
REFLECTEREN KUN JE LEREN

BG-dagen, Papendal

Vrijdag 29 mei 2016



BG-dagen 2016

Disclosure belangen spreker

(potentiële) belangenverstrengeling Geen / Zie hieronder

Voor bijeenkomst mogelijk relevante 

relaties met bedrijven

geen

• Sponsoring en onderzoeksgelden

• Adviseurschappen en honorarium 

incl. sprekersvergoedingen > € 500

• Aandeelhouder

• Andere relatie, namelijk …..

• geen

• geen

• geen

• geen



Introductie

Gertjan Beens (bedrijfsarts, voorzitter CVB)

Sylvia Bijen (bedrijfsarts, visitator)

Jos Manders (senior beleidsmedewerker NVAB)

Sabrina Kwint (projectmedewerker visitatie, 

managementassistent NVAB)



Draaiboek (en doelen)

1. Inleiding:

- Waarom deze workshop?

- Wat heeft reflecteren met visitatie te maken?

- Waar willen we heen met visitatie?

- Kennismaking met reflectieniveau’s

2. Praktisch deel:

- Ervaring opdoen in groepsverband

- Gebruik leren maken van reflectieniveau’s

- Proberen leermomenten te verdiepen

- Plezier krijgen in verdieping



Draaiboek (2)

.. en voor de CVB:

• Uitproberen nieuw hulpmiddel

• Valkuilen leren van nieuwe opzet visitatie

• Reacties op voorgenomen aanpassingen



Waarom deze workshop?

- Doeldiscussie binnen de CVB 

- Feedback ledenraadpleging (2014)
• Visitatie draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de 

uitoefening van het vak.

• Nee: 51%

• Geen mening: 12,6 %

• Ja: 36,6%

- Opdracht NVAB-bestuur aan CVB

- Onderzoeksresultaten S. Kwint

- Besluit RSG/CSG (per 1 januari 2016)

 Bijgestelde visie op Visitatie



Visitatie

… is het permanente proces van 

zelfreflectie en zelfevaluatie met 

betrekking tot het professioneel 

functioneren als bedrijfsarts 

(Visitatiereglement art. 1.01, NVAB 2015)



Professioneel functioneren

De klassieke ‘3 lagen’

EXPERT

BEGINNER



Professioneel functioneren

Piramide van Miller

weten

toepassen

laten zien

doe
n

EXPERT

BEGINNER



Experiential Learning (D.A. Kolb)





Kernpunten herprofilering visitatie

 Meer vanuit eigen ervaring (“case”) 

opgebouwd (experiential learning)

 Meer op (kritische) reflectie gericht

 Minder afvinken, minder 

bureaucratisch

 Meer educatief/ondersteunend

 Meer interactie met collega’s



Kernpunten herprofilering

 Reflecteren op eigen praktijk en 

handelen centraal

 Gaat over méér dan een moreel 

dilemma

 Beschouwt alle Can-MEDS 

competentiegebieden



Reflectie

• Is een eerste orde competentie binnen het 

competentieprofiel van de bedrijfsarts

• Is ook een tweede orde competentie: 
 zonder het vermogen te reflecteren op eigen 

ervaringen en competenties geen vermogen te leren 

en ontwikkelen (op alle competentiegebieden)

• Is geen doel op zich, maar dient het 

constante streven naar verbetering van 

professioneel functioneren (life-long-

learning) 



Definitie (één van de vele!)

Reflectie is een activiteit waarbij je naar 

aanleiding van een ervaring, 

gebeurtenis of situatie in dialoog 

treedt met jezelf en je omgeving, en 

daarbij doelgericht en gerelateerd aan 

een vroeg of laat te ondernemen actie 

terugblikt op eerder opgedane 

ervaring. 



Reflecteren als te ontwikkelen 

vaardigheid

Is leren communiceren met je zelf en dat 

nuttig maken, door:

- Situaties en ervaringen zodanig leren beschrijven dat je 

daardoor leert terugblikken op voor later relevante aspecten

- Leren vragen stellen op verschillende niveau’s van 

communicatie, daarmee experimenteren, oude ervaringen 

onderzoeken, waardoor nieuwe elementen verschijnen

- Die vragen zodanig doelgericht te leren beantwoorden dat je 

je committeert aan vervolgacties.



Reflectie bij BA 
(Moeilijke kwesties in de Bedrijfsartsenpraktijk, S. Kwint 2015)

Onderzoek naar welke reflectiekwesties 

BA’s beschrijven en hoe daarop 

reflecteren

Ontwikkeling beoordelingsschema (vier 

levels van reflecteren)

Beoordeling van niveaus van reflecteren 

van BA’s



Reflectie (Moeilijke kwesties in de Bedrijfsartsenpraktijk, S. Kwint 2015)

 84% van de reflectieverslagen binnen 

de eerste twee levels

 Met name instrumenteel/ 

oplossingsgerichte reflectie

 Grote onderlinge verschillen

 Vaak ontbreekt:
 Heldere duiding van dilemma

 Heldere weergave van proces van afweging

 (intra-)persoonlijke beleving en reflectie



Reflectievaardigheid

Conclusie: 

Er is ruimte voor 

verbetering onder 

bedrijfsartsen





Oefening 1



Oefening 1

 ‘Case’ is een situatie die het professioneel 
handelen van de BA illustreert

 ‘Case’ is ruimer dan alleen een moreel 
dilemma

 ‘Case’ gaat over méér dan een enkel 
moment

 Case ≠ Medische Casus

 Casebeschouwing over meerdere aspecten 
van professioneel functioneren (CANMeds)



CanMEDS



Oefening 1

 Schets kort een mogelijke visitatie-

case

 Globaal! Geen volledige case

 Steekwoorden

 Professioneel dilemma, een 

probleem, ongemakkelijke situatie, 

een wringend geval



Oefening 1

 10 minuten !



Oefening 2





Praktijksimulatie: Case-bespreking

1 case-inbrenger

4 medegroepsleden / vragenstellers

De anderen observeren: wat gaat goed, 

wat niet?



Bespreking ervaringen



Oefening 3



Niveaus:  

=>

-----------

Criteria:

1 Descriptief 

Routinematig

2 Introspectief 

Verklarend 

3 Reflectief 

Dialogisch

4 Kritisch reflectief

Kritisch beschouwend 

Helderheid 

van de 

thematiek

Geen heldere thematiek: 

-onduidelijk wat de kwestie behelst

-sobere beschrijving

Thematiek globaal omschreven

-roept (veel) vragen op

Thematiek helder omschreven: 

-eventueel meerdere lagen

-analytisch

Thematiek vanuit meerdere 

invalshoeken helder, analytisch en 

rijk  omschreven

Volledighei

d van de

beschrijvin

g

Beschrijving van feiten, acties, 

indrukken. 

-Zónder redenen of verklaringen 

-Wel hoe, niet waarom

Beschrijving van feiten, acties, 

indrukken, handelen.

-Mét redenen en verklaringen op 

basis van een persoonlijk oordeel. 

-Eventueel de beschrijving van 

alternatieve mogelijkheden, 

maar zonder nader onderzoek

- Geen welomschreven afweging.

- Terugkijkend, niet vooruitkijkend

Beschrijving van feiten, acties, 

indrukken, handelen, emoties.

-Met een duidelijke beschrijving van 

het eigen aandeel in die 

gebeurtenis.

-De beschrijving wordt gekenmerkt 

door op enige afstand de 

gebeurtenis te bevragen, te 

analyseren, te begrijpen, óók het 

eigen aandeel. 

- Exploratie van alternatieven 

- Retrospectief én prospectief

- Afweging en betekenisgeving

Beschrijving van feiten, acties, 

indrukken, handelen, emoties.

-Mét onderzoek van eigen acties 

vanuit een breder perspectief en een 

veelheid van factoren.

-De beschrijving en analyse toont 

kritisch bewustzijn van persoonlijke  

aannames, waarden, opvattingen 

en/of vooroordelen en de 

consequenties.

-Uitgebreide analyse en 

betekenisgeving -Uitwerking van 

alternatieven

Persoonlijk 

aandeel

Afwezig:

- Het eigen aandeel ontbreekt 

Afstandelijk:

-Het eigen aandeel van de schrijver 

wordt benoemd maar niet 

onderzocht 

Persoonlijk: 

-Het eigen handelen en de 

consequenties daarvan worden 

kritisch beschreven en geëvalueerd

Doorleefd: 

Het eigen handelen, de 

consequenties en ook eventuele 

alternatieven worden kritisch 

beschreven en geëvalueerd; 

alternatieven worden onderzocht op 

haalbaarheid: 

Emotie - Weinig of geen (h)erkenning van of 

aandacht voor emoties

- Wel (h)erkenning, geen exploratie 

van of aandacht voor emoties

-Expliciete (h)erkenning en 

exploratie van en aandacht voor 

emoties

-Expliciete  (h)erkenning en 

exploratie van en aandacht voor 

emoties, en verwerving van inzicht in 

emoties.

Valkuilen Medisch dossier sec Defensief Ego show Belerend 



Praktijksimulatie: Case-bespreking

 1 case-inbrenger

 4 medegroepsleden / vragenstellers

 Observatoren  case-inbrenger

 Observatoren  vragenstellers

Gebruik observatieformulier



Evaluatie



Vervolg



Contactgegevens

Commissie Visitatie

Kwaliteitsbureau NVAB

Postbus 2113

3500 GC Utrecht

T: (030) 2040620

https://www.nvab-online.nl/visitatie

Gertjan Beens

T: (053) 7504300 / (06) 57545672

E: g.beens@humancapitalcare.nl

https://www.nvab-online.nl/visitatie



