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EPA’s Terugblik: wat gedaan?
• 2015/17: Expertgroep: EPA’s ontwikkeld
• 2015: rondje langs velden
• 2016: aanpassingen gedaan
• 2016: feedback veld gevraagd
• 2017: EPA-set ingedikt en aangepast
• 2017 juni: kick off sessie Pilottest
• 2017 okt: 1e bevindingen geïnventariseerd
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Terugkoppeling eerste bevindingen
Algemene bevindingen:
• Er wordt serieus getest in de praktijk



• Nog te kort bezig goed te kunnen evalueren
• Wel infobijeenkomsten gehad/gepland

‘KPB’s worden
gerichter gekozen’

‘goede en
geïndividualiseerde
manier om groei in
bekwaamheid te
toetsen’
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Bevindingen EPA-beschrijvingen
• Positieve uitspraken (over 52% geteste EPA’s): ‘herkenbaar,
duidelijk overzichtelijk’.
• Verbeterpunten (over 42% geteste EPA’s): ‘te lang, te globaal,
lastig te interpreteren, moeilijk toepasbaar in alle contexten’
Reactie: ‘Kan kloppen dat het zo voelt.
Heeft te maken met keuze voor EPAactiviteiten. Gekeken is: wat is
generiek voor verschillende thema’s
en waarop wil je aios expliciet
bekwaam verklaren? Je kunt dus i.d.d.
ook tijdens een ICC ‘gespreksvoering’
observeren. Of de ‘voetproblematiek’
tijdens een ‘poli’. Uiteraard kunnen
we straks bekijken of het werkbaar is.

Opmerking: ‘…overlap

tussen EPA’s, bijv.
Moeilijke gesprekken
voer je ook tijdens ICC’

Algemene bevindingen
‘Hoe EPA’s
evenwichtig
verdelen over
stages en
opleiding?’

Generieke themaoverstijgende
EPA’s vs specifieke
kennis context,
afd., diagn.

Tips: Goed vooraf plannen wanneer
(welke stage) welke EPA aan bod kan
komen. Per jaar/stage kiezen welke
EPA’s, kijken naar overlap en hoe je
overzicht behoudt.

Tips: Bekwaam verklaren op
deelaspecten, splitsen EPA in
generieke KVHG en specifieke en dan
alleen in volgende stage het
specifieke aanleren/toetsen
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• Bekwaam verklaren

Eerste bevindingen Samen beoordelen
• 75% is er nog niet aan toegekomen, wel 41% over nagedacht
Tips en suggesties uit het veld:
‘Beschrijving van de EPA’s opnemen in
digitaal enquêteformulier, waarin alle
supervisoren kunnen scoren, ter
voorbereiding op het evaluatiegesprek
voor bekwaamheidsverklaring’

‘Opleider 3xtijdens een
(halfjaarlijkse) stage aan laten
sluiten bij wekelijks supervisor
overleg om een niveau
bepaling te doen van de 3
EPA’s. Daarnaast blijven de 2
beoordelingsmomenten per
stage staan’

‘Schema EPA-totaal overzicht’
‘Bij maandelijkse
stafvergadering worden
assistenten besproken’

Voorbeeld Dermatologie: EPA-totaal overzicht
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Eerste bevindingen Samen beoordelen
‘Hoe om te gaan met
beoordelen van EPA’s
i.r.t. het
‘onderbuikgevoel?’

Wat nog nodig om goed te kunnen
testen?
• Lever jullie lokale
(toets)formulieren aan die goed
werken.
• Verder nog nodig?
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Vervolgplanning (concept)
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