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EEN INNOVATIEF FEEDBACK INSTRUMENT
IN DE OPLEIDING REVALIDATIEGENEESKUNDE

De Entrustment-based
Discussion
De Entrustment-based Discussion (EBD) is een innovatief feedback instrument. Het instrument is
ontwikkeld om aan de hand van casuïstiek de mate van zelfstandig werken van een aios binnen
een Entrustable Professional Activity (EPA) te toetsen. Er kan feedback worden gegeven op het
functioneren zodat concrete doelen kunnen worden geformuleerd waaraan de aios kan werken
voordat het zinvol is om een Oordeel OpleidingsGroep bespreking (OOG-bespreking) aan te
vragen. In dit artikel worden de voordelen van de EBD besproken door deze te vergelijken met
twee andere veel gebruikte instrumenten: de STAMPPOT en Case-based Discussion (CBD).
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of de sociale context, te veranderen en
de aios binnen deze nieuwe theoretische
context te bevragen. Onze ervaring is dat
de CBD op verschillende manieren en

Tabel 1. Schematische weergave van verschillende onderdelen van de EBD.

Onder
deel A

Welke EPA wordt getoetst?

Onderdeel B

EBD vragen

Doel/toelichting

1

Wat heb je gedaan?

Laat de aios de casus
(handelingen, bevindingen) en de
relatie met de EPA toelichten.

2

Waarom deed je dit?

Vraag aios handelingen te relateren
aan relevante a chtergrondkennis
(anatomie, (patho)fysiologie, diag
nostische tests en/of therapeutisch
middelen). Check klinisch redeneren.

3

Met welke risico’s en mogelijke complicaties
hield je rekening?

Hoe was aios voorbereid om te gaan
me deze risico’s en complicaties?

4

Wat als de patiënt of situatie anders zou zijn
geweest? Had je dan anders gehandeld? Hoe?

Denk aan verschillen in cultuur,
geslacht, medische voorgeschiedenis,
onverwachte bevindingen, mentale
of fysieke onregelmatigheden, zelfde
casus in de avonddienst etc.

Wat is het niveau van supervisie op dit moment?

breed wordt ingezet binnen de medisch
specialistische vervolgopleidingen. Zo worden
binnen de opleiding revalidatiegeneeskunde regelmatig onderdelen van de CBD
gebruikt in een Korte praktijk Beoordeling
(KPB) en soms op deze manier ook ingezet
als formatief toetsinstrument.

DE ENTRUSTMENT-BASED DISCUSSION
De Entrustment-based Discussion (EBD) is
een specifieke vorm van een CBD en heeft,
net als de CBD en de STAMPPOT, een ‘live’
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8

van een kort gesprek met een aios of student wordt kennis en kunde binnen de
context van een EPA geëvalueerd, nadat
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Hierbij vormen vier vragen het uitgangspunt:

Onderdeel C

Geschatte niveau van supervisie
Feedback

1. Wat heb je gedaan?
2. Waarom deed je dat?
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OPLEIDINGSPLEZIER

It takes two to tango, who leads?

IMPLEMENTATIE
Om de EBD te implementeren binnen de
het voorjaarscongres van de VRA in 2018
een eerste aanzet gegeven in de vorm van
een workshop. In februari 2020 is een
tweede workshop gegeven tijdens de landelijke opleidersdag van het Concilium.
Het zakkaartje en bijbehorende presentaties van de workshops zijn terug te vinden

Mijn vroegere dansleraar vond het zichtbaar leuk

Fotograaf Marjolein Annegarn

opleiding revalidatiegeneeskunde is bij

zijn groep uit te dagen en steeds beter te zien worden.
Ik geniet van het begeleiden van de persoonlijke
ontwikkeling van zowel patiënten als medewerkers.
Het succes daarvan begint met de verantwoordelijkheid die iemand neemt voor die ontwikkeling.
Leerlingen van een dansschool en aios zijn wat
dat betreft erg leuke groepen om mee samen te

op de website van de Vereniging voor

werken: enthousiast, leergierig en druk bezig met

Revalidatieartsen.9

de ontwikkeling van hun professionele of hobby

De EBD zal een vaste plek binnen het

vaardigheden. Voor beide groepen werkt uitdaging

nieuwe portfolio krijgen.

en goede begeleiding.
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