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Toetsvragen



Wat is de belangrijkste 
herinnering aan je 
eigen opleiding?



Even terug



Prehistorie



Prehistorie

• Sjamanen 
– Schedeltrepanatie

– Planten en kruiden

• Learning environment ?



Egypte (2700 v Chr)

Hesire – Wikipedia; Imhotep - Wikipedia

• Imhotep
– Schrijver van medische teksten

• Hesi-Re
– Onder andere:

• Ambtenaar
• Hoofd van de schrijvers
• Egyptisch: Oer-ibeh-senoe
‘Hoofd van de tandartsen’

• Learning environment ??



Babylon (1760 v Chr)

Codex Hammurabi - Wikipedia

• Codex Hammurabi

– “Oog om oog, tand om tand”

– Aansprakelijkheid

• Learning environment ???



Griekse oudheid

• Asklepios (800 v Chr) 
– tempels met “Θεραπευταί”

– medisch advies

– prognose

– genezing

• Learning environment ????



Griekse oudheid

Eed van Hippocrates - Wikipedia

• Hippocrates (460-370 v Chr)

• Learning environment gedefinieerd!

“Mijn leermeester zal ik eren en liefhebben als mijn ouders; 
ik zal in gemeenschap met hem leven en zo nodig mijn bezit met 
hem delen, 
de kunst leren zonder vergoeding en zonder dat daartoe een 
schriftelijke belofte nodig is; 
aan mijn zonen, aan de zonen van mijn leermeester en aan de 
leerlingen die verklaard hebben zich aan de regelen van het 
beroep te zullen houden, aan hen allen zal ik de grondslagen 
van de kunst leren.”



Huidige eed / belofte (2003)

“Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn 

medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten.

Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen. Ik zal aan de patiënt geen schade 
doen. Ik luister en zal hem goed inlichten. Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd.

Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf 
en anderen bevorderen. Ik erken de grenzen 
van mijn mogelijkheden. Ik zal mij open en 
toetsbaar opstellen, en ik ken mijn 
verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik 

zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen. Ik maak geen misbruik 
van mijn medische kennis, ook niet onder druk.

Ik zal zo het beroep van arts in ere houden.”



Huidige eed / belofte (2003)

“Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor 
zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten.
Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen. Ik zal aan de patiënt geen schade doen. Ik luister en zal 
hem goed inlichten. Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd.

Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en 
anderen bevorderen. Ik erken de grenzen van mijn 
mogelijkheden. Ik zal mij open en toetsbaar 
opstellen, en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor 
de samenleving. Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen. Ik 
maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk.
Ik zal zo het beroep van arts in ere houden.”

• AIOS :
– Niet meer ouder/kind
– Niet meer zonder kosten / schriftelijke belofte
– Niet meer alleen aan ingewijden.



Primo intermezzo 



Learning environment (H)AIO(S)

Transactionele analyse: Hoe volwassen ben jij? - Plan B (planb-advies.nl)





Opleiding 

Huisartsen Medisch specialisten



Opleiding tot huisarts

Huisartsopleiding

jaar 1 praktijk

Basis

Jaar 2 kliniek
SEH

Ouderenzorg

GGZ

Jaar 3 praktijk

(differentiatie) 



Huisartsopleiding 

Jaar 1
• Voortgangstoets
• Competentie beoordeling
• Communicatietoets
• Vaardighedentoets
• SEH  toets

Jaar 2
• Voortgangstoets
• Competentie beoordeling

Jaar 3
• Voortgangstoets
• Competentiebeoordeling
• Communicatietoets



Huisartsopleiding 



Opleiding tot specialist

• Duur 4-6 jaar

• Modernisering medische vervolgopleidingen

- Zelfstandigheid

- Individualisering (korting)
.



competenties 
beoordelen

Activiteiten bekwaam 
verklaren

Opleiding tot specialist
competenties vs EPA’s



Proces van bekwaam verklaren 



Bekwaam verklaren

van time based naar activity based



lifelong learning (environment)

Herregistratie moet sterker leunen op EPA’s | medischcontact



Secundo intermezzo 



Learning environment (H)AIO(S) 

Vrij uit stellingen Stefan van Vendeloo.

Opleider heeft cruciale rol !
– Verbeteren leeromgeving

– Stimuleren mentaal welzijn 
• Actief coachen

• Feedback (zinvol en constructief) geven.

– Positief rolmodel 
• Ondersteunen in groei naar professionele 

autonomie





Learning environment 
(H)AIO(S) 

– Actief coachen

– Groei monitoren

– Feedback geven



Welke mindsets zijn er?



Mindset



Hoe herken je de mindset?



Mindset 

• Ga bij jezelf na: Herken ik elementen van 
de fixed mindset bij mezelf of bij een 
HAIO/AIOS in mijn huidige groep?
– Wat herken ik?

– Wanneer schuurt het, cq wanneer is het een 
problem bij jezelf en/of wanneer bij de 
HAIO/AIOS en wil jij er dus iets mee met de 
HAIO/AIOS?

• Bedenk voorbeeld 



Mindset



Wat kunnen we ermee?

Bewustwording

Gewetensvraag

Rolmodel voor ‘life-long learning’



actualiteit



Opleiden naar bevlogenheid 
(en dat behouden….)



Bevlogenheid

Definitie volgens Schaufeli & Bakker (2004): 
'Bevlogenheid wordt gedefinieerd als een positieve 

affectief-cognitieve toestand van opperste voldoening, 
die wordt gekenmerkt door vitaliteit, toewijding en 

absorptie.‘

Een bevlogen werknemer:
Heeft plezier in het werk
Haalt er voldoening & energie uit



Opleiden naar bevlogenheid



Opleiden naar bevlogenheid

• Loopbaanzorg

• Aandacht werk privé balans

• Waarderen

• Continue ontwikkeling verhoogt : 
– kwaliteit van werken

– plezier

– vitaliteit

– persoonlijk welbevinden








