
Huisarts “in vuur en vlam” 

Van competentiedomeinen  
naar  

een “passioneel vuur” 



“huisarts van het jaar”….  



Prijs van de Vlaamse en Brusselse HA 



Over welke kwaliteiten moet  
een “goede” arts beschikken? 

• 7 competenties… 

– Medisch handelen 

– Communicatie 

– Samenwerking 

– Kennis en Wetenschap 

– Maatschappelijk handelen 

– Organisatie 

– Professionaliteit 



1. Medisch handelen… 

• d.i. “een verantwoord, up-to-date, medische 
beleid kunnen formuleren en toepassen. 

• Voorbeelden: 
– medische kennis 

– anamnese 

– klinisch onderzoek 

– aanvullende onderzoeken aanvragen /interpreteren 

– beleid bepalen 

– gestructureerd probleem oplossen 

– medische besliskunde 

– scheiden van hoofd- en bijzaken 



2. communicatie 

• d.i. “adequaat communiceren van medisch 
beleid naar patiënt, familie en andere 
zorgverleners” 

• Voorbeelden 
– luisteren – vragen stellen – informeren – adviseren 

– volledigheid, systematiek 

– leesbaarheid, netheid 

– “to the point” 

– presentatievaardigheden 

 



3. Maatschappelijk handelen 

• d.i. “gezondheidsbevorderaar” 

• Voorbeelden 
– verantwoord gebruik van autoriteit en invloed 

– patiënt veiligheid 

– gezonde leefstijl 

– preventie 

 



4. organisatie 

• d.i. “consistente, gestructureerde uitoefening 
van het beroep” 

• Voorbeelden 
– structureren en plannen 

– prioriteiten bepalen 

– tijdsmanagement 

– afspraken nakomen 

– oog voor kwaliteit 

– omgaan met ICT 

 



5. professionaliteit 

• d.i. “ethisch verantwoorde praktijk uitoefening” 

• Voorbeelden 
– ethisch verantwoord handelen 

– verantwoordelijkheidsgevoel 

– gedrag en moraal 

– compassie en zorg 

– openheid en eerlijkheid 

– respectvolle bejegening van de patiënt 

– omgaan met eigen emoties 

– omgaan met moeilijke situaties  

 

 



6. academicus 

• d.i. “kritische evaluatie van wetenschappelijk 
onderzoek en het eigen handelen” 

• Voorbeelden 
– wetenschappelijk onderzoek uitvoeren 

– kritisch beoordelen van bronnen 

– “Evidence based” handelen 

– identificeren van persoonlijke leerbehoeften 

– in staat tot zelfbeoordeling 

– zelfstandig hiaten in kennis/vaardigheden aanpakken 

– houding van levenslang leren 

 

 



7. samenwerken 

• d.i. “teamspeler” 

• Voorbeelden 
– gezamenlijk beslissen d.i. mening van anderen 

overwegen en accepteren 

– kennis en informatie delen 

– respect voor alle andere teamleden 

 

 

 



Wat kunnen we hiermee? 

• We maken een selectie… 

• 5 competenties  

  10 tafels 



Wat kunnen we hiermee? 

• Communicatie 



Wat kunnen we hiermee? 

• Maatschappelijk handelen 



Wat kunnen we hiermee? 

• Organisatie 



Wat kunnen we hiermee? 

• professionaliteit 



Wat kunnen we hiermee? 

• Samenwerking 



Wat kunnen we hiermee? 

Communicator 

GVO bevorderaar 

Organisator Professional 

Samenwerken 

Levenslang 
Leren…. 



Opdrachten… 

• 10 tafels 

• 5 doelcompetenties 

• elke tafel krijgt één competentiedomein 

• discussie over dit ene domein 

Uw opdracht: 

- hoe kunnen wij “expert zijn” op dit ene 
domein voor volgende casus…? 

- korte boodschappen… steekwoorden 
 

 



Casus 1… 

• Emma,  43 jaar… G4P3A1 

• 4 dagen kantoorwerk, thuis op woensdag 

• Klaagt van aanhoudende moeheid, buikpijn, 
slapte… slaapt slecht 

 

• Er moet toch wat zijn, dokter…  

 

 

 

 



Wat kunnen we hier mee? 

Communicator 

GVO bevorderaar 

Organisator Professional 

Samenwerken 

Levenslang 
Leren…. 



Casus 2… levensloop… 

• Benjamin,  8 jaar… 

• altijd druk, heel druk (ADHD) 

• vaak ruzie in gezin, weinig vriendjes 

• wordt gepest, en pest zelf… 

• vaak ecchymosen, kwetsuren, ... 

• buikpijn. 

 

• Hoe moet dat toch verder, dokter…  

 

 



Wat kunnen we hier mee? 

Communicator 

GVO bevorderaar 

Organisator Professional 

Samenwerken 

Levenslang 
Leren…. 



Casus 3… levensloop… 

• Gustaaf,  87 jaar, weduwnaar 

• woont nog thuis, maar wil geen hulp 

• Mantelzorg probeert wat mogelijk is 

• COPD, m. Parkinson, prostatisme 

• Vergeetachtig  

• of is het van het bier? 

 

• Dat kan zo toch niet verder, dokter…  

 

 



Wat kunnen we hier mee? 

Communicator 

GVO bevorderaar 

Organisator Professional 

Samenwerken 

Levenslang 
Leren…. 



Communicator 

GVO bevorderaar 

Organisator Professional 

Samenwerken 

Levenslang 
Leren…. 

Besluit 



Communicator 

GVO bevorderaar 

Organisator Professional 

Samenwerken 

Levenslang 
Leren…. 

Besluit 



Besluit 

• van “evidentie” (deel 1 = quiz…) 

• over “competenties” (deel 2) 

• naar “het vuur” in ons 

– vanuit deze “les” 

– gans de week 

– naar onze dagelijkse praktijk 

• de passie van ons vak 

 

 

 



CP “Eemhof” 

Congrescentrum 



The “Passion Room” 



The “Passion Room” 







mededelingen 

- 16.30 uur 

 

- 17.30 uur  

 

 

 
 

 


