Korte Praktijk Beoordeling
Jaar 1

Jaar 2

……………………...
Naam aios:
Behandelcontext en patiëntenpopulatie:
Patiëntprobleem / stoornis:
Individueel / systeemgesprek:
Doel of focus van het contact:
Complexiteit:

Jaar 3

Jaar 4

……………………
.. / .. / ....
Beoordelaar:
Datum:
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
Laag / Normaal / Hoog

Professionaliteit

Communicatie

Medisch handelen

Competentie

Leerpunten

Jaar 5

O

G

B

1.1 De medisch-psychiatrische kennis van de aios is toereikend in de beoordeelde situatie







1.2 De aios past de medisch-psychiatrische kennis adequaat toe







1.2 De aios toont adequate diagnostische vaardigheden









1.2 De aios maakt een passende afweging betreffende behandelingsmethode, voert deze
adequaat uit en stelt deze adequaat bij
1.3 De aios doet een adequate risicotaxatie, relevant voor de beoordeelde situatie, en
handelt hier adequaat naar

















1. Totaal beoordeling Medisch handelen







2.1 De aios creëert een goede werkrelatie, zoals blijkt uit het scheppen van vertrouwen,
eerlijkheid, openheid en veiligheid
2.1 De aios heeft zicht op de interacties binnen de context van het gesprek en is in staat
hiermee adequaat om te gaan
2.2 De aios luistert goed naar gesprekspartner(s) en heeft oog voor zaken die op
betrekkingsniveau spelen
2.2 De aios verkrijgt doelmatige relevantie patiënteninformatie

























2.3 De aios geeft op begrijpelijke wijze relevante informatie









2.3 De aios onderhandelt zo nodig op adequate wijze met de patiënt en/of diens familie









2.4 De aios doet adequaat mondeling verslag









2. Totaal beoordeling Communicatie







7.1 De aios toont respect voor de patiënt en andere gesprekspartners






















 Het adequaat hanteren van de eigen gevoelens en gedrag







7. Totaal beoordeling Professionaliteit







7.2 De aios is in staat te reflecteren op zichzelf tijdens het beoordeelde contact, blijkend uit:
 De vrijheid om keuzes te maken ten aanzien van de eigen rol:
o
o
o
o

in het hanteren van afstand en nabijheid
in het hanteren van overdracht en tegenoverdracht
in het hanteren van het betrekkingsniveau naast het inhoudsniveau
in het hanteren van uit de stoornis voortkomende wijzen van interacteren

……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

NVT

Korte Praktijk Beoordeling Overdracht
Jaar 1

Naam aios:

Jaar 2

……………………

Jaar 3

Beoordelaar:

…………………

Leerpunten

Competenties

Jaar 4

Datum:

Jaar 5

.. / .. / ....

O

G

B

1.1, 2.4, 3.1 De opbouw van het betoog is logisch







2.4, 3.1 De aios presenteert de casus op een begrijpelijke en informatieve wijze







3.1, 6.2 De aios presenteert de casus kort en bondig







3.1, 7.2 De aios gaat adequaat om met vragen







3.1, 7.2 De aios gaat adequaat om met kritiek







Totaal beoordeling







NVT



……………………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….……………

O = onder niveau: deze competentie vereist aandacht, is (nog) niet van het vereiste niveau van complexiteit en/of
zelfstandigheid dat op het aangegeven tijdstip verwacht mag worden
G = goed op niveau: deze competentie wordt goed beheerst, op het vereiste niveau van complexiteit en/of zelfstandigheid
dat op het aangegeven tijdstip verwacht mag worden
B = boven niveau: de beheersing van deze competentie stijgt duidelijk uit boven het vereiste niveau van complexiteit en/of
zelfstandigheid dat op het aangegeven tijdstip verwacht mag worden; deze aios verdient een compliment dat aan de
meeste andere aios niet wordt gegeven.
NVT = niet van toepassing

Beoordeling brief
Jaar 1

Jaar 2

……………………...
Naam aios:
Behandelcontext en patiëntenpopulatie:
Patiëntprobleem / stoornis:
Complexiteit:

Jaar 3

Jaar 4

……………………
.. / .. / ....
Beoordelaar:
Datum:
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
Laag / Gemiddeld / Hoog

