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Thema 

Het thema voor dit symposium is onderwijs en toetsing van visueel diagnostische vaardigheden. Met 

het toenemende belang van medische beeldvormingstechnieken bij het stellen van diagnoses, neemt 

ook het belang toe van inzicht in de visueel diagnostische vaardigheden. Deze vaardigheden spelen 

binnen de sterk visueel georiënteerde specialismen – zoals radiologie, pathologie en dermatologie – 

een belangrijke rol. Moderne technieken zoals eye tracking bieden een goed inzicht in het 

‘kijkgedrag’ van zowel experts als beginners, en bieden zo de mogelijkheid om conclusies te trekken 

voor het onderwijs in visueel diagnostische vaardigheden.  

 

Doel 

Het doel van dit symposium is de vertaling van inzichten uit recent onderzoek over visueel 

diagnostische vaardigenheden naar medisch onderwijs. Er zal daarbij ook ingegaan worden op de 

consequenties voor de toetsing en studie-regulatie van deze vaardigheden. 

 

Doelgroep 

Dit symposium is relevant voor eenieder die zich bezig houdt met onderwijs in visuele medische 

domeinen (o.a. radiologie, pathologie, dermatologie). Dit geldt voor zowel onderwijs in de studie 

geneeskunde, als voor de opleiders in de specialismen.  

 

Opzet 

Tijdens dit symposium zullen vier onderzoekers kort hun bevindingen presenteren in dit domein: 

- Thomas Jaarsma presenteert expertise-effecten binnen de pathologie aan de hand van verbale 

data en oogbewegingsdata; 

- Ellen Kok beschrijft expertise-effecten binnen de radiologie: wanneer kijken studenten zoals 

radiologen en wat moeten ze juist nog wel leren? 

- Cécile Ravesloot presenteert een onderzoek naar de verschillen in kwaliteitsaspecten van 

toetsing met twee- versus driedimensionale beelden; 

- Anique de Bruin gaat in op de inschatting van studenten van hun prestaties bij het leren van 

visueel diagnostische vaardigheden, en de invloed hiervan op studieregulatie.  

 

Vervolgens zal in een plenaire discussie onder leiding van radioloog en docent Simon Robben 

geprobeerd worden deze bevindingen te vertalen naar onderwijs. Vragen die in deze discussie 

centraal staan, zijn: Wat betekenen expertise-effecten nu voor de inrichting van onderwijs? En hoe 

kan toetsing zo goed mogelijk aansluiten op de praktijk? Simon Robben heeft veel ervaring als docent 

en zal praktisch beschrijven hoe onderwijs in visuele diagnostiek gebruik kan maken van 

wetenschappelijke inzichten, en hoe wetenschappers kunnen zorgen dat onderzoek aansluit op de 

praktijk. 
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