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1. Achtergrond
Het Visitatieprogramma voor de herregistratie van huisartsen maakt voor het verkrijgen van 360graden feedback over het individueel functioneren gebruik van twee type vragenlijsten:
a. een competentievragenlijst gebaseerd op de CanMEDS1, die wordt ingevuld door de huisarts zelf
en een aantal collega’s zorgverleners (binnen en buiten de eigen praktijk);
b. een vragenlijst voor het meten van patiëntervaringen, de EUROPEP2, aangevuld met enkele
vragen uit het Visitatie Instrument Praktijkvoering (VIP)3.
De deelnemende huisarts stelt op basis van de feedback een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) op.
Deze wordt besproken met een gespreksleider.
De competentierollen uit de CanMEDS zijn in 2015 aangepast.4 Met deze ontwikkeling en vanuit
evaluaties van het visitatieprogramma5,6 kwam naar voren dat er behoefte is aan een herziening van
de vragenlijsten.
Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) wil graag de vragenlijsten aanpassen om het
gebruikersgemak van de vragenlijsten en de feedback over het individueel functioneren te
verbeteren. Het NHG wil ook graag de vragenlijsten herzien met de CanMEDS uit 20154.
Voor de competentievragenlijst kwam het NHG met de volgende wensen: pas de vragenlijst aan op
herziening van de CanMEDS uit 20154 en zorg voor inzicht in een rapport over de manier waarop
vragen aansluiten bij CanMEDS competenties.
Het NHG kwam met de volgende wensen voor de herziening van de patiëntervaringslijst:
 Verwijder overbodige vragen.
 Zorg dat de vragenlijst geschikt is voor waarnemers.
 Maak de formuleringen geschikt voor laaggeletterden.
 Zorg dat alle relevante onderdelen van CanMEDS opgenomen zijn in de vragenlijst en zorg
voor inzicht in een rapport over de manier waarop vragen aansluiten bij CanMEDS
competenties.

2. Opdracht
Het NHG heeft IQ healthcare de opdracht gegeven de voorgestelde aanpassingen van de ontwikkelde
vragenlijsten voor het meten van het individueel functioneren van huisartsen, zoals gebruikt in het
Visitatieprogramma, uit te werken.
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3. Methoden
3.1 Studieopzet
Voor beide vragenlijsten (competentievragenlijst en patiëntervaringslijst) is een conceptversie
samengesteld. Deze versie is voor het verkrijgen van face validity ter toetsing voorgelegd aan de
gebruikers in focusgroepen. Met de input uit de focusgroepen zijn de vragenlijsten aangepast.
Vervolgens zijn de vragenlijsten besproken met de opdrachtgever en definitief gemaakt.
3.2 Competentievragenlijst
De huidige competentievragenlijst heeft twee versies: een versie voor zelfevaluatie, waarbij de
beschrijving van de competentie begint met ‘ik’ en een versie voor collega’s (binnen en buiten de
praktijk) waarbij de beschrijving begint met ‘deze huisarts’. De vragenlijst bestaat uit 28 stellingen,
verdeeld over de 7 CanMEDS competenties (Vakinhoudelijk handelen, Arts-patiënt communicatie,
Samenwerking, Wetenschap en onderwijs, Maatschappelijk handelen, Organisatie en
Professionaliteit). Er wordt gebruik gemaakt van een vijfpuntsschaal met de antwoordcategorieën:
(1) oneens, (2) niet mee eens/niet mee oneens, (3) mee eens, (4) zeer mee eens, (5) helemaal mee
eens en een optie ‘kan ik niet goed beoordelen’. De vragenlijst eindigt met twee open vragen naar de
bijzonder sterke punten en de verbeterpunten in het functioneren als huisarts.
Samenstellen conceptversie
De competentievragenlijst is herzien op basis van de CanMEDS 20154. In de herziene CanMEDS zijn
de competentierollen inhoudelijk aangepast en de competentie ‘Organisator’ is aangepast naar
‘Leider’. Elke competentie is opgedeeld in ‘key competences’, welke weer opgedeeld zijn in ‘enabling
competences’ (bijlage 1). Bij het herzien van de vragenlijst is gestreefd om voor elke ‘enabling
competence’ een item op te stellen en waar mogelijk samen te voegen. Daarnaast is het
Competentieprofiel van de huisarts7 ter aanvulling gebruikt.
Verder is uit de evaluaties van het visitatieprogramma5,6 gebleken, dat collega’s, voornamelijk buiten
de praktijk, niet op alle competenties goed zicht hebben. Bij het samenstellen van de
competentievragenlijst is per item bepaald of deze ook aan collega’s voorgelegd kan worden. Hierbij
is onderscheid gemaakt tussen collega’s binnen en buiten de praktijk. Wanneer geen van de collega’s
goed zicht had op een competentie, werd bekeken of patiënten zicht konden hebben op deze
competentie. Als dit het geval was, werd zo nodig een item toegevoegd aan de patiëntervaringslijst.
Focusgroep
De conceptversie van de competentievragenlijst is voor het verkrijgen van face validity ter toetsing
voorgelegd aan acht huisartsen in een Delphi consensusprocedure8 met twee ronden. Deze twee
ronden zijn gehouden in september 2018. In de eerste ronde gaven de huisartsen schriftelijk
commentaar op de vragenlijst en in de tweede ronde zijn de discussiepunten gezamenlijk in een
bijeenkomst besproken. Aan de bijeenkomst hebben zes huisartsen deelgenomen, waarvan vijf
waarnemers.
De huisartsen hebben de competentievragenlijst beoordeeld op de relevantie, juistheid en
compleetheid. Tevens hebben de huisartsen bekeken of collega’s binnen en buiten de praktijk
voldoende zicht kunnen hebben op een bepaalde competentie. Wanneer uit de inschatting van
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huisartsen bleek dat zij niet goed zicht hadden op een competentie, werd het betreffende item
geschrapt uit de competentievragenlijst.
Definitieve versie
De opmerkingen en aanvullingen uit de focusgroep met huisartsen zijn verwerkt in de
conceptvragenlijst. De aanpassingen zijn besproken met de opdrachtgever, waarna de vragenlijst
definitief is gemaakt.
3.3 Patiëntervaringslijst
De huidige patiëntervaringslijst bestaat uit vijf algemene vragen over de patiënt, gevolgd door 11
items uit de VIP2 en 17 items uit de Europep3. De antwoordcategorieën van de items uit de VIP zijn:
‘ja’, ‘nee’ en ‘niet van toepassing’. Bij de items uit de Europep wordt gebruik gemaakt van een
vijfpuntschaal waarbij antwoord kan worden gegeven van slecht (1) naar uitstekend (5) en een optie
‘niet van toepassing’.
Samenstellen conceptversie
De volgende stappen zijn uitgevoerd voor het herzien van de patiëntervaringslijst:
1. Items uit de huidige patiëntervaringslijst zijn toegekend aan de competenties van de
CanMEDS 20156 en het competentieprofiel van de huisarts7.
2. Items zijn waar nodig verwijderd op basis van de evaluaties van het visitatieprogramma5,6 en
de culturele validatie van de CQI huisartsenzorg9.
3. De vragenlijst is aangevuld met items op basis van ontbrekende competenties van de
CanMEDS 20154.
4. De opmaak van de vragenlijst en de formulering van de items zijn aangepast om de
vragenlijst beter geschikt te maken voor laaggeletterden. De items zijn taalkundig aangepast
op basis van de culturele validatie van de CQI huisartsenzorg9 en de PREM eerstelijnszorg10.
5. Er zijn aanpassingen gemaakt om de vragenlijst geschikt te maken voor waarnemers.
6. De gebruikte antwoordcategorieën zijn geëvalueerd. Voor de eenvoud van het invullen (dat
werkt responsie verhogend) is nagegaan of alle items zodanig geformuleerd konden worden,
dat er gebruik gemaakt kon worden van één type antwoordcategorie (een vijfpuntschaal).
Focusgroepen
De conceptversie van de patiëntervaringslijst is in september 2018 voorgelegd aan 14 patiënten. Het
doel was om verschillende patiëntgroepen te werven. Drie huisartsenpraktijken zijn bereid gevonden
patiënten te werven voor een focusgroep, waarvan één achterstandspraktijk en één praktijk waarbij
de focus van de werving lag op ouderen. In totaal zijn dus drie focusgroepen met patiënten
uitgevoerd. De focusgroepen hebben plaatsgevonden op of in de buurt van de drie
huisartsenpraktijken. De gesprekken zijn na toestemming van de patiënten opgenomen.
Aan de patiënten is gevraagd mee te denken de patiëntvragenlijst zo eenvoudig mogelijk te maken.
De items van de vragenlijst zijn gegroepeerd naar vijf onderwerpen. Per onderwerp is de relevantie
en de formulering van de items besproken. Nadat alle items uit een onderwerp besproken waren, is
aan de patiënten gevraagd of zij belangrijke onderwerpen misten.
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De patiëntervaringslijst is tevens voorgelegd aan dezelfde groep huisartsen die hebben deelgenomen
aan de Delphi consensusprocedure10 voor de competentievragenlijst. De huisartsen hebben de
patiëntervaringslijst beoordeeld op de relevantie, juistheid en compleetheid. Daarnaast heeft een
huisarts met expertise in het schrijven van teksten voor laaggeletterden geholpen bij het eenvoudig
maken van de vragenlijst.
Definitieve versie
De opmerkingen en aanvullingen uit de drie focusgroepen met patiënten en de focusgroep met
huisartsen zijn door het onderzoeksteam verwerkt in de patiëntervaringslijst. Daar waar huisartsen
en patiënten verschillen van mening over een item, is de mening van de patiënten leidend geweest.
De vragenlijst is besproken met de opdrachtgever, waarna deze definitief is gemaakt.

