8-2-2018

Wat gaan we doen?
• Nadere Kennismaking
• EPA’s en vertaling landelijke plannen
• Bekwaam verklaren: theorie en praktijk
• Aan de slag
• Discussie en afsluiting

Bekwaam verklaren: theorie
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Verzamelen meest prangende EPA-vragen
Ga naar www.menti.com

Waarom EPA’s?
competenties
beoordelen

Activiteiten
bekwaam
verklaren
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Entrustable Professional Activities (EPA’s)
DEFINITIE

E PA’s

Professionele taken of verantwoordelijkheden die
stafleden toevertrouwen aan een AIOS om zonder of
met beperkte supervisie uit te voeren zodra de AIOS
de benodigde competenties heeft verkregen.
Beschrijven kerntaken van specialist
Leidt tot bekwaamheidsverklaring / deelcertificaat
Geeft bekwaamheid aan op niveau van een jonge klare
Faciliteren groei naar zelfstandigheid
Heeft consequenties voor de wijze van supervisie
Wordt toegekend na bespreking in de opleidingsgroep

Individualisering en opleidingsplannen: samenvatting animatie
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Hoe ziet een EPA-beschrijving eruit?

Misverstanden over EPA’s
• EPA = KPB: nee, een EPA
onderbouwing EPA

≠ KPB

-> 1 v.d. tools voor

• Met EPA’s heb je geen competenties meer nodig, nee:

Persoon
met
competenties

Werk (EPA)
dat gedaan
moet
worden
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Misverstanden over EPA’s
• Als je een EPA op niveau 4 hebt behaald….
 hoef je het nooit meer te doen
 mag je geen supervisie/intercollegiaal consult meer vragen
nee….
• Werken met bekwaamverklaringen betekent een grotere
aansprakelijkheid voor aios en opleider dan voorheen, nee:
Betekenis opleider
•

•
•

Opleider blijft gedurende de hele opleiding
verantwoordelijk voor de begeleiding van
aios
Aios blijven volgen ook op bekwaam
verklaarde aspecten
Aios moet desgewenst supervisie kunnen
krijgen

Betekenis aios
• Betekent geen grotere aansprakelijkheid
• Verantwoordelijk voor eigen handelen
• Altijd eigen inschatting maken of het
verantwoord is om de handeling zelf uit
voeren
• Verantwoordelijk voor onderhoud van
bekwaamheid

EPA’s

5

8-2-2018

Jurisprudentie
oplopende leercurve:
bij aanvang tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid grotendeels bij opleider,
gaandeweg gedeelde verantwoordelijk, terwijl aan einde opleiding
vrijwel volledig bij aios.

Waar let de tuchtrechter op?

•
•
•
•

Overlegmogelijkheden aios-opleider
Aanwezigheid protocollen
Dossiervoering
Inschatting bekwaamheid door opleider en aios

6

8-2-2018

Wat betekent dit voor opleider?

• Opleider blijft gedurende de hele opleiding verantwoordelijk
voor de begeleiding van aios
• Aios blijven volgen ook op bekwaamverklaarde aspecten
• Aios moet desgewenst supervisie kunnen krijgen

Wat betekent dit voor aios?

• Betekent geen grotere aansprakelijkheid
• Verantwoordelijk voor eigen handelen
• Altijd eigen inschatting maken of het verantwoord is om de
handeling zelf uit voeren
• Verantwoordelijk voor onderhoud van bekwaamheid
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Geschatte planning aanlevering herziene opleidingsplannen en specifieke besluiten bij CGS, versie 30 januari 2018
NB. Diverse wv'n zullen met overgangsregelingen gaan werken voor 'zittende' en nieuwe cohorten.

Waarschijnlijke ingang: 1 januari 2018:

Aangeleverd vóór 1-1-'17

Aanleveren vóór 1-5-'17

1 juli 2018

1 januari 2019

1 juli 2019

Aanleveren tussen 1-5-'17 en Aanleveren tussen 1-5 en Aanleveren tussen 1-11-7-'17. (NB. SB al ingediend) 31-12-'17 (t.b.v. CGS verg: '18 en 1-5-'18 (t.b.v CGS
1-4-'18)
verg: 1-10-'18)

Aanleveren na 1-5-'18
(t.b.v. CGS vergadering 14-"19

Longgeneeskunde
Goedgekeurd

Klinische geriatrie:
Goedgekeurd: 1-2-18

Dermatologie:
opleidingsplan en
besluit: ingediend,

Psychiatrie
Status nog indienen

Kindergeneeskunde
Status: LOP & SB
goegekeurd: 1-1-18

Orthopedie
Status: goedgekeurd: 1-118

Plastische chirurgie
Ingediend

Neurologie, alleen Spec. Neurologie:
Besluit Status:
opleidingsplan
gepubliceerd
Status: goedgekeurd
NB. KBA's facultatief
Cardiologie, alleen Spec.
Besl. Status:
goedgekeurd
Neurochirurgie, alleen
Spec. Besl.
Status: goedgekeur: 1-118
Urologie: besluit
Status: goedgekeurd

Cardiologie:
opleidingsplan
Status: ingediend,
feedback ontvangen

Neurochirurgie:
opleidingsplan
Status: nog indienen

Urologie: opleidingsplan Radiotherapie
Status: goedgekeurd
Ingediend: oktober

Interne
geneeskunde
Status nog indienen

Pathologie
Status nog indienen

Anesthesiologie
Status nog indienen

Medische
microbiologie
Status nog indienen

KNO
Status nog indienen

Revalidatiegeneesku
nde
Status nog indienen

Indicatie
herziene
plannen
gereed
voor CGS

Cardiothoracale
chirurgie
Status nog indienen
Klinische genetica
Status nog indienen
MDL
Status nog indienen

Uitwerking: overeenkomsten en verschillen
• Beroepsactiviteiten als (één van de)
bouwstenen: EPA, KBS, ESA,
toevertrouwde zorg etc.
• Iets van ruimte voor profilering
• Meer eenheid in opbouw
• Romp compacter: details naar bijlage

• Aard ordeningsprincipe: vnl. medisch,
generiek, combi
• Omvang EPA: groot en klein
• Aantal EPA’s: van 5 t/m 118
• EPA’s als voornaamste bouwsteen vs
combinatie div. bouwstenen
• Uitwerking EPA’s: kort vs uitgebreid
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Diverse sorteringen plannen op uitwerking:
Plannen met vnl. EPA’s als
bouwstenen: bijv.
• Longgeneeskunde
• Plastisch chirurgie
• CTC
• Gynaecologie
• Oogheelkunde
• Klinische geriatrie

Plannen met nog duidelijke
combi thema-EPA: bijv.
• Dermatologie
• Klinische genetica (modules)
• MMB
• MDL
• Neurologie
• Anesthesiologie
• Radiologie
• Reumatologie
• Revalidatiengk
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Diverse sorteringen plannen op uitwerking:
Plannen met vnl. combi EPA’s verrichtingen: bijv.
• KNO
• Heelkunde
• Urologie

Plannen met combi diverse
bouwstenen: bijv.
• KNO
• Kindergnk
• Orthopedie
Plannen met uitgesproken
uitwerking profilering: bijv.
• Kinder
• Long
• Klinische geriatrie
• Orthopedie

Bekwaam verklaren : de praktijk aan het woord
Reinoud Gemke, opleider kindergeneeskunde, VUMc
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Bekwaam verklaren : theorie en praktijk
ACTIVITEIT

CRITERIA

Zinvol bij kritische activiteiten die men
nooit zou toevertrouwen aan
ongetrainde collega

Frequentie van vóórkomen
Kenmerkende karakter van de activiteit
Activiteiten met een hoog risico

ENTRUSTABLE PROFESSIONAL ACTIVITIES

Bekwaam verklaren : theorie en praktijk

Belang bekwaam verklaren

Uiting van vertrouwen in zelfstandig
uitvoeren van professionele activiteiten
Overdracht van verantwoordelijkheid
Documentatie van competentie voor
AIOS, opleiding, werkvloer en
maatschappij

