portfolio voor vroedvrouwen
Thema’s: GDPR, borstvoeding, prenatale en postnatale zorg,
prenatale screening, geestelijke gezondheidszorg in de
prenatale periode, kwetsbare gezinnen, reanimatie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apothekers

•

•
•
•

•
•

Hoorcolleges (zowel interactief als non-interactief),
studiedagen, masterclass, workshops casuïstiek sessies, elearnings en webinars
MFO
Interactief overleg
Multidisciplinaire IT-ondersteuning: dit gaat over
gegevensdeling en administratieve samenwerking met artsen,
verpleegkundigen, tandartsen, kinesitherapeuten…
Portfolio voor apothekers
Wetenschappelijke databank

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Multidisciplinaire vorming met gezamenlijke basis
Elk beroep moet weten wat elke andere discipline doet.
Praktische lessenreeks met alle zorginstituten
Zaken ondersteunen die al lopen
Contact tussen zorgberoepen versterken
Evidence-based werken
Incentive koppelen aan opleiding (bijvoorbeeld accreditering)
Interactie tussen verschillende disciplines
Met verschillende organisaties samen nadenken over hiaten binnen het domein.
Werk regionaal.
Organiseer sessies binnen een grotere regio dan een eerstelijnszone.
E-learning met evaluatie
Mix van activiteiten
Aansluiten bij realiteit
Praktisch
ICT-systeem met een gezamenlijk aanbod voor andere organisaties
Eerstelijnsvormingen op het terrein van regio’s.
Systematische, multidisciplinaire groepen ontstaan die samen opleidingen volgen
in het kader van de zorg.
Bepaalde modules aanbieden die interessant zijn om op regionaal niveau te
organiseren
Vanuit VIVEL of een andere instantie een verplichting om bepaalde zaken te
volgen rond multidisciplinaire samenwerking.
Doelgroep bevragen
Digitale leervormen
Inspelen op veranderingen en trends
Op maat van de doelgroep
Wetenschappelijk correct
Praktische vertaling
Voornaamste blijft een klassiek hoorcollege, op de tweede plaats komt elearning.
Bied verschillende activiteiten aan.
Samenzitten met organisaties die het gewend zijn om vormingen te geven en
samen iets uitbouwen.
Differentiëren als je multidisciplinair werkt.
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•

Tandartsen

•
•
•
•
•
•

Kinesitherapeuten

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Thema’s: veiligheid van geneesmiddelen, interactiebewaking,
opvolging, therapietrouw, begeleiding in
geneesmiddelengebruik, uitleg over geneesmiddelen.

•

•
•
•

Goede combinatie van kennisoverdracht, ontwikkeling van vaardigheden en
attitude, en sensibilisering
Interactieve opleidingen
Patiënten uitnodigen bij een vorming.
Evalueer het traject na de opleiding.
Bekijk de kwaliteitsindicatoren waarvoor navorming ontbreekt.
Ga na of apothekers voldoende competenties hebben behouden of bijkomend
verworven om aan de evoluerende maatschappelijke noden van de
gezondheidszorg te voldoen.
Meer samenwerking tussen verenigingen.
Het MFO moet op grotere schaal georganiseerd worden.
Multidisciplinaire vormingen moet lokaal zijn.

Eigen navormingsinstituut
Geen innovatieve werkvormen: wel innovatieve beroeps- en
praktijkgerelateerde aangelegenheden in een vorming.
Geen e-learnings, webinars of blended learning
Thema’s: gespecialiseerde tandheelkundige aspecten,
communicatiemodellen
Overwegend monodisciplinair
Samenwerking met apothekers

•
•
•

Mix van vormingen
Zorg bij multidisciplinaire vormingen voor meer persoonlijk contact
Een platform dat gebruikt kan worden door verschillende beroepen.

Intercollegiaal overleg
Klassieke navormingen, praktijksessies, e-learnings, webinars
Congressen
Lokale multidisciplinaire netwerken (LMN’s)
54 kinekringen in Vlaanderen
Overwegend monodisciplinair
Verbetertrajecten
Nog geen concrete blended learning trajecten
Multidisciplinair richtlijnen
Multidisciplinair implementatietraject
Thema’s: richtlijn lage rugpijn, revalidatie na urologische
operaties, oncologische revalidatie…
Onderwerpen door input van Pro-Q-Kine

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Doel van vormingen voor ogen houden: de zorg verbeteren.
Vormingen opstellen in samenspraak met de doelgroepen
Bepaalde onderwerpen verplichten om vorming rond te volgen.
E-learnings en webinars om een afstand te overbruggen
E-learning of een blended learning traject voor multidisciplinaire samenwerking
Niet commercieel
Interactie
Duidelijk maken wat blended learning inhoudt en waar je ermee naartoe wil.
Combinatie van persoonlijk contact en digitalisering
Patiëntgericht concept
Mensen moeten opgeleid worden om supervisie te ondersteunen.
Multidisciplinaire contactmomenten en opleidingen bij chronische problematiek.
Naar verschillende disciplines samen toewerken.
Portfolio’s voor alle beroepen

•
•
•
•
•

Pagina 61 van 140

i.o.v.
•

•

Kijken naar welke kennis en inzicht iemand heeft voordat deze persoon een
opleiding volgt.
Vormingen op basis van multidisciplinaire richtlijnen
Multidisciplinaire patiëntenbevraging
‘Evidence-linkers’ binnen softwarepakketten van verschillende zorgverleners
plaatsen.
Leer elkaars competentie kennen per beroepsgroep.

•
•
•
•
•
•

Aanbod dat door verschillende beroepsgroepen kan gebruikt worden.
Vorm van financiering
Weghalen van de sterke hiërarchie binnen de zorgberoepen.
Goede kwaliteitsindicatoren om de kwaliteit van vormingen op te baseren.
De opleiding van paramedische beroepen moet versterkt worden.
Interdisciplinaire samenwerking moet meer ingebed worden.

•
•
•
•
•
•

Onderwerpen vanuit de praktijkvraag
Theorie moet aan praktijk gebonden blijven in een vorming.
Korte, bondige sessie (in plaats van een lange studiedag)
Plenaire bijeenkomsten zijn goed, maar afwisseling is nodig.
Vertrekken vanuit een casus
Een e-learning is een handige tool. Het moet voorzien zijn van automatische
feedback.
Combinatie blijven met ontmoetingsmomenten.
Multidisciplinaire (internationale) richtlijnen moeten verwerkt zijn in elearningmodules.
Eerstelijnskringen moeten intervisie doen.
Netwerkmomenten blijven belangrijk.
Meer investeren in kringwerkingen
Praktische workshops geven in kringwerking
Vormingen dicht bij huis

•
•
•

Ergotherapeuten

Diëtisten

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enkel monodisciplinaire vormingen
Kringwerkingen EDiTh
Casuïstiek
Studiedagen (niet uitsluitend voor eerste lijn)
Geen workshops
Soms congressen met podologen
Geen e-learning of blended learning
Intervisie
Avondsessie over ontstaan eerstelijnszones, met aantal
zorgberoepen, beroepsverenigingen.
Thema’s: geïntegreerde zorg
Mono- en multidisciplinaire opleidingen
Twee studiedagen per jaar (monodisciplinair)
Thema’s: allergie, overgewicht en obesitas, diabetes type 2,
hart- en vaatziekten….
ONCA: educatiewerkgroep opgericht
Organisatie multidisciplinaire sessies verloopt stroef.
LMN’s

•
•

Podologen

•
•
•
•
•

Geen opleidingen voor de eerste lijn
Slechts drie podologen actief in zorgraden.
Gestart met kringwerkingen in regio’s
Nationaal Podologiecongres
Geen e-learning of blended learning

•
•
•
•
•
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•
Psychologen

•

•

•
•
•
•
•

Webinars en podcasts, klassieke studiedagen en workshops
Vanuit elke discipline een webinar samenstellen over bepaald thema.
Aansluiten bij de vraag van patiënten.
Evidence-based vormingen.
Kennis van de inhoud van dit beroep, voor andere disciplines en omgekeerd.

•

Monodisciplinaire hoorcolleges, studiedagen in samenwerking
met partners, workshops en masterclasses in samenwerking met
universiteiten, congressen
Intervisie en supervisie
Webinars
Digicenter met podcasts en video’s
Praktijkgerelateerde onderwerpen
Thema’s rond logopedisch klinisch wetenschappelijk onderzoek
en behandeling
Multidisciplinaire symposia, voordrachten, studiedagen en
workshops
Voorbereiding op tele-logopedie.

•
•
•
•
•
•

Interne vormingscampus in eigen beheer bij mutualiteit.
Opleidingen voor verschillende beroepsgroepen
Innovatieve methoden zoals e-learnings en webinars
Intermutualistisch overleg
Samenwerking met ergotherapeuten, psychologen en artsen.
Train-the-trainer project

•
•
•
•
•
•

Werken met concrete voorbeelden
Per thema doelstelling nagaan + meest geschikte werkvorm
Mix van activiteiten en vormingen
E-learning niet langer dan 1 tot 2 uur
Grote events waar meerdere sectoren bij elkaar zitten
VIVEL mag niet de initiatieven overnemen die door de sector goed
georganiseerd worden.

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Maatschappelijk werkers

•
•
•
•

E-learnings
Studiedagen blijven een vast ankerpunt
Blended trajecten
VIVEL zou kunnen meestappen in het modulair denken: flexibel in methoden,
bijvoorbeeld e-learnings, waar verschillende beroepsverenigingen vormingen uit
kunnen nemen om hun eigen vormingsaanbod aan te vullen.
Multidisciplinair werken: differentiëren naar verschillende beroepsgroepen.
Vormingen moeten lokaal aangeboden worden.
Het aanbod afstemmen op het Vlaams beleid: in de beleidsnota worden een
aantal prioriteiten naar voor geschoven.
Goed afstemmen met lokale coördinatoren van beroepsverenigingen.

•

Logopedisten

Af en toe samenwerking met Domus Medica op hun doe-dag
Weinig samenwerking met verenigingen om vormingen te
organiseren
Partnerschap met verschillende vormingsinstituten in
Vlaanderen: permanente eerstelijnspsychologie, psychooncologie, psychodiagnostiek en neuropsychologie…
Klassieke hoorcolleges, studiedagen, intervisies, praktische
workshops
E-learnings in samenwerking met partners, bijvoorbeeld Domus
Medica
Ontstaan blended trajecten voor o.a. burn-out, lage rugpijn:
train-the-trainer sessie na een e-learning, daarna focusgroepen.
Infosessies voor LMN’s
Multidisciplinaire sessies: thema transdiagnostisch werken.

•
•
•
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•
Familie- en gezinszorg

•
•
•
•

Zorgnet-Icuro

•

Geïntegreerd Breed Onthaal: samenwerking van
eerstelijnswelzijnsdiensten.
Als koepel kunnen ze geen vormingstraject op de eerste lijn
aanbieden.
Trefdag om good practices door te geven
Netwerkmoment
Niet multidisciplinair: bedoeld voor diensten gezinszorg

Aantal thema’s m.b.t. eerste lijn: ouderenzorg,
crisiscommunicatie, leidinggeven, management, GDPR, btw en
ethische thema’s
•
Vormingen op centraal niveau georganiseerd: specifieke
thema’s worden lokaal aangeboden
•
Studiedagen, masterclasses, workshops en georganiseerde
vergaderingen.
•
Te weinig vaardigheden voor de ontwikkeling van een elearning
•
Vormingen zijn steeds multidisciplinair binnen een bepaalde
sector
•
Samenwerking met experten
LUCAS
•
Gericht op zorg- en welzijnsprofessionals, beleids- en
stafmedewerkers, onderzoekers en studenten
•
Aanbod staat ook open voor andere sectoren en
•
Organisaties met aandacht voor mensen met zorgnoden
•
Webinars
•
Studiedagen, symposia, workshops, masterclass,… op vraag
•
Greep uit het aanbod: gebruik van BelRai instrumenten,
permanente vorming eerstelijnspsychologische zorg (ELP),
netwerkbrede implementatie van herstelgericht werken in de
cultuur en dagelijkse zorgpraktijk.
•
Vormingsmodules op maat: integrale zorg, motivationeel
interviewen,…
Tabel 8: Huidig aanbod voor verschillende beroepsgroepen en stakeholders, met suggesties

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Vorming moet doel bereiken.
Aanbod geven waar iedereen in functie van de competentie die hij/zij al heeft
opgebouwd, verder kan groeien.
Mensen lokaal samenbrengen + vanuit één visie werken.
Thema’s: hoe run ik een eerstelijnszone? Hoe breng je actoren samen? Wat zijn
valkuilen in samenwerking?
Co-creatie toepassen: mensen zelf voorstellen laten formuleren.
Intervisie
Vormingen aanbieden op verschillende niveaus (basis/verdieping)
Forum op website VIVEL, waarbij een medewerker vragen beantwoordt.
Vormingstraject met blended learning.
Een soort forum of platform met informatie of interessante casussen om uit te
wisselen is minstens even belangrijk als het vormingsluik.
Het organisatieniveau mag niet te hoog zijn (soms wel).
Multidisciplinaire vormingen vinden best plaats op lokaal niveau.
Integreren van praktijkgerichte aspecten en casuïstiek.

Management van organisaties betrekken bij vormingen: follow-up van wat ze
gaan implementeren en evalueren hoe het verlopen is.
Interactieve werkvormen
Noden van 60 eerstelijnszones opvolgen: hoe verschilt de nood op vlak van
zorgaanbod in deze zones?

voor een ideaal vormingsaanbod
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Algemeen
Enkele beroepsgroepen staan al verder in hun aanbod van innovatieve vormingen. Huisartsen,
apothekers, kinesisten en tandartsen hebben een accrediteringstraject. Ze worden geaccrediteerd
na het volgen van bijscholingen. Het traject moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Hierdoor is
het vormingsaanbod voor deze beroepsgroepen meer uitgebreid, met uitzondering van de
tandartsen: meer gericht op blended learning en het gebruik van webinars, e-learnings, kennisclips
en dergelijke. Ze kunnen zich echter niet alleen via online toepassingen bijscholen, wegens de
voorwaarden van hun accreditering. Intervisies, studiedagen en symposia moeten regelmatig gevolgd
worden. Vaak wordt een overleg of intervisie gekoppeld aan een vorming, zoals een webinar met
daarna een overlegmoment.
Elke organisatie werkt in de eerste plaats monodisciplinair in vormingen, met af en toe een
samenwerking. De verenigingen organiseren weinig samen, maar ze staan hier wel voor open. Bij het
multidisciplinaire aanbod gaat het bijvoorbeeld over een medisch-farmaceutisch overleg of een
medisch-kinesitherapeutisch overleg. Daarnaast komen de lokale multidisciplinaire netwerken
regelmatig aan bod.
Kleine verenigingen bieden voornamelijk klassieke vormingen en workshops aan, met af en toe
intervisies. Theoretische en praktische lessen worden bijvoorbeeld gekoppeld aan supervisie of een
netwerkmoment. Op dit moment wordt weinig ingezet op multidisciplinaire samenwerking, maar
de bereidheid is sterk aanwezig. Kleine verenigingen achten het niet mogelijk om online technieken
toe te passen in hun vormingen, zoals e-learnings, omwille van een financiële drempel.
Daarnaast maken enkele verenigingen (bijvoorbeeld logopedisten) gebruik van podcasts, wat nog
weinig bekend is maar wel een interessante nieuwe manier om informatie te verspreiden.
De verenigingen en organisaties richten zich vooral op een regionale en lokale werking, waardoor de
vormingen per regio aangeboden worden. Daardoor spelen ze in op praktijkgerichte bijscholingen,
wat door iedereen als een belangrijk aspect werd aangegeven. In de meeste opleidingen, vormingen
of intervisies wordt vertrokken vanuit een casus of een praktijkvraag. Dit gebeurt, ongeacht de
werkvorm, van studiedagen tot workshops tot e-learnings. Daarnaast maken ze bijna allemaal gebruik
van terugkommomenten na een opleiding. De behandelde onderwerpen zijn uiteenlopend en staan
vaak dicht bij de praktijk. Het gaat bijvoorbeeld frequent over eHealth. Ze kijken naar nieuwe
technieken en producten of belangrijke topics in het binnen- of buitenland.
Op de volgende pagina’s wordt per vereniging uitgediept wat het specifieke aanbod is aan
opleidingen, vormingen en intervisies.
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Eerste lijn (Huis voor Gezondheid)
Huis voor Gezondheid is een organisatie die Nederlandskundige zorgverstrekkers in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest ondersteunt. De organisatie heeft een relatief beperkte doelgroep, want het
aantal Nederlandskundige zorgverleners in Brussel is niet zo groot. Hun vormingsaanbod maakt gebruik
van verschillende methoden: klassikale sessies, workshops en overlegmomenten. Ze gebruiken geen
e-learnings, hiervoor is de organisatie te klein.
De vormingen van Huis voor Gezondheid zijn meestal interactief en gebaseerd op een casus. Ze
houden rekening met of ze toepasbaar zijn in Brussel. Deze lopen zo veel mogelijk in een traject met
meerdere vormingsmomenten. Steeds wordt vertrokken vanuit casusbesprekingen of een oefening.
Bruikbaarheid in de dagelijkse praktijk staat centraal. Tussen de workshops door vinden interactieve
theoretische sessies plaats. De sprekers zijn bij voorkeur personen uit het werkveld met expertise in
het aangeboden onderwerp.
De vormingen zijn voor het grootste deel multidisciplinair, maar wel enkel gericht op Brusselse
zorgverleners en hun collega’s uit de Vlaamse Rand rond Brussel. Ze werken samen met
beroepskringen om nieuws of andere zaken te verspreiden. Bijkomend werken ze actief samen met
de Brusselse apothekersvereniging. De verschillende aangeboden onderwerpen vormen geen vast,
permanent aanbod, maar zijn afhankelijk van wat wordt opgepikt aan noden in het werkveld, o.a.
het medisch-farmaceutisch overleg (MFO), cultuursensitieve zorg, medicatie, elektronische
gegevensdeling en motiverende gespreksvoering. Ze hebben zelf met een aantal Brusselse partners
MFO-pakketten ontwikkeld die door het RIZIV erkend zijn. MFO gaat vaak o.a. over medicatiebeheer
of hoe een goede samenwerking eruit ziet. Momenteel worden a.d.h.v. deze methodiek pakketten
ontwikkeld voor artsen en kinesitherapeuten en voor artsen en psychologen. Dit doen ze volgens het
concept van een zorgpad binnen de eerste lijn en soms in samenwerking met de tweede lijn.
Daarnaast bestond de cyclus motiverende gespreksvoering uit een vormingstraject van meerdere
avonden, waarbij tussenin geoefend werd in de praktijk. Een ander voorbeeld is het mee organiseren
van de ‘Week van de urologie’ voor één van de Brusselse ziekenhuizen. Hier zijn steeds artsen en
verpleegkundigen aanwezig. Vormingen worden zelden herhaald, maar sommige thema’s komen
terug.
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Huisartsen
Domus Medica
De beroepsgroep huisartsen werd vertegenwoordigd door Domus Medica, vereniging voor huisartsen.
Ze bieden mono- en multidisciplinaire vormingen aan.
De monodisciplinaire opleidingen omvatten o.a. e-learnings, webinars, lokale kwaliteitsgroepen
(LOK’s), workshops, doe-dagen en de huisartsenconferentie. De webinars worden gegeven in
combinatie met een overlegmoment om vragen te bespreken.
In hun aanbod zitten e-learnings voor huisartsen en huisartsen in opleiding (HAIO’s). Enkel leden van
Domus Medica kunnen hier gebruik van maken, in het kader van de accreditering (credits) die zij
dienen te behalen. Huisartsen en HAIO’s betalen onrechtstreeks, via hun lidgeld. De e-learnings gaan
bijvoorbeeld over lage rugpijn, slapeloosheid, Ziekte van Lyme, problematisch alcoholgebruik,
Gezondheidskompas (uitleggen hoe ze de werking van het Gezondheidskompas moeten verduidelijken
bij patiënten), screening van borstkanker en dikke darmkanker en de predistributie van
kaliumjodidetabletten (regionaal). Wanneer meerdere vragen omtrent een e-learning worden
gesteld, wordt dit gecommuniceerd naar Domus Medica. Na de e-learning volgt een evaluatie. Bij een
te lage score krijgen wordt het advies gegeven om de e-learning opnieuw te doorlopen. Ze kunnen
hun credits pas behalen als ze wel degelijk binnen de evaluatie kunnen aantonen de inhoud
opgenomen te hebben.
In Vlaanderen zijn circa 430 LOK’s, bestaande uit ongeveer 8 tot 25 huisartsen. Hier discussiëren ze
over bepaalde topics, stellen ze vragen en kunnen ze praktijkvoorbeelden aanhalen. LOK’s worden
gegeven door bijvoorbeeld een huisarts, kinesitherapeut of een persoon met praktijkervaring,
afhankelijk van het thema. Voorbeelden van LOK’s zijn LOK lage rugpijn en LOK palliatieve zorg. Een
train-the-trainer bestaat om een LOK te leren geven. Een voorbeeld is de specifieke LOK van
feedbackrapporten. Dit gaat over feedback die huisartsen hebben ontvangen over hun prestaties in
het jaar 2016. Ze bespreken de feedback met elkaar, om overleg tussen huisartsen onderling te
stimuleren. Personen kunnen opgeleid worden tot moderator voor een LOK. Dit kan eventueel via een
webinar. Het RIZIV geeft dan uitleg over de opzet en de methodologie van het feedbackrapport, want
zij zijn opdrachtgever.
Tweemaal per jaar organiseert Domus Medica een doe-dag. Deze is praktisch ingericht, met een keuze
uit 10 tot 15 sessies waarbij het aanbod vertrekt vanuit de vraag van de huisarts. Wat hebben ze
nodig? Welke opleidingen willen ze volgen? Die vragen worden beantwoord met de sessies,
bijvoorbeeld hechttechnieken aanleren met praktisch materiaal. Dit sluit aan bij de workshops die ze
organiseren. Deze zijn interactief en klassikaal om theoretische zaken toe te lichten. Om de twee
jaar wordt een huisartsenconferentie georganiseerd. Deze is meer informatief.
Verschillende

vormingen

zijn

multidisciplinair.

De

doe-dag

vindt

regelmatig

plaats

met

verpleegkundigen of praktijkassistenten en gaat bijvoorbeeld over de praktische organisatie van een
huisartsenpraktijk. Domus Medica werkt samen met ergotherapeuten, podologen… afhankelijk van
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wat wordt aangereikt in de vorming. Ze bieden een MFO aan, met kant- en klare pakketten en trainers.
Dan is weinig voorbereiding nodig voor de moderator.
Daarnaast hebben ze MKO: een overleg tussen huisartsen en kinesitherapeuten, bijvoorbeeld over het
voorschrift van huisartsen naar kinesitherapie toe. Hierbij wordt bekeken met welke onduidelijkheden
of problemen de kinesitherapeuten vaak te maken krijgen m.b.t. de voorschriften door de huisarts.
Bovendien bestaat een trio-overleg, over bijvoorbeeld re-integratie: dit is een overleg tussen de
arbeidsarts, huisarts en adviserend geneesheer.
Tot slot werkt Domus Medica samen met een aantal verenigingen en organisaties. Voor een project
over seksueel overdraagbare aandoeningen, werkten ze samen met Sensoa. Als een vorming over
alcoholgebruik gaat, doen ze beroep op VAD (Vlaams Expertisecentrum Alcohol en andere Drugs) en
bij een opleiding over screening werkten ze samen met het Centrum voor Kankeropsporing. Voor het
thema burn-out werken ze samen met verenigingen van verpleegkundigen.
De vormingen over het Gezondheidskompas waren in samenwerking met Diabetes Liga. Daarnaast
werkt Domus Medica samen met de verschillende universiteiten in Vlaanderen.

