PORTFOLIO INTERNE GENEESKUNDE ROCUTRECHT

Zelfbeoordeling Competenties
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I. MEDISCH HANDELEN
1. laat zien te beschikken over kennis en vaardigheid naar de stand van het vakgebied
2. past de beschikbare mogelijkheden voor diagnostiek, therapie en preventie correct toe, waar
mogelijk evidence based
3. levert ethisch verantwoorde zorg met inachtneming van het patiëntperspectief
4. vindt snel de vereiste informatie en past deze correct toe
II. COMMUNICATIE
1. bouwt effectieve behandelrelaties op met patiënten en hun familie
2. luistert goed en verkrijgt op doelmatige wijze relevante informatie van patiënten en/of familie
3. bespreekt medische informatie adequaat met patiënten en familie (voorlichting en uitleg)
4. doet adequaat mondelinge en schriftelijke verslag van patiëntencasus
III. SAMENWERKEN
1. overlegt doelmatig met collega's en andere zorgverleners
2. verwijst adequaat
3. levert effectief intercollegiaal consult
4. draagt bij aan effectieve interdisciplinaire samenwerking en ketenzorg
IV. KENNIS EN WETENSCHAP
1. toont medische informatie kritsch te beschouwen
2. bevordert de verbreding en ontwikkeling van wetenschappelijke vakkennis
3. ontwikkelt en onderhoudt een persoonlijk bij- en nascholingsplan
4. bevordert de deskundigheid van studenten, aios en andere collegae, patiënten en andere
betrokkenen bij de gezondheidszorg
V. MAATSCHAPPELIJK HANDELEN
1. kent en herkent determinanten van ziekten
2. levert een bijdrage aan de gezondheid van patiënten en de gemeenschap als geheel
3. handelt volgens de relevante wettelijke bepalingen
4. treedt adequaat op bij incidenten in de zorg
VI. ORGANISEREN
1. zorgt bij de organisatie van het eigen werk voor balans tussen patiëntenzorg en de eigen
opleiding en ontwikkeling
2. werkt effectief en doelmatig binnen een gezondheidszorgorganisatie
3. besteedt de beschikbare middelen voor patiëntenzorg verantwoord
4. gebruikt ICT adequaat voor optimale patiëntenzorg en bij- en nascholing
VII. PROFESSIONALITEIT
1. levert hoogstaande patiëntenzorg op integere, oprechte en betrokken wijze
2. toont adequaat persoonlijk en interpersoonlijk professioneel gedrag
3. kent de grenzen van de eigen competentie en handelt overeenkomstig
4. beoefent de geneeskunde naar de gebruikelijke ethische normen van het beroep.
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