4. Resultaten
4.1 Competentievragenlijst
Conceptversie
Bij het samenstellen van de competentievragenlijst is de herziene CanMEDS4 als basis gebruikt. Alle
‘key competences’ of een van de ‘enabling competences’ die daarbij horen, zijn vertegenwoordigd in
de items van de conceptversie. De competentievragenlijst is aangevuld met items uit de huidige
vragenlijst en competenties uit het competentieprofiel van de huisarts7.
Er zijn drie verschillende competentievragenlijsten opgesteld:
1. Een vragenlijst voor de zelfevaluatie;
2. Een vragenlijst voor feedback van collega’s binnen de praktijk;
3. Een vragenlijst voor feedback van collega’s buiten de praktijk.
Alle items uit de conceptversie (versie zelfevaluatie) met daarbij de bron van het item staan in de
eerste twee kolommen van Tabel 1a t/m 1c. Items met * worden niet gevraagd aan collega’s buiten
de praktijk en ** worden niet gevraagd aan collega’s, maar aan patiënten. De conceptversie van de
competentievragenlijst voor de zelfevaluatie bestond uit 46 items en twee open vragen op het einde.
De versie voor collega’s binnen de praktijk bestond uit 35 items en de versie voor collega’s bestond
uit 27 items. Voor het beantwoorden van de items is in de conceptversie gebruik gemaakt van een
vijfpuntsschaal met de volgende antwoordcategorieën: (1) helemaal oneens, (2) een beetje oneens,
(3) niet oneens, niet eens, (4) een beetje mee eens, (5) helemaal mee eens en een optie ‘kan ik niet
beoordelen’.
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Tabel 1a: Items van de conceptversie van de competentievragenlijst (versie zelfevaluatie) met de bron, opmerkingen van huisartsen en de aanpassingen voor de
competentierollen Vakinhoudelijk Expert en Communicator
Concept vragenlijst
1.**
2.**
3.*

Vakinhoudelijk expert
Ik betrek de culturele achtergrond, levensfase en gezondheidsgeschiedenis van de patiënt bij de interpretatie van de klacht.
Ik bepaal behandeldoelen samen met patiënten en hun familie.

Bron

Opmerkingen focusgroep

Aanpassing

B; C

-

-

AI-2, 2.3;

Familie kan ver weg wonen

Ik bepaal behandeldoelen samen met patiënten en hun naasten

AI-2.4, 4, 4.1

Onduidelijke vraag; niet altijd
van toepassing
‘ algemeen geldende richtlijnen’;
verschillende termen item 3 en 4
-

Ik stel patiëntgerichte zorgplannen op voor patiënten met
chronische zorg
Ik maak gebruik van algemeen geldende richtlijnen het gaat om
diagnostiek, therapie en preventie.
-

‘waar van toepassing’ niet in het
item, maar bovenaan in de tekst
‘informed consent’ is een lastige
term
-

Ik ben in staat om af te zien van behandeling (watchful waiting)

8.

Ik stel patiëntgerichte zorgplannen op ten behoeve van
continue zorg, onderzoek en behandeling
Ik maak gebruik van de NHG-Standaarden als het gaat om
diagnostiek, therapie en preventie.
Ik voer procedures en therapieën op een vaardige en veilige
manier uit
Ik ben in staat om af te zien van behandeling (watchful waiting)
waar van toepassing
Ik neem uitleg over risico's, voordelen en reden voor een
procedure of therapie op in een informed consent
Ik pak patiëntveiligheidsincidenten direct aan

9.**

Communicator
Ik creëer een sfeer van vertrouwen

AII-1.1, 1.2; B

-

-

10.**

Ik toon respect, betrokkenheid en inlevingsvermogen

AII-1.1, 4.1; B

-

-

11.**

Ik leg duidelijk en nauwkeurig uit en controleer of de patiënt
het begrijpt
Ik gebruik interviewvaardigheden om relevante informatie te
verzamelen
Ik help patiënten bij het nemen van weloverwogen beslissingen
over hun gezondheid
Ik zorg voor een duidelijke structuur tijdens een consult

AII-3.1; B

-

-

AII-2.1; B
AII-4.2, 4.3

Interviewvaardigheden =
gesprekstechnieken
-

Ik gebruik gesprekstechnieken om relevante informatie te
verzamelen
-

AII-2.2; B

-

-

4.
5.
6.
7.*

12.**
13.**
14.**

AI-1, 1.4, 2,
2.2, 3.1; B; C
AI3, 3.4; B
B; C
AI3.2
AI5, 5.1, 5.2;
AIV1.2, 1.3

Ik leg risico's, voordelen en reden voor een procedure of
therapie uit
-

15.**

Ik kan goed omgaan met meningsverschillen en emotioneel
AII-1.5
geladen gesprekken
16.**
Ik zorg ervoor dat de privacy en de veiligheid van de patiënt
AII-1.2;
worden gewaarborgd
AIV1.2
17.
Ik documenteer en deel schriftelijke en elektronische
AII-5, 5.1, 5.2, informatie over consulten accuraat en op een veilige manier
5.3; B
* Dit item wordt niet gevraagd aan collega’s buiten de praktijk; ** Dit item wordt niet gevraagd aan collega’s binnen en buiten de praktijk en wordt gevraagd aan patiënten
4
7
Bron: A = CanMEDS 2015 , B = Competentieprofiel van de huisarts , C = Huidige competentievragenlijst
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Tabel 1b: Items van de conceptversie van de competentievragenlijst (versie zelfevaluatie) met de bron, opmerkingen van huisartsen en de aanpassingen voor de
competentierollen Samenwerker, Leider en Gezondheidsbevorderaar

18.