Verpleegkundigen
Mederi (als deel van Nederlands Platform Thuisverpleegkundigen (NBTV))
Verschillende innovatieve opleidingen zijn beschikbaar voor thuisverpleegkundigen. Ze zijn verplicht
vanuit de overheid om opleidingen te organiseren. Ten eerste gaan de vormingen over inter- of
transdisciplinaire samenwerking en rond werken met zorgkundigen, bijvoorbeeld een symposium over
samenwerken en partnership. Ze werken daarnaast rond eHealth (een softwarepakket met 4-5
onderdelen). Andere onderwerpen zijn basisnomenclatuur, humor in de zorg voor patiënten met
dementie, basistechnieken zoals Excel (verpleegkundigen hebben bijvoorbeeld draaitabellen nodig,
maar ze hebben hierover de kennis niet). Omgaan met psychiatrische patiënten staat op de planning.
Deze thema’s komen aan bod onder de vorm van een e-learning, hoorcolleges, een masterclass of
geïntegreerd in een symposium. Recent werd een symposium over wondzorg georganiseerd. Tijdens
deze contactmomenten is steeds een netwerkmoment voorzien.
MyMederi is een specifiek e-learningsplatform (Medericampus). Het dient als kennisbibliotheek, o.a.
de presentaties van de opleiding komen erop. Het procedureboekje voor verpleegkundig handelen is
te vinden op dit platform. Dat boekje is verplicht vanuit de overheid voor een erkende dienst
thuisverpleging, alsook dienen verpleegkundigen steeds te beschikken over procedures en protocollen
voor het uitoefen van het beroep.
Hun opleidingen zijn grotendeels monodisciplinair (verpleeg- en zorgkundigen). Binnenkort zou een
opleiding gegeven worden door Dirk De Wachter, die wel multidisciplinair toegankelijk zal zijn.
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Mederi heeft het kwaliteitslabel IS09001. Daardoor evalueren ze hun eigen opleidingen regelmatig en
worden vormingen gegeven over kwaliteitsmanagement. Om de deelnemers te evalueren, wordt
casuïstiek als evaluatievorm gebruikt (bijvoorbeeld bij wondzorg).
De onderwerpen voor vormingen worden uit evaluatieformulieren gehaald, uit actuele topics en door
‘vinger aan de pols te houden’. Als vanuit het RIZIV een topic wordt voorgesteld, is Mederi verplicht
dit aan te bieden. Ze spelen in op de vraag en proberen diversiteit in hun aanbod te steken.
De vorming rond palliatieve zorg en communicatie kwam voort uit de vraag van de verpleegkundigen.
De onderwerpen worden dan per regio gefaseerd, zodat ze overal aan bod komen. Ze voorzien
opleidingen tweetalig, voor Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Per taal begeleidt een erkende lesgever
de vormingen. Mederi werkt samen met hogescholen en organisaties in specifieke zorgdomeinen. Ze
zoeken lesgevers met inhoudelijke expertise en een connectie met het educatieve aspect (dit is iets
wat ISO9001 vraagt). Voorbeelden zijn de diabeteseducatoren voor diabetesthema’s en samenwerken
met HIVSET of VVRO (vereniging verpleegkundigen radiologie en oncologie).

Algemene Unie van Verpleegkundigen van België
AUVB is een koepelorganisatie voor beroepsorganisaties in de verpleegkunde. Ze hebben 46
organisaties als lid. Vanuit AUVB worden vormingen georganiseerd die gericht zijn op verschillende
groepen verpleegkundigen en dus ook de tweede lijn. Een voorbeeld is de opleiding rond
kwaliteitswensen in samenwerking met FOD Volksgezondheid. Een nieuwe kaderwet rond kwaliteit
met impact op alle verpleegkundigen beschrijft dat personen, die in de zorg werken, een portfolio
moeten bijhouden en zich inschrijven in een register van goede praktijken.
Als koepel verspreiden ze vooral informatie naar specifieke beroepsorganisaties. Ze bieden congressen
aan waarop gastsprekers uitgenodigd worden. Een aantal stellingen worden besproken, gevolgd door
workshops.
Vanuit AUVB worden geen gestructureerde opleidingen georganiseerd, want slechts twee personen
zijn tewerkgesteld binnen de organisatie. Ze willen vooral overkoepelen en mensen samenbrengen.

Nationaal Verbond van Katholieke Vlaamse Verpleegkundigen en Vroedvrouwen (beroepsorganisatie
verpleegkundigen)
NVKVV is een brede beroepsorganisatie die verpleegkundigen binnen alle sectoren dient. Dit gaat
bijvoorbeeld over verpleegkundigen bij Kind en Gezin, CLB’s, woonzorgcentra, thuisverpleging,
algemene ziekenhuizen en universitaire centra. Ze bieden opleidingen aan voor specifieke groepen.
NVKVV geeft vorming aan 5000 verpleegkundigen per jaar. Hierbij maken ze gebruik van klassieke
vormen: studiedagen met al dan niet geïntegreerde workshops en vormingen met meerdere
hoorcolleges. Een workshop kan gaan over hoe je een bepaalde sonde moet steken of hoe te

Pagina 69 van 140

i.o.v.
vaccineren (vaardigheden), of kan casusgericht zijn verbonden aan wetenschappelijk onderzoek en
nieuwe publicaties. Digitale methoden bieden ze niet aan, wegens onvoldoende middelen.
De vormingen staan open voor iedereen, maar de doelgroep is in de eerste plaats verpleegkundigen.
Ze trekken meer verpleegkundigen aan dan andere beroepen. Dat artsen, psychologen en
ergotherapeuten deelnemen aan de vormingsactiviteiten is geen uitzondering en maakt de
hoorcolleges nog boeiender.
De sprekers zijn docenten, en experten verpleegkunde werkzaam in de praktijk. Andere
zorgverstrekkers of mensen die geen gezondheidszorgberoep uitoefenen, kunnen worden gevraagd.
Ze worden steeds schriftelijk geëvalueerd.
Binnen de organisatie zijn 20 gespecialiseerde werkgroepen met verpleegkundigen die dagelijks in
het werkveld staan. Zo spelen ze in op de noden die zich voordoen en maken ze vormingsprogramma’s
op. Bovendien zijn deze personen in de werkgroepen geografisch gespreid, wat zorgt voor interessante
regionaal gebonden thema’s. Daarnaast fungeert de organisatie als netwerk, waarlangs mensen elkaar
kunnen ontmoeten. Ze werken soms samen met vroedvrouwen rond juridische thema’s,
wetenschappelijke richtlijnen en de implementatie ervan. Afhankelijk van het thema worden
sommige vormingen herhaald.

Wit-Gele Kruis
Wit-Gele Kruis vzw is een organisatie voor thuisverpleging. Voor hun medewerkers bieden ze tal van
opleidingen en vorming aan, voor de dagelijkse professionele praktijkvoering van verpleegkundigen.
Afhankelijk van de context wordt bekeken of externe zorgverleners kunnen aansluiten.
De thema’s zijn gevarieerd: diabetes, gegevensuitwisseling, werken met het elektronisch
verpleegdossier, werken met BelRai, ethiek, ergonomie, samenwerken met zorgpartners, delegeren
naar zorgkundigen, inzicht in ziektebeelden, EHBO, handhygiëne, wondzorg, technische zorgen,…
Nieuwe medewerkers krijgen deze topics in één leerpakket tijdens hun inscholings- of
onboardingstraject aangeboden. Wanneer op vlak van verpleegtechnische handelingen nieuwe
technieken opduiken voor de thuiszorg, worden ze onmiddellijk in een vorming/skillslab aangeboden.
Elk jaar worden de behoeften van de medewerkers bevraagd en wordt gekeken hoe op deze noden en
behoeften kan worden ingespeeld. Dit wordt dan intern aangeboden of de organisatie verwijst naar
een

externe

opleiding

of

symposium.

Elk

jaar

wordt

gekeken

naar

welke

vormingen/opleidingen/topics aan bod moeten komen (jaarplan).
Naar vormgeving wordt voornamelijk gebruik gemaakt van hoorcolleges, al dan niet aangevuld met
workshops, e-learnings en blended learning. Ze hebben in samenwerking met NVKVV een driedaagse
opleiding casemanagement verzorgd. Dit bestond uit hoorcolleges in een interactieve vorm, casuïstiek
en een groepsopdracht als eindevaluatie. De e-learnings gaan bijvoorbeeld over het elektronisch
verpleegdossier, EHBO of bepaalde verpleegtechnische handelingen. De deelnemers moeten een
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bepaald percentage halen om te slagen, anders moeten ze het opnieuw doen. Hier zijn provinciale
verschillen mogelijk: niet elke provincie maakt even doorgedreven gebruik van toetsingselementen
en opvolgingssystemen binnen de e-learning. Dit staat wel op de to do-lijst.
Verder bieden ze kennisclips en filmpjes aan rond medisch rekenen, handhygiëne en de werking van
een infuuspomp. De vormingen hebben geen officiële evaluatie, buiten een quiz of Mentimeter tijdens
een presentatie. Hoorcolleges worden regelmatig gekoppeld aan een terugkomdag, waarbij ze op
voorhand vragen kunnen insturen (bijvoorbeeld de opleiding nomenclatuur voor middenkaders). Dit is
een soort intervisiemoment.
De vormingen zijn voornamelijk monodisciplinair. Soms zijn er uitzonderingen: bij het veilig gebruik
van medicatie werken ze samen met een apothekersvereniging; voor thema’s over voeding werken ze
samen met diëtisten; en soms worden ook multidisciplinaire vormingen en opleidingen georganiseerd.
Andere disciplines op hetzelfde moment rond dezelfde tafel krijgen, is echter moeilijk. Daarom zetten
ze zich in voor samenwerking op externe symposia.
Voor

lesgevers

wordt

binnen

de

organisatie

beroep

gedaan

op

verpleegexperten

en

referentieverpleegkundigen. De medewerkers worden zelf regelmatig gevraagd om een opleiding te
geven, bijvoorbeeld aan huisartsenkringen, LOK-groepen, LMN’s en mantelzorgers. Afhankelijk van
het thema, worden andere disciplines aangesproken, bijvoorbeeld diëtisten of experten rond
geestelijke gezondheidszorg, wondzorg, …
De opleidingen worden meestal lokaal gegeven op verschillende momenten. Soms vinden ze plaats op
het provinciaal secretariaat.

Vlaamse Beroepsvereniging Zelfstandige Verpleegkundigen
Deze vereniging is op dit moment niet bezig met eerstelijnsvormingen. In het verleden werden
multidisciplinaire vormingen gegeven voor alle zorgverleners. Momenteel bieden ze hoorcolleges,
workshops of congressen aan. Bij een congres kan de deelnemer kiezen tussen verschillende
workshops en plenaire sessies. Daarnaast is het congres interactiever dan een theoretische les.
Regelmatig sturen ze de bijscholingen die georganiseerd worden door andere verenigingen door naar
hun leden. Daarvan is geen terugkoppeling waardoor ze niet weten dat de leden daar naartoe gaan.
In het verleden werd een e-learning voor verpleegkundigen ontwikkeld. Na het doorlopen van de elearning kreeg de deelnemer een attest als hij of zij voldoende scoorde. De vereniging heeft beslist
om hier niet verder in te investeren, omdat slechts weinig mensen de module volgden en het
onderhoud veel geld kostte. Andere diensten hebben hier meer budget voor. Om dit goed te
organiseren zijn partners nodig.
De onderwerpen die aan bod komen zijn praktijkgericht zoals evidence-based behandelingen,
samenwerken en leidinggeven. De opleiding leiddinggeven is bedoeld voor coördinatoren in de
verpleegpraktijk.

De

deelnemers

krijgen

eerst

theoretische

lessen,

gevolgd

door
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supervisiemomenten. Ze worden gecoacht, met een terugkomdag om vragen te stellen. Om de
kwaliteit te garanderen moeten de deelnemers achteraf een elektronische vragenlijst invullen om de
vorming te beoordelen.
Een vorming in samenwerking met Zenitor ging over constructief samenwerken. Daarnaast heeft VBZV
samen met de Federatie Vrije Beroepen gewerkt aan een masterclass rond zorgmanagement, en
hebben ze een navorming over samenwerken op basis van het boek van deze federatie. Voor de
masterclass wordt weinig medewerking van de vereniging gevraagd.
De sprekers zijn personen met expertise over het thema. Dit zijn vaak externe verpleegkundigen,
docenten of bestuursleden.
Als VBVZ bijscholingen aanbieden, gaan ze langs in elke provincie. Soms trekken ze zelf naar de
plaatselijke kringen. Af en toe worden ze uitgenodigd om daar te spreken. Het congres vindt één keer
per jaar plaats, steeds op een andere locatie.

Vroedvrouwen
Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen (VBOV)
De Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen heeft een aanbod van hoorcolleges, workshops,
webinars en e-learnings. Deze zijn enkel voor vroedvrouwen. Ze proberen om de groepen in de
vormingen klein te houden, omdat het interactieve aspect belangrijk is. Hun voorkeur gaat uit naar
meerdere sessies in een kleine groep.
Hun webinars zijn in een studio opgenomen opleidingen. De kijker wordt uitgenodigd om vragen te
stellen, die nadien beantwoord worden door de spreker van die opleiding. De webinars worden telkens
live opgezonden en achteraf ter beschikking gesteld. De onderwerpen in webinars zijn bijvoorbeeld
GDPR. Dit thema is vier keer live gegeven, waarna de opname online werd geplaatst. De volledige
opleiding bestond uit een eerste contactmoment, aangevuld met webinars. Een thema dat in de elearnings aan bod komt, is borstvoeding. Door het volgen van deze e-learning krijgen de deelnemers
Continue Education Learning Points (CELPS). Hiermee kunnen vroedvrouwen hun portfolio aanvullen.
Het portfolio van vroedvrouwen zit in een testfase. De vereniging wil dat vroedvrouwen deze kunnen
uploaden. Daarna worden ze ondersteund door de vereniging om bepaalde opleidingen te gaan volgen.
Op de website is een inventaris gemaakt van interessante vormingen voor vroedvrouwen. Zo stelt
VBOV andere organisaties voor die e-learnings aanbieden. Er werd voor bepaalde onderwerpen en de
(technische) vaardigheden om zelf een e-learningmodule samen te stellen, samengewerkt met een
firma. Het resultaat van deze samenwerking is nog niet geïntegreerd in hun systeem, maar ze zijn
hier mee bezig.
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Daarnaast organiseren ze regionale eerstelijnsdagen doorheen Vlaanderen (Limburg, Antwerpen,
Gent). Systematische opleidingen worden gegeven voor de opstart van een patiënt. Deze gaan twee
keer per jaar door, want de vraag is groot. Zeven avondsessies werden bijvoorbeeld georganiseerd
toen Minister Maggie De Block het aantal ligdagen in het ziekenhuis had verkort. Met deze opleidingen
trekken ze naar verschillende regio’s.
De onderwerpen van de vormingen worden gekozen o.b.v. van de vraag en behoeften. In een
algemene bevraging wordt gepolst naar welke onderwerpen vroedvrouwen wensen uit het werkveld
wensen. Het gaat vaak over praktische zaken, zoals reanimatie van de pasgeborene en het onderzoek
van de pasgeborene. Deze onderwerpen worden soms gegeven door artsen. De inhoud die de
vereniging wil zien wordt dan doorgegeven aan de artsen. Op deze manier ontstaan verschillende
insteken. De vereniging beschikt over een good practice logo. Om te verduidelijken wat dit juist
inhoudt, hebben ze een training gegeven. In 17 regionale kringen en via een webinar, opgenomen op
de website. Andere onderwerpen die aan bod kwamen zijn nomenclatuur en de controlesystemen van
het RIZIV. Deze vorming werd in verschillende regio’s gegeven, maar het mocht niet in een webinar
opgenomen worden van het RIZIV.
De volledige vorming wordt achteraf systematisch bevraagd: of het interessant was en hoe de
deelnemers de inhoud ervaarden. Bij het onderwerp toegepaste gespecialiseerde farmacologie is
ruime evaluatie wettelijk. De deelnemers moeten een bepaald percentage halen, voordat ze hun
certificaat krijgen. VBOV deed wetenschappelijk onderzoek bij haar leden naar welke permanente
vormingen de vroedvrouwen gevolgd hadden en waar ze nood aan hadden. De vroedvrouwen gingen
echter slordig om met bewijzen van gevolgde vormingen. De vereniging merkt dat vroedvrouwen soms
een duwtje in de rug nodig hebben. Daarom hebben ze een ICT-systeem opgesteld, met een module
waarin ze hun opleidingen zelf kunnen beheren en bijhouden.
Verder biedt VBOV verschillende multidisciplinaire vormingen aan. De meeste opleidingen staan open
voor andere disciplines, maar meestal is de opkomst klein (een vijftal personen uit een andere
discipline). Regelmatig wordt een trefdag georganiseerd, die open staat voor andere disciplines. Soms
is deze gericht naar gynaecologen of diëtisten, maar 90% van de aanwezigen blijven vroedvrouwen.
Als er een opleiding farmacologie georganiseerd wordt, komen apothekers soms meevolgen. Ook
universitaire ziekenhuizen bieden opleidingen aan voor vroedvrouwen samen met verpleegkundigen
en artsen. Daarnaast werkt VBOV samen met NVKVV om de Week van Verpleegkundigen te
organiseren.
De vereniging is lid van de Federatie Vrije Beroepen. Als zij opleidingen aanbieden, gaat veel aandacht
naar multidisciplinair overleg. Binnenkort komt hierover een boek uit dat ter beschikking gesteld zal
worden aan vroedvrouwen.
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De Bakermat
Dit expertisecentrum Kraamzorg probeert vroedvrouwen en huisartsen te verbinden. Jaarlijks
organiseren ze een vorming voor huisartsen en vroedvrouwen, om de eerste, tweede en derde lijn te
verbinden. Ze werken samen met regionale ziekenhuizen en hebben een aantal projecten met de
eerstelijnszone Leuven-Tienen. Hier vormen ze netwerken en organiseren ze kleine vormingen. De
onderwerpen zijn actuele thema’s, want het zorglandschap en dus de organisatie van de zorg
verandert.
Vaak zijn het medisch-ethische thema’s zoals prenatale en postnatale zorg, prenatale screening,
geestelijke gezondheidszorg in de prenatale periode, kwetsbare gezinnen, borstvoeding en
reanimatie. Eerstelijnsvroedvrouwen moeten een bepaald aantal uren reanimatie opleiding volgen
per 5 jaar. Deze thema’s komen tot stand op basis van een bevraging bij eerstelijnsvroedvrouwen
naar hun opleidingsnood. Op aanvraag geven ze soms vormingen aan kraamzorgorganisaties.
De Bakermat heeft geen middelen voor een e-learning. Het is een kleine vzw. Ze maken voornamelijk
gebruik van klassieke hoorcolleges en workshops, waarin een onderwerp of casus besproken wordt in
kleine groep. Zo blijft het interactief en kunnen huisartsen en vroedvrouwen in dialoog gaan. Deze
vormingen worden begeleid door één of twee moderatoren. Daarnaast de Bakermat symposia aan.
Eerst spreken twee hoofdsprekers plenair. Daarna kunnen deelnemers kiezen tussen drie workshops,
bijvoorbeeld kwetsbare moeders, prenatale screening en het geboorteplan. Het is een regionaal
gebeuren, maar veel mensen komen hier op af. De opkomst van vroedvrouwen is groter dan de
opkomst van huisartsen. Bij de vormingen wordt genetwerkt en kunnen deelnemers ervaringen
uitwisselen.
De sprekers zijn steeds experten in het onderwerp: een gynaecoloog, pediater, vroedvrouw, ethicus…
De Bakermat zoekt binnen haar netwerk en regio naar sprekers en proberen verschillende visies samen
te brengen.
Dit expertisecentrum heeft een eigen vroedvrouwenpraktijk, wat hen uniek maakt. Naast het
multidisciplinaire aanbod, hebben ze interne vormingen voor het eigen vroedvrouwenteam. Ze
werken daarnaast samen met de vroedvrouwenkring in Vlaams-Brabant. Ze zijn het enige
expertisecentrum kraamzorg in Vlaams-Brabant. Dit maakt hen experten in hun vormingen. Daarnaast
richten ze zich op multidisciplinaire en geïntegreerde samenwerking. Het blijft echter moeilijk omdat
ze weinig subsidies krijgen en veel besparingen zich voordoen.
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Tandartsen
Verbond der Vlaamse Tandartsen
Het Verbond der Vlaamse Tandartsen heeft zijn eigen navormingsinstituut NiVVT. Per jaar organiseren
ze 150 cursussen over heel Vlaanderen. Dit instituut verantwoordelijk voor 60% van de naschoolse
geaccrediteerde opleidingen en daarmee zijn ze de grootste organisator voor Vlaanderen. Het
instituut heeft een volledig eigen structuur. Elk jaar wordt overlegd over het aanbod en worden
aangeboden programma’s vastgelegd voor het jaar erna. Ze kijken naar welke topics relevant zijn in
binnen- en buitenland en naar de vragen van de 18 eigen lokale afdelingen. Als een nieuw techniek
of een nieuw product wordt ontdekt, wordt dit behandeld in een opleiding.
Er worden vijf grote vergaderingen georganiseerd per jaar. Twee daarvan zijn de voor- en
najaarsmeeting, waar 800 personen aanwezig zijn. De anderen drie zijn provinciale vergaderingen
met 300 aanwezigen. Bovendien organiseren ze kleine participatiecursussen, met 10 tot 50
aanwezigen. Deze vergaderingen zijn verspreid over Vlaanderen.
De inhoud maakt de opleidingen van het NiVVT innovatief (beroeps- en praktijkgerelateerde
aangelegenheden), niet de werkvormen. Ze gebruiken geen e-learning, webinars of blended learning.
De mogelijkheden om deze werkvormen te integreren zijn al uitgebreid onderzocht, maar de
financiële drempel blijft te hoog. De accreditering bij tandartsen is zeer streng gereglementeerd,
waardoor de opleidingen niet gesponsord mogen worden door de farmaceutische industrie. De
organisator mag niet commercieel zijn en de spreker mag niet uit een bedrijf komen. Ze doen vaak
beroep op universiteitsprofessoren of onafhankelijke sprekers. Deze sprekers zijn niet geneigd om
webapplicaties te gebruiken, want dan kunnen ze de cursussen geen tweede keer meer geven. Ze
staan niet open voor deze nieuwe technieken.
Toch zijn de cursussen bijna allemaal volzet. Professoren komen spreken uit het binnen- of
buitenland, assistenten van universiteiten, chemici, experten uit ziekenfondsen (over ethiek en
deontologie) en tandartsen met bijzondere bekwaamheden.
De
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communicatiemodellen. Voor de communicatie met de patiënt worden participatiecursussen
georganiseerd in kleine groepen om een rollenspel uit te voeren.
Soms wordt samengewerkt met apothekers (VAN of APB) voor een gemeenschappelijk thema,
bijvoorbeeld farmaca. Al enkele lezingen werden gegeven voor gemeenschappelijke onderwerpen met
huisartsen, maar daarvoor was geen grote opkomst. Ze vermoeden dat dit komt door een gebrek aan
interesse vanwege de huisartsen.
De vormingen van het NiVVT zijn dus overwegend monodisciplinair. De evaluatie hiervan hangt vast
aan accreditering. Als een cursus wordt geëvalueerd en deze scoort lager dan 3,8/5, dan wordt die
niet herhaald. Ten slotte doet de vereniging aan intercollegiale toetsing. Dat is verplicht om je
accreditering te behalen. 90% van de Vlaamse tandartsen zijn geaccrediteerd en deze moeten
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minstens twee keer per jaar aan zo’n toetsing deelnemen. Dat is een zitting van 90 minuten met 8
tot 20 deelnemers. Het onderwerp wordt op voorhand bepaald en een moderator zorgt dat het niet
uitmondt in ex cathedra gesprekken. Iedereen moet deelnemen aan de discussie en daar wordt een
rapport van gemaakt.

