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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 
 

Palliatieve en terminale zorg   

Nr.  KBA ICPC Vaardigheid Basis/Facultatief  

Verwijderen (X) 

Praktijk / Elders 

3 Behandelt de 

specifieke 

problemen in de 

palliatieve/ 

terminale fase. 

A. Algemeen 

 

Subcutane pijnbestrijding (vleugelnaaldje, pomp) * * 

Epidurale pijnbestrijding (katheter, pomp) * * 

D. Tractus Digestivus Inbrengen voedingssonde FB PE 

Echoscopie ascites F E 

Ascitespunctie F E 

8 Voert de wens tot 

palliatieve sedatie 

uit. 

A. Algemeen Palliatieve sedatie * * 

9 Voert de wens tot 

euthanasie uit of 

draagt deze over in 

geval van 

persoonlijke 

gewetensbezwaren. 

A. Algemeen Euthanasie * * 

 
*Hier is nog geen mening over gevormd 

 