Concept vragenlijst

Bron

Opmerkingen focusgroep

Aanpassing

Samenwerker
Ik toon respect voor medewerkers

AIII-2.1

-

-

19.

In het samenwerken (binnen en buiten de praktijk) bevorder
ik wederzijds begrip, ga ik goed om met verschillen en
probeer ik conflicten op te lossen.

AIII-1.1, 2, 2.2; B

Dit zijn verschillende dingen: twee items
van maken

20.

Ik maak optimaal gebruik van de expertise van mijn collega's
en andere zorgverleners
Ik stel mij open voor advies en feedback van collega's

B

-

In het samenwerken (binnen en buiten de praktijk)
bevorder ik wederzijds begrip
In het samenwerken (binnen en buiten de praktijk)
probeer ik conflicten op te lossen
-

B; C

-

-

AIII-3; B

-

-

23.

Bij het verwijzen houd ik rekening met de expertise en
beschikbaarheid van andere zorgverleners
Ik ken de grenzen van mijn deskundigheid en verwijs tijdig

AIII-3.1; B

Toevoegen: niet onnodig verwijzen

24.

Ik draag patiëntinformatie zorgvuldig over

AIII-3.2; B

Ik ken mijn vak en verwijs adequaat (tijdig en niet
onnodig)
-

AIV-1.1; 3, 3.1, 3.2

-

-

AIV-2, 2.1, 2.2; B;
C
AIV-4

-

-

Niet van toepassing voor waarnemer

Verwijderd

Ik draag bij aan de beschikbaarheid en bereikbaarheid van
zorg.
Gezondheidsbevorderaar
Ik help patiënten met het aanpakken van factoren die hun
gezondheid beïnvloeden

B

Dat heeft meer met de praktijk te maken

Verwijderd

AV-1, 1.1, 1.2, 1.3;
B

‘leefstijl’ toevoegen

Ik help patiënten met het aanpakken van factoren,
zoals leefstijl, die hun gezondheid beïnvloeden

Ik draag bij aan de kwaliteitsverbetering van ziektepreventie,
gezondheidsbevordering en gezondheidscontrole

AV-2.2, 2.3; B

Meewerken aan zorgprogramma’s

Ik werk mee aan specifieke zorgprogramma’s die
aansluiten op de behoeften van de praktijkpopulatie

21.
22.

25.
26.
27. *
28.

29.**
30.

Leider
Ik toon leiderschap in het verbeteren van de
gezondheidszorg
Ik handel kostenbewust bij het bepalen van onderzoeken en
behandelingen
Ik zorg voor een goed personeelsbeleid in de praktijk

31.

Ik ben alert op factoren die de gezondheid van de populatie
AV-2, 2.1; B
Onduidelijke vraag
Verwijderd
beïnvloeden
* Dit item wordt niet gevraagd aan collega’s buiten de praktijk; ** Dit item wordt niet gevraagd aan collega’s binnen en buiten de praktijk en wordt gevraagd aan patiënten
4
7
Bron: A = CanMEDS 2015 , B = Competentieprofiel van de huisarts , C = Huidige competentievragenlijst
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Tabel 1c: Items van de conceptversie van de competentievragenlijst (versie zelfevaluatie) met de bron, opmerkingen van huisartsen en de aanpassingen voor de
competentierollen Academicus en Professional
Concept vragenlijst

Bron

Opmerkingen focusgroep

Aanpassing

Academicus
Ik pak praktijkonzekerheden en mijn kennishiaten aan

AVI-1; 3.1

Lastige formulering

AVI-3.3; B

-

34.*

Ik beoordeel gezondheidsgerelateerd onderzoek en literatuur
kritisch
Ik pas vakliteratuur toe in de praktijk

Ik ontwikkel mij door op kennis en
praktijkvaardigheden
-

AVI-3, AV-3.4; B

-

-

35.

Ik geef onderwijs aan studenten en collega's

AVI-2, 2.5, 2.6; B

-

-

36.

Ik zorg ervoor dat de patiëntveiligheid wordt geborgd in een
leersituatie

AVI-2.3

‘comfort van patiënt’ toevoegen

Ik zorg ervoor dat de veiligheid en het comfort van
de patiënt wordt geborgd in een leersituatie

37.*

AVI-4, 4.2, 4.3,
4.4; B
AVI-4, 4.5; B

Dit zijn twee vragen

Ik werk mee aan wetenschappelijk onderzoek

-

-

39.

Ik stel wetenschappelijke vragen en kies de geschikte methode om
deze te onderzoeken.
Ik deel bevindingen van relevant wetenschappelijk onderzoek met
professionals en patiënten
Professional
Ik toon gepast en professioneel gedrag

AVII-1.1

-

40.

Ik ga goed om met belangenconflicten

AVII-1.4

-

41.

Ik speel in op de maatschappelijke verwachting van artsen

AVII-2.1

Onduidelijk wat de verwachtingen zijn

42.

Ik houd mij aan de ethische normen, standaarden en regels van de
prakrijk

AVII-1, 3, 3.1; B

Praktijk = huisartsenpraktijk

43.

Ik reageer op onprofessioneel en onethisch gedrag bij collega's

AVII-3.2

Ik spreek ze erop aan

44.

AVII-4, 4.1; AIV4.1, 4.2
AVII-4.3

-

45.

Ik ben mij bewust van de invloed van mijn persoonlijke welzijn op
mijn professionele prestaties
Ik ondersteun collega's met problemen

Ik spreek collega’s aan onprofessioneel en
onethisch gedrag
-

-

-

46.

Ik houd persoonlijke en professionele rollen in balans

AVII-4.1; AIV-4.1,
4.2; B

Zeer belangrijk

-

32.*
33.*

38.*

Ik ben mij bewust van mijn voorbeeldfunctie als
huisarts
Ik houd mij aan de ethische normen, standaarden
en regels van de huisartsenpraktijk