Apothekers
Instituut voor Permanente Studie voor Apothekers (IPSA)
IPSA is het instituut voor permanente studie voor apothekers. Dit instituut biedt een divers pakket
van vormingen aan onder de vorm van hoorcolleges (zowel interactief als non-interactief),
studiedagen, masterclasses, casuïstiek sessies, e-learnings en webinars.
Er zijn twee types e-learnings: één met meer videomateriaal en één met meer theorie en oefeningen.
Bij een e-learning of webinar wordt achteraf nagegaan wat de deelnemers hebben onthouden uit de
les. Apothekers hebben een systeem van frequente bijscholing. Met een e-learning kunnen er
maximum 8 van de 20 punten verdiend worden per jaar. Hierdoor zijn klassieke navormingen ook
noodzakelijk.
Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een vorm van interactief overleg, waarbij onder leiding van
een moderator in een kleine groep gediscussieerd wordt over casussen. Er worden

geen

multidisciplinaire opleidingen aangeboden. Recent werd wel de ontwikkeling van een MFO ingediend.
De vormingen van het IPSA worden doorheen Vlaanderen herhaald. In iedere provincie wordt één of
twee keer dezelfde sessie gegeven. Elk jaar worden 10 onderwerpen gekozen die op 11 plaatsen
worden herhaald. Daarnaast worden ook opleidingstrajecten georganiseerd. Een voorbeeld is een
cursus dermatologie die bestaat uit 6 delen, waarvan 2 lesonderdelen online en 4, telkens op een
andere plaats. Dit vervangt dan de herhaling van sessies per regio.
De onderwerpen voor vormingen komen tot stand via een panel van apothekers, werkzaam in de
praktijk en aan de universiteit. Werkvergaderingen zijn in april, mei en juni. Tijdens deze
overlegmomenten worden de opleidingen vastgelegd voor het komende jaar aan de hand van de noden
uit de praktijk. De noden variëren van jaar tot jaar.
De thema’s gaan over alles wat betreft de zorg voor de patiënt met geneesmiddelen: bijvoorbeeld
veiligheid van geneesmiddelen, interactiebewaking, opvolging, therapietrouw, begeleiding in
geneesmiddelengebruik, uitleg over geneesmiddelen. Bovendien wordt lesgegeven over preventie,
bijvoorbeeld vaccinatie, rookstop, voeding en leefstijl, en pure farmacologie: de taak van de
apotheker en doorverwijscriteria. Communicatie met andere zorgverstrekkers komt in mindere mate
aan bod. Ten slotte zijn er vormingen over EHBO en de organisatie van de zorg.
De lesgevers zijn apothekers van IPSA, ziekenhuisapothekers of professoren, huisartsen, artsen en
specialisten, in functie van het onderwerp. Af en toe komt een verpleegkundige of een tabakoloog,
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maar meestal zijn het artsen of apothekers. De input komt steeds vanuit IPSA. De lessen en het
materiaal van de lesgevers worden door IPSA nagekeken.
Het instituut werkt samen met andere organisaties, afhankelijk van het onderwerp, zoals
universiteiten. Andere voorbeelden zijn de samenwerking met het palliatief netwerk Vlaanderen,
Diabetes Liga, Sensoa en VAD.
Vlaams Apothekers Netwerk
VAN is een lokaal netwerk dat in overleg met andere beroepsverenigingen opleidingen aanbiedt die
bij de praktijk aansluiten. IPSA biedt meer wetenschappelijk onderbouwde opleidingen met
praktijkgerichte casussen, terwijl het VAN in overleg met de verenigingen eerder praktijkgerichte
opleidingen zal aanbieden. Wanneer lokale verenigingen een thema aanbrengen dat ze belangrijk
vinden, zal hier een opleiding over gemaakt worden. Zo werkt VAN in 2020 aan een maand van
preventie, over rookstop. Op dit moment loopt een webinar rond kwetsbaarheid. Vanuit het
pilootproject Geïntegreerde Zorg wil men meer inzetten op kwetsbare doelgroepen en nabije zorg.
Hierop wordt geanticipeerd vanuit de lokale verenigingen, bijvoorbeeld in samenwerking met
Zorgzaam Leuven.
Naast deze webinar hebben ze een aanbod van traditionele lessen en workshops. Deze vormingen
worden geaccrediteerd. De apothekers houden een eigen portfolio bij. VAN zet bovendien in op het
MFO. Dit is een overleg tussen artsen en apothekers, maar op veel plaatsen wordt dit uitgebreid met
tandartsen, verpleegkundigen of kinesitherapeuten. Het MFO is een medisch-farmaceutisch
overlegorgaan, gefinancierd door de federale overheid, waar kwalitatieve leerpakketten gelinkt aan
een bepaald onderwerp kunnen ingediend worden. Als het project wordt goedgekeurd, wordt de
organisatie van het MFO op het terrein (deels) gefinancierd. Het doel voor 2020 is om minimum in
elke eerstelijnszone van Vlaams-Brabant een MFO te laten doorgaan. Verder biedt VAN geen
multidisciplinaire opleidingen aan.
VAN werkt samen met verschillende organisaties. Vorig jaar organiseerden ze twee avonden in overleg
met de Vlaamse Overheid en Zorgnet-Icuro om meer duiding te geven over de zorgstrategische
planning. VAN werkt ook samen met de alumnivereniging FarmaLeuven. Zij bieden een cursus
geïntegreerde zorg aan, of cursussen over de hervorming van de eerste lijn en diverse pathologieën.
VAN is daarnaast stichtend lid van het consortium éénlijn.be, die specifiek inzoomen op alles van
digitale gegevensdeling en multidisciplinair zorgaanbod. Soms werken ze samen met koepels van
tandartsen of verpleegkundigen. Enkele lokale kringen wilden rond mondzorg werken en toen werd
een lokaal overleg opgezet.
Als sprekers zoeken ze personen met expertise. Dit zijn apothekers of experten uit andere disciplines.
Voor de samenwerking met Zorgnet Icuro, zoeken ze bijvoorbeeld een spreker uit dat netwerk.
Het herhalen van vormingen is afhankelijk van vraag en aanbod op lokaal niveau. Zo kunnen
verschillen ontstaan in de interesses per provincie. Omdat nu een gedeelde interesse opkomt in de
maand van preventie met rookstop, wordt dit programma aangeboden op Vlaams niveau.
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Algemene Pharmaceutische Bond
APB is een beroepsvereniging van zelfstandige apothekers. Ze werken in een netwerk van
verschillende organisaties. Hun opleidingen zijn vooral gefocust op de praktijk: hoe moet de
apotheker zijn rol opnemen? Dit gebeurt vaak via een interactieve mix: ex cathedra, interactieve
sessies met af en toe een rollenspel, of via intercollegiaal overleg. Daarnaast werken ze met
opgenomen video’s die ze inbouwen in een e-learning. Ze werken bovendien aan een project over
coaching rond kwaliteitszorg in de apotheek.
Ze gebruiken geen webinar of blended learning traject. Soms verwijzen ze in een les naar een elearning, maar dan zijn de deelnemers niet verplicht om deze te doorlopen. Een ander innovatief
aspect is een wetenschappelijke databank die ze openstellen voor apothekers, die geïntegreerd is in
de apotheeksoftware en tijdens de aflevering relevante informatie en waarschuwingen aanbiedt. De
behandelde
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e-learnings
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begeleidingsgesprekken met patiënten met astma. Bij een e-learning krijgen ze feedback op opgeloste
vragen, of het antwoord juist of fout is. Daarnaast werken ze aan een e-learning rond hartfalen samen
met IPSA en KU Leuven. Voor opleidingen in digitaal afstandsleren is toetsing verplicht op het einde
van de opleiding. Dat is vereist om erkend te zijn als navorming.
Ze willen met hun thema’s meer evolueren naar preventie en vroegdetectie in de apotheek, om meer
chronische aandoeningen te voorkomen, vroegtijdig op te sporen en sneller te behandelen. Ze vormen
een wetenschappelijke raad met verschillende partijen: universiteiten, navormingsinstituten en APB
met een wetenschappelijke dienst en lokale beroepsverenigingen. Hier wisselen ze informatie uit over
initiatieven en stellen ze prioriteiten voor. Dat kan gaan over de behandeling van een bepaalde
pathologie, bijvoorbeeld een cyclus rond geestelijke gezondheidszorg, of over specifieke topics bij
apotheken, bijvoorbeeld interactiebewaking.
Daarnaast kan het gaan over zelfzorg aanbieden of beheer en organisatie van de apotheek. Apothekers
moeten vormingspunten verzamelen, waarvan een groot stuk in farmaceutische wetenschappen,
farmacologie, pathologie, … Dit leidt tot sturing over het aanbod.
De opleidingen zijn voornamelijk monodisciplinair en worden in verschillende provincies herhaald. De
sprekers zijn apothekers, artsen of specialisten in het domein. Vaak zijn deze apothekers verbonden
aan een faculteit Farmaceutische wetenschappen. Als het zeer wetenschappelijk is, is het meestal
een arts of een specialist. Als het eerder praktisch is, kiezen ze een apotheker.
Ze werken vooral samen met IPSA, faculteiten en lokale apothekersverenigingen. Een aanbod op vraag
van de industrie komt voor. Als ze met de industrie samenwerken, moet het neutraal zijn. In
voorkomend geval zorgen zij voor een sponsoring van de zaal en materiaal en verzorgt APB de inhoud.
Voor multidisciplinaire samenwerking zetten ze in op MFO met huisartsen. Het gaat dan voornamelijk
over de medicamenteuze zorg voor patiënten verbeteren (bijvoorbeeld bij astma). Multidisciplinaire
IT-ondersteuning wordt besproken: dit gaat over gegevensdeling en administratieve samenwerking
met artsen, verpleegkundigen, tandartsen, kinesitherapeuten, …
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De evaluatie van een opleiding gebeurt vaak op papier. Ze gaan niet na of de vaardigheden van
apothekers veranderen door de opleidingen. Enkele jaren geleden heeft IPSA een doctoraat
gefinancierd over welke opleidingsvormen effectief zijn. Daar gaat het o.a. over ex cathedra,
interactieve sessies en e-learnings. Ze willen nu evalueren welke continuous professional
development bestaat. Zo kan een zorgverstrekker of elke apotheek een eigen portfolio samenstellen,
waarbij hij of zij stilstaat bij zwakheden en waarbij geïdentificeerd kan worden waarbinnen ze zich
willen specialiseren. Zo kunnen ze zelf een traject uitschrijven waar ze gedurende twee of drie jaar
aan werken.

Kinesitherapeuten
Pro-Q-Kine
Pro-Q-Kine organiseert de kwaliteitsbevordering voor kinesitherapeuten. Het innovatieve aspect van
vormingen voor kinesitherapeuten heeft een bredere focus dan kennismanagement alleen. Ze hechten
veel belang aan kwaliteitsbevordering en naast kennis spelen vaardigheden, attitude en inzicht een
belangrijke rol. Ze organiseren het systeem van kwaliteitsbevordering en accrediteren de opleidingen,
maar organiseren ze niet zelf. De Wetenschappelijke vereniging van Vlaamse Kinesitherapeuten
(WVVK) organiseert wel opleidingen. In de bespreking van de Wetenschappelijke Vereniging wordt
hier dieper op ingegaan.
Een kinesitherapeut moet minimum 20 uur vorming per jaar volgen. 60% van het potentieel van
kinesitherapeuten hebben een persoonlijk portfolio. Elke geaccrediteerde opleiding die gevolgd
wordt, wordt nadien geëvalueerd. Ze volgen intercollegiale toetsing om kennis te delen met collega’s.
De competenties omtrent het onderwerp van de peer review worden vooraf gevraagd en gescoord.
Twee maanden nadien krijgen ze dezelfde vragen om de verbetering na te gaan. Alle vragenlijsten
zijn gevalideerd.
Eenmaal om de drie jaar doet de kinesitherapeut een patiëntenbevraging (opgesteld o.b.v.
Nederlandse bevraging en bevraging European Practice Assessment) en een checklist omtrent de
organisatie van zijn praktijk (zelfreflectie). De patiënt vult vragen in m.b.t. kwaliteitsindicatoren.
Daarna kan de kinesitherapeut zien hoe hij gemiddeld scoort op een bepaald aspect tegenover het
Belgisch gemiddelde. Daarnaast starten kinesitherapeuten elk jaar een verbetertraject op. Het
verbetertraject van kinesitherapeuten is innovatief. Aan de hand van de PDCA-cyclus, moeten ze
SMART-doelstellingen formuleren. Ze werken een jaar aan dat traject en dan volgt evaluatie. Een
voorbeeld van dit traject is wanneer een kinesitherapeut graag meer structureel wil registreren of
wil zorgen voor een betere communicatie met andere zorgverleners. Het verbetertraject is een
voorbeeld van effectieve kwaliteitsverbetering. Momenteel wordt vaak gefocust op het kennen van
richtlijnen voor goede klinische praktijkvoering. De implementatie van de richtlijnen is een
aandachtspunt dat vaak nog moet geconcretiseerd worden.
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Pro-Q-kine biedt verder elk jaar een e-learning aan. Het eerste vaste thema was ‘gebruik van het
kinesitherapeutisch dossier. Het huidige thema is ‘Evidence-Based Practice’ (EBP).

Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Kinesitherapeuten
De vereniging past allerlei manieren van werken toe in hun vormingen: klassieke navormingen,
praktijksessies en intercollegiaal overleg. 95% van de opleidingen is monodisciplinair. E-learnings en
webinars worden in de toekomst voorzien. Er zitten nog geen concrete blended learning trajecten in
het vormingspakket. Kinesitherapeuten kunnen bijvoorbeeld een e-learning volgen en aansluitend een
intercollegiaal overleg bijwonen. Dit is niet verplicht. Een voorbeeld is de e-learning rond evidencebased practice. De mogelijkheid bestaat om dit achteraf te bespreken, maar het wordt nog te weinig
gestimuleerd. Bij een e-learning krijg je achteraf een toets. Als je dan minder dan 7/10 scoort, moet
je deze opnieuw doorlopen.
Binnen WWVK en Pro-Q-Kine staan vier pijlers van kwaliteit centraal: competentieverbetering,
kwaliteit van zorg, verbetering van de organisatie van zorg en als laatste gebruik van digitale
toepassingen. De onderwerpen die aan bod komen in vormingen zijn dus divers. Het
kinesitherapeutisch dossier staat momenteel centraal. Binnen het accreditatiesysteem moeten ze hier
een opleiding of e-learning over volgen. In 2021 zal het over meetinstrumenten gaan.
Dan wordt een combinatie van een e-learning en een intervisie voorzien (intercollegiaal overleg).
Voor bepaalde richtlijnen zijn pakketten ontwikkeld. Dit kan bestaan uit een opleiding en een
intercollegiaal overleg, bijvoorbeeld over de richtlijn lage rugpijn. De opleidingen die ze aanbieden
zijn steeds evidence-based. Alternatieven worden niet aanvaard. Vormingen worden herhaald
doorheen de verschillende regio’s.
Het kan gaan over het uitbouwen van een multidisciplinaire of interdisciplinaire praktijk. Hierbij is
het innovatief dat ze per praktijk een verschillende bevraging aanbieden, afhankelijk van het werken
in een gewone praktijk of een inter- of multidisciplinaire praktijk. Daarnaast werken ze samen met
TinQwise voor de creatie van e-learnings. Zo duurt een e-learning best niet langer dan 30 minuten.
De vereniging doet beroep op erkende opleiders, binnen universiteiten of opleidingsinstituten. ProQ-Kine erkent 450 erkende opleiders in de kinesitherapie. Voor de vormingen wordt samengewerkt
met universiteiten, lokale multidisciplinaire netwerken (LMN’s), ebpracticenet en andere
organisaties. Binnen sommige universiteiten zijn opleidingsinstituten voor kinesitherapie (o.a.
KULeuven, UGent, UHasselt). Een breed netwerk voor kennisdeling is namelijk belangrijk.
Er zijn weinig multidisciplinaire vormingen. Ze willen artsen betrekken, maar artsen pikken vaak niet
in op de link met kinesitherapeuten. Kinesitherapeuten doen dit wel, bijvoorbeeld bij de
multidisciplinaire richtlijn van lage rugpijn. In het verleden is een implementatietraject opgestart
voor

de

behandeling

van

claudicatio

intermittens,

waar

artsen

bij

betrokken
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Kinesitherapeuten beheren hun eigen systeem, waardoor ze innovatieve aspecten sneller kunnen
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integreren. Ze willen bijvoorbeeld supervisie met artsen, maar bij artsen is het niet voor de hand
liggend dat het geaccrediteerd wordt.

Axxon
Axxon is de enige erkende beroepsorganisatie voor kinesitherapeuten in België. Hun aanbod sluit nauw
aan bij dat van de andere instituten voor kinesitherapeuten. Ze bieden e-learnings, traditionele
vormingsavonden, praktijksessies met oefentools, webinars, congressen en intercollegiale toetsing
aan, waarmee een kinesitherapeut accrediteringspunten kan verdienen. Blended learning hebben ze
niet.
Er zijn 54 kinekringen in Vlaanderen. De verplichte vormingen worden onderling doorgegeven via de
kringen en op die manier herhaald.
Multidisciplinaire vormingen zijn eerder zeldzaam. In de regio Roeselare wordt elk jaar een navorming
met een huisarts gegeven. Om de twee jaar bepaalt de huisarts het thema. Het ging voordien al over
lage rugproblematiek en revalidatie na urologische operaties. Dit jaar gaat het over oncologische
revalidatie. Deze multidisciplinaire vormingen zijn hoorcolleges waarin nog geen innovatieve techniek
wordt gebruikt. Daarna is vragen stellen mogelijk. Vormingen met andere beroepsgroepen gebeuren
zelden.
Zorg vertrekt vanuit een multidisciplinaire richtlijn en die zijn er te weinig in België. Parkinson zou
bijvoorbeeld multidisciplinair uitgerold kunnen worden, maar het gebeurt niet. In de toekomst zouden
multidisciplinaire vormingen georganiseerd worden door de zorgraden.
De onderwerpen komen tot stand door input van Pro-Q-Kine. In 2019 stond het kinesitherapeutisch
dossier centraal, omdat ze naar een elektronisch dossier gaan. Dit jaar is evidence-based practice de
focus. Daarbij gaan ze op zoek naar de meest efficiënte therapie voor de hulpvraag bij een bepaalde
pathologie. In 2021 komt het thema metingen aan bod. Iedere kinesitherapeut die de criteria naar de
kwaliteitsbevordering gehaald heeft, ontvangt een kwaliteitspremie van €2.000 op jaarbasis. Dit geld
komt vanuit RIZIV. Zij bepalen daarom het verplichte thema mee. Het verbetertraject met
kwaliteitscriteria duurt drie jaar. Je moet dan een laten patiëntenbevraging invullen, verbonden aan
het portfolio. Vanaf 11 patiënten krijg je een score te zien ten opzichte van het Belgische gemiddelde
in verschillende parameters.
De lesgevers zijn experten binnen het vakgebied. Het zijn specialisten, bijvoorbeeld een orthopedisch
chirurg, docenten of praktijkassistenten van Vlaamse universiteiten. Ze werken samen met
universiteiten om opleidingen te organiseren en met andere congressen, bijvoorbeeld het congres van
Belgische orthopedisten en internationale congressen. Bij een gewone navorming volgt achteraf een
bevraging over de sprekers en de inhoud.
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Ergotherapeuten
Ergotherapie Vlaanderen
Ergotherapie Vlaanderen organiseert verschillende soorten vormingen voor de eerste lijn. Deze zijn
echter enkel monodisciplinair. Ten eerste hebben ze kringwerkingen, onder de naam EDiTh
(Ergotherapeutische dienstverlening in de thuiszorg).

Ergotherapie Vlaanderen organiseert

momenteel provinciale kringvergaderingen, als forum om eerstelijnsergotherapeuten samen te
brengen. Het doel is de provinciale kringen stimuleren om autonoom opleidingen te gaan organiseren,
want nu trekt Ergotherapie Vlaanderen twee keer per jaar met al hun vormingen door vijf provincies,
zodat iedereen hetzelfde aanbod krijgt. Zich organiseren in zorgraden en eerstelijnszones is nieuw
voor ergotherapeuten, maar ze zijn erg geïnteresseerd in de politieke visie daarrond.
In de kringen wordt gewerkt rond geïntegreerde zorg. De vereniging probeert die activiteiten op te
delen in drie onderdelen: een presentatie, eventuele vragen rond de installatie van de zones en als
laatste een casus. De casus dient om aan te tonen dat ze allen soortgelijke situaties meemaken.
Ergotherapie Vlaanderen organiseert ook studiedagen, maar die zijn niet uitsluitend voor de eerste
lijn. Bij deze studiedagen zijn externe sprekers betrokken, bijvoorbeeld van het Vlaams
Patiëntenplatform. Workshops organiseren ze niet. Soms wordt er samengewerkt met podologen om
een congres te organiseren met zowel discipline-specifieke thema’s als gemeenschappelijke thema’s.
Vormingen en opleidingen organiseren blijft moeilijk, want Ergotherapie Vlaanderen beschikt slechts
over twee medewerkers. Daardoor zijn er weinig middelen beschikbaar en hebben ze wellicht een
kleiner bereik. Dat is ook de reden dat ze voorlopig geen gebruik maken van e-learning of blended
learning. Dit neemt niet weg dat ergotherapeuten zeer geïnteresseerd zijn in alles over eHealth.
Het innovatieve aspect in de huidige vorming zit vooral in het werken met de methodiek
probleemoplossend denken. Ze kijken eerder vraaggestuurd i.p.v. ‘high tech’. De inhoud wordt
bepaald door de aanwezigen, bijvoorbeeld op basis van een intervisie. Een ontmoetingsmoment
eindigt steeds met een intervisie, een vorm van mondelinge evaluatie.
Ergotherapie Vlaanderen wil graag meer multidisciplinair werken. Ze proberen dit op een actieve
manier te promoten. Overleg met de overheid en het RIZIV gebeurt multidisciplinair. Als het gaat
over gemeenschappelijke thema’s, zoals het ondersteunen van de kringwerking, hebben alle
disciplines vaak dezelfde vragen. Daarnaast zijn ze een partner van de Federatie Vrije Beroepen. Zij
organiseren een masterclass voor zelfstandigen met verschillende groepen. Dit is voor de
ergotherapeuten een aanzet naar meer interdisciplinaire samenwerking. Er zijn reeds verschillende
pogingen ondernomen om meer samen te werken. Een voorbeeld is de avondsessie over het ontstaan
van eerstelijnszones, met een aantal zorgberoepen, beroepsverenigingen en zorgverstrekkers
(podologen, diëtisten, audiologen, orthopedisten, vroedvrouwen) samen. Het bleef echter
voorzichtig.
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Podologen
Belgische Vereniging der Podologen
De Belgische Vereniging der Podologen geven opleidingen rond multidisciplinair werken, maar deze
zijn niet specifiek voor de eerste lijn. Zo werden vorig jaar twee sessies gegeven over
multidisciplinaire samenwerking met chiropractors. In de eerstelijnszones zijn slechts drie podologen
actief binnen de zorgraden. De Belgische Vereniging der Podologen is daarom gestart met
kringwerkingen in regio’s, die breder zijn dan de eerstelijnszones.
Jaarlijks organiseren ze het Nationaal Podologiecongres. Dit congres gaat over updates van bestaande
technieken, richtlijnen voor de diabetische voet, de podologische zool… Artsen-specialisten worden
uitgenodigd om te spreken. Daarnaast hebben podologen regionale opleidingen, bijvoorbeeld over de
veiligheidsschoen. E-learnings of blended trajecten worden niet gebruikt door de vereniging.
De vereniging werkt af en toe samen met Domus Medica. Op de laatste doe-dag van Domus Medica
werd informatie gegeven over voetwondes en de samenwerking tussen de huisarts en de podoloog. Ze
werken samen met kinesitherapeuten in Wallonië: een runner school werd opgericht.
De oorzaak hiervan was dat veel mensen starten met sporten in de lente en daardoor blessures krijgen
in september. Dit wilden ze met de runner school voorkomen.
Een podoloog werkt veel samen met huisartsen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten en diëtisten,
maar dit heeft nog niet vaak geleid tot een samenwerking tussen deze verenigingen om vormingen te
organiseren.

