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"Vroege herkenning von reumqtoïde ortritis bliift
buitengewoon belongriik. Snel ingriipen met
reumoremmende medicotie kon ie vooruitzichten
enorm verbeleren: minder schode oon gewrichten,
minder involiditeit en minder piin."

Killy von der Zwoog geeft sinds 2Ol0 ols poliëntdocenl (zools

Potlent Portners voker worden genoemd) es con sludenten genees-

kunde in hel gewrichtsonderzoek bij reumoto de orlritis (RA) Zelf

heeft zii deze ziekle ol 34 loor en ze kon don oo[ ols geen onder

uitleggen hoe le de eersle lekenen von RA opmer[|. Ki1]y is de motor

ochÍer heï dlgitoliseringsprolect von de Stichting Cnderwiis-

progronnmo Polient Portners. Het plon om met de beperkïe eigen

middelen en op eigen krocht een e-leorning le oniwikkelen voor de

potiëntdocenten onlsiond een ioor geieden. Killv: "\rye werden ge-

confronteerd met een kwetsbore en ouder r'r,ordende groep poliënl-

docenten, een bilzonder sterk en positief gewoordeerd onderwijs-

progrommo en een potentieel oon nieuwe ionge docenïen met reu-

mo die gewend ziln te 1even, te werken en te ieren ln een digitole

omgeving. Dot geldt overigens ook voor de genees[undestudenten

en zorgprofesslono s oon wie we onderwiis ge,,,en '

Zo rees het plon om beter in te spelen op het eren vio de digitole

weg. Een driekopplge redoclie, besloonde uit proiecl eider Kitly von

der Zwoog, reumoto oog Hons Cots en secrelorts Potient Portners

ldogreet llumo do, begon vo goede moed oon een ver[enning von
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de mogelilkheden. Von meet of oon wos hielden met didoctiek, vormgeving en tech-

duidelilk doï er geen ICT-bureou zou woT- niek. De potient-docenïen (Potient Portners)

den ingeschoked. Kitty zegt hierover: "Niet leverden ook input De e-leorning die er nu

olleen vonwege de kosten, voorol ook om- ligt, ís zeker geen eindproduct.

dot er bi1 hel moken von een e'leorning "Gebruikerservoring en veronderende in-

obsoluuÍ inhoudsdeskundigen betrokken zichten in de reumotologíe kunnen op elk

moeten ziin. ln ons gevol ziin medische moment leiden tot oonpossingen."

hoofd- en bilzoken in ons onderwiis sterk

bepolend voor de [euze von digitole mid- Kleurciik en vroliik
de en en de wiize woorop deze worden De e-leorning bestoot uit zeven modules:

ingezel. lnhoudelilk overleg met een ICT bosiskennis, pols, hond, knie, enkel, voet

bureou zou ieveel insponning en tiid kos- en medicotíe. Het onderwerp is vroliik en

ten." kleurrilk benoderd zodot je vergeet dot

Coit opgeleid ols lCï-er pokte Kitty de klus sommige onderdelen von de theorie best

voortvorend oon. "lk vind het een sport om tooi ziin Denk oon de onotomle von de

uit te goon von bescheiden middelen en verschíllende gewrichtsgroepen. Bliiverrost

zelf beeldmoteriool te mcken en te zoeken wos men door o le digitole mogelilkheden

noor geschikte progrommos en bronnen." die goondeweg het proces konden worden

Echtgenoot (filmer/fotogroof) Gobe von toegepost, voriërend von bewegende

der Zwoog steide zich beschikboor ols 3D-onimoties, oefeningen en lnteroctieve

vriiwilliger. Eind ;uni 2014 Lon de eerste testen tot Íi ms en l-buttons voor verdiepen-

proefmodule worden bekeken. de informotie. De modules hebben olle

De redoclie kreeg groen icht om een e- dezelfde indeling en er kon op verschil-

leorning voor de stichting te ontwerpen. lende monieren worden genovigeerd.

Doiwerd een inlensief mocr ook bilzonder De e-eorning is op onderdelen ook brulk-

inspirerend proces. Hons Cots boog zich boor in het reumoonderwils oon genees-

von liid tot tiid over de reumo-inhoud en kundestudenten en ondere zorgprofessio-

outoriseerde deze, terwiil Kitty en ldogreet nols. Moor voorol nieuwe potiëntdocenten

lekst en beeld oondroegen en zichbezig zullen tijdens hun opeiding profiteren von

Stichting Onderwij sprogramma Patient Partners, www.patient-
partners.nl, maakt zich sterk yoor vroege herkenning yan reuma-
toïde artritis (RA) door lessen te organiseren voor geneeskunde-

studenten en andere lorgprofes sionals.
Het afgelopen iaar heeft de stichting enkele belangrijke yernieu-

wingen gerealiseerd. Zo kreeg het onderwijsprogramma een

grondige update en werd een digitale versie hieruan in de vonn
van een e-learning uitgebracht.
In 2015 organiseert de stichting weer een opleiding voor nieuwe
patiëntdocenten. Heb je de diagnose reumatoïde artritis (RA) en

hbo werk-/denkniyeau en ben je geïnteresseerd in de opleiding,
nteld je dan aan bij secretariaat@patientpartners.nl. Op www.
patientpartners.nl is meer te lezen oyer toelating en deelname.

(;ryt von der Zwoog: Hst i5 ssn spat' :- '

te goon von bescheiden middelen.

de e-eorning Kitly: "We merken doi c--..-
ten er vook geen idee von hebben wo- l-:
werk precies inhoudt. Ook de impoct vc-

de confrontotie met de eigen ziekle er : 
=

von loïgenolen wordt vook onderschc-.

Doordot een groot deel von de cursus "-
dlgitoof in woord en beeld' verloopl. z, -

len cursísten ol in een vroeg sïodium bei=-

weten wol het werk von de Potient Po::'e-.

inhoudt en zo weloverwogen kunnen ce

sluiten of ze meedoen oon de troíning.'

Blended learning
De voorde en ziin legio. "Cursisten [ri ge -

de lesstof op een heel duidelilke monle'

onder ogen, speels, oonÍrekkeliik, uitdc

gend en motiverend." No de online li-- s'

studie en evenluee een kilkstoge volgt ee-

driedoogse proktijktroiníng onder beg= 
= 

-

oing vor- een teunololoog er e'voÍe: 'l -

ners. Kitly: "Deze combinotie von onis-

wijsvormen wordt ook wel 'b ended lec-

ning' genoemd, de sïerke konlen von -'o: '

tioneel contocïonderwiis, de ervornge' : =

de stoge op een von onze wer[plek.e'

biedt, en de effectiviteit von digiioo e':-
versterken en ondersteunen elkoor. Ti o='.
de troining wordt heï geieerde besp,c<=-

en verwerkt. Doordot de cursisten zl:'
goed lur^ren voo'6ereider gool c: -' j '

ners direct de diepte in met de p'c[- < .:-
ret gewrichlsonoe zoe. oe'er 'r=' . :

drochten en discussie. "
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