Open vragen
Wat vindt u bijzonder sterke punten van uw functioneren als
C
huisarts?
2.
Welke verbeterpunten ziet u voor uzelf in uw functioneren als
C
huisarts?
* Dit item wordt niet gevraagd aan collega’s buiten de praktijk
4
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Focusgroep
De huisartsen vonden de competentievragenlijst over het algemeen duidelijk. Wel pleitten ze voor
mogelijkheden voor meer toelichting. Bij elke competentierol is daarom onderaan een
toelichtingsveld toegevoegd waarin een collega de sterke punten en verbeterpunten kan belichten.
De huisartsen misten een aantal belangrijke onderwerpen en stelden voor extra items toe te voegen.
Bij de competentie ‘Vakinhoudelijk expert’ is het item ‘snel en accuraat beslissen in complexe
situaties’ toegevoegd. Bij de competentie ‘Leider’ is het item ‘Ik zorg ervoor dat mijn spreekuur
weinig uitloopt’ toegevoegd. Omdat dit item meer met organisatie heeft maken, is de beschrijving
van de competentie ‘Leider’ aangepast naar ‘Organisator, Leider’. Als laatst is bij de competentie
‘Professional’ het item ‘Ik ben bezig met mijn loopbaanplanning als huisarts’ toegevoegd.
De huisartsen vonden het onderwerp ‘balans tussen privé en werk’ zeer relevant en gaven aan, dat
hier meer vragen over zouden moeten komen. Het onderzoeksteam heeft besloten hier geen extra
items over toe te voegen. De items ‘Ik ben mij bewust van de invloed van mijn persoonlijke welzijn
op mijn professionele prestaties’ en ‘Ik houd persoonlijke en professionele rollen in balans’ gaan
voldoende in op dit onderwerp en er zijn geen nieuwe aspecten over dit onderwerp aangegeven.
De huisartsen waren het eens welke items er niet worden voorgelegd aan collega’s binnen en buiten
de praktijk, zoals deze waren opgesteld in conceptversie.
De opmerkingen per item en de aanpassingen staan in Tabel 1a t/m 1c. Naar aanleiding van de
opmerkingen zijn 16 items inhoudelijk of taalkundig aangepast. Het item ‘Ik ben alert op factoren die
de gezondheid van de populatie beïnvloeden’ bleek lastig. De huisartsen begrepen niet goed wat er
met ‘factoren’ werd bedoeld. Dit item is aangepast naar ‘Ik werk mee aan specifieke
zorgprogramma's die aansluiten op de behoeften van de praktijkpopulatie’. Vanwege overlapping is
daardoor het item ‘Ik draag bij aan de kwaliteitsverbetering van ziektepreventie,
gezondheidsbevordering en gezondheidscontrole’ verwijderd. Item 27 en 28 bij de competentie
Leider zijn verwijderd, omdat deze competenties afhankelijk zijn van de praktijkorganisatie en niet
altijd van toepassing zijn voor bijvoorbeeld waarnemers.
Het item ‘In het samenwerken (binnen en buiten de praktijk) bevorder ik wederzijds begrip, ga ik
goed om met verschillen en probeer ik conflicten op te lossen’ bestaat uit meerdere onderdelen. Dit
items is door de focusgroep opgesplitst in twee items: ‘In het samenwerken (binnen en buiten de
praktijk) bevorder ik wederzijds begrip’ en ‘In het samenwerken (binnen en buiten de praktijk)
probeer ik conflicten op te lossen’.
Het item ‘Ik ben in staat om af te zien van behandeling (watchful waiting) waar van toepassing’ is
naar aanleiding van de focusgroep aangepast. De huisartsen merkten op dat er meer competenties
niet van toepassing zijn kunnen zijn op de deelnemende huisarts. De toevoeging ‘waar van
toepassing’ is verwijderd uit het item en toegevoegd in de tekst bovenaan de vragenlijst.
De huisartsen merkten op dat bij item 6 ‘waar van toepassing’ staat. Er kunnen echter meer items
niet van toepassing zijn op de huisarts. De opmerking ‘waar van toepassing’ is daarom verwijderd uit
het item en verplaatst naar de tekst bovenaan de vragenlijst.
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Gedurende de bespreking van de competentievragenlijst is ook gesproken over het doel en nut van
het Visitatieprogramma. Dit bracht een aantal punten aan het licht, waar mogelijk nog iets meer
aandacht voor kan komen. Zo gaf de focusgroep aan, dat
 het doel van de 360 graden feedback niet bij elke huisarts bekend is; en
 dat niet alle huisartsen op te hoogte zijn dat een feedbackgesprek onderdeel is van het
Visitatieprogramma.
Het onderzoeksteam merkte ook dat de vragenlijsten vaak als een beoordeling worden gezien in
plaats van een middel voor het opstellen van ontwikkeldoelen.
Definitieve versie
Na het bespreken van de competentievragenlijst met de opdrachtgever zijn drie items verwijderd.
Collega’s kunnen op deze items moeilijk feedback geven en de bijbehorende items voor patiënten
zijn na de focusgroepen verwijderd. Acht items zijn aangepast. De verwijderde en aangepaste items
staan in Tabel 2. Verder is in de tekst bovenaan de vragenlijst het doel van de vragenlijst duidelijker
omschreven en de antwoordmogelijkheid ‘Kan ik niet beoordelen’ is aangepast naar ‘Weet ik niet’.
De definitieve versie van de competentievragenlijst (versie zelfevaluatie) staat in Bijlage 2. De versie
voor zelfevaluatie bestaat uit 44 items, de versie voor collega’s binnen de praktijk uit 35 items en de
versie voor collega’s buiten de praktijk uit 26 items.
Tabel 2: Aanpassingen van items na overleg met opdrachtgever
Item

Aanpassing

Ik bepaal behandeldoelen samen met patiënten en hun naasten.

Ik bepaal behandeldoelen samen met patiënten en/of hun
naasten.

Ik stel patiëntgerichte zorgplannen op voor patiënten met
chronische zorg.

Ik geef patiënten een actieve rol bij het opstellen van een
zorgplan voor de chronische zorg.

Ik maak gebruik van algemeen geldende richtlijnen het gaat om
diagnostiek, therapie en preventie.

Ik maak gebruik van algemeen geldende richtlijnen.

Ik voer procedures en therapieën op een vaardige en veilige manier
uit.

Ik voer diagnostiek en behandeling op een vaardige en
veilige manier uit.

Ik leg risico's, voordelen en reden voor een procedure of therapie
uit.

Ik leg de reden en risico’s voor diagnostiek en behandeling
uit.

Ik gebruik gesprekstechnieken om relevante informatie te
verzamelen.

Verwijderd: er is geen geschikte feedbackgever

Ik zorg voor een duidelijke structuur tijdens een consult.

Verwijderd: er is geen geschikte feedbackgever

Ik zorg ervoor dat de privacy en de veiligheid van de patiënt worden
gewaarborgd.

Verwijderd: er is geen geschikte feedbackgever

Ik documenteer en deel schriftelijke en elektronische informatie
over consulten accuraat en op een veilige manier.

Ik documenteer en deel informatie over consulten
accuraat en op een veilige manier.

Ik toon leiderschap in het verbeteren van de gezondheidszorg.

Ik ben een voortrekker in het verbeteren van de
gezondheidszorg.

Ik spreek collega’s aan onprofessioneel en onethisch gedrag.

Ik spreek collega’s -zo nodig- aan op onprofessioneel en
onethisch gedrag

Welke verbeterpunten ziet u voor uzelf in uw functioneren als
huisarts?

Welke ontwikkeldoelen ziet u voor uzelf in uw
functioneren als huisarts?
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4.2 Patiëntervaringslijst
Conceptversie
Bij het herzien van de patiëntervaringslijst zijn in de eerste fase de volgende aanpassingen gemaakt:
- Om de vragenlijst beter geschikt te maken voor waarnemers, is de tekst bij de vragenlijst
aangepast. Er wordt nu niet meer gevraagd terug te kijken naar de afgelopen 12 maanden.
- De vraag ‘Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden één van de artsen van de praktijk
geconsulteerd?’ is aan gepast naar ‘Hoe vaak heeft u contact gehad met deze huisarts?’, zodat
deze vraag over een specifieke huisarts gaat.
- Er zijn 11 items verwijderd, bijvoorbeeld omdat het item alleen van toepassing is op een kleine
groep patiënten of omdat er overlapping was met een ander item. Alle verwijderde items en de
reden voor het verwijderen staan in Tabel 3.
- De overige 17 items en twee introductievragen zijn taalkundig aangepast ter bevordering van de
begrijpelijkheid. Indien van toepassing is hierbij de formulering van de PREM eerstelijnszorg10
leidend geweest.
- Voor het beantwoorden van de items is in de conceptversie gebruik gemaakt van een
vijfpuntsschaal met de volgende antwoordcategorieën: (1) helemaal oneens, (2) een beetje
oneens, (3) niet oneens, niet eens, (4) een beetje mee eens, (5) helemaal mee eens, en een optie
‘kan ik niet beoordelen’.
- Er zijn drie open vragen uit de PREM eerstelijnszorg10 toegevoegd.
Tabel 3: Verwijderde items bij eerste fase van de herziening van de patiëntervaringslijst
Verwijderde items

Reden

Bron

Hield de huisarts contact met u, tijdens uw verblijf in het ziekenhuis?