Diëtisten
De Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten (VBVD) biedt vooral mono- en af en toe multidisciplinaire
opleidingen aan. Ze organiseren twee studiedagen per jaar en via hun 16 diëtistencommissies nog
workshops en bijscholingen voor specifieke doelgroepen. De twee congressen zijn doorgaans bedoeld
voor diëtisten maar bij uitzondering voor andere doelgroepen. Het komende jaar staat een studiedag
voor diëtisten en psychologen gepland. Hier presenteren steeds verschillende sprekers met expertise,
bijvoorbeeld universitaire professoren, artsen of psychologen en diëtisten over een bepaald thema,
zoals nierziekten of eetstoornissen.
Casussen worden van diverse kanten belicht. Het is meestal een mix van theorie en praktijk maar
steeds gebaseerd op evidence-based best practice. Daarbij worden buitenlandse experts
geprogrammeerd, met name uit Nederland. De VBVD en daarmee hun leden zijn tevens lid van de
Europese diëtistenvereniging EFAD (European Federation of the Associations of Dietitians) en de ICDA
(International Confederation of Dietetic Associations). Diëtisten kunnen deelnemen met ledenkorting
aan de tweedaagse congressen van de EFAD (1x per jaar) en van de ICDA (1x per 4 jaar vierdaags).
Verder vindt overleg plaats met de Vlaamse Vereniging van Klinische Voeding en Metabolisme (VVKVM)
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om te zorgen dat onderwerpen niet overlappen. Afgelopen jaar heeft de VBVD samen met Union
professionnelle des diététiciens de langue française (UPDLF) en ondersteund door de Vlaamse
Vereniging voor Klinische Voeding en Metabolisme (VVKVM) en Société Belge de Néphrologie (SBN) en
de Luxemburgse diëtistenvereniging een multidisciplinaire studiemiddag georganiseerd voor leden van
nutritieteams (apothekers, diëtisten, artsen en diëtisten), naar aanleiding van het verschijnen van
een studie van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) over het verbruik van
enterale en parenterale voeding en de organisatie bij het begeleiden van deze patiënten in
instellingen en thuis.
Daarnaast gaan vormingen door diëtistenexperts uit het veld over verschillende onderwerpen, o.a.
allergieën door de voedingsallergiediëtisten, sportvoeding, diabetes mellitus met name voor de
diabeteseducatoren, en enkele intervisiegroepen. Provinciale bijeenkomsten worden voor en door
diëtisten georganiseerd. De VBVD organiseert dit jaar een diëtistenbeurs met ‘s ochtends een plenaire
vergadering met sprekers over GDPR, de kwaliteitswet en de eerstelijnsregio’s en het belang van
deelname van de diëtist daaraan. ‘s Middags vinden 11 workshops plaats, door en voor
diëtistenexperts en één over motiverende gespreksvoering die door Eetexpert gegeven zal worden.
Op hun website verwijzen ze soms door naar andere organisaties die opleidingen aanbieden. Hierbij
zijn ze alert voor eventuele minder wetenschappelijk onderbouwde opleidingen.
ONCA (Optimal Nutritional Care for All) is een breed Belgisch stakeholdersoverleg, opgericht door
Nutritional Health Alliance, met een vertegenwoordiging van artsen, verpleegkundigen, diëtisten uit
de eerste, tweede en derde lijn, WZC en gehandicaptenzorg, apothekers, hogescholen voeding en
dieetkunde, de medische voedingsindustrie, catering, de FOD volksgezondheid, en de voorzitters van
de VVKVM, de VBVD en UPDLF. ONCA is nu in 16 landen actief. ONCA Belgium Alliance heeft 5
werkgroepen opgericht die aan specifieke onderwerpen werken: één ervan is de werkgroep Educatie
en Protocollering. Deze werkgroep heeft als doel om in de toekomst vorming over klinische voeding
en diëtetiek voor artsen, verpleegkundigen, apothekers en diëtisten (nutritieteamleden) te (laten)
ontwikkelen, omdat een tekort aan kennis bij de diverse beroepsgroepen geconstateerd is over
klinische voeding. Deze werkgroep heeft om hulp gevraagd aan VBVD, om diëtisten-experten te
zoeken voor het ontwikkelen van e-learningmodules en presentaties over een aantal topics. Een aantal
diëtisten hebben zich hiervoor aangemeld, maar er is nog geen budget voor de kosten die daarmee
gepaard gaan.
Het organiseren van multidisciplinaire sessies gebeurt nog weinig en het resultaat is soms erg pover.
VBVD heeft één keer een studiedag over screening en behandeling van malnutritie georganiseerd
i.s.m. Domus Medica. Geen enkele huisarts heeft hier aan deelgenomen, volgens de moderator omdat
het tegen betaling was. VBVD biedt studiedagen tegen betaling aan omdat zij naast inkomsten uit
lidgelden, geen enkele financiële ondersteuning (bijvoorbeeld vanuit de overheid) krijgen. De
onkosten om de verenging te laten draaien en personeelskosten moeten uit o.a. winst uit studiedagen
en sponsoring komen. VBVD heeft daarom geen andere keuze dan studiedagen tegen betaling aan te
bieden, omdat ze hier een deel van hun middelen uithalen. Sinds dit jaar werken enkele diëtisten van
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Thomas More Geel, tevens leden van de VBVD, mee aan een workshop voor startende huisartsen,
waarbij casussen besproken worden met de huisartsen, samen met diëtisten (en studenten).
Daarnaast werd tijdens het interview verwezen naar een internationaal Erasmus project van Vives
Hogeschool, waarbij e-learningmodules opgesteld zijn over screening en aanpak van ondervoeding
voor hulpverleners in de eerste lijn o.a. zorgkundigen en mantelzorgers, maar ook voor koks. Dit
wordt verder uitgewerkt.

Logopedisten
Vlaamse Vereniging voor Logopedisten
De Vlaamse Vereniging voor Logopedisten organiseert wetenschappelijke, klinisch inhoudelijke,
mono-, inter- en multidisciplinaire vormingen. Deze vormingen gaan over kwaliteitsvorming en
vorming die te maken heeft met praktijkvoering. Logopedisten zijn sterk multidisciplinair opgeleid.
Voor de eerste lijn zijn dit inter- en multidisciplinaire samenwerkingen die vooral rond doelgerichte
zorg zijn georganiseerd. Allerlei onderwerpen rond logopedisch klinisch wetenschappelijk onderzoek
en nieuwe behandelingen wordt aangeboden. Ze werken rond kwaliteitsmanagement, in het kader
van de efficiëntie van behandelingen.
Ze organiseren multidisciplinaire symposia, voordrachten, studiedagen en workshops. Webinars en elearnings komen nog niet multidisciplinair aan bod. Ze werken multidisciplinair samen met o.a.
huisartsen, de neus-keel-oorarts en psychologen.
Logopedisten kunnen monodisciplinaire hoorcolleges, studiedagen in samenwerking met partners,
workshops en masterclasses in samenwerking met universiteiten volgen. Ze doen intervisie en
supervisie in kleine groepen, bijvoorbeeld logopedisten die zich specialiseren in stotteren. Ze maken
daarnaast gebruik van webinars en een Digicenter, waar naar verwezen wordt in de opleidingen (een
soort van blended leerwijze). Het Digicenter bevat podcasts die ze zelf maken. Het gebruik van
podcasts is nog te weinig bekend en dit willen ze verder ontwikkelen. Allerlei andere documenten
zijn op het Digicenter te vinden, waaronder filmpjes over het beroep. Daar wordt in vijf minuten
uitgelegd wat logopedie inhoudt.
De onderwerpen zijn vaak gerelateerd aan de praktijk. Ze zijn afhankelijk van de trends in
wetenschappelijk onderzoek. Momenteel gaat het vaak over tactiele functies. Als iets verandert in de
nomenclatuur, wordt een opleiding georganiseerd rond dit thema.
De sprekers zijn deskundigen op diverse terreinen. Dit zijn zowel logopedisten als niet-logopedisten.
Ze organiseren de vormingen provinciaal en hun congres is op een centrale plaats. Het congres bestaat
uit 50 sessies parallel over een hele dag, met een materialenbeurs. Ze werken regelmatig samen met
Sig (sterk in grenzen verleggen), universitaire ziekenhuizen, hogescholen, universiteiten, opleidingen
logopedie en met Cebam Digital Library for Health (CDLH). Ze organiseren geen vormingen met andere
verenigingen, maar zoeken wel via andere voorzitters naar potentiële sprekers.
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Na de opleiding wordt steeds een digitale procesevaluatie gedaan. Daarbij beoordelen worden zowel
organisatorische elementen als de kwaliteit van wat is aangeboden geëvalueerd. De deelnemers zelf
worden zelden getoetst na een opleiding.
De vereniging wil in de toekomst tele-logopedie van onderzoek en behandelingen aanbieden. Ze
werken samen met RIZIV om dit voor te bereiden.

Psychologen
Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen
De Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen heeft een partnerschap met universiteiten en
verschillende vormingsinstituten in Vlaanderen. Voorbeelden hiervan zijn het Cédric Hèle-instituut.
Daarnaast zijn ze lid van diverse stuurgroepen permanente vormingen, bijvoorbeeld permanente
vorming eerstelijnspsychologie. De vereniging biedt verder klassieke hoorcolleges, studiedagen,
intervisies en workshops aan. Deze workshops zijn praktijkgericht en technieken worden toegelicht.
Vormingen worden gegeven door academici en workshops door collega’s of clinici. Allemaal zijn het
experten over het thema. De vereniging participeert ook aan multidisciplinaire vormingen zoals
recent het burn–out project met Domus Medica.
VVKP organiseert regelmatig startersdagen voor leden die een zelfstandige praktijk willen opzetten.
Daar is veel vraag naar. Bij hun jaarlijkse studiedag komt inhoudelijke informatie aan bod en
ontwikkelingen uit het wetenschappelijk veld. Klassieke hoorcolleges en praktische workshops worden
dan georganiseerd om technieken onder de knie te krijgen.
VVKP werkt samen met Domus Medica en met de Federatie Vrije Beroepen. Met deze laatste bouwden
ze de opleiding praktijkmanagement op. Naast de drie Vlaamse universiteiten is Thomas More
Hogeschool een vormingspartner, daar wordt de bacheloropleiding Toegepaste psychologie
aangeboden.
Naast de klassieke werkvormen worden e-learnings aangeboden. Dit gebeurt meestal in samenwerking
met een partner, bijvoorbeeld burn-out met Domus Medica. Hieruit kunnen ook blended trajecten
ontstaan.
Een bijzonder project is het traject burn-out met huisarts en klinisch psycholoog. Hier wordt via een
e-learning de huisarts en de klinisch psycholoog afgestemd op de richtlijn vanuit de Hoge
Gezondheidsraad. Daarna worden klinisch psychologen en huisartsen als moderator opgeleid via een
train-the-trainer sessie. Vervolgens gaan ze in de lokale LOK–groepen van de huisartsen aan de slag
om lokaal huisartsen en psychologen te trainen. Voor lage rugpijn bestaat een gelijkaardig traject.
De vereniging is georganiseerd in lokale afdelingen en op dat niveau doen zich heel wat
vormingsactiviteiten voor zoals infosessies, training, supervisie/intervisie,… In 45 van de 60
eerstelijnszones

bestaan

dergelijke

lokale

afdelingen.

Een

belangrijk

thema

in

haar

vormingsactiviteiten is het thema transdiagnostisch werken: ze zoeken naar overeenstemming in
plaats van de verschillen en wat werkt voor wie.
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Maatschappelijk werkers – Diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW)
Een intermutualistisch stafmedewerker voor de Christelijke Mutualiteit, Socialistische Mutualiteit,
Neutrale Ziekenfondsen, Onafhankelijke Ziekenfondsen en Liberale Mutualiteit werd geïnterviewd.
Per organisatie (mutualiteit) bestaan opleidingstrajecten voor medewerkers van de dienst
maatschappelijk werk. De Christelijke Mutualiteit heeft bijvoorbeeld een interne vormingscampus in
eigen beheer. Dit vormingsinstituut voorziet naast interne opleidingen rond verzekeringsaspecten
m.b.t. de federale ziekteverzekering, opleidingsmodules over de kernopdrachten van de dienst
maatschappelijk werk van het ziekenfonds, rechtenverkenning, thuiszorg,… Deze campus heeft
opleidingen voor verschillende beroepsgroepen en opleidingen over rechten over de brede sociale
zekerheid. Ziekenfondsen gebruiken organisatiebreed innovatieve methoden zoals bijvoorbeeld elearningmodules en webinars.
De Diensten maatschappelijk werk (DMW) komen rond verschillende uitzichten tot afstemming via
intermutualistisch overleg. Intermutualististische vormingstrajecten zijn momenteel nog eerder
uitzonderlijk. Een intermutualistisch gecoördineerde opleiding voor medewerkers is bijvoorbeeld een
intermutualistisch project op de dienst maatschappelijk werk, met als thema ergotherapie binnen de
dienst maatschappelijk werk. De maatschappelijk werkers werken o.a. samen met ergotherapeuten,
psychologen en artsen. Dit wordt gegeven door personen uit het werkveld, die theorie en praktijk
combineren. Deze opleidingen voor het ergotherapeutisch aanbod kunnen ook voor maatschappelijk
werkers interessant zijn i.f.v de samenwerking. Andere intermutualistische vormingstrajecten zijn
opleidingen rond de DMW methodiek Ondersteuningsplan Persoonsvolgend budget voor personen met
een handicap, of in de toekomst rond BelRAI-toepassingen.
Verder organiseren ze een intermutualistische denkdag over zorgtechnologie. Daar wordt besproken
wat zorgtechnologie biedt aan perspectieven in de thuiszorg voor diensten maatschappelijk werk.
DMW’s doen regelmatig beroep op een externe organisatie voor opleidingen. Voor het dementieplan
volgde iedereen een opleiding via een train-the-trainerproject. Daarna kregen ze een attest. Dit
gebeurde in samenwerking met het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen.
Ten slotte is het Geïntegreerd Breed Onthaal een samenwerking van eerstelijnswelzijnsdiensten,
samen met de lokale besturen en Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). Samen met Vereniging
Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en SAM (Steunpunt Welzijn en Samenleving) wordt gekeken
naar ondersteunings- en vormingsbehoeften.
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Familie- en gezinszorg
Zorggezind
Als kleine koepel kan Zorggezind zelf geen vormingstraject op de eerste lijn aanbieden. Ze
organiseren wel een jaarlijkse trefdag. Hierbij werken verschillende diensten samen om good
practices door te kunnen geven. In de voormiddag komt een inhoudelijk thema aan bod met een
aantal sprekers. In de namiddag stellen verschillende diensten zichzelf voor a.d.h.v. ‘tafels’, aan een
kleinere groep van een vijftal personen, bij de functie van waar men op dat moment mee bezig is.
Om het half uur schuiven de deelnemers door. Dit is een soort netwerkmoment, maar het is niet
multidisciplinair. Het is bedoeld voor de verschillende diensten gezinszorg.

Zorgnet-Icuro
Zorgnet-Icuro richt zich vooral op ziekenhuizen, ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg, maar
heeft een aantal thema’s in vormingen met betrekking tot de eerste lijn. Ouderenzorg is bijvoorbeeld
een gemeenschappelijk thema. Hiervoor organiseren ze o.a. een masterclass voor directies en het
bestuur van woonzorgcentra. Daarnaast zijn de thema’s crisiscommunicatie, leidinggeven,
management, GDPR, btw en ethische thema’s die ruimer zijn dan de voorzieningen van toepassing
voor de eerste lijn. In 2020 loopt een project rond eerste hulp bij psychische problemen, in
samenwerking met het Rode Kruis. Ze willen hiermee aan opleiding aanbieden aan de burger, waar
ook een stuk voorzien is rond medewerkers die in contact komen met mensen met psychische
problemen.
Hun vormingen worden vaak op hoger niveau georganiseerd, per provincie, omdat ze een centrale
organisatie zijn. Specifieke thema’s worden meer lokaal aangeboden. Afhankelijk van de actualiteit,
vinden kleinere vormingen plaats, bijvoorbeeld over thema’s zoals btw. Vormingen over grotere
thema’s vinden systematisch plaats. Ze maken vooral gebruik van vormingen gegeven a.d.h.v.
studiedagen, masterclasses, workshops en georganiseerde vergaderingen.
Ze geven aan te weinig vaardigheden te hebben voor het ontwikkelen van een e-learning. Hiervoor
hebben ze ooit samengewerkt met een bepaalde firma, maar dit project werd uiteindelijk niet
afgewerkt.
De georganiseerde vormingen zijn innovatief omdat ze snel inspelen op o.a. nieuwe (Europese)
regelgeving. Dit wordt dan op een eenvoudigere, begrijpbare manier overgebracht naar zorgverleners.
Een andere innovatieve werkvorm is de toepassing van Skype-vergadering voor informatieoverdracht.
Het is een handige manier om mensen samen te brengen rond een bepaald thema. Informatie wordt
dan top-down overgebracht en deelnemers kunnen een chatfunctie gebruiken om bijvoorbeeld vragen
te stellen. Het kan gezien worden als een soort webinar. De presentatie wordt op voorhand verdeeld
zodat deelnemers goed kunnen volgen.
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De vormingen zijn steeds multidisciplinair binnen een bepaalde sector. Een aantal vormingen gaan
ook over verschillende sectoren heen.
Ze werken regelmatig samen met experten voor bepaalde thema’s. Voor crisiscommunicatie werkten
ze samen met communicatiebureaus en bij psychiatrische problematiek deden ze beroep op het Rode
Kruis.

LUCAS
LUCAS is een onderzoekscentrum dat belangrijke evoluties in zorg en welzijn ondersteunt met
wetenschappelijke kennis. Het vormingsaanbod is gericht op zorg- en welzijnsprofessionals, beleidsen stafmedewerkers, onderzoekers en studenten. Het aanbod staat open voor andere sectoren en
organisaties

met

aandacht

voor

mensen

met

zorgnoden.

Ze

doen

voornamelijk

implementatieonderzoek, om na te gaan wat goede factoren zijn om bepaalde praktijken in te bedden
in een organisatie. Hierbij gaan ze op zoek naar wat gedaan moet worden zodat mensen evidencebased praktijken toepassen. De vormingen sluiten steeds aan bij onderzoek.
Ze geven train-the-trainers, studiedagen, symposia, workshops en masterclasses, al dan niet op vraag
van een organisatie. Een greep uit het aanbod is o.a. permanente vorming eerstelijnspsychologische
zorg (ELP), geïntegreerd breed onthaal, netwerkbrede implementatie van herstelgericht werken in
de cultuur en dagelijkse zorgpraktijk; en gebruik van BelRai instrumenten en vroegtijdige
zorgplanning.
Daarnaast bieden ze webinars aan. In 2019 werden de volgende thema’s behandeld in webinars op
hun YouTube kanaal:
-

Implementation research: closing the gaps between scientific evidence, practice and policy.

-

From interRAI to BelRAI: the road to implementation of shared interdisciplinary and
intersectoral assessment instruments.

-

Nighttime agitation in dementia: implementing a step-by-step plan by means of participation
and co-creation.

-

The fight against homelessness. The necessity of and the insights from implementation
research.

Vormingsmodules op maat worden ook aangeboden, zoals integrale zorg, geestelijke gezondheidszorg,
motivationeel interviewen en slechtnieuwsgesprekken.
Ze werken transdisciplinair: in samenspraak met verschillende disciplines en niveaus in een
organisatie wordt een vormingsaanbod ontwikkeld. Ze doen vooral onderzoek naar het inter- en
transdisciplinaire aspect. Meer aandacht moet gaan naar de generieke competenties die nodig zijn
om mensen te ondersteunen in hun zelfzorg, hulp te bieden of passend te verwijzen in de eerste lijn.
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Vormingen zijn steeds zeer interactief. De deelnemers worden gevraagd om vooraf casussen door te
sturen, met vragen of problemen die ze opgelost willen zien na het volgen van de vorming.
Ze werken regelmatig samen met specialisten uit het werkveld voor hulp bij trainingen. Personen met
expertise en veel casuïstiek worden ingeschakeld. LUCAS bepaalt wel de werkvormen, de inhoud en
de leerdoelen.
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7.2 Noden en behoeften van vorming en werkvormen voor de eerste lijn
Huis voor Gezondheid
Omdat Huis voor Gezondheid zich op de specifieke Brusselse doelgroep richt, focussen ze zich op
vormingen die toepasbaar zijn voor Brussel. De vorming moet op maat gemaakt zijn, anders hebben
ze geen bereik. Sommige onderwerpen hangen niet af van de regio, zoals motiverende
gespreksvoering.
Daarnaast is een aanbod dat zich meer richt op samenwerking noodzakelijk. Hoe doe je iets in de
praktijk en hoe werk je samen? Daarom focussen ze zich hier op. In een multidisciplinaire vorming
moet je ervoor zorgen dat er een win-win situatie is voor elk beroep. Activiteiten waar een
netwerkmoment aan gekoppeld wordt, hebben doorgaans succes.
De organisatie is te klein om e-learnings te maken, maar in een e-learning ontbreekt vaak het
samenwerken en netwerken, wat voor deze organisatie zo belangrijk is, minstens even belangrijk als
de inhoud van de vorming.
Ten slotte zou het Huis voor Gezondheid graag voor alle beroepsgroepen een vorm van accreditering
zien, die liefst zo uniform mogelijk is.
De volgende suggesties staan centraal:
-

Een vorming moet functioneel en operationeel zijn. Tools moeten op punt staan.

-

Een vorming wordt best opgesteld op maat van de locatie. De inhoud moet in die
specifieke regio van toepassing zijn.

-

Mensen worden best lokaal uitgenodigd, per gemeente of zelfs per buurt. Ze leren elkaar
zo beter kennen en werken daardoor beter samen in de praktijk.

-

De vorming moet op een gepast moment ingepland worden. De doelgroep apothekers
kunnen bijvoorbeeld overdag hun apotheek niet verlaten om naar een vorming te gaan.
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Huisartsen
Domus Medica
De noden aan onderwerpen in vormingen wordt zoveel mogelijk gedekt vanuit de praktijkvraag. Ze
hebben behoefte aan meer vorming rond bijvoorbeeld de onderwerpen eHealth (sumehr, eHealth box,
platformen om data te registreren) en communicatie tussen de huisarts en de patiënt. Domus Medica
merkt dat er o.a. een grote vraag is naar vorming over het thema spirometrie. Huisartsen willen
theoretische en praktische infosessies over bijvoorbeeld de afname ervan.
Huisartsen vinden het werken met e-learnings handig. Deze zijn flexibel en goed toegankelijk. Het is
echter moeilijk om na te gaan of iedereen de e-learning heeft doorlopen en effectief heeft
geïmplementeerd. Een verantwoordelijke kan dit wel nagaan, maar tijd om dit te communiceren
ontbreekt vaak. Ze zijn tevreden met de LOK’s. Deze zijn lokaal gebonden en huisartsen binnen een
LOK-groep kennen elkaar. Feedback wordt gemakkelijker gedeeld met mensen die je kent, waardoor
dit een win-win situatie oplevert.
De volgende suggesties werden gegeven voor een ideaal vormingsaanbod:
-

Vormingen worden best afgestemd op noden uit de praktijk.

-

Vormingen worden bij voorkeur geaccrediteerd. Accreditering of enig voordeel door
deelname vormt een drijfveer.

-

Interactieve werkvormen combineren met een blended werkvorm is aangewezen: als een
overleg nodig is voor vragen, kunnen ze elkaar beter in het echt ontmoeten dan online.

-

Gedifferentieerd werken wordt aangeraden (bijvoorbeeld inspelen op verschillende nood
van jonge versus ervaren artsen).

-

Vormingen combineren met een netwerkmoment is nuttig.

-

Vormingen worden best verspreid over Vlaanderen (bijvoorbeeld niet systematisch in
Antwerpen).
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Verpleegkundigen
Mederi (als deel van Nederlands Platform Thuisverpleegkundigen (NBTV))
De verpleegkundigen hebben nood aan informatie en tools die ze direct kunnen gebruiken in het
dagelijks leven. Ze volgen graag praktische vormingen in plaats van ex cathedra. Vaak vallen
vormingen over verplichte zaken, zoals nomenclatuur, niet in de smaak omdat de inhoud als saai
ervaren wordt. Anderzijds zijn ze geen fan van rollenspellen.
E-learnings worden wel gebruikt, maar verpleegkundigen en computers zouden niet goed samen gaan.
Verpleegkundigen gaan minder snel achter hun computer zitten dan dat ze naar klassieke vormingen
gaan. E-learning zouden ze enkel doen als ze er een voordeel uit kunnen halen, dat verder gaat dan
winst in tijd of verplaatsing , want ze vinden het aangenaam om elkaar te zien en gedachten uit te
wisselen.
De volgende suggesties konden geformuleerd worden:
-

Het is aangewezen om op voorhand de doelgroep goed bepalen.

-

Organiseer de vormingen best lokaal om lokale spelers te bereiken.

-

Organiseer best niet elke vorming plenair.

-

Een combinatie van een e-learning met korte vormingen en ongeveer drie vormingen per
jaar die een dag duren lijkt voldoende.

-

Koppel best een incentive aan de vorming. Zelfstandigen hebben inkomensverlies op het
moment dat ze naar een overleg gaan of een bijscholing volgen. De incentive kan
bijvoorbeeld een eenvoudige goodiebag zijn. Ook een goede planning op een moment dat
voor hen minder belastend is, kan meespelen.

Algemene Unie van Verpleegkundigen van België
Verpleegkundigen werken liefst praktijkgericht. Het moet hen iets opleveren. Ze willen graag hun
eigen ervaringen delen.
Tegenwoordig werken ze in het onderwijs in opleidingen verpleegkunde meer met in vivo situaties.
Zo kunnen studenten zelf de patiënt spelen. Alles wordt opgenomen en daarna wordt de beleving en
of de handelingen correct werden uitgevoerd, besproken. Deze innovatieve techniek kan een
meerwaarde zijn in vormingen. Contact met nieuwe technieken zoals robotica is belangrijk voor
vormingen in de zorg. Nieuwe technieken creëren nieuwe mogelijkheden, wat de verpleegkundigen
triggert.
Bij het organiseren van vormingen is het belangrijk om alles goed af te bakenen, zodat je niet in het
vaarwater komt van andere beroepsorganisaties.
De volgende suggesties zijn volgens de organisatie cruciaal voor vormingen voor verpleegkundigen:
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-

Het is aangewezen om de doelstelling en doelgroep van de vorming, opleiding, of
intervisie voor ogen te houden.