Competentie

Leerpunten

Jaar 5

O

G

B

1.1, 1.2, 2.4 Alle relevante informatie is aanwezig







1.2, 2.4 De brief bevat een goede en beargumenteerde beschrijving van het beleid







1.2, 2.4 De brief bevat een goede en begrijpelijke samenvatting







2.4 De brief is overzichtelijk gestructureerd







2.4 De opbouw is inhoudelijk logisch







2.4 De brief heeft de juiste lengte in relatie tot de problematiek en het doel van de brief







2.4 De brief is geschreven in correct Nederlands







6.2 De brief bevat geen overbodige informatie







6.1, 6.2 De brief is binnen 2 weken na ontslag / relevant contact verzonden







7.1, 7.2 De toon in de brief ten aanzien van de patiënt getuigt van respect en is geschikt voor inzage
door de patiënt







Totaal beoordeling brief







1. …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

O = onder niveau: deze competentie vereist aandacht, is (nog) niet van het vereiste niveau van complexiteit en/of
zelfstandigheid dat op het aangegeven tijdstip verwacht mag worden
G = goed op niveau: deze competentie wordt goed beheerst, op het vereiste niveau van complexiteit en/of zelfstandigheid
dat op het aangegeven tijdstip verwacht mag worden
B = boven niveau: de beheersing van deze competentie stijgt duidelijk uit boven het vereiste niveau van complexiteit en/of
zelfstandigheid dat op het aangegeven tijdstip verwacht mag worden; deze aios verdient een compliment dat aan de
meeste andere aios niet wordt gegeven.
NVT = niet van toepassing

Beoordeling CAT, referaat, klinische presentatie,
eindreferaat
Jaar 1

Naam aios:

Jaar 2

………………………

Presentatie:

Jaar 3

Beoordelaar:

…………………*

Jaar 4

J

Jaar 5

Datum:

.. / .. / ....

Titel:

 CAT
 Referaat
 Klinische presentatie
 Eindreferaat*

Leerpunten

Competenties

O

G

B

1.2, 4.1, 4.4 Da aios geeft blijk van goed begrip van het onderwerp







2.4, 3.1, 4.1De opbouw van het betoog is logisch







2.4, 4.1 De aios presenteert de zaken op een begrijpelijke wijze







3.1, 7.2 De aios neemt op adequate wijze deel aan discussie







3.1, 7.2 De aios gaat adequaat om met vragen







3.1, 7.2 De aios gaat adequaat om met kritiek







4.1, 4.2 De aios reflecteert op adequate wijze kritisch over het onderwerp







4.1, 4.4 De aios geeft blijk van voldoende achtergrondinformatie over het
onderwerp







6.4 De aios gebruikt op adequate wijze multimedia (o.a. overzichtelijk)







Totaal beoordeling







……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….……………

O = onder niveau: deze competentie vereist aandacht, is (nog) niet van het vereiste niveau van complexiteit en/of
zelfstandigheid dat op het aangegeven tijdstip verwacht mag worden
G = goed op niveau: deze competentie wordt goed beheerst, op het vereiste niveau van complexiteit en/of zelfstandigheid
dat op het aangegeven tijdstip verwacht mag worden
B = boven niveau: de beheersing van deze competentie stijgt duidelijk uit boven het vereiste niveau van complexiteit en/of
zelfstandigheid dat op het aangegeven tijdstip verwacht mag worden; deze aios verdient een compliment dat aan de
meeste andere aios niet wordt gegeven.
NVT = niet van toepassing
*Voor eindreferaat worden twee beoordelingen ingevuld, door de opleider algemene psychiatrie en opleider aandachtsgebied

Beoordeling Geneeskundige Verklaring (IBS, MVV, VM)
Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Naam aios:

………………………

Beoordelaar:

……………………

Beoordeling

IBS / MVV / VM

Geneeskundige verklaring afgegeven:

Jaar 4

Datum:

.. / .. / ....
ja / nee

Competentie

Leerpunten

Jaar 5

O

G

B

1.3, 5.3, 7.4 De aios maakt een adequate afweging van de belangen van de patiënt







1.3, 5.3 De aios maakt een adequate afweging van gevaarcriteria







2.2 De aios verkrijgt op doelmatige wijze relevante informatie van verschillende bronnen







2.4, 5.3 De aios vult de geneeskundige verklaring adequaat in







3.4, 7.1 De aios draagt zorg voor de veiligheid van collega’s en van zichzelf bij de beoordeling







