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Beste collega,  

 

Dit is uw IFMS ‘zelfevaluatie-formulier’. U vult alle competenties in en denkt u vooral ook aan de 

toelichtingen. U stuurt het ingevulde formulier naar info@amedea.nl. Andrea Ruissen zal de 

antwoorden vertrouwelijk verwerken en samenvatten. Deze samenvatting gebruikt ze in haar 

voorbereiding voor het IFMS-gesprek dat zij met u gaat voeren.  

 

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. Ik bezit adequate kennis en vaardigheid naar de stand van het vakgebied    

1.2. Ik pas het diagnostisch, therapeutisch en preventief arsenaal van het 

vakgebied goed toe en waar mogelijk evidence based 

   

1.3. Ik lever effectieve en ethisch verantwoorde patiëntenzorg    

1.4. Ik vind snel de vereiste informatie en pas deze goed toe    

Toelichting:  

 

 

 

 

Communicatie O G B 

2.1. Ik bouw effectieve behandelrelaties met patiënten op    

2.2. Ik luister goed en verkrijg doelmatig relevante patiëntinformatie    

2.3. Ik bespreek medische informatie goed met patiënten en familie    

2.4. Ik doe adequaat mondeling en schriftelijk verslag over patiëntencasus    

Toelichting:  

 

 

 

 

Samenwerking O G B 

3.1. Ik overleg doelmatig met collegae en andere zorgverleners    

3.2. Ik verwijs adequaat     

3.3. lever effectief intercollegiaal consult    

3.4. Ik draag bij aan effectieve interdisciplinaire samenwerking en ketenzorg    

Toelichting:  

 

 

 

 

Kennis en wetenschap O G B 

4.1. Ik beschouw medische informatie kritisch    

4.2. Ik bevorder de verbreding van en ontwikkelt de wetenschappelijke 

vakkennis 

   

4.3. Ik ontwikkel en onderhoudt een persoonlijk bij- en nascholingsplan    
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4.4. Ik bevorder de deskundigheid van studenten, agio’s, collegae, patiënten en 

andere betrokkenen bij de gezondheidszorg 

   

Toelichting:  

 

 

 

 

Maatschappelijk handelen O G B 

5.1. Ik ken en herken de determinanten van ziekte    

5.2. Ik bevorder de gezondheid van patiënten en de gemeenschap als geheel    

5.3. Ik handel volgens de relevante wettelijke regelgeving    

5.4. Ik treed adequaat op bij incidenten in de zorg    

Toelichting:  

 

 

 

 

Medisch Leiderschap O G B 

6.1. Ik lever een bijdrage aan verbetering van de gezondheidszorg in teams en 

organisaties 

   

6.2. Ik beheer de middelen voor optimale gezondheidszorg    

6.3. Ik toon leiderschap in de beroepspraktijk    

6.4. Ik plan mijn carrière en bewaar een goede balans tussen werk en privé    

Toelichting:  

 

 

 

 

Professionaliteit O G B 

7.1. Ik lever hoogstaande patiëntenzorg op integere, oprechte en betrokken 

wijze 

   

7.2. Ik vertoon adequaat persoonlijk en interpersoonlijk professioneel gedrag    

7.3. Ik ken de grenzen van de eigen competentie en handelt daar binnen    

7.4. Ik oefen de geneeskunde uit naar de gebruikelijke ethische normen van het 

beroep 

   

Toelichting:  

 

 

 

 

Extra competentie(s)  

Ik beschik over de volgende competentie(s) die hierboven niet genoemd zijn, en wel relevant zijn 

voor de uitoefening van mijn beroep:  

 

Toelichting:  
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