-

Vormingen gaan best samen met een attest of getuigschrift.

-

Netwerkmomenten bij vormingen zijn cruciaal.

-

Praktijkgerichte vormingen worden aangeraden.

-

Voor gespecialiseerde verpleegkundigen moeten meer specifieke opleidingen aangeboden
worden, bijvoorbeeld over een diabetische voet.

Nationaal Verbond van Katholieke Vlaamse Verpleegkundigen en Vroedvrouwen
Verpleegkundigen zijn vooral op zoek naar praktische toepasbare dingen, die ze kunnen meenemen
en implementeren. Ze willen over bepaalde onderwerpen kunnen ‘ventileren’. In hoorcolleges moeten
dus veel praktische zaken aan bod komen. Ze hebben nood aan het sociale aspect, wat bij e-learnings
ontbreekt. Anderzijds moet het netwerkmoment worden afgestemd op de persoonlijke leefsituatie,
zodat ze bijvoorbeeld de kans krijgen om op tijd hun kinderen op te halen van school.
Een andere bedenking is dat de vereniging zich zorgen maakt over de overheidsgestuurde initiatieven.
Zeer veel beroepsorganisaties zijn vzw’s en geven vorming om inkomsten te werven om te kunnen
voldoen aan hun hoofddoelstelling, belangenbehartiging. Ze ontvangen geen subsidies. Dat wordt vaak
vergeten. Sinds een viertal jaar zijn de subsidies van de hogescholen gedaald en zijn zij op zoek
gegaan naar alternatieve inkomsten. Het aanbod van studiedagen is hierdoor fel toegenomen alsook
de concurrentie omdat ze door hun basisactiviteiten en beschikbare accommodatie de prijzen kunnen
drukken t.o.v. beroepsorganisaties.
VIVEL moet inzetten op het beter leren kennen van zorgverstrekkers onderling in eigen regio.
“Iedereen verstrekker, maar iedereen ook doorverwijzer”. Voor dit laatste moet iedereen mekaars
competenties goed kennen, moet de drempel om naar mekaar toe te stappen verkleinen en het
vertrouwen in mekaar groeien.
De volgende suggesties staan centraal:
-

VIVEL moet deels zaken ondersteunen die al lopende zijn, want beroepsorganisaties zijn
met veel dingen bezig.

-

In de toekomst is een keuze uit klassieke werkvormen noodzakelijk. Voor een
beroepsorganisatie die met beide voeten in praktijk staat is dit cruciaal. Daarnaast willen
weinig werkgevers tijd geven aan verpleegkundigen om een e-learning te volbrengen
tijdens de werkuren waardoor dit ten koste gaat van de vrije tijd, of pauzes tijdens de
werkdagen.

-

Een e-learning kan gebruikt worden om iets belangrijk aan te brengen aan een ruim publiek
op korte tijd, bijvoorbeeld een nieuwe richtlijn in 15 minuten.

-

Door het tekort aan verpleegkundigen kunnen zij bijna niet op vorming gaan, omdat de
dienst dan niet draaiende kan blijven. Als ze dan een keer op vorming gaan, vinden ze het
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sociale aspect en de interactie met andere collega’s belangrijk. Als je buiten komt, leer je
breder kijken dan wanneer je achter je computer blijft zitten.
-

Versterk het contact onder de zorgberoepen lokaal. Dan leert iedereen elkaar kennen en
leren ze wat iedereen doet. Iedereen is zorgverstrekker en bovendien doorverwijzer.

-

Het is aangewezen om meer evidence-based te werken: de implementatie van
wetenschappelijke richtlijnen moet opgelegd worden. Kwaliteit van zorg zal toenemen
door responsabilisering van zorgverstrekkers.

Wit-Gele Kruis
Multidisciplinaire vormingen worden goed ontvangen, omdat het nut van leren samenwerken met
anderen wel erkend wordt. Bij hoorcolleges is er de kans om collega’s te leren kennen. Groepswerken
worden daarbij goed onthaald. Op die manier kan de leerstof beter verwerkt worden. Daarnaast zet
een rollenspel mensen aan om out-of-the-box te denken en actief aan de slag te gaan met het thema.
De opleiding case management krijgt veel interesse. Daarnaast krijgen de e-learnings belangstelling,
omdat de deelnemers zelf kunnen bepalen wanneer en of ze de module in één keer of in stukken
willen volgen. Het Wit-Gele Kruis heeft geen zicht op de interesse in blended learning. Wel werd
gevraagd naar intervisie of terugkoppeling.
Eén van de vragen van deze organisatie is hoe ze beter kunnen evalueren. Mensen moeten de inhoud
begrijpen en dit moet geëvalueerd kunnen worden in de praktijk. Hierbij is de uitdaging om de rol
van e-learning te exploreren. Een andere uitdaging is de implementatie van aangereikte inhoud.
De volgende suggesties werden gegeven voor een ideaal vormingsaanbod:
-

Vertrek vanuit een goede doelgroepomschrijving en een duidelijk doel.

-

Zorg voor een goede combinatie van theorie en praktijk.

-

Gebruik casuïstiek als handvatten voor de praktijk.

-

Skillslabs zijn belangrijk: hier kan mogelijk verder op ingezet worden.

-

Een e-learning moet gedoseerd gebeuren. Daar moet voldoende tijd en ruimte voor zijn,
anders wordt de werkbelasting te groot. Ze moeten rekening houden met wat in de praktijk
gaande is.

-

Een suggestie voor een blended traject is om praktische kennis te testen met een skillslab,
aangevuld met hoorcolleges en e-learningmodules.

-

Intervisie is belangrijk, bijvoorbeeld terugkoppeling maken na een e-learning. Hier wordt
besproken wat de deelnemers hebben geleerd en hoe ze het gaan toepassen.

-

Speel lokaal in op noden en behoeften.

-

Opleidingen moeten steeds kritisch geëvalueerd worden: wat heeft gewerkt? Wat was
nuttig en wat moet bijgeschaafd worden?

-

VIVEL kan een belangrijke rol spelen in betere samenwerking.
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Vlaamse Beroepsvereniging Zelfstandige Verpleegkundigen
Momenteel is er weinig vraag naar multidisciplinaire vorming. Er komen weinig huisartsen of andere
hulpverleners naar multidisciplinaire initiatieven . Volgens de vereniging zijn de meeste mensen nog
te gefocust op hun eigen beroepsgroep voor bepaalde zaken. Innovatieve sessies zoals rond
samenwerking, raken niet volzet.
Er wordt weinig vorming gegeven over eHealth. De zelfstandigen zijn hier niet mee bezig of niet van
op de hoogte. Ook werken er maar weinig softwarepakketten effectief goed, wat maakt dat ze
hierover geen vorming volgen. Een e-learning staat ver van hun bed. De vereniging heeft reeds een
e-learning proberen te introduceren, maar de verpleegkundigen waren niet geneigd om het te testen.
Daarom werd de investering stop gezet. Verpleegkundigen zijn meer aangetrokken tot klassieke
bijscholingen, evidence-based praktijksessies en congressen dan tot het internet. Ook via congressen
worden nieuwe topics aangeboden, waar verpleegkundigen kunnen aansluiten en luisteren, maar de
vraag blijft of ze de inhoud achteraf meenemen.
Het grote aanbod aan opleidingen maakt het moeilijk om voldoende deelnemers te krijgen. Het
overaanbod wordt als lastig ervaren. Veel partners bevinden zich op hetzelfde terrein. Daarom zouden
gezamenlijke initiatieven beter zijn . Een tweede argument om samen te werken zou kunnen zijn om
de gebruikte protocollen en richtlijnen meer uniform te maken. Nu gebruikt iedereen andere
protocollen. Dit zorgt voor geldbesparing en betere professionalisering.
De concrete suggesties zijn:
-

De drempel voor een e-learning is nog te groot. Wat wel werkt, zijn webinars, bijvoorbeeld
als YouTube video’s.

-

In de toekomst zijn theoretische lessen nog steeds nodig.

-

Theorie kan multidisciplinair uitgelegd worden, om daarna te splitsen in kleine groepjes
van verschillende disciplines. Dan blijft de basis gezamenlijk.

-

Elke zorgverlener moet weten wat elke andere discipline doet, want weinig informatie
wordt doorgegeven.

-

Creëer een praktische lessenreeks in samenwerking met alle zorginstituten.
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Vroedvrouwen
Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen
De interesse in workshops die zijn aangepast aan de behoeften, is het grootst. Daarnaast hebben
webinars een matige belangstelling. Deze worden nog te weinig gebruikt. De vereniging is zelf
vragende partij om innovatieve technieken zoals e-learning en blended learning meer te integreren.
Een nadeel van e-learning is echter dat de deelnemers dan niet onderling in discussie kunnen gaan.
De VBOV stelt haar opleidingen af en toe open voor andere disciplines, maar 90% van de aanwezigen
blijven vroedvrouwen. De uitnodiging wordt dan breed verstuurd, want ze staan achter een
multidisciplinaire samenwerking en Ze willen graag meer disciplines betrekken in hun opleidingen.
De volgende suggesties werden geformuleerd:
-

Een e-learning is gemakkelijk om op eigen tempo te doen. Het moet wel een
evaluatievorm bevatten. Een mogelijkheid tot vraagstelling achteraf is een meerwaarde.

-

Bied een mix van activiteiten aan, zodat de zorgverleners effectief samenkomen en
kunnen netwerken. Zorg dat naast webinars en e-learnings, klassieke sessies worden
georganiseerd.

-

De opleiding moet aansluiten bij de realiteit van de deelnemers.

-

De opleiding moet praktisch zijn.

-

Werk een soort ICT-systeem uit met een gezamenlijk aanbod voor andere organisaties,
zodat ideeën kunnen uitgewisseld worden en een discussie kan ontstaan.

-

Organiseer eerstelijnsvormingen op het terrein van regio’s, om elkaar te leren kennen.

-

Er moeten systematische, multidisciplinaire groepen ontstaan die samen opleidingen
volgen in het kader van de zorg.

-

VIVEL kan de eerstelijnszones bepaalde modules aanbieden die interessant zijn om op
regionaal niveau te organiseren. Geef modules die de multidisciplinaire samenwerking
gaan verbeteren, die organisaties kunnen opnemen in hun kwaliteitskader. Op die manier
kunnen ze de vroedvrouwen aanzetten om die modules te gaan volgen.

-

Er moet vanuit VIVEL of een andere instantie een verplichting zijn om bepaalde
vormingen te volgen rond multidisciplinaire samenwerking.

De Bakermat
E-learning is een goede werkvorm, maar onvoldoende financiële en technologische middelen houden
dit tegen. Ondersteuning onder de vorm van financiering of een platform, zou zinvol zijn, als er een
interessant topic voor de ontwikkeling van een e-learning zich aandient
Hun multidisciplinaire opleidingen kennen een goede opkomst, met wel steeds meer vroedvrouwen
dan huisartsen. Alle werkvormen waarmee je samenwerking bevordert, zijn belangrijk. Het doel van
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de Bakermat is om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen en iedereen mee te laten nadenken om
samen te evolueren binnen de zorg.
Hierbij vinden ze de volgende kernpunten belangrijk:
-

Ze zijn fan van alle werkvormen waarbij interactie is tussen verschillende disciplines,
waar in dialoog gegaan wordt, waar deelnemers constructief werken aan een verbetering
van samenwerking en van de kennis van elkaar.

-

Met verschillende organisaties samen nadenken over hiaten binnen het domein, om zo
zaken uit te werken.

-

Werk regionaal, want iemand uit West-Vlaanderen komt niet naar een vorming in
Limburg.

-

Organiseer sessies binnen een grotere regio dan een eerstelijnszone. Zo kunnen ze van
elkaar leren en één groot Vlaams geheel maken.

-

Meer informatie vanuit VIVEL is nodig. Er zijn maar zoveel mensen per regio die naar een
infomoment kunnen komen, Tijdens infomomenten kunnen daar maar zoveel mensen per
regio naartoe, terwijl het zinvol kan zijn voor een hele organisatie.

Tandartsen
Verbond der Vlaamse Tandartsen
Voorlopig staat een financiële drempel in de weg voor innovatieve technieken. Daarnaast zijn
onafhankelijke sprekers niet geneigd om met webapplicaties te werken. Het zou wel interessant zijn
omdat de vraag groeit. Vooral door de accreditering is het moeilijk. Er kan niet gecontroleerd worden
of ze niet tegelijk naar een ander scherm kijken (bijvoorbeeld televisie). Kennistesten zouden hier
verbetering in kunnen brengen. De accreditering is zeer streng bij tandartsen. Ze wensen daarom
meer technische mogelijkheden en aangepaste accrediteringsaangelegenheden, zodat op afstand
leren in alle vormen mogelijk wordt.
De cursussen die georganiseerd worden zijn bijna allemaal altijd volzet. De onderwerpen die het
meest populair zijn, hebben betrekking tot zuivere wetenschappelijke zaken. Het gaat dan om nieuwe
technieken of producten.
Hoorcolleges trekken de laatste jaren minder tandartsen aan. Waar het 5 jaar geleden nog 1000
aanwezigen waren, zijn het er nu nog 700. Ze denken dat dit komt omdat ze meer gepersonaliseerde
zaken willen zien. Op een studiedag blijft het sociale aspect belangrijk, want mensen vinden het leuk
om elkaar een keer terug te zien. Bij jongeren is dit minder, want zij zijn het gewoon om hun taken
individueel te doen (dit werd niet objectief nagegaan).
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De volgende suggesties werden geformuleerd:
-

Zorg voor een mix van vormingen, want elke persoon is anders en heeft misschien een
verschillende voorkeur qua werkvorm.

-

Zorg bij multidisciplinaire vormingen voor meer persoonlijk contact. Webapplicaties
alleen bieden geen rechtstreeks contact.

-

Een platform (bijvoorbeeld vanuit het RIZIV), dat gebruikt kan worden door verschillende
beroepen, zou ideaal zijn, zodat verschillende beroepsgroepen aangespoord kunnen
worden om er gemeenschappelijk gebruik van te maken.

Kinesitherapeuten
Wetenschappelijke Vereniging voor Vlaamse Kinesitherapeuten
Het is belangrijk dat vormingen evidence-based zijn. De voornaamste criteria om opleidingen niet te
aanvaarden zijn niet evidence-based of niet behorend tot het competentieprofiel van de
kinesitherapeut. De opleiding moet dus aan een aantal criteria voldoen. Omdat ze hun eigen
vormingssysteem beheren, kunnen ze innovatieve zaken zeer snel integreren.
Ze willen graag intervisie doen met artsen, maar het is dan niet voor de hand liggend dat het bij de
artsen geaccrediteerd wordt.
Soms treden tekorten op in thema’s van het vormingsaanbod. Binnen de kinesitherapie zijn enkele
niches zoals relaxatietherapie, psychomotoriek en pediatrie. Hiervoor is een kleiner aantal
opleidingen beschikbaar. Daarom zou dit aanbod mogen uitbreiden in de toekomst.
Door de druk van het accreditatiesysteem, volgt de kinesitherapeut mogelijks niet altijd de opleiding
die het meest interessant is voor hem. Ze moeten twintig uur volgen en soms gaan ze enkel naar een
opleiding om de punten te verdienen en minder om iets bij te leren. Kinesitherapeuten die voldoen
aan de criteria bij accreditatie, krijgen 2000 euro van het RIZIV. Dat is een voor- en een nadeel. Het
voordeel is dat het een extrinsieke motivatie is, dat mensen financieel beloond worden. Een nadeel
is dat mensen op een bepaald moment toch vooral focussen op het behalen van die criteria en het
krijgen van credits. Ze zijn ervan overtuigd dat via intervisie of supervisie mensen meer betrokken
zijn en sneller de link kunnen leggen van extrinsieke naar intrinsieke motivatie. Daarom wordt hier in
2020 op gefocust.
Daarnaast accrediteren ze opleidingen, maar middelen om de opleidingen te screenen schieten
tekort. Ze weten dus niet vooraf of een opleiding goed is. Werken met applicaties komt sterk op,
maar kinesitherapeuten en andere zorgberoepen gaan dit soms als een bedreiging zien.

Ze formuleerden de volgende suggesties:
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-

Vormingen opstellen in samenspraak met de doelgroepen. Deelnemers moeten vanaf het
begin betrokken zijn.

-

Kinesitherapeuten zouden verplicht moeten worden om over bepaalde onderwerpen
vorming te volgen, omdat er soms te weinig interesse is voor bepaalde thema’s.

-

Kijken naar welke kennis en inzicht iemand heeft, voordat deze persoon een opleiding
volgt. Misschien moet deze persoon die opleiding niet volgen. Zorg daarom voor een
basisopleiding en één voor gevorderden.

-

Opletten dat een vorming niet te commercieel wordt.

-

In een opleiding moet aan bod komen waarom je iets aanbrengt, bijvoorbeeld met
referenties.

-

Zorg in een klassieke opleiding voor interactie.

-

De combinatie van persoonlijk contact en digitalisering is nuttig.

-

Duidelijk maken wat blended learning inhoudt en wat het doel is. Dit kan aansluitend
gebeuren met een supervisie of intervisie voor discussie.

-

Mensen moeten opgeleid worden om supervisie te ondersteunen, dat ze niet zomaar
eender wat doen.

-

Multidisciplinaire contactmomenten en opleidingen zijn nodig. Dit is zeer belangrijk voor
een goede opvolging en behandeling van patiënten met een chronische aandoening.

-

E-learnings en webinars zijn nodig om geografische afstanden te overbruggen (bijvoorbeeld
een vorming in West-Vlaanderen voor iemand uit Limburg is niet praktisch).

-

Een e-learning van twee uur werkt niet. Dit is te lang.

-

Creëer een e-learning of een blended learning traject waarbij elke beroepsgroep
bijvoorbeeld eerst zijn eigen monodisciplinair pakket doorloopt en achteraf gefocust wordt
op wat ze samen moeten doen, wat ze van elkaar moeten weten en waar de meerwaarde
ligt van wat ze doen.

-

De portfolio’s voor alle beroepen zijn een opportuniteit.

Axxon
Praktische oefeningen en oefentools vallen het meest in de smaak bij kinesitherapeuten, omdat die
de dag nadien al in de praktijk gebruikt kunnen worden. Ze zijn altijd geïnteresseerd in nieuwe
technieken, bijvoorbeeld voorgesteld door een chirurg die vermeldt welk oefenprogramma na een
bepaalde ingreep gevolgd kan worden.
De e-learnings die Axxon aanbiedt, worden vooraf getest in een controlegroep. De vereniging doet
daarnaast een peer review via LOKK (lokale kwaliteitstoets voor kinesitherapeuten). Dan komen
problemen tot uiting en kunnen ze bijgestuurd worden. Hierdoor krijgen de e-learnings een betere
kwaliteit. De peer reviews zijn gebaseerd op richtlijnen.
Er zouden multidisciplinaire richtlijnen moeten zijn voor elke aandoening waar een zorgtraject aan
verbonden is. Een aantal zorgtrajecten worden gefinancierd vanuit het RIZIV, zoals diabetes type 2,
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COPD en nierinsufficiëntie. Zorgpaden bestaan, maar de competenties van elke zorgverstrekker in
dat verhaal zijn onvoldoende gekend. Met een multidisciplinaire richtlijn zou dat veel verbeteren.
Axxon doet de volgende suggesties:
-

Het uiteindelijke doel van vormingen blijven voor ogen houden: de zorg verbeteren.

-

Meer accenten op multidisciplinaire vorming en samenwerking leggen.

-

Vormingen op basis van multidisciplinaire richtlijnen

-

Multidisciplinaire patiëntenbevragingen doen in de toekomst.

-

‘Evidence-linkers’ binnen softwarepakketten van verschillende zorgverleners plaatsen.
Een voorbeeld: als het in het elektronisch dossier gaat over diabetes type 2, dat bepaalde
pop-ups met suggesties verschijnen vanuit een richtlijn,. Nu hebben kinesitherapeuten
vaak geen tijd om de hele richtlijn door te lezen.

-

Leer elkaars competentie kennen per beroepsgroep, want zorgverleners kennen elkaar nog
onvoldoende.

Apothekers
Instituut voor Permanente Studie voor Apothekers (IPSA)
Het instituut maakt al gebruik van innovatieve werkvormen. Er blijft een wel vraag naar vormingen
op locatie, want een apotheker kan maar maximum 8 van de 20 punten (voor frequente bijscholing)
verdienen via e-learning of webinar. Daarnaast hebben apothekers graag afwisseling. Hoorcolleges
zijn niet véél populairder dan bijvoorbeeld e-learnings. Verder vallen twee zaken op. Hoe verder de
opleiding van de praktijk staat, hoe minder interessant het is voor de apotheker: bijvoorbeeld aan
een vorming over polyartritis, heeft de apotheker weinig toegevoegde waarde. Ten tweede valt het
op hoe interactiever een werkvorm is, hoe minder deelname. Intervisiegroepen hebben maar een
beperkt publiek.
Nog niet veel opleidingen zijn multidisciplinair opengesteld buiten het MFO, omdat daar nog geen
nood is.
Dit zijn hun suggesties:
-

De voornaamste aangeraden werkvorm blijft een klassiek hoorcollege, op voorwaarde dat
het niet te ver is van de plaats waar iemand woont.

-

Op de tweede plaats komt e-learning.

-

Bied verschillende activiteiten aan, want niet iedereen doet graag een e-learning of een
hoorcollege.

-

Kies onderwerpen die van belang zijn voor alle beroepsgroepen.

-

Je moet samenzitten met organisaties die het gewend zijn om vormingen te geven en
samen iets uitbouwen. Anders voel je niet aan wat speelt in de praktijk.

Pagina 101 van 140

i.o.v.
-

Ieder beroep heeft zijn eigen vaardigheden en kennis. Zorg daarom dat de opleiding goed
gedifferentieerd is als je multidisciplinair werkt.

Algemene Pharmaceutische Bond
Er is een vormingsnood onder meer op vlak van IT, organisatie en beheer, maar de bottom-up vraag
is minder duidelijk en minder scherp. Ten slotte is er meer behoefte aan vormingen over het
communicatieve aspect in de apotheek, zowel met patiënten als met andere zorgverstrekkers. Dit
maakt dat een multidisciplinair aanbod gewenst is.
De digitale portfolio PharFolio, om vormingen en behaalde credits bij te houden, is nu nog
vrijblijvend. Het is aan de individuele apotheker om voldoende variatie te kiezen en zijn kennis aan
te vullen. Niet iedereen is even geëngageerd. Sommigen volgen om het even wat omdat het dicht bij
huis is of online kan, terwijl de apotheker zou moeten kijken naar de competenties die hij al heeft
en welke hiaten nog opgevuld kunnen worden a.d.h.v. het vormingsaanbod.

Om een juist evenwicht te vinden en betere navormingen te realiseren moet een combinatie van
bottom-up en top-down gebruikt worden.
De volgende suggesties werden gegeven voor een ideaal vormingsaanbod:
-

Een opleiding moet wetenschappelijk correct zijn.

-

Een opleiding moet praktisch vertaald worden naar de apotheker.

-

Goede combinatie van kennisoverdracht, ontwikkeling van vaardigheden en attitude, en
sensibilisering (combinatie van drie doelstellingen op diverse domeinen en met diverse
vormen).

-

Een combinatie van face-to-face opleidingen, ex cathedra en interactief, met
multidisciplinaire opleidingen.

-

Meer aandacht voor interactieve opleidingen met bijvoorbeeld rollenspellen. Hiervoor
moet de basiskennis in orde zijn, die kan aangebracht worden door ex cathedra
opleidingen of door e-learning.

-

Patiënten uitnodigen bij een vorming, omdat apothekers soms een verkeerde perceptie
hebben op vlak van communicatie.

-

Evalueer het traject na de opleiding.

-

Bekijk de kwaliteitsindicatoren waarvoor navorming ontbreekt.

-

Ga na of apothekers voldoende competenties hebben behouden of bijkomend verworven
om aan de evoluerende maatschappelijke noden van de gezondheidszorg te voldoen. Of
het innovatief is of ouderwets, is bijkomstig.

-

Multidisciplinaire aanbod moet sterk toenemen. Dit kan door meer samenwerking tussen
verenigingen.
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-

Het MFO moet op grotere schaal georganiseerd worden (nu zijn er maar ongeveer 80
MFO’s per jaar).

-

Multidisciplinaire vormingen moet lokaal zijn. Beroepen moeten samen opleidingen
volgen zodat ze op hetzelfde niveau zitten. Het moet meer zijn dan vorming alleen.
Daarnaast is overleggen en afspraken maken belangrijk. Enkele structuren om dat te
ondersteunen zoals eerstelijnszones zijn reeds aanwezig.

