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Een modern leerplatform voor huisartsen
Het eerste volledig digitale navormingsplatform voor huisartsen is gelanceerd door het Academisch Centrum voor Huisartsen (ACHG) 
aan de KU Leuven. Onze huidige kennismaatschappij en de snel wijzigende inzichten binnen de medische wereld vereisen van artsen
een grote verantwoordelijkheid om hun competenties voortdurend te blijven ontwikkelen en bij te sturen. Artsen moeten in de huidige
context ook over meer dan enkel medische vaardigheden en competenties beschikken: een arts moet kunnen samenwerken, 
communiceren en managen. Levenslang leren is de sleutel om dit waar te maken. Universiteiten spelen een belangrijke rol in het 
aanleveren van dit aanbod. Zij hebben de didactische en wetenschappelijke expertise in huis en garanderen zo een kwaliteitsvolle 
impact op de praktijk.

Het ACHG speelt al langer een grote en pionierende rol in het 
navormingsaanbod voor huisartsen. Zowel het aanbod als de formule
van de navorming worden maximaal afgestemd op de meest recente
didactische inzichten, op de leerbehoeftes van de huisartsen en
op de actuele noden in de gezondheidszorg. Daarom heeft het ACHG
een groot, inhoudelijk en didactisch gevarieerd aanbod (blended
aanbod) ontwikkeld waarvan dit online leerplatform het sluitstuk
is. Dit interactieve leerplatform omvat een aanbod van 20 leer-
modules verdeeld over een 40-tal hoofdstukken over uiteenlopende thema’s: de medische systemen zoals onder andere hart- en long-
ziekten komen aan bod maar ook psychosociale thema’s zoals ouderenmishandeling en verslaving. Het geheel wordt aangevuld met 
ondersteunende materialen opgenomen in de digitale bibliotheek. Artsen doorlopen een hoofdstuk naar keuze, leren de theorie,
maken oefeningen en testjes en kunnen op het einde van de leeractiviteit accreditering aanvragen. Een superviserend algoritme 
detecteert en analyseert de bewegingen van de gebruiker tijdens het doorlopen van de leermodule: doorlooptijd, invullen van de 
oefeningen, aantal pogingen en het aantal juiste antwoorden.

Een digitale leervorm gaat verder dan het loutere vertalen van
analoge cursussen en materiaal naar een onlineplatform of het 
publiceren van een ‘test-uw-kennis’ pagina’s. Lange leesteksten zijn
motivatiekillers en e-learning onder de vorm van vraag en antwoord
zorgt amper voor een leereffect. Voor de lerende is het belangrijk
dat er interactie nodig is, dat er feedback wordt voorzien, dat er
ondersteunend materiaal aanwezig is en dat er verwezen wordt naar
de dagelijkse praktijk. De pandemie met de bijhorende lockdown heeft
de fysieke en mentale drempelvrees tot het volgen van digitale lessen
verlaagd en artsen doen inzien dat deze manier van leren niet onder-
geschikt hoeft te zijn aan contactnavorming.

Deze aanpak van levenslang leren past perfect in de huidige maatschappelijke en wetenschappelijke context: professionals leren
interactief, behoefte-gestuurd, op eigen ritme en hebben toegang tot een actueel, wetenschappelijk onderbouwd en uitgebreid
aanbod lesmateriaal.

Prof. dr. Birgitte Schoenmakers, verantwoordelijke Navorming ACHG

Prof. dr. Bert Aertgeerts, Diensthoofd ACHG

Severine Thonnon, stafmedewerker didactiek

Lisa Van der Auwera, stafmedewerker communicatie


