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(potentiële) belangenverstrengeling Geen / Zie hieronder  

Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met 
bedrijven 

NSPOH dienstverband 

 Sponsoring of onderzoeksgeld 
 Honorarium of andere (financiële) vergoeding 
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 Andere relatie, namelijk … 
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DE VOLGENDE STAP: 

 

 

VAN KENNIS NAAR KUNDE NAAR COMPETENTIES 



CANMEDS 

CanMeds 

 

Goed doordachte set aan ‘rollen, en uitwerkingen daarvan 

 

Vigerende CanMEDS al zeer behulpzaam 

CanMeds 2015 nog (veel) beter 

 ‘levensloop’ benadering van de professional 

 meer aandacht voor levenslang ontwikkelen (CPD) 







UITWERKING 

    uitwerking van de competentiegebieden naar de 

specifieke beroepsuitoefening van een specialisme is 

nodig:  

  

 communicatie is voor zowel een anesthesist als een 

verzekeringsarts belangrijk maar de aard, de vorm en de 

context van de communicatie zijn (totaal) verschillend 



KRITISCHE BEROEPS ACTIVITEITEN 

 om de (VG) opleiding te optimaliseren zijn in overleg met 

het veld en stakeholders zogenaamde KBA’s (Kritische 

Beroeps Activiteiten) beschreven 

 Aan de hand daarvan worden de competenties uitgewerkt 

en in de opleiding behandeld 

 



KRITISCHE BEROEPS ACTIVITEIT: SAMENWERKEN 

 Binnen dit netwerk (met aandacht voor de interne en 
externe organisatie) initieert en ontwikkelt de arts met 
partners (bijv behandelaars en /of providers) relevante en 
concrete afspraken over (multidisciplinaire) samenwerking 
en taakverdeling om goede ketenzorg te realiseren. 

 Hij voert deze afspraken uit in zijn praktijk. Afhankelijk van 
de context voert hij de regie. 

 Aan de hand van evaluatie en eigen reflecties, waardeert 
de arts de kosteneffectiviteit, efficiëntie van de 
samenwerking en kwaliteit van de provider. Hij signaleert 
en initieert alternatieven en stelt afspraken bij. 



KANSEN EN MOGELIJKHEDEN VAN DE COMPETENTIE-

BENADERING VOOT HET OPLEIDEN 1 

 flexibiliteit in het curriculum 
wat betreft aanpassingen 
aan de actualiteit en aan 
(collectief of individueel) 
eerder verworven 
competenties van groep of 
individu  

 in relatie tot bovenstaande: 
optimaal gebruik maken van 
vrijstellingsmogelijkheden en 
verantwoord optimaliseren 
van de opleidingsduur 

  



KANSEN EN MOGELIJKHEDEN VAN DE COMPETENTIE-

BENADERING VOOT HET OPLEIDEN 2 

 ‘samenlopen’ met andere 

opleidingen, met name de 

bedrijfsartsenopleiding 

maar ook andere PH / 

Maatschappij en 

Gezondheid opleidingen 

 naadloos aansluiten bij 

modellen en theorieën 

met betrekking tot SG 

opleidingen 

 



12 

Achievements/ 
realisaties: 

- Huidig werk 
Persoonsgebonden 

kenmerken 

competenties 

Organisatie/taak 
kenmerken Capability set: ervaren 

set van mogelijkheden 

Duurzame inzetbaarheid 

Conversies 

VEREENVOUDIGD MODEL: WERKNEMER 

monitoring van het 
functioneren . 
coaching om keuzes 
en daadwerkelijk 
functioneren te 
optimaliseren 

Organisatie factoren: 
organisatieadvisering, 
cultuurinterventies, 
leiderschapstrainingen 
en –coaching en 
advisering voor HRM. 
Persoonlijke  factoren: 
coaching of trainingen 
en eventueel therapie 

start-assessments  
opleidingsplan 
coachingstraject 

periodieke 
assessments 
‘capabitity sets’  → 
advies op maat  
training leiding-
gevenden  
 coachingstrajecten  
 

keuzen 

Mogelijke 
promducten 
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Achievements/ 
realisaties: 

- Huidig werk 
Persoonsgebonden 

kenmerken 

Organisatie/taak 
kenmerken Capability set: ervaren 

set van mogelijkheden 

Duurzame inzetbaarheid 

Conversies 

monitoring van het 
functioneren . 
coaching om keuzes 
en daadwerkelijk 
functioneren te 
optimaliseren 

Interventied en 
coaching 

assessnentvaardigheden 
preventie 

Verzekeringsgeneeskundige 
assessments ‘capabitity sets’  
→ advies op maat  
Claim en participatie 
 coachingstrajecten 
Bedrijfsgezondheidszorg; 
Assessments en interventies 
 

keuzen 

Mogelijke 
promducten 

VEREENVOUDIGD MODEL: PROFESSIONAL 
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Achievements/ 
realisaties: 

- Huidig werk 
Persoonsgebonden 

kenmerken 

Organisatie/taak 
kenmerken Capability set: ervaren 

set van mogelijkheden 

Duurzame inzetbaarheid 

Conversies 

Werken met plezier 
en gevoel om waarde 
toe te voegen 
Professioneel 
handelen: 
- Vakkennis 
- Integriteit 
- ethiek 

Reflexie op eigen rol 
en omgeving 

Kennis en 
vaardigheden 
vergroten 

Competenties om het vak in 
de breedte te kunnen 
uitoefenen 
 

keuzen 

Mogelijke 
promducten 

VEREENVOUDIGD MODEL: OPLEIDEN 