6.2 De aios handelt de organisatie rondom de procedure goed en snel af







7.1, 7.2 De aios is in staat te reflecteren op de eigen rol en gevoelens ten aanzien van de beoordeling







Totaal beoordeling Geneeskundige Verklaring







1. …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

O = onder niveau: deze competentie vereist aandacht, is (nog) niet van het vereiste niveau van complexiteit en/of
zelfstandigheid dat op het aangegeven tijdstip verwacht mag worden
G = goed op niveau: deze competentie wordt goed beheerst, op het vereiste niveau van complexiteit en/of zelfstandigheid
dat op het aangegeven tijdstip verwacht mag worden
B = boven niveau: de beheersing van deze competentie stijgt duidelijk uit boven het vereiste niveau van complexiteit en/of
zelfstandigheid dat op het aangegeven tijdstip verwacht mag worden; deze aios verdient een compliment dat aan de
meeste andere aios niet wordt gegeven.
NVT = niet van toepassing

Beoordeling psychiatrische rapportage
Jaar 1

Naam aios:

Jaar 2

Jaar 3

………………………

Rapportage is pro justitia :

Beoordelaar:

……………………

Jaar 4

Datum:

.. / .. / ....

ja / nee

Competentie

Leerpunten

Jaar 5

O

G

B

NVT

1.1, 1.2 Binnen de vraagstelling van de aanvrager is alle relevante informatie aanwezig







1.2, 2.4 De aios verstrekt informatie over de uitkomst van onderzoek(en)op adequate en begrijpelijk
manier







1.2, 2.4 De rapportage bevat een goede en begrijpelijke samenvatting







2.3 De aios verstrekt informatie omtrent de procedure en de uitkomsten op een goede manier aan de
onderzochte en indien van toepassing zijn/haar omgeving







2.4 De rapportage is overzichtelijk gestructureerd







2.4 De opbouw van de rapportage is inhoudelijk logisch







2.4 De rapportage heeft de juiste lengte in relatie tot de problematiek en de vraagstelling







2.4 De rapportage is geschreven in correct Nederlands







5.3 De aios heeft kennis van de betreffende wetgeving







6.1, 6.2 De rapportage is binnen de gegeven tijd afgerond







6.2 De aios beperkt zich bij het verstrekken van informatie tot de vraagstelling van de aanvrager









7.1, 7.2 De toon in de rapportage getuigt van respect ten aanzien van de onderzochte en is geschikt
voor inzage door hem/haar
7.2, 7.3, 7.4 De aios hanteert de rol als beoordelaar adequaat en is in staat te reflecteren op de eigen
rol en gevoelens

















7.4 De rapportage voldoet aan de richtlijn rapportage van de NVvP







Totaal beoordeling rapportage







1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

O = onder niveau: deze competentie vereist aandacht, is (nog) niet van het vereiste niveau van complexiteit en/of
zelfstandigheid dat op het aangegeven tijdstip verwacht mag worden
G = goed op niveau: deze competentie wordt goed beheerst, op het vereiste niveau van complexiteit en/of zelfstandigheid
dat op het aangegeven tijdstip verwacht mag worden
B = boven niveau: de beheersing van deze competentie stijgt duidelijk uit boven het vereiste niveau van complexiteit en/of
zelfstandigheid dat op het aangegeven tijdstip verwacht mag worden; deze aios verdient een compliment dat aan de
meeste andere aios niet wordt gegeven.
NVT = niet van toepassing

360o feedback (NB: één competentie per beoordelaar)
Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Naam aios:

…………………

Beoordelaar:

……………………

Behandelcontext:

…………………

Functie:

…………………….

Patiëntenpopulatie:

…………………

Jaar 4

Communicatie
Samenwerking
Organisatie
Professionaliteit

.. / .. / ....

