Training EPA’s

Twee thema’s

1. Entrusted

2. Trustworthiness

‘Programmatisch toetsen’
• Een beslissing over bekwaamheid vereist meerdere
observaties door meerdere stafleden -> triangulatie
• Die observaties doen ‘we’ zelf. Kwaliteit van de ‘meting’
wordt bepaald door de beoordelaars, maar door een
expert (en niet door een gestandaardiseerd instrument)
• Tussentijdse observaties dienen als feedback

Bron: van der Vleuten, et al. 2012

Programma
Welkom
Presentatie programma (15)
Kennismaken (20)

Toelichting programma. Vertrouwen als sleutelwoord.
...met elkaar en eerste uitwisseling ervaring met EPA’s
en expliciteren leervragen

Thema 1:
Entrusted

Vertrouwensbepalingen

Presentatie (15)

Pauze
Thema 2:
Trustworthiness

Bekwaam
verklaren

Presentatie (10)

Afsluiting

Activiteit (60)

Activiteit (80)
Terugblik en evaluatie (20)

Waarom, waarvoor?
Drie belangrijke redenen:
1. EPA’s maken het mogelijk om expliciet steeds
complexere taken aan een AIOS toe te vertrouwen,
waarbij directe supervisie niet meer nodig is
2. Door bekwaamheidsniveau’s te introduceren voor
bepaalde taken is het mogelijk om te flexibiliseren en te
individualiseren.
3. Met EPA’s kan een aios beter worden gevolgd, getoetst
en beoordeeld op de werkvloer
Bron: presentatie pilot epa-gericht opleiden op internisten.nl

Achtergrond

Bron: Collins, Brown & Holum, 1991

Taken of verantwoordelijkheden
die stafleden toevertrouwen aan een AOS om met geen of
beperkte supervisie uit te voeren zodra de AIOS de
benodigde competenties heeft verkregen
Bron: Ten Cate, 2005

Volgen, toetsen en beoordelen op de werkvloer

Bron: FMS

Specialisme

Voorbeeld (en)

Kindergeneeskunde
(9)

Zelfstandig leiden van een academische kinderafdeling en uitvoeren van
afdelingswerkzaamheden.
De opvang van een vitaal bedreigd kind

Urologie
(9 kenmerkende
beroepssituaties met in
totaal 67 toevertrouwde
professionele activiteiten)

7. Behandelen van een patiënt met een afwijking aan de urethra:

Neurologie
(10 kritische
beroepsactiviteiten)

Algemene neurologie (4): werken op de spoedeisende hulp

Longgeneeskunde
(12)

ZAALSTAGE:
Klinische (pulmonologische) werkwijze
Diagnostiek en behandeling van de patiënt met dyspnoe

49. Organiseert het diagnostisch en therapeutisch traject bij een patiënt met een afwijkinhg
aan de urethra
50. Counselt adequaat over de slagingspercentages, voor- en nadelen en complicaties van
verschillende behandelmethoden
51. Voert een urethrotomia interna (Otis, Sachse) uit
..

Klinische neurofysiologie (6): beoordelen en interpreteren van een SEP

POLI:
Diagnostiek en behandeling van de patiënt met chronisch hoesten
Heelkunde
(17)

Opleidingsjaar 1: 5 EPA’s
Opleidingsjaren 2-4: in totaal 12 waarvan:
- 7 EPA’s een specifieke klacht/zorgvraag betreffen bijvoorbeeld ‘acuut been’,
- 2 wat breder zijn geformuleerd naar de context waarin gehandeld wordt: consultatie op de
IC, opvang en triage traumapatiënt (incl. thorax-drainage)
- 3 taken die in principe gelden voor willekeurig welke specialist in het bijzonder
‘superviseren van jongerejaars’, ‘leiderschap in besprekingen’, ‘onderwijsgeven/ klinisch les
geven’,

Specialisme
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Kindergeneeskunde
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afdelingswerkzaamheden.
De opvang van een vitaal bedreigd kind

Urologie
(9 kenmerkende
beroepssituaties met in
totaal 67 toevertrouwde
professionele activiteiten)

Neurologie
(10 kritische
beroepsactiviteiten)
Longgeneeskunde
(12)

Heelkunde
(17)

7. Behandelen van een patiënt met een afwijking aan de urethra:
49. Organiseert het diagnostisch en therapeutisch traject bij een patiënt met een afwijkinhg
aan de urethra
50. Counselt adequaat over de slagingspercentages, voor- en nadelen en complicaties van
verschillende behandelmethoden
51. Voert
een urethrotomia
interna (Otis, Sachse) uit
Breed
of smal
geformuleerd?
..

Generalistisch of specialistisch?
Algemene neurologie (4): werken op de spoedeisende hulp
Generaliseerbaarheid
/ overdraagbaarheid naar
Klinische neurofysiologie (6): beoordelen en interpreteren van een SEP
contexten?
ZAALSTAGE:
Aandacht
voor niet klinische kerntaken?
Klinische (pulmonologische) werkwijze
HetDiagnostiek
soort context:
academisch
soort
en behandeling
van de patiëntof
metniet?
dyspnoe
patiënt?
POLI: poli? dienst?
Diagnostiek
behandeling van aandoeningen,
de patiënt met chronisch
hoesten
Welk
soort en
categorieën:
soort
Opleidingsjaar
5 EPA’s
patiënt,
of de1:handelingen?