Vlaams Apothekers Netwerk
Volgens VAN, vallen alle digitale werkvormen in de smaak, vooral bij jonge apothekers. Het werken
met deze digitale vormen verloopt zeer vlot. Langs de andere kant vinden oudere apothekers het fijn
om een lessenaanbod te krijgen waarbij ze elkaar kunnen zien. Hier is het netwerkaspect een
belangrijke factor. Een combinatie van beiden is daarom belangrijk. De werkvorm moet laagdrempelig
zijn.
Als de vorming té innovatief is, bijvoorbeeld rond het topic kwetsbaarheid, wordt het moeilijk
opgepikt door de sector. Het doelpubliek is moeilijk te bereiken, ondanks dat de opleiding goed
verkoopt.
De suggesties vanuit VAN zijn:
-

Doelgroep bevragen en bekijken welke leervormen ze het meeste appreciëren (wat VIVEL
nu doet).

-

Digitale leervormen worden sterk geapprecieerd.

-

Bekijken hoeveel % van de sector mee is in het digitale verhaal of hoeveel % een
klassieke les wilt of een workshop met interactie.

-

Een innovatief multidisciplinair aanbod moet vooral inspelen op de nieuwe veranderingen
en trends en moet op maat van de doelgroep gemaakt worden.

Ergotherapeuten
Ergotherapie Vlaanderen
Ergotherapeuten hebben veel interesse voor vormingen over eHealth. Ze zouden graag een bibliotheek
of databank hebben waaruit ergotherapeuten vormingen kunnen bestellen (ze verwijzen hierbij naar
de databank van Domus Medica). Ze hebben geen accreditering, maar ze zijn ermee bezig om dit te
organiseren. De organisatie van vormingen is vaak moeilijk, want slechts twee personen werken voor
de vereniging. Hierdoor hebben ze mogelijk een klein bereik. De vereniging heeft geen middelen voor
e-learning of blended learning.
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Ergotherapeuten uit mutualiteiten en OCMW’s worden vanuit hun organisatie niet gestimuleerd om
naar vormingen te komen. Daarom bestaat het publiek voornamelijk uit zelfstandigen. Een oorzaak
zou kunnen zijn dat de welzijnssector weinig contact heeft met eerstelijnszones, omdat ze als
zorgverstrekkers persoonlijk niet vertegenwoordigd zijn binnen zorgraden. Een ergotherapeut in het
OCMW heeft bijvoorbeeld geen directe link met de organisatie van de eerste lijn. Het bestuur van het
OCMW fungeert als tussenpersoon.
Om samenwerking te bevorderen, houden ergotherapeuten vooral intervisiegroepen. De vereniging
steekt veel energie in de zoektocht naar manieren om interdisciplinair te gaan werken. Dat is een
groeiproces. Het is belangrijk om rekening te houden met de behoefte om manieren van denken te
delen, bijvoorbeeld met casussen en off-topics die binnen zorgraden besproken worden en
multidisciplinaire samenwerking. Op vlak van samenwerking werd al een sterke vooruitgang geboekt
tegenover 5 jaar geleden. De ingesteldheid van de ergotherapeuten verandert naar meer multi- en
interdisciplinaire samenwerking. Het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid is volgens hen echter nog
niet helemaal doordrongen van het feit dat interdisciplinair gewerkt moet worden. Het idee van een
hiërarchische verhouding tussen de zorgverstrekkers is zeer sterk ingebed.
De volgende succesfactoren kunnen bijdragen tot een beter vormingsaanbod:

-

Vanuit VIVEL zou een aanbod kunnen ontwikkeld worden dat door verschillende
beroepsgroepen kan gebruikt worden, al dan niet samen met elkaar.

-

Er moet een vorm van financiering komen.

-

Sensibilisering rond het wegwerken van de sterke hiërarchie binnen de zorgberoepen. Je
kan moeilijk geïntegreerd en multidisciplinair werken als je vertrekt vanuit een
hiërarchie.

-

Als je goede vormingen wil organiseren, moet je goede kwaliteitsindicatoren hebben.

-

De opleiding van paramedische beroepen moet versterkt worden. Interdisciplinaire
samenwerking moet meer ingebed worden. De mensen zouden eigenlijk uit hun opleiding
moeten leren wat andere beroepsgroepen doen.

-

De bacheloropleiding zou uitgebreid moeten worden naar 4 jaar om mensen correct voor
te bereiden op het werkveld. Het ministerie van onderwijs houdt dit tegen, want de
financiële middelen zijn schaars. Internationaal wordt besproken om een
gemeenschappelijk eerste jaar te maken voor zorgberoepen. De basiskennis is dan voor
iedereen hetzelfde, bijvoorbeeld anatomie en fysiologie. Daarna krijgen ze de
mogelijkheid om te kiezen voor het juiste beroep.
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Diëtisten
Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten
Veel noden kwamen naar boven vanuit de VBVD. Meer vormingen zouden aangeboden moeten worden
rond diverse onderwerpen zoals longziekten, slik- en kauwproblemen en standaardisering van verdikte
voeding en dranken, via de IDDSI-scores in een multidisciplinaire vorm. Er is een algemene nood aan
vorming rond actuele thema’s waar ze nu mee te maken krijgen, bijvoorbeeld duurzaamheid,
vegetarisme en veganisme. Anderzijds blijven de basisthema’s zoals allergieën, ondervoeding,
diabetes en overgewicht belangrijk. Deze onderwerpen moeten aangebracht worden op een actieve
manier, bijvoorbeeld in workshops. Daarnaast is het thema motiveren cruciaal. De diëtist wil zo veel
mogelijk kwijt in een consult, maar het gaat evenveel om de manier waarop de inhoud wordt
overgebracht. De juiste boodschap moet op het juiste moment gegeven worden, in overleg met de
patiënt.
De samenwerking met andere disciplines ontbreekt nog steeds. Huisartsen krijgen te weinig les over
voeding in hun opleiding en betere doorverwijzing is nodig. Om dit te verbeteren is nood aan
multidisciplinaire richtlijnen. Het zou goed zijn als meer diëtisten zich zouden aansluiten bij een
groepspraktijk.
Veel winst kan behaald worden door meer samenwerking. Bij slikklachten zouden diëtisten en
logopedisten moeten samenwerken, want als slikklachten optreden, is ondervoeding bijna
onvermijdelijk als daar geen aandacht voor is. Multidisciplinaire vorming is goed, mits men ook in de
praktijk samenwerkt.
Diëtisten willen meer gebruikmaken van eHealth. Zo is iedereen beter op de hoogte van de
behandeling van de patiënt en elkaars bijdrage daarin. Dan kan interdisciplinaire feedback gegeven
worden en aan terugrapportage gedaan worden. De diëtisten krijgen geen softwarepakket
terugbetaald door de telematicapremie, terwijl andere beroepsgroepen zoals kinesisten en artsen dit
wel krijgen. Voor een zelfstandige diëtist is het dan moeilijk om zo’n pakket aan te schaffen als je
bijvoorbeeld maar halftijds werkt, want het is een grote investering.
VBVD streeft naar een accreditatietraject voor diëtisten. Een voorstel werd opgesteld vanuit de VBVD
en UPDLF. Dat is in een ministerieel besluit vastgelegd. Minister De Block vond dat een goed voorstel,
maar had geen geld voor de omkadering. Vervolgens kreeg de Koninklijk Academie voor
Geneeskundige Beroepen de opdracht om na te gaan welke accreditatietrajecten al bestaan en hoe
die in elkaar zitten.
De KAGB heeft het ministerieel besluit over het accreditatievoorstel van de VBVD en UPDLF
meegenomen en advies uitgebracht over een uniform accreditatievoorstel voor medische en
paramedische beroepen. Dat advies ligt momenteel bij de 7 betrokken ministeries. Nu is het
afwachten of en hoe het verder gaat. Het zou naast geaccrediteerde vorming, een persoonlijk
ontwikkelingsplan bevatten en intervisie. De VBVD zal in 2020 een zelfevaluatietool lanceren, die
door UCCL is uitgewerkt. Dit online systeem geeft direct feedback en voorstellen ter verbetering bij
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lagere scores. Dit is ontworpen voor diëtisten in de eerste lijn om kwaliteit en kennis te meten. De
VBVD overweegt, als de reactie op het KAGB advies te lang op zich laat wachten, om zelf een
accreditatiesysteem voor de leden op te zetten. De leden zijn al lang vragende partij. De
kwaliteitswet zal 1-7-2021 in werking treden en accreditatie kan niet langer op zich laten wachten.
De VBVD ziet een rol voor VIVEL met het organiseren van multidisciplinaire vormingen, maar
beroepsverenigingen zoals de VBVD hebben de inkomsten van door henzelf georganiseerde
studiedagen hard nodig om de vereniging draaiende houden.
De volgende suggesties kwam naar voren:
-

Onderwerpen moeten gekozen worden vanuit de praktijkvraag.

-

Theorie is belangrijk, maar moet gecombineerd worden met praktijk, bijvoorbeeld door
casusbespreking.

-

Sprekers moeten korte, bondige lezingen geven van 30 tot 40 minuten.

-

Plenaire bijeenkomsten zijn goed, maar afwisseling is nodig, bijvoorbeeld d.m.v.
workshops.

-

Bij een vorming moet vertrokken worden vanuit een casus, waarbij iedereen input kan
leveren.

-

Een e-learning is een handige tool. De module moet voorzien zijn van automatische
feedback. Hoe je met bepaalde zaken omgaat in de praktijk of wat recente ontwikkelingen
zijn in de zorg, blijft echter belangrijk. Daarvoor moet een combinatie blijven met
ontmoetingsmomenten.

-

Multidisciplinaire (internationale) richtlijnen moeten verwerkt zijn in e-learningmodules.

-

Eerstelijnskringen moeten intervisie doen, maar de mensen mogen niet overladen worden.

-

Wanneer een ziekenhuisnetwerk vormingen organiseert, zouden ze dit moeten openstellen
voor de eerste lijn.

-

Netwerkmomenten blijven belangrijk.

-

Het aanbod moet betaalbaar zijn, want vorming kost tijd en geld.
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Podologen
Belgische Vereniging der Podologen
De vereniging zou graag gebruikmaken van e-learnings, maar er zijn te weinig financiële middelen.
Ze geloven wel in de meerwaarde van een blended traject op lange termijn. Daarnaast heeft
Vlaanderen echter heel weinig podologen, waardoor multidisciplinaire opleidingen niet gefocust zijn
op de eerste lijn. De behoefte om multidisciplinair te werken is aanwezig, want de podoloog heeft
een rol in o.a. geriatrie, langer thuis leven en valpreventie.
Ze gaven de volgende suggesties:
-

Meer investeren in kringwerkingen, want dit is ideaal: het vormt een link tussen podologen
in de regio en andere zorgverstrekkers.

-

Praktische workshops geven in kringwerking, waarbij in het begin duidelijk de inhoud
wordt meegegeven. Zo kunnen podologen de workshops lang genoeg op voorhand
inplannen.

-

De vormingen moeten dicht bij huis gegeven worden.

Logopedisten
Vlaamse Vereniging voor Logopedisten
Logopedisten volgen graag praktijkgerelateerde vormingen. De vereniging merkt daarnaast een
interesse voor traditionele vorming. Dit mag interactief zijn, met bijvoorbeeld een rollenspel.
Praktische vormingen hebben meer deelnemers dan vormingen met betrekking tot technologie en
apps.
Een webinar is interessant, maar meer personeel is nodig om dit te ontwikkelen, net zoals bij een elearning. Er zou een samenwerking gesloten kunnen worden met firma’s die schermen aanbieden in
wachtzalen. Zo kan patiënteneducatie gegeven worden via een wachtzaal.
De vereniging vraagt steeds meteen feedback over welke topics hun publiek wil. Dit zijn dan vaak
niches, bijvoorbeeld het gebruik van non-verbale communicatie bij een groep mensen met een
mentale beperking. Soms zit je met een kleine groep logopedisten die daarin gespecialiseerd zijn,
waardoor dit onderwerp niet aan bod komt in de vormingen. Daarnaast lopen praktische onderwerpen
gaat en ethiek of deontologie wat moeilijker. De meeste logopedisten tonen belangstelling voor
aandoeningen

die

ze

frequent

in

de

praktijk

tegenkomen,

zoals

dyslexie

en

taalontwikkelingsstoornissen.
De volgende suggesties zijn interessant:
-

Organiseer webinars en podcasts, samen met klassieke studiedagen en workshops

-

Vanuit elke discipline een webinar samenstellen over bepaald thema.
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-

Het onderwerp moet aansluiten bij de vraag van patiënten.

-

Zorg voor evidence-based vormingen.

-

Er moet kennis zijn van de inhoud van dit beroep, voor andere disciplines en omgekeerd.

Psychologen
Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen
De vereniging heeft beperkte capaciteiten, waardoor ze nog niet innovatief uit de hoek kunnen komen
met hun werkvormen. Daarnaast zijn psychologen niet zo’n gedigitaliseerde beroepsgroep, maar staan
ze wel open voor e-learnings. Dit geeft namelijk flexibiliteit. Het vormingsaanbod is nog te beperkt.
Vormingen moeten nog veel meer worden aangeboden om wetenschappelijke informatie meer te
laten doorstromen naar de klinisch psychologen. De vereniging vindt bovendien dat meer vorming en
intervisie aangeboden moet worden in kringwerking. Het einddoel is om een soort modulair
vormingsaanbod creëren, centraal vanuit de vereniging, waaruit lokale afdelingen dan kunnen
selecteren wat ze in hun jaarprogramma stoppen.
Daarnaast is er behoefte aan een accreditatiesysteem. Dan zouden de psychologen kunnen aantonen
welke vormingen ze hebben gevolgd. Hiervoor kijkt de vereniging naar het accreditatiesysteem van
haar Europese koepel, EFPA, die met een Europees kwaliteitslabel werkt, Europsy.
Een onderwerp waar nood aan is volgens de vereniging sluit aan bij de eerstelijnszones. Meer
informatie moet gegeven worden over hoe je zo’n eerstelijnszone bestuurt en wat daar allemaal bij
komt kijken.
Andere beroepen hebben weinig zicht op wat psychologen doen en waar je ze voor kan aanspreken.
Omgekeerd hebben psychologen zelf niet altijd zicht op wie de andere actoren zijn in het werkveld
en wat ze doen. Hiervoor bestaat in de master psychologie aan de KU Leuven een vak ‘organisatie en
beleid in de gezondheidszorg’.
De volgende suggesties werden gegeven voor een ideaal vormingsaanbod:
-

E-learnings aanbieden om informatie uit wetenschappelijk onderzoek beter te laten
doorstromen naar het werkveld.

-

Studiedagen blijven een vast ankerpunt om academici terug in verbinding te brengen met
clinici uit het veld.

-

Blended traject invoeren, zodat deelnemers van een bepaalde vormingsactiviteit voor
zichzelf kunnen toetsen wat ze eruit geleerd hebben.

-

VIVEL zou kunnen meestappen in het modulair denken: flexibel in werkmethoden,
bijvoorbeeld e-learnings, waar verschillende beroepsverenigingen vormingen uit kunnen
nemen om hun eigen vormingsaanbod aan te vullen.

-

Inhoudelijk nood aan een vormingsaanbod rond samenwerken, communiceren op de
eerste lijn.
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-

Multidisciplinair werken: differentiëren naar verschillende beroepsgroepen.

-

Vormingen moeten lokaal aangeboden worden.

-

Het aanbod afstemmen op het Vlaams beleid: in de beleidsnota worden een aantal
prioriteiten naar voor geschoven.

-

Goed afstemmen met lokale coördinatoren van beroepsverenigingen.

Maatschappelijk werkers
Op een vorming moet je te weten komen hoe je theorie in praktijk omzet. De uitdaging is nu om een
vormingsaanbod zo concreet mogelijk te maken voor de praktijk. Het elektronisch werken staat in
deze tijd centraal. Daarom moeten opleidingen over werken met applicaties en het elektronisch
dossier gegeven worden. Organisaties en verenigingen moeten hierbij kort op de bal spelen.
Ze ervaren nood aan terugkoppeling: mensen worden bijvoorbeeld naar dure vormingen gestuurd,
maar steken ze hier wel iets van op? Daarnaast is behoefte aan vormingen over het eerstelijnsdecreet,
o.a. de nieuwe zaken daarin, samenwerking en het nieuwe functioneren in eerstelijnsteams.
Een e-learning heeft voor maatschappelijk werkers voor- en nadelen. Er is op deze manier minder
feedback van de lesgever, die kan niet ingaan op bepaalde cases of iets verduidelijken.
De volgende suggesties werden gegeven voor een ideaal vormingsaanbod:
-

Een klassieke studiedag is belastend, maar een studienamiddag heeft wel meerwaarde.

-

Werken met concrete voorbeelden, want dit slaat aan bij praktijkwerkers.

-

Per thema nagaan wat de doelstelling is en welke werkvorm het meest geschikt is.

-

Een mix van aanbieden van een klassieke studiedag met een discussieforum, bijvoorbeeld
via een chatmodule of forum op het internet.

-

Een e-learning mag niet langer dan 1 tot 2 uur duren, want dan wordt het mogelijk niet
effectief gebruikt. Als het bijvoorbeeld 8 minuten duurt, heb je een groter bereik.

-

Het lukt één organisatie momenteel niet om grote events te organiseren, waar meerdere
sectoren bij elkaar zitten, maar dat kan wel iets zijn voor VIVEL. Andere organisaties die
dergelijke succesvolle initiatieven nemen zijn SOM vzw en Zorgnet-Icuro.

-

VIVEL mag de initiatieven overnemen die door de sector goed georganiseerd worden, niet
overnemen. Het systeem van interne vormingsinstituten is zeer goed. Een externe
organisatie kan dat niet beter doen. De meerwaarde van VIVEL is de ontwikkeling van
vormingen rond items waar VIVEL ‘eigenaar’ rond is, eigen geselecteerde thema’s.
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Familie- en gezinszorg
Zorggezind
Om de behoeften te dekken, moet beslist worden wat de organisatie wil bereiken met het
vormingsinitiatief en hoe ze mensen effectief kunnen bereiken.
Interessante thema’s voor nieuwe vormingen zijn zorg zorgcoördinatie, zorgcoaching en efficiënt
multidisciplinair overleg. Verschillende insteken moeten laten zien hoe je op een goede manier tot
zorgcoördinatie kan komen?
De organisatie biedt zelf geen opleidingen aan, maar ze weten wel waar de nood ligt en welke
suggesties gegeven kunnen worden:
-

Niet kijken naar of een vorming innovatief is, maar of deze zijn doel bereikt.

-

Een aanbod geven waar iedereen in functie van de competentie die hij/zij al heeft
opgebouwd, verder kan groeien.

-

Bij het stimuleren van interdisciplinaire samenwerking moet je mensen lokaal
samenbrengen.

-

Mensen op geregelde tijdstippen samenbrengen: vanuit één visie werken en zo de zones
uitbouwen.

-

Vormingen aanbieden met de volgende thema’s: hoe run ik een eerstelijnszone? Hoe
breng je actoren samen? Wat zijn valkuilen in samenwerking?

-

Co-creatie toepassen: mensen zelf voorstellen laten formuleren.

-

Inhoud aanbieden met een stuk intervisie: good practices uitleveren en elkaar motiveren.

-

Als je bijvoorbeeld huisartsen en tegelijk mensen in loondienst wil bereiken, dan moet je
dit op een gepast moment organiseren.

-

Vormingen aanbieden op verschillende niveaus. Maak een onderscheid tussen zaken die
nieuw zijn voor iedereen en wat verdieping is voor sommigen.

-

Forum op website VIVEL, waarbij een medewerker vragen beantwoordt.

-

Er komt een digitaal zorg- en ondersteuningsplan op de organisaties van gezinszorg af.
VIVEL kan bijvoorbeeld een e-learning maken over hoe dat dossier eruit zal zien. Zo
zullen medewerkers beter begrijpen hoe het werkt.
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Zorgnet-Icuro
Ruime thema’s binnen de sector vallen het meest in de smaak, zoals GDPR of leidinggeven. Daarnaast
pikken zorgverleners de juiste manier van werken het meest op uit georganiseerde vergaderingen,
workshops en masterclasses.
Vormingen worden echter nog te vaak centraal georganiseerd. Sommige thema’s zouden gerichter
aangeboden kunnen worden. De behoeften zijn afhankelijk van het doelpubliek, maar hier kunnen ze
niet altijd voldoende op in gaan omdat ze op een hoger niveau kijken. Het is nodig om een zicht te
hebben op de verwachtingen van de doelgroep.
Uit evaluaties blijkt dat de vormingen soms niet genoeg gericht zijn op de praktijk. Daarom wordt
best niet te veel top-down doorgegeven, maar moet gepolst worden naar wat de vragen zijn. Het
betrekken van casuïstiek bleek ook een belangrijk aandachtspunt te zijn.
De volgende succesfactoren voor een ideaal vormingsaanbod werden geformuleerd:
-

Een vormingstraject met blended learning zorgt voor het efficiënt inzetten van tijd en vormt
een meerwaarde voor alle partijen.

-

Een soort forum of platform met informatie of interessante casussen om uit te wisselen is
minstens even belangrijk als het vormingsluik. Op deze manier krijg je sneller reactie op
bepaalde problematiek, want wachten op een opleiding of vorming is niet altijd mogelijk.

-

Een vormingsaanbod is best herkenbaar en toegankelijk zijn voor de verschillende actoren
(doelgroep).

-

Het organisatieniveau mag niet te hoog zijn (soms wel).

-

Multidisciplinaire vormingen vinden best plaats op lokaal niveau.

-

Integreren van praktijkgerichte aspecten en casuïstiek.
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LUCAS
Voor LUCAS is het belangrijk om vormingen af te stemmen op een bepaalde organisatie en hun noden.
Vaak worden personeelsleden naar vormingen gestuurd en wordt dit achteraf niet opgevolgd.
Vormingen moeten gekozen worden langs het beleid van de organisatie. Een vormings-, trainings- en
opleidingsbeleid is zeer belangrijk in een organisatie. Deze moeten overeenstemmen met de visie en
strategische keuzes van de organisatie.
Sleutelelementen zijn of de organisatie een duidelijke visie en missie heeft en of het vormingsbeleid
daarbij aansluit. Het personeel moet op de hoogte zijn dat ze vormingen kunnen volgen en voorstellen
kunnen doen die aansluiten bij de organisatie. Organisaties (of netwerken van organisaties) moeten
bekijken welke plaats vormingen hebben binnen hun werking.
De volgende suggesties werden gegeven voor een ideaal vormingsaanbod:
-

Management van organisaties betrekken bij vormingen: follow-up van wat ze gaan
implementeren en evalueren hoe het verlopen is.

-

Interactieve werkvormen, want leren is een interactief proces: je leert het meeste door
dingen te doen, te reflecteren over wat je doet en daar feedback op krijgen, door
interactie, andere meningen, visies en processen.

-

Noden van 60 eerstelijnszones opvolgen: hoe verschilt de nood op vlak van zorgaanbod in
deze zones?
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7.3 Blended learning
7.3.1 Huidige trajecten van blended learning
Blended learning, hybride leren of levensecht leren zijn termen in onderwijs om de student meer
zelfredzaamheid te geven doorheen een leertraject, aan de hand van verschillende tools voor
begeleide zelfstudie. Meestal wordt dit gedaan door een combinatie van contactmomenten en online
studiemateriaal. Digitale leerplatformen zoals Toledo, Canvas en Blackboard worden overal ingezet
om materiaal ter beschikking te stellen. Vaak zijn het geen volledige trajecten, maar initiatieven die
los van elkaar staan. De volgende methoden worden in Vlaanderen anno 2020 gebruikt:

1) E-syllabus
Een e-syllabus is een online cursusdocument, in de vorm van een Word-document of pdf. Deze pdf is
bijvoorbeeld aangevuld met links naar ander studiemateriaal, zoals interessante websites, artikels,
video’s,… In sommige gevallen wordt de syllabus aangevuld met toetsen op het digitaal platform en
met een examen op afstand. Examens op afstand worden nog weinig toegepast. Proctor is een dienst
waarmee dit kan worden gerealiseerd (https://www.proctoru.com/). Studenten kunnen digitale
notities toevoegen en deze delen met medestudenten of de docent. Soms bestaat de mogelijkheid
om op basis van deze notities een samenvatting te genereren (dit zit nog in een piloottraject).
Deze online cursus vraagt om een gebruiksvriendelijke handleiding.