Niet van toepassing op alle patiënten

A

Gesteld dat u iets wilt lezen over uw ziekte of kwaal, kunt u die
informatie dan verkrijgen in uw praktijk of bij uw huisarts?

Overlap met ander item

-

Maakt uw huisarts tijdens het spreekuur wel eens gebruik van
demonstratiemodellen of beelden (bijv. op de computer) om u beter
inzicht in uw klacht te geven?

Overlap met ander item

-

Kent u de reden van elk medicijn dat u slikt?

97,8% van patiënten antwoord met ‘ja’

A

U het gevoel geven dat zij/hij tijd voor u had tijdens consulten?

Overlap met ander item

De belangstelling die getoond werd voor uw persoonlijke situatie?

Lastige vraag (ook verwijderd bij
culturele validatie CQI huisartsenzorg)

B

Het vertrouwelijk houden van aantekeningen en gegevens over u?

Hier hebben patiënten geen zicht op

B

Uitleg geven over wat de bedoeling is van onderzoeken en
behandeling?

Overlap met ander item

-

De voorbereiding op wat u kunt verwachten van de specialist of het
ziekenhuis?

Niet van toepassing op alle patiënten

A

Hulp met het omgaan met emotionele problemen die te maken
hebben met uw gezondheid?

Niet van toepassing op alle patiënten

A; B

Weten wat hij/zij heeft gedaan of u heeft verteld tijdens voorgaande
bezoeken?

Overlap met ander item

-

5,6

9

Bron: A = Evaluaties visitatieprogramma , B = Culturele validatie CQI huisartsenzorg

De conceptversie van de patiëntervaringslijst bestond uit vijf vragen over achtergrondkenmerken, 30
items verdeeld over vijf onderwerpen, en vier slotvragen. Alle vragen uit de conceptversie met de
bron staan in de eerste twee kolommen van Tabel 4a en 4b.
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Tabel 4a: Conceptversie patiëntervaringslijst met bron en opmerkingen van patiënten en huisartsen
Concept vragenlijst

Bron

Opmerkingen

Aanpassing

1.

Introductievragen
Wat is uw leeftijd?

C

Zet de vraag in de ik-vorm

Mijn leeftijd is … jaar

2.

Wat is uw geslacht?

C

Zet de vraag in de ik-vorm

Ik ben een (man/vrouw)

3.

Heeft u op dit moment een ziekte of aandoening waar u al langer
dan 3 maanden last van heeft?
Hoe vaak heeft u contact gehad met deze huisarts?

C

Hoe lang moet u gemiddeld wachten voor de huisarts u naar
binnen roept?
Medisch handelen
De behandeling en/of het advies van deze huisarts heeft geholpen

C

Is de patiënt dan ook bij de huisarts
geweest?
Tijdsbeperking noemen; Lijkt alsof het
over de vorige vraag gaat
Dit heeft met de praktijk te maken

Ik heb op dit moment een ziekte of klacht waarvoor ik al
langer dan 3 maanden bij de huisarts kom (ja / nee)
Hoe vaak heeft u het afgelopen jaar contact gehad met
deze huisarts? (1 of 2 keer / 3 tot 5 keer / 6 keer of vaker)
Verwijderd

AI-1, 1.1, 2, 3.1; B; C

Geldt niet voor chronisch zieken

Deze huisarts heeft mij geholpen bij mijn klacht

AI-1, 2; B; C

Wat zijn normale activiteiten?; Wat als
patiënt deze activiteiten al kon doen?
Dat kan de patiënt niet weten

Item samengevoegd met item 1

3.

Door de hulp van deze huisarts kan ik mijn normale activiteiten
doen
Deze huisarts begrijpt de klacht waarvoor ik kom

4.

Deze huisarts doet zorgvuldig lichamelijk onderzoek

AI-2.2; B; C

5.

Deze huisarts kent mijn persoonlijke omstandigheden

AI-2.2; B

Patiënt weet niet of het zorgvuldig
gebeurd
Niet van toepassing bij waarnemers

6.

Deze huisarts neemt mijn wensen mee bij het bepalen van de
behandeling
Informatie en advies geven
Deze huisarts vertelt mij waarom ik zijn/haar advies op moet
volgen
Deze huisarts bespreekt de behandelmogelijkheden met mij

AI-2.3; CII-4; B; C; D

Luistert de huisarts naar de wensen?

Deze huisarts gaat zorgvuldig om met lichamelijk
onderzoek
Deze huisarts vraagt als het nodig is naar mijn persoonlijke
situatie
Deze huisarts luistert naar mijn wensen over de
behandeling

AI-1,3; B; C

De patiënt ‘moet’ niks

AI-2.2, 2.3, 2.4; AII-3; B

-

Deze huisarts legt uit waarom het belangrijk is om het
advies op te volgen
-

Deze huisarts geeft mij informatie over mogelijke bijwerkingen
van de voorgeschreven medicijnen
Deze huisarts geeft mij advies over mijn gezondheid

B; C

De huisarts kan ook toelichten waarom
medicatie niet wordt voorgeschreven
Gezondheid = leefstijl

Deze huisarts geeft mij informatie over mogelijke
bijwerkingen van medicijnen
Deze huisarts geeft mij advies over mijn leefstijl

Deze huisarts bespreekt het gelijk met mij als er dingen niet goed
zijn verlopen
Deze huisarts geeft mij wel eens informatie over mijn ziekte of
klacht door een folder mee te geven of te verwijzen naar een
website

AI-5.1, 5.2; AII-3.2; AVII2.2
AII-4.2; C

Zin loopt niet goed

Wanneer er iets niet goed is gegaan, bespreekt deze
huisarts dat gelijk met mij
Deze huisarts geeft mij extra informatie over mijn ziekte of
klacht, bijvoorbeeld door te verwijzen naar een website

4.
5.

1.
2.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

4

7

C

AI-2, 2.2; B; D

AV-1.3; B; C

Folders zijn ouderwets

Bron: A = CanMEDS 2015 , B = Competentieprofiel van de huisarts , C = huidige patiëntervaringslijst, D = PREM eerstelijnszorg

Verwijderd
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Tabel 4b: Conceptversie patiëntervaringslijst met bron en opmerkingen van patiënten en huisartsen
Concept vragenlijst

Bron

Opmerkingen

Aanpassing

AI-2.2; B; C

Op de hoogte zijn = kennen

Deze huisarts kent mijn medische achtergrond

C

Verwijderd

16.

