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• KPB-formulier:
Je ziet nu niet over wat soort casus het gaat, het KPB formulier gaat direct over wat gaat er goed?
Etc. Handig zou zijn als er ruimte komt voor introducerend tekstje bv CVA patiënt op de poli die komt
met loopproblemen waar bij we naar de optie van een EVO hebben gekeken. En dan zijn de oordelen
daarna ook makkelijker te plaatsen. Nu is dat lastig te herleiden.
Bij context is vrije invoer mogelijk, dat kan daarvoor gebruikt worden. Het thema en de EPA geven
ook invulling aan waar de KPB over gaat.
• EBD formulier:
Ik heb nu een aantal maal een EBD in het nieuwe portfolio Reconcept ingevoerd, maar volgens mij is
het kopje waarbij je specifiek feedback geeft op waar een aios in moet groeien om EPA 4/5 te krijgen
verdwenen. Klopt dat?
Dat kopje heeft nooit in het Reconcept portfolio gezeten. We zullen evalueren of toevoeging hiervan
gewenst is.
• EPA’s:
Het zou fijn zijn als er een overzicht was met hoeveel 'bewijs' je hebt verzameld per EPA.
Dit kan je zien via de website via het menu aan de linkerkant -> EPA’s. Per EPA kan je daar je
leerdoelen, beoordelingen, activiteiten en overige documenten zien.
Een epa kun je in een bepaalde setting niveau 4 beheersen, maar in een andere setting nog niet.
Maar dit kan niet ergens aangegeven worden
Als je van setting veranderd blijft je EPA in principe op het niveau staan wat je behaald hebt. Als je
wordt teruggezet in EPA niveau kan een toelichting gegeven worden. Regionaal zijn er verschillen
hoe dit wordt uitgevoerd.
Wordt een EPA Covidzorg toegevoegd?
Nee, deze zal niet worden toegevoegd.
• OOG-formulier: functioneren op deze EPA en voorbereiding
Misschien is deze discussie al gevoerd, maar bij bekijken van het OOG formulier zie ik regels staan
over 'het functioneren tijdens deze stage periode/groei'. Maar het is een formulier bedoeld voor
toekennen bekwaamheid EPA, niet voor evaluatie van de stage. Moet daar niet staan 'functioneren
op deze EPA' ?
Een OOG rondvraag kan over verschillende onderwerpen worden ingezet, over functioneren, een
stage, een EPA, voortgang, etc.
Er is geen OOG formulier dat je heen en weer stuurt ter voorbereiding supervisoren
Een AIOS kan een bekwaamheidsverklaring aanvragen via het menu EPA’s of Snel Invoeren. Het
invulveld waar je dit kan toelichten had een onlogische naam, dit wordt aangepast naar “
Onderbouwing”.
• Kopjes (tussen)beoordeling:
In reconcept zijn er geen kopjes met bolletjes onvoldoende tot goed meer. Nu beoordeel je natuurlijk
de voortgang van de EPA’s, maar naar mijn idee kunnen er ook zaken vergeten worden door de

structuur van reconcept. De structuur van Reconcept wanneer je een tussengesprek hebt, biedt alleen
ruimte voor algemene zaken: ‘wat waren leerdoelen/gemaakte afspraken’ , ‘wat ging goed’ , ‘wat
behoeft nog aandacht’ , ‘welke afspraken maak je’. Er ontbreekt structuur naar mijn idee en daardoor
kunnen dingen vergeten worden. Voorheen werden allerlei zaken benoemd: hoe communiceer je met
pt/therapeuten, medische kennis/klinisch redeneren, hoe doe je teams?
Gespreksformulier geeft de hoofdlijnen aan, specifieke vragen kunnen verschillende per
opleider/OOR worden besproken, hierin is eigen invulling mogelijk.
• Signaleringsfunctie (reminder) voor voortgangsgesprekken mogelijk?
Technisch is dit mogelijk, de noodzaak hiervan wordt nog verder besproken
• Opslaan/uploaden van bestanden:
Geen mogelijkheid om bestanden te uploaden bij patiëntregistratie en verrichtingen registratie
Dit is in principe niet nodig. Je kunt het formulier gebruiken om te registreren. Bij de pagina van de
verrichtingen zelf kan je eventueel per verrichting een document toevoegen.
Geen mogelijkheid om onderwijsschema’s en IOP op te slaan
Onderwijsschema’s kunnen worden toegevoegd via het menu aan linkerkant, bij onderwijs &
wetenschap. IOP op slaan hoeft niet meer, het dashboard van het portfolio is het IOP. Er is geen los
IOP formulier meer.
