
Professionaliteit in de opleiding
een handreiking aan aios, groepsbegeleiders en opleiders



Professionaliteit: wat is dat? 

Van huisartsen en aios* verwachten we dat ze professioneel zijn. Maar wat bedoelen 
we dan eigenlijk? Er is geen eenduidige definitie, maar we hebben allemaal wel een 
idee waar het over gaat. In de dagelijkse praktijk gebruiken we het begrip vaak en geven 
dan een oordeel over de houding van de huisarts, diens handelwijze en/of taalgebruik. 
Professionaliteit gaat dan ook in ieder geval over kwaliteit.

Deze kwaliteit kan tot uiting komen op meerdere manieren: 
•  De bereidheid om voortdurend te leren op het gebied van kennis en vaardigheden over 

jezelf als persoon
•  Het weloverwogen toepassen van de juiste kennis en vaardigheden in een bepaalde 

situatie 
•  Aan jezelf en anderen kunnen uitleggen waarom je iets doet, nalaat, zegt en vindt 

(verantwoorden) 
•  Oog hebben voor maatschappelijke veranderingen en je daarop aanpassen 
•  Omgaan met ethische vraagstukken en dilemma’s
•  Inzicht hebben en rekening houden met het perspectief en de belangen van de patiënt 

en diens omgeving
•  Inzicht hebben in en rekening houden met je eigen kwaliteiten, valkuilen, waarden en 

normen, goede zelfzorg.

Een professionele huisarts is zich bewust van al deze zaken en perspectieven, en probeert 
deze met elkaar in evenwicht te brengen op een manier die past bij de context van het 
moment. Professionaliteit is daarmee een balanceer-act, een steeds opnieuw zoeken naar 
het juiste midden. 

* arts in opleiding tot specialist huisartsgeneeskunde 

Professionaliteit: hoe ontwikkel je dat? 

Reflecteren is een kernactiviteit bij het ontwikkelen en onderhouden van professionaliteit. 
Die reflectie richt zich meestal op een ervaring die de huisarts heeft Verwonderd,  
Verbaasd of Verontrust. 
Via reflectie stelt de huisarts deze ervaring ter discussie. Daarbij stelt hij zichzelf vragen als: 
• Wat is er precies gebeurd?
• Wat betekent dit voor mij?
• Wat is mijn aandeel in wat er is gebeurd? 
•  Welke waarden en normen spelen hierbij voor mij een rol? 
•  Hoe kan en wil ik hiermee omgaan in de toekomst, wat neem ik mijzelf voor? 
Door middel van deze vragen kan een huisarts tot hernieuwde inzichten komen, bestaande 
inzichten onderstrepen of verdiepen. 
Het ontwikkelen van professionaliteit is dus een dynamisch en cyclisch proces van opdoen 
van ervaringen, reflectie daarop, nieuwe inzichten, anders denken en anders doen. Dit is 
een continu proces dat zich gedurende het hele werkzame leven herhaalt en verdiept.
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Professionaliteit in de opleiding

Bij het onderwijs in professionaliteit onderscheiden we drie domeinen, die met elkaar zijn 
verweven.

1 omgaan met jezelf

Een professionele huisarts wil zichzelf leren kennen en ontwikkelen. Daarbij gaat het 
bijvoorbeeld om:  
• Bewust worden en hanteren van je kwaliteiten en valkuilen
•  Bewust worden en hanteren van gevoelens die anderen (patiënten, collega’s, opleider) 

bij je oproepen
•  Actief durven en kunnen vragen om feedback en die verwerken
•  Essentiële levenservaringen onderzoeken om ze een constructieve rol te geven in het 

contact met anderen
•  Een balans vinden tussen je privé behoeften en de eisen die het vak aan je stelt 
•  Verantwoordelijkheid nemen voor de gevolgen van je eigen handelen, ook bij fouten

2 omgaan met andeRen

Een professionele huisarts onderzoekt de interactie met patiënten en collega’s en probeert 
die steeds te optimaliseren: 
•  Onderzoeken en betrekken van de context van de ander (patiënt, collega) bij je handelen
•  Feedback kunnen en durven geven aan de ander
•  Jezelf open stellen naar de ander zodat je van hem kunt leren dan wel iets aan de ander 

kunt leren
•  Het ontwikkelen van een oprechte belangstelling voor de ander, waarbij je de hokjes 

waarin we anderen zo gemakkelijk plaatsen (zeur, held, autist, borderliner, aansteller, et 
cetera) in ieder geval tijdelijk opzij kunt zetten.

3  omgaan met de etHiscHe aspecten van Het WeRk

Een professionele huisarts is in staat om: 
•  Onderliggende normen en waarden (van zichzelf en van anderen) in de praktijk te 

herkennen 
•  Te zien waar normen en waarden van anderen botsen met die van zichzelf en dilemma’s 

die hierbij ontstaan te onderzoeken en te kunnen hanteren
•  Zich te verhouden tot maatschappelijke discussies over ethische aspecten van het vak en 

te handelen binnen de regelgeving en de kaders van de beroepsethiek (‘het goede doen’)
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Het onderwijs in professionaliteit 

Onderwijs in professionaliteit komt in de opleiding aan de orde tijdens de terugkomdag en 
in de opleiderspraktijk. 

Voor zinvol onderwijs in professionaliteit is een veilige leeromgeving essentieel. De aios, de 
groepsbegeleiders en de opleiders brengen die samen tot stand. Daarbij zijn de volgende 
zaken van belang: 
•  Openhartigheid van aios, groepsbegeleiders en opleiders
•  Veiligheid, in de groep en in de opleidingspraktijk
•  Respect voor elkaar. 

Het onderwijs op de opleiding: de terugkomdagen
Het onderwijs tijdens de terugkomdagen vindt plaats in een groep. Wat zich in de groep 
afspeelt is een afspiegeling van hetgeen zich in de praktijk voordoet: aios verschillen in 
achtergrond, ervaringen, waarden en normen en roepen allerlei gevoelens bij elkaar op, die 
ze verschillend hanteren. 
Het met elkaar bespreken van deze zaken geeft nieuwe inzichten en handvatten voor het 
eigen functioneren.  
De groep is daarmee een professionele proeftuin, waarin je allerlei aspecten rond 
professionaliteit van elkaar kunt leren.

1 inteRvisie 

Tijdens de terugkomdagen is intervisie een vast onderdeel. Afhankelijk van de inbreng en 
het leerdoel van de aios of de groep, wordt steeds een keus gemaakt waar de focus van de 
reflectie op komt te liggen: medisch-inhoudelijke aspecten, weten schappelijke 
onderbouwing, ethische vragen, of de gevoelens van verbazing, verwondering en 
verontrusting die een gebeurtenis bij de aios heeft opgeroepen. 
Van iedere aios wordt verwacht dat hij met regelmaat materiaal aandraagt en dat bespreekt 
met de groep. Met materiaal wordt bedoeld praktijkervaringen (die de aios hebben 
verontrust, verbaasd of verwonderd) met bijvoorbeeld patiënten of andere aios, en 
persoonlijke ervaringen die van invloed waren op zijn of haar functioneren als huisarts. 
De groepsbegeleiders stimuleren de aios om dergelijke ervaringen te delen, zetten aan tot 
reflectie door vragen te stellen en leiden het reflectieproces in goede banen.   



Groepsbegeleiders fungeren ook als rolmodel. Dit wil niet zeggen dat zij hun eigen 
problemen inbrengen, maar wel dat zij openhartig zijn over hun eigen ervaringen, waar dat 
ten dienste staat aan het leerproces van de aios.
Voorbeelden van onderwerpen die zich lenen voor een reflectie op professionaliteit:
•  Een boze patiënt
•  Een patiënt die er slechte gezondheidsgewoontes op nahoudt. Mag dat?
•  De opleider die volgens de aios onvoldoende begeleiding geeft
•  Een te hoge werkdruk
• Wanneer mag je afwijken van de standaard? 

Ook positieve ervaringen kunnen als onderwerp worden besproken en onderzocht:
•  Een opleider die iets deed dat de aios als lichtend voorbeeld ziet voor het eigen 

handelen (rolmodel) 
•  Een patiënt die ontroerde 
•  Een consult waar de aios tegenop zag, maar dat toch helemaal ging zoals gehoopt.