Datum:

Competentie

Leerpunten

Jaar 5

O

G

B

2.3 De aios communiceert op heldere wijze met patiënten, familie en medewerkers







2.4 De aios doet duidelijk en adequaat mondeling verslag









2.4.De aios doet duidelijk adequaat schriftelijk verslag









2. Totaal beoordeling Communicatie







3.3 De aios verricht intercollegiale consulten op adequate en prettige wijze







3.4 De aios werkt effectief en prettig (interdisciplinair) samen







3.4 De aios draagt bij aan de kwaliteit van het team







3.4 De aios hecht belang aan het oordeel van anderen







3.4 De aios houdt zich aan afspraken en aan het afgesproken beleid







3. Totaal beoordeling Samenwerking







6.2 De aios werkt efficiënt







6.2 De aios organiseert het werk effectief en adequaat







6.2 De aios is op de hoogte van het dossier in geval van overleg en/of patiëntgesprekken







6.2 De aios houdt zicht op de actuele toestand van de patiënt







6.3 De aios stelt op adequate wijze prioriteiten







6. Totaal beoordeling Organisatie







7.1 De aios toont respect voor de patiënt, diens familie en medewerkers







7.1 De aios toont een adequaat verantwoordelijkheidsgevoel







7.2 De aios gaat adequaat om met klachten en fouten







7.2 De aios vertoont adequaat interpersoonlijk gedrag







7.3 De aios kent zijn/haar grenzen van bekwaamheid en handelt hier adequaat naar







7.4 De aios gaat op adequate wijze om met het beroepsgeheim







7.4 De aios herkent morele dilemma’s en gaat hier adequaat mee om







7. Totaal beoordeling Professionaliteit







……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

NVT



Beoordeling stage
Jaar 1
Naam aios:

Jaar 2

……………………...

Jaar 3
Beoordelaar:

Jaar 4

……………………

Datum:

Jaar 5
.. / .. / ....

Behandelcontext:

…………………………………………………………………………………..

Patiëntenpopulatie of werkgebied:

…………………………………………………………………………………..

Professionaliteit

Organisatie

Kennis en wetenschap

Samenwerken

Communicatie

M.edisch
handelen

Competentie

O

G

B

1.1, 1.2 De aios beschikt over een toereikend kennisniveau betreffende de stage en handelt hiernaar
(incl. diagnostische vaardigheden, adequaat instellen en bijstellen van behandeling)
1.1, 1.2 De aios beschikt over een toereikend somatisch kennis- en vaardigheidsniveau en handelt
hiernaar













1.3 De aios maakt adequate risico-inschattingen en vertaalt dit adequaat naar beleid







1. Totaal beoordeling Medisch handelen







2.1 De aios creëert goede werkrelaties met patiënten en diens familie en houdt deze in stand rs







2.2, 2.3 De aios communiceert op heldere en professionele wijze met patiënten, familie en
medewerkers
2.4 De aios houdt de administratie goed bij













2. Totaal beoordeling Communicatie







3.2 De aios verwijst op adequate wijze







3.4 De aios werkt goed samen met andere disciplines







3.4 De aios is collegiaal







3. Totaal beoordeling Samenwerken







4.3 De aios gaat binnen de patiëntenzorg adequaat om met richtlijnen en andere wetenschappelijke
informatie







4.4 De aios draagt kennis op adequate wijze over aan andere disciplines







4.4 De aios begeleidt coassistenten op adequate wijze







4. Totaal beoordeling Kennis en wetenschap







5.1, 5.2 De aios geeft adequaat voorlichting aan patiënten, diens familie en eventueel andere
geïnteresseerden
5.3 De aios heeft kennis van de relevante wettelijke bepalingen en handelt hiernaar (zoals WGBO,
wet BOPZ en andere dwangmaatregelen)
5.3 De aios treedt adequaat op als getuige deskundige in rechtszittingen betreffende BOPZmaatregelen





















5.4 De aios treedt adequaat op bij incidenten in de zorg









5. Totaal beoordeling Maatschappelijk handelen







6.2 De aios organiseert het werk efficiënt







6.2 De aios komt afspraken op tijd na







6.3 De aios stelt adequaat prioriteiten







6. Totaal beoordeling Organisatie







7.1 De aios gaat respectvol om met patiënten, diens familie en medewerkers







7.1 De aios toont een adequaat verantwoordelijkheidsgevoel







7.3 De aios kent de grenzen van de eigen competenties, wat blijkt uit het op tijd vragen om
supervisie







7. Totaal beoordeling Professionaliteit







Voor het aan het eind van deze periode te verwachten niveau van de competenties: zie de Competentiekaart

nvt



O = onder niveau: deze competentie vereist aandacht, is (nog) niet van het vereiste niveau van complexiteit en/of
zelfstandigheid dat op het aangegeven tijdstip verwacht mag worden
G = goed op niveau: deze competentie wordt goed beheerst, op het vereiste niveau van complexiteit en/of zelfstandigheid
dat op het aangegeven tijdstip verwacht mag worden
B = boven niveau: de beheersing van deze competentie stijgt duidelijk uit boven het vereiste niveau van complexiteit en/of
zelfstandigheid dat op het aangegeven tijdstip verwacht mag worden; deze aios verdient een compliment dat aan de
meeste andere aios niet wordt gegeven.
NVT = niet van toepassing