Opleidingsjaren 2-4: in totaal 12 waarvan:
- 7 EPA’s een specifieke klacht/zorgvraag betreffen bijvoorbeeld ‘acuut been’,
- 2 wat breder zijn geformuleerd naar de context waarin gehandeld wordt: consultatie op de
IC, opvang en triage traumapatiënt (incl. thorax-drainage)
- 3 taken die in principe gelden voor willekeurig welke specialist in het bijzonder
‘superviseren van jongerejaars’, ‘leiderschap in besprekingen’, ‘onderwijsgeven/ klinisch les
geven’,

Wat zijn de beslismomenten, de momenten van
een vertrouwensbepaling?
• In opeenvolgende niveaus van zelfstandigheid
1.
2.
3.

4.
5.

observeert (voert niet zelf uit);
voert een activiteit uit onder directe, proactieve supervisie;
voert een activiteit uit onder indirecte, reactieve supervisie (supervisor
is oproepbaar);
voert een activiteit geheel zelfstandig uit (verantwoording achteraf);
geeft zelf supervisie aan jongere lerenden / opleidelingen

• In overdracht van de ene naar de andere stageplek

Vertrouwensbepalingen: wanneer?
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Vertrouwensbepalingen
FIGUUR 1 EPA ‘A’
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FIGUUR 3 EPA ‘C’
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Toevertrouwen / entrustment
Wat is nodig om meer zelfstandigheid te kunnen toevertrouwen, om supervisie af te bouwen?
Ability

Integrity

Reliability

Humility

Adequate
exposure

Weten wanneer er gehandeld moet worden,
omgaan met complicaties, kwaliteit van
verslaglegging etc.
De AIOS gaat in overleg over ondernomen en
te ondernemen handelingen en houdt
voortdurend rekening met welzijn patiënt
Consistent en voorspelbaar, adequaat
handelend ook in afwijkende situaties
Hoe de AIOS zelf over eigen bekwaamheid
denkt en vertrouwen dat hij/zij inschatting
maakt van benodigde supervisie
Voldoende geobserveerd, voldoende
exposure, toegang tot feedback van anderen

Bron: Duijn, Welink, Bok, & Ten Cate (2018)

Bron: MMV congres 2019. Workshop Overal en altijd bekwaam

Uitspraak over ‘readiness’ (is een aios er klaar voor?) gebaseerd op rijk kwalitatieve observaties

Rollenspel ‘medische misser AIOS?’
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Overleg opleidingsgroep / Entrustment based
discussion /….
- Hoe vaak, wanneer, uitgebreid, meerdere EPA’s
tegelijkertijd, meerdere AIOS tegelijkertijd?
- Op wiens initiatief?
- Voorbereiding op welke wijze door wie?
- AIOS
- Staf
- Aanwezigheid tijdens bespreking: wie en hoeveel?
- Verloop van bespreking: ->

Betrouwbare beoordeling van
gedrag(sobservatie) -> WACKER
Waarnemen
Aantekeningen maken
Classificeren
Kwalificeren
Evalueren
Rapporteren

Bron: SLO

Betrouwbare beoordeling van
gedrag(sobservatie) -> WACKER
Waarnemen
Aantekeningen maken
Classificeren
Kwalificeren
Evalueren
Rapporteren

“een OOG-bespreking is het meest effectief
als eerst van ieder staflid de individuele
input vooraf geïnventariseerd wordt; dat
voorkomt de nadruk en herhaling van een
enkele observatie. Ondanks verschillen
leidt een OOG-bespreking tot consensus”
Bron: Smit et al. (2019)

Bron: SLO

Rollenspel ‘Gezamenlijk oordeel’

Beoordelaarseffecten
Effect

Toelichting

Contaminatie

Oneigenlijke argumenten (vanwege andere intenties): bijvoorbeeld sympathie /
antipathie of ‘er snel vanaf willen zijn’

Eerste indruk

Je ziet het meteen / je hebt of had het meteen al geschoten

Halo

Andere prestaties worden meegewogen: overwaardering van prestatie. Goede
student scoort hoger dan prestatie rechtvaardigt

Horn

Andere prestaties worden meegewogen: onderwaardering van prestatie. Slechte
student scoort lager dan prestatie rechtvaardigt

Normverschuiving

Aanpassing na de tigste beoordeling: strenger of minder streng worden gezien
voorgaande kandidaten

Restriction of range

Scoringstendenties: reikwijdte van beoordelingen. Meer / minder streng

Sequentie

Voorafgaande beoordelingen op dat onderdeel spelen een rol

Signifisch effect

Beoordelaars verschillen in hetgeen waarop ze letten. Bijvoorbeeld projectie: focus
op eigen paradepaardje. Of andere interpretatie van criterium

Bron: Berkel, Bax, & Joosten-Ten Brinke (2014) & HU

Voorwaarden voor succesvolle OOGbespreking
1.
2.
3.
4.
5.

Blijf scherp op beoordelaarseffecten
‘Scheiden tussen begeleiden en beoordelen’?
‘Kalibreren’: besliskader en conflicterende informatie
Pas WACKER toe
…

Twee thema’s

1. Entrusted

2. Trustworthiness

Met vertrouwen
toevertrouwen

Afsluiting

