Een beetje

Deels

Grotendeels

Ja, helemaal

Weet ik niet / n.v.t.

Een beetje

Deels

Grotendeels

Ja, helemaal

Weet ik niet / n.v.t.

Ik:

Nee, helemaal niet

Paramedisch handelen

Nee, helemaal niet

IPO Vragenlijst – zelfreflectie

1. heb actuele kennis en vaardigheden van het vakgebied
2. gebruik deze kennis en vaardigheden ook in de praktijk
3. bouw een passende onderzoeks‐ en behandelrelatie op met de
patiënt
4. werk planmatig en systematisch aan de hand van een
beroepspecifiek stappenplan om een bepaald doel te bereiken
(methodisch handelen)
5. bouw (tussentijdse) evaluatiemomenten in en stel indien nodig
doelstellingen en/of het (behandel)plan bij
6. stel de belangen van de patiënt voorop
7. stimuleer en respecteer de eigen verantwoordelijkheid van de
patiënt

Communicatie

Ik:
8. ben betrokken, begrip- en respectvol naar de patiënt
9. luister actief en verkrijg op doelmatige wijze relevante
cliëntinformatie
10. informeer de patiënt uitgebreid over mijn overwegingen,
redeneringen en argumenten die ten grondslag liggen aan het
voorgestelde behandelplan
11. bespreek (para)medische informatie duidelijk en helder met de
patiënt
12. toets of de patiënt deze informatie heeft begrepen en hierover
kan beslissen
13. geef ruimte aan iedere patiënt om samen te beslissen
14. leg relevante gegevens vast en houd het patiëntdossier bij
15. voldoe aantoonbaar aan privacy wetgeving (AVG)
16. neem de rechten van de patiënt in acht
17. neem de geheimhoudingsplicht in acht en eerbiedig de
persoonlijke levenssfeer van de patiënt

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.

Ik:

Nee, helemaal niet

Samenwerking

18. waardeer en respecteer kennis en ervaring van andere
zorgverleners
19. lever inhoudelijk een beroepspecifieke bijdrage in
overlegsituaties
20. stem tijdig met collega’s af over mijn acties
21. werk op een professionele manier samen met andere
zorgverleners
22. deel kennis en expertise met andere zorgverleners
23. houd me aan de afspraken en aan het afgesproken beleid
24. stem met andere (zorg)professionals af hoe de zorgverlening
rondom de cliënt zo efficiënt en effectief mogelijk kan worden
uitgevoerd
25. toon begrip en denk (kritisch) mee
26. stel me open voor advies en feedback van andere zorgverleners

Kennis en wetenschap

Ik:
27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.

houd planmatig mijn deskundigheid op peil
vraag feedback aan anderen op zijn handelen
pas nieuwe inzichten toe in de praktijk
geef mijn (paramedische) kennis door aan studenten, collegae,
andere zorgverleners en professionals in het sociale domein of
vergelijkbare domeinen
lever een bijdrage aan de ontwikkeling van het vakgebied en de
gezondheidszorg
lever een bijdrage aan de wetenschappelijke onderbouwing
van het vak
ontwikkel nieuwe inzichten (evidence, interventies, methoden,
werkwijzen), producten of diensten en pas deze toe
verbeter planmatig mijn eigen zorgverlening

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.

Ik:

Nee, helemaal niet

Maatschappelijk handelen

35. handel volgens de (kwaliteits)eisen uit wet- en regelgeving en
concretiseer die naar de dagelijkse praktijk
36. denk in toenemende mate in termen van ‘gedrag en
gezondheid’ in plaats van ‘zorg en ziekte’
37. bevorder de gezondheid van cliënten door het ondersteunen
van hun zelfmanagement
38. zet me in om de gezondheid van de samenleving (met
betrekking tot gezond gedrag / gezonde leefstijl of huid /
bewegen / voeding / visus /…) te bevorderen en ziekten te
voorkomen
39. draag bij aan de patiëntveiligheid zowel op het individueel
niveau van de patiënt als op het niveau van de organisatie /
zorgketen of het netwerk
40. ben alert op nieuwe kansen voor gezondheidsbevordering

Organisatie

Ik:
41. heb de organisatie van de zorg zichtbaar op orde: werk ordelijk,
efficiënt en gestructureerd
42. controleer en verbeter (op systematische en cyclische wijze)
het niveau van mijn paramedische dienstverlening
43. heb de continuïteit op lange termijn van de praktijk voor ogen
44. realiseer en evalueer praktijkdoelstellingen/beleidsplannen
45. stem middelen, materialen en medewerkers af zodat de patiënt
goede zorg ontvangt tegen aanvaardbare kosten
46. gebruik informatietechnologie voor optimale cliëntenzorg en
voor bij‐ en nascholing
47. draag bij aan de beschikbaarheid en bereikbaarheid van de
paramedische zorg
48. draag bij aan een goede werksfeer

49. ben me bewust van mijn voorbeeldfunctie als paramedicus
50. hanteer protocollen, richtlijnen, zorgstandaarden, regels van de
eigen beroepsgroep (beroepscode en -profiel) en geldende
wet- en regelgeving
51. houd persoonlijke en professionele rollen in balans
52. spreek collega’s aan op onprofessioneel en onethisch gedrag
53. ga goed om met belangenconflicten
54. draag verantwoording voor mijn handelen
55. toets regelmatig of mijn deskundigheid nog adequaat is
56. erken de grenzen van mijn expertise
57. sta open voor opmerkingen, feedback en kritiek
58. draag bij aan de (verdere) profilering en professionalisering van
het vakgebied

Weet ik niet / n.v.t.

Ja, helemaal

Grotendeels

Deels

Een beetje

Ik:

Nee, helemaal niet

Professionaliteit