Leerpunten totale beoordeling stage

1.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

2.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

3.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Beoordeling niveau van specialismegebonden competenties
Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Jaar 4

Jaar 5

Naam aios:
Opleider:
Datum:
………………………………………………………….
……………………………...
Gekozen aandachtsgebied: Volwassenenpsychiatrie/Kinder- en jeugdpsychiatrie/Ouderenpsychiatrie
Voortgangsgesprek / geschiktheidbeoordeling

Communicatie

Medisch handelen

Competentie
1.1 De aios bezit adequate kennis en vaardigheid naar de stand van het vakgebied
1.2 De aios past het diagnostisch, therapeutisch en preventief arsenaal van het vakgebied
goed en waar mogelijk evidence based toe
1.3 De aios levert effectieve en ethisch verantwoorde patiëntenzorg
1.4 De aios vindt snel de vereiste informatie en past deze goed toe
1. Totaal beoordeling Medisch handelen
2.1 De aios bouwt effectieve behandelrelaties met patiënten op
2.2 De aios luistert goed en verkrijgt doelmatig relevante patiëntinformatie
2.3 De aios bespreekt medische informatie goed met patiënten en desgewenst met familie
2.4 De aios doet adequaat mondeling en schriftelijk verslag over patiëntencasus

Samenwerken

2. Totaal beoordeling Communicatie
3.1 De aios overlegt doelmatig met collegae en andere zorgverleners
3.2 De aios verwijst adequaat en kent de diverse algemene en categoriale
verwijsmogelijkheden
3.3 De aios levert, vraagt en bespreekt intercollegiaal consult op effectieve wijze
3.4 De aios draagt bij aan effectieve interdisciplinaire samenwerking en ketenzorg
3. Totaal beoordeling Samenwerken

Kennis en
wetenschap

4.1 De aios beschouwt medische informatie kritisch en is in staat wetenschappelijke
literatuur kritisch te evalueren
4.2 De aios bevordert de verbreding van en ontwikkelt de wetenschappelijke vakkennis
4.3 De aios ontwikkelt en onderhoudt een persoonlijk bij- en nascholingsplan
4.4 De aios bevordert de deskundigheid van studenten, aios, collegae, patiënten en andere
betrokkenen bij de gezondheidszorg

Organisati
e

Maatschappelijk
handelen

4. Totaal beoordeling Kennis en wetenschap
5.1 De aios kent en herkent de determinanten van ziekte
5.2 De aios bevordert de gezondheid van patiënten en de gemeenschap als geheel
5.3 De aios handelt volgens de relevante wettelijke bepalingen
5.4 De aios treedt adequaat op bij incidenten in de zorg
5. Totaal beoordeling Maatschappelijk handelen
6.1 De aios organiseert het werk naar een balans in patiëntenzorg en persoonlijke
ontwikkeling
6.2 De aios werkt effectief en doelmatig binnen de gezondheidszorgorganisatie
6.3 De aios besteedt de beschikbare middelen voor de patiëntenzorg verantwoord

O

G

B

6.4 De aios gebruikt informatietechnologie voor optimale patiëntenzorg en voor onderwijs

Professionaliteit

6. Totaal beoordeling Organisatie
7.1 De aios levert hoogstaande patiëntenzorg op integere, oprechte, respectvolle en
betrokken wijze en beschikt over een groot verantwoordelijkheidsgevoel
7.2 De aios vertoont adequaat persoonlijk en interpersoonlijk professioneel gedrag
7.3 De aios kent de grenzen van de eigen competentie en handelt daar binnen
7.4 De aios oefent de geneeskunde uit naar de gebruikelijke ethische normen van het
beroep
7. Totaal beoordeling Professionaliteit

