
Beoordelingsformulier KET 14 (stage 4.2) 

 

KET 14

De leiding nemen in een multidisciplinair overleg over een te starten 

individueel zorgtraject. 

 1. Studenten nemen zowel een persoonlijke als een gemeenschappelijke, met 
anderen gedeelde en niet-gedeelde visie mee in het zorgtraject  

 2. Studenten zijn zich bewust van de impact die houding en gedrag kunnen 
hebben op anderen en van de noodzaak hier aandacht aan te besteden  

 

 3. Studenten houden in het proces van het zorgtraject rekening met de dubbele 
verantwoordelijkheid: a) de gedeelde verantwoordelijkheid voor het zorgproces 
en b) verantwoordelijkheid voor het eigen medisch handelen.  
 

 4. Studenten onderkennen de formele en informele coachende en aansturende rol 

die verloskundigen hebben ten opzichte van anderen in opleiding, werkzaam in 

andere discipline of met andere werkervaring. 

 

 
Beoordelingsformulier voor verloskundige 
Verloskundige neemt feedback van de deelnemers aan overleg mee in haar beoordeling.  
 

 0 1 2 3 

A. Bijeenkomst leiden 
- Legt uit en bewaakt het 
doel van de bijeenkomst  
- Tijdsbewaking 
- Samenvatten en 
afronden 

Onvoldoende 
voor alle 3 
items 

1 item 
voldoende laten 
zien, 2 items 
onvoldoende 

2 items 
voldoende laten 
zien, 1 item 
onvoldoende 

Alle 3 items 
voldoende laten 
zien 

Toelichting:  
 
 
 

B. Eigen standpunten 
beargumenteren en 
onderbouwen 
- maakt bij haar 
onderbouwing 
onderscheid in evidence 
based, expertise van 
verloskundige 
zorgverlener, en wensen 
cliënt (EBM driehoek) 
-   kan duidelijk aangeven 
wat de grenzen van de 
expertise van de 
verloskundige zijn en 
waar de inzet van andere 
zorgverleners in 

Onvoldoende 
voor alle 3 
items 

1 item 
voldoende laten 
zien, 2 items 
onvoldoende 

2 items 
voldoende, 1 
item 
onvoldoende 

Alle 3 items 
voldoende laten 
zien 



zorgverlening nodig is  
- bewaakt de belangen en 
wensen van cliënt 
(advocay) 

Toelichting: 
 
 
 
 

D. Betrekken van andere 
disciplines 
- nodigt anderen uit/stelt 
zich open op 
- stelt relevante vragen 
(naar onderbouwing, 
belangen, rollen) 
- verifieert of ze de ander 
goed begrepen heeft 

Op alle 3 items 
onvoldoende 

1 item 
voldoende laten 
zien, 2 items 
onvoldoende 

2 items 
voldoende, 1 
item 
onvoldoende 

Alle 3 items 
voldoende laten 
zien 

Toelichting:  
 
 
 
 

E. Conclusie en 
vervolgtraject: 
- komt tot 
overeenstemming over 
het zorgpad of over 
vervolgafspraken  
- vat samen wie waar 
verantwoordelijk voor is 
- maakt duidelijk hoe de 
terugkoppeling naar 
cliënt is 

Op alle 3 items 
onvoldoende 

1 item 
voldoende laten 
zien, 2 items 
onvoldoende 

2 items 
voldoende, 1 
item 
onvoldoende 

Alle 3 items 
voldoende laten 
zien 

Toelichting: 
 
 
 
 
 

 


