
Feedback on the job
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Introductie

Wie ben ik?



Introductie

Wie ben ik?

Wie bent u? - poll
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Waar denk je aan als ik het woord FEEDBACK zeg?

Schrijf één of twee woorden in de chat





Feedback fundamentals - een definitie

Ridder vd et al, Med Educ 2008 42(2):189-97 

“Specifieke informatie over de 

vergelijking tussen een standaard 

en het geobserveerde gedrag van 

de lerende, gegeven met de intentie 

om het gedrag van de lerende te 

verbeteren”
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Fases in het feedback proces

• Opstellen van referentiekader

• Observeren

• FB Formuleren

• FB Geven – debriefing

• Consequenties / Follow-up
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Feedback is specifieke informatie

©Dirk van de Wiel



Feedback fundamentals - een definitie

Ridder vd et al, Med Educ 2008 42(2):189-97 

“Specifieke informatie over de 

vergelijking tussen een standaard 

en het geobserveerde gedrag van 

de lerende, gegeven met de intentie 

om het gedrag van de lerende te 

verbeteren”



Observeren

GEDRAG

• Focus op gedrag

- Interpretatie komt later

• Maak notities



Observeren

Knowledge

GEDRAG



Observeren

Knowledge

Desire to conform

Peer pressure

Self-efficacy

Skills

Personal history

Misconceptions

Alertness

Decison making

???

GEDRAG



Observeren: het gaat om de handelingen

PATIENT-

OUTCOME

HUMAN 

FACTORS

HANDELINGEN

(Medisch) Technische 

KENNIS en KUNDE

• Leiderschap

• Volgerschap

• Informatiebeheer

• Communicatie

• Groepsprocessen

• Stress

INTERNE 

FACTOREN

• Motivatie

• Self-efficacy

• Ethiek

• Levensbeschouwing
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Vergelijking: standaard <> geobserveerde

Geobserveerd

gedrag

Gewenst

gedrag
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Feedback fundamentals

In hoeverre herkent u deze definitie in de feedback die u zelf hebt 
ontvangen (AIOS) of gegeven (specialist)? 

❑ helemaal herkenbaar

❑ enigszins herkenbaar

❑ niet herkenbaar

❑ ik krijg/geef te weinig feedback om de vraag te kunnen beantwoorden

Geef aan of u AIOS/ANIOS of specialist bent
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Pendleton

1. Ontvanger zegt wat er goed ging

2. FB-gever zegt wat er goed ging

3. Ontvanger geeft verbeterpunten / alternatieven aan

4. FB-gever geeft verbeterpunten aan

5. Iemand vat dit samen



Pendleton - voordelen

1990’s – 2000’s een revolutie! 

Eenvoudig - begrijpen en toepassen

Bekend



Pendleton

Hoe vaak PROBEERT men Pendleton te gebruiken voor feedback aan 
AIOS/ANIOS in uw kliniek?

❑ bijna altijd

❑ vaak

❑ zelden

❑ bijna nooit

Geef aan of u AIOS/ANIOS of specialist bent
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Pendleton

Wat vindt u ervan?
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Pendleton - nadelen

• Soms een lijstje

• Te veel punten 

• Kunstmatige scheiding van goede en verbeterpunten

• Discussie over de belangrijkste onderwerpen vaak uitgesteld

• Moeilijk om goede punten oprecht te identificeren 

• Goede / zwakke AIOS krijgen niet altijd het optimale soort FB 

• Punten worden vaak herhaald zonder veel diepgang



4. LC – structuur en voor- en nadelen (15 min):



Learning Conversation



Learning Conversation - karakteristieken

Natuurlijk gesprek met een groep in een veilige sfeer

Inbreng van FB-ontvanger en FB-gever

FB-gever is primair facilitator, niet docent

Balans corrigerende / bevestigende FB – geen kunstmatige scheiding 
tussen goede / verbeterpunten

Analyseren van problemen

Concrete adviezen aan ontvanger



LC – hoe doe je dat? 



LC – hoe doe je dat? 



LC – hoe doe je dat? 



Waar wil de 
SRS

over praten?
Exploreer dit 
eerst samen

Waar wil de 
docent 

over praten?

Actiegerichte samenvatting

Bedenk
oplossingen

Exploreer met
de groep

LC – hoe doe je dat?