2 ReflectieopdRacHten 

Veel van het onderwijs tijdens terugkomdagen is gekoppeld aan een bepaald thema. 
Thema’s zijn bijvoorbeeld de commu nicatie met de bezorgde, de eisende of de palliatieve 
patiënt; het omgaan met vragen over seksualiteit, chronische ziekten, gemaakte fouten of 
het levenseinde. Deze onderwijs programma’s bevatten vaak ook een reflectie-opdracht 
waarin aspecten rond professionaliteit een rol spelen. Hierbij wordt de aios gevraagd te 
reflecteren op eigen ervaringen, gevoelens, gedachten en ethische dilemma’s. Deze zaken 
spelen vaak een minder zichtbare rol bij vakinhoudelijk handelen en de communicatie  van 
de aios, en krijgen door deze opdrachten expliciet aandacht.

3 supeRvisie

In het derde jaar krijgt het onderwijs in professionaliteit een verdieping: de supervisie.
Een verschil met de intervisie is dat de eigen ervaring, de ‘inbreng’ is voorbereid en op 
schrift gesteld. Ook is de structuur van het daaropvolgende gesprek wat strakker. De 
aios schrijven naderhand een reflectieverslag. Daarin besteden zij aandacht aan wat het 
gesprek over de inbreng hen heeft opgeleverd aan inzichten en voornemens en hoe zij de 
opmerkingen en vragen van de andere aios hebben ervaren en gewaardeerd. 
Daarnaast is ook hier weer aandacht voor de manier waarop de groep omgaat met 
elkaar en de ingebrachte ervaringen. Het einddoel is dat de aios zichzelf, ook wanneer 
de opleiding is afgelopen, de vragen kan stellen waarmee hij zichzelf persoonlijk en 
professioneel verder kan ontwikkelen.

Het onderwijs op de werkvloer: de opleidingspraktijk
Van de aios wordt ook in de praktijk verwacht dat hij laat zien wat hij kan en waar hij moeite 
mee heeft. De opleider is daarbij een klankbord. Door middel van feedback stimuleert de 
opleider de aios om zijn professionele identiteit verder te ontwikkelen. Daarnaast is de 
opleider een rolmodel. De aios kan steeds over de schouder van de opleider meekijken 
en zal de manier waarop de opleider omgaat met zichzelf, anderen en zijn taken dikwijls 
als voorbeeld beschouwen. Soms zal de aios zich ook afvragen waarom de opleider zo 
handelt en niet anders. In gesprekken daarover wordt van de opleider gevraagd keuzes te 
verantwoorden en aspecten van de eigen professionaliteit te expliciteren. Zo wordt niet 
alleen de professionele ontwikkeling van de aios, maar ook die van de opleider geprikkeld 
en gestimuleerd.

4 leeR- en vooRtgangsgespRekken

In de opleiderspraktijk voeren aios en opleider dagelijks en wekelijks verschillende soorten 
leergesprekken. Hierbij komen aspecten van professionaliteit aan de orde, naar aanleiding 
van ervaringen of vragen van de aios, of van observaties van de opleider. Opleiders kunnen 
gebruik maken van het in Groningen ontwikkelde leergesprekspel, dat een dergelijke 
dialoog op gang kan helpen.
Zowel opleiders als groepsbegeleiders voeren elk kwartaal voortgangsgesprekken met 
de aios, waarbij de voortgang beoordeeld en besproken wordt. Als instrument wordt 
daarbij gebruik gemaakt van de COMBEL, waarin een aparte sectie over professionaliteit is 
opgenomen.

 

Tot slot

Het ontwikkelen van professionaliteit is een continu proces. Dit geldt voor huisartsen 
in opleiding, maar ook voor huisarts-opleiders en groepsbegeleiders. Opleiders 
en groepsbegeleiders nemen daarom met vaste regelmaat deel aan een docent-
professionaliserings-programma dat hen ondersteunt bij het opleiden van aios. 
Hiervoor worden voortdurend nieuwe werkvormen ontwikkeld
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