Organisatie van de zorg
Deze huisarts is goed op de hoogte van mijn medische
achtergrond
Deze huisarts krijgt wel eens een telefoontje als ik op het
spreekuur ben
Ik krijg tijdens consulten voldoende tijd om mijn klachten te
bespreken
Deze huisarts is telefonisch goed bereikbaar

B; D

Dat is niet vervelend; Zegt meer
wat over de pratkijk
Voldoende = genoeg; Enkelvoud
van maken
Zegt meer over de praktijk

17.

Deze huisarts zorgt voor een duidelijke structuur bij een consult

AII-2.2; B

Wat is structuur?; Niet relevant

Verwijderd

18.

AIII-3, 3.1, 3.2; B; C; D

Lastige zin; Ligt niet altijd aan de
huisarts als het niet goed gaat

Verwijderd (hier kunnen collega’s feedback op geven)

19.

De behandeling van deze huisarts sluit goed aan op de
behandeling van andere zorgverleners
Communicatie
Deze huisarts legt begrijpelijk uit

AII-3.1; B; C; D

Begrijpelijk = duidelijk

Deze huisarts legt duidelijk uit

20.

Deze huisarts luistert aandachtig naar mij

B; C

‘Aandachtig’ lastig woord

Deze huisarts luistert naar mij

21.

Ik kan deze huisarts de vragen stellen die ik wil

AII-1.1, 1.2; C; D

-

-

22.

Ik kan met deze huisarts makkelijk over mijn problemen praten

AII1.2, 1.3, 1.6; B; C

Makkelijk weglaten

Ik kan met deze huisarts over mijn problemen praten

23.

Deze huisarts stelt mij vragen om mijn klacht beter te begrijpen

AII-2.1; B

-

-

24.

Vertrouwen en respect
Ik heb vertrouwen in deze huisarts

AII-1.1; AVII-1.1; B; C; D

Heel belangrijk

-

25.

Deze huisarts gaat er goed mee om als ik anders over dingen denk

AII-1.5

Als we van mening verschillen

Deze huisarts gaat er goed mee om als we van mening verschillen

26.

Deze huisarts gaat goed om met emotioneel geladen gesprekken

AII-1.5

Lastige zin

Deze huisarts gaat goed om met een emotioneel gesprek

27.

Deze huisarts vertelt geen gevoelige informatie door

AII-1.2, 5.3

Verwarrend

Verwijderd

28.

Deze huisarts is betrokken bij mij en mijn familie

AII-1.1; B

Familie kan ver weg wonen

Deze huisarts is betrokken bij mij (en mijn naasten)

29.

Ik voel me op mijn gemak bij deze huisarts

AII-1.1, 1.2, AVII-1.1

Heel belangrijk

-

30.

Deze huisarts toont respect en heeft geen vooroordelen

AII-4.1; AVII-1.1

‘Vooroordelen’ lastig woord

Deze huisarts toont respect

1.

Slotvragen
Zou u deze huisarts bij mensen in uw buurt aanbevelen?

D

2.

Waarover zou u deze huisarts een compliment willen geven?

D

Patiënten bevelen huisarts niet
actief aan
Zet de vraag in de ik-vorm

Zou u deze huisarts bij mensen aanraden wanneer iemand op
zoek is naar een nieuwe huisarts?
Ik wil deze huisarts een compliment geven voor…

3.

Wat zou deze huisarts volgens u beter kunnen doen?

D

‘Volgens u’ eruit

Wat zou deze huisarts beter kunnen doen?

4.

Ruimte voor opmerkingen

C

-

13.
14.
15.

4

C

7

Ik krijg tijdens een consult genoeg tijd om mijn klachten te
bespreken
Verwijderd

10

Bron: A = CanMEDS 2015 , B = Competentieprofiel van de huisarts , C = huidige patiëntervaringslijst, D = PREM eerstelijnszorg
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Focusgroepen
De patiënten en huisartsen hebben de volgende algemene opmerkingen over de patiëntervaringslijst
gemaakt:
- De patiënten en de huisartsen waren van mening dat de vragenlijst over het algemeen duidelijk
en compleet was. Er werden geen onderwerpen gemist.
- De tekst bovenaan de vragenlijst had volgens een aantal patiënten lastige en lange zinnen. De
tekst eenvoudiger gemaakt met de hulp van de huisarts met expertise in het schrijven van
teksten voor laaggeletterden.
- De patiënten vonden de verdeling van de items naar vijf onderwerpen handig, zo wisten ze waar
ze aan moesten denken bij het invullen van de vragenlijst.
- De patiënten vonden de antwoordmogelijkheden duidelijk, echter had een aantal patiënten
moeite met het grote aantal mogelijkheden. De optie ‘kan ik niet beoordelen’ was lastig en is
daarom op verzoek aangepast naar ‘niet van toepassing’.
- Zowel de patiënten als de huisartsen merkten op dat de vragen inhoudelijk door elkaar stonden.
Op basis van de focusgroepen is daarom de volgorde van de items aangepast. Verder begon de
vragenlijst met het moeilijkste onderwerp (Medisch handelen), daarom is de volgorde van de
onderwerpen aangepast.
- Voor de waarnemers was het belangrijk dat de vragenlijst ook ingevuld kan worden als een
patiënt slechts één consult heeft gehad met de huisarts. Het onderzoeksteam heeft de items
nagelopen en waar nodig geschikt gemaakt voor wanneer een patiënt één consult heeft gehad.
Dit leidde tot het aanpassen van de formulering van item 15 en 26.
De opmerkingen per item staan in de rechter kolom van Tabel 4a en 4b. Naar aanleiding van de
opmerkingen zijn vier introductievragen, 18 items en drie slotvragen inhoudelijk of taalkundig
aangepast. Item 1 en 2 zijn samengevoegd en vervangen door: ‘De huisarts heeft mij geholpen bij
mijn klacht’. Zeven vragen zijn verwijderd. Introductievraag 5 en item 14 en 16 zijn verwijderd,
omdat het antwoord op deze vragen meer zegt over de praktijk dan over de huisarts. Item 3 en 18
zijn verwijderd, omdat patiënten aangaven deze niet goed te kunnen beoordelen. Item 27 is
verwijderd, omdat dit item voor verwarring zorgde bij zowel de patiënten als de huisartsen.
Doordat er vier van de zes items uit de categorie ‘Organisatie van de zorg’ verwijderd zijn, heeft het
onderzoeksteam deze categorie verwijderd en item 13 en 15 verplaatst naar ‘Medisch handelen’.
Definitieve versie
Na het bespreken van de patiëntervaringslijst met de opdrachtgever zijn twee items verwijderd en
negen items aangepast, deze staan in Tabel 5. Item 8 is verplaatst naar ‘Medisch handelen’ en item
22 is verplaatst naar ‘Vertrouwen en respect’. Verder is de antwoordschaal is aangepast naar een
visuele schaal ter bevordering van de leesbaarheid voor laaggeletterden.
De definitieve versie van de patiëntervaringslijst staat in Bijlage 3. De vragenlijst bestaat uit 4
introductievragen over de patiënt, 21 items, 3 slotvragen en een ruimte voor opmerkingen.
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Tabel 5: Aanpassingen van items na overleg met opdrachtgever
Item

Aanpassing

Deze huisarts luistert naar mij

Deze huisarts luistert goed naar mij

Deze huisarts stelt mij vragen om mijn klacht beter te begrijpen

Verwijderd: overbodig, lastige formulering

Deze huisarts gaat goed om met een emotioneel gesprek

Deze huisarts gaat goed om met mijn emoties

Deze huisarts is betrokken bij mij (en mijn naasten)

