
Korte Vaardigheid Beoordeling (KVB)              jaar 1/2/3                                                  

naam huisarts/aios:     naam /functie  observator:     datum: 

geobserveerde activiteit (KBA):……………………………………………………………… 

Thema 1-10:  

0 1. korte episode zorg                                                                                     0 6. zorg voor patiënten met SOLK 

0 2. spoedeisende zorg                                                                                     0 7. palliatieve en terminale zorg 

0 3. chronische zorg                                                                                         0 8. preventie 

0 4. zorg voor ouderen met complexe aandoeningen                                        0 9. zorg voor het kind 

0 5. zorg voor patiënten met psychische klachten en aandoeningen                  0 10. Praktijkmanagement 

 

 VAARDIGHEID 

 

 EN/OF 

1. MEDISCH HANDELEN                                                              Feedback door observator                              

  Stelt indicatie, interpreteert uitkomsten en betrekt 

   consequenties beleid 

  Is handig in het uitvoeren van de vaardigheid 

 

 

 

 

 

 

2. ARTS-PATIËNT COMMUNICATIE                                                       Feedback door  observator                                    

Onderhoudt communicatie met patiënt en evt. begeleiders 

Betrekt patiënt in beslissing  

Let op reacties van patiënt 

 

 

 3. SAMENWERKEN                                                                    Feedback door  observator                                                                                    

  Werkt samen met praktijkmedewerkers 

Superviseert ondersteunend personeel 

  Waarborgt veiligheid praktijkmedewerkers 

 

 

 

 4. ORGANISEREN                                          Feedback door  observator                                     

Organiseert  voorbereiding, uitvoering, nabehandeling  

 en controle 

Doet aan tijdsmanagement 

Registreert en declareert de bijbehorende code in HIS  

 

 

 

 

(kies een checklist) 

De KVB is bedoeld om feedback op je handelen te krijgen en ervan te leren. 
Het is geen toets waarvoor een voldoende gehaald moet worden. 
Advies: Kies max. 2-3 competenties per observatie. 

 



 

 5. MAATSCHAPPELIJK HANDELEN                                        Feedback door  observator                                     

  Is zich bewust van kosten en baten 

Neemt verantwoordelijkheid  voor verwerking afval 

Betrekt belang patiënt en omgeving bij keuze voor 

 uitvoeren vaardigheid 

 

 6. WETENSCHAP EN ONDERWIJS                                                          Feedback door  observator                                                               

  Handelt op basis van richtlijnen en  

  EBM-onderbouwde nieuwe inzichten 

  Legt uitvoeren vaardigheid uit aan collega’s  

   en praktijkmedewerkers 

   

   

   

 

 

7. PROFESSIONALITEIT                              Feedback door  observator                                      

  Is bewust zijn van eigen kunnen en grenzen 

  Reflecteert op eigen handelen  

  Vraagt om feedback 

 

 

REFLECTIE op feedback van observator 

Wat ging goed? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat kan beter? 

 

AFSPRAKEN OVER UITVOERINSNIVEAU VAN DE VAARDIGEHEID 

 

0 Observeren en delen zelfstandig uitvoeren  

 

0 Zelfstandig uitvoeren met directe observatie 

 

0 Zelfstandig uitvoeren, observator op afroep aanwezig 

 

0 Zelfstandig uitvoeren, nabespreken met observator 

 

0 Uitvoeren als observator 

 

LEERPUNTEN\OPNAME IN LEERPLAN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


