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AANLEIDING

→ aangescherpte voorwaarden voor herregistratie

• Er dient sprake te zijn van verantwoord functioneren en 

toereikende deskundigheid

• Deelname aan regelmatige evaluatie van individueel 

functioneren en van het functioneren van de groep 

• Het Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) fungeert als 

vliegwiel; met het POP kan de specialist gericht werken 

aan verbeteracties die uit de evaluatie voortkomen

→ Uiterlijk 1 januari 2020 moet een 

systeem hiervoor operationeel zijn!



UITGANGSPUNTEN PROJECT

• KAMG, NVVG en GAV ontwikkelen samen

• Efficiënt en effectief -> draagvlak en vonken!

• Passend binnen het brede SG werkveld.

• Periodieke evaluatie onder een groep artsen door 

collega artsen, waarbij op basis van zelfevaluatie 

continue kwaliteitsverbetering van het individuele 

functioneren en het functioneren in een team wordt 

nagestreefd -> ICT/OT

• Ondersteunen professionalisering ICT/OT

• Uitgaan van opleiden en visiteren vanuit eenzelfde 

kader.



PROJECTORGANISATIE

• Projectcoördinator: Sylvia van der Burg-Vermeulen

• Ondersteunend/vervangend projectcoördinator: 

Ronald Duzijn

• Stuurgroep: Sylvia van der Burg-Vermeulen 

(coördinator), Hanna Bos (KAMG), Clementine 

Wijkmans (KAMG), Kevin de Decker (NVVG), Theo 

Hoofs (NVVG), Jan Hoevenaars (GAV)

• Werkgroep fase 1: Rob Kok, (projectleider), Hans 

Bos (NVVG), Nico Croon (GAV), Ines Rupp 

(deskundige KAMG), Karin Wielaart (KAMG)

• Klankbordgroep



FASERING project

• Fase 1: Inventarisatie instrumenten (3e kwartaal 2016 t/m 

1e kwartaal 2017)

• Fase 2, deel I: Uitwerking model in de praktijk met behulp 

van een pilot (2e t/m 4e kwartaal 2017)

• Fase 2, deel II: Professionalisering ICT inclusief een 

praktijkpilot (2e t/m 4e kwartaal 2017)

• Fase 3: Opstellen plan voor implementatie (1e kwartaal 

2018)

• Fase 4: Implementeren systematiek periodieke evaluatie 

functioneren (2018/2019)



UITGANGPUNTEN FASE 1

• Geschikte instrumenten  grote variatie 

beroepsbeoefenaars (toolkit) 

• Visiteren en veiligheid ICT/OT

• Verandering gedrag vereist aantrekkelijk instrument 

(verleiden)!

• Borgen dat ook zelfstandig/solistisch werkende artsen 

minimaal kunnen voldoen aan eisen voor evaluatie 

van individueel functioneren en functioneren in 

teamverband 

• Digitalisering/e-health, mgl. zelfs digitale ICT/OT



VERSLAG FASE 1: 

Inventarisatie instrumenten periodieke evaluatie 

functioneren

Aanpak:

- Inventarisatie bestaande initiatieven mbt 

kwaliteitsinstrumenten (websites)

- Gesprekken met Prof. Dr. Kiki Lombarts en PPO, voorbeeld 

van online kwaliteitsvisitatie

- Aansluiting zoeken bij kwaliteitsinstrumenten vanuit de 

opleiding tot sociaal geneeskundige (toetsboek LOP) 



Het Individueel functioneren medisch specialisten (IFMS) 

omvat: 

• Multi source feedback (MSF)

• Zelfevaluatie

• Portfolio

• Bespreken van de resultaten van de evaluaties 

• Follow up

VERSLAG FASE 1: 

Inventarisatie instrumenten periodieke evaluatie 

functioneren



VERSLAG FASE 1: instrumenten portfolio

Feedback instrumenten voor de praktijkopleiding Verzekeringsgeneeskunde

Korte Praktijkbeoordeling  Observatie spreekuur

 Belastbaarheid beschrijven

 Informatie/expertise aanvragen 

 Advies/rapportage 

 GV-advies 

 AOV-advies

 Letselschade causaliteit  

 Bezwaar/ beroep  UWV en AV 

Praktijk Opdracht  CAT

 Referaat

 Do-RIV

 Presentatie

 Moreel beraad

 Vergaderen

 Delegeren

 Afstemming  kwaliteit-kwantiteitmanagement/praktijkopleider

Lange PraktijkOpdracht  Advies geven

 Positioneren balans kwaliteit-kwantiteit

Kritische PraktijkReflectie  Casuïstiek kan op meerdere onderwerpen. 

Stage opdrachten  Per praktijkstage formuleren (deze vervalt ikv kwalitetisvisitatie, alhoewel 

je bij beginnen nieuwe afdeling of klantgroep ook een vergelijkbare  

opdracht zou kunnen verrichten).
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