Deze huisarts is betrokken bij mij

Ik krijg tijdens een consult genoeg tijd om mijn klachten te
bespreken

Ik krijg tijdens het consult genoeg tijd om mijn klachten te
bespreken

Deze huisarts gaat zorgvuldig om met lichamelijk onderzoek

Verwijderd: sluit niet meer aan bij oorspronkelijke
CanMEDS competentie
Deze huisarts heeft mij goed geholpen bij mijn klacht

Deze huisarts heeft mij geholpen bij mijn klacht
Deze huisarts geeft mij advies over mijn leefstijl

Deze huisarts geeft mij als het nodig is advies over mijn
leefstijl

Wanneer er iets niet goed is gegaan, bespreekt deze huisarts dat
gelijk met mij

Deze huisarts bespreekt het met mij als er iets niet goed is
gegaan

Deze huisarts heeft mij informatie over mogelijke bijwerkingen
van medicijnen

Deze huisarts geeft mij informatie over de werking en
mogelijke bijwerkingen van medicijnen

Deze huisarts legt uit waarom het belangrijk is om het advies op te
volgen

Deze huisarts legt uit waarom het belangrijk is om een
advies op te volgen

Deze huisarts geeft mij extra informatie over mijn ziekte of klacht,
bijvoorbeeld door te verwijzen naar een website

Deze huisarts geeft mij informatie over mijn ziekte of
klacht, of verwijst naar een website

Zou u deze huisarts bij mensen aanraden wanneer iemand op zoek
is naar een nieuwe huisarts?

Zou u deze huisarts aanraden als iemand daarnaar vraagt?

5. Conclusie en aanbevelingen
De competentievragenlijst en de patiëntervaringslijst zijn aangepast. Een aantal overbodige vragen
zijn verwijderd, er is aansluiting gemaakt met de herziene CanMEDS uit 20154, vervolgens zijn de
lijsten geschikt gemaakt voor waarnemers en zijn alle formuleringen beoordeeld op begrijpelijkheid.
De competentievragenlijst is uitgebreid van 28 naar 44 items voor de huisarts zelf. De collega’s aan
wie feedback wordt gevraagd krijgen minder vragen voorgelegd (35 items voor collega’s binnen de
praktijk en 26 items voor collega’s buiten de praktijk). Deze vragen zijn toegespitst op onderwerpen
waarover zij feedback kunnen geven. De patiëntervaringslijst is korter geworden, namelijk van 33
items naar 21, en daar zijn drie open vragen aan toegevoegd zodat de patiënt gerichter feedback kan
geven.
De aanpassingen van de competentielijst zijn voornamelijk inhoudelijk. Het ruimere aantal items
heeft deels te maken met de aanpassing naar de CanMEDS 2015, die iets meer subcompetenties
definieert en is anderzijds het resultaat van de focusgroep (drie items toegevoegd). De CanMEDS
2015 kent in totaal 89 subcompetenties die in de competentievragenlijst met bijna de helft is
gereduceerd. De vragen per competentierol zijn vooral bedoeld om de diverse aspecten te belichten.
De competentierol ‘Leider’ wordt door de waarnemers als lastig ervaren. Wel wordt aangegeven, dat
zij zich als ‘Leider’ kunnen opstellen door juist organisatorische aspecten uit de praktijk waarin wordt
waargenomen te sprake kunnen brengen.
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Vanuit de focusgroep kwam naar voren dat de huisartsen graag enige praktische toelichting wilden
krijgen om goed te begrijpen waar de feedback van anderen over gaat. Daarom is voorgesteld om
per competentierol een toelichting te vragen. Mogelijk dat het toevoegen van een toelichting de
deelnemende huisarts meer handvatten biedt om ontwikkeldoelen op te stellen.
Bij de patiëntervaringslijst zijn voornamelijk taalkundige opmerkingen gemaakt. De input van de
patiënten, huisartsen en de huisarts met expertise in het schrijven van teksten voor laaggeletterden
was zeer waardevol voor het verduidelijken van de vragenlijst. Opvallend is wel, dat ook de vragen
uit de PREM en de CQI eerstelijnszorg ondanks een eerdere validatie met patiënten nog aangepast
zijn met het commentaar van de patiënten. Daarnaast zijn er door de patiënten aanvullende
opmerkingen gemaakt over de organisatie van de praktijk, maar met deze patiëntervaringslijst wordt
alleen feedback gezocht op de competenties van de huisarts.
Verder blijkt vanuit de focusgroep met de huisartsen, maar ook vanuit de eerdere evaluaties met het
Visitatieprogramma4,5, het doel van het Visitatieprogramma niet bij iedereen duidelijk te zijn. Het
wordt nu vaak opgevat als een toetsing en er wordt gedacht dat de scores zelf aanleiding kunnen
geven om af te zien van herregistratie. De lijsten zijn bedoeld om de huisarts te helpen om vanuit
verschillende perspectieven (zelf, collega’s, patiënten) zicht te krijgen op de ontwikkeling van de
competenties: wat lijkt al op orde en waar zijn nog stappen te maken? Met deze informatie stelt de
huisarts een persoonlijk ontwikkelplan op, die besproken wordt met de gespreksleider visitatie. Naar
aanleiding van deze opmerkingen is de introductietekst bij de vragenlijst aangepast, zie Bijlage 2.
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Bijlage 1: CanMEDS 2015
I: Medical Expert
1. Practise medicine with their defined scope of practices and expertise
1.1 Demonstrate a commitment to high-quality care of their patients
1.2 Integrate the CanMEDS Intrinsic Roles into their practice of medicine
1.3 Apply knowledge of the clinical and biomedical sciences relevant to their discipline
1.4 Perform appropriately timed clinical assessments with recommendations that are presented in an organized manner
1.5 Carry out professional duties in the face of multiple, competing demands
1.6 Recognize and respond to the complexity, uncertainty, and ambiguity inherent in medical practice
2. Perform a patient-centred clinical assessment and establish a management plan
2.1 Prioritize issues to be addressed in a patient encounter
2.2 Elicit a history, perform a physical exam, select appropriate investigations, and interpret their results for the purpose
of diagnosis and management, disease prevention, and health promotion
2.3 Establish goals of care in collaboration with patients and their families, which may include slowing disease progression,
treating symptoms, achieving cure, improving function, and palliation
2.4 Establish a patient-centred management plan
3. Plan and perform procedures and therapies for the purpose of assessment and/or management
3.1 Determine the most appropriate procedures or therapies
3.2 Obtain and document informed consent, explaining the risks and benefits of, and the rationale for, a proposed
procedure or therapy
3.3 Prioritize a procedure or therapy, taking into account clinical urgency and available resources
3.4 Perform a procedure in a skilful and safe manner, adapting to unanticipated findings or changing clinical circumstances
4. Establish plans for ongoing care and, when appropriate, timely consultation
4.1 Implement a patient-centred care plan that supports ongoing care, follow-up on investigations, response to treatment,
and further consultation
5. Actively contribute, as an individual and as a member of a team providing care, to the continuous improvement of
health care quality and patient safety
5.1 Recognize and respond to harm from health care delivery, including patient safety incidents
5.2 Adopt strategies that promote patient safety and address human and system factors

