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Achtergrond

Methoden

•

Centraal in vervolgopleidingen: opbouw van
zelfstandigheid.

•

Setting: huisartsgeneeskunde (HA) en
specialisme ouderengeneeskunde (SO).

•

Daarbij moet patiëntveiligheid gewaarborgd blijven.

•

•

Doel: inzicht krijgen in balans patiëntveiligheid en
zelfstandigheid van AIOS buiten het ziekenhuis.

7 focusgroepen (opleiders, eerste- en derdejaars
AIOS van beide opleidingen).

•

Constructivist grounded theory.

Resultaten
Opbouw zelfstandigheid

AIOS SO 3e jaar:
“Ik had ook heel veel last het eerste jaar
.. met name beslissingen nemen
rondom levenseinde […] En daar
eh….zou ik veel meer steun willen
hebben in het eerste jaar.”

• HA: Geleidelijke opbouw in zelfstandigheid. AIOS krijgen echter vaak niet
de zorg voor complexe casuïstiek, bijvoorbeeld patiënten met
psychiatrische of terminale aandoeningen.
• SO: Veel zelfstandigheid vanaf het begin, ook voor complexe casuïstiek.

Opleider HA:
“Die telefonische bereikbaarheid is heel
belangrijk voor ze hè. Dat geeft
veiligheid. [...] ik denk als je AIOS bent
en je belt, dan wil je ook gewoon gelijk
je opleider aan de lijn. […] dat is
natuurlijk een waarborg, die moet je
gelijk waarmaken bij zo'n AIOS.”

Patiëntveiligheid
• Risico’s vooral aanwezig in acute situaties.
• In andere vormen van zorg wordt risico als laag beschouwd.
• Belangrijkste voorwaarden waarborgen veiligheid: vertrouwen in elkaar,
beschikbaarheid opleider.
Onzekerheid en supervisie

AIOS HA 3e jaar:
Ra: “Dat is het leuke van ons vak, er
zijn meerdere manieren om het aan te
pakken. Je leert juist heel veel van je
terugkoppeling van hoe zou jij het doen,
hoe zou ik het doen, dan is er geen
goed of fout.” […]
Rb: “En de opleider vindt het ook
interessant.”

• HA en SO worden gekenmerkt door (klinische) onzekerheid, bijvoorbeeld
over diagnose/prognose/behandeling. Vaak zijn er zijn meerdere wegen
om een probleem op te lossen.
• Opleider weet dus ook niet altijd wat het beste is.
• Supervisie is in veel situaties: samen verkennen van verschillende wegen.
• AIOS en opleider leren daarbij van elkaar.

Zone van
naaste
ontwikkeling

Discussie
• AIOS leert het meeste van taken die hij
nét kan met supervisie (“zone van naaste
ontwikkeling”).
• Leren kan worden begrensd door
patiëntveiligheid, vooral in acute situaties.
• Zorgen dat AIOS in deze zone werken:

Aanbevelingen
• Opleiders laagdrempelig
beschikbaar: belangrijk voor
patiëntveiligheid én
ontwikkeling zelfstandigheid.

Wat AIOS nét
kan met hulp

Wat AIOS al
kan zonder
hulp

• Thematiseren onzekerheid
in opleiding.
• Onderzoek naar supervisie
bij complexe casuïstiek.

◊ HA: meer complexe casuïstiek.
◊ SO: meer begeleiding,
taken differentiëren.
(Naar Vygotsky)

Affiliaties:
1Afdeling Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde, EMGO+, VUmc,
Amsterdam. 2Center for Education Development and Research in Health
Professions, UMCG, Groningen. 3Afdeling Sociale Geneeskunde, EMGO+,
VUmc, Amsterdam. 4Afdeling Huisartsgeneeskunde, AMC, Amsterdam.

p.noeverman@vumc.nl
@NellekePoel

Dit project wordt mogelijk gemaakt door:

