Formulier 360˚-feedback AIOS-SEH
(Beoordeling door SEH- verpleegkundige)
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5.
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7.

opbouwen van effectieve
behandelrelaties met
patiënten en familieleden,
rekening houdend met
ontwikkelingsniveau, en
cultuuraspecten
opbouwen van effectieve
relaties met andere
zorgverleners
open, eerlijke, respectvolle
communicatie
doelmatig inwinnen van alle
relevante informatie (open
vragen, doorvragen)
bespreking van informatie
met patiënten, familie en/of
andere zorgverleners
voeren van slechtnieuws
gesprek
mondelinge en schriftelijk
verslaglegging van
patiëntencasus (medisch
dossier, overdracht,
consultatie, verwijzing)

Samenwerking
1.

2.

3.
4.
5.
6.

doelmatig en constructief
overleggen met andere AIOS,
specialisten,
verpleegkundigen en
extramurale zorgverleners
kwaliteit van gegeven
instructies (helderheid,
volledigheid)
opstelling als teamlid
betrouwbaarheid, nakomen
van afspraken
respect voor professionaliteit
en expertise van anderen
omgaan met
meningsverschillen

n.v.t.

□ □ □ □

1.

onvold

Communicatie

vold

Competentiegebied

uitstekend

Naam AIOS:
Opleidingsjaar:
Geef per competentiegebied aan hoe de AIOS naar uw mening functioneert.
Kruis n.v.t. aan indien u van mening bent dat u niet in staat bent een bepaald aspect te beoordelen.
Het is belangrijk uw oordeel toe te lichten met specifieke opmerkingen over concreet gedrag/concrete
situaties.
Aanvullende feedback / opmerkingen
Critical incidents, sterke en zwakke punten

Sterke punten

Verbeterpunten

□ □ □ □

Sterke punten

Verbeterpunten
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Organisatie
1.regisseren en coördineren
patientenstromen op SEH
2.flexibel en slagvaardig omgaan
met wisselende en
onvoorspelbare
omstandigheden op de afdeling
3. balans tussen werk en privé
4. plannen van het eigen werk /
time-management
5.werken onder tijdsdruk, in
moeilijke situaties
6.delegeren van zaken (op de
juiste manier, aan de juiste
personen)
7.gebruik van
informatietechnologie
8.gebruik van middelen en
voorzieningen in de organisatie
(kostenbewust, zorgvuldig)

Professionaliteit
1.integriteit, betrokkenheid
2.presentatie, uiterlijke verzorging
3.bewaken van de grenzen van
eigen competenties en grenzen
van het vakgebied
4.open staan voor opvattingen/
achtergronden van anderen
5. verantwoordelijkheid nemen
6.handelen naar gebruikelijke
ethische normen en juridische
regelgeving (o.a. beroepsgeheim)
7.omgaan met feedback krijgen
en geven
8.inzicht in sterke en minder
sterke kanten van eigen
functioneren
9.omgaan met (bijna) fouten en
tegenslagen
10. toont leiderschap
11. omgang met disfunctioneel
gedrag van anderen

n.v.t.

onvold

vold

uitstekend

Competentiegebied

□ □ □
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