2) E-learning
In een leerpad of e-learning kunnen studenten theorie lezen, opdrachten maken en feedback krijgen.
De theorie wordt gegeven met stukken tekst of video’s. De leerpaden worden regelmatig aangevuld
met discussiefora voor studenten om interactie te bevorderen.
Een andere vorm van een leerpad is een MOOC (Massive Open Online Course). Dit is een online cursus
die openstaat voor de hele wereld. Hierbij worden theoretische delen gecombineerd met oefeningen,
video’s of toetsing.

3) (Voorbereidings)opdrachten, oefeningen en quizvragen
Hier krijgt de student bijvoorbeeld voorbereidende vragen, zodat hij met voldoende kennis naar een
contactmoment kan gaan. Online oefeningen worden vaak voorzien van feedback. Daarnaast kan dit
gaan over reflectievragen.
Wanneer een student theorie doorneemt ter voorbereiding, al dan niet online, en daarna naar een les
komt om oefeningen te maken en vragen te stellen, wordt dit flipped classroom genoemd.
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4) Kennisclips
Een kennisclip is een korte video van 5 tot 10 minuten om de belasting niet te groot te maken, waarin
een stukje theorie wordt uitgelegd, bijvoorbeeld om achteraf een praktische les te volgen. Hierbij
worden soms vragen gesteld.

5) Contactmomenten
Contactmomenten worden benut op verschillende manieren.

Vaak starten ze met een

introductiemoment voor alle studenten, om aan te geven wat het doel is van de vorming, welke
verwachtingen bestaan bij studenten, welke tools gebruikt zullen worden en wat de studenten moeten
kennen en kunnen na het doornemen van het online materiaal. Een contactpersoon bij problemen is
een optie om dit vlot te laten verlopen.
Studenten komen in de meeste gevallen voorbereid naar een contactmoment. Ze lezen bijvoorbeeld
een tekst op voorhand, en lossen vragen op. Hier wordt op ingezoomd tijdens het contactmoment. Af
en toe volgt dan een verwerkingsmoment online. Anderzijds komt het voor dat studenten na de les
kunnen kennismaken met het terrein door workshops, seminaries, rollenspellen of het ontmoeten van
een expert. Een ‘meet the expert’-sessie na de les om vragen te stellen is zeer interactief.
Digitale tools kunnen ingezet worden tijdens het contactmoment, bijvoorbeeld door Mentimeter
(stemmen op antwoorden via je smartphone of computer) of polls.

6) Weblectures of lesopnames
Volledige lessen worden opgenomen of in verschillende hoofdstukken gesplitst, zodat de student
gericht kan zoeken naar inhoud die voor hem of haar van toepassing is. Deze video’s worden via een
server aangeboden, zoals Vimeo of Kaltura. Soms worden weblectures toegevoegd als ondersteuning
bij online leerstof voor een bepaald vak.

7) Screencast waarbij geluidsfragmenten worden opgenomen bij Powerpoint-slides
Dit is een directe opname van het beeldscherm via bepaalde software, zodat de student kan volgen
aan de hand van geluidsfragmenten bij bijvoorbeeld een PowerPoint presentatie.

8) Online vragenuur
De student kan online inloggen op een platform, op een vooraf bepaald moment. Ze komen live in
een opname terecht, waar vragen worden gesteld aan de docent of expert en door die personen
beantwoord wordt. Het kan dienen als een discussieforum.

9) Groepsopdrachten
Studenten kunnen gebruikmaken van verschillende online tools bij een groepsopdracht. Office 365
wordt gebruikt voor het delen en samen werken aan bestanden (OneDrive), teamoverleg of een
teammeeting met de docent. De docent kan dan coachen en kennis overbrengen.
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Voor multidisciplinaire samenwerking kan dit aangepakt worden via projectgestuurde opdrachten.
Door samenwerking kan de groep meer inhoud bij elkaar krijgen.

10) Tips voor digitaal leren
In

enkele

hogescholen

krijgen

studenten

wekelijks

ICTO-tips

(Informatie-

en

Communicatietechnologie in het Onderwijs). Ze worden getriggerd om met verschillende digitale
tools aan de slag te gaan.
Naast de methoden voor studenten, bieden de hogescholen en universiteiten vaak de mogelijkheid
voor docenten om zich te professionaliseren in deze technologie. Op de website van Digitaalleren
(www.digitaalleren.be, van Odisee hogeschool) krijgen docenten tips rond het gebruik van
technologie. Het bevat bijvoorbeeld uitnodigingen voor workshops of good practices van andere
docenten.

7.3.2 Voordelen van blended learning
Een aantal voordelen werden door de respondenten geformuleerd:
-

Meestal nemen verschillende profielen samen deel aan een opleiding. Niet iedereen in de groep
heeft dezelfde basis. Blended learning is een oplossing om heterogene groepen homogeen te
maken. Bij blended learning kan er van een gemeenschappelijke basis gestart worden op de
contactmomenten dankzij een goede voorbereiding.

-

Ten tweede helpt het om de lessen meer diepgang te geven, omdat een bepaald basisniveau op
voorhand wordt bereikt. De contactmomenten zijn rijker. Er is meer ruimte voor discussie,
casussen en complexe materie.

-

Mogelijkheid tot differentiatie.

-

Een blended learning traject is flexibel en kan op een eigen tempo toegepast worden.

-

Iedereen is erg op zijn zorgberoep gericht. Door het gebruik van blended learning kan je
casusgebaseerd werken en dit zorgt voor meer mogelijkheden in samenwerking.

7.3.3 Moeilijkheden bij blended learning
De volgende moeilijkheden in blended learning kwamen naar voor uit de interviews:
-

De doelen en verwachtingen moeten vooraf duidelijk zijn. De student moet instructies en een
tijdsplan krijgen: wat moet ik kennen en kunnen, wat moet ik doornemen, op welke manier en
wat moet ik doen in de les?

-

Feedback en opvolging is nodig. De student moet weten dat begeleiding mogelijk is.

-

Casussen moeten duidelijk uitgewerkt zijn.

-

Digitale tools moeten gebruiksvriendelijk zijn, anders werkt het niet.
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-

Voorbereidingen worden niet consequent uitgevoerd.

-

Het zorgt voor een hoge werkdruk.

-

Een valkuil is te veel zelfstudie.

-

Een gedifferentieerde inhoud is vaak nodig voor personen zonder kennis en met kennis over het
thema.

-

Middelmatige tot grote drop-out als het traject onduidelijk is of bij een te hoge studielast.

-

Digitale competenties zijn niet bij elke student hoog (bijvoorbeeld een goed uitgeruste laptop,
vaardigheden om programma’s te installeren).

7.3.4 Best practices
Op basis van de informatie uit de interviews, werden een aantal stappen geformuleerd die de
respondenten aangeven als tips en best practices.
-

Gebruik blended learning als een middel en niet als een doel op zich. Bepaal eerst het doel en
het doelpubliek van de vorming. Stel de vraag of het nuttig is voor bepaalde inhoud en hoe het
best kan toegepast worden.

-

Voor het creëren van dit traject moeten een docent, onderwijsondersteuner en een
onderwijstechnoloog samen aan de slag gaan.

-

Maak het pakket uniform op elk toestel. Als iemand een online leerpad wil volgen op zijn
smartphone of iPad, moet het op dezelfde manier werken als in een browser op de computer.

-

Werk een pakket uit waarbij deelnemers kunnen kiezen voor een werkvorm, bijvoorbeeld een elearning met weinig of veel videomateriaal, een podcast in plaats van een kennisclip en kiezen
tussen een live les of zelfstandig een leerpad doornemen. Dit zorgt voor flexibiliteit.

-

Bied duidelijke, eenvoudige platformen en tools aan. Beperk het aantal, zodat geen 100
verschillende softwareprogramma’s nodig zijn.

-

Een sociaal platform is een meerwaarde in afstandsonderwijs. Hier kunnen deelnemers onderling
discussiëren, vragen stellen of documenten uploaden.

-

Stel een checklist op om te zien of de cursus kwaliteitsvol ‘blended’ is opgebouwd.

-

De toepassing van online leren schrikt vaak af. Breek daarom de weerstand door een goede
introductie. Vermeld duidelijk en concreet:

-

➢

Het doel;

➢

Waarom is deze inhoud belangrijk?

➢

Wat moeten ze kennen en kunnen na het traject?

➢

Welke verwachtingen zijn er;

Start het traject met een face-to-face introductie. Zo leren deelnemers elkaar kennen en de
inhoud is meteen helder. Het is belangrijk dat mensen weten dat er anderen zijn. De stap om
vragen te stellen is kleiner en ze vragen meer feedback. Dit is belangrijk wanneer het om een
groepsopdracht gaat.

-

Na het introductiemoment kunnen deelnemers online aan de slag. Naargelang de grootte van het
traject kunnen ze tussentijds samenkomen of op het einde een contactmoment bijwonen.
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-

Plaats een kort overzicht online waarin de input, verwerking en evaluatie is uitgewerkt met een
tijdspad erbij. Hier kan de zorgverlener steeds op terugvallen.

-

Maak een duidelijke en gebruiksvriendelijke handleiding en inhoudstafel bij het online
studiemateriaal. Zorg voor een introductie per hoofdstuk, met doelstellingen en verwachtingen.
Geef hierbij de studiebelasting aan.

-

De cursus moet gebruiksvriendelijk zijn en interessante inhoud bevatten. De technologie mag niet
overdreven aanwezig zijn.

-

Het is aangewezen om een samenvatting van de cursus te uploaden.

-

Hou het online materiaal up-to-date, voornamelijk bij het gebruik van artikels of video’s met
betrekking tot actualiteit.

-

Koppel steeds een verwerkingsopdracht aan theorie, ongeacht de vorm van het theoretisch deel
(tekst, leerpad, opname, podcast, kennisclip of video).

-

Zorg voor voldoende feedback, opvolging en begeleiding bij het online studiemateriaal.

-

Varieer in het gebruik van werk- en opdrachtvormen (paper schrijven, kennistoets, groepswerk…).

-

Differentieer indien mogelijk op verschillende niveaus. Het tempo of kennisniveau is niet voor
iedereen even hoog. Eenzelfde leerpakket kan bijvoorbeeld voor bepaalde personen 10 minuten
langer duren, als zij meer herhaling wensen.

-

Geef docenten de tijd om zich in te werken. Dit traject verloopt niet vanzelf. Tijd en ruimte is
nodig om het op punt te stellen en bij te sturen waar nodig.

-

Motiveer de deelnemers voldoende, want sommigen zijn geen fan van actieve werkvormen. Leg
uit dat bepaalde oefeningen nodig zijn voor een betere opname van de leerstof en dat dit
gekoppeld kan worden aan eerdere kennis.

-

Maak een handleiding voor de lesgever of docent. Hier kunnen bijvoorbeeld tips in staan over hoe
een cursustekst online kan aangeboden worden of over het toevoegen van (rechtenvrije)
achtergrondmuziek.

-

Eventueel kan een pakket aangeboden worden waar beroepsgroepen uit kunnen kiezen: een elearningplatform, blended onderwijs, sprekers om in te huren, doe-pakketten, cursuswijzers,…
(Dit doen ze bij KU Leuven voor navormingen voor huisartsen).

Tips voor blended multidisciplinair werken
De respondenten werkten vooral aan het technologische aspect van blended learning, maar konden
enkel tips formuleren om dit multidisciplinair aan te pakken.
-

Formuleer wat je wil evalueren en welke input hier tegenover moet staan. Start met de
leerdoelen die je koppelt aan de evaluatie.

-

VIVEL heeft een goede naam en dat is een positieve kracht. Om een blended traject voor te
stellen aan een multidisciplinaire groep, kan eerst kort gepitcht worden op een activiteit waar
enkele beroepsgroepen samenzitten. Zo ontstaat mond-tot-mondreclame.

-

Laat deelnemers van verschillende beroepsgroepen samen een opdracht uitwerken of een product
ontwikkelen (iets met de leerstof doen).
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-

Organiseer een introductiemoment en vertrek vanuit een casus. Formuleer daarna opdrachten op
een manier dat elke expertise de nodige inbreng moet leveren. De verschillende disciplines
moeten elkaar nodig hebben om deze patiënt een goede zorg aan te bieden.

-

Na de introductie van een casus kan online materiaal aangeboden worden zoals leerpaden en
video’s. Bij het volgende contactmoment moeten de deelnemers met deze nieuwe kennis en/of
vaardigheden aan de slag gaan en bijvoorbeeld in discussie treden.

-

De deelnemers kunnen samenwerken via een online omgeving zoals Skype, Microsoft Teams,
OneDrive, discussiefora,…

-

Zorg voor een (verplichte) feedbacksessie of face-to-face meeting.

Methodieken voor de uitwerking van een blended learning traject
1) Arena Blended Curriculum Design: ABC
ABC laat docenten toe om hun les of een deel ervan te herontwerpen, bijvoorbeeld naar
afstandsonderwijs of blended learning. De docent bekijkt dit vanuit zijn eigen standpunt, terwijl hij
rekening houdt met de doelen die zijn studenten moeten bereiken. Met deze methode wordt een les
opgedeeld in zes mogelijke leeractiviteiten. Deze activiteiten gaan uit van wat de student wil doen.
Ten eerste moet een student bijvoorbeeld kennis verwerven. Een tweede mogelijkheid is iets kunnen
toepassen. De docent stelt zich o.a. de volgende vragen:
-

Wat wil ik doen?

-

Wat zijn de leeractiviteiten?

-

Hoe pak ik deze leeractiviteiten pedagogisch het best aan?

-

Wat is mogelijk op afstand?

-

Wat kan de student zelf doen en wat is de rol van de docent?

-

Kan dit met of zonder technologie?

Het is een creatieve ontwerpmethodiek die aanslaat bij lesgevers omdat het laagdrempelig is.
Docenten worden aangemoedigd om op een speelse wijze na te denken over doelen, inhoud, werken evaluatievormen. In Vlaanderen bestaat een werkgroep van gebruikers van deze methode om
ervaringen uit te wisselen.
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2) Community of Inquiry model (COI)
Uit een uitgebreid onderzoek naar de ontwikkeling van kwaliteitsvolle blended en online
leeromgevingen, ontstond het COI model (figuur 2). Blended en online leeromgevingen moeten
bestaan uit elementen van drie sferen (Powell et al., 2012):
a. Teaching presence: docenten ontwerpen, faciliteren en geven richting aan cognitieve
en sociale processen, om leerdoelen te behalen;
b. Cognitive presence: de student engageert zich tot het verwerken van leerstof. Dit
gebeurt door een proces van kritisch denken, betekenis geven en reflecteren.
c. Social presence: de student deelt zijn leerproces met peers en experts.

Figuur 2: Community of Inquiry model (figuur overgenomen van Thomas More, 2020)
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7.4 Confrontatie resultaten
Verschillende onderdelen van het huidige aanbod van opleidingen, vormingen en intervisies vertonen
overeenkomsten met de huidige noden. Ten eerste richten de verenigingen en organisaties zich
vooral op regionale en lokale werking. Dit is noodzakelijk om verbinding en sociale cohesie te
creëren. Mensen moeten elkaar gezien hebben voor ze op een goede manier kunnen samenwerken.
Netwerkmomenten zijn nodig om dit te versterken. Ze werken bijvoorbeeld regionaal door vormingen
te herhalen over Vlaanderen en niet op één centrale plaats te blijven. Voorbeelden van lokale
werkingen zijn eerstelijnszones, LOK’s, intercollegiaal overleg en beroepskringen.
Ten tweede blijven interactieve en praktijkgerichte bijscholingen belangrijk, want zorgverleners
halen veel nuttige en toepasbare informatie uit deze vormingen. Ze geven dit aan als suggesties voor
toekomstige vormingen, maar het wordt al vaak toegepast in het huidig aanbod. Voorbeelden zijn het
organiseren van doe- of trefdagen, workshops, interactief overleg en casuïstieksessies.
Daarnaast kiezen ze voor actuele thema’s die relevant zijn voor (toepassing in) het werkveld en
evidence-based inhoud en vinden ze dit belangrijk om te blijven nastreven in de toekomst.
Voorbeelden zijn eHealth, nieuwe technieken of producten in de zorg en recente cases.
Ten slotte ziet elke beroepsgroep nog steeds een meerwaarde in ex cathedra lessen en stemmen ze
niet toe voor 100% digitale leertechnieken. Dit blijkt ook uit hun aanbod. Ze bieden allemaal nog
klassieke theoretische vormingen aan, al dan niet in combinatie met praktische workshops of online
leermateriaal. Bij tandartsen overheersen klassieke hoorcolleges nog steeds.
Anderzijds is een duidelijk verschil opmerkelijk in het aanbod van opleidingen, vormingen en
intervisies tegenover noden en behoeften van verschillende beroepsgroepen in de eerstelijnszorg.
1) Van een eenzijdig aanbod naar een mix van werkvormen en thema’s
Veel organisaties houden zich bezig met het geven van klassieke navormingen, onder de vorm van ex
cathedra lessen en workshops. Enkele beroepsgroepen zijn hier een uitzondering, omdat ze
bijvoorbeeld meer middelen hebben of zich moeten houden aan accrediteringsvoorwaarden, zoals
kinesisten, apothekers en huisartsen. Deze beroepen maken gebruik van e-learnings, digitale
portfolio’s en multidisciplinaire overlegvormen zoals MFO en MKO. Dit maakt dat ze een voorsprong
hebben op verschillende paramedische beroepen, waarvan de verenigingen laten merken dat ze hier
voor open staan, maar het niet haalbaar is om te ontwikkelen. Ze krijgen geen budgetten van de
overheid of andere instanties.
Het eenzijdige aanbod van enkele beroepsgroepen moet daarom evolueren naar een mix van
werkvormen in opleidingen, vormingen en intervisies.
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Alle organisaties geven aan dat dit belangrijk is, maar hier is een ‘gap’ te vinden met de realiteit.
Meer verschillende thema’s moeten belicht worden. Dit kan door via multidisciplinaire samenwerking
hiaten in thema’s te identificeren en door het integreren van de nieuwste topics, technieken en
producten in de eerstelijnszorg en voor hun eigen beroep. Het eenzijdige aanbod moet evolueren
naar zowel hoorcolleges, workshops en e-learnings als een skillslab, videomateriaal, casuïstiek en
interdisciplinair werken.
De grootste uitdaging voor het opstellen van dit gemengde aanbod, is de tijd en de (financiële)
middelen.
2) Van monodisciplinaire vormingen naar meer samenwerking
Hoewel

de

meeste

organisaties

aangeven

dat

meer

samenwerking

tussen

verschillende

beroepsorganisaties en tussen beroepsgroepen nodig is, bieden ze voornamelijk multidisciplinaire
vormingen aan. Enkele multidisciplinaire samenwerkingen staan goed op punt zoals bijvoorbeeld het
MFO en MKO, maar er is ruimte voor verbetering. Daarnaast zijn er af en toe multidisciplinaire
workshops of studiedagen, met twee of meerdere beroepsgroepen.
Een opleiding organiseren op maat van elke bepaalde zorgverlener die helpt om de rol van andere
zorgverleners te begrijpen zou een cruciaal begin kunnen zijn. Dit gebeurt voorafgaand aan een
multidisciplinaire vorming. Multidisciplinaire vormingen dienen met een gemeenschappelijke basis te
gebeuren. Dit kan bijvoorbeeld door een plenaire sessie voorafgaand aan de effectieve vorming.
Een prioritair thema noodzakelijk voor meer samenwerking is de werking van een eerstelijnszone:
Hoe run je een eerstelijnszone? Hoe breng je actoren samen? Wat zijn valkuilen in samenwerking?
3) Van klassieke nascholingen naar digitale leertechnieken
De afstand en tijd blijft vaak moeilijk te overbruggen bij klassieke navormingen. Bovendien is niet
iedereen fan van het leren in een groep of op een interactieve manier, door een hoorcollege of een
workshop. Het voordeel van tijd en ruimte blijft belangrijk bij het invoeren van e-learnings. De
nadelen moeten ook bekeken worden en hier daarna op inspelen door meer instructies of
uitbreidingen. Daarnaast kan aanvullend videomateriaal zoals weblectures (lesopnames) en
kennisclips een meerwaarde zijn in het gebruik van digitale leertechnieken.
4) Van onregelmatige kwaliteitscontrole en -evaluatie naar een accrediteringstraject
Vaak is nog gebrek aan een kritische evaluatie van opleidingen en vormingen. Enerzijds de evaluatie
of ze praktisch in orde zijn en anderzijds of doelstellingen bereikt worden en de deelnemers effectief
iets bijleren. Een opleiding moet meteen geëvalueerd en eventueel bijgestuurd worden, voor deze
een tweede keer gegeven wordt. Dan kunnen negatieve punten snel bijgewerkt worden.
Kwaliteitsindicatoren in de eerstelijnszorg moeten geïntegreerd worden in de doelstellingen van
vormingen.

Hierbij

moeten

indicatoren

bekeken

worden

waarvoor

navorming

ontbreekt.
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Beroepsgroepen moeten nagaan of ze voldoende competenties hebben behouden of bijkomend
verworven om aan de evoluerende maatschappelijke noden van de gezondheidszorg te voldoen.
Kinesitherapeuten hebben een verbetertraject ingevoerd, waarbij ze hun vooruitgang kritisch kunnen
evalueren en kunnen nagaan waar ze nog meer kennis over nodig hebben of willen krijgen.
5) Van financiële drempels naar betere ondersteuning
Vooral kleine tot middelgrote verenigingen drukken hun nood aan meer ondersteuning uit. Ze willen
vooruitgang in hun vormingsaanbod en daarom staan ze open voor moderne leertechnieken, zoals
meer digitalisering. De ontwikkeling hiervan blijft echter een probleem wegens de financiële
drempel, zoals eerder in dit hoofdstuk werd aangehaald. Dit blijft een belangrijk gat tussen het
aanbod en de noden en behoeften.
6) Van verschillen in kennisniveau of voorkeur naar differentiatie
In het aanbod van vormingen moet meer gedifferentieerd worden. Elke persoon heeft een andere
voorkeur welke leervorm hij/zij het liefst volgt. Verpleegkundigen hebben bijvoorbeeld meer nood
aan een sociaal moment bij een vorming, om ervaringen uit te wisselen. Andere personen in een
zelfstandige praktijk volgen liever een e-learning zodat dit de dagelijkse werking niet verstoord, want
ze hoeven dan geen verplaatsing te doen. Hetzelfde onderwerp zou daarom in verschillende
werkvormen moeten aangeboden worden. Dit resulteert in een vormingsaanbod met modules op
maat.
Daarnaast start niet iedereen met dezelfde kennis of hetzelfde inzicht bij een vorming. Voor beginners
zou bijvoorbeeld een voorbereidende kennisclip moeten openstaan, terwijl gevorderden rechtstreeks
kunnen aansluiten bij verdiepende vormingen.
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7.5 SWOT analyse opleidingen, vormingen en intervisies
Interne
analyse

Sterktes
1)

Ervaring met online technieken, zoals e-

Zwaktes
1)

learning en webinar, via éénlijn.be
2)

Kritische evaluatie en snelle bijsturing

invoeren van accrediteringstrajecten.
2)

via stuurgroepen en Raad van Bestuur.
3)

VIVEL kan snel en gemakkelijk inspelen

VIVEL heeft weinig tot geen invloed op het
VIVEL staat niet dicht genoeg bij de
praktijk en bij het werkveld.

3)

op de hulp van experten.

VIVEL moet derden inschakelen voor het
uitbouwen van een (multidisciplinair)
digitaal en sociaal platform.

4)

5)

Door de identificatie van noden en

4)

behoeften kunnen vormingen op maat

zijn of inspraak hebben (nu is niet iedereen

gemaakt worden.

op de hoogte).

Voldoende (financiële) middelen.

5)

Kansen
Externe

1)

analyse
2)

Elke beroepsgroep moet vertegenwoordigd

Kleine organisaties ondersteunen bij het

VIVEL heeft nog te weinig bekendheid.
Bedreigingen

1)

In het vaarwater van andere (kleine)

aanbieden van opleidingen, vormingen

organisaties komen die vormingen

en intervisies.

gebruiken om uit de kosten te komen.

Reeds ontwikkelde digitale

2)

leerplatformen gebruiken die goed

Gebruik blended learning als middel en
niet als doel op zich.

worden beoordeeld in onderwijs.
3)

Connecties gebruiken om samen een

3)

ontwerpteam op te stellen.
4)

Multidisciplinaire teams samenstellen

Te weinig betrekken van klassikale
vormingen zoals ex cathedra lessen.

4)

Commerciële vormingsinstituten.

