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Het FRAMEWORK: Vaardigheden in de huisartspraktijk per Thema en KBA 
Dit overzicht en de indeling is gebaseerd op een inventarisatie onder 72 opleiders, docenten en aios van de 8 huisartsopleidingen.  

 

Toelichting gebruikte codering per vaardigheid  

Code Toelicting Code Toelichting 

B Basisvaardigheid P Deze vaardigheid kan in de huisartsopleidingspraktijk 

aangeleerd worden 

F Facultatief (niet iedere huisarts hoeft dit te beheersen) E Deze vaardigheid moet elders aangeleerd worden (dus kan 

niet in de huisartsopleidingspraktijk aangeleerd worden) 

X Vaardigheid mag verwijderd worden uit de lijst PE Deze vaardigheid kan meestal in de 

huisartsopleidingspraktijk aangeleerd worden, maar moet 

soms elders aangeleerd worden 

BF Meeste huisartsen geven aan dat dit een basisvaardigheid 

is, maar de minderheid vindt dat dit een facultatieve 

vaardigheid is 

EP Deze vaardigheid moet in de meeste gevallen elders 

aangeleerd worden, maar kan soms in de 

huisartsopleidingspraktijk aangeleerd worden 

FB Meeste huisartsen geven aan dat dit een facultatieve 

vaardigheid is, maar de minderheid vindt dat dit een 

basisvaardigheid is 

Blanco Er heeft zich over deze vaardigheden nog geen mening 

gevormd 

FX Meeste huisartsen vinden dit een facultatieve vaardigheid, 

van een minderheid mag deze verwijderd worden 

  

BFX / FBX De meningen zijn zeer verdeeld of deze vaardigheid 

aangeleerd/uitgevoerd moet worden in de 

huisartspraktijk 
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Vaardigheden per Thema en KBA 
 

Zorg voor het kind   

Nr.  KBA ICPC Vaardigheid Basis/Facultatief  

Verwijderen (X) 

Praktijk / Elders 

1 Voert een consult 

met een acuut ziek 

kind (leeftijd: 0‐2 

jaar). 

A. Algemeen Onderzoek pasgeborene B PE 

D. Tractus Digestivus Inspectie, auscultatie(darmgeruis, souffles), percussie, palpatie (milt, lever, 

lymfklieren) 

B P 

F. Oog Oogstand/volgbewegingen (Corneareflexbeeldjes, afdekproef) B P 

Testen doorgankelijkheid traansysteem FX E 

Traankanaal doorspuiten FX E 

H. Oor Beoordeling gehoorgang en trommelvlies(otoscopie) B P 

L. 

Bewegingsapparaat 

Bekken/heup (incl. beenlengte/verschil), knie, enkel, voet B P 

Repositie luxatie (radiuskop/zondagsarmpje) B PE 

N. Zenuwstelsel Meningeale prikkeling B P 

X. Vrouw Onderzoek uitwendige geslachtsorganen B P 

Y. Man Onderzoek uitwendige geslachtsorganen (ook transilluminatie, bepaling ligging 

testis) 

B P 

2 Voert een consult 

met een kind met 

lichamelijke klachten 

(leeftijd: 3‐10 jaar). 

D. Tractus Digestivus Inspectie, auscultatie(darmgeruis, souffles), percussie, palpatie (milt, lever, 

lymfklieren) 

B P 

F. Oog Visusonderzoek kinderen (stenopeïsche opening) BF PE 

Testen stereo en kleurenzien FX E 
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H. Oor Beoordeling gehoorgang en trommelvlies (otoscopie) B P 

(screenings‐) audiometrie F PE 

Tympanometrie F E 

L. 

Bewegingsapparaat 

Bekken/heup (incl. beenlengte/verschil), knie, enkel, voet B P 

Repositie luxatie (radiuskop/zondagsarmpje) B PE 

S. Huid Cryotherapie (vloeibare N2) B P 

3 Voert een consult 

met een 

puber/adolescent 

(leeftijd: 11‐23 jaar). 

A. Algemeen Inspectie habitus en sec. geslachtskenmerken B P 

D. Tractus Digestivus Inspectie, auscultatie(darmgeruis, souffles), percussie, palpatie (milt, lever, 

lymfklieren) 

B P 

F. Oog Visusonderzoek kinderen (stenopeïsche opening) BF PE 

H. Oor (screenings‐) audiometrie F PE 

S. Huid Cryotherapie (vloeibare N2) B P 

 