BEANS
Kevin Mackie



BEANS

B Begin Begin – open of gefocust

E Exploreer
Diagnose. Onderzoek naar onderliggende 

oorzaken

A Advocacy / inquiry

Advocacy - pleidooi

Inquiry – doorvragen

N Nu anderen
Betrek anderen bij de discussie

Gezamenlijk zoeken naar oplossingen

S Samenvatting Actiegericht – feedFORWARD

Kevin Mackie



LC - fasen



LC - fasen 

Heb jij iets gezien dat besproken moet 
worden?

Ik merkte dat je veel tijd besteedde aan 
het uitrekenen van de juiste dosis. Vond 
je dat ook? 

Zit de ontvanger ergens mee?

Hoe ging het? 

Ging het zoals verwacht?

Begin

Open Gefocust
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Heb jij iets gezien dat besproken moet 
worden?

Ik merkte dat je veel tijd besteedde aan 
het uitrekenen van de juiste dosis. Vond 
je dat ook? 

Zit de ontvanger ergens mee?

Hoe ging het? 

Ging het zoals verwacht?

Begin

Open Gefocust



LC 

EEN punt tegelijk:  

• ‘Je hebt een aantal punten benoemd, welk zullen we eerst bespreken?’ 

OF 

• ‘Vind je het goed als we dat punt eerst verder bespreken?’ 

Exploreer



LC 

Blijf bij het punt – parkeer minder relevante opmerkingen 

Goed luisteren  - microsummaries

Niet alles proberen te bespreken! 

Exploreer



LC -
Advocacy with

Inquiry

OBSERVATIE

ADVOCACY 

INQUIRY

Ik merkte dat een pause ontstond voordat je overging tot defibrilleren

‘Pleidooi maken’ 

‘Doorvragen’ 

Hoe sneller je defibrilleert, hoe groter de kans dat deze succesvol is

Waar dacht je aan toen je voor de defibrillator stond?



Mistakes are 
puzzles to be solved 
rather than sins to 

be punished  

- Chris Argyris, 
Havard Business School



Feedback op een dieper niveau

Actie Uitkomst

Rudolph Debriefing with Good Judgement Anesthesiology Clin 25 (2007) 361
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Actie Uitkomst

Overlijden
Niet defibrilleren

bij VF
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Feedback op een dieper niveau

Actie Uitkomst

WAT kan beter?

Overlijden
Niet defibrilleren

bij VF

Rudolph Debriefing with Good Judgement Anesthesiology Clin 25 (2007) 361

FB:
Je moet defibrilleren bij VF



Feedback op een dieper niveau

Actie Uitkomst

WAT kan beter?

HOE is het misgegaan?

Overlijden
Niet defibrilleren

bij VF
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Feedback op een dieper niveau

Plan Actie Uitkomst
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HOE is het misgegaan?

Overlijden
Niet defibrilleren

bij VF

VF 
niet herkend
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Feedback op een dieper niveau

Context Plan Actie Uitkomst

WAT kan beter?

HOE is het misgegaan?

WAAROM is het in dit geval zo verlopen?

Overlijden
Niet defibrilleren

bij VF
Gebrek aan competentie:

in casu ECG-lezen

VF 
niet herkend

Laat ons samen kijken naar de interpretatie 
van het ECG bij circulatiestilstand

Rudolph Debriefing with Good Judgement Anesthesiology Clin 25 (2007) 361



LC -
Nu anderen



LC - fasen

Relevant

Toepasbaar

Haalbaar

Actiegerichte samenvatting



Pitfalls LC - balans FB

Blijf realistisch met sterktes

Pas op voor de afzwakkende “..maar…”:

Onder de 30 graden moet je maximaal drie keer defibrilleren en vervolgens 
bij persisterende VF het kind zo snel mogelijk opwarmen, maar … [dat is niet 
belangrijk want] je hebt de temperatuur wel gemeten.



LC – nog wat pitfalls

Advies zonder onderbouwing “zo doen we het altijd...”

Bekende sterktes telkens bespreken

Te veel a/h woord – 30:70-regel

Geen of onhaalbare actiegerichte samenvatting

REWIAD

Een ongestructureerd gesprek voeren – i.h.b. over human factors



Learning conversation

Wat vindt u van de Learning Conversation? 

❑ helemaal chill , ik wil een LC-training volgen

❑ interessant, ik wil LC uitproberen

❑ enigszins interessant, ik zou erover na kunnen denken

❑ niet interessant, ik zie geen meerwaarde

❑ verschrikkelijk, lijkt me heel slecht voor de opleiding 

Geef aan of u AIOS/ANIOS of specialist bent
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Wrap up

58



Take home message


