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Beste lezer,  

U bent door uw collega gevraagd om dit IFMS ‘360° graden feedback-formulier’ in te vullen. Alvast 

dank voor uw bereidheid. Het verzoek aan u is om één tot drie competenties uit te kiezen die relevant 

zijn in uw samenwerking met de betreffende collega. U beoordeelt alleen de gekozen competenties, u 

vult dus niet alle competenties in. Vult u vooral ook de toelichting in bij de gekozen competenties. U 

stuurt daarna het formulier naar info@amedea.nl. Andrea Ruissen zal de antwoorden vertrouwelijk 

en anoniem verwerken en samenvatten. Uw beoordeling is niet terug te leiden naar uw persoon en 

wordt gebruikt in haar voorbereiding voor het IFMS-gesprek dat zij met uw collega zal voeren.  

 

Mijn collega die om feedback vraagt is: …………………………………... en ik ben van hem/haar  

o een collega-psychiater 

o een collega medisch specialist (niet psychiater) of arts (inclusief aios) 

o een collega niet-arts 

 

O = onder niveau, G = goed op niveau, B = boven niveau. Dit is het niveau zoals bedoeld met de 

term goed hulpverlenerschap: de psychiater moet die zorg betrachten die van een redelijk bekwame 

vakgenoot onder vergelijkbare omstandigheden mag worden verwacht. 

 

Medisch handelen O G B 

1.1. Mijn collega bezit adequate kennis en vaardigheid naar de stand van het 

vakgebied 

   

1.2. Mijn collega past het diagnostisch, therapeutisch en preventief arsenaal van 

het vakgebied goed toe en waar mogelijk evidence based 

   

1.3. Mijn collega levert effectieve en ethisch verantwoorde patiëntenzorg    

1.4. Mijn collega vindt snel de vereiste informatie en past deze goed toe    

Toelichting:  

 

 

 

Communicatie O G B 

2.1. Mijn collega bouwt effectieve behandelrelaties met patiënten op    

2.2. Mijn collega luistert goed en verkrijgt doelmatig relevante 

patiëntinformatie 

   

2.3. Mijn collega bespreekt medische informatie goed met patiënten en familie    

2.4. Mijn collega doet adequaat mondeling en schriftelijk verslag over 

patiëntencasus 

   

Toelichting:  

 

 

 

Samenwerking O G B 

3.1. Mijn collega overlegt doelmatig met collegae en andere zorgverleners    

3.2. Mijn collega verwijst adequaat     

3.3. Mijn collega levert effectief intercollegiaal consult    

3.4. Mijn collega draagt bij aan effectieve interdisciplinaire samenwerking en 

ketenzorg 

   

Toelichting:  
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Kennis en wetenschap O G B 

4.1. Mijn collega beschouwt medische informatie kritisch    

4.2. Mijn collega bevordert de verbreding van en ontwikkelt de 

wetenschappelijke vakkennis 

   

4.3. Mijn collega ontwikkelt en onderhoudt een persoonlijk bij- en 

nascholingsplan 

   

4.4. Mijn collega bevordert de deskundigheid van studenten, agio’s, collegae, 

patiënten en andere betrokkenen bij de gezondheidszorg 

   

Toelichting:  

 

 

 

Maatschappelijk handelen O G B 

5.1. Mijn collega kent en herkent de determinanten van ziekte    

5.2. Mijn collega bevordert de gezondheid van patiënten en de gemeenschap als 

geheel 

   

5.3. Mijn collega handelt volgens de relevante wettelijke regelgeving    

5.4. Mijn collega treedt adequaat op bij incidenten in de zorg    

Toelichting:  

 

 

 

Medisch Leiderschap O G B 

6.1. Mijn collega levert een bijdrage aan verbetering van de gezondheidszorg in 

teams en organisaties 

   

6.2. Mijn collega beheert de middelen voor optimale gezondheidszorg    

6.3. Mijn collega toont leiderschap in de beroepspraktijk    

6.4. Mijn collega plant zijn/haar carrière en bewaart een goede balans tussen 

werk en privé 

   

Toelichting:  

 

 

 

Professionaliteit O G B 

7.1. Mijn collega levert hoogstaande patiëntenzorg op integere, oprechte en 

betrokken wijze 

   

7.2. Mijn collega vertoont adequaat persoonlijk en interpersoonlijk 

professioneel gedrag 

   

7.3. Mijn collega kent de grenzen van de eigen competentie en handelt daar 

binnen 

   

7.4. Mijn collega oefent de geneeskunde uit naar de gebruikelijke ethische 

normen van het beroep 

   

Toelichting:  

 

 

 

Namens uw collega: dank voor uw medewerking!  
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