Voor het op dit tijdstip te verwachten niveau van de competenties: zie de Competentiekaart
O = onder niveau: deze competentie vereist aandacht, is (nog) niet van het vereiste niveau van complexiteit en/of
zelfstandigheid dat op het aangegeven tijdstip verwacht mag worden
G = goed op niveau: deze competentie wordt goed beheerst, op het vereiste niveau van complexiteit en/of zelfstandigheid
dat op het aangegeven tijdstip verwacht mag worden
B = boven niveau: de beheersing van deze competentie stijgt duidelijk uit boven het vereiste niveau van complexiteit en/of
zelfstandigheid dat op het aangegeven tijdstip verwacht mag worden; deze aios verdient een compliment dat aan de
meeste andere aios niet wordt gegeven.
NVT = niet van toepassing

Competentiekaart
1

2

Jaar
3

4

Themagebonden

1.2 De aios past het diagnostisch, therapeutisch en preventief arsenaal van het vakgebied
goed en waar mogelijk evidence based toe

Themagebonden
EB

EZ

CB

CB

CZ

1.4 De aios vindt snel de vereiste informatie en past deze goed toe

EB

CB

CZ

D

D

2.1 De aios bouwt effectieve behandelrelaties met patiënten op

EB

EZ

CB

CB

CZ

2.2 De aios luistert goed en verkrijgt doelmatig relevante patiëntinformatie

EB

EZ

CB

CB

CZ

2.3 De aios bespreekt medische informatie goed met patiënten en desgewenst met familie

EB

EZ

CB

CZ

D

2.4 De aios doet adequaat mondeling en schriftelijk verslag over patiëntencasus

EZ

EZ

CZ

CZ

CZ

3.1 De aios overlegt doelmatig met collegae en andere zorgverleners

EB

CB

CZ

CZ

CZ

3.2 De aios verwijst adequaat en kent de diverse algemene en categoriale
verwijsmogelijkheden

EB

EZ

CB

CZ

CZ

3.3 De aios levert, vraagt en bespreekt intercollegiaal consult op effectieve wijze

EB

EZ

CB

CZ

CZ

3.4 De psychiater draagt bij aan effectieve interdisciplinaire samenwerking en ketenzorg

EB

EZ

CB

CZ

CZ

4.1 De aios beschouwt medische informatie kritisch en is in staat wetenschappelijke
literatuur kritisch te evalueren

EB

EZ

CZ

CZ

D

4.2 De aios bevordert de verbreding van en ontwikkelt de wetenschappelijke vakkennis

EB

EZ

CB

CZ

D

4.3 De aios ontwikkelt en onderhoudt een persoonlijk bij- en nascholingsplan

EB

EZ

CB

CZ

D

4.4 De aios bevordert de deskundigheid van studenten, aios, collegae, patiënten en andere
betrokkenen bij de gezondheidszorg

EB

CB

CZ

CZ

D

5.1 De aios kent en herkent de determinanten van ziekte

K

EZ

CZ

CZ

D

5.2 De aios bevordert de gezondheid van patiënten en de gemeenschap als geheel

EB

EZ

CB

CZ

D

5.3 De aios handelt volgens de relevante wettelijke bepalingen

EB

EZ

CB

CZ

D

5.4 De aios treedt adequaat op bij incidenten in de zorg

EB

EB

EZ

CB

CZ

6.1 De aios organiseert het werk naar een balans in patiëntenzorg en persoonlijke
ontwikkeling

EB

CB

CZ

CZ

CZ

6.2 De aios werkt effectief en doelmatig binnen de gezondheidszorgorganisatie

EB

EZ

CB

CZ

CZ

6.3 De aios besteedt de beschikbare middelen voor de patiëntenzorg verantwoord

K

EB

CB

EZ

CZ

6.4 De aios gebruikt informatietechnologie voor optimale patiëntenzorg en voor onderwijs

EB

EZ

CZ

CZ

CZ

7.1 De aios levert hoogstaande patiëntenzorg op integere, oprechte, respectvolle en
betrokken wijze en beschikt over een groot verantwoordelijkheidsgevoel

