Weet ik niet / n.v.t.

Ja, helemaal

Grotendeels

Deels

De collega:

Een beetje

Paramedisch handelen

Nee, helemaal niet

IPO Vragenlijst – verwijzer

Een beetje

Deels

Grotendeels

Ja, helemaal

Weet ik niet / n.v.t.

Een beetje

Deels

Grotendeels

Ja, helemaal

Weet ik niet / n.v.t.

De collega:

Nee, helemaal niet

Communicatie

Nee, helemaal niet

heeft actuele kennis en vaardigheden van het vakgebied
gebruikt deze kennis en vaardigheden ook in de praktijk
bouwt een passende onderzoeks‐ en behandelrelatie op met de
patiënt
stelt de belangen van de patiënt voorop
stimuleert en respecteert voortdurend de eigen
verantwoordelijkheid van de patiënt
Informeert mij over relevante behandelresultaten

communiceert doeltreffend en doelmatig met mij
informeert de patiënt uitgebreid over zijn overwegingen,
redeneringen en argumenten die ten grondslag liggen aan het
voorgestelde behandelplan
bespreekt (para)medische informatie duidelijk en helder met de
patiënt
geeft ruimte aan de patiënt om samen te beslissen
neemt de geheimhoudingsplicht in acht en eerbiedigt de
persoonlijke levenssfeer van de patiënt

Samenwerking

De collega:
waardeert en respecteert mijn kennis en ervaring
levert inhoudelijk een beroepspecifieke bijdrage in overlegsituaties
stemt tijdig met collega’s af over eigen acties
werkt op een professionele manier samen met andere
zorgverleners

Een beetje

Deels

Grotendeels

Ja, helemaal

Weet ik niet / n.v.t.

Een beetje

Deels

Grotendeels

Ja, helemaal

Weet ik niet / n.v.t.

De collega:

Nee, helemaal niet

Kennis en wetenschap

Nee, helemaal niet

deelt kennis en expertise met andere zorgverleners
houdt zich aan de afspraken en aan het afgesproken beleid
stemt met andere (zorg)professionals af hoe de zorgverlening
rondom de cliënt zo efficiënt en effectief mogelijk kan worden
uitgevoerd
toont begrip en denkt (kritisch) mee
stelt zich open voor advies en feedback van mij
kan in onze samenwerking zijn behandeling goed verwoorden en
gemaakte keuzes beargumenteren

past nieuwe inzichten toe in de praktijk
geeft zijn (paramedische) kennis door aan studenten, collegae,
andere zorgverleners en professionals in het sociale domein of
vergelijkbare domeinen
levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het eigen vakgebied en
de gezondheidszorg
levert een bijdrage aan de wetenschappelijke onderbouwing van
het vak
ontwikkelt nieuwe inzichten (evidence, interventies, methoden,
werkwijzen), producten of diensten en past deze toe

Maatschappelijk handelen

De collega:
handelt altijd volgens de (kwaliteits)eisen uit wet- en regelgeving
en concretiseert die naar de dagelijkse praktijk
denkt in toenemende mate in termen van ‘gedrag en gezondheid’
in plaats van ‘zorg en ziekte’
bevordert de gezondheid van cliënten door het ondersteunen van
hun zelfmanagement
draagt bij aan de patiëntveiligheid zowel op het individueel niveau
van de patiënt als op het niveau van de organisatie / zorgketen of
het netwerk
is alert op nieuwe kansen voor gezondheidsbevordering

Nee, helemaal niet

Een beetje

Deels

Grotendeels

Ja, helemaal

Weet ik niet / n.v.t.

Een beetje

Deels

Grotendeels

Ja, helemaal

Weet ik niet / n.v.t.

De collega:

Nee, helemaal niet

Organisatie

heeft de organisatie van de zorg zichtbaar op orde: werkt ordelijk,
efficiënt en gestructureerd
controleert en verbetert (op systematische en cyclische wijze) het
niveau van de paramedische dienstverlening
heeft altijd de continuïteit op lange termijn van de praktijk voor
ogen
gebruikt informatietechnologie voor optimale cliëntenzorg en voor
bij‐ en nascholing
draagt bij aan de beschikbaarheid en bereikbaarheid van de
paramedische zorg

Professionaliteit

De collega:
houdt zich aan de ethische normen, standaarden en regels van de
eigen beroepsgroep
spreekt collega’s aan op onprofessioneel en onethisch gedrag
gaat goed om met belangenconflicten
draagt verantwoording voor zijn handelen
toetst regelmatig of de eigen deskundigheid nog adequaat is
staat open voor opmerkingen, feedback en kritiek
draagt bij aan de (verdere) profilering en professionalisering van
het vakgebied

Wat zijn de sterke punten binnen het functioneren van uw collega?
Wat zijn de verbeterpunten binnen het functioneren van uw collega?