II: Communicator
1. Establish professional therapeutic relationships with patients and their families
1.1 Communicate using a patient-centred approach that encourages patient trust and autonomy and is characterized by
empathy, respect, and compassion
1.2 Optimize the physical environment for patient comfort, dignity, privacy, engagement, and safety
1.3 Recognize when the values, biases, or perspectives of patients, physicians, or other health care professionals may have
an impact on the quality of care, and modify the approach to the patient accordingly
1.4 Respond to a patient’s non-verbal behaviours to enhance communication
1.5 Manage disagreements and emotionally charged conversations
1.6 Adapt to the unique needs and preferences of each patient and to his or her clinical condition and circumstances
2. Elicit and synthesize accurate and relevant information, incorporating the perspectives of patients and their families
2.1 Use patient-centred interviewing skills to effectively gather relevant biomedical and psychosocial information
2.2 Provide a clear structure for and manage the flow of an entire patient encounter
2.3 Seek and synthesize relevant information from other sources, including the patient’s family, with the patient’s consent
3. Share health care information and plans with patients and their families
3.1 Share information and explanations that are clear, accurate, and timely, while checking for patient and family
understanding
3.2 Disclose harmful patient safety incidents to patients and their families accurately and appropriately
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4. Engage patients and their families in developing plans that reflect the patient’s health care needs and goals
4.1 Facilitate discussions with patients and their families in a way that is respectful, non-judgmental, and culturally safe
4.2 Assist patients and their families to identify, access, and make use of information and communication technologies to
support their care and manage their health
4.3 Use communication skills and strategies that help patients and their families make informed decisions regarding their
health
5. Document and share written and electronic information about the medical encounter to optimize clinical decisionmaking, patient safety, confidentiality, and privacy
5.1 Document clinical encounters in an accurate, complete, timely, and accessible manner, in compliance with regulatory
and legal requirements
5.2 Communicate effectively using a written health record, electronic medical record, or other digital technology
5.3 Share information with patients and others in a manner that respects patient privacy and confidentiality and enhances
understanding

III: Collaborator
1. Work effectively with physicians and other colleagues in the health care professions
1.1 Establish and maintain positive relationships with physicians and other colleagues in the health care professions to
support relationship-centred collaborative care
1.2 Negotiate overlapping and shared responsibilities with physicians and other colleagues in the health care professions
in episodic and ongoing care
1.3 Engage in respectful shared decision-making with physicians and other colleagues in the health care professions
2. Work with physicians and other colleagues in the health care professions to promote understanding, manage
differences, and resolve conflicts
2.1 Show respect toward collaborators
2.2 Implement strategies to promote understanding, manage differences, and resolve conflicts in a manner that supports a
collaborative culture
3. Hand over the care of a patient to another health care professional to facilitate continuity of safe patient care
3.1 Determine when care should be transferred to another physician or health care professional
3.2 Demonstrate safe handover of care, using both verbal and written communication, during a patient transition to a
different health care professional, setting, or stage of care

IV: Leader
1. Contribute to the improvement of health care delivery in teams, organizations, and systems
1.1 Apply the science of quality improvement to contribute to improving systems of patient care
1.2 Contribute to a culture that promotes patient safety
1.3 Analyze patient safety incidents to enhance systems of care
1.4 Use health informatics to improve the quality of patient care and optimize patient safety
2. Engage in the stewardship of health care resources
2.1 Allocate health care resources for optimal patient care
2.2 Apply evidence and management processes to achieve cost-appropriate care
3. Demonstrate leadership in professional practice
3.1 Demonstrate leadership skills to enhance health care
3.2 Facilitate change in health care to enhance services and outcomes
4. Manage career planning, finances, and health human resources in a practice
4.1 Set priorities and manage time to integrate practice and personal life
4.2 Manage a career and a practice
4.3 Implement processes to ensure personal practice improvement
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V: Health Advocate
1. Respond to an individual patient’s health needs by advocating with the patient within and beyond the
clinical environment
1.1 Work with patients to address determinants of health that affect them and their access to needed health services or
resources
1.2 Work with patients and their families to increase opportunities to adopt healthy behaviours
1.3 Incorporate disease prevention, health promotion, and health surveillance into interaction with individual patients.
2. Respond to the needs of the communities or populations they serve by advocating with them for system-level change
in a socially accountable manner
2.1 Work with a community or population to identify the determinants of health that affect them
2.2 Improve clinical practice by applying a process of continuous quality improvement to disease prevention, health
promotion, and health surveillance activities
2.3 Contribute to a process to improve health in the community or population they serve

VI: Scholar
1. Engage in the continuous enhancement of their professional activities through ongoing learning
1.1 Develop, implement, monitor, and revise a personal learning plan to enhance professional practice
1.2 Identify opportunities for learning and improvement by regularly reflecting on and assessing their performance using
various internal and external data sources
1.3 Engage in collaborative learning to continuously improve personal practice and contribute to collective improvements
in practice
2. Teach students, residents, the public, and other health care professionals
2.1 Recognize the influence of role modelling and the impact of the formal, informal, and hidden curriculum on learners
2.2 Promote a safe learning environment
2.3 Ensure patient safety is maintained when learners are involved
2.4 Plan and deliver a learning activity
2.5 Provide feedback to enhance learning and performance
2.6 Assess and evaluate learners, teachers, and programs in an educationally appropriate manner
3. Integrate best available evidence into practice
3.1 Recognize practice uncertainty and knowledge gaps in clinical and other professional encounters and generate focused
questions that address them
3.2 Identify, select, and navigate pre-appraised resources
3.3 Critically evaluate the integrity, reliability, and applicability of health related research and literature
3.4 Integrate evidence into decision-making in their practice
4. Contribute to the creation and dissemination of knowledge and practices applicable to health
4.1 Demonstrate an understanding of the scientific principles of research and scholarly inquiry and the role of research
evidence in health care
4.2 Identify ethical principles for research and incorporate them into obtaining informed consent, considering potential
harms and benefits, and considering vulnerable populations
4.3 Contribute to the work of a research program
4.4 Pose questions amenable to scholarly inquiry and select appropriate methods to address them
4.5 Summarize and communicate to professional and lay audiences, including patients and their families, the findings of
relevant research and scholarly inquiry
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VII: Professional
1. Demonstrate a commitment to patients by applying best practices and adhering to high ethical standards
1.1 Exhibit appropriate professional behaviours and relationships in all aspects of practice, demonstrating honesty,
integrity, humility, commitment, compassion, respect, altruism, respect for diversity, and maintenance of confidentiality
1.2 Demonstrate a commitment to excellence in all aspects of practice
1.3 Recognize and respond to ethical issues encountered in practice
1.4 Recognize and manage conflicts of interest
1.5 Exhibit professional behaviours in the use of technology-enabled communication
2. Demonstrate a commitment to society by recognizing and responding to societal expectations in health care
2.1 Demonstrate accountability to patients, society, and the profession by responding to societal expectations of
physicians
2.2 Demonstrate a commitment to patient safety and quality improvement
3. Demonstrate a commitment to the profession by adhering to standards and participating in physician-led regulation
3.1 Fulfill and adhere to the professional and ethical codes, standards of practice, and laws governing practice
3.2 Recognize and respond to unprofessional and unethical behaviors in physicians and other colleagues in the health care
professions
3.3 Participate in peer assessment and standard-setting
4. Demonstrate a commitment to physician health and well-being to foster optimal patient care
4.1 Exhibit self-awareness and manage influences on personal well-being and professional performance
4.2 Manage personal and professional demands for a sustainable practice throughout the physician life cycle
4.3 Promote a culture that recognizes, supports, and responds effectively to colleagues in need

Bijlagen 2 en 3 zijn op te vragen.
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