Beoogde doelen
Sturen van leerproces AIOS en doelgericht opleiden
Objectiveren van toenemende bekwaamheid van de AIOS
Aandacht voor borgen en verantwoorden patiëntveiligheid
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Bekwaam verklaren : theorie en praktijk
AIOS

B E K WA A M V E R K L A R I N G
GROEI NAAR ZELFSTANDIGHEID

Verkleinen transitie

INDIVIDUALISERING

Versnellen opleiding
Ruimte voor profilering

STUREN LEEPROCES EN DOELGERICHT
OPLEIDEN

Concreet, herkenbaar, toetsbaar
Ontwikkelingsmotief

OVERZICHT EN TRANSPARANTIE

Uniformiteit in behandeling
Houvast t.a.v. mate van
zelfstandigheid

Doelgerichte feedback

Bekwaam verklaren : theorie en praktijk

AIOS

AIOS

SPECIALIST

SPECIALIST
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Bekwaam verklaren
WAT V R A A G T H E T VA N D E A I O S ?

VERANTWOORDELIJKHEID
Actieve(re) houding
Exposure klinische presentaties
Verzamelen concreet bewijs t.a.v. groei

O p l e i d e r ( s g r o e p ) : fa c i l i te r e n d e r o l

Oordeel OpleidersGroep - Bespreking

AIOS
Opleidingsgroep
Afvaardiging

Bespreking die tweemaal per jaar plaatsvindt waarin
de AIOS door (een afvaardiging van) de
opleidingsgroep wordt besproken
INHOUD

DEFINITIE

Exposure en ontwikkeling 21 klinische presentaties
Ontwikkeling EPA’s en evt. bekwaamverklaring
Ontwikkeling en niveau niet klinische kerntaken

Terugkoppeling door opleider
in voortgangsgesprek

DOEL

Genuanceerd en meer objectief oordeel
over AIOS
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Oordeel OpleidersGroep - Bespreking
WERKWIJZE

Opleider stuurt (via EPASS) het OOG-formulier rond
aan (een selectie van) de opleidingsgroep
NB minimaal 5 stafleden voor betrouwbaar oordeel
OOG mét bekwaamverklaring
OOG zónder bekwaamverklaring

INPUT

(Onafhankelijk) ingevulde formulieren stafleden
OOG formulier AIOS
KPB’s, 360°feedbackronde, klinische presentaties,
stagebeoordelingen, etc.

OUTPUT

Voortgangsgesprek met AIOS
Eventueel bekwaamverklaring

Opdracht: Rollenspel: De OOG-bespreking
Casus: Aios heeft bekwaamverklaring aangevraagd voor EPA Aansturen interdisciplinaire
revalidatiebehandeling en teambespreking.
Voorbereiding (10 min):
1. Bedenk voor jezelf tegen welke dilemma’s je aanloopt/denkt aan te lopen in zo’n
bespreking
2. Aios ‘pitcht’ haar onderbouwing voor de EPA
3. 4 vrijwilligers die met Rutger de OOG-bespreking naspelen vanuit hun eigen praktijk
4. Overige aanwezigen observeren en noteren wat opvalt
Uitvoering (15 min):
1. Lees de onderbouwing even kort door
2. Bespreek of de aios de bekwaamverklaring niv 4 wel/niet verdient
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Plenair: wat zijn de bevindingen?

Vertrouwenscriteria: ‘woorden voor onderbuikgevoel’
Aanvullend:
• empathie, openheid en
ontvankelijkheid t.o.v. patiënten
• vaardigheid in collegiale en
interprofessionele communicatie en
samenwerking
• zelfvertrouwen en veilig voelen te
kunnen handelen
• zelfreflectie en ontwikkeling,
• Verantwoordelijkheidsgevoel
• adequaat omgaan met eigen fouten
en fouten van anderen.
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Tot slot

• Ga naar menti.com
• Geef met 1 woord aan wat je van de workshop vond

Dank voor jullie inbreng en aandacht.
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