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Introductie

Hoewel digitale training en onderwijs de potentie hebben om chirurgisch onderwijs te verbeteren, worden 
digitale resources nog niet gestructureerd geïmplementeerd in Nederlandse regionale opleidingscurricula. Het is 
onduidelijk welke digitale resources gebruikt worden en er is geen inzicht in de visie van AIOS. Met deze 
interview studie willen wij daarom een overzicht creëren van gebruikte digitale resources en nagaan wat de 
ervaringen en verwachtingen van AIOS op het gebruik hiervan zijn.

Methode

AIOS werden semigestructureerd geïnterviewd over het huidig chirurgisch onderwijs en reeds 
geïmplementeerde digitale resources en de toekomst van de chirurgische opleiding en de rol van digitaal 
onderwijs hierin. Interviews werden thematisch geanalyseerd en continueerden tot data saturatie optrad.

Resultaten

Uit iedere opleidingsregio interviewden wij twee AIOS, resulterend in 16 interviews. Vijf categorieën digitale 
resources werden gebruikt; kennis databases, kennis delen, e-learnings, skills trainers en serious games. 
Daarnaast benoemden AIOS vier relevante thema’s voor gebruik van digitale resources: voorwaarden, 
voordelen, nadelen en algemene onderwijsthema’s. AIOS zagen veel voordelen voor gebruik van digitale 
resources, met name voor onderwijs beschikbaarheid en als ondersteuning van algemene onderwijsthema’s: 
onderwijsinhoud, onderwijstijd en autonomie. Nadelen voor het gebruik zagen AIOS door de noodzaak voor 
fysieke training en moeilijkere interactie.



Overzicht van gebruikte digitale resources en relevante thema's zoals benoemd door AIOS

Conclusie

AIOS zijn enthousiast over het gebruik van digitale resources al zijn er haken en ogen. Het is daarom 
noodzakelijk dat resources geïmplementeerd worden die werkzaam en breed gedragen zijn. Voor het bouwen 
van toekomstbestendige curricula is de volgende stap daarom het uitdiepen van de perspectieven van AIOS en 
opleiders, hetgeen gedaan zal worden met een landelijke Delphi studie.
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