EZ

CZ

CZ

CZ

CZ

7.2 De aios vertoont adequaat persoonlijk en interpersoonlijk professioneel gedrag

CB

CZ

CZ

CZ

CZ

7.3 De aios kent de grenzen van de eigen competentie en handelt daar binnen

EB

EZ

CB

CZ

CZ

7.4 De aios oefent de geneeskunde uit naar de gebruikelijke ethische normen van het
beroep

EB

EZ

CB

CZ

CZ

Professionaliteit

Organisatie

Maatschappeli
jk handelen

Kennis en
wetenschap

1.3 De aios levert effectieve en ethisch verantwoorde patiëntenzorg

Communicatie

1.1 De aios bezit adequate kennis en vaardigheid naar de stand van het vakgebied

4½

Samenwerking

Medisch
handelen

Competentie

K:
EB:
EZ:
CB:
CZ:
D:

de aios heeft voldoende tot goede kennis noodzakelijk voor de betreffende competentie
de aios beschikt met gerichte werkbegeleiding over de betreffende competentie in eenvoudige situaties
de aios beschikt volledig zelfstandig over de competentie in eenvoudige situaties
de aios beschikt met gerichte werkbegeleiding over de betreffende competentie in complexe situaties
de aios beschikt volledig zelfstandig over de competentie in complexe situaties
de aios is in staat de competentie aan anderen te leren

Korte Praktijk Beoordeling Psychotherapie (basis)
Patiëntprobleem / stoornis: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Samenstelling individu / gezin / groep: ………………………………………………………………………………………………………………….
Situatie eenvoudig / complex: ……………………..............................................................................................................
Therapievorm:

Basale Psychotherapeutische Competenties

O

V

G

V

G

1.1 De aios past verbale en non-verbale gespreksvaardigheden adequaat toe.
□ nvt

1.2 De aios neemt op systematische wijze een diagnostisch interview af.
□ nvt

1.3 De aios stelt een behandelplan op met haalbare (SMART) therapeutische doelen.
□ nvt

1.4 De aios houdt in de behandelrelatie rekening met persoonlijkheidskenmerken, de
psychiatrische symptomen en de sociaal-culturele achtergrond van de patiënt.
1.5 De aios kan op adequate wijze een behandelrelatie opbouwen, onderhouden en
beëindigen met de patiënt en de naast betrokkenen.
1.6 De aios genereert in de werkrelatie met de patiënt en eventuele naast betrokkenen
voldoende nabijheid om een vertrouwenrelatie op te bouwen en voldoende
afstand om de werkrelatie veilig te houden.
1.7 De aios sluit aan bij het motivationele stadium van de patiënt en past adequaat
motivatietechnieken toe.
1.8 De aios is in staat de innerlijke belevingen van de patiënt te bespreken en daarop
met de patiënt te reflecteren.
1.9 De aios kan veelvoorkomende (steungevende) interventies uitvoeren, zoals:
erkennen, empathie uiten, stimuleren, structureren, adviseren en confronteren.
1.10 De aios kan afweer, coping, weerstand, overdracht en tegenoverdracht in de
werkrelatie met de patiënt herkennen en hanteren.

□ nvt

□ nvt

□ nvt

□ nvt

□ nvt

□ nvt

□ nvt

Toelichting

Totaalbeoordeling Basale Psychotherapeutische Competenties

Farmacotherapie en Psychotherapie
2.1
2.2

O
O

De aios handelt naar de medisch-ethische en psychotherapeutische aspecten die
verbonden zijn aan een (gescheiden) behandeling.

□ nvt

De aios kent de werking en bijwerkingen van medicatie, de invloed daarvan op
de therapeutische relatie en bespreekt dit met de patiënt en herkent daarbij de
psychologische factoren.

□ nvt

V

G

2.3

De aios sluit een geïntegreerde en gescheiden behandeling in goed overleg af.
□ nvt

2.4

De aios treedt adequaat op als consulent in lopende behandelingen van een
andere behandelaar en schat daarbij de rol van medicatie goed in.

□ nvt

Toelichting

Sterke punten

Leerpunten

Totaalbeoordeling Farmacotherapie en Psychotherapie

O

V

G

Korte Praktijk Beoordeling Psychotherapie (verdieping)
Patiëntprobleem / stoornis: …………………………………………….………………………………………………………………………………….
Samenstelling individu / gezin / groep: ………………………………………………………………………………………………………………..
Doel van het contact: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Situatie eenvoudig / complex: …………………….............................................................................................................
Therapievorm…………………………………………….

Cognitieve Gedragstherapie
3.1 De aios geeft psychoeducatie en informatie over gedragstherapie en cognitieve
therapie.
3.2 De aios stelt een diagnose, maakt een casusconceptualisatie en stelt een behandelplan
op aan de hand van een cognitieve gedragsformulering vanuit een holistisch visie.
3.3 De aios maakt een betekenis- en een functieanalyse, stelt een angsthiërarchie op en
bespreekt dit met de patiënt.
3.4 De aios spoort disfunctionele en irrationele gedachten en overtuigingen op en daagt deze
uit.
3.5 De aios structureert zittingen volgens een CGT-protocol, stelt een agenda op en
gebruikt daarbij huiswerkopdrachten.

O

V

G

□ nvt

□ nvt

□ nvt

□ nvt

□ nvt

3.6 De aios past technieken voor terugvalpreventie toe.
□ nvt

3.7 De aios beoordeelt aan de hand van gestructureerde vragenlijsten het effect van de
CGT.

□ nvt

Toelichting

Totaalbeoordeling Cognitieve Gedragstherapie

Psychodynamische Psychotherapie
4.1 De aios kent de basale psychodynamische theorieën over de ontwikkeling en het
onbewust functioneren en de implicaties daarvan voor de klinische /
psychotherapeutische praktijk.
4.2 De aios maakt onderscheid tussen kortdurende en langdurende psychodynamische
therapie en past de interventies daarop aan.
4.3 De aios stelt een psychodynamische formulering op die leidt tot een
psychodynamische hypothese en een behandelplan.
4.4 De aios kan in de therapie overdracht, tegenoverdracht, weerstand en
afweermechanismen herkennen, hanteren en indien nodig bespreekbaar maken.
4.5 De aios werkt vanuit het steunend-inzichtgevend continuüm en bevordert daarbij het
mentaliserend vermogen van de patiënt.

O

O
□ nvt

□ nvt

□ nvt

□ nvt

□ nvt

V

V

G

G

4.6 De aios kent de psychologische functie van innerlijke ervaringen en het fantasieleven
en kan deze bespreekbaar maken.
4.7 De aios kent de verschillende mogelijkheden om een psychodynamische
psychotherapie te beëindigen en kan deze toepassen.

□ nvt

□ nvt

Toelichting

Totaalbeoordeling Psychodynamische Psychotherapie

Systeemdenken en -therapie
5.1 De aios gebruikt adequaat technieken om in te voegen in het systeem en bewaakt
daarbij de eigen positie.
5.2 De aios ondersteunt zowel de patiënt als de naasten en bevordert een optimale
samenwerking en schakelt indien nodig een co-therapeut in.
5.3 De aios neemt de positie van meerzijdige partijdigheid in en onderkent de behoeften
en belangen van de patiënt en de naasten.
5.4 De aios onderkent de invloed van de stoornis van de patiënt op zijn of haar omgeving
en andersom, bespreekt dit met naasten en de patiënt zelf.
5.5 De aios gebruikt systeemtheoretische principes om de context van de klacht van de
patiënt en de drijfveren van de systeemleden van de patiënt beter te begrijpen.
5.6 De aios minimaliseert destructieve krachten en stimuleert de positieve,
groeibevorderende krachten en gebruikt deze optimaal.

O

O

V

V

G

G

□ nvt

□ nvt

□ nvt

□ nvt

□ nvt

□ nvt

Toelichting

Totaalbeoordeling Systeemdenken en -therapie

Indicatiestelling
6.1 De aios houdt bij de indicatiestelling rekening met de achtergrond, doelen,
effectiviteit, risico’s, bijwerkingen en (contra)indicaties van de verschillende
therapievormen.
6.2 De aios beoordeelt de geschiktheid van de patiënt voor psychotherapie, kent de
indicatie criteria en bespreekt dit met de patiënt.
Toelichting

O

O
□ nvt

□ nvt

V

V

G

G

Totaalbeoordeling Indicatiestelling

Farmacotherapie en Psychotherapie
2.1 De aios handelt naar de medisch-ethische en psychotherapeutische aspecten die
verbonden zijn aan een (gescheiden) behandeling.
2.2 De aios kent de werking en bijwerkingen van medicatie, de invloed daarvan op
de therapeutische relatie en bespreekt dit met de patiënt en herkent daarbij de
psychologische factoren.
2.3 De aios sluit een geïntegreerde en gescheiden behandeling in goed overleg af.

O

O

V

V

G

G

□ nvt

□ nvt

□ nvt

2.4

De aios treedt adequaat op als consulent in lopende behandelingen van een andere
behandelaar en schat daarbij de rol van medicatie goed in.

□ nvt

Toelichting

Sterke punten

Leerpunten

Totaalbeoordeling Farmacotherapie en Psychotherapie

O

V

G