5)

Zeer veel verschillende regionale of

(verplichten om samen te werken als
‘autoriteit’)
5)

Samenwerken met organisaties om
vormingen op maat van een organisatie

zonespecifieke noden.

te ontwikkelen.
Tabel 9: SWOT-analyse
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8. Aanbevelingen
Na de integratie van de resultaten in een confrontatie van het huidige vormingsaanbod en de noden
en behoeften, werden aanbevelingen geformuleerd om tegemoet te komen aan deze noden en
behoeften. Actiepunten werden toegevoegd om de confrontatie te vertalen in concrete acties.

8.1 Aanbeveling 1: Van een eenzijdig aanbod naar een mix van werkvormen en
thema’s
Evolueer naar een aanbod met een mix van werkvormen en thema’s in opleidingen, vormingen
en intervisies. Bied dit aan in een pakket van verschillende activiteiten, met de combinatie
van kennisoverdracht en de ontwikkeling van vaardigheden en attitudes.

Actiepunt 1: Specifieer de doelgroep en doelstellingen van toekomstige opleidingen, vormingen
of intervisies.
Zo kan de vorming opgesteld worden in samenspraak met de doelgroep. Stel hiervoor een
expertenteam samen. Dit kan bestaan uit verschillende personen zoals:
•

Vertegenwoordigers van de doelgroep

•

Onderwijstechnoloog

•

Lesgever/docent

•

Onderwijsondersteuner

Voor een multidisciplinaire vorming is het belangrijk om te formuleren wat je wil evalueren en welke
input hier tegenover moet staan. Start met de leerdoelen die je koppelt aan de evaluatie.

Actiepunt 2: Maak een afweging van geschikte werkvormen per thema, rekening houdend met de
doelgroep.
Maak een keuze uit (een mix van) de volgende werkvormen, afhankelijk van het thema:
•

Hoorcollege

•

Kennisclip

•

Workshop

•

Videomateriaal

•

E-syllabus

•

Podcast

•

E-learning

•

Skillslab

•

Webinar

•

Digitale databank

•

Weblecture

•

Supervisie, intervisie

•

Screencast

•

Multidisciplinair overleg

Zo kan een workshop beter dienen voor praktijkgerichte handelingen en een e-learning voor korte,
bondige, theoretische boodschappen. Met e-learning en webinars kan ook een afstand overbrugd
worden. Bepaal bijkomend voor digitale werkvormen de juiste platformen.
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Gebruik blended learning als een middel en niet als een doel op zich. Stel de vraag of het nuttig is
voor bepaalde inhoud en hoe het best kan toegepast worden. Voor actiepunten bij het integreren van
blended learning, biedt aanbeveling 4 meer informatie.

Actiepunt 3: Zorg voor differentiatie in thema’s, werkvormen en niveaus.
•

De zelfdeterminatietheorie is een motivatietheorie die autonomie, verbondenheid en
competentie centraal stelt voor betere persoonlijke ontwikkeling en optimaal functioneren.
Betrek daarom deze aspecten in de vormingen.

•

Differentieer indien mogelijk op verschillende niveaus. Het tempo of kennisniveau is niet voor
iedereen even hoog. Eenzelfde e-learning kan bijvoorbeeld voor bepaalde personen 10 minuten
langer duren, als zij meer herhaling wensen. Een platform waar deelnemers zelf kunnen kiezen
welke inhoud ze willen leren en via welke werkvorm, nodigt uit tot meer flexibiliteit en motivatie.

•

Werk een pakket uit waar deelnemers kunnen kiezen voor een werkvorm, bijvoorbeeld een elearning met weinig of veel videomateriaal, een podcast in plaats van een kennisclip en kiezen
tussen een live les of zelfstandig een leerpad doornemen.

•

Een sociaal platform is een meerwaarde in afstandsonderwijs. Hier kunnen deelnemers onderling
discussiëren, vragen stellen of documenten uploaden.

•

Vul het vormingspakket aan met een database waar gezondheidsprofessionals eenvoudig
richtlijnen en nuttige publicaties kunnen opzoeken.

8.2 Aanbeveling 2: Van monodisciplinaire vormingen naar meer samenwerking
Een geïntegreerd ICT-platform waar elke organisatie gebruik van kan maken is een meerwaarde
voor mono- en multidisciplinaire vormingen.

•

VIVEL zou kunnen aansluiten bij het modulair denken. Bied duidelijke, gemakkelijke platformen
en tools aan. Beperk het aantal, zodat geen 100 verschillende softwares nodig zijn.

•

Gebruik een platform met flexibele methoden, zoals bijvoorbeeld e-learnings, waar verschillende
beroepsverenigingen vormingen uit kunnen nemen om hun eigen vormingsaanbod aan te vullen.

•

Zorg dat het platform uniform is op elk toestel. Als iemand een online leerpad wil volgen op zijn
smartphone of iPad, moet het op dezelfde manier werken als in een browser op de computer.

•

Eventueel kunnen pakketten aangeboden worden waar beroepsgroepen uit kunnen kiezen: een elearningplatform, blended onderwijs, sprekers om in te huren, doe-pakketten, cursuswijzers…
(zoals KU Leuven voor navormingen voor huisartsen).
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8.3 Aanbeveling 3: Lokale multidisciplinaire samenwerking
Multidisciplinaire samenwerking gebeurt best op lokaal niveau.

Actiepunt 1: Investeer meer in werkgroepen voor professionals en eerstelijnskringen.
Stem dit goed af met lokale coördinatoren van beroepsverenigingen. De volgende thema’s zijn
cruciaal voor deelnemers:
-

Hoe run ik een eerstelijnszone?

-

Hoe breng je actoren samen?

-

Wat zijn valkuilen in samenwerking?

Meer multidisciplinaire samenwerking is belangrijk omdat veel beroepsgroepen elkaars expertise
onvoldoende kennen. Daarnaast moeten vormingen afgestemd worden op lokale noden.
Actiepunt 2: Regelmatige multidisciplinaire samenwerking vertrekt het best vanuit een
gelijkwaardig partnerschap van beroepsgroepen waarbij in co-creatie samen gewerkt wordt aan
een project en dit nadien ook samen wordt uitgevoerd.
Het is belangrijk dat er een goed introductiemoment is met een verplichte face-to-face meeting.
Hierbij wordt vertrokken vanuit een casus. Daarna volgen opdrachten waarbij elke expertise de nodige
inbreng moet leveren. Ze moeten elkaar nodig hebben om een antwoord te vormen voor een patiënt.
Na de introductie van een casus kan online materiaal aangeboden worden zoals leerpaden en video’s.
Bij het volgende contactmoment moeten ze hiermee aan de slag gaan en gaan ze in discussie. Zorg
daarna voor een (verplichte) feedbacksessie.

8.4 Aanbeveling 4: Van klassieke nascholingen naar digitale leertechnieken
Werken met blended learning vraagt een grondige voorbereiding en een doordachte aanpak.
Actiepunt 1: Start het traject met een face-to-face introductie, omdat online leren nog afschrikt.
Persoonlijk contact is nodig: ze leren elkaar kennen en de inhoud is meteen helder. Het is belangrijk
dat mensen weten dat er anderen zijn. De stap om vragen te stellen is kleiner en ze vragen meer
feedback. Dit is belangrijk wanneer het om een groepsopdracht gaat.
Na het introductiemoment kunnen ze online aan de slag. Naargelang de grootte van het traject kunnen
ze tussentijds samenkomen of op het einde een contactmoment bijwonen.
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De toepassing van online leren schrikt vaak af. Start daarom met het schetsen van de meerwaarde
voor elke professional en begeleid hen in het traject voor implementatie.
Vermeld duidelijk en concreet:
➢

Het doel;

➢

Waarom is het belangrijk dat ze deze inhoud leren?

➢

Wat moeten ze kennen en kunnen?

➢

Welke verwachtingen zijn er?

Motiveer de deelnemers voldoende, want sommigen zijn geen fan van actieve werkvormen. Leg uit
dat bepaalde oefeningen nodig zijn voor een betere opname en dat dit gekoppeld kan worden aan
eerdere kennis.
Geef docenten daarnaast de tijd om in te werken. Dit traject verloopt niet vanzelf. Tijd en ruimte is
nodig om het op punt te stellen en bij te sturen waar nodig.
Maak bovendien een handleiding voor de lesgever of docent. Hier kunnen bijvoorbeeld tips in staan
over hoe een cursustekst online kan aangeboden worden of het toevoegen van (rechtenvrije)
achtergrondmuziek.

Actiepunt 3: Maak een duidelijke en gebruiksvriendelijke handleiding en inhoudstafel bij het
online studiemateriaal.
Zorg voor een introductie per hoofdstuk, met doelstellingen en verwachtingen. Geef hierbij de
studiebelasting aan.
Het is aangewezen om een inhoudstafel en een samenvatting van de cursus te uploaden. Plaats
daarnaast een A4 online waarin de input, verwerking en evaluatie is uitgewerkt met een tijdspad
erbij. Hier kan de zorgverlener steeds op terugvallen.

Actiepunt 4: Maak een gedoseerde e-learning of kennisclip die niet te lang duurt, anders raken
deelnemers hun aandacht en concentratie kwijt.
Zorg voor korte en bondige inhoud en koppel steeds een verwerkingsopdracht aan theorie, ongeacht
de vorm van het theoretisch deel (tekst, leerpad, opname, podcast, kennisclip of video). Varieer in
het gebruik van werk- en opdrachtvormen (paper schrijven, kennistoets, groepswerk…). Vertrek
daarbij vanuit casuïstiek.
Geef voldoende feedback, opvolging en begeleiding bij het online studiemateriaal.
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8.5 Aanbeveling 5: Van onregelmatige kwaliteitscontrole en -evaluatie naar een
accrediteringstraject
De opleidingen, vormingen en intervisies moeten steeds objectief en kritisch geëvalueerd
worden en bijgestuurd waar nodig.

Actiepunt 1: Accrediteringstrajecten bieden een ondersteuning voor eerstelijnsprofessionals,
zowel voor mono- en multidisciplinaire samenwerking.
Vanuit VIVEL of andere instanties zouden bepaalde onderwerpen verplicht moeten zijn om een
opleiding, vorming of intervisie over te volgen. Het bijhouden van een persoonlijk beroepsportfolio is
een opstart naar kwaliteitsbevordering.
Daarnaast moet multidisciplinaire samenwerking via vormingen en intervisies op consequente basis,
verplicht worden.

8.6 Aanbeveling 6: Van financiële drempels naar betere ondersteuning
(Kleine) organisaties van professionals moeten we actief ondersteunen bij het aanbieden van
opleidingen, vormingen, intervisies.

Vooral kleine tot middelgrote verenigingen drukken hun nood aan meer ondersteuning uit. VIVEL kan
via het eigen uitgebouwde aanbod en platform deze kleine organisaties helpen om vormingen te
verspreiden en de multidisciplinaire samenwerking te bevorderen. Bovendien kunnen deze kleine
verenigingen meer aan de slag gaan met digitale leertechnieken.
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9. Conclusie
In dit onderzoek werd nagegaan wat de good practices zijn voor innovatieve en multidisciplinaire
opleidingen, vormingen en intervisies in de toekomst voor de eerste lijn. Daarvoor werd eerst het
huidige beschikbare aanbod in kaart gebracht.
Uit de resultaten van het deskresearch in Vlaanderen en interviews met eerstelijnsactoren bleek dat
het huidige blended en multidisciplinaire navormings- en intervisieaanbod voor de eerste lijn in
Vlaanderen bestaat uit voornamelijk monodisciplinaire vormingen en af en toe multidisciplinaire
sessies. Deze vinden plaats door in de eerste plaats studiedagen te organiseren met ex cathedra lessen
en interactieve workshops, gevolgd door e-learning en vormen van blended learning. E-learning en
blended learning wordt vaker toegepast door beroepsgroepen met een accreditatietraject, zoals
huisartsen, kinesisten en apothekers. De thema’s worden aangepast aan de praktijkvraag en staan
dicht bij de realiteit van het werkveld. Uit het internationale deskresearch blijken thema’s steeds
afgestemd te zijn op de praktijk, zoals communicatie met patiënten, eHealth, nieuwe technologieën
en zorg bij chronische ziekten. Verder passen ze dezelfde werkvormen toe zoals conferenties,
symposia, lezingen en seminaries, aangevuld door nieuwe methoden zoals videomateriaal, e-learning
en m-learning. Kwaliteitskringen en supervisie activiteiten worden in Vlaanderen en in internationale
landen regionaal georganiseerd. In Vlaanderen zijn dit bijvoorbeeld LMN’s, LOK’s, intercollegiaal
overleg en beroepskringen.
Thema’s in navormingen en intervisies moeten afgestemd worden op de noden en behoeften van de
professionals in de eerste lijn. Eerstelijnsactoren gaven in diepte-interviews aan dat ze praktische
zaken willen behandelen waar ze meteen mee aan de slag kunnen gaan. De onderwerpen moeten
actueel zijn en relevant voor (toepassing in) het werkveld. Daarnaast blijkt vooral nood te zijn aan
een combinatie van activiteiten en werkvormen. Het eenzijdige aanbod moet evolueren naar zowel
hoorcolleges,

workshops

en

e-learnings

als

een

skillslab,

videomateriaal,

casuïstiek

en

interdisciplinair werken. Hoewel de meeste organisaties aangeven dat meer samenwerking tussen
verschillende beroepsorganisaties en tussen beroepsgroepen nodig is, bieden ze voornamelijk
monodisciplinaire vormingen aan. Multidisciplinaire vormingen dienen met een gemeenschappelijke
basis te gebeuren. Dit kan bijvoorbeeld door een plenaire sessie voorafgaand aan de effectieve
vorming. Deze input leidde tot de volgende aanbevelingen (met actiepunten):
•

We evolueren best naar een mix van werkvormen en thema’s in opleidingen, vormingen en
intervisies. Dit wordt best aangeboden in een pakket van verschillende activiteiten, met de
combinatie van kennisoverdracht en de ontwikkeling van vaardigheden en attitudes.

•

Multidisciplinaire samenwerking gebeurt best op lokaal niveau.

•

De opleidingen, vormingen en intervisies moeten steeds objectief en kritisch geëvalueerd
worden en bijgestuurd waar nodig.

•

(Kleine) organisaties van professionals moeten we actief ondersteunen bij het aanbieden van
opleidingen, vormingen, intervisies.
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De combinatie van werkvormen zou blended learning moeten includeren. Om deze aanpak te doen
slagen, volgt VIVEL best enkele principes. Deze werden geïdentificeerd door het afnemen van
interviews met onderwijstechnologen en -coördinatoren van hogescholen en universiteiten, als
experten ter zake. Ten eerste is starten met een face-to-face introductie cruciaal voor persoonlijk
contact, motivatie en om de stap tot feedback vragen kleiner te maken. Daarnaast moet het doel, de
verwachtingen en de meerwaarde van dit leertraject duidelijk uitgelegd worden. Bovendien wordt
best een gebruiksvriendelijke handleiding en inhoudstafel toegevoegd aan het online studiemateriaal.
Differentiatie is verder een belangrijk onderdeel in blended learning, omdat niet iedereen start met
hetzelfde kennisniveau of graag kiest voor dezelfde activiteit. Zorgverleners zouden zelf moeten
kunnen kiezen uit thema’s en werkvormen op bijvoorbeeld een online platform. Ten slotte is het
belangrijk om theorie steeds aan een oefening of opdracht te koppelen, om het effectief leren te
bevorderen. Daarom werden de volgende aanbevelingen (met actiepunten) geformuleerd:
•

Werken met blended learning vraagt een grondige voorbereiding en een doordachte aanpak.

•

Een geïntegreerd ICT-platform waar elke organisatie gebruik van kan maken is een
meerwaarde voor mono- en multidisciplinaire vormingen.

Tot slot hebben deze resultaten geleid tot de genoemde centrale aanbevelingen voor een krachtig
blended en multidisciplinair vormings- en intervisieaanbod voor professionals in de eerstelijnszorg.
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11. Bijlagen
11.1 Informatiebrief
Innovatief en multidisciplinair vormingsaanbod voor de eerste lijn
Geachte,
U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een onderzoek naar het aanbod van innovatieve
en multidisciplinaire vormingen voor zorgverleners in de eerste lijn.
Doelstellingen en verloop van de studie
Deze studie wil in kaart brengen welke good practices er zijn rond innovatieve en
multidisciplinaire vormingen voor de eerste lijn. Het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn
(VIVEL) gaat in de toekomst multidisciplinair en via blended learning werken, daarom willen
ze in samenwerking met de Academie voor de Eerste Lijn inzicht krijgen in:
➢
➢
➢

Het huidige innovatieve, blended en multidisciplinaire vormingsaanbod voor de eerste lijn;
Het verloop en de positieve en negatieve aspecten van dit huidig aanbod;
Hoe een ideaal innovatief en multidisciplinair vormingsaanbod eruitziet in de toekomst.

We zouden daarvoor graag interviews afnemen met sleutelfiguren van beroepsorganisaties.
Wij stellen u voor om aan deze studie deel te nemen omdat u een rol hebt in de organisatie
van vormingen en/of kennis heeft van hoe vormingen verlopen en welke de succesfactoren
zijn.
We vragen u hierbij om een diepte-interview bij te wonen dat peilt naar de volgende zaken
in bijlage (interviewguide).
Het afnemen van het interview zal ongeveer 1 uur van uw tijd in beslag nemen en zal
afgenomen worden persoonlijk, telefonisch of online tussen 8/01/2020 en 19/01/2020.
Beschrijving van de risico’s en van de voordelen
Uw deelname aan deze studie houdt geen enkel gezondheidsrisico in.
U kan, door het delen van uw kennis en/of ervaringen, bijdragen aan een beter innovatief
en multidisciplinair vormingsaanbod voor zorgverleners in de eerste lijn.
Als u aan deze studie deelneemt, moet u weten dat:
➢

Gelieve de interviewguide op voorhand door te nemen, zodat u weet welke zaken aan bod komen
in het interview en waar we met deze bevraging een antwoord op willen krijgen. Eventueel kan
u dit met collega’s bespreken.

➢

We zijn op zoek naar personen die hier effectief kennis over hebben. Indien u denkt dat u niet de
aangewezen persoon bent voor dit interview, maar iemand anders kent binnen de organisatie die
hier meer over weet, kan u ons doorverwijzen.

➢ Uw deelname is vrijwillig en kan op elk moment stopgezet worden; er kan op geen enkele
manier sprake zijn van dwang.
➢ De gegevens die in het kader van uw deelname worden verzameld, zijn volledig anoniem.
Er worden geen persoonsgegevens zoals naam, geboortedatum, adres, enz. verzameld.
Bij de publicatie van de resultaten is uw anonimiteit verzekerd.
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➢ Indien u extra informatie wenst, kan u altijd contact opnemen met de onderzoekers. Als
u bijkomende informatie wenst, maar ook ingeval van problemen of als u zich zorgen
maakt, kan u contact opnemen met de onderzoeker (Marte Wuyts) via
(marte.wuyts@ucll.be) of via het telefoonnummer +32 498975272.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Caroline Verlinde, VIVEL
Roy Remmen, Academie voor de Eerste lijn
Sandra Martin, UCLL
Marte Wuyts, UCLL
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Bijlagen

Interviewguide
Verklaring begrippen:
▪

Eerste lijn betekent rechtstreeks toegankelijke hulp en zorg. Het gaat om medewerkers die
in

direct

contact

thuisverpleegkundigen,

staan

met

hulpvragenden.

vroedvrouwen,

ergo-

en

Hieronder

vallen

huisartsen,

kinesitherapeuten,

podologen,

eerstelijnspsychologen en psychotherapeuten, psychiatrische thuiszorg, maatschappelijk
werkers, diëtisten, apothekers, tandartsen, ...
▪

E-learning of electronic learning is leren of opleiden met behulp van het internet. Een
cursus geleverd via een webbrowser. Het is een vorm van afstandsleren.

▪

Blended learning slaat op het leren door een combinatie van online vormingen en
contactonderwijs. Tijdens contactmomenten is zo meer tijd voor verdiepende discussies en
oefeningen om kennis en vaardigheden actief te verwerken en toe te passen.

▪

Een webinar is een lezing, workshop, college of soortgelijke presentatie of vorm van
kennisoverdracht die plaatsvindt via het internet. Dit is een klassikaal moment dat live wordt
uitgezonden.

▪

Monodisciplinair betekent met één discipline werken.

▪

Multidisciplinair betekent met verschillende disciplines werken.

▪

Interdisciplinair betekent ‘tussen de disciplines’, niet beperkt tot de eigen discipline
(vakgebied), maar er wordt een tussenpositie gecreëerd.

▪

Supervisie/Intervisie is een individueel leerproces, waarbij wordt ingegaan op de
persoonlijke leervragen die iemand heeft ten aanzien van zijn of haar werk (casusgericht
leren). De bedoeling is om te leren onder begeleiding door te reflecteren op eigen
werkervaringen.
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Indien u geen antwoord kan formuleren op een vraag, zal de interviewer met u verder gaan
naar de volgende vraag.

SECTIE 1: BASISGEGEVENS
1. Wat is uw functie?
2. Voor welke beroepsorganisatie doet u dit interview?
3. Wat is uw opleiding?

SECTIE 2: HUIDIG VORMINGSAANBOD
1. Welke innovatieve opleiding of vormingen m.b.t de eerste lijn biedt uw organisatie
aan?
a) Welke onderwerpen komen aan bod in deze opleidingen en vormingen?
Enkele voorbeelden: inter- en/of transdisciplinaire samenwerking, doelgerichte zorg,
zelfmanagement, communicatiestrategieën, leidinggeven, kwaliteitsmanagement, eHealth,
zorgorganisatie, zorgcoördinatie, managementtools.

b) Welke (innovatieve) werkvormen komen in deze opleidingen en vormingen voor?
Enkele voorbeelden: hoorcollege, symposium/studiedag, webinar, workshop, masterclass, elearning, e-learning met intervisie/supervisie, blended learning, supervisie- of
Intervisiegroepen.

c) Zijn deze vormingen mono- of multidisciplinair?
d) Welke evaluatievormen worden gebruikt voor deze opleidingen en vormingen?
Enkele voorbeelden: mondeling examen, schriftelijk examen, praktijkexamen,
paper/werkstuk, ontwerp/product, verslag, presentatie, self- of peer- assessment,
portfolio, procesevaluatie, vaardigheidstoets, geen.

e) Door wie worden deze opleidingen en vormingen gegeven?
f) Welke achtergrond hebben de lesgevers van deze opleidingen en vormingen?
g) Is er een samenwerking met andere organisaties/beroepsverenigingen voor de
opleidingen en vormingen?
Indien ja: vraag h
Indien nee: vraag i
h) Met welke organisaties is een samenwerking voor de opleidingen en vormingen?
i) Wat maakt deze vormingen innovatief?
j) Wat loopt goed in deze vormingen, m.b.t. werkvormen en evaluatievorm?
Bijvoorbeeld bij e-learning is het tijd- en plaats onafhankelijk.
k) Wat loopt minder goed in deze vormingen?
l) Hoeveel keer zijn deze vormingen reeds gegeven?
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SECTIE 3: IDEAAL VORMINGSAANBOD
2. Mocht u in de toekomst nog opleidingen en vormingen aanbieden, welke (combinatie
van) werkvorm(en) heeft dan uw voorkeur?
3. Indien morgen een nieuw innovatief multidisciplinair aanbod voor de eerste lijn
wordt uitgebouwd door VIVEL, hoe zou dit er dan idealiter moeten uitzien? Formuleer
hiervoor belangrijke kritische succesfactoren.
4. Heeft u nog bijkomende informatie, vragen of bedenkingen die u met ons wenst te
delen?
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11.2 Interviewguide onderwijstechnologen en -coördinatoren
Algemeen
1. Wat is uw functie?
2. Wat is uw opleiding?

Blended learning
3. In welke gezondheidsopleidingen maken jullie gebruik van blended learning trajecten?
4. Bieden jullie opleidingen aan voor volwassenen onderwijs?
4a. Zit er blended learning in deze opleiding vervat?
4b. Hoe wordt het op afstand leren ervaren met deze werkvormen?
6. Hoelang maken jullie al gebruik van blended learning?

Do’s en don’ts
7. Wat loopt er goed in de blended trajecten? (op vlak van werkvorm, praktische zaken)
8. Wat loopt er niet goed in de blended trajecten?
9. Welke tips en tricks kan je geven om de innovatieve werkvormen ingang te doen vinden
op het terrein?
10. Kan je enkele best practices formuleren hoe we de mensen brengen tot deze
vormingen?

11. Maken jullie gebruik van interdisciplinair onderwijs?
11a. Op welke manier?
12. Hoe pakken we een blended traject best multidisciplinair aan?
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