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Professionalisme en professioneel 
gedrag

Verschillende definities? Moreel  of 
geestesgesteldheid (ethos) >< 
te verwerven eigenschappen of gedragingen

Belangrijke aspecten van het arts zijn 

Essentieel voor een efficiënte en 
kwaliteitsvolle praktijkvoering

Moet dus ook geleerd worden tijdens de
opleiding tot arts 



CanMEDS-model

Domeinspecifiek
leerresultatenkader
voor medische
opleidingen in 
Vlaanderen (2013) 

Steunend op 
internationale
eindtermen (CanMEDS)



Eindtermen voor de professional rol 
op bachelor niveau 

Kennis hebben van  de belangrijke professionele en 
ethische normen en deze in praktijk brengen

Een ingesteldheid tot levenslang leren en tot het 
voortdurende bijsturen van eigen professioneel 
denken en handelen verwerven 



Eindtermen voor de professional rol 
op master niveau 

De professionele, ethische en wettelijke normen en 
bepalingen kennen en deze in praktijk brengen 

Kritisch reflecteren over zichzelf en het eigen 
functioneren met passende aandacht voor het 
persoonlijk welbevinden 

Levenslang leren in de praktijk brengen door het 
eigen professioneel denken en handelen voortdurend 
bij te sturen 

De aangeleerde kennis, vaardigheden en attitudes 
van de basisarts integreren en implementeren  



Concrete, toetsbare invulling in curriculum Geneeskunde: 
CanMEDS Competence Based Inventory 

De student hanteert de hoogste kwaliteit van zorg voor zijn patiënt op een 
integrale, integere en ethisch verantwoorde wijze

De student kent de betekenis van en past het volgende toe: professionele 
codes, ethische codes en dilemma’s (gebruikt een ethisch kader), wettelijke 
codes

De student reflecteert over : eigen gedrag, eigen professionele attitudes (laat 
de wil zien om een optimale, ethische en patiëntgecentreerde medische zorg 
aan te bieden), attitude en gedrag van anderen en evalueert dit voor zichzelf, 
juridische implicaties van de patiëntenzorg (patiëntenrechten, beroepsgeheim, 
DNR-codes, levenseindebegeleiding), professionele, ethische en wettelijke 
codes

De student heeft een juiste professionele attitude en gedrag- en toont 
eerlijkheid, integriteit, engagement, respect, begrip, empathie, altruïsme- en 
corrigeert zichzelf indien nodig

De student geeft zijn eigen grenzen, beperkingen of hiaten aan en weet 
hiermee om te gaan 



Leren van ‘weten’ tot ‘doen’!

Miller GE. The assessment of clinical skills/competence/performance. Academic 

Medicine (Supplement) 1990; 65: S63-S7.
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Lijn Arts en Maatschappij

Als arts speciale positie binnen (ingewikkelde) 
maatschappij

Interactie met :

Eigen ik

Patiënten

Omgevingsfactoren/milieu

Instellingen

Ethiek, deontologie

SPELREGELS!



Arts en Maatschappij

MEDISCHE

PSYCHOLOGIE

Mens en 
gezondheid

MEDISCHE

SOCIOLOGIE

Verslaving

MEDISCHE

ANTROPOLOGIE

Diversiteit-
culturele 
modellen



Professional rol in andere lijnen

Wetenschappelijke lijn: 
wetenschappelijke 
eerlijkheid en integriteit

Integratie lijn: naast 
integratie van kennis
ook met andere 
competenties/rollen

=> Klinisch redeneren –
groepsopdrachten over 
klinische probleemstelling



Klinische lijn – Vaardigheden

Oefenen  op elkaar   …     met simpa’s        in kleine groepen

 Ook op stage – verpleegstage…..stagejaar



Stagejaar

2de semester jaar 5 en 
1ste semester jaar 6

In UZA en Antwerps
Universitair
Ziekenhuisnetwerk

Buitenlandse ervaring: 
> 85 % van de studenten
geneeskunde

Portfolio en
terugkomdagen
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IPSIG – Interprofessioneel leren

Samenwerker in 
de 

gezondheidszorg

Communicator

Levenslang 
lerende

Manager

ExpertProfessional

Belangen 
behartiger

Team speler





Wat zegt de internationale literatuur ? 
Geen uniek theoretisch of praktisch model 

Belangrijke invloed van rolmodellen – mentoring 
Verantwoordelijkheid van clinici- werkplekleren 

Gebruik van persoonlijke reflectie: via portfolio, 
tutoren en supervisoren 

Wanneer ? 
In alle opleidingsonderdelen (tacit learning)  -
Patiëntencontact vroeg in curriculum 

Birden H, Glass N, Wilson I, Harrison M, Usherwood T, Nass D. Teaching 
professionalism in medical education: A best evidence in medical Education (BEME) 

systematic review. 



barrières

vaardigheden

Stage-ervaring van laatstejaarsgeneeskunde-

student (Bombeke et al. 2010) 

Intentie
Ik wou daar 
blijven om 

verder uitleg te 
geven maar ja… 

self Efficacy
Maar ja, ik had zo niet de moed 
en het kunnen om dat te doen. 

Sociale invloed
De arts vertelde het slechte 

nieuws heel kortaf. De dochter 
begon te huilen en die arts nam 
daar zo weinig tijd voor (en ik 

had het daar zo moeilijk mee). De 
arts liep dan weg…

Attitude
Ik denk dat je daarvoor als arts  
tijd en aandacht moet hebben. 
Want ja, achteraf hoorde ik dan 
dat die moeder dezelfde avond 

nog gestorven was. 
Dus dat was wel erg.

Gedrag
Ik ben dan ook 

buiten
gelopen, (en 

nu heb ik daar 
wel spijt van).



Relatie supervisor- student

“professor [X] is iemand waar ik altijd naar opgekeken heb, dat 
is voor mij eigenlijk een soort van vader geweest en hij heeft 
mij geleerd ‘hoe gaat ge met patiënten om’”

“X is een heel goede opleider. Die was heel gemoedelijk en 
nam ons mee naar de koffiezaal en vroeg: ‘wat vond je er nu 
van en wat zijn jouw bedenkingen?”

“We zijn sowieso op zoek naar onze unieke attitude als arts en
daar hebben wij helemaal geen begeleiding voor. Hoe willen
jullie dat we dat doen bij onze patiënten als we het zelf niet 
mogen ervaren? Je merkt dat er geen tijd is voor jou, dus 
waarom zou je dan tijd voor een ander nemen want je ervaart 
nietwat een deugd dat doet. ”





Take home messages
Definieer duidelijke en toetsbare eindtermen/ 
leerresultaten voor de professional rol 

Doorheen het gehele curriculum – expliciet en 
tacit learning

Aanwezigheid van patiëntgerichte, 
zelfzorgende en zelfbewuste rolmodellen 

Reflectie en portfolio zijn cruciale 
methodieken

Creër een verantwoordelijke medische 
faculteit en leeromgeving