Toevoegen presentaties en CAT’s is tijdrovend
Via het menu Onderwijs & Wetenschap kunnen gemakkelijk presentaties worden toegevoegd.
De “flow” van het CAT-formulier zal worden aangepast zodat alle vragen onder elkaar staan.
Hierdoor wordt invullen hopelijk makkelijker en overzichtelijker.
Overdrachtsdocument: waar deze te plaatsen, er is nu geen specifieke plek voor
Op dit moment kan het overdrachtsdocument als bijlage worden toegevoegd aan het laatste
gespreksformulier. Of dit formulier nog nodig is/voldoet zal binnenkort worden besproken in het
Concilium.
Tijdens visitatie werd opgemerkt dat de AIOS alles weer ergens anders had staan (bv je 'oude
portfolio'). In ons circuit heeft 1 aios nu een document gemaakt met wat waar te zetten. Is dit er in
andere circuits ook?
Voor zover wij weten niet, in het Concilium zal dit worden besproken. “Best-practices” kunnen
uiteraard worden gedeeld.
Waar reflectieverslag te plaatsen? Waar schrijven anderen een evaluatie van doelen/gekregen
feedback in de afgelopen periode? Ik heb geen plek gevonden waar je dit kunt uploaden, alleen per
leerdoel kun je een iets opschrijven.
Dit zal worden toegevoegd onder het menu-kopje Leerdoelen & Opleidingsschema. Dit zal dan ofwel
via een formulier zijn of een upload van een document.
Op dit moment kan het worden toegevoegd aan een concept van een gespreksverslag, gezien dit
meestal al voorbereiding op een gesprek wordt geschreven.
Binnen de Junior VRA zal besproken worden wat gewenst is qua invulling en vragen van het formulier.

• Patiëntregistratie:
Wat zijn de verwachtingen van de VRA als het gaat om het bijhouden van de patiëntenregistratie.
Voorheen hield je o.a. de leeftijd van de patiënt, de diagnose en het soort behandeling (prb, icc) bij.
Nu kun je in reconcept alleen relevante thema's en setting invoeren. Moet je in het open tekstvlak
casus inhoudelijke informatie zetten?
Er is voor gekozen beperkte informatie op te slaan, om de registratie sneller te maken en te
voorkomen dat er herleidbare patiënten data wordt opgeslagen.
Het is onoverzichtelijk: Waar vind je terug wie je al wel/niet hebt ingevoerd? Ik heb het idee dat ik een
ingevoerde patiënt 'kwijt' ben nadat ik heb opgeslagen.
Via Alle beoordelingen kan je altijd terug vinden wat je hebt ingevuld, waarbij je eventueel de
periode kan aanpassen waar naar je wil kijken.
Hoe krijg je een overzicht van het aantal patiënten per diagnose groep te zien?
Via Thema’s kan je per thema het aantal registraties zien.
Het is tijdrovend:
Via desktop kan je meerdere patiënten tegelijk registreren ipv 1 voor 1
• Verrichtingen:
Graag toevoegen verwisselen spc, PICC/CVC, sphenoidaal ganglionblock
Het toevoegen van extra verrichtingen wordt in het Concilium besproken.
• Rechten supervisoren/opleidingsgroep:
Rechten van supervisoren zijn er voor alle aiossen en niet alleen voor de aiossen die zij op dat moment
superviseren. Bij ons werd opgemerkt dat ALLE supervisoren (van alle locaties) de dossiers van alle
AIOS kunnen inzien. Is dit een bekend probleem?
Alleen de opleiders kunnen het hele dossier inzien, andere leden van de opleidersgroep hebben
beperkt inzicht. De AIOS kan zelf iemand extra rechten geven.
• Oude portfolio:
Wat moet je overnemen uit het oude portfolio?
Voortgangs/beoordelingsgesprekken en overdrachtsdocumenten. De overige documenten zijn via de
backup van het oude portfolio indien nodig terug te vinden.
We konden ook niet vinden of je nu toch je hele oude portfolio uit GAIA kon uploaden. Mij stond bij
dat dat kon in zijn geheel, maar volgens de aios kan dat niet. Oude KPB’s zijn dan ook niet terug te
vinden nu. Klopt dat?
Oude portfolio kan je in zijn geheel uploaden als zip-bestand. Later losse KPB’s terugvinden kan niet
via Reconcept. Je kunt indien nodig het zip-bestand downloaden naar je PC, uitpakken en het
bestand “start.html” openen. Op die manier krijg je een overzicht van opgeslagen bestanden uit het
oude portfolio te zien die je los kan